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7,600 paperosu ko-

500,000 ZAPALKU SUNAU
DOJAMA KAS MINUTA 

SUV. VALST.
Washington, D. C. —

ginu kaip puse milijono zapal- 
ku buna sunaudojama Suv. 
Valst. kas minuta laiko, isz ku
riu puse yra sunaudojama ant 
uždegimo 22
kius suruko czionaitinei gyven
tojai kas minuta, nes rūkymas 
poperosu labai prasplatino po 
kariai.

Mete 1930 tabakines kompa
nijos padirbo
(arti 120'bilijonu) paperos.i, 
kas ženklina kad 'žmonys suru- 
ko ju kas minuta po 227,600 po
perosu. Žinunai sako, kad ant 
uždegimo kožno paperoso su
naudojama po dvi zapalkas.

Raglitto

Jono Genėto, 
užmokėti

W. |». ROCZKOWNBI. Frea. A «f.
K. W. BOCZhUWhKI, kA I Ur. M 42 metas

119,624,909,000 
pape ros.i

VISAS KAIMAS ISZDEGE.
Ashland, Wis. — Kaimelis 

Tipler, paviete Flloronce, iszde 
ge kone visai, kuris užsidegė 
nuo deganeziu girriu. Du vyrai 
kurie prigelbinejo gesinti vigui 
su-dege ant smert. Kaimelyje 
pasiliko tiktai septini namai ir 
mokslai ne, sudegė' 38 namai. 
Ugnis padare bledes ant 350 
tukstaneziu doleriu. Girrines 
ugnes sunaikino daug girriu 
Wiskonsine ir Mieži ganė.

NORĖJO NUSIŽUDYT ANT 
KAPO SAVO SUNAUS.

Philadelphia. — Pervirszinis 
gailestis netekimo mylcmo sū
naus buvo priežaste užsikeise- 
jimo ant savo gyvastos Mrs. 
Katre Bell, kuri iszgere trucyz-

Ta-
am-

nos ant kapo savo sūnaus 
mosziaus, deszimts metu 
žiaus. Vaikas buvo palaidotas 
deszmts dienu atgal, motina nu 
ėjo atlankyti jo kapa ir ten isz
gere trucyznos. Praeinanti žino 
nys patemino gulinczia motere 
ant kapo, o dasiprate kad ne 
vjskas gerai, paszauke ain'bu- 
lansa kuris nuvežė moterių in 
Taylor ligonbute, kur daktarai 
iszpumpavo turcyzna isz vidu
riu ir moteria 
mirties.

iszgelbejo nuo

NEW YORKO MIESTAS TU
RĖS 18,000,000 GYVENTO

JU UŽ 25 METU.
Mieste duoda-Ncw York

si jaust didelis stokas ‘ namu 
isz priežasties pasidaugiliejimo 
kas melas gyventoju. Dabar 
prainaszauja tie . ka 'žino
miestas turės .18 milijonus gy
ventoju in 25 metus ir turės 
tūkstanti 'keturkampiuiii (my
liu. Sziadien aplinkine New

bų k

Yorko 'su New Jersey turi apie 
8,000,000 -gyventoju su 365 ko-

If
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NUŽUDĖ SAVO
MYLEMA 

--—■ t 
MERGINA NUŽUDĖ SAVO 
200 SVARINI MYLEMA IR 

NUTRAUKĖ ANT 
KAPINIU.

I

Flint, Mich. —Mergina, He
lena Morgan, 27 metu, paei
nanti isz Ghicagos, iszveže sa
vo mylema Les Castell 
svėrė 200 svaru ant

, kuris 
raide

)

Detroit; Mich. — Salvatore 
ir Guissepi Digllotti, 

du rakietiriai li'kos aresztavoti 
už iszpiovi.ina keliu szmotu kū
no nuo krutinės
kuris pasiprieszino 
jiems penkis szimtus doleriu.

Laike teismo Genoto apsako 
sudžiui, buk jisai aplaike kolos 
dienas atgal kerszinante gro- 
inata nuo rakieterių ant užmo
kėjimo pinigu, 'bet nieko sau 
isz (o neslare, manydamas, kad 
ji policija nuo ju apsaugos. Ap
siriko žmogelis ant policijos, 
nes ana diena po tam pabudo 
isz miego ant’baladojimo ir ra
do kambaryja augszcziau mi
nėtus kaltininkus, kurie parei
kalavo nuo jo penkis szimtus 
doleriu, o kada jiems atsako, 
pradėjo ji badyti peiliais ir isz- 
piove kelis szmotus isz jo kru
tinės. Ant galo, isz didelio skau 
smo, p: " ' ’ r jiems duoti pi-♦ 
nigus. Nuėjo visi trys in banka 

pagelba
T )JG

ir tena i s su pagelba tlumo- 
czaus, apsakė savo nelaiminga 
padejma ir del ko nori iszt rauk 
t i pinigu*. KJMerius paszaukes 
bankini'detektyvą, liepe aresz- 
tavoti abudu rakieterius.

DARBININKZ^I SPYRĖSI 
GERESNIO ALAUS.

Harrisburg, Pa. — Ant susi
rinkimo czionais Pennsylvania 
Federation of Labor padare re
zoliucija, kuria perstatys val
džiai idant pavėlintu dirbti ge
resni alų 2.75 procento. Jaigu 
valdžia pavėlintu dirbti toki 
alų, tai tukstaneziai žmonių, vi
sokiu amatu turėtu darbus ir 
nebūt u tiek bedarbes kaip szia- 

Taip tvirtina darbiniu-dien.
kiszka federacija ir tikisi kad 

gal bus priimtu užmanymas 
tas per valdžia.

O

turką m pini u myliu.

KUNIGO RODĄ NENUĖJO 
ANT GERO.

Sanford, Fla. — 
szeimyna ežia pasiskundė 
nigui,
Virginija

j svėrė 200 svaru ant “raido,” 
po tam ji nuszove ant smert, 
iszt,raukdama. Javona isz auto- 
mobiliaus, polam nuvilko la-» 
vona ant artimu Iknpiniu. Prie
žastis žudinstos buvo barnis 
terp juju. .

Pravažiiiojentis

.. .  x:,:M :r. z'zzirr:

AMERIKONISZKI DAKTA
RAI UŽDIRBA PO $5,059 

ANT METO.
New York. —- Paprasta, inei- 

ga Amorikoniszko daktaro per 
metus yra 5,059 doleriai, kaip 

“Medical Eoconomist 
is/.duodamas del daktaru.

Daktarai, 
su pagelba iredium ir 
spindulius, turi diržiausins 
kasztus. Ju paprastas pelnas 
per meta buna 13,417 doleriu 
bet knsztai daeina nuo 6,500 
ir daugiau per meta.

Isz Visu Szaliu
raszo

kurie gydo žmonis 
eksrei

VIESULĄ PADARE DAUG 
BLEDES.

Ancona, Italije 
szimts miliutas siautė czionais 
smarki viesulą kuri 
daugeli namu

Daugeli žmonių 
žeista isz kuriu keli mirs. Ble
des padaryta ant pusantro mi
lijono doleriu.

Per de-

miestą.

sugriovė 
o lietus užliejo 

su-

kur pripustyta

> £

i

' UŽSNIGO SZIMTA 
AUTOMOBILISTU.

Carrdlltown, Pa. — Smarki 
sniegine viesulą, kokia szimet 
atsibuvo po visas dalis Cam
bria pa vet o, szimta automobi
listu užsnigo su autonu/biliais 
ant kelio tarp Ebensburg ir 
Carolltown,
sniego szesziu pėdu. Telefonai 
Cam'bria ir Somerset pavietuo- 
sa wiitruko kaipo ir nekurie to- 

"‘įegrafai.
! < ■ . t ! : ---------

KOMUNISTAI NORI REVO- 
z f LIUCIJOS AMERIKE.
s7 Philadelphia,g — Tomis 'die
nomis Komunistai' praplatino 
per paczta ir kitokiu budu dau- 
ge)i,plakatą są pvąpeszimu, per 
Komunistu Partija Amerike, 
idant žmonys sukeltu revoliu
cija su pagelba ginklu priesza’.s 
kapitalistus. Tarp kitko ant 
plakatu iszdrukuota, kad Sovi- 
atineje Rosijoj nesiranda szia- 
dien bedarbiu. Gal ir teisybe, 
bet tonais datbiniiikai yra tik- 
rais nevalninkais.

i |

Wee1<ly’u 
ku

kami ju 14 metu duktė 
neklauso tėvu ir

vaikszczioja su vaikezais. Ku
nigas patarė ■ tėvams paimt, 
rykszcziu ir gerai iszpilti 'mer
gaitei kaili. Taigi tėvas pasako 
mergaitei, kad dabar jis užkur- 
ses jai pirti ir iszejo rykszcziu 
piaut. Bet rykszcziu nereikejo. 
Kada tėvas surgyžo su žabais, 
mergaite 'buvo jau negyva. Isz 
baimes ji užsidarė savo kamba
ryj ir nusiszove. Tai, ve prie 
ko privedė 'kunigo patarimas.

MAJORAS PAPILDE 44 
ŽUDINSTAS.

Santiago, Kulia. — Valdžia 
aresztavojo majorą Qrsenio Or 
tiz„ kariszka. perdetini Santia
gos provincijos už papildyma 
44 slaptu 'žudinseziu in laika 
paskutiniu keliu menesiu. Pri- 
gelbejo jam tame darbe aficie- 
riai, politikieriai ir kiti. Pulki
ninkas Felipe A. Valles, kuris 
buvo perdetiniu kalėjimo,nusi
szove palikdamas suraszyta 
įszpažinima, buk per Or t ižo pa
liepimą likos nužudytos tos 
ypatus o jisai prigelbinejo jam 
tame nelabam darbe ir isz sar
matos atėmė sau gyvastį.

TURĖJO TIKRA

motoristas 
pamate mergina ka toki trau- 
kenti ant; kapiniu,' praneszc 
apie tai detektyvui, kuris tuo- 
jaus in tonais nuvažiavo ir ra
do mergina su nuszautu myle- 
mu.

pastate pabuezia- 
paezios ant kazyru

Gilukni ngas jo 
n )-

laime'ta pab i- 
atimti nuo Emmetto

RADO GUZŲTE SWATH- 
MORE KOLEGIJOI.

Philadelphia. — Ant palie
pimo
Swat h more, 
krata studentu

kolegijospetdoti n io.
likos padaryta 

kambariuose, 
kuriuosia surado kelis galonus 
guzutes, viena kupareli pilna 
bonkucziu su sztopu ir daug 
bonku su gorimais konia vi- 
suosia kambariuosia. Perdeti- 
nis kolegijos gavo daug skun
du nuo tėvu, 
tankei pasigerdavo 
ir ant galo likos padaryta 'kra-*
ta su augszcziau minotom pa
sekmėms.

PASTATE PABUCZIAVIMA 
PACZIOS ANT KAZYRU.

jk , i ' i 1 ’ ■ p !' ' '

Chicago. ‘— Emmet Harfy 
pralaimėjo visus savo pinig is 
ant kazyru, 
v ima sa vo 
ir pralosze.
draugas Ralph Stockman, 
reklamas savo 
cziavima
pacziules, bet motere prie to ne 
dasileido. Užpykęs Ralphas 
d u re peiliu Emmeta ir jo pa
ezia, kuriuos reikėjo nuvežti in 
ligonbute. Peilininkas likos už
darytas 'kalėjimo.

LAVONAS SZULINYJA SU 
SURISZTOM RANKOM.
Lodžius, Lenk. — Gaspado- 

rius tūlo namo ant Emilijos 
ulyczios patemino szulinyja la
voną, saugo tojo namo, Vatie- 
kaus Sara. Lavono rankos 'bu
vo surisztos kada ji isztrauke 
isz szulinio. Kas ji inmete in 
szulini, tai da neisztyrineta.

PER SUGRYŽIMA SUNAUS 
NAMO, TĖVAS ATGAVO 

KALBA.
Vilnius. — Laike kares likos 

paiimti in kariuomenia Miko
las ir Adomas Okuszkovai, tė
vas ir sūnūs isz'kaimo Gudovo. 
Laike kares sunns Mikola ga
vosi in nelaisve o tėvas per su
žeidimą neteko kalbos. Per 
daugeli metu tėvas lauke su- 
gryžimo sunaus, 
dingo viltis tėvo, kuris 
kad sūnūs yra miros.

Ant galo sugryžo manytas 
nebaszninkas

neteko kalbos.

bet ant galo
mane

Užpykęs

ir dau 
gorimais konia

kad juju sunelei 
kolegijoi

tai 
dali

NELAIMES KASYKLOSE.
Washington, D. C. — Pagal 

valdžios i s z t y r i n e j i m 11 s 
kietu anglių kasyklosia
giau atsibuna nelaimiu ne'kaip 
minksztu augliu kasyklosia. 
Pagal tyrinėtojus Scott Tur
ner raportu, tai kožna meta

ŽVERINCZIU NAMIE, kasyklosia būna sužeista apie 
Brooklyn, N. Y. — Ant skuti- 100,000 anglckasiu o

Paskutines Žinutes

z mo
ti

11 Chicago. — Penki 
nys likos užmusztas kada 
automobilius susidūrė su tavo- 
riniu trukiu arti Antiocho, III.

11 Los Angeles, Calif. — Pra
eita Ketverga 'drebėjimas
mes sukratė smarkiai szi mieš

imo'kurįo sutruko dideli 
torielkos sudrėbėjo 

daugeliuosia namuosra.
1[ Buffalo, N. Y. 

susidūrimu keturi u automobi-
Franas

o asz-

V

ze-

ta, 
langai ir

Laike

Ohio.

TRŪKIS TRENKE IN BOSA 
PILNA VAIKU.

Lille, Francije. — Vienuoli
ka vaiku likos užmuszta o keli 
mirtinai sužeisti, kada važiavo 
in darba in artima fabriką di
deliam bose. Kada bosas važia
vo per geležinkeli, atbėgo grei
tasis trūkis trenkdamas in vi
durį boso.

ir drauguveje 
kaimynu nuėjo in grinezia. Tė
vas paregėdamas gyva sunu, 
paszoko nuo kėdės, mesdama- 
sis sunui iii glebi szaukdamas: 
“O Dievd visogalis, sugraži
nai man mylema sunu!” Po 
tam pradėjo graudžei verkti, 
rėkti ir j uoli t is.

Toji žino pasklydo po visa 
aplinkine isz kurios žmonis la
bai persiėmė.

MOTERE PRIKALTA PRIE 
KRYŽIAUS.

Kinkau, Kinai. Upe Huang, 
kuri iszsilieja in mares, tankiai 
atnesza ant savo virszunes nu- l» 
žudytus krikszczionis per kin- 
cziku banditus kurie apipleszi- 
neja misijos ir žudina kri*ksz- 
czionis. Terp plaukcncziu la
vonu, žmonis mato lavona bal
tos moteres, kuri buvo prikal

ant vietiniu kapiniu atlydė- ta ant kryžiaus. Norints gana 
buvo stengėsi pagauti kryžių su pri

kalta auka, bet toje vietoje upe 
bėga labai greitai ir negalėjo 
suiimti kryžiaus.

PAVOGĖ NEBASZNINKES 
DRAPANAS.

Krokuva, Lenk. — Ana die
na
jo jauna mergina, kuri 
labai puikei parėdyta ant am
žinos 'keliones. O 'kad laja die
na labai lijo ir duobe da ne bu
vo gilei iszkasta, graba indejo 
in koplyczaite ant kapiniu. 
Kada ant rytojaus atvežė kita 
lavona palaidoti,
visi, kada pamate, (kad mergi
na buvo visai nurėdyta ir pa
likta nuoga. Kas jaja apipleszc 
tai lyg sziolei nedažinota.

nusistebėjo

t

SULEKS DAUGYBE 
EROPLANU IN CHICAGO.
Chicago. — Diena 19 Gegu

žio sulėks isz visu szaliu Suv. 
Valst. daugybe eroplanu ant 
maniebru kurios atsibus czio
nais. Atlėks viso 672 eroplanal 
su 740 apicierais ir 631 varyto
jais kurio po tam nulėks iii 
Dayton, Ohio. Diena 21 kelios 
divizijos eroplanu nulėks in 
New Yorka.

i i n 2,000 
buna užmusztais arba mirszta 
nuo sužeidimu.

Praeita meta iszkasta 275

do kaimynu, atėjo policija in
narna Mrs. Lionel Hyman, pas
kuria rado penkesdeszimbs bal-

75 k ra likus, 30 pu- milijonai tonu min’ksztu ang-
■ " ■“ ....i. .: I i:.. 07 w:i:

niu žuvelių ir szeszias kanar-l tuju augliu, kurios cine isz že-
I kas. Policijai pasaite kad tai nies 332 tukstaneziai darbiniu-'

tin peliukių
debiliu szuniu, keliolika miksi- liu o kietųjų 27 milijonai kie-I

liu, likos u'žmusztas 
Krasnovskis, 33 metu 
tuoni žmonys sužeisti.

11 Portsmouth,
Charles, 8 metu ir jo brolukas 
Harold Crabtree, 6 metu sudy
go ant smert per sudegimą na
mo. Charles suradęs bonka ga
zolino užliejo ant pecziaus nuo 
ko užsdege drapanos ant abie
jų vaiku.

1[ Bukaresztas, Rumunije.-— 
Miostelije Okna, sudegė 124 

Trys szimtai žmonių
pasiliko be pastogių, keli bai
se! apdegė ir turės mirti.

1[ Lenox, Mass. — Vasari
no kolonije, terp kalnu Berk
shire, kilo ugnis kuri sunaiki
no hoteli ir keliolika namu, pa
darydama bledes ant milijono 
doleriu.

VYSKUPAS HODURAS 
PASVEIKINTAS

SU PIPIRAIS.
Krokavas, Lenk. — Nesenei 

in czionais atvažiavo nezalež- 
ni’ku vyskupas Hoduras isz 

, kuriam draugavo

"I-

,4 V vii u. 11 D/JVO/HUn IvtlllCIL |

Policijai pasa'ke kad tai __
josios draugai, kurie jai pasai- ku. 
dina gyvenimą. Zvermcziu pa

valdžia Gyvuliu

I Ameriko, 
vyskupas Faronas. Abudu at
važiavo in nezaleŽna koplyczia 
in Lagievnikus laikyti pamal
das. Kada Iloduras pradėjo 
laikyt pamaldas, staigai paju
to aplinkui pipyrus. Susirinko 
žmonis pradėjo mėtyt pipirus 
ir Iloduras turėjo pertraukti 
pamaldas ir net reikėjo pa- 
szaukt palicije ant apmalszinl-

RADO KUNA KUPARE.
Rymas. — Nemažai nusiste

bėjo policije miestelio Nicefo- 
ra, isz priežasties atradimo 
lavono kokio tai ruskio Efori- 
mo Burosoffo, uždarvta dide- 7 v

liam kupare, vienam isz tenal- 
tiniu hoteliu.

Pagal daktaru nuomone, tai 
Burosoffas turėjo būtie užmig
dytas su kokiomis gyduolėms, 
po tam indetas in kupara, ku
riame užtros'zko isz priežasties 
štoko oro. Policije ne turi da- 
vadu žu'dinstos kaip tik tai 
kad kėlės dienas priesz tai at
lanko Burosoffa du nepažins- 
tami vyrai. ‘ Žudinsta turėjo 

I būti papildyta apie dvi sanvai- 
| tęs atgal pagal daktaru nuta
rimą.

f — ~ ,LJI - , , _ ...........- . ,|„r

Centralia kasyklos, kurios'ba-
SUGAVO VAGIU GAUJA.

■I i * ■ * '• 1 K'l ‘ ■ ’ u'

Daugpilis, Latvija. — Poli- 
cijo suseko arkliavagiu gauja, 

Ąuį kuri veiko Latvijoj ir Lietuvoj, 
susrini'kmo anglokasiu prig i- 
lincziu prie 807 lokalo,

namai.

isz

mo žmonių. Daug “nezaležnl- 
sužeista. Valdže uždrau

dė laikyti tolimesnes pamaldas 
nes žmonis likos labai suarzin-. 
ti.

ku
NAUJAS BUDAS GYDYMO 

SZALOZIO.
Waycross, Pa. —Aniele Strin- 

ko, paklauso k vai Uos bobos sa
vo kainidiikos ant; perszaliino 
rodos per ka neteko savo gy
vasties.

i Kaiminka’darodino Anielei 
| K

idant naudotu gazolino su ku
riuo pateptu gerai gerkle savo 
sorganeziam vyrui o tuoj isz- 
gls. Nusidavė in gazolino stoti, 
nupirko gazolino ir pradėjo top 
ti savo vyro kairia, kuris tame

-' laike rūke pypke. O kad gazoli-
I T .t .1 T • 1 J J « 9 V • 1

erne po save 
Druti'guve.

MERGINA UŽKASĖ GYVA 
KŪDIKI.

Martinsville, Pa. — Mergina 
Katre Rollins, 19 metu amžiaus 
dirbdama ^fitprike, buvo pa
gimdžius kūdiki. Nenorėdama 
tosios sunkenybes, kuri jai ne
duotu dirbti, atsikėlė ta paezia 
dieną troezig, valanda naktyja, 
paeinu kūdiki ir 
vi'sztinyczios.. .< <

Merginą ant spuviednos -pri 
sipažinoj. kąniguj savo sunku'nas buvo “high lest”, užsidegė

PAVOGĖ PACZIA IR 5,000 
i DOLERIU.

' Pittsburgh, Pa. — Cziona i ti
no policija davė žinia policijai 
Chicago, kad. aresztavotu ir su
imtu Mrs. Georgo Ferak’iene ir' 
Petra Paniški, f iT * j i • "
Isž 'cžiomiis, fuiimdaini su 
vim du vaikus. ' ‘

Tadu vyras Forą k radosi dar nunidejima, kuris prikalbino1 nuo kibirkszcziu isz pypkes,

DARBININKISZKOS 
ŽINUTES

užkaso prie

* Centralia, Pa. — Lehigh I 
Valios (kompanija apgarsino 
buk nuo I Mojaus pradės dirot

Centralia, Pa.

kurie pabėgo 
[ są-

125 INDISZKI PA8IKELE- 
LIAI UŽMUSZTI.

Rangoon, Burma — Sziiptas 
dvideszimts penki pasikeleliai 
likos užmuszti, kada apie 500 
juju užklupo ant kariszkū ka- 
zarmių Thayetmyo. Anglikai 
naršei atsispyrė neaplaikyda-

^1* ii

I ..a 1. ..I. . . r. n « n Tf, r» w » r » JI. et

5,000 mergina idan prisipažyti prie' liepsna apėmė moteria, o vyrui 
u,..., nos kitaip negales jai Į nusvilino gerai veidą ir plan- 

i Motere mirė dideliuosia 
policija suome a'budu kada isz-Į pažino ir ap'kaltino Mykolą'kankesia ligon'butej. Vyras isz
ejo isz trūkio ir abudu uždare Perkins kaipo tęva gimusio ka-Į sižadejo daugiau gydytis su ga 
•-“i''”—- — ......—----- :,K Įtv.r; paezia ir du žolinu, nes sako, kad tokia gy-

svotu” pasiimti abudu n 1- Į vaikus. Katre randasi paveji a- duole yra per... karszta. —Tei- 
gaįn (padėjimo ligonį) u toje.

be, motoro pasienio vyro < 
doleriu kuriuos turėjo namie ir kaltes, 
iszdumo su Petru

nes
. Chicagino1 duot iszriszima. Mergina prisi-’kus. 
du kada isz-1pažino ir ap'kaltino Mykolą kanl

kalėjimo pakol vyras nepriims'di'kio, kuris turi paezia ir 
su “ 
mo.

t I

1

du žolinu, nes sako, kad tokia gy-

sybe žmogelis kalbėjo.

vo sustoja kone per meta laiko. 
Miestelis Centralia nukėntejo 
baisiai per ta ji laika bedarbes

* Shenandoah, Pa. —
jai vadovavo Teplakovas. Per 

likus tardymą paaiszkejo, kad szi

mi jokiu nelaimiu.
JB. ' IT- r

Shamokin, Pa.

i

I wr. n I rxrvlr zv-ir. Ir <1.1

nutarta kad .nekelti jokiu strait gftu3a Latvijoj pavogė 15 ir
ku Maple Hill kasyklosia kar Lietuvoj apie 50 arkliu. Lietū- 
dirba apie 1,000 darbininku, vos arkliai buvo parduoti Lat- 
kurio yra užganadyti isz teby- vijoj, nes ton auksztesnes kai
rio darbininkiszko padėjimo, nos. v

• Shamokin, Pa. — Locust 
Gap kasikiu darbininkai nu
balsavo toliaus vesti straika,* . .priversdami darbininkus isz 
Bast, Potts, ^Bancroft, Alaska 
ir Locust Summit laikytis su 
jais. Pagal nuomone prezidento 
Brenenano, tai anglekaeiai ke
tina sugryžt prie darbo neužiL

nos.
l« I

i gio.
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Kas Girdėt

gery-

Prohibicijos veidmainiai už 
tikrina, kad neužilgio iszmirs 
-senesni gyventojai, tai tada 
jaunoji genkartis kuri da ne
ragavo mnnszaines ( !) nenorės 
naudoti svnigiuaneziu 
mu.

Bet snraszas aresztavojimu 
paro^lo kitaip, 
prohtbicijos tiesu buna aresz- 
tavotft daugiau jaunu ne kaip 
senu.

Argi tie veidmainiai isztik
ru ju stengėsi isztrucyt visus 
^enus gyventojus ant szio svie
to per uždraudimu geru gery- 
mu! Prakeikta lai buna ju veis
le!

nes už laužymu

Jeszkodami pedsakio pradi
nio musu gyvenimo ant szio 
-ivieto, jeszkotojai senoviszku 
nžlieku, nuolatos kasa griuvė
si uosia surasilami vis akyves- 
nius atidengimus. Paskutine 
kuopa mokytoju po vadovyste 
prof. Mnstafo Eimrem, aplinki- 
jo N i lauš, atrado pedsakius ap- 
szviestos tautos paeinaneziu da 
nuo Neoltiszko laiko, tai yra 
isz laiku, kada žmogus pradėjo 
iszdirbinet reikalingus
daiktus ir ginklus isz akmens.

jam

t

Musu bobute Jeva isz prie
žasties savo bobiszko akyvumo 
ne tik pradangino rojų del sa
vos, bet buvo priežaste patroti- 
nimo rojaus ir del savo draugo 
Adomo.

Bet daktaras Mead isz Ame- 
rikoniszko Maze jaus Natura- 
liszkos Historijos, tvirtina, buk 
jis surado antra moteriszka ro
jų, kuris ramlasi sziadien ant 
salos Samoa. Sako jisai, kad 
vyrai ant tosios salos, ne tik 
dirba ant užlaikvmo savo szei- 
mynu, bet medžioja, verda val
gius, skalbia moterių drapanas 
liūliuoja vaikus, nekabinasi ki
toms moterims in akis ir 
peržengi ne ja jokiu 
tiesu kaip tai daroma apszvies- 
tuos sklypuosią.

Jaigu paeziuliai ant 
salos vvnis nubosta arba 
pyksta. ant savo

Sako 
salos.

t
v,

UŽEME VIETA UŽMUSZTO
KNUTE R00KNE.

Su pradėjimu futbolas sezo-
• Notre Dame universiteto, 

perdetinis lojo universiteto 
kunigas O’Donnell, nprciszke 
kad vieta iižmusztojo Rockne 
užims 
“liauk

no

žy mus f u t bo 1 n i ui n k a s 
” Anderson.

vestas radio stotis, su kurio pa
galba dabar popiežius gales 
iszsinntineti savo paliepimus 
in vyskupus po visas dalis svie 
to, kurio taipgi turės radio.

kam-

jo ka

B u v us i s I szpan i sz kas 
liūs Alfonsas XIII, po apleidi
mui savo sosto posake “ 
raliszka savžine jam kalba,kad
savo karaliszku privilegijų isz- 
sižatla ne ant ilgo ir neužilgio 
sugrysz in savo sklypą kur vėl 
užsės ant sosto.” T 
gali ji suvilioti, nes jau dau
giau neapims karaliszkos val
džios.

sosto.
nes

to j i viltis

Generolas Beregner, buvusis 
augszeziausia ministeris Isz- 
panijoj aplaikydnvo metines 
algos po penkis milijonus pese- 

Dirbdavo jisai keturiolika 
valandų per diena, lodei aplai- 
kydavo jisai po doleri ant va- 

, Į landos.
Iszpaniszkas

ministeris
metine*

tu.

11Q- 

vvriszku

apmalszytojas 
Imliu, ('iganchonu, aplaiko už 
viena perstatymą po $1,100 ar 
po $550 už valanda darbo. Per 
sezoną gauna jisai arti S0 tuks- 
taneziu doleriu.

Panasziai dedasi ir kituosią 
sklypuosią.

Geras kumsztininkas,
bolįninkąs arba futbolistas už

upio ezverti 
tankiai ir

tosios 
už-

gyvenimo Z1*11,11 l)(’r sezonn 
draugo, sudeda savo locnasli 
ant pecziu, parodo jam penkis 
pirsztus ir eina sau kitur. Bet 
svarbiausia, I______________
res nereikalauja jokiu alimen- 

— Szkada 
uli taip toli

beis-

kad tonais mote- nl,,ka ,ll"’s,,ini

tu nuo savo vvru. 
kad toji Samoa 
nuo Aineriko.

g

Kožna diena skaitome laik- 
raszcziuosia apie visokias ne
laimes ir žudinstas szeimvnuo- V
šia, kuriu szuliniu yra daugiau
sia barniai ir nesupratimai. 
Tankiai skaitome: vvras n užu- a
de paežiu, tėvas susibarė su mo 
tina ir nužudė du vaikus, tėvas 
nužudė sunu arba motore nužu
dė savo vyra ir Lt.

Laike barnio žmogus užsi- 
karszczioja ir užmirszime pa
pildo žudinsta, po tam gaunami 
in kalėjimu ant ilgu metu, jai
gu apsisaugoja nuo elektriki- 
nes kėdės. Todėl bamiai yra 
priežastimi daug žmogiszku no 
laimiu. Geriau buna del abieju 
pusiu surasti kitoki būda ne 
kaip bartis, nes tas tankiausia 
stumia žmogų prie didesnes ne
laimes. -

Gyvenimas yra per trumpas, 
idant ji pragaiszyt ir panieki- 
net tiktai ant vienu barniu.

Popiežius Piusas XI pasiro
do žmogum, kuris no ‘bijo eiti 
pirmyn ir naudotis isz moks
li saku iszradimu.

Vatikano mieste, neseniai už- 
i

A • C • ' T "'Apiebzirdi -
Kad nors szirdies ligos daž

niausiai esti priežastimis daug 
mirezin ir priduoda daug sknns 
mo, vienok galima daug pada
ryti, kad ju iszvengus.

Szirdis tai pompa, sudaryta 
isz 
plonus plevuotus dangtelius, i 
susi!raukdama arba, muszda- 
ma, ji varo 
gyslals luomi usdarydama cir
kuliacija. Sužeidimas szirdies 
gali baigtis sužeidmu raumen
ingu sienų ar szvelnin rlangle- 
liu.

Apsisaugojimo 
sprendžiant, 
szirdies liga sgalime padalinti 
in tris grupes — pirma, tos ku
rios atsiranda, kūdikystėje ar- 
baanksti užaugusiems; antra, 
tos kurios pasirodo viduramžyj 
— dauginusia 'nuo keturias de- 
szimtu iki keturias deszimt 
penktu motu, —gale tos kurios 
pasirodo po szeszias doszimls 
metu.

Pirmoje grupėje

X—
spaudi-mnose didelis' kraujo 

mas loszia svarbia role. Ir szio- 
siu senuoso- žmonose galima 
daug padaryt i,kad panaikinus, 
arini ir sulaikius szirdies 
pasirodymu. Vaiskus kas 
gelbsti-tvirtas sveikatos palai
kymui, ves prie to kad sulai
kius szirdies silpnumo prisiar-1

ligos I
. Ipri-

raumeningu sienų, turinti .

krauju. per kimo

‘ . . ' J , . iftl.’ si ‘saulute skaiseziai szvięte, jit-
■I . » 1 . . " .. .L. p 1 ♦

'4m
*

M*
navo.

Bet pasipynė nelaime. Galin- 
gasai Perkūnas iszgirdes, — 
kad .Juryte nenubaudė Kasty- 
czio, bot dar susimylėjusi savo 
globon ji paėmė, — labai užsi
rūstino ir praleido isz dangaus 
grausma, kuris su dideliu 
trenksmu prasiskyros kelias ju 
ru bangose, intrenko in gintaro

i'a žibėję, thrytmn koksai ite- 
iszmaluojamai didis veidrodis 
visur ramu, tylu, tiktai lengvu- 
ežiai lajvai greitai skrenda vau 
dens pavirsz'uimi skirdami ji 
in szalis ir ilga balta kelia ant 
jo palikdami.

Jau ir krantas 
skambėjo skardus deivių balno

. ‘iii-i liai, in padanges iszkilo puiki ramus, sutrupino juos in szmo-bangu. oszimo, kada dar visko . .... . , . . ’ v , ........ dainos aidas paskly- lėlius ir uzmusze skaiscziaja 
do po visus krasztus: beda tau juros karalaite.
jaunasai žvejy....

Besiartinant laivams

Baltijos Juru Karalaite.

įkalbai gilioj senovėje, kada 
Lietuviai dar nepažinojo tikro
jo Dievo, kada neiszmane pa
saulio sutvarkymo, kada su di
dele baime klausėsi perkunijii, 
rniszku nuo vetro ūžimo ir juru

netoli. S'.i-
. tinimą. Didžiausius szios ligos 

iszsivystimo faktorius yra lai 
kad dauguma žmonių darantis 

senesni žymiai riebeja. Szis pa-• ... . . . . . .• ' 1 visokiu d ievai ežiu ir <1 ei vi u,
... . 1 kurio buk gyveno debesiuose,, į. *•. i
neisz-

I 
1

linkimas prie riebumo vidur-; 
amžiniuose žmonose yra žiūri
mas kaipo naturalis ir 
vengtinas dalykas, bet lai labai 
nelaiminga, ir klaidinga pažin- 

Ne re i k a 1 i n ga s ri eb wm a s 
visuomet yra, nepageidaujama, 
ir pavojinga. Paprastai reisz- 
kia, kad žmogus daugiau valgo 
neg jo kūnas reikalauja, ir kad 
neužtoktinai mik Ii naši. Rogu- 
laris, vikrus miklinimas ir tau
pus valgymas daug 
kad sulaikius nuo riebumo 
n vai ri u i uošvei k u m u, 
jnomi riszasi. Reguliuris mikli
nimas daugiaii neg kas kitas 
sutvirtina szirdies raumenis, ir 
palaiko kitas kūno dalis svei
komis.

Didelis kraujo spaudimo at
sitikimuose, reikia vengti pro
tinio ir fizinio pavUrgiino, 
p e s c z i o. 4 V i d n t i n i a i p a s i I s i n t 
pasilinksminant daug 
stovio pagerinimui.

Kada szirdis jau sužeista, 
klausymas kiek ligoniui reikia 
susilaikyti nuo fiziszko judeji- 
mo, yra svarbus. Žinoma pri
klausys daug ant kiek sužeista 
ir ant ilgonio amžiaus. Senes
niems žmonėms szirdies iszga- 

I lojimas prisitaikinti prie sužei- 
mažesnis negu 

sužoidi- 
szirdies 

gulėti mažiausiai dvi ar tris dangteliuose ir kuriu szirdžiu 
dienas kol karsztis pranyksta.
Taip-pat vaiku ir jaunu žmo- burna susistip?i'ninnu taip, kad 

ypacz .pergali ta szirdies 
turi būti žiūrimas,' sužeidimą. Dauguma vaiku ir 
.. s, . .. i

bijojo, prasimano sau daugybe 
visokiu d ieva i ežiu ir

miszkuose, jurose, upėse ir eže-1

ju daina y

klansvina r
pavojingiausias

ra.

\ ruošė ir buk tai jie skirdavo 
žmonėm visokos nelaimes 
bausdavo visus, kas jiems

Praamžius viso pasaulio viesz 
nelaimingajai Jurytes 

už savo
prie pats

SzventosioH intakus,deives isz-'tėvas, kerszindamas
•lr vydo savo priosza—jauna žve- dukterį, paliepė sugauti Kasty-

110’-
,ji Kastyti, besirengianti tink-

intikdaves. O kad ju sau prie-,I lūs užleisti. Nustebo deives jo

lankuma i ugi jus, visokiais bu
dais reikėdavo juos garbinti ir 
maldanti. Taip likėjo Lietuviai 

. t • v. i h

pagelbes
i r 

kurie su

m o forma, ir 
nuo ju

tos ku
rios prasideda anksti prie
žastis yra kokia nors reumati/.- 

apsisaugojimas
dailgiausiai priklauso 

ant. apsisaugijimo ir saugais 
paties reumatizmo gydymo.

Liga žinoma, kaip reumatisz- 
kas karsztis pasirodo daugiau
siai vaikus ir jaunus užaugu
sius. Apsireiszkimai tuojaus 
pasirodo po gerkles skaudėji
mo kaipo jo pasekmes. Kadan
gi kiekvienas gerkles skaudė
jimas gali užsibaigti
tiszku skausmu, kuris gali būti 
priežastim szirdies sužeidimo,

reuma

labai svarbu kad kiekvienas ( dimo yra daug
gerkles skaudėjimas turi būti janesniems kuriems 

esti.rimtai gydomas ir ligonis iuri.mas paprastai
dvi

niu sąnariu sutinimas, 
lydymas, 1
laupo szirdies sužeidimo pra

raumenys

dža ir reikalauja poilsio guleji szirdies di 
mu r sumanaus gydytojaus gy- roji|caiauja
dvmo.

kuriuose yra 
ženklai turi

milijoną doleriu 
daugiau.

Musu civilizavota visuomenėj
už muskuliiii, burna sąžiningai 

darbu, bet už smegenų 
moka labai mažai.

t )

muskuliiii
darba

Bravorai po sparnais apglo
bus prohibicijos, daro geru biz
ni Amerike, kaip užtvirtina ži
nia isz Cbicagos, kur i)rohibici- 
jos agentai padare ablava ana 
diena ant slapto bravoro, pri- 
gulinczio prie garbingo butle- 
gerio ir rakietero Al1 (Japone. 
Verte tojo slapto lira voro ap
skaito ant szimta tulcstancziu 
doleriu, 
r v tas e

užsi-

Bravoras likos atida- 
tiktai penkes dienas 

priesz tai.
Matyt tokie bravorai

moka gerai, jaigu butlegeriai 
indeda in juos tiek tukstaneziu 
doleriu. Agentai bravoru suar
dė o aluti iszliejo laukan.

PAJESZKOJIMAS.

Asz Barbora Dudoniene )O

ru- 
ir1 

pagelbės

turi nepaprasta ga-
S • . «. 4

dangteliu

.jaunu žmonių turinti lengvus 
'migleliu sužeidimus,

per daugeli amžių — kol neap- j 
sikriksztijo, kol nesuprato, kad 
tai viskas molas. Taigi, malo-| 
nūs skaitytojai, papasakosiu 

i jum senos senosios gadynes pa
davimu apie juriu karalaite, 
vardu Juryte.

Praamžius, viso pasaulio die
vaitis, turėjo neapsakomai gra
žia (lukteri Juryte, kuriai pa
vedė valdyti jūres ir ' 
gyventojus.

Jie gyveno juriu dugne, 
ežioj gilumoj, puikiuose 

Ruimu sienos buvo 
s k a i s c z i a u s i o gintaro, 
ežiai gryno aukso, stogas vie
nu žvynu, langai gi tyro, kaip 
vanduo, deimanto.

iriuose.

' gražuma iszvy-diisios: jo anksz- 
ta balta kakta, buvo visai rami 
akys mellynos, kaip juros vau 
duo o juodi ilgi plaukai puosze 
jo galva iszrode jisai karalai- 

Nuniuodamas dainele,

»

j ežiu.
džiaugęsi jisai gražiu 
ežiu ir maste, (a diena 
gerai pelnysiąs.

Iszgirdes dainos aida, pakele 
savo akis ir pamate szimta pui
kiausiu laivu, szimta skaiseziu 

/> 
visu iu gražiausiąja juru kara-

« • J « t

rvt me- 
ir

tikrai

karalaite,

pa
mi-

sle n les

mergeliu — deivių j u tarpe

laite. J u dainos ėjo kas kart 
malonyn, o balsas darėsi vis 
skardesnis: deives iriasi artvn 

Ik 

' ir meiliais savo žaisliais vilioja 
1 prie saves jaunaji.

Kastytis klausosi, žiuri nu
stebės, nežino kas dedasi. Gra
žiai deivių balseliais traukia-

Vicna. karta Juryte iszsiimte lnas, nieta Jisai tinklą, szoka in
lydeka su laiszkais pas 
vandeniu deives kviesdama jas 
in puota ir drauge pasikalbėti 
apie karu lybes reikalus.

I

Susirinkus visoms gražiau
sioms juriu mergaitėms, Jury
te, ju visu karaliene, su 
vainiku ant galvele
ant gintaro sosto ir taip in jas 
prabilo:

— Mylimiausios mano drau- 
ges! žinote kad Praamžius, ma
no tėvas, vieszpats dangau 
žemes ir juriu, paved e
szias Baltijos jūres ir visus jos 
gyventojus valdyti. Liudykite 
paezios kaip lengvos ir laimin
gos visiems buvo mano viesz- 
pat avimo ■dienos. Nei viena ma

visas vandeni 'breda prie laivu

f

aukso 
atsisėdo

man

vandeni breda prie laivu, nori 
' pulti in kojas juru karalienei 
arba pražūti vandeniu gelmeje, 
— bet sztai gražiajai Jurytei 
pagailo jaunikaiezio, iszkelusi 
rankas auksztyn davė jam žen
klą sustoti ir tarė:

— Sustok, neatsargus jau-
•

ra-

li prirūkyti ji juos dugne prie 
jo kojų aguldyti szalta Jurytes 
kuna In ja žiūrėdamas jaunas 
žvejys, be paliovos gailies asza- 
ras lieja, niekuomet savo ir jos 
nelaimes užsimirszti negaleda- 

Ir nuo to laiko, kuomet 
pakilo vejai sukelia juru ban
gas ir jas blaszko; visuomet 
gil dei i isz gilumos skaudus de
javimai: lai dejuoja jaunasai 
žvejys. liekanas gi sugriautųjų 
gintaro minu dar sziandien ju
ra ant kranto iszmela.

mas.

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

X-—

IK

y. ■, ■ ū 

gjįigjĮiigri

Laidoja kunus numirėliu. Pasam-Į 
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t.t —Telefonas 500
603 W Mahanoj* A<«| M*h. City

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623.358.62

te

F

Mokume 3-czia procentu ant 
•judėtų pinigu. Procentą pride- 

. dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
įi n g t e 1 i u sužeidimus

mažai sulaikymo
nuo judėjimo ir greieziau svei-

užsiimt 1
Lygiai

aliniu prida- žiausia žuvyte, nei vienas slie-

ko- ksta jei jiems leista 
visokiais mikli n ima is.

gi ’

Vaikuose, 
kie reumatizmo 
szirdies dangteliu sužeidimą, tiek pat bledes
nesveiki liežuvelai ir adenoidai ryti vaikams neleidžiant jiems į kas negali skusties ant manos 

i turi būti iszpianti, ir dantys ir miklintis, kaip kad ir perdau
prižiūrima.--------------- ------------------

Tėvu, mokytoju ir abelnos vi
suomenes geresnis supratimas 
svarbiu rysziu

ig

Tiktai gydytojas te

I

Jei ne, beda tau
Isz mano ra i-

1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaus bu musu ban
ku nepaisant ar mažas ar didelis

G. \V. BARLOW, Pres
I FERGUSON. VIce-Pres.lrRas

nikaiti! Tavo kalte vra dideli 
tu ardai mano pavaldiniu 
mama, mirtim baudi -mano žu
vis be i žuvytes ir tau užtai rei
kia numirti, — mes jau atplau
kome isz gintaro rimui bausme 
iszpildyti. Bet man pagailo ta
vo jaunybes. Dovanoju tau kal
te, jai prisieksi isztikimai ma
nes klausyti.
jaunasai žvejy!
kos amžinai pražūsi! Taigi rin
kis viena isz dvieju.

Kastytis atsiklaupė akis že
myn nuleido, nulenkė gražia 
savo galva ir prisiekė juru ka
ralaitei isztikimu būti.

— Dabar jau tu mano esi,— 
tarė Juryte: — gryžkie namo ir 
neiszdryskie ne žinksnio in vau 
deni inžengti nes ežia amžinoji 
tavo prapultis. Bet kiek kartu 
tavęs pareikalausiu turi būti, 
ežia ateiti.

Tai pasakiusi, Juryte, davė 
ženklą atgal plaukti; pakilo 
irklai, susiirbavo laivai ir dei
ves gryžo iszlengvo in 
ramus.

Visi metai jau praėjo o Kas
tytis vis isztikimai Jurytei tar

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
MILL & PATTERSON STS.

ST. CLAIR, PA.
Hsl! Telefonas 1430-R

visi gyveno s u taiko ja ir ramy
bėje, nieks netykojo kito gyvy-

Asz pati, justi karaliene, 
žuvytes neliepiau

miklintis 
gali pasakyti, kiek 'kuriam li
goniui galima tuomi užsiimti.

, kaip 
szirdies drebėjimas, kartas nuo 

inuszimo praleidimas,- ir 
ypacz 

žmonyse kurie dar neturi 'ke- 
turias-dcszimts metu, yra pap
rasti isz priežasties nervu sui
rimo, ir ne nito kokios szirdies 
ligos. Rūpinti apie tai padarys 
arsziau. Kartais szio apsireisz
kimai yru priežastimi daug

kuriuos turi Tokie 
gerkles skaudėjimai ir invai- 
rus reumatizmo pasirodymai {;arį0 

aP" skausmas apie szirdi,

> apsireiszkimai
niek-

♦

vaikuose su szirdies liga 
saugotu daug vaiku nuo szir
dies ligos aiszumo.

Ta szirdies ligų grupe,
rios

f

ku-
. užpuola viduramžinius 

žmones, daugiausiai vyrus turi 
svarbiausia priežastį gerai ži-Į" 
nomoj veneriszkoj kraujo ligoj. 
Szios kraujo ilgos atsižymint!

j rūkymo. Gydytojui peržiuro- 
dies sužeidimo apsireiszkimai kuy ęavus nuo jo raminau- 
pasirodo tiktai už daug metu/ 
kartais už dvideszimties arba 
dvideszimt-penkiu,
tinio \szios ligos pasirodymo ir 
visi jos iszlaukiniai ženklai jau

ypatybe tai kad pirmieji szir-| . 
dies sužeidimo apsireiszkimai

’ ti. 

po pirmu- _

Į ti žodi užtenka juos praszalin- 
* F. L. 1, S.

lies 
nei vienos 
pagauti ir in valgi sau paduoti 
6 vienok dabar atsirado
szas žvejas, vardų Kastytis, ma. 
no karalybes parubežyj, ten 
kur Szventoji upe in juros inte- 
ka, ka iszdryso mano užvesta 
ramuma ardyti. Klausykit! tas 
niekszas tinklus stato ir žudo 
mano avaldinius — žuvis ir žu
vytes.

Tos jo drąsos negalime jam 
dovanoti. Sztai laivai surengti, 
sęskime ir plaukime pas Szven- 
tosios krantus, rytmecziais tau 
kiaušiai Kastytis savo nelemta 
darba varo. Savo 
dainelėmis ir

savo

o
o

Iszbalsamuoja tr laidoja mirusius^ 
ant visokiu kapiniu Pagrabus pa- 
ruoszia nuo papraszcziauaiu iki pra 
kilniausiu. Pa r samdo automobilius 
del laidotuvių, veseliu, krikszty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar isz 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia c pribusiu 
In trumpa laika

f 

tėvais Steponaito, pajeSzkau szirdies ligos apsireiszlrimo. 
savo kaimynu: Karolu ir Elz
bieta Petraicziu isz Szauliu' peje, priklauso tos kurios ap- 
apgkriczio, Gruzdzu parapijoj 
Racziu kaimo. Girdėjau kad gv 
vena Pennsylvanijos steite. Te
gul atsiszaukia ant adreso:

Mi's. B. Dudonis,
1G27 S. 49 Avė., 

Cicero, Iii.

isz

JAI TURI RAMATA
Kam skauda kojas, rankab, ar kitur, 

, . , [Parsitrauk ‘‘John’s Remedies Oint-
seniai pranykę. Apsaugojimas ment”, Gausi paliuosavtma nuo skau- 
szios formos szirdies ligų pri- smo* Ji kainuoja

Į gi gausite paaszkinima kas tai ‘yra 

gydytis, Jeigu negalctuto prisiųsti 
dolerio tai paraszyk laiszkoli del pil
no paaiszkinimo. Pasiusime nurody
mus ir gausite žinias kaip turite gy
dytis. Raszykite ant adreso: 

Western fChemical Co.
P.O. Box A. 117.

■f

Gausi puliuosavima nuo skau-

i , . ., mo kaip dpi prabos.tiktaLuž $1. Teip-kluuso ant sumanaus, ilgo ir
pilno originales kraujo ligos' ramata, kaltūnas, nevralgija ir kaip 
gydymo dar daug metu prie;

• i. ,• • • * i ♦

Treczioje szirdies ligų gru-

; sireiszkia seniems dažniausiai
po szeszias dcszimtu metu, ir 
kuriu szirdies sužeidimas yra 
sz priežasties kūno nykimo pri-

> , UI , < t ' >t i 0i i t ■ 1 ,i> *

klausanczio tam amžiui, ypaez 
jaigu žmogus yru buvęs labai 
riebus. Nekuriuoso atsitiki-

Pluinsvillo, Pa.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mąhanojuje 

Ant Antro Floro, Kllno Sztoro 
19 W. Centre St., Mahanoy City

*

f

* /

grožybe ir 
saldžiais žode

liais turime ji artyn privilioti 
paskui nugramzdino ant paties 
dugno atkerszysime už nelem
ta darba, gražias gi jo akis, ku
riomis visas Lietuvos mergeles 
vilioja, szlapiais žvirgždais už
pilsime.

Juryte saVo kalba pabaigė, *
o skaisezios deives galveles že
myn palenkė, duodamos tuo 
ženklą, kad tinka.

Tuoj sziintai perlais iszpuosz 
tu gintaro laivu buvo sutaisy- I 
ta. Juose plauke skaiseziausios 
juros deives prie kranto Kasty- 
cziui teismą padaryti.

Gražus buvo rytas užteko j u-

I

id
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Banka yra gera vieta laikyti visokiu svarbiu popierių, 
kaipo tai Inszuranc, Didsus ir t.t.

Parandavokite skrinele Mercants Banking' Trust Oo. 
banke o turėsite saugia vieta padėti visokius brangius dai- 
gtus. Szi banka žino kaip jumis patarnauti ir žino kaip būti 
prietelium savo prieteliams. Jsra banka yra gąras prietelis

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
• MAHAN0Y CITY, PA

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 
J ; fl j '

DR. C. A. ŽERDECKAS
. .. LIETUVISZKAS DENTISTAS...

Tamaqua ofisas, randasi People’s Trust Co., Banko namo ir adaraa kai 
dien, nuo 9 iki G valanda (pagal sonoves laiko), issakirent Saredotnia.

Vakarais pagal pareikalavimo.
New Philadelphia ofisas 34 Water St., adaraa kas vakaraa 7 iki 9 valan

dos.

X—RAY GAS

(

Vakarais pagal pareikalavimo.

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

*



*

\)

*<

i

l

»

ft

t

9

e

■

Pabaigtuves
(Gyvenimo validolis.)

I.
Jonas Mažeika, Dieve duok 

jam Dangaus Karalyste, buvo 
geras žmogus. Tiktai jo jauna 
gyvenimą arde isztvirkusi jo 
žmona, kuri norėjo ir apsive
dusi laisvai gy venu ir vyra iii 
kyti savo didžiausiu vergu.

Juo būdavo baisesnei rūdim 
dienos, juo purvoiosuia kelia*, 
žiūrėk, ji jau ir bevaranti vyra 
ar in miestą ka nors parneszti, 
ar in laukus darbo dirbti, o 
pati tuo tarpu draugaudavo su 
meilužiais. Jau nuo pat susiu- 
"zimo dienos griuvo ju gyveni
mas. Vestuvių diena, žmona* 
“bieziuliai” rode Jonui lazda* 
koliojo, drabstė purvais, 
cziaus jis to nepaiso, mane kad 
apsivedus gales gražiai pado 
riai gyventi.

Bet apsivylė. ..
Nespėdavo ’jis 

isz

biczi ulini

9>

Ta

pasi.szalinti 
namu, kaip žmonom 

*zi ulini”
dim. Daugeli sykiu Jonas pats 

bet 
kad

4 ‘ bi - 
ir auszliaužduvo Vj-

didesnis

Skir- 
iszvažiuoti

viską aiszkiai maty<lnvo, 
nutylėdavo, nes žinojo, 
kokio nors inspejimai ar musz- 
lynes dauginus suardys gyve
nimą.

Jonui rūpestis kas kart la
biau ir labiau draskė galva,kas 
metai ūkyje darėsi 
-kurdas ir netvarka.

— Kas daryti man, taip in 
varga inbridusiam, — dažnai 
Jonas kalbėdavo sau.
lis, parduoti ūki,
Brazilijon, ar ka nors kita veik 
t i, bet taip daugiau nebegaliu 
gyventi.

leszkodavo Jonas visokiu 
priemonių žmonai ir rūpesniui 
numalszinti, bet nesurasdamas 
nusiramindavo, pasimeladavo, 
pupraszydavo Dievo pasigailė
jimo ir vėl tolinus tęsdavo die
nas didžiuliame varge ir skur
de.

Rupescziu suspaustas Jonas 
cme gerti ir rūkyti. Jis dažnai 
kaimynams sakydavo:

— Kad asz prisigeriu, tad 
man taip paliekta gera, niekas 
neberupi, rodos, ūkyje matau 
tvarka ir pasitaisusia žmona.

Pradėjus Jonui gerti ir rū
kyti Mažeikų gyvenimas da 
labiau sugriuvo.

Vyras mieste ir mieste, o 
žmona namuose tik svecziuo- 
jasi, o laukai dyki, neužsėti, tik 
apie namus, kur ne kur pasise- 
davo bulvių pura ir avižų su 
miežiais keletą sietuviu.

Galu gale .fonas, paezios ne
leidžiamas, 
randos, insileido 
Tris dienas Mažeikų namuose 
virė pekla. Joniene jokiu budu 
nenorėjo pusininko, o vyras 
juos kuo neverkdamas praszc, 
kad jie nežiūrėtu in žmonos 
riksmą, tik važiuotu ir gyven
tu.

Parsikvietė Jonas kaimynus 
ir tuomet Joniene turėjo nusi
leisti.

donas

ir mieste

iszdave ūki ant 
pusininką.

JI.
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ORBITA MOTORINE VALTIS.
Miss Eng ’and II

’ ',X:

I

M•7

L.

K/ 4.B. 9^

szaukti Jurgis ir pasileido begj 
. t i. Minia ir policist ai vytis. Už

keliu szuoĮiu Jurgis buvo su-' 
gautas. Eme szerti in sprando 
ir klausti. |

I Už keliu smūgiu Jurgis pri-
| sipažino, kad nuszovcw Joną ir 

kad tai visa padaręs Jonienės 
liepiamas ir raginamas.

— Dalykas paaiszkejo, vy- 
drutu balsu praszueko

4

ra i, 
policijos vadas, — žmogžudį ir 
ta isztyirkusia boba suriszkite 
ir mes parsigabensim policijon

1

*

11
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Gydytojas
Kas yra skirtumas tarp gero 

gydyt oo ir szundaktaro?
| Sekdami medicinos, istorija
nuo Hippocrates laiku iki sziu 
dienu, ,matome, kad sziadieu 
medicina tvirtai stovi, ir pra
deda naua gadyne knrioja ligų

Į sulaikymas pradedu užimti
svarbiausia role.. t 4 • • t 4 ™ . T .1

ir mes parsigabensim policijon
o lavoną palaidokit gražiai ap-| Lietuviai daug užsiima triuko

Taip kaip mes sziadieu sum-
1 * r ‘ r i 1 1 !'' , f . i W ■ ...

doipe advokatu* mus nuo viso-

Motorine valtis “ Miss Eng’and 11” ana diena padare 104 
mylės in valanda laike lenktynių ant upes Parana, kurios atsi
buvo Buenos Aires, Argentinoje.

renge', kaip priklauso tikram 
numirėliui.

Minia pasiėmė lavona* o poli
cija du žmo-gžudžiu surakinę 
retežiais nuvožė kalejiman.

Praslinko metai.
kaip Mažeikos nužudytojui 
priteisė kalėjimą iki gyvos gal
vos o Mažeikienei, Jono žmonai 
penkis metus sunkiųjų 
kalėjimo.

♦

Taip slinko
dviem žmogžudžiam.

J u rgis, sėdėdamas
tamsiame

Jurgiui,
f

heliu,•" / ■■ 1 f ;» r' H »

Ant savo tu biednu gaivu,
O geriausia vaikine iszlaimctu, 

Kad sau malsziai sėdėtu, : * i. - • * ■ • i. '1 r i * f.
Jau butu laikas pasiliauti,
p» » t 1 • •

j i

muu uuidi luinus puniiiupvb 

Visaip bandė, visaip mėtėsi,

' ' ' I f

kilt apgaviku, atęityjo gydyto- 
as tufes .užlaikyti klijantus 
sveikus.

Pricsz penkiasdešimts metu 
modicions studentas praleido 
vienus metus skaitydamas nu

bet kuris tik pmsimokino per 
kelias savaitei, atsidaro ofisą 
tavo mieste; matui ligonius, 
kuriems tu esi davės kuoge-
r i nusius pa t arnav i in us 
in jo ofisą, kaikurji* i^z tu žmo
nių negalėjo tau užmokėti, bet 

i naujasis reikalauja ant syk už- 
i mokėti pinigus ir žmones jam 
| užmoka. Kažin ar pasveikin
tum loki su atviroms rankoms? 
Žmones nestoja pamamdyti 
apie tas sistemai, ir nepamans- 
lo jog jaigu tokios sistemos tu
rėtu jokias vertes tai butu iš
vestos in medicinos kolegijų 
mokslą.
Medicnios profesija apsunkin

ta todėl, kad gydytojai patys

einant

nie-

kodėl žmonn

misina kad garsinti sayo bizni 
buvo neetiszka ir kad tikras’ 
gabumas, turi stovėti ant savo 
pamatu. Kuomet kiton pusėn, 
szundaktarai visuomet pirmyn 
stumia savo pretenzijas.

Visi gydytojai neturi lygu 
prasilavinima arba gabumu. 
Kaip ir kitose profesijose ran- * 
dasi ir ežia keletą, kurie netei
singi. Su gydytojais turime at- 1 . 1 ' 'I J
siminti svarbu fakta, kad gy
venimo metu ilgumas yra 
trumpesnis gydytoju tarpe ne
gu kitoja profesijoje. Retai 
daktarai mirszta turtingi, ir 
daugelis isz ju, kurie paszvente 
ilgus metus vesti gera darba 
tarp žmonių, palieka negana

t

dikaliszkąs knygas praktikuo- 
janezio gydytojb ofise ir pra-

Sėdėtu po nogiu malsziai, 
Užsilaikytu visi gražiąi, 

Pamerkime paproezius ^ziok- 
< tus, • • • • • « Su kuriais piktiname kitus, 

Eikime pėdoms Amerikonu 
s ‘ ‘pagonu

— Neik, neik o žūsi. Žūsi 
nuo savo prieszo. Jok gerinus 
kitais keliais. Bet Jonas jojo 
nieko nežiūrėdamas, neklausy
damas to slaptingo balso.

Jau vidury girios. Jurgio 
rankos dreba. Jam vis rodos, 
kad nepataikys galvon, nenu-

* *

sunkus

darbu

metai

tus,
sziu, o tu duosi pinigus.

— Nesirūpink, tavęs 
kas nepraszys.

Dabar Jonui inpuole keista 
mintis galvon,
jam taip nepaprastai ir toki 
darba uždavė. Jis mane, kad 
žmona norės su juo susitaikyti 
ir paskui tinkamai gyventi... 'dės ant vietos ir paskui iszeis

— Na, bus szi vakara tik
rai pabaigtuves. Jurgelis turės 
progos savo norus invykdinti, 
— skusdama bulves kalbėjo 
sau mintyje Joniene.

Jurgis iuslinko virtuvėn.
—• O kaip? Sutiko?
— Viskas gerai, 

Tik vyriszkai..
sznibždejo Jurgiui ausin 
niene.

Jurgis 
paskutini 
ant priekleezio stovinti

• i

viskas!
— pusbalsiu

Jo-

viskas ai'kszten.
Czaks, czaks, czaks. Vienodi 

girdis arklio žingsniai. Jurgis 
lyg susijaudino, lyg apstingo, 
bet pamatęs ženge pirmyn in 
raiteli keliolika žingsniu ir 
tvirtai isztiesos ranka paleido 
szeszis szuvius.

— O Jėzus, Marija! — griū
damas nuo iszsigandusio ark
lio suriko Jonas ir krito ant 
žemes negyvas. Kumelaite nu- 
szveito vieszkeliu tolvn, 
kojos nesza.

— Nudėjau!
sis prie lavono sznibždejo dro- 
baneziu balsu Jurgis.

— Keturi in krutino

kur

artindama-

iszejo klojimai!. Jis 
karta insmeige. iii 

Joną 
akis ir maste: paskutines ta
vo gyvenimo valandos, szi a 
nakt mudu pasigrumsime Ži
bi kyno girioje.

III.
Vakaras... Lietus lyja. Tal

kininkai juokauja: vieni valgo 
vakariene, kiti “žiuži” musza 
— laukia sugiyžtant Mažeikos 
su degtine ir papirosais.

Jurgis iszseke Joną. Jis tvir
tai laike rankose revolveri ir 
lauke gryžtanezio Jono. Jis 
mane, kad gryžtąnt nudėti 
daug patogiau, nes visi pama
nys, v 7

pastoje kelia pleszikai.
Jonas jojo raitas, tai žings

niais, tai riszczia.
Laimingai jis perjojo giria: 

nesutiko niekur nei gyvos dva- 
ios. Miesto žiburiai, lyg vilku 
akys, mirgėjo juodame nakties 
horizonte.

Czia pat ir didysis miesto 
tiltas.

‘ < r / ;

a

Jono.
kad gryžtąnt

kad nakties gilume bus

<r-_

— Nebėra baimes, — 
mane sau jodamas Jonas.

Injojo miestan. Visur tylu, 
ramu. Tik kur ne kur paskubo
mis prabėga koks nors žydelis, 
ar koki nors gatves mergiote, 
•fonas prisiriszo prie tvoros 
kumelaite ir ėjo belstis in Lei- 
bos duris. Ilgai vargo, kol in- 
migusi žydą prikėlė isz miego. 
Bet galiausei pavyko. Vargais 
negalais atrakino jis duris ir 
insileido nuvargusi vidurnak- 
czio sveti.

į 4

Jonas už keturias deszimtis 
nusipirko degtines už deszimti 
papirosu ir atsisveikinęs su 

prieteliu” iszejo. Jis tvirtai

pa-

Ruduo.
Sziandie Mažeikų pusininko 

rugiu kūlimas.
— Sziandie vakare pusi- krepszi pritaisė prie kumelal- 

ninkai kelia pabaigtuves ir tu tęs nugaros ir gryžo.
turi prisidėti. Tad szi vakarą1
ganai nujoti in miestą ir par- dcs^ijnti.
neszti keletą bonku degtines.

Jonas nustebo, kada žmona

u

»

Miesto laikrodis iszmusže

Giria artinosi...

, vie
nas in galva. Gera ranka...

Kraujas veržėsi pro penkias 
didžiules skyles putodamas ir 
tekėjo tolyn ratu vėžėmis.

— Kas ji rytoj pirmas ras. 
tas tikrai pamanys, kad pleszl 
kai nudėjo. Taip galvodamas 
Jurgis iszblyszkes ir susimas 
♦es,

retežiais 
apkaltas tamsiame rūsyje 
griaūžėsi, nerimo ir smaukęs in 
Dangų pasigailėjimo.

Galiausiai pasikaidcines ket
verius metus rūsyje mirszta. 
Mirszta sąžines griaužime ir 
nuodėmių juodame sūkuryje. 
Ji palaidojo szunkapiuosę, kui
ne akmenėlio, 
kryželio nematyti, kur ne elge
ta eidamas pro.szali nesukalba 
Amžina atilsi ir kepures nepa
kelia.

Joniene iszkentejus penkeris 
metus, nuvarginta sunkiu dar
bu ir iszblyszkusi suko ražan- 
rzin, eidama elgeta ir klausine- 
io žmonių kur jos vyras palai
dotas.

Ir ja rado negyva ant 
kapo.

ne mažiausio

vvro

ejo namo.

IV.
Auszo szaltas rudens rytas, v

Žmonių minia plūdo, grūmėsi 
prie Jono lavono, o jis gulėjo 
susirietos, visas kruvinas, did
žiuliame purvyne. Szale jo ke
pure ir sudužę degtines bute
liai.

Joniene bėgiojo aplink verk
dama szaukdama. Bet jos 
verksmas buvo visai dirbtinas 
ir szaltas. Žmonių minioje 
maiszosi ir žmogžudis Jurgis. 
.Jo veidas buvo rustas ir žiau
rus. Kiekvienas galėjo inžiu- 
reti, kad jis tikrai kaltas, kaa 
jis jo nužudyt o jas.

Galiausiai atvažiavo ir, poli
cijos prisėdės vežimas. Žmono
se eme kilti nerimas ir užuo
jauta nelaimingam Jono gy
venimui. Vieni eme kalbėt, ‘kad 
pleszikai, kiti tai patvirtino 
pavyzdžiais, o kiti, ypacz mo- 
teriszkes, tiesiog sake, kad 
paezios meilužiai. Jurgis tai 
iszgirdcs paraudonavo, lyg vė
žys iszvirtas ir susispaudęs ko 
tai lauke.

— Asz guldau galva, jei no 
Jurgis Kerėbla ji nuszęyo, — 
isz miiiios pasigirdo vienos 
motoriszkes balsas.

— Jurgis, Jurgis.... tas lin
do per dienas prie jo žmonos, 
tas ir nuszove, — pasigirdo an-

Ar Žinot Kad...
Egipte pasidaugino auto

mobiliu ant 27,878 szimet, 0 
mete 1925 radosi juju tonais 
tiktai 10,121.

Fedoras Maknov, Rusisz- 
kas milžinas, kuris buvo di
džiausiu žmogum ant svieto 
ir rodytas po visa svietą 1910 
mete, buvo 8 pėdu ir 10 coliu 
didžio o rankos buvo 
pėdos ilgio.

Ant padarymo svaro me
daus, viena bite turi atlankyti 
nemažiau kaip 60 tukstaneziu 
žiedu.
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•fonui szirdis plaka, ko tai tras balsas ir taip įnirto minia 
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Sztai Pigi Ekskurcija 

In New Yorka $4.00 
NEDELIOJ 3 MOJAUS 

Praleiskite diena New Yorke arba 
atlankykite gimines ar pažinstmus 
Specialia Treinaa Subatoa Naktį 
Isz Valanda
Shenandoah ....................  12:36
Mahanoy City......... .. ................1:16
Tamaqua ................................ 1:45

T

Kaip mes vadiname “pagonu”, 
Isztikro vyrueziai, net sarmata 
Kaip apie mus Amerikonai ra- 

szo ir kalba.
Mes palys kenkėme su savo 

pasielgimais. Patys sau kelius 
užkertame pasikėlimo ir politi 
koja, patys sau kenkeme biz 
ni uosiu
Lietuviai užlaiko žydu kromus

Lietuviai užlaiko sudus, 
Nieko brolycziai mes naudingo 

neturime,
Nuo poros desetku metu susnū

do vargstame,
Daug visko prasimanome, 

O lyg szioliai nieko nepadaro
me ;

Negalime su nidkuom pasigerti 
Negalime tolyn nusiirti.

Lietuvius,
Kaip vaikus.

Žodžiais negali pamokyti, 
Tik reikia in kaili duoti.

Ba neiszmokia, — tai vaikai
Jie nežino kas tai gerai.

Seku pėdom kitu, daugeli už
mano,

Bet kas isz to, kad apie tai ne- 
iszmano,

Padaro ant greitos,
Bet isz to ne buna naudos. 

Brolycziai malsziai sedekim-
‘‘Patrijotams’* netikėkime,
Czion kožnas bizneli daro,

Įn savo kiszeni varo.
Brolyti, kaip doleriuka kisze- 

niuja neturėsi, 
Niekas tau neduos, niekur ne 

gausi,
Tiktai da ant juoko pasiliksi 

Ba ne vienas pasakys.
Kad buvai kvailys,

Nemokėjai už geru laiku 
czedyti, •’

0 dabar cikie ubagauti.
♦ ♦ ♦

Kas žiu, ar tai gražu

5

J

Jaigu vyras su moterį# eina in

IJr

1

spykyze ir gere alų, 
Po tam kaip nesutverimai • 

pasilaka, 
Atejas namo moterių plaka, 

Su bludais vienas in kita laido, 
Niekas ju negali apmalszyti ne 

sustapdo.
Tada vyras už kudlu laukan 

iszvelka,
O diedą policija in lakupa nu

velka.
Atlankykite draugus ar gimines , Badai po kožnai pedei taip jie-

In Philadelphia 83.25
NEDELIOJ 10 MOJAUS
Isz Shonandoah 25c. virsziaus

Matykite plakatus apie daugiaue.
« min m »mi m iii i i!iii ■wihi m M«i. n   .k nn—i

Apie dauginus informacijų apie 
■tzita ekskurcija kreipkitės ant 
Readingo geležinkelio stacijų arba 
raszykite pas John M. Rolin, Dls-

===============•
—

triet Passenger Agent, William- 
♦port, Pa.

■ — ■ ■! ■■IIWI llll — B II _
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du daro.
Gere abudu spykyzeje prie 

. , baro, 
Kožna karta susimusza, 

Ir susipesza.

Paprastai nagai ant ran
ku pirsztn užauga viena coli 
in laika asztuoniu menesiu o

leido du metus medikaliszkoje 
kolegijoje ir po tam ‘buvo pri
sirengęs praktikuoL Su mokslo 
iszsivystijimu nuo studentu vis 
langiau ir daugiau reikalauta, 
šiądien studentas turi turėti 
nors du metus paprasto kolegi
jos darbo, turi per keturis me
tus lankyti medikaliszka kole
gija ir per vienus arba dviejus 
metus praktikuoti ligoninėje, 
•ir tik tada jisai skaitytas kai- 
vo profesijini gyvenimą. Da- 
po gydytojas ir gali pradėti sa- 
bar aiszku, kad pasiraszyti

M.D.” po pravarde reikia.pinigu aprupinU TOV0 szeimy. 
laiko, 

jos ir pinigu. Gydytojas turi 
praleisti del savo mokslo nuo 
dvieju iki penkių tukstaneziu 

ir kartais turi labai 
sunkiai dirbti per kelis metus 
atgauti tuos pinigus kuriuos 
praleido dpi medikaliszko mok 
slo ir prasilavinimo.

Pricsz trisdeszimts ar ketu- 
riasdeszimts metu beveik visos 
szeimymnos turėjo savo szei- 
mynos gydytoja. Ligų atsitiki
muose jo atvykimas atneszda- 
Vo nuraminimą ir linksmumą, 
nes netik buvo szeimynos gy
dytojas bet ir szeimynos pata
rėjas. Jis paszvente savo gy
vastį tarnauti kitiems, ir kuo- 

’met mirė jis palikdavo mažai, 
iszskiriant gražiu atminimu. 
Tūlas garsus raszytojas uždėjo 
sekanti parasza ant akmens, 
kuris apdailino kapa jo “seno- 

M << >
les žmogus neturi, kaip paderi 
savo gyvastį už savo drau- 

Knomet tas raszytojas 
paklaustas ar jis isztikro paži
no toki gydytoja, kuris save už 
mirszo, raszytojas atsake — 
“ne viena, bet daugeli”. Szia- 
dien del daugelio priežaseziu 
sentikiai tarp gydytojo ir ligo
nio nėra toki artymi kaip buvo 
senoviu dienose. Dabar beveik 
bizniszkas reikalas. Bet vistiek • 
randasi gydytoju, kurie vis 
užima vieta patarėjo ir kuris 
gerai apsipažinęs su szeimynu 
visokiomis bėdomis, 1 ‘ " ■ I ■' *

Savininkas “didžiausio cir
ko pasaulyje ’ ’ sako, kad Ame
rikonai mėgsta būti apgautais 
ir daugelis žmonių isznaudoja 
ta Amerikoniszka ypatybe. Jie 
pradeda visokias tikybas ir vi- ‘ 
sokius sistemas, kuriu vienin
telis tikslas- yra perkeisti žmo
nijos ligas ir pinigus. Taip 
kaip didele alkana žuvis nurija 
mažesnę, 
puviliojima ypatingai kuomet 
pasirodo pasiulyjimas gydy.ti 
ligas kokiu nauju sistemų.

Kuomet gydytojai bando isz- 
naikinti szundaktarus, Žmpnes 
ant ju užpuola. Pasidekime sa-

aiszku
“M.D.” po 
praleisti daug

doleriu,

ves gydytojo

gus. >,

reikia 
energi-

didesnes mei-

taip ir žmones seku

ant koju auga mažiau. Ant vo fa gydytojo vieta; praleidai

nas ir nuo bado apsaugoti. Me
dicinos profesija visuomet dg- 
vo pilna parama vieszos svei
katos darbui del isznaikiniimo 
tu ligų del kuriu gydytojai rei
kalingi. — F.L.I.S.

DIDELIS NARSUMAS.

Ugnis kilo dideliam liotelije, 
kuriamo radosi daug svecziu. 
Visi likos pabudinti ir iszejo 
in laika laukan. Vienas isz pas
kutiniu svecziu, kuris apleido, 
deganti hoteli, labai lepszejo 
apie savo narsumą ir malsztv 
pasielgimo. Atejas prie kitu 
stovineziu svecziu pradėjo gir
tis:

— Buvau malszus ir nesi- 
karszcziavau.
susiszukavau, apsirėdžiau ir 
surukiau paperosa pakol iszo- 
jau laukan. Visai nebauvau per 
sigandes.

Vienas isz stovineziu negalė
damas nukensti tojo lepszeji- 
mo paszauke:

— Tai kam po velniu neuž- 
sidejei kelnių. (Svecaias buvo 
užmirszes užsitraukti kelnes)*

Nusiprausiau. 0

mažo pirsztuko nagas auga metus sunkiame mokslo ir tuks
taip linksmai ir tokia nepap- nerimsta, tartum, jam lyg sa- ant netoliese stovinezio Jurgio. a-be-cela arba pradžia skaitymo »r greioziaueia. Vasaros laike au- tanezius doleriu ingyti mediką- 

_ , rl^l T .1 a 4-1 a v i a v V u Vftllfll IK n • • « • •__ ,rT ( t/' ■■ «l ’ •"

rasta kalba pasakė, kyte sako kokia tai slaptinga
— Gerai, gerai, asz parne-( jėga:

- Asz nieko nežinau! Ko
jus norite nuo manės! — eme

, . lf> «

W. D. BOCZKAUSKAS-CO., 
iMAHANOY CITY, PA.Ą 

■17 . ■

• r,

-

i ■ A.

1 %,
f

V', 
į''i Į

K. RĖKLAITIS
LietuThakas GraboHuc

Laidoja numirėliui pa
sai naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 

' ninke moterema. Prid- 
9 namoa prekes.

816 W. Spruce Str., 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY,PA.
308 Market Street 

. Bell Telefonas 441<4 
J TAMAQUA.

I

ga greieziau ne kaip žiemos liszka wkala ir patyrimą; bile 
I laike. | kas pasivadinės save gydytoju, I

1 ' *
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laidojima atliekam rupeettagai
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jeigu Ina paraikaUna mano pap 
tarnavimo tai maldlin mah tolo* 
tonuoti o pribusiu in doatmts

. minute. Bali Tūlotam MA

Ant J. Sakalauskas
L1ETUVISZKA3 GRABOIUĮUO 

(Ball Phono 871)
S31 W. Centre SU SbenentariųPĮu

Nulludimo valondojo, ontol* 
Idem goriausi patarnavimo. Pin-

Ir gražiai. Busite pilnai uiga- 
nHinti.

las Mahanojaua ir GirardvfllM 

tarnavime tai meldlin mok telo*

I - ,
Lii1 .v"
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ŽINIOS VIETINES

— Aprilius jau baigėsi.
— Petnyezioj pirma diena 

Mojam*.
— Gegužines pamaldos ant 

pagarbinimo Szv. P. Marijos,
prasidės nuo Petnyczios ir bus 
laikomos,kožna Seredos ir Pet- 
nyeziqs vakara. , -

rrA

ant

Vietinis paeztas laikys 
czedinirao valandas Daylight 
Saving Time nuo szio Panede- 
lio. Paczta iszsiuntines valanda 
pirmiau kaipo ir rinks paczta 
iszdėžių valanda pirmiau.

— Ape 60 aplikantu
irkesiszku popieru padavė savo 
aplikacijas Pottsvilles sude. 
Perki ausi n i mas atsibus 8 diena 
Juniaus.

— Aplaikeme laiszka isz 
miesto su praszymu idant patai 
pyt in laikmszti nemoraliszkus 
pasielgimus nekuriu musu mer 
gaieziu ir sporteliu, kurie tri
na porezus ir sustoja prie sve
timu namu automobiliuosia kil
nosią dedasi tikra Sodoma.

ne tu Įpiname,
duosime tiems 
apuokams” 
szinimo, o jaigu da iszgirsime 
ka tdki, tai neviniosim in bo- 
velna ir lai svietas žino kas tai 
per paukszte*liai. Davadus tu
rime rankoja ir nedrebesim isz- 
k'iszt teisybes, kurie yra ant 4o 
užsitarnavę. “
listen, Girls ami Bovs!”

— Sunkus laikai musu mies
te ir pinigėliu stokas, 
su mieste užėjo tikras
pardavinėjimo visokiu tikietu: 
ant balin, szokiu, loterijų, va
karienių, kazyriszku partijų ir 

kad jau biznieriai labai
Vienas biz-

Grbmatos bet 
“naktiniams 

laiko ant apsimal-

Stop, look and

bet mu- 
a maras

t.t.,
pradėjo- skunstis.
nierius praeita meta užraszine- 

• jo kiek buvo iszdaves ant tu
geredajir.-ju “naudu’ ir pasiro
dė kad iszdaye net $78.75. Juk 
sziadien ir 'biznieriai daug nu

sunk u
v už

kalbėti

kėnezia ant bizniu ir 
jam suszelpineti visokius 
manymus, o k a czia 
apie žmonis kurie skursta.

— Eidamas ant pikezeriu 
ana vakara užtikau kelis vai
kus prie teatro — kalbėjo mum 
tūlas žmogus. Vaikai praszine- 
jo pinigu ant krutamuju pa
veikslu. Buvo tai Lietuviszki 
vaikai. Matyt tėvai mažai rūpi
nasi kur ju vaikai 
naktimis ir ka daro.

randasi

— Operacija rankos buvo 
pasekminga ant Vinco 
deszko ir Vincas neužilgio 
grysz isz Jefferson ligonbutes.

priversti nn-

Juo-
su-

I

I

GELEŽINIS ŽMOGUS ATLIKO SAVO PAREIGAS KAIP 
GYVAS ŽMOGUS.

Szitas geležinis žmogus vadinamas “Robot’ pasakė pri
kalba, pradėjo motorus ir suszauke pasažierius kada likos ati- 

L J. “
vyja telefono intaisa, kuris pradeda geležini žmogų judėjimą 
per mažiausia prakal'bejima žmogaus atsitolinta nuo jo.

daryta eroplanine kelione isz Newark, J

— Ana diena policija užda
re kozoja tūla moterėlė isz pir
mo vordo, kuri buvo pasigėrus 
kaip nesutverimas ir pasilegi- 
nejo nepadoriai. Pernakvojus 
koze ir iszsiblaivinus likos pa
leista namo po 
bausmes.

užmokėjimui

SHENANDOAH, PA.
— I\(‘lvergo vakara, 30 die

na Apriliaus, Szv 
pijos Moterių Drauguve laikys 
puiku ir smagu szoki pobažny- 

saloje. Ateikite visi ku- 
eidžete praleist sniagei 

vakarėli. Pelnas eina ant baž- 
nvczjos naudos.

. Jurgio para

Robot” turi sa-

DAINOS SZYENTE

I ineje 
rie (f

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU

Mount Carmal, P

__ SAULE_______ _

ISZ LIETUVOS
IVOKIECZEI KURSTO

LENKAMS UŽIIMTI
LIETUVA

I
I

I

Vokiecziai Duotu Len
kams Už Tai Danziga 

ir Gdyne
VISA LIETUVA SU 

KLAIPEDA.

Kaunas *— (LŽ.) — Var&za- 
C i 

atsiliepdamas
Kurjer Czer- 

in Pa- 
“ Paris 

sensacija, būtent — kad

LIEPOS (JULY) 15-ta 1931 
SEREDOS VAKARE 7:30 

LAKESIDE PARKE 
E. MAHANOY JUNCTION 

ARTI MAHANOY CITY, PA.

apielinkeja Schuyl
kill ir North Cumberland Coun
ty 7 chorai isz
Shenandoah, Tamaqua, New
Philadelphia, Minersville, Gir-

* •
ardville ir Mt. Carmel, Pa. ren- 

I gia didžiuli koncertą pa’gerbi- 
Imui Dainos Szvenles ir savo 
tautos.

Choras isz 350 ypatų, nuste
bins klausytojus.

Sujudins žeme, kaip užtrauks 
savo numylėtas, landės daine
les.

Graži idėja, pagirtinas daly
kas, kad szioj apielinkej var-

Mahanoy City, 
Tamaqua,

I

y

Daktarai buvo 
piaut ranka.

-r- Isz priežasties Daylight 
Saving Time Road ingo geležin
kelis permano ėjimą trukiu nuo 

Trukiaiszios Nedėlios kaip: 
apleidanti Mahanoy City 5:10 
isz ryto vietoja 6:10, 6:51 vieto- 
ja 7:48? 9:41 vietoja 10:41 isz 
ryto. 12:09 vietoja 1:18; 3:30 
vietoja 4:103; 5:49 vietoja 6:49 

. • popiet.
ui Trykiai ateinanti in miestąi 

A

jrateis 8:22 vietoj 9:31; 10:42 vie« 
ptoj 1J:42; 1.11 vietoja 2:17; 
,443 vietoja 5:13; 6:37 vietoja 
7:37; 9.*26 vetoja 10:27. Kožnas 

Lisz szitu trukiu apleis Filadlefi- 
V,ja.y^landa ankszcziau. Trūkis

A J W HVUUD JJV I. * 
mainytas. Ekspresinis trūkis 
“ Williamsporter” eis ant pa
prasto laiko, apleidžiantis 
miestą 1:43 ryte atvažiuoda
mas in New Yorka 6:06, o ap
leis New Yorka 11 ;50 ryte ant 
Standard time o 12:50 Day-

H ąteįnantis 4:22 ryte nebus per-

laiko,

I

I
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KAIP ISZRODO SUV. VALST. LEGACIJA PO DREBĖJIMUI ŽEMES MANAGUA.
*1... ,.'.4^,4**

>
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Sztai likucziai Amerikoniszkos legacijbs Suv. Valstijų po drebėjimui žemes Mana
gua, Nikaragvoje, kuri likos visiszkai sunaikinta. Ant deszine< puses stovi admirolas Smith 
su pulkininku Bradman, kurie užsiėmė suszelpimu nukentėjusiu gyventoju per drebėjimą 
žemes.

deda sekanczia savo
i f

vos laikrasztis 
wony, ’ ’ 
ryžiaus laikraszczio 
Midi”
Vokietija Lenkijai siūlo Dan
cigo koridorių su Gdynės uos
tu iszkeisti... ant visos Lie
tuvos,
sensacija; “Kurjer Czerwony , I '
taip raszo:

Vokiecziu sumanymas nėra 
naujas. Jis vaikszto po galvas 
vakaru Europos diplomatijos, 
kuri, matyti, mažiausia besu
pranta pokarine Europa. Nuo 
keliu metu aiszkus pėdsakai, 
konkretus to projekto apibrė
žimai galima rasti daugely 
profesionaliniu polatiniu rasz- 
tu, iszeinancziu in va iriose Eu
ropos szalyse.

Labiausiai tacziau konkre- 
tiszka ir prieinama forma tas 
projektas gavo nesenai, 
tik praėjusiu 
Varszuvos Europos 
lupose dvieju 
turėjo .paprastas 
skambanezias pavardes. ,

Tu ponu pėdsakus jau tada 
suseko musu politinis bendra
darbis ir a ežiu tam

Kurjer Czerwony,

rasti

nes 
metu vasara 

vicszbutv 
v

turis! u,
Vokiszkai

ku r io
y

sensacingai skamba — garan
tavo ir Sovietu Rusijos ncitra- 
lieta.

Bet ir tai dar nebuvo viskas. 
Vokiecziai, kad užtvirtintu 
absoliutiszka savo gera valia, 
kad visiszkai užtikrintu Len
kija priesz “ 
ma ir perfidija Sovietu diplo
matijos,” žadėjo Lenkijai 

neit rau mo

kad

neatsakomi ngu-

žadėjoy y 

draugo su Sovietu 
garantija slapta karo sutarti 
su Lenkija priesz Sovietus, jei 
'kartais Rusija kuo nors Len
kija paleistu.

Tai butu sutartis, kuri lau
žytu ir visiszkai paniegtu Vo- 
kietjos Sovietu Rapallo sutar
ti. Ir jei kada nors buvo mo
mentas, kad butu 
prieszsovietinis blokas, tai tas 
momentas buvo tada, kai Rei- 
chsvero (Vokietijos kariuome
ne) “turistai,” gryždami isz 

sustoję VarszuvOj

VISZKA CUKRU SPALIU 
MENESI.

Mariampole. — Akcijines 
bendroves “Lietuvos Cukrus” 
fabrikas pradedamas -statyti. 
Fabrikas bus baigtas statyti ir 
inrengti sziu metu Spaliu men. 
Tuo laiku bus pradėta ir 
minti Lieluviszka cu'krii.

KIRMĖLĖ PRIEŽA-
STE NELAIMES

i

sudarytas I

ga -

TURES SKAUDŽIAI
NUKENTETI

Szimonys (Pane v.
Vietos policijos valdininkas

pas

apskr.).
policijos 

in Labeikiu vk. 
mokeseziu

“turistai
Maskvos,
'dare savo pasiūlymus.

Beje, dar viena smulkmena:
,, j* generolas ir B.

y y 
y

atvykęs v

Kurkuli mokeseziu reikalais 
netikėtai surado keliu litru na
mines degtines ir palies bravo
rėlio inrankius. Priesz dvejus 
metus szis pilietis jau buvo 
baustas už cukrines gaminimą 
ir toliau nesiliovęs turės skau- 
džei nukentėti.

Užmusze Didele Kir
mėlė, Po Tam Prasi

dėjo Nelaime 
Szeimynoje

KETURI MIRE.

RADO NUSZAUTA PIRTY.
Kovo 14 d., rastas nuszautas 

savo pirty Migoniu km. (Pas
valio v.) Rimkunas Petras, 74 
m., amžiaus. Žmogžudystėje 
intariamas jo sūnūs Rimkunas 
Jonas.

prie
su pa-

Trembowla, Austrije. — Gy
veno czionais turtingas gaspa- 
dorius Vaitiekus Orminski, 
kuris turėjo puikia gaspadorys 
ta, gerai jam vedėsi visame ir 
buvo užganadytas isz gyveni
mo. Po jojo grinezia gyveno'di
dele 'kirmėlė, kuri tankei isz- 
szlaūždavo isz savo kavones ir 
pasirodydavo ant kiemo. Per 
ilga laika niekas jai nedaro 
nieko blogo, bet kada pradėjo 
už daug “gaspadoriaut” 
grinezios, gaspadorius
gelba keliu kaimynu užmusze 
kirmėlė.

Nuo tosios dienos prasidėjo 
nelaimes, rodos kad kokis bie- 
sas prisiege atkerszyt

užmusze. Du 
kaimiecziai mirė netikėtai, 
trumpa laika gaspadorius ap
sirgo ant ’kokio tai priepuolio, 
kuris ji ilgai kankino 
galo mirė.

Po m i rėžiai tėvo paėmė gas- 
padoryste sūnus Andrius, 
kuris neiszrode kaip kokis ber
nas, bet 'kaipo mieszczionis, 
nes buvo visados grąžei pasi
rodęs. Mirtis tėvo padare ant 
jojo gilu inspudi ir po palaido
jimui tėvo apsirgo, o kada vi
si buvo iszeja isz grinezios 
Andrius užsidarė kambarije ir 
bandė su britva perpjauti sau 
gerkle.

Motina užteminus per langu 
ka sūnūs padare, suszauke 
kaimynus kurie jam isztrauko 
britva isz ranku, bet tasai su 
paszelusiu drutumu iszspruko 
jiems isz ranku pagriebdamas 
kirvi su kuriuom bandė sau su- 
teszkyt galva. Isztrauko kirvi 
jam isz ranku suriszo ir pa
guldo lovoje o paszauktas dak
taras susiuvo žaiduli gerklėje.

Gulėjo malszei lovoje, 
vo kaip negyvas. Keli l 
nai su motina ir seseria ser&ejo 
ji, bet nakties laike, staiga! pa- 

, szoko isz lovos, iszbego laukan 
staugdams kaip laukinis ir nu
bėgės prie upes szoko in van- 

it "i pi h F
deni.

Ant rytojaus surado nelai
mingo lavona kuri isztrauko 
su tiiiklu. Aplinkinėje žmonis 
placzei kalba apie tąjį atsitiki
ma kaltindami užipUszta kir
mėlė už tiek nelaimiu.

“Turistai,” ;
Pulkininkas, turėjo rimtus in
gai iojimus tartis isz oficialisz- 
ku atsakingu ii 
kietijos sferų..

Kurjer Czerwony.

raszo 
sziandic 

mes galime absoliutisz/kai tei
singai r tiksliai atidengti vie
na indomiaiisiu ir kukliu Vo
kiecziu diplomatijos pastangų.

Taigi, tie d n ponai pasirodo 
esą privatiszkai besi važinėja 
buvo Vokietijos karininkai. 
Laipsniu jie gana auksztu —. 
vienas buvo generolas, antras 
pulkininkas. Sustojo jie Var- 
szuvoj ‘pakeliui isz... Mask-

i < y y
y

11

auksztu Vo-
Taip raszo tiems,

* ""

kurie kirmėlė
UŽKALBINO SAU 

GRABA
in

&

gonininkai padarė ta sumany
mą, o dar didžiai gerbiami kle
bonai, pritarė tam sumanymui.

I Valio! choristams kad vien- 
___ __ stot in ta 

i garbinga dauba pakėlimui mu- 
lsz 1 su Lietuviu varda 

rikonu.
Pasirodysimo kad esam auk- 

sztai pakilę kultūroj ir 
srytyja.

Daina yra brangiausias tur
tas musu tautos. Kad ne daine
les ne butu Laisvos Lietuvos. 

Gvalina ^ioeziute prie vygeles

— Ana 
surisztosdiena likos czionais

mazgu (moterystes sekanezios
poros4: Pana
kinte su .Jonu Baranausku isz
Atlas.
cziute su Stanislovu Kmiec 
Pittsburgo.

PRANASZAVIMAS BURTI
NINKES ISZSIPILDE.

ir ant

Beatricija Szle- 
r? 

Rana Stella Czikanavi-
balsiai iszsireiszke

y tarpe Ame-
VOS.

Philadelphia — Vladas G va
line, 42 metu, gyvenantis ant 

netoli Catherines 
kada 

su-

y

Front uly., 
uly., likos aresztavotas, 
jojo kambariuosia policije 
rado lavoną mot eres, 
sako kad nežino kokiu budu 
Mrs. Miczteliene 
Water uly., 
kambarius, nes jisai taji vaka
ra buvo iszejas ant partijos o 
kada sugryžo rado josios lavo
ną. Policija sako buk motore 
apleido savo vyra Frana Micz- 
teli, su keturiais vaikais, susi- 
neszdama su Vladu ir su juom 
draugo gyveno.

42 metu isz 
jojo

>
gavosi in

dailės

aszare- 
supda- 
koliai

iszauklino.
inkvepta

minis politikais.

Szio ponai, 'kaip turistai no
rėjo pasipažinti su keliais žy- 

Tacziau isz 
instatimdaviu nepažino nieko.

Europos vieszbuty atideng
tas planas, pirmoj savo daly 
apemes tai, ka Vokiecziai no
rėtu isz Lenkijos paimti, be
veik sutiko su sensacingo “Pa- 

praneszimo duome-

nuo
y 

iki

Visos Panther Creek ka
syklos nedirba. Darbininkai 
nepristoje ant kompanijos už
manymo investi pon'kos dienas 
darbo.

JAl TURI KIETUS VIDURIUS
Naudoji visokius piles ir druskas, 

turi dūmimus, skaudejima po kruti
nę, balta liežuvi, galvos skaudejima, 
naktį nemiegi ir pailsima paryczeis. 
Siusk tiktai 15c cento stempomis, 
gausite “Ventrole ir Interlax” ir ma
tysite kaip tamsta paliuosuos nuo to 
nemalonumo, ir ligos dar praba. Szi- 
tos gyduoles kas jau naudojo tai ko 
toliaus reiks retinty ir mažinty, nes

les liedama mažutėli 
ma numodavo, dainele 
užaugino — koliai 
Dainele yra mums
moeziutes sengalvėlės.

Dainuojame kada szirdys yra 
v a rge 1 i a i s su spaus ta.Dainu o j a- 
mo ir kada džiaugėmės. Daine
le palengvin musu vargelius 
pasaldina musu dieneles! —

Sztai graži Idėja, ir pelnas 
isz to visas ,yra paskirtas Sese
rim Kazimieretem, 
fondą. —

F . 1 S. i < 'i, h

Už tat-gi Visi, kas gyvas in 
Dainų Szvonte rengkitos isz 
anksto, bus ka ausis ne'girdejo, 
o akys nemato. Po koncertui ir 

Ant kranto eže
ro gražiam pavilione.
szokiai bus.

y

Terasos

i

PARSIDUODA.

*

light time. Iszkirpkit sau szita Jos atpratina nuo kietumo, kolei ne- 
nprmfiinn nnt nnmiknlnviin/» * reik. Raižykite ant adreso:permaina ant pareikalavimo ~ „ r P.O. Box A. 117.
ateityj. ’ Western Chemical Co.

l’lainMvillo, Pa.

Naminai daigiai arba foru, 
ežiai, parsiduos pigiai nes szM- 
myna važuoja in Lietuva. 
Kreipkitės ant adreso:

1306 E. Pino St. ' 
Mahanoy City, Pa.

važuoja in

ris Midi 
nimis.

Antroj, savo daly tas planas, 
apemes tai, ka Vokietija Len-

y y

kijai davo, labai ir labai ski
riasi nuo to, Qairio versijas 
“Paris Midi” “ 
korespondentas paduoda.

Vokiecziai Lenkijai Klaipę- 
' L I -4 j I ‘f

dos, .'kaip \‘konldominiumo,” , I >
nedavė, bet visai atviriai siūlo 
Lenkijai brutaliszkai pulti Lie

kauniszkis”

tuva ir užimti (aneksuoti) vi- 
ąa ja draugo ku Klaipeda.*

Puolimą turėjo padaryti
I I r“ I , M r r . |z E ■ r K i ’ ’ ‘ If- / r 

Lenkijos kariuomene.
Szi punktą “turistai” 

kino kaip svarbiausia rekoip- 
ponsata (atlyginimą) ir tokia 
didele ir masinanezia, kad isz-

aisz

1 k

v. rodo negalima jos ir atmesti.

SUSZELPIMAS BEDARBIU 
PER VELYKAS.

Kaunas. — Sziuo laiku mies
to savivaldybes iszlaiko pen
kias valgyklas Kauno biednuo- 
menei, kuriose maitinasi apie 
2,600 asmenų. Tame skaieziuje 
yra 1,750 krikszczioniu ir 850 
žydu. Velykų szveneziu proga

Kovo menesio 31 d.,
Balandžio men. 9 d., szios val
gyklos bus uždarytos. Užuot 
gaunamo karszto viralo bied- 
nuomenei bus iszduota page
rinti maisto produktai. Vienas 
asmuo gaus po 1 klg., lasziniu, 
2 klg. mėsos ir po 6 klg. duo
nos. Žydu tautybes biednuo- 
meno ,gaus maisto pagerinimu 
per savo bendruomenes.

Be minėto maisto pagerini
mo, biednuomenei sziemet yra 
skirta ir pinigines paszalpos. 
Krik szczion ims 
apie 10,300 lit.,
4,415 lt. Vienam asmeninį isz- 
eina apie 4 — 6 lt. 

1 ' 1 ’ " ■ ■ ' ^lr 1 ■ ’

yra paskirta 
o žydams —

SUDEGE TVARTAI IR
KLOJIMAS. /O

Skapiszkis. Puozo dv. Kovo 
k, vidudieni, sudoge 

Įtįjįlm Polocko molinis tvartas 
didelis klojl-

t

*

m., 25 d

SU gyvuliais ir
mas su ųkio inrankidis. Gaiš- 1 . ‘ * I.1 • ■
ras kilos isz intaisytos tvarte 
virtuves. Isz deganeziu tvartu 
dar spėjo iszvaryti szcszias 
karves, o Ikita tiek galviju, 30 
aviu ir 12 kiaulių žuvo liepsno-

• •

Vinczenza, Italije. — Pas 
graboriu Ferrata, atėjo grotas 
Fonlgnana tiksle iszrinkimo 
sau grabo. Graborius labai nu
sistebėjo, nes grofas jam ta ji 
reikalą užganadinaneziai isz- 
aiszkino.

Grofas iszrinko sau puikiau
sia graba, kokis radosi pas 
graboriu, kalbėdamas jam, kaa 
tai grabas del jojo draugo ku
ris mirė diena priesz tai. Gra
borius papuosze priguli neziai 
kaip del nebaszninko, o grofas 
atejas vakaro pažiūrėti grabo, 
kuris jam labai patiko. Grabo
rius nieko neprijautė pakol lie
pa rege jo grafa jame atsigulu
si, kuris in graboriu kalbėjo: 
“Kaip rodos bus geras ir tin
kamas. ’ ’ 
traukos revolveri,paleido szuvi 
sau in galva ir tuojaus atliko. 
Likos palaidotas tam paežiam 
grabo, kuri sau iszrinko. Šav- I 
žudinsta badai buvo priežaste 
atsilankymo grofo pas burti
ninko du menesiai atgal.

Burtininko jam iszburo, kad 4 lįl f 1' * /
neužilgio apleis jojo patiko po 
tam pats dings staiga m i rėži a.

Ana sanvaito iszsipildo pra
naszavimas burtininkes, bft pa

kokis radosi

Su tais žodžiais isz-

•J®

sun us

bet kaipo

.1

Ii11

1

bu
>y-

*

Bet tai nebuvo viskas.
Gryžtantieji isz Maskvos je. Czia gerai veikia garino pieVi a • f • • r »

. » i ‘-Ai <

“turistai tuo pat motu garan
tavo Lenkijai noitralitota no 
tik Vokiotijoš, bet — kas ypacz

nine ir kontroles ratelis. Jau 
suvežtos plytos del statymo 
murines pienines.

t

cziule iszdume nežino kur su 
jojo prietelinm. Taigi iszsipit- 
de pirmas pranaszavimas, 
liūdėdamas paskui savo paczc
atomo sau gyvasti. — Kvailas 
žmogus!

o

/ *
Skaitykite “Saule”




