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Isz Amerikos KUNIGAS
APGAVIKAS

DINGO JO AUKSAS

‘ ‘UŽRAGANAVO ’ ’ SAVO 
KAIMINKA, TURĖJO UŽ
TAI UŽMOKĖTI $160.65.
Buffalo, N. Y. — Dhičziai ti

kėdama buk ja “užraganavo” 
jos kaiminka, Antanina Dzia- 
kov, nuėjo pas Rozalija Rup- 
sinckiene savo kaiminka, kuria 
baisiai apdaužė, po tam da ap
skundė. Laike teismo Antanina 
apreiszke, buk nuo kokio tai 
laiko sirgo ant rumatizmo, ku
ri aplaike isz nežinomos prie
žasties. Nuėjus pas “ragana” 
dažinojo nuo jos, buk ji yra ap
raganauta, o jaigu nusiims cze- 
verykus ir prispaus padus ant 
vaszko, tai pamatys veidą to, 
kuri ja kankina, 
kaip ja ragana 
datyre, kad tai jos 
Rozalija kuri užmėtė ant jos 

nuopos’ti”. Nuėjus pas ja, ge
rai apdaužė ir da apskundė.

* ► < K

Sūdąs nubaudė kaiminka 
“ragana” ant užmokėjimo 
bausmes ir kasztus, kurie da- 
ejo lyg 160 doleriu ir 65 centu. 
Tik nežinia, ar toji “ 
prisipažino prie kaltes ar 
bet matyt, kad taip turėjo būti 
jaigu sūdąs pripažino ja kalta 

’ už būrimą tokiu dalyku. 
’ii - - - - ■ -

MOOZEKA PASKANDINO
* * i t • . ” - » ’ ••Ik*
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Sudas 
ragana

užraganavo

ragana

Padare taip 
pamokino ir 

kaiminka

nubaudė 
ant

ragana 
ne,

DŪ VAIKUS SZULINYJA.
Colby, Kans. — Policija už

dare kalėjime gal viena isz 
biauriausiu moezeku czionaiti- H , ’ll 11 F
neja aplinkineja už nužudini
ma savo dvieju podukriu 8 me
tu Levina ir 10 metu Millie, ku
riu lavonus surado artvmam 
prude. Tėvas nužudytu mergai- 
cziu nieko nežinojo apie tai, tik 

, kada sugryžotada dažinojo 
isz darini.

Laike sliectvos nelaba mo- 
czeka iszsikalbinejo buk mer
gaites bego paskui žasi, kuri in 
puolė in prūdą o mergaites už- 
sižioplino inpuole in vandeni. 
Tėvas pasako, buk iszeidanias 
ta diena in darba 
paezia, kuri isz 
szaukc buk “ 
pirmiau už ji.

susibarė su 
piktumo pa- 

jo dukreles mirė 
y >

Neseniai policija apsaugojo 
moezeka idant pasielginetu su 
mergaitėms geriau, nes ja už
darys kalejijne už nedora pasi
elgimą, nes kaimynai ja nekar
ta inskunde policijai.

James Schoo

savo

“STEBUKLUS
NUMIRĖLIUS

JIS DARE 
“KELE” 

IR ISZKONEVEIKE 
JAUNA MERGAITE.

>

Chicago. —’ Kriminalia teis- 
pasmerkemas pereita savaite 

kalėjimai! iki gyvos galvos Ita
lu Romos Kataliku kunigą Gui- 
seppe M. Abbate, kurio bažny.- 
czia randasi po numeriu 2021 
De Kalb'St. Ji buvo apskundus 
Lucia Viltelio, 15 metu am
žiaus ergaite sakydama, kad jis 
ja užpuolė ir iszkoneveikcs. 
Teismas pripažino ji kaltu.

Paskelbus teismui nuospren
di, kun. Abba!te iszkele rankas 
i u dangų ir dramatiszkai 
tvdamas savo akis tarė: 1 
dan Dievo tėvo ir sūnaus 
Dvasios Szventos, asz szito pra 
sižengimo nepapildžiau! ”

Policmanai tuomet paėmė ji 
už ranku ir nuvedė kalėjimai!.

Kun. Abbate yra pasižymė
jęs kaipo apgavikas, 
tamsiu Italu (lejosi tikru 
bukladariu

li

var-
< < yr.ii-

ir

nes tarp 
“ste- 

gyde” visokiasM 4 4

ligas ir mėgino net numirėlius 
isz grabo. Kas tokiais 

tas turi butJ

dėjo P stebuklą ’ ’ 
pasako nuleisias isz

stebuklą

“kelti” 
dalykais užsiima 
apgavikas.

Teisme k u n. Abba t e irgi ža- 
padaryti. Jis 

dangaus
perkūną ant prokuroro galvos. 
Bet prokuroras ir sziandien da 

Vadinas “ 
neinvyko, o 
sėdi už gegležiniu grotu.

Szita byla apfasze Chicagos 
Daily Times.”

gyvas. stebuklas

4 4

4 4

4 4 
f

stebukladaris , f

KALININKAI PABĖGO, 
TRYS NUSZAUTI.

Trenton, N. J. — Isz vaisti
nio kalėjimo praeita Petnyczia 
pabėgo du kaliniai. Sargai ka
lėjimo ir policija pradėjo vytis 
paskui kalinius užtikdami juos 
ant farmerio lauko. Kalininkai 
buvo apsiginklavę ir p radėjo

UŽKASĖ AUKSINIUS PINI
GUS, DABAR NEGALI JU 

SURAST — KITAS 
PAĖMĖ.

ELEKTRJKUOTAS UŽ NU
ŽUDINIMA SAVO 

DARBDAVIU.
it V| „ .1 ''.f. ■

Boston, įMuss. — Juozas Be
lankius, .35' inetu,. likos elektri- 
k not as (iharlcstono kalėjime 
už nužudinima Vinco ir Stanis 

kuriuos

dharlcftfono 'kalėjime

Syracuse, N. Y. — Už moks-' low Stepanavicziu,
la ir savo tamsybe, 
kartu žmogus užmoka sūriai ir 
taip atsitiko su Vincu Boczek, 
58 metu.

daugeli nužudo 25’ Gegužio 1930 mote.
Belanc.kis buvo bernu I 

senukus. Po žujinsitai
pas 

nuvožė 
Trys menesiai atgal juos kone puteo mylioe nuo far-

Vincas pribuvo in czionais isz mos ir užkaso ant kito lauko, 
‘smert.

Tikslas žudinstos buvo a(liple- 
szirnas senuku.

TĖVAI NUŽUDĖ NAUJAI 
GIMUSI KŪDIKI.

Pueblo, Colo.
field ir jo pati likos uždarytais
kalėjimo už nužudjnima 
keliu savaieziu kūdiki. Motore 
teisinosi kad yra tame nekalta, 
bet visa kalte žudinstos sudeda 
ant savo vyro kalbėdama, buk 
kada ėjo per tilta, tai jos vyras 
staigai isztrauke jai kūdiki isz 
ranku ir inmete in upe.

—t Leslie J. 
vos asztuo-

■

18 METU BEIBOKAS APSI- 
PAOZIAVO SU 48 METU 

MOTERE.
Springfield, Mo.

Johnson, turintis
nioli-ka metu, paėmė sau už pa- 
czia 48 metu amžiaus Iva Ligh- 
foot, kuri turi tris vaikus. John 

■ sonas susipažino su motoro 
dirbdamas ant jos farmos.

W. P. BOCKKOWKVl, Fr*«. A 
r. W. BOCSKOWMl, Mltor.

Isz Visu Szaliu MALDA ilSZGVDE
. SUPARALIŽUOTAS KAREI

VIS PASVEIKO SU PA
GELBA SZIRDINGOS 

MALDOS.

m - 43 METAS

ISZ LIETUVOS
ISZGAMA SŪNŪS, < . . I I

SUBADĖ PEILIU SENA MO
TINA IR APDAUŽĖ 

KUMSZCZIOMS.

Landos, Francijo. — Motore 
53 metu am- 

gyveno su 'šavo .dvide-

6 SZUVIUS IN PRIESZA 
TURGAVIETEJE

Rugsėjo 28 d., .13 v<, Skuodo 
turgavieteje Petras Gurec- 

amzv,
(Skuodo vai.)

paeinąs rsz

supa- 
kuris at- 

czionaitinej bažnyczioj

nt, 
kas, 25 m. 
Frumkiniu k., 
nuo seniau keitsztaves priosz
Fortunata Jakuti, 24 m. amž., 
gyv. tam pat kaime. Pastara
jam einant pro szali paleido Tn 
ji 6 szuvius. 3 szuviai sunkiai 
sužeidė. . ►

Szovikas suimtas nusikalti
mo vietoje.

va rd u Beziers, 
žiaus, 
szimts metu dukteria. Ana die
na, kada motina parėjo isz dar
bo, rado sūneli besimylinti sn *
marezia kuri subarė ir iszviull- 
no tingineis 
darbo jeszkoti, 
neja laika ant meilinimo. Sū
nelis užpyko už 'teisingus žo
džius motinos, paleido kumsz- 
ezia in veidą ir'senuke siderito 
ant grindų. Motina atsigavo Ir 
bando apsiginti nuo paszeltį
sio sūnelio, bot tasai pagriebė 
peili, duro motinai in krutino 
ir atome v i sirs pinigus.
Kada motina gulėjo pasvirusi 

nusiimto suims pa
ezia. parneszti alaus, tame atė
jo ir draugas iszgama ir 
atsisėdo

Arezzo, Italije. — Sziadion 
visais miestas yra nusistebėjas 
stebuklingu iszgydymu 
raližiav(/to kareivio, 
si t i ko
Sancta Lucca.

Kada feltfebolis Marko Gor- 
gona. 28 metu radosi apkasoma 
Švieti nėjo Karėjo, likos balsei 
sužeistas per granada nuo ko 
likos suparaližavotas, tai yra, 
neteko valdžios kojose ir kakle 
teip, kad negalėjo vaikszcziot'i 
no laikyti galvos stipriai am 
kaklo.

Nelaiminga kareivi apleido 
daktarai, o norints buvo vež
tas in ligonbutes $ut gydimo 
ir valdže davinėjo jam kaszta, 
bet joki gydymai nieko nepa
gelbėjo, daktarai stąezei pripa
žino jam, kad už keliolikos me
nesiu turės mirti. •
Nusiminė baigei Gorgona, bet 

turėjo drūta tikėjimą ir turėjo 
vilti paežiam Dieve. Melde sa
vo draugu ulant jį,nuvežtu In 
bažnyczia 'kur ilgai ir szirdin- 
gai meldėsi. Staigai paszauke 
in draugus feurio jį prilaikine-

4 ‘ Rsmln 
apsieisiu be juisn

sa
ba keti-

visus
y

laikvti*

prie

nuėjo atkasti savo

V i rg i n i j s is z t r au k e 
vo pinigus isz bankos 
no neužilgio atlankyti savo pa
ezia ir kelis vaikuczius tevyne- 
•ja. Melde banko idant jam duo
tu pinigus aukse. Bankas suti- 
ko ant Vinco praszymo ir isz- 
mokejo jam jo paezeduma auk
se.

Vincas bijodamas
prie sJives, užkasė juos 
tvoros Žydo Berno Froido, ku
rio stuboja gyveno. • ‘

Kada jau buvo pasirengęs 
ii! kelione,
skarba. Kasė vargszas vienoju 
viętoja, kaso antroj ir treczioj, 
bet auksas nepasirodinejo — 
(.lingo kaip durnai.

Vincas graudžiai apsiver
kė, nuėjo atgal in stuba ir nu
tarė pert raukt tuom laik kclio- 
.ne iii teviszke atlankyti savo 
mylemus, ba ir su kuom keliau
tu, jaigu jo skarbas dingo, o > i l f. •*.*« - - I'’**.,. ’ *• ' ‘ • • • IteviRzkeja Amerikieczio be pi
nigu nekenezia.

Kas tekis turėjo užtemyt 
Vinca užkasant auksa ir prisi
savino sau. Policija sznipinoja 
aplinkineja ir badai užėjo 
pedsakio vagies.

Senukus sumirsze ant 
r...............I'- •

A i szimas senuku.

RADO MOTERES KOJAS 
SUVYNIOTAS IN 

POPIERA. *
Duraiigd, Ala. — Con Mils 

vaikszcziėdamas parke, 
koki tai puikia kuri iszvynio
jas, rado j-ame dvi moteriszkas 
kojas, kyrips buvo 
nuo stuobrio,Policija mano buk 
tai tos koji>s priguli prie, mo- 
tei'iszkes hivpno, kurios stuobrį 
be kojų surado praėjusi menesi 
vietiniam prude.

ra d o

nuplautos

kraujuose r

t kad vietoje ojti 
tai pralcbsdi-

DEGTINE ŽMOGŲ IN 
KAPUS NUVARĖ.

Sziauliiti. — (Kor. praneszl- 
nia.<) Sziauliu miesrto gyvento
jas Povylas Doleba su drau
gais nuėjo in traktierių viena 
kita ezierka iszmcst Doleba no
reliams savo draugams piusl- 

“ vyrai”

tu, jaigu jo skarbas dingo, > į t /. i<^4 n- > Am* H ■. % . I % ' ’' \

turėjo

ant

DAVE VAIKAMS 4 DOLE
RIUS IDANT PADEGTU 

NAMA.
. e

~ Harry Tliomp- 
prisipažino buk

Chicago, 
sou, 31 metu, 
tai jisai davė dviems vaikams 
4 dolerius idant padegtu narna, 
kuriame gyveno Mrs.

I Boehm, 29 metu, kuri mirtinai 
likos apdeginta, jos 5 metu sū
nūs ir Aubrey Lay, 44 metu šu

Alny

samti in policija nušaudami {kg0 deglluczinnl llame.
Thompsonas padare tai isz 

nes moto
re pamote ji. pas kuri buvo už 
gaspadine ir nuėjo ant tarnys
tes pas Lay.

viena policija n t a, 
ni taipgi nuszove; antras maty
damas kad neiszsprugs isz ran
ku policijos pats atėmė sau gy
vastį.

o viena kali-
didelio pavydėjimo,

GAVO PĄCZIA SU SAMO- 
GONKOMS IR DAUG

MUNSZAINE.
J .

.Jersey'(lity, N 
užniirsz

ISZŽUDE VISA SAVO 
SZEIMYNA.

New York. — Nužudęs pir
miausia savo paezia, po tam ve 
dusia dukteria ir jos 7 metu 
sūneli,
tu gyventojas Queens, 
sau gyvastį su

Juozas Panzian, 55 -me
at e m e 

pagelba gazo.

KONDONIS ARESZTUOTAS, 
KAD NEDAVE NAMO 

GRIAUT.
41

•Salem; Mass. — Szi Panedeii 
czia buvo aresztuotas John J. 
Kondonis, kaltinamas trukdy
mu valdžios darbo ir panieki
nimu tiesino. Mat. Federalinc

J. — Da ne?
Czal ink as Pasionck 

apie savo svotlba, kuri atsibu
vo Įiraeita siuivaite atgal su 
drūta ir sveika naszlelia Augus 
tina Krasinska, 
sidejo Czal tu ko ergeliai 
prohibicijos 
ant jo laimingo lizdelio.
Sznipai su keliais pagelbinia- 

kais isz nctycziu- atlankė narna 
jaunavedžiu, ne del to, kad 
jiem lin’keti saldaus gyvenimo, 
bet padarymo kratos ju links
mam lizdelyja. Nlieja in skiepą, 
rado tris samagonkas pilnam 
bėgy ja, szeszes baczkas 
po” 
les baczkas iszviryto sztopo.

Visa “tavora” sukrovė ant 
vežimo, paliepė jaunavedžiams 
taipgi sesti in troka ir 
nuvožė in policija.

Czaliukas iszsiteisinejo buk 
savo, paeziulo pažinojo tiktai 
kolos sau vaitos atgal ir pas ja 
lankosi tilktai du kartus, neži
nodamas ka ji turi skiepe, nes 
jam apie tai nieko nekalbėjo, 
bet sudžia pasakė “Czaliuk tu 
meluoji kaip kareivis” 
du nubaudė ant 500 dolerini.

»—.»!■ ■■ ■ . ................ ........ ..

kad šztai prii- 
, kada 

szni.pai užklupo

“szto-
ant virimo namines ir ke-

viską

ii* abu-

ežia mirė

Kaimynai surado visu keturin Valdžin yra nutllrus statyt czia
lavonus, net po trijų ' 
Priežastis žudi natos yra 
noma.

dienu.
v * nezi-

INSIUTES BARBERIS SU
BADĖ ŽMOGŲ ŽIRKLĖMS.
Jackson, Miss. — Laike bar

nio kokis kilo tarp Petro Ryan 
ir barberio Tony Augelio, bar- 
beris pagriebė žirkles ir subadė 
keliolika kartu Petra. Insiutos 
barberis uždavė jam kelis inir- 
tinius žaidulius ant krutthes ir 
veido. Ryan randasi ligonbute- 
je ir badai nuo žaiduliu mirs. 
Barberis likos uždarytas kalo- 
Bb* _ ______11_____,

hauja paszta ir tam tikslui rei
kėjo nugriauti apje 40 semi’ na
mu, kuriu tarpe randasi ir Kou- 
douio namas. Už nugriautus ha 
irius valdžia gerai atlygina, ir 
už Kondpnip,.narna yra pri

. ’ Z j, , t '

siustas isz .Washingtbno czekis 
ant $34,000. Bot jam rodos, kad 
valdžia turėtu duot jam koki 
miliona; jis laiko apie 20 bur- 
dingieriu ir nenori kraustytis. 
Teismas davė jam insakyma 
nepaklausė. Užtai gi szi Pano- 
doli j,is buvo aresztuotas ir da
bar visi jo daiktai kartu su bur- 
dingioriais bus policijos isz- 
kraustyti, * ‘

III —■

buvusio
1

Pennsylvania-
Federacijos

MIRE MRS. S. L. CASEY. 
Z /

AVilkes-Barre, Pa. — Spalio 
20 diena, 
kougresmono ir
valstijos Darbo 
prezidento John J. Casoy žmo
na Mrs. Sarah Lally 
Kain žinoma, jie buvo

visi 
prie stalo gerti: alų. 

Motina tuom kart* atsigaivino 
ir prislaužtfK prie lango prade- 
jo szaukti pagalbos. Ant riks
mo/policija atbėgo in ^tuba sp- 
ėme visus triA,- nuvežė in kalė
jimą, o motina nuvežė i u ligon- 
bute, kur vargei pasveiks.

Casoy. 
dideli 

Lietuvos ii* Lietutdu prioteliai 
ir užtarėjai. P. J. Casoy vienas 
iisz pirmu Amerikos Kongrese 
reikalavo pripažinti Lietuva 
nepriklausoma valstybe. Už jo 
nuoplenus Lietuvai, Lietuvos 
vyriausybe paskyrė jam dova
na D. L* K. Gedimino ordona, 
tacziau jam mirus 1929 metais,

NELABA DUKTĖ SU VYRU 
NUŽUDĖ SAVO MOTINA 
IDANT NEPALIKTU KI

TAM VYRUI SAVO 
TURTĄ.

Landshut, Vokieti jo. — Su
las nusprendė ant smėrt dar
bininką Bruno Frayung ir jojo 
motore ant pakorimo.

Kaime Obsterburge gyveno |

(

naszle Ground su savo 
czevota dukteria su 
Bucholtzu

jo, idant ji paleistu: 
i'szgydytas,

j pagelbės! ’ ’
Isz pradžių draugai mane, 

kad Marko iszejo isz proto, bei 
kada juju melde idant ji nelai
kytu, draugai pa leido ir net nu 
tirpo isz nusistebėjimo pama
te Marko ejnant prie pat duriu 
isz pradžių palengva p > tam 
bėgto bego laukan 
mus
gydimą. Kunigai pram 
tąjį stebuklinga gį'dyma 
piežiui, kuris paliepė idant bu 
tu kalbama bažnyczioje “Te 
!)eum.”

Daktarai pradėjo tyrinėt tei
singumą tojo isžgjulynio, o ka 
riszka valdže'tėipgi daro tyri
nėjimus apie Gorgono sužeidi
mą ir parai ižą. «

girt ir parodyt kaip 
geriu. .Jis pradėjo girtis galis 
1 ir net 2 pusbonkius iszmaūk
ti neats!kvėpus.1 Draugai rieti-

Tuomof Doleba trenka in 
st ala ir tuoj atsirado 1 pusbon
kis. Dar minutė — ir pusbon
kis tuszczias. l*o degtines pa- 
uasziai iszmauke ir spirito boil- 
ka. Jis dar norėjo szaukti 3- 
ozią pusbp}ikųJifct jau nespėjo, 
nes
Atvykus policija

r>

ki.

krito (>e žado ant žente*, 
“rekordista’’ 

nuveža in ligonine, kur jis tuoj 
ir mirė. Ir vin per degtinėle. ..

nevin- 
koklu

ant
dukteria

kurio gyveno 
vieros. Naszlei nubodo gyven- 
•ti su tokia dukrele ir apreisz
ke jai, kad ketina vela teketi 
už Vyro, kuriam ketina užra- 
szyti visa lauka ir grinezia. 
Duktė pradėjo apie tai 
maustyti, 
užbėgt antra apsivyriavima, ba 
per tai ne tektų vkso turto.

Dulkto susitarė su vyru nu
žudyti motina idant po josios 
mireziai pasiliktu jiems visab 
turtas. Pirma iszgama duktė 
su įsavo vyru bandė motina už- 
troszkyt su gazu, bet tasai už
manymas jiems nepasiseko. Po 
tam sumanė motina nužudyt , , , «»» >al.
kirviu ir tame darbelije prb 
gelbėjo jai vyras. Už tai dabai 
abudu bus pakarti.

gilei
kaip czia motinai

H*

JAPONAIBOMBARDUOJE 
KINISZKUS MIESTUS.
Peiping, Kinai. — Japonai 

pradėjo vela bombarduot ko- 
i . i • i ’• i r -iv* • • •

ordehas buvo intoiktas jo žmo
nai, kuri sziomis dienomis mi
rė Mercy ligoninėje.

; ■ 'ii 1 .

e 
plonesni už moterių.

Vyro plaukai yra daug
I

gar.u n da- 
visiems stebuklinga isz 

zo apie 
l‘d-

NUSINUODIJO JODU.
Rugsėjo 28 d., Stibiriszkin 

km. (Padubj’sio v.) tūlo ukiu. 
tarnaite Urszule Urmonaite, 
26 m., amž., del kažkokios prie
žasties iszgero maiszjlos su 
jodu karbolio rug’sztics. Gabe
nant iii Szialiu ligonine, kely-* 
jo įnirę.

P. B. P. B.

liolika miestu Mandžiurijol.
Ddszimt s

■. ' A ’■

oroplanu
ir szeszes ant Tao'shingo. Daug 
žmonių užmuszta ir,sužeista. 
Daug namu sugriovė ir padare 
daug bledes.

• i ■ * »■

bombų numėtė isz 
ant Kvangohengtze

Paskutines Žinutes
į _ »

U Helsingfors, Finlandije.— 
Rusiszkas submarines, kuris 
nuskendo Finlandiszkoje in- 
Įlinkoje «u 50 laivojeis, bet visi 
likos iszgelbetuis per kitus lai
vus.

fl Lima, Peru 
automobili jo paleidŲ daug szn 
viu in narna iu>.ujei Iszrinkto 
prezidento Loyw Sanchez 
Cerro? bet užuuuiymus nužudy
ti prezidpnto nepasiseko, t t S h *

e

Keli vyrai

Kinai ir Japonai naudo-
J h ' liK.iJi* i/' • •* Jr .. U L JWli 1E1T' .-<H ■ • V tf1'
Kinai ir Japonai naudo

ja ta puti rawzta, bet kalbant 
tai visai kitaip isztaro žodžius.

Daugiau kaip asztuonio- 
lika bilijonu pacztiniu markiu 
sunaudojo žmonis Suv. Valsti- 
juoisia.

* Chicago randasi daugiau 
studentu lankuncziu in dva- 
siszkas sominarijay, :

PIEMUO BERNĄ NUŽUDĖ.
Kretingos a{)tkr., Darbėnų 

v., Mažonų kaime ūkininko K.
13 metu piemuo

kažko susiginczįjo su to paties 
ūkininko vaiku Jonu Raiszuo- 
cziu (apie 18 metu) 
jam perdūrė ranka. Jokiu bil
du negalima buvo 
kraujo tekėjimo, 
kitokios pagalbos,
buvo nugabentas in Gmszlau
kos vaistine (apie 4 kilometru)

I. * •'

del didelio kraujo nube- 
imo tuojau pąt ir mirė.
Piemuo B. į;ra 

okupacijos padaras, 
matyt, .... ”

ir peiliu

sulaikyki
Nesant arti

sužeistasis

Deja
<r

J

Vokiwziu 
ir linlel,

karingas.

PASIKORĖ DEL 1700 LITU.
Raubonys, Butromoniu vai., 

Sziu metu Rugpiuczio 27 diena 
iszio kaimo gyventojas ukinin-

• ( l .lM- f ‘ '

kas eBrnardas Kebl i kas nusi
žudo pasikardaams del 
prięžasties,
dukra iszbuvo pas ji kaijm at- 
^vestine kelis pietus,
iszejo isz jo ukįo ir pai*eikala 
vo per teismą atlyginimo

sziofc
Pakaruoklio po-

vėliau

ul 
darlui. T. Teigėjas priteisė at 
lyginti 1700 litu. Keblikas, pu

ite kaip rėjas isz teirnib ir pesugalvo 
kokiam kitam .miesto Suv.
Valstijuose, |

damas ifcz kur raikės paimti pi 
nigu, nusižudo. .
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Kas Girdėt
Daugeli kartu Dievas atlygi

na gausiai tam, kuris savo ar- 
tyma gelbsti laiko nelaimes,- 
kaip sekantis atsitikimas paro-

*

L

* # * i n/ir

do, kuri mums prisiuntė musui f 
skaitytojas isz Lietuvos.

Kauno gubernijoj, vienam 
mažam miestelyja, kunigas M.

banku pasiimti 
pinigu kuriuos jam 
gimines isz Ameriko. Sngryž- 
damas jau sutemus, patemino, 
kad kas tokis szalia kelio guli. 
Liepe furmonui sustoti ir pa
žiūrėti kas ten guli, 
nuo vežimo priėjo prie 
ežio ir persitikrino, kad tai gir
tas kareivis su szoblia prie szo- 
no. Kunigas paliept furmonui 
indeli girta kareivi in vežimą. 
Parvažiavo namo, kunigas nu
ėjo in savo kambari, o furmo- 
nas pastate vežimą tvarte ir nu 
ėjo gult.

Naktyja kareivis iszsimiego- 
jas ir iszsiblaives, 
mausto kur jisai randasi nes vi
sur buvo tamsu, 
dura ir per plyszi 
vienam lange žiburi. Iszejo isz 
tvarto ir nuėjo prie lango idant 
dažinoti kur jis raudasi. Kad 
sztai dirstelejas in .langu net 
nutirpo ka vidury ja paregėjo. 
Ant grindų klūpojo kunigas su 
iszkeltom rankom ir prisiegi- 
nejo priesz stovinti piktadari 
kad daugiau pinigu jau neturi, 
o ant stalo gulėjo gana didele 
krūvele pinigu. Dasiprato ka
reivis kas czion atsitiko ir ne 
ilgai laukes, iszverže duris, 
perdūrė su szoble stovinti prie 
kunigo piktadari, du smarkiai 
sužeidė o treczias pabėgo.

Kunigas su aszaromis pade- 
kavojo kareiviui už iszgelbeji- 
ma nuo mirties ir paliepė ka
reiviui parimti pingus, bet j u 
nepriėmė kalbėdamas kunigui 
buk jis ji atsivežė namo, kitaip 
gal butu miros grabeje gulėda
mas. — Atsimokėjo jisai tuom 
ir džiaugėsi kad galėjo pada
ryt nors tiek už jo inielaszirdin- 
guma del jo. ' ,

Sužeistuosius pleszikus nu
gabeno in kalėjimą o užmuszta 
palaidojo.

iszvažiavo in
prisiuntė

Nulipes 
guliu-

atsisėdo ir

In metus po tam, -mano pati 
susilaukė sunu, taip kad mano 
uomzvo, pussesere mano sūnaus 
buvo po draug jo bobute: Ma
no tėvas broliu savo tikro sū
naus, kuris taip pat yra annum J

įmano moezekos. Pradėjau isz- 
‘aiHzkint faji susigiminiavimu 
szemynos mimo draugams ir už 

mano uždare prieglaudoja 
del paikszu. O viskas, ka tau 
dabar pasakiau, yra vien tikra 
teisybe, bet mano draugai ma
ne kad asz papaikai! ir Uždare

* Imane czionais. Pats pabandy- 
kic taip padaryti o persitikrin
si, kad tai teisybe, jaigu ir tave 
czionais neuždarytu.

Isztikruju
iszeitu isz proto su tokiu susi
giminiavimu !

sveikas žmogus

Gal vargingiausi laikai viesz- 
patauja minksztu augliu kasy
klų aplinkinesia.

Anglines kompanijos

bes, 
kas

Priejo prie
paregėjo

iszverže

f

II

Vienas žmogelis isz Ilazletė- 
no ana diena nuvažiavo in Dan
ville, Pa., atlankyti prieglauda 
del paikszu kurioja užtemino 
vaikszcziojant savo sena dran
ga. Labai nusistebėjo paregė
jus, nes girdėjo kad jisai mirė, 
pasisveikino iir užklausė kokiu 
budu jisai gavosi in paikszu na 
)na. Draugas per valandėlė ge
tai užsimislino po tam atsake 
jam seka n ežia i:

“Matai mano drauge, tai at
sitiko sekaneziai: Apsipacziu- 
vau su drūta naszle, kuri turėjo 
kėlės suaugusias dukteres. Ne 
poilgam laikui mano tėvas insi- 
mylejo in viena isz tuju dukte
ria ir su ja'apsivede. Tas buvo 
priežaste nepaprasto susigimi
niavimo, o ypatingai mano pati 
pasiliko uoszvia, o mano tikras 
tėvas pasiliko mano poteviu. 
^Afano podukte pasiliko tokiu 
budu mano moezeka. po tam at 
sitiko szitaip, kad duktė mano 
paezios, vedusi už mano tėvo, 
pasiliko motina ir susilaukė su
nn. Tasai sūnus buvo mano 
broliu, ba buvo sunum mano 
tėvo. Buvo jisai taipgi ir sū
num diikters mano paezios, ku
ri priesz tai buvo jo bobuke o 
asz dieduko. Kitaip kalbant 
pasilikau dieduku mano loc- 
nam broliui, o mano brolis vien 
Jaik buvo mano anūkėliu.

pra- 
szto- i

pasi
naudodamos isz dideles bedav- 

pradejo nukapoi darbinin- 
mok^sc’Ci us, jį/raszalino

žmonis nuo darbu, o tuos kelis 
dolerius ka uždirba turi 
leisti kompaniezinuosia 
ruošia.

Todėl isz didelio rupesezio 
daugeliuosia vidtuoisia [angles- 
kasiai iszejo ant st raiko. Tada 
kompanijos atvožė daugeli de
tektyvu, apginklavo juos sil pa 
liepimu kankinimo darbininku. 
Keli anglekasiai likos užmuszti 
ir sužeisti,- todėl ir jie pradėjo 

ginkluotu sar-n žk lupi net ant 
gu.

Kada buna užmusztas kokis 
kompanijos polici jardas 
laikraszcziai 
triukszina

, tada 
sirkel,o dideli 

kad darbininkai 
szaudo policijai r kelia revoliu
cija. Bet kada žūva darbinin
kai, tai apie tai tyli.

ISZ LIETUVOS
MES NORIME LAISVI GY
VENTI, Klebonu ver
govės NEPAKĘSIM.”

Rug.s 2b <1. cls'ziuose invyko 
indoimus, 'savo pobodžiu nepa
prastas ir pažymėtinas kongl’c- .

• Iaikraszczio “Zemai- 
skaitytojui suvažiavo sa

sas — 
ežio ’ ’
vo organo reikalu aptarti.

Knogj’esas prasidėjo 1 \/^ vai. 
po piet Telsziu sceiioM mėgėju 

“Kableliu” saloje,draugijos
kuri buvo grūsto prigrūsta su
važiavusiu.

Kongresais atidaro Toranu, 
kuris apibudino /kongfaso tiks
lus ir uždavinius. Kongresas 

kad redakcija be-suszauktas, 
tarpiszkai pažintu savo skaity
toju norus, pageidavimus Ii 
kad padėtu iszsprosti klaust- 

kaip goriau iszplatinllgoriauma,
‘ ‘ Zeniai ii” ferp Žemaicziu.

Kongresai savo dienotvarke 
svarsto labai gyvai ir 'susido
mėjimas savo iaikraszczio rei
kalais buvo nepaprastai didelis 
toks didelio, jog žmones vyko 
in kongresą net peszcziom po 
3()—40 kini, kelio (isz už Kuo
kos ir k.) isz kai kur, Skudo ir 
Ylakių net isztisos ekskursijos 
a utobuisa i s a t vy k irsi os.

Kaip paeziame “Žemaityje” 
taip ir jo skaitytoju kongreso 
daug laiko paszvosta aptari
mui kovos budu su klėrikaJjz- 
mu, kuris dar tvirtai turi ap
gaubės szventaja žemaicziu že
mele. Cha rėk ta ringu kongreso 
sznkiu buvo: “Mes norim lais
vi gyventi, o klebonu vergovės 
nepakesime.”

Kongresas praėjo ir 
kirsto pakeltu u pu ir 
tiszkai atkakliu
dar smarkiau skinti kelia pa
žangiajai, sz vieša ir susi prati
mu neszancziai spamlai in tam
su ir prietaringa žemaicziu kai
mą.

Kongresą žodžiu, rasta ir te
legramomis sveikino visa eile 
asmenų ir organizacijų. Svei
kinimo rasztu skaitymas uže- 

V

me daugiau nei valanda laiko.

i’szsks- 
žema i- 

pasiryžiniu

B ATM! B I

DIDŽIAUSIAS LAIVAS VAROMAS ELEKTRIKO 
PAJĖGOMS.

Szis puikus laivas “President 'Coolidge” kuris, priguli 
prie Dollar Lino, yra varomas elektriko pajėgoms. Yra tai di
džiausias laivas ant svieto kuris dirba savo
varomas per jos pajėga.

Svetimtaueziu 
Pilietyste

1 »

arba

Nepaisant natūralizacijos pa 
didintas kainas ir visokius keb 
luinus, kuriuos ateiviai turi 
pergalėti bejeszkanl piliel.ystos 
68.1 svetimtaueziu czioja sza- 
lyja tapo naturalizuoti,
omo žingsnius ingyti pilietys!e 
kuomet; paskutinis cenzas im
tas Balandžio menesi 1930 me
te. i

Pilietysles skait lynos, kurias 
Cenzo Biuras ka lik iszdave, 
aiszkiai parodo kad svetimtau-

elektriku ir yra

Vagys Duonos

piliecziai 
procentu

ežiu natūralizacija žymiai rtu- proce 
ga. Sulyginus su Cenzos skait- centą

uotu r

nepaprastu 
žin ri

sudžia

f

viso to tyrinėjimo, ir liudinin
ku/ kalbos, iszdavij isztarme 
nub bausmes pati mosuojant ne- 
baga už pavogimu kepahiko 
duonos ir prie pabaigos ant at
sisveikinimo tarė:

— Žmogeli papildei vagys
te yra gryni faktai. Isz punktu- 
aliszko tiesos matymo,
mes esi1 vertas, nes apeina p ro
vėja tas, kad kepai ūkas duonos 
pavogt i, yra tas pats, kaip kad 
pavogti auksini žiegoreli tuom 
lai k vienok ąsz tave sūdyti ne 
noriu kaipo sudžia, bet kaipo

- F

baus-

Neperseniai su 
intempimu atkreipė aki 
niu viena isztarme policijos pa
taisos Chateau Thierry, kur sū
dąs PraneuziszkaH paliuosavo 
pavogimą kepaluko duonos isz 
biedna mergaite nuo bausmes 
už duonkepiszko skiepo.

Prie vedimo provos,
patyrė, kad mergaite gana dirb 
Ii malonėjo, bot kad darbo nie
kur negavo, ji nebage1 I arėjo 
maityti savo motnna su mažu 
kūdikiu isz jos tik (larbo pajė
gu, ir pi’iek tam jau 'per pora 
dienu pati buvo nevalgius to
dėl pasidrąsino ir pavogti ko-

Sudžia nuo

000 Oliip su 58.5 procentu natu- 
ralizuotu. Sekanczios skatly- 
nos iszduotos Michigan valsti
joj, tos skaitlynes yra ypatin
gai indomios nes loja va 1st i joja 
registracijos inslatymas priim
tas. Isz 940,268 svetimtaueziu 
Michigan valstijoj 51.8 procen
tas buvo Amerikos 
(sulyginus su 47.5
1920 mete). 16.9 turėjo pirmas 
popieras,- 28.7 procentas arba 
241,152 asmenys buvo ateiviai 
ir piliotystes stovis del 21jp30 
neva port uotas.

Didžiausias nuoszimtis natu
ral Auofu rasta tarpe svetim
taueziu vakaru-sziauru Centra- 
lese valstijose, nuo 67.2 procen- 
to Missouri valstijoj iki 76.3 

uitas Kansas ir 82.4 pro- 
mtas Kansas ir 82.4 procen

tas North Kansas.
Bet Maine, Vermont, Connec

ticut ir West Virginia valstijo- 
siia mažiaus kaip puse svotim- 
tauezu buvo pilnai naturalizuo
ti. —F.L.T.S.

J - --- -

SVEIKOS RODOS

GuodotaS per savo kaimynus 
ir savo jauna paeziule, ukesas 
James Christiansen, gyvenan
tis netoli Racine, Wis., turėjo 
nemalonu atsitikima ana diena.

Kada ana diena sėdėjo ant 
savo “poreziu”, davėsi girdot 
silpnas balsas kūdikio. Pati isz 
ėjo persitikryt kas tai galėjo 
būti ir patemino ant slenksz- 
czio su v viliota maža beiboka.

Nusistebėjus netikėta dova
na poni Christiansiene paėmė 
beiboka ant ranku ir atneszc in • * • 
kuknia, ir stojo priesz nusiste
bėjusi savo vyra, kuris paregė
jus netikėta d va na, taipgi ir ap 
kvaito isz didelio nusistebėji
mo.

Žinia iipie suradimą kūdikio 
pasklydo po miesteli kaip žai
bas, o pažystami ir 
pradėjo apie tai 
vau t i. 
stebėtis, nes žmonys visados 
isz liedos saVo artymo džiaug
sis. Ukesas C’hristiansen visaip 
bažinosi, kad nieko apie tai ne-y 
žino, ir ne yra kaltas, kaip tas 
viskas atsitiko ir del ko taip 
jam padaryta.

Kaip buvo taip.buvo, ka pik
ti liežuviai kalba ir mAnsto 
kad pati turi užsitikejima savo

Bet po teisybei tokiu 
lengvatikiu moterių mažai ran
dasi ant svieto. Jaigu kas turi 
tokia paezia, tai tegul atsiklau
pė ir padekavOja Dievui.

poreziu

kaimynai 
v i sail) liežu- 

Bet žmoniem negalima 
nes žmonys

vyre.

12 ISTORIJOS Už 25c
Nedaryki* skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai, 
katiriavlmas. Jeszkojo tarnaites 
o rado paesia. Stebuklinga kuesia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti- 
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 26c.

W. D. ĖOCZĖAU8KAS - OO;, 
MAHANQY CITY, PA.

PREKE 26c.

/

Velniszkas

TRAGISZKOS SENIU 
VESTUVES.

Rugsėjo 8 d., Žaliojoj invyko 
szitoks daug kalbu sakeles at
sitikimas. Vietos gyventojai 
pil. Naujaviezius, naszlys, 80 
metu amžiaus senis užsigeidė 
vesti. Siisipažino su 70 m. am
žiaus moterimi, taip pat naszle, 
ir sutarė tuoktis.

Minėta diena abu 
ji”
ti szliuba, bet vos tik kunigas 

, “jauba- 
pradejo darytis silpna fr

“jauniė-
nuvyko in bažnyczia paini-

pradėjo juos laiminti 
jam ’ ’
jis ome svėTdoti. Iszvostas in 
zakristija Naujaviezius eme 
dar labiau silpti ir staiga ten 
pat ir numirė. Priesz tai Nau
javiezius atrodo visai sveikas. 
Manoma, 'kad mirė isz didelio 
susijaudinimo.

Prie

LENKAI UUSZOVE 
LIETUVOS PASIENIO 

SARGYBINI, 
demarkacines linijos

ties Bieloviecziais Lenkai isz 
pasalu puolė mulsu sargybini 
Jurgi Kybartu ir nuszove ji 
keliais szuviais isz kariszko 
szrtutuvo. Sargybinis Kybarta's 
nubėgės apie 50 metru, krito 
negyvas.

In 'szia vieta mihetam ?nvy- 
kiuii rsztirti tez Kauno buvo 
iszvykusi tam tikra komisija, 
sudarytu isz užsieniu ir vidaus 
reikalu ministerijų atstovu.

lynems isz 1920 metu skaitlius 
naturaliznolu ateiviu pasididi
no net 11.6 skaitlius pirmu po- 
pieru praszytoju 0.4, kuomet 
skaitlius ateiviu nuopuole net 
9.8.

Tas aiszkiai parodo, kad se
nas sakinis, jog “ateivis visuo
met pasilieka ateiviu”
jokios teisybes, ir sena pasaka, 
kad milijonai ateiviu nelega- 
liszkai atvyko czion nor faktais 
paremtas. Cenzas rodo 3,787,- 
000 ateiviu, kurio neeme žings
niu būti pilnai nateuralizuotais 
bet tukstaneziai isz tu prasze 
pirmu popieru nuo paskutnio 
cenzo. Balandžio pirma diena, 
1930 metais, “ateiviai” sudarė 
tik 3.08 procentą viso szios sza- 
lies gyventoju skaitliaus.

Balandžio 1, 1930 mote isz vi 
•sd bu v 13,3o66,407 baltu 
timtaueziu 
szalyja atstovaujant net 
procentą viso Suv. Vai. 
toju skaitliaus.
7,859,000 suvirsz 3,787,000 arba 
28.3 procentas buvo ateiviai, 
kuomet 473,000 arba 3.5 pro
centas pilictystes stovis nepa
žymėtas.

Mažiaus Ateiviu Kaimuose.
Prisilaikyti prie natūraliza

cijos instatymo reikalavimu, 
kurie kartais priverezia ateivi 
nvairias nepatogiais laikais 
lankyti Natūralizacijos ofisą ir 
teismą net tris sykius yra daug 
sunkiau ateiviui, kuris gyvena 
ant kaimo negu iesto gyvenan- 
cziam, nepaisiant ant to, 
timtaueziai kaimuose groieziau 
tapsta piliecziais negu miestu 
gyventojai. Isz svetimtauezin 
miestuose 57.7 procentas tapo 
noaturalizuoti, 
nantieji kaimuose net 68.6 pror 
eento ingijo pilietyste.
Nuoszimtis naturalizuotu sve

timtaueziu mainosi sulyg vals
tijų. Svetimtaueziu daugiausia 
gyvena trijose vidurinėse At- 
lantiko valstijose. Isz 3,192,000 
svetimtaueziu New Yorke 54,9

a tei via i

s vo
gy vent o j u szioja

10.9
gyven- 

Isz tu suvirsz

sve-

kuomet gy ve

naturalizuoti, isz l;233,000 Pen 
nsylvanijoj 62, ir Now Jersey 
isz 844,000 net 57.3 natūrali-' 
zuoti.

Buvo 1,218,158 svetimtau- 
cziu Illinois, isz kuriu 6^.8 bu
vo Amerikos piliecziai ir 64į,-

žmogus Krikszczioniszkas.
Isztaros sudžia tuos žodžius 

paemes jo nebago skrybėlė ir 
dėjo in ja pats pirmiausia šva
ra ir aplink per susirinkusius 
žmonis, ad vokai as sudo cidams 
koloktavo jo paszelpa vargszui 
su szeimyna. Nebagas varguo
lis, mafydams tartum dangus 
atsivėrus szirdyj slidžios Haw
kino pajuto aszara iszsivcržen- 

kad sutai- 
ne-

paluku duonos, 
bausmes ja paliuosavo.

Szitokia isztai’me primena 
prova sūdyta priesz keletą me
tu gana isz aszlriausiu sudžiit 
per sudžia Angliszka Hawkins.

Hawkinso isztarme pbi- 
czinu tad parėjo negu szioji isz 
__ _____ _____y, nes Hawkin-Į
sas ne tik apskundika nubaudė 
pasiremdamas ant “statuto” 
su dulkejuseme rasztu Anglisz- 
ku. artikulu. Tie artikulai su 
teike Haw k in u i tiesa, inmesti 
skundiką in kalini už tai kad 
jam duonkepiui pavogė biedna- 
sis duonos kepaluka.

Reikalas buvo toks: .
Žiemos laiko vienhs Londi- 

niszkas duonkepis, susilaukęs 
in savo skiepą gana gera 
žinsfama dranga kuris ji pasi- 
prasze in artyma karezoma ant 
stiklo alaus. Duonkepis gana 
greitai susilaikė ant papraszy- 
mo draugo, nes isz karczeinos 
gana jau gerai buvo matomas 
skopus kur duona stovėjo, ir jis 
prie pasikalbėjimo iszsigerent, 
gana gerai galėjo vaktuoti kad 
kas isz nežinomu**'noineitu in 
skiepą. Geri prieteliai ramiai 
kalbėdamiesi prie kauszo apie 
penkiolika ininutu, ir tame už- 
temijo duonkepis per dufbs in- 
eiminti koki sudžiuvusi ir ap
driskusi žmogų in duonini skle 
pa kiltis matydamas kad ten 
nieko ne yra pasiėmęs kepalu
ka ketursvari duoneles pasi
glemžė po suplyszusiu skvernu 
ir jau cibrino per slenksti lauk.

Ne nuėjus nebagui su laimu 
ne koletą žingsniu, duonkepis 
iszbeges su draugu isz kareze- t I *
mos tuojaus szuktelejo polici
jai, kuris sutvėrė nobaga vagi 
prie gana aiszkiai mataneziu 
ludininku, tuojaus kudasis nu- 
plyszolis likos aresztavotas ir 
perduotas toisdarystei prie su
raižytojo protokulo.

Teisybe nebagas gana 
kiai pats prisipažino prie pa
pildymo vagystes. Nevalgęs jis 
buvo jau dvi dienas, alkis dras
kė jau jo vidurius neperken- 
cziamai, įskiepė nebuvo nieko 
ueiszsilaįkydamas nuo alkio,, 
pasiėmė ketursvari 
duonos duomdamas, kaip nors 
iszsipainioti isz nagu alkio. Su-

i sz tarme

• Chateau-Thicrrv

Tasai gyvena ant svieto§
du kart tiek, kas szvarei užsi
laiko.

§ Saugokis piktumo tykaus 
žmogaus. 'Pykus žmogus nieką 
neužkabina, bet jeigu karta ji 
in piktumą invest u tai yra ar- 
szesnis už perkūną.

§ Isz grinezios in

kurios mėgsta

karėžo
ma tiktai vienas žingsnis, o isz f 
karczeinos in grinezia labai to
li.

§ Al o teres,
tankiai verkt, tai ilgai never
kia, o 
lankei neverkia.

§ Gyvenimas žmogaus ne 
yra teip trumpas, kad jau ne
turėtumėm ant tiek laiko pasi
taisyt.

§ Jeigu kvailys nusiperka 
nauja skrybėlių, tai jam rodo
si, kad viki miestą padabino.

e. 'ZinnirriSj

tosios ka ilgai verkė, tai

kutis niy»i p? i- 
sįlaižyt prie kitu, galima ji pri- 
lygyt prie falszyvo pinigo; ku
ris yra begijo tol, pakol žmonis 
ji nepažins.

§ Ne kardas ne ugnis tiek 
blogo nepadaro kiek liežuvis. 
Liežuvis kad ir nežino'teisybes 
apskelbia žmogų nekaltai.

§ Didesne dalis žmonių su
naudoja savo pirmutinius inc-Įdžia Hawkins tuojaus paszau- 
tus ant to, kad senatvėje ken
tėtu.

§ Tikėjimas žmogų padaro 
sveiku,

Žmogų

f

ri v

pa-

aisz-

al k io 
kepalėli

ke utedninka del iszyedimo vi
so patyrimo'.

-*■ Ka tamista žinai
o netikėjimas daro ji 

nusiminusiu, neramu ir piktu.

Ar Žinote Kad...
Kas diena New Yorko 15,-♦

000 restauracijos sunaudojo 
daugiau kaip tūkstanti tonu 
valgiu. •

* Gromiita siunsta per ge
ležinkeli isz New Yorko in San 
Pranciška eina per tris ir puse 
dienas, o per eroplana tiktai 
pusantros' dienos.

ežia isz savo akiu 
kėni jam surinktas aukas 
galėjo isz susijudinimo 
džio padekavones isztart, apart 
linktelėjimo galva ir iszcjo.

Atveskite dar duonkepi 
*— tarė sudžia.

Kada-gi duonkepis atėjo tuo
jaus liepe pasodinti ji ant krės
lo apskunstuju.

— Sudžiamas esi —tarė su
džia — nesidrovejei inmesti in 
ikalejia ta nelaiminga žmogų 
kuris tau paėmė ketursvari ke
palėli duonos už keliu 
verties,

11C 20-

pensu 
jog tu isz pavirszutimi

mo to žmogaus, galėjai pažin
ti, kad tai ji paskutinybe pri
spyrė prie vagystes. Privedei 
prie to, jog galėjo būtie Budin
tas kaipo vagis, iszskirtas isz 
žmogiszku tiesu. Viską ta pa
darei tu žmogau, kuris esi 
tus pavalgęs

vienas

so- 
ir atsigerės, pui

kiai apsirėdęs. Kas-gi dar ar- 
szausiu, sztai’yiriesž valandai 
kada visi davenie aukas in 
skrybėlė mesdami pinigus del 
to biednoko, tu tiktai
nedavei nieko. Apsieisiugi asz 
su tavim kaipo sudžia.

Pasirement ant tiesu pasky
rė bausme duonkepiui viena 
diena kalėjimo už tai, kad jis 
savo skiepą paliko pats viena 
ir tuom pagundė iszalkusi var
go žmogų prie papildymo va
gystes.

— Valandoja, 'kada neba
gas varguolis inženge in savo 
stuba su pagelba paaukauta 
del jo szeimynos, inženge kieta
sis duonkepis in kalėjimą Hal
loway.

Taip tai pasielgė sau Londo
ne sudžia Hawkinas kaip kad 
dabar puikioja mislyja padare 
sudžia jauna mergaite suvar
gusia paliuosuodamas nuo baus 
mes Chateau Thierry.

M M *

6 6 6
GYDUOLE AR TABLETAI 

I’raszalinu galvos skausmu in 30 mi- 
nutu, sustabdo szalti pirma diena, 
ir sustabdo Malaria in tris dienas. 

666 Mostis del kūdikio asalcaio.

I PONAI F
I BIZNIERIAI!
li

• * # ’ V >' « * f
Geiadami apteiki tavo ferua

♦

2

visada

apjo 
szita kaltininką paklauso liudi
ninko tyrinėtojas.

— Yra tai darbsztus žmo
gus, jisai no turėjo niekad jo
kiu provu, darbavosi
saužiniszkai, nemaeziau niekad 
geraujanti, vis buvo paezedus, 
JisJsz savo ranku uždarbio, 
maitinu sena motina, ir jauna 
jo seserį trijų metu taipgi ir 
mažu dukterį. Priesz tris mene- 
suis, jo fabrikantas pas
dirbo subankrutijo ir nuo tada 
darbo lyg sziol negali gauti.

Sudžia Hawkinas iszklauscs ”r y >

ItostumeriiM, privalo ias laiko 
fi duoti aUpaudyt, 

g PUIKUS SIENINIUS 
Ž KALENDORIUS

e

kuri

. ANT 1932 M.
---- -

ir itsairinkt kokiu nori 
huirinkt

DABAR LAIKAS uiUtealbyt 
ir nolaukyti ilgai, naa kas 
pirmesnis, tas galas isrsirlnkti

1

I puikeaaiual

W.D. BOCZKĄUSKAS,. CQ.,
MAHANOY CITY, FA.
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Bausme po 
Smert
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Viena moterėle sun
m„ mm m ■IIWFIR

Isz Lietuvos.
i

Uždirbai!kūnas nukrito ir tik vieni kau
lai liko. Pakavojo ji da kelis 
kartus, ba labai jo aplinkines 
žlnones bijojo; nes ant rytojaus 
vela rasdavo toj paezioj vietoj 
prie skiepo duriu stovinti, sn 
sudėtoms ant krutinės ran
koms.

Kaip žmones mine, tai kada 
pas ta mergaite praszo atleidi
mo, tai toji neatleido, per ka 
turės stovėt iki paskutinio su
do dienai.

Žmones paskui apsiprato su 
tuom kauhioezium ir jau 
pro ji in bažnyczia drąsiai; 
daugelis metu perėjo, pasako-

II

davo da kaip kada senieje, 
jaunieje isz to juokėsi netikė
dami in ta pasaka.

Tai-gi in tu netikėliu skait
liu prigulėjo ir tie trys girtuok 
liai, kurie moterių isz sauva- 
lios nusiuntė kauluoeziaus.

Kada toji motoro isz namu 
iszejo, jau buvo tamsu; ėjo su 
baime, per kaimu link bažny- 
czios, kuri paszalije kaimo sto
vėjo, juo labinus artinosi, szir- 
dis jos drebėjo. Nuėjus motore 
ant szventoriaus,

ant krutinėsKarcziamoja, Hostancziuose, 
buvo girdėtas garsus kalban- 
cziu balsas, 
prie stiklelio paleistuvei, kurio 
ba paliovos gero jau tris dienas 
ir teip sau insireže, jog jau no 
liežuviu negalėjo 
Apie juos triūse motore, kuri * 
buvo per jos kūdikio tęva ap
leista. Isz jos tie valkatos szpo- 
sus’varinejo, o jiji su kantrybe 
tu gedlyvu žodžiu klausė, ba 
tai' duoslus svoteliai, kurie kn- 
da-kada keleis skatikais apdo
vanodavo kada eidavo namon. 
Tada toji žmona gryžo isz skie
po su pilnu uzbonu alaus, o vie
nas isz girtuokliu tare in ja:

— Ar. jau paszapavai del sa
vo benkarto vistiklus?

— Pone, asz neturiu ant lau
ko linu, o nevat ne kur ta varg
dieni paguklyt neturiu.

— Duosiu tau dovana del 
tavo kūdikio ir tai nemaža —

girtuokliu 
nes turi iszpildint, ka pareika
lausiu.

— Jeigu tiktai bus 
galybe ir mano saužiniai 
pricszinga — atsake atgaivin
ta vii te ja motore — su noru 
iszpildysiu, ka pa liepsi t.

— Tai yra nemažas daigtas 
ka asz reikalauju: — atneszk 
man kaulatriupi, ka ties baž- 
nyczios bromu stovi.

Girdėdama tuos žodžius mo
tore sudrėbėjo isz baimes ir pa
balus liūdnai atsake:

— Nedarykite sau juoku 
isz vargdienes ir negundikite 
Dievo!

Du kiti paleistuvei pagyre 
savo draugo norą, iszsieme isz pecziu bego in karezema. Kau- 
kiszeniu pilnas masžnas pini
gu ir iszpylia ant stalo tarė:

— Ar tai negana del tavo 
kūdikio už ta darbu pinigu?

— Tai ir asz sn pinigais 
prisidedu — tarė pirmutinis, 
ka liepe ta padaryt, dedamas 
ant stalo teip-gi pilna maszna 
pinigu. — Apsimislik gerai: 
niekad tiek pinigu neuždirbsi, 
kaip dabar.

Paregėjus motore tiek pini
go, pasigodejo biedna žmona; 
pamislijo, jog per ta darba pa- 
taisis savo gyvenimą, pasidrą
sino. Mislijo sau, jog sugrie- 
fizis, perpraszis Dieva, 
paaukaus dali pinigu ant baž- 
nyczios. Prisilenkė prie ju no
ro, atsiklaupė ir pasistiprinus 
karszta malda, leidosi in baise 
kelione.

Apie kaulatrupi teip žmone.- 
kalbejo, jog buvo kitados ka
reivis, kuris kitados labai ne
dora vedo gyvenimą. Jis iszple- 
sze nėkaltai mergaitei ienata 
ir apleido ja, tuom biedna au
ka susi rupi nūs sa vo kaltybfa 
numiro nesziodama Savi jo pa
klydimo po szirdže vaisiu. Ja 
pakavojo bažnytiniam skiepia.

,Už metu po mergaites šmer- 
tei, numirė ir tas nedoras ka
reivis, kuri pakavojo ant szven 
Itoriaus. Isz daleidimo Dievo, | 
žeme jo kuna iszmote, kuri ant 
rytojaus rado prie skiepo du
riu stovinti, kur buvo pakaro
ta mergaite.

Kaip žmones pasakojo, tai ir 
toji mergaite neturėjo atsilsio, 
ba kas naktis sėdėjo grabe ir 
i/kaite didelia žibanezios lem
pos knyga. • ’ *'

Numiręs kareivis stovėjo 
prie skiepo duriu, net visas jo

garsus
Sėdėjo ten trys

tarė antras isz

suvaldytie.

kareivis

r>*

mano
no

kaip

ojo
o

o

szventoriaus 
“Aniolas Dievo, 
ant 
sai tamsu, menulis pradėjo te
kėt, kurio szviesa in kryžius 
atsimusze. Moterią baime apė
mė, vienok 
szventoriu

sukalbėjo 
Kada užėjo 

szventoriaus, buvo jau vi-

perbėgo 
ir jau buvo

bromo bažnyczios. Dabar jau 
netoli stovėjo prie skiepo duriu 
tas baisus kauloczius. Rankas 
turėjo sudėtas, o nuo menulio 
szviesos labai baisiai

greitai
prie

iszrodo 
ir teip biednai moterei nudavė, 
jog sznabždejo poterius. Moto
re, drebėdama isz baimes ka 
tik neparpuolė, nes viltis tur
tingos nagrados sudrutino ja; 
suėmus visa savo vieką grie
bė kauluoeziu ir užsimotus ant

luoczius visu keliu barszkejo 
ir pakol ji parnesze, tėip buvo 
baime perimta: jog net ga 
voj maiszesi ir nežinojo, kaip 
parėjo. Ant galo buvo namie, 

o
ant

mete kauluoeziu ant stalo 
puolė kaip negyva

>

— tarė szidl- 
jnncziai' girtuoklis — bet kas 
mum isz to kauluoeziaus? dar 

o ant
nu side ji- 

U Dav

mes nemislijam mirtie, 
metavones už savo 
mus gana Jaikd.
daugiau^5 nž?diri)ši', kaip adga-
lios ta baišn Wedri’iV nupesZi.

— Žiudtepottai, jog th i yni 
dideliu uuihtejiniu vest' k Ft a d*"’ v

ant pagundų — atsake motei1©. *
Asz tau prislegiu —kal

bėjo pirmutinis — jog tavo kū
dikiu apieravesiuos, pakol sau 
ant duonos negales užsidirbt, o 
jeigu turecziau numirt, tai dž- 
raszysiu jam tiek turto, jog 
jam užteks pakol gyvas bus. O 
sztai tie visi yra liudininkais.

Motore žiurėjo su rustybia 
.ant kalbanczio ir pradėjo mis- 

Pakole akis in dangų Ir 
patyka kalbėjo:

— Pone ant auksztybes! ap 
reiszk man, ka turiu darytini

Paskui sudėjo rankas, kaip 
prie maldos, o po valandai ta
re in gund i n toj us:

— Tegul ir teip bus, tegul 
stojasi su manim 
Dievo.
tegul puola ant jus

Ir

lyt.

*

KARVELIS ATLĖKĖ NAMO PO 3,000 MYLIU 
z KELIONES.

.fonas P. Leber isz Elmont, L. I. laiko rankoja karveli No. 
130.') kuriS) ana diena atlėkė namo isz (Jaratais, Venczuclos, at
likdamas kelione 3,000 myliu tolumo. Jo levas buvo pardavės 
kelis pneztinins.karvelius del Venczuclos Aliejaus kompani
jos, bet keli pabėgo isz Orinoco. Viena karveli surado negyva 
o kitas atlėkė namo. Yra tai ilgiausia kelione kada kokis kar
velis afli ko

■r-*

TARADAIKA

NUSZOVE PUSBROLI NO
RĖDAMAS VESTI JO 

ŽMONA.
, Sz.irvintu valscz. Levaniu 
kaimo ūkiniu. M. P. nuszovc 

noredu-davo pusbroli K. P., 
ma.s vesti jo žmona.

M. P. pasituris ūkininkas,
36 metu amžiaus, jau

*

III

pagal norą
Bet mano nusidėjimai

drąsiai prisiartino 
stalo, ant kurio gulėjo iszplo- 
totas kauluoczius, 
barszkanczius kaulus, omo ant 
pecziu ir isz karezemos iszejo.

kauluoczius

prie

pagriebė

kelione.
biedna motore ir

Visi paskui einanezia žiurėjo, 
bet ane vienas nepalydėjo per 
duris.

Meldėsi prie Dievo eidama Ir 
padare didelius prižadėjimus, 
jog jeigu gilukningai atliks ta 

Ta mislis pastiprino 
o jo drąsiai.

Kada ėjo, kauluoczius barszke
jo, bet jau moterc priprato ir 
ant to suvis nepaiso.

Kada artinosi netoli bažny
czios, kauluoczius pradėjo but 
sunkesniu. Isz pradžių nepai
so ant to. Bet kada prisiartino 
prie szventoriaus vartų, paju- 

p | to, jog labai kauluoczius sun-

pati
suolo.

Visi nutirpo žiūrėdami ant
ir dvviiosi pokaulocžiafts dy vi josi

kino ir ko toliaus 
darėsi. Jau vos g 
jau sunkumas ja spaude 
žemos; dar pora žingsniu o bu.-» 
ant vietos.

Atvilko ant vietos ir jau no
* * "" * ■

ri statyt, o ežia numirėlis pra-

sunkesnis 
ai i dalai kyt v

prie
)

draugiai isz drąsios moterisK- deda judėt ir apkabintas jei už
kaklo druezei prakalbėjo:

— Neleisiu tave, pakol

spinksanezo nuo lempos 
szviesa. Daugelis stovėjo 
bu, terp kuriu radosi grabas 
at idaras, kuriamo sėdėjo iszba- 
lus juodai parodyta mergina, 
ant ranku buvo pasirėmus, ant 
galvos rožių vainikas, ant kru- 

, >» 
jog rodos

te nuo
gra-

kalto savo kūdikio, del kurio 
laimes dryso 
kelione keliaut.

Ai)t syk mergina pakele akis 
veidas jos rustus iszsiblaivc ir 
pradėjo 
szviest,

in tokia baisia

tines

naszlys, 
nuo senu laiky gyveno inty- . 
minose santykiuose su pusbro-vyru tri 

menesius pergyveno, 
Pamėto vyra in Brooklyna • 

atvažiavo, 
Pasisako visiems kad mergina.

Prisiegavo ir gana.
Po miestą bambilium valkio

josi,
O ir da giedoti kur ton mo

kinosi,
Ir už pamerge veseilio buvo, 

Su kokio ten vaikinu insigavo.
Isz vesel'kos vos pavėžiiojo, 

Badai net dodo palydėjo, 
Ir vienas narsunas ant svodbos 

radosi 
Kuris labai drutu statėsi, 
Bet niekas ant jo nepaiso,* 
Badai net gerai pataisė.

Tai vyreli ne kas, 
Tasai Bruklinas.

Yra daug Lietuviszku vaikinu 
Ka iszrodo kaip pilozopai, 

O suvis niekai, 
Visados gerki i uotu, 
Su prakalbom ejtu, 

Mandagei pasielgti nemoka, 
O vv’ruti kitiems in akis szoka.

o negalėdamas pats

I

lio žmona. Dažnai, kai K. P. ne 
būdavo namie# ateidavo pas jo 
žmona,
ateiti, raszydavo jai laiiszkus.
Taip jis pas ta moteriszko be- I vaiksz.cziodamas i n»imylėjo ir 
jau senai svajojo su ja apsives
ti. Bet nebuvo kaip. Tvirtas vy 
ras
Todėl 
Rugsėjo

ir mirti dar ne nesvajojo; 
sugalvojo kita būda.

19 d., vakare atėjo 
prie K. P. trobos. Apžiūrėjęs 
ar niekas jo nemato, priėjo prie 
lango. Tuo tarpu K. P. sėdėjo 
užsirėmęs ant stalo ir, pasidė
jęs szalia saves tabaka, sukėsi 
papirosu. Tuo tarpu M. P. nu
siėmė nuo peties kariszka szau 
tuva ir pradėjo taikyti in K. P. 
Staiga, sėdėjusi tame paeziame 
kambaryje, K. P. žmona iszgir- 
do szuvi ir jos vyras krito ne
gyvas. Tuo tarpu M. P. nieko 
nepastebetaa parėjo namo. Kri
minaline policija pradėjo kvo
ta. Kaltininko negalėjo rasti, 
nes apie M. P. meile su jo pus
brolio žmona niekas nežinojo. 
Po penkių dienu kardymo pa- 
aiszkejo, kad K. P. buvo nu- 
szautas konkurento M. P. ji 
suėmė ir padėjo Ukmergės ka
lėj iman.

dangiszka szviesa 
o už valandėlės mei

liais žodžiais prakalbėjo:
—' Del meiles tavo kūdikio 

kareivini dovanoju!
Tai pasakius padėjo knyga, 

gulo in graba ir antvožas užsi- 
« dare. Lempa užgeso, pasidaro 

tamsu, o skiepas rožių kvaps
niu prisipildo. Motore dairėsi 
tamsumoja, kur per duris me
nulio szviesa soviete, iszejo 
reitai linksma isz skiepo.
Kauluoczius klauso ir dabar, 

ar jam dovanojo?
— Dovanojo del meiles ma- f 

no vaikelio.
Kauluoczia us 

persimaino ant gražaus ir tarė 
szvclniai:
■Garbe Dievui ir Jo mie- 

laszirdystei!' Garbo ir szlovc 
Dievui ant aiigsztybes!... Ge
rai padarei, jog
savo kūdikėlio; j)a kaip buvau 
gyvas, 
liu mielaszirdystes.V 
nugszcziausias pasako man, 
jog tik kūdikis del manos isz- 
praszys 'mielaszirdystes. Eikie 
namon 
Dieva!

Tarno

dangiszka

gulėjo didele knyga 
kuria žiurėjo teip, 
skaito. Musu motoro prisiarti
no ne drasei prie grabo, puolė 
ant. keliu ir praszo del karei
vio atleidimo.

Iszbalus mergina neatitrau
kė nuo knygos akiu, tik galva 
pakratė nieką nekalbėdama.

Motore praszo ir meldžia, bot 
mergina nieko neatsako, tiktai 
galva krato.

Motore nieką negalėdama 
veikt, su sunkumu ant szirdies 
gryžta atgalios tropais augsz- 
tvn. * i

Pamatęs kauluoczius ;
d »t t ' "

tanezia moterių paklauso:
—- Ar man dovanojo?
—■ Ne! — atsako vos 

tu motore balsu.
— Na tai gryžk atgalios Ir 

be paliovos praszyk, pakol jos 
nesami n kszt insi!

< Norėjo motore dar ka kalbėt 
bet kauluoczius 
su ranka in skiepą.

Eina isz naujo. Teip paezei 
stojosi kaip pirma: biedna mer 
gina sėdėjo kaip priesz tai, tik- 
tai ložių vainikas pradėjo ant 

baltai žydėt. Motore

n
£f n

nieką

grvz-o

girdė

parode rustai

kės. Trys paleistuviai sudre
bėjo pamatė priesz savo kau
luoeziu, kada priesz tai mislijo, 
jog sugrysz tuszcziom ir jau 
buvo pasiruoszia paszpigeliuot 
isz biedhos moteres.

Tas, ka piimutinis
moteres reikalavo, tarė: Įplaukai stojo, szaltas prakat | bar

— Isz teisybes, toji motore tas iszmuszo ant kaktos ir kaip Į szyt. Biedna motoro nepalian- 
savo užmokesti uždirbo! stabas stovėjo su uždarytoms

— Tegul paima ir sėda sn | lupoms. 1 f
mumis in draugia — pridūrė 
antras. h ‘ ’

Atgaivino apalpuria mote
rie, gyro jos drąsą ir atidavė 
jei pažadėta nagrada. Tas, ka 
jei liepė parneszt, paklauso, ar 
kauluoczius davėsi pasiimt?

— Motore drebėdama atsa-
• i . «

galvos
puolė priesz mergina ant keltu

praszo lauždama ran kas.
uli. Eikie in skiepą ir praszy-1 Mergaite vėla su galva pakra-

!

ko:

to nuo

ne 
iszpraszysi man nuo tos mergi
nos atleidimo, ka tame skiepe | ir 
nr 6
kio už manė. te. Motore neperstojo praszius

Biednai moterei ant galvom vardia Iszganytojaus, bet ir da 
plaukai stojo, szaltas p raka t | bar negali mergaitessumink-

— Dievas jam nepavelijo, 
kad man ka pikto padarytu. 
Tik man nudavė, kaip nesziau, 
kad mane kas vijosi. Nenore- 
cziau už jokius pinigus kita 
karta teip padaryt.

— Bot ka dabar daryt su 
kauluoczium! —
nas isz girtuokliu. I

— Tegul vela ten nunesza, 
isz kur pameaze — atsake pir
masis — ir tegul pastato, kur 
stovėjo*.

— Ta sutartis terp mus ne-
I ir ii i i ift)

buvo — atkirto motoro — Asz 
ka prižadėjau, tai iszpildžiau.

paklausė vie-

szviesa soviete

baisus veidas

praszei varde

neturejah ant mažiule- 
Sudžia 

man

be baimes ir garbink

* * *

• 'A 'Badai Springt lelde nekurios
bobelkos ne kas

Net mane yma juokas, 
Ant savo vyru visai nežiūri, 
Daugiau munszaine prižiūri. 
Vaikinus pas save kalbinusi,

O kaip katra su kurna susl- 
i, pesza,

Kitu kartu apie jeises pasaky-| doge buv. Szmidto fabriko tro- 
siu,

Kaip da karta apie tai isz- 
girsiu.

*

“parti” Magduk,
Tiktai greitai pasirengk ir ne-Įti medžiaga, invairus

aliejai

NEPAPRASTAS GAISRAS . 
KAUNE.

Spaliu men. 6 d., ryta užsi-

Tarno užgiedojo gaidys, o 
motore be jokios baimes gryžo 
namon.

Ant rytojaus rado toj vietoj 
kur stovėjo kauluoczius, kru- 
viitia dulkiu, fnejo žmones In 
skiepą, kuri rado neuždaryta, 
o ant tos vietos, kur merginos 
grabas stovėjo, žydėjo puikus 
rožių vainikas.

Tie trys girtuokliai arba pa
leistuvei nuo to laiko savo gy
venimo pasitaiso ir suvis prie 
Dievo atvirto, kuris motore iri. 
jos kūdiki apšeziai apdovano- 1

ja praszyt, gulėdama veidu ant 
žemes; jau adyna laiko prabc-

T-- Ar nori iszpildint manot go, o jiji dar klūpojo priesz už- 
vale ? — paantrino vela 'kauluo.- sikietejusia mergina, o toji nio 
ežius. ko sau isz to nedaro ir tik In

— Padarysiu viską — at- knyga žiuri. Su didele baime
sake atsikvotejus ir drebeda- gryžta vela su niekuom motoro | jo- Tas kūdikis augo dievobal- 
ma motore isz baimės. isz skiepo, o kauluoczius klau-

Tada ranka kauluoczius at- so kaip pirma, ar jam dovano- 
leido ir atsiliuosavo nuo sun-|jo?
kaus glėbio. Atsikreipė neno
rėdama ir pamato, jog 1 

i kauluoeziaus 'prisipildė mėso
mis, kuris vela kalbėjo:

— Atidarykie skiepo duris Į liu gaut praboczijiino.
ir eikie tropais žemyn. Rasi te- tu man ta malone nepadarysi, 
nais grabe sodinezia juodai ap-1 
sirėdžiuse morigna ir didella 
prie lempos szviesos skuitaneze 
knyga. Eikie pas ja ir praszy- 
kie del manes atleidimo, ba ki
taip mielaszirdystes Dievo no- 
apturosiu.

Moteriszke padare teip, kaip 
numirėlis insake, atidaro skie
po dnris. Buvo tuojans tropai, 
tais nusileido ir toliaus pamn-

— Nenori dovanot — atsa-
I * 1 —

veidas| ke motore tyku balsu.
— Gryžk dar syki! — liepe 

kauloczius; — Bo tavos uoga- 
Jeigu

!! liksiu užkeiktu iki sudnai die
nai. Eikio greitai, pakol gai
dys ne užgiedos, ba jau mažai 
laiko.

Motore, negalėdama atsisa
kyt eina da syki tropais 
myn in skiepą ir praszo kaip 
priesz fai, bot mergina tiktai 
in knyga žiurėjo ir ant jos pra- 

, szymo galva krato. Tada mo- 
. tere pradėjo praszyt vardo ne-

■ ' t. . II

m ingai: o kada užaugo, insto- 
jo in dvasiszka stoną ir vode 
gražu gyvenimą. GALAS

basiui, kur buvo inrengti maže
sni fabrikėliai (vasaline, koji
niu, dažu, laku ir aliejaus ir k.) 
Ugnis kilo del elektros laidu 
susijungimo. Vatalinui gamin

davai, , 
užtruk, Į aliejai tik padėjo liepsnoms 

Magdute pecziaus neprižiūrėjo I insigaleti ir iszsiplcwti. Atvy-

nies užgesinti. Ugnies buvo pa
siekti ir -keli broliu Vailokal- 
cziu geležie*! fabriko sandeliai 
Pats geležies fabrikais pavyko 
nuo ugnies apginti.

Naujai pastatytieji Szancztu 
rinkos (turgaus) hale taip pat 
nukentejo.

Gaisras padaro labai dideliu 
nuostuoHu, kurie dar neinkai- 
noti. Trobesiai ir kad kurie in- 
rengimai buvo apdrausti ir per

*

Ejsiu ant
*

ATSILYGINO.
Pas viena garsinga daktara 

ateina karta turezius ir praszo 
rodos Ii goja. Daktaras apžiurė
jo, pabarszkino szonuS jo, pa
davė tuszcziu bonkute, liepo 
pavostyt ir dadave?: — Esi po
nas iszgydintas.

Nusiminęs ligonis klauso: 
1 — Kiek reikės. 

» * 

Szita ark i n
1 daktaras.

Ligonis iszemes 100-markiuc 
popiiera, liopo doktarui pauos
tyt ir tarė:

— Ponas esi užmokėtas — 
ir iszejo sau.

i;: K.i

atsake

t

Ant “parti” su vaikinu nuėjo. | ko ugniagesiai neinstenge u 
Ant pecziaus puodus paliko, 

Szuo moša užtiko.
Laukan iszueszę ir supaszcze-

vojo.
Pasislėpęs sau miegojo,
O Magdute ir veselijojo, 

Ir ant vaikinu lojo,
Po karezemas valkiojosi, 

Namon ejti bijosi.
O isz tos Magdutes netikus,
Nuo Visu merginu atlikus,
O jeigu greit nesu si valdys,

Tai daug vargo ant szio svietoI d ranteli užsieniuose, 
pamatys.

* * *
Girdėjau, kad tūlas “artistas” 

paezia pamėtė,
In tolima svietą iszsiboste,

Keipta vaikeliu paliko,
Bo apglobos- biedni liko,

No dyvai ba progresistas buvo,
Tai sumaiszyta protą isz pasi-•.szauszimo gavo.

*
. Vienas dzūkelis mozureli už

kabino,
į Mozūras dzūkeli pas vaita nu- 

gabeno,
Penkiolika doleriu užsimokėjo.
Ir da keliolika centu pridėjo.
Juk laakrasztis pigiau kasz-

tuoje,
Pas kitu$ žinių praszyt nerėi- 

’ kalauje,
Už tuos pinigus penkis motus 

, skaitytu,
O po sudus nesi trankytu.

*

1

*

♦

Tuose fabrikuose dirbo apie 
500 darbininku (daugiausia 
moiteru.) Jie visi kuri laika ne
dirbs.

PERSZOVE PANELE IR 
PATS NUSISZOVE

Rugsėjo 21 d. Juodupei vals- 
cziaus Pavyžoniu kalimo (gy
ventojas Jonas Szlamas 21 m., 
amžiaus vyras revolverio szu- 
viu sužeidė Adele Szeszkaus- 
kaite,
cziauts Pagrupes vienkiemy. 
Atgabenta Rokiszkio apskri
ties ligoninėn mirė. Tuo paežiu 
laiku Szlamas paleido sau in 
galva kita revolverio szuvi.

gyvenanezia to vals-

I

Miss Shulfrida Sourgreen 
isz . To raw to, Kanados, tUrl 
plaukus deszimts pėdu ilgio, 
kuriai užima C> valandas ant 
iszmazgojimo ir iszdžiovnrimo.

e

į

i

b .
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Orlaivaš “Akron” Priimtas per Valdžia
I

r

■

e

k

— Readingo kasyklos Map
le Hill ir Hammond rnoke^ 
Utaminke o Morea 31 diena.

— Mahanojus miega. Nėra 
jame drūugiszko gyvenimo, 
nuleido visi rankas. Teip, mie
gu kaip ‘‘septyni mieganti bro
liai.” Nėra kam apimti vado- 
vymtew, o kad ir katras atsiras
tu, tai kiltu didelis užvytieji-j 
mas ir neapykanta. Veli, go
riau būti užsnūdus ne kaip ar
dyti visuomeniszka tvarka.

— Juozas, sūnūs musu žy
maus barbėti o Juozo Ancere- 
vieziaus, priėmė dinsta mana- 
(Ižeriaus puikios barberszapes 
Stroudsburg, Pa., 
na isz puikiausia 
aplinkine ja.

— Praeita Sereda apie pu
riau dvylekos naktije pralėkė 
pro Mahanoju naujas 
milžinas “Akron,” 
draugavo teipgi mažesnis or 
laivis “Goodvear.” Abudu or V
laivini iszleke isz Akron, Ohio, 
puse szcsziu ta vakara in Lake 
kurst, N. J., kur valdže priyms 
“Akrona” po savo valdžia. 
Regėjimas buvo puikus kada 
tasai orinis milžinam 
pro miestu.

— Du vaikai, Jackie Rich
mond, 5 metu, 134 W. Centre 
uli., likos sužeistas per troka 
Su ha t o ja ir ta pačia diena li
kos taipgi sužeistas Ema n uo
lius Kufrovicz ant 602 W. Mar
ket uli. Abudu vaikai likos nu
vežti in ligonini tęs.

— Praeita Ketvorga

IR APLINKINES
— Sakantieji žmonis mirė 

musu aplinkinėje:
j- Jonas Urbonas, gyv. 710 

Bennett Street, Luzeme, Pa., 
5G metu amžiauis, mirė Spaliu 
15-ta. Spaliu 19-ta po užduszl- 
niu pamaldų Szv. Onos bažny- 

palaidotas parapijosežioje,

“I
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ŽINUTES
Chicago. — Oktoberio mene 

syja likos iszduota 4G miestanHyjn likos iszduota 4G miestuo- 
sia Illinojaus valstija 2,G0G pa-

- 4 . / * t ♦

kuri vra vie- 
•r

instaisvtu

Akron,
orinis 

kuriam

kapuose, Lehman.
f Ona Batvinskiene, 34 m. 

gyv. Wilkes-Barre, Pa.
(Spaliu 19-ta Mercy ligoninėj 
nuo plaucziu uždegimo.

— Spaliu 17-ta automoln- 
liaus nelaimėj, kuri invyko 
South Main St., Wilkes-Barre, 
Pa., sunkiai sužeisti trys žmo
nis

Mirė

kuri

25 m.Herbert A. Jonės, ...., 
taksi szoferis, Teodoras T. Ka- 

(Lietuvis), 
Market St., Forty Fort, 
sunkiai wuinuszta galva ir 
sas kūnas. Treczia auka Joseph 
Covac, 22 m., isz Nanticoke.

ralius 23 m., 313
Jam

VI-.

, 22 m., 
Visi trys padėti Mercy ligo
ninėj.

po savo

szvilpe

keliu

iszaiszkinUk
Jonas

Szv.
Juozapo bažnyczioja likos su- 
riszti mazgu moterystes pana 
Mare Stankevicziute (Stauk) 
su Juozu •’ 
Frack vi lies.
pas jaunavedės motina Jevn 
Stankevičiūte, 814 E. Railroad 
uli., pas kuria jaunavedžiai ap
sigyvens.

— Card Party kuri atsbuvo 
Nedėlios va k a ra 
svetainėje 
draugiszkai

(’zernia neko isz
Veselka atsibuvo 

motina

bažnytinėje 
pasekminga 
pinigiszkai.

Laimėtojai 
do-

buvo 
ir

Žmonių buvo pilna svetaine ir 
tai visokiu tautu,
likos apdovanoti puikiom 
vanom. Papelnyta puiki suma 
del naudos parapijos.

— Kožmi diena 
jums gerus

duodame 
” bargenus

mėsos ir groseriu ir galesite su- 
czedyt pinigu jaigu pirksit val
goma t a vora ir mesa pas Sk la
ri, 601 E. Pine uli. 2t.

I 9 ant

L 1
lines

I
Nedeline Ekskurcija

In New Yorka $4.00
Nedelioj 1 Novemberio

Praleiskite diena New Yorke arba 
atlankykite gimines ar pažinstmus 
Matykite szi didžiausia Amerikos 
miestą.

Speciali* T 
Isz 
Shenandoah
Mahanoy City............
Tamaqua ...................

— Spaliu IG-ta, LuzerneJ, 
prie Main St., ir Courtdale Ave 
atrado be sąmones pasaulinio 
karo veteraną Henry Vetter, 
35 metu amžiams gyv. Kings
ton, Pa. Paimtas Nesbitt Me
morial ligoninėn jis už 
valandų mirė.

Greitu laiku
kad Vetteri primuszo 
Povilaitis, 28 m., gyv. Willard 
St., Luzerne. Povilaitis prisi- 
pažysta, kad musztyniu diena 
jiedu losze pokeri, kad Volte
ris iszlosze isz jo pinigu, isz to 
kilo argumentai. Povilaitis Vet 
tori buvo užpuolęs prie Malu 
St r., l>et ežia juos iszskyre ke
li jauni vyrai. Po to Povilaitis 
paseko Venteri toliau ir ežia 

susikibo. 
Teisme Povilaitis sakėsi nekal
tas. Jis prisipažino, kad užda- 

Vetteriui, bet apie mirtina

antru
rn -

kartu jiedu

< A ** »*•■ ’• .......
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Lietuviai Schuylkill Pavieto

Balsuokite už

PAUL W. HOUCK ’
ANT COUNTY TREASURER

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

331 W. Centre Stj Shenandoah, Pa.
(Bell Phone, Dial 2-1512)
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NAUJAS MJLŽ1NISZKAS ORLA1VAS “AKRON
Praeita I

%

velinimu ant statymo nauju na
mu.

Detroit, Mieli. — C. S. Davis, ' ‘ * * 
įi^jzidentas Detroit Gear ahd 
Machine kompanijos apgarsi- 
ho buk szi menesi pardavė dau
giau ju iszdirbystes 
praeita menesi.

Saginaw, Mich. — Liejiny- 
czia Chevrolet Motor Co., kuri 
buvo uždaryta kelis menesius, 
likos vela atidaryta ir 3,300 
darbininku aplaikc darbus.

Mansfield, Ohio.— Westing- džia tu-ojaijs. pradės .dirbti kita 
house Electric Co., neužilgio 
pradės dirbti eletkrikiniu re- 
frigeratorius. Priims daug nau
ju darbininku.

Hartford, Conn. — Parcika- .voal 
lavimas bovelnos Konetike val
stija daug pasididino^ nes szi 
menesi parduota 6,800 pundu.

C. S. Davis

no kaip
Lakehurst, N. J.

Ketvorga in czionais atlėkė nau 
jas orinis zeppelinas / ‘Akron* 
kuri phdirbo Goodyear Rubber 
kompanija del vaizdžios. Yra tai 
vienas isz didžiaiisiu zeppelinu 
rtnt svieto ir kaip girdot val-

panašiu zeppelina. Zeppelino 
radosi 70 žmonių su ofioicriais 
ir virszininkais. Su juom htleke 
taipgi mažas zeppelhias “CĮood 

. Naujas orinis milžinas

Ar Žinot Kad...
* Amorikiecziai priosz in- 

vodima prohobieijos kas me
tas iszgiardavo po du bilijonus 
galonu alaus.

* Praeita meta paprastai 
,'kožnas automobilistas Suv. 
Valštijuosia sunaudojo po 594 
galonus gazolino.

Saulei szviesa yra apie
GI 8 tnkstaneziu kartu szviese^- 
no už menulio szviesa.

_—Gaujas orinis milžinas 
kasztavo valdžiai daugiap^katp

. ...............................i...."'
pralek(į^ro fihnr

penki milijoni doleriiį
“ A kronas ”

nadori ir Mahanoju 'h* buvo
h

Schuylkill Pavieto Lietuviai 
Balsuokite už

Wm. R. ADAMSON
Arit County Commissioner

CAPITAL STOCK $ 125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $028,358.02

G. W. BARLOW, Pre®!
J. FERGUSON, Vice-Pre®. ir Kas.

SKAITYKITE “SAULE”

Nuliudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavime. Pa
laidojimą atliekam rūpestingai 
ir gražiai, 
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tam avima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimts 
minutu. Bell Phone, Dial 2-1612

Busite pilnai užga-

Wm. Traskauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Mokame 8-czia procentą ant 
/udfitu pinigu. Procentą pride- 
dam prie Juru pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mos norim kad ir jus 
turėtumėt rclkalaussu musu ban
ka nepaisant ar mažas ar didelis. Laidoja kunus numirėlius. Pasam

do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t. —Bell Telefonas 500 
603 W. Mnhanoy Are; Mah. City

Harrisburg, Pa. — Perdėti- 
nis kasyklų Pennsylvanijoj Jo
seph J. Walsh, sako, buk kietų
jų augliu kasyklos pradeda 
dirbti geriau ir tankiau, 
daugelis kasyklų kurios buvo

aiszkiai matytas (leĮF-^imtu K. RĖKLAITIS
žmonių.

nes
r * e * *

sustoja koki tai laika pradėjo 
dirbti ir priiminėt daugiau dar
bininku. Wyoming aplinkinėje 
visos kasyklos pradėjo dirbti 
pilna laika.

Havajiszka mergaite tu
ri sekanezia pravarde: Kaleian 
nenneikamaikaokaspuaillnna^1- 
keaorililana ka ženklina ant 
Lietuviszkos kalbos Laimes 
juostos - vaini'kas - iszaugsztu - 
mos - debesiniu - miglu -is’z-pn- 
d angių.

—— "■ ' ■■^II®IIW—II®IM Į..............   !■! ■ ■■IMIIMI ■ ■■ .................................................... * ■

GERESNI LAIKAI ATEINA
Naujas tiltas prie St. Nicholas ir naujas pagerintas kelias 

Tas viskas
Laikykitės drueziai

V

in Gilbert one. Naujas St. Nicholas brokeris.
pabrangins Mahanojaus prapertes. .
to kas.yra geras. Merchants banka yra su jumis.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA;

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

I 
I

i Lietliviazka* Graboriua

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

516 W. Spruce St
Bell Telefonas 149

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street

Bell Telefoną® 441-J 
TAMAQUA,

••

>f

Hazleton, Pa. — Glen Alden 
ir Readingo kompanije sunkei 
kovojo užgesinti ugnia, 
prasidėjo Treakow kasyklosia
idant liepsna neprasiiplatintu 

« t I
in Readingo kompanijos ka
syk lay.

kur!

PA.
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Cigaretas
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"Aš iš tikrųjų dėkinga už Lucky 
Strike. Tai tikras moderniškas cigaretas, 
nes jis teikia man modernišką gerklei 
apsaugą. Jūsų patobulintas Celofani
nis įvyniojimas nepaprastai modemi
škas, irgi. Jis atsidaro be jokių sunku
mų — flip, pakelis praplėstas ir štai 
mano Luckies.”

*

kite
******

Copr., IMI. 
Th« Anerlraa

Tobacco Ce-

panią Cellofaninę popierą, per kurių nejeina 
dulke* šlapumas, ligų perui ir kiti nešvarumai, 

, Svaru, apsaugota, gražu, ŠVIEŽIA! — kas galėtų 
būt daugiau moderniškai kaip, LUCKIES pato
bulintas Humidor pakelis — taip lengvai atida? 
ryti. Ponios - sis LUCKY SKVETAS - 
apsauga jūsų pirštų nagams,

s

Tas LUCKY skvetas! Neperšlainpu- 
mas Cellophane. Visuomet gerai — 
Tvirtai uždarytas. Ypatingas Humi
dor Pakelis. Zip — Ir jis atsidaro!

. Atkreipk domesį į naujų, ypatingų 
skvetų pakelių viršuj. Vienų jo dalį 
prilenkęs pirštu prilaikyk ir piešk,
kitų jo dalį. Labai paprasta. Greit. Zip! Ir viskas. 
Labai ypatinga! Pakelis jvyniųtas į neperšlam-

b

Kad vėl neatsikeltu.
Tūlame miesto ipįrg |uptie- 

korius. Gailestyja paskendusives 
sumuszima jib sužinojęs sziek 
tiek ankseziau priesz jo sua- 
reszt avima.

Povilaicziui gresia ’sunki at
sakomybe. —G.•f

— E. Arolukeviczius, 425 
Sherman uly., 
Elzbieta Schales laike susidū
rimo automobiliu, o kad nega
lėjo mokėti 400 doleriu baus
mes, likos uždarytas kalėjime.

4

— Antanas ir Juozas Ru
gieniai, jauni pleszikai, buvo 
nusiinusti in pataisom narna In 
Kis-Lyn.

— Praeita Petnyczia liko pa
laidota, Ona, mylema pati Juo
zo Batvinskio, 94 Fulton uly., 
su pamaldomis Szv. Traiees 
bažnyczioje.

— Trenkus su 
lium in tilta, likos skaudžei su
žeista Helena Kasperkiute, 17 
metu isz Pittstono kaipo ir jo
sios draugo Margarieta Ambra 
ziute ir motina. Vilios niwiunw- 
tos in Pithdono ligonbute.

žmona iszkele gružes szermo- ' • f

Arolukeviczi us, 
sužeido motore

autoinobi-

nis. Atsitiko taip, kad vežant 
ant kapiniu tekinis vežimo už
sigavo smarkiaii in akmenis. 
Grabas iszpuole isz vežimo, gra 
bas atsidarė ir stebuklas! ne- 
baszninkas atgijo, matyt nebu
vo mires tiktai apimtas letar
ge. Nebaszninkas sugryžo po 
ranka su savo žmona namo. Ne 
pžilgio tas pats aptiekorius vėl 
mirė. Kada prisiėjo ji laidoti, 
žmona liepe vežėjui vežti ji at
sargiai, idant neatsitiktu kokia 
nelaime.

f ■ •  ............................ . ■ ■ ■■

Teisingos Teisybes

r

★ Ar p-lė« Young 
Paraiikimaa 
Apmokėta*?

P-loi Young ui ij parai- 
ikimą namokėl* nei can
to. Ji rūko LUCKY 
STRIKE katuri mat* L 
Mai tikimi*, kad čia 
pataikta publikacija bu* 
p-lai Young. įasfilmg 
gamintajam* First Nation
al taip naudinga, kiak 
tai bu* naudinga jo* 
paraitkima* apie LUCK

IES mum*.

§ Jaigu ant tavęs daugelis 
užsitiki, tai tu ant niek negali 
pasitikėt.

§ Perdaug neiszleidinek pi
nigus; pinigas yra goru tarnu, 
bet niekiausiu ponu.

§ Ijaime yra kietu rieszutu, 
tankiai gali graužent ta laime 
sau dantis iszsilaužt.

§ Iszmokie mokslo tikybos, 
bet uždaug no imk sau in gal
va, bet kanuodaugiausia apsi- 
szviesk ir dekio kanuodaugiau
sia mokslą in galva.
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AR ŽINOTE KAD
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inas Subatoa Nakti 
valanda 

12:35 
. 1:16 

. 1:46
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UŽGRIOVĖ

i

$12 IN TEN IR ATGAL
Pabaigos savaites ekskurcija

IN NEW YORKA
31 Oktoberio ir7Novemberio »' *
Nuvažiavimas In ten ir atgal, ho
tel is, valgis ir parodimas miesto. 
Matykite plakatus apie daugiau®.

. JJUHJg

ANT READING GELEŽINKELIO

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentintas Mahanojuje 

CFAnt 2-tro Floro, Kiine Sztoro
!• W. C«atr* St., Mahanoy City
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EKSPLOZIJA 
KELIS DARBININKUS 

IR KELIS SUŽEIDĖ.

Wilkes-Barre, Pa. — Po su
griuvimui “tapo” ir smarkios 
eksplozijos West End Coal Co., 
Makanakvoja szeszi angleka- 
siai likos užgriauti: J. Motyta- 
riis, H. Ceglarski, Povylas No
vak, Jokūbas Timms, Juozas 
Motozni- ir Jonas Tamosziu- 
nas. Smarkiai apdeginti yra: 
Jonas Taymend ir Gabrielius 
Skvartski. Lyg sziam raszy 
mui užgriautuju da neatkase.

»

dai yra 
rius, 
karaliszkam muzejui ir paeina 
1,200 metu da priesz užgimi
mą Kriptauę. Kalendorius yra 
suraszytas ant papiro.
A-BE-CELA arba pradžia skaitymo Ir 
raižymo, del Lletuvlszku valku. 15c M « • ■ . «..> • • ♦

* Seniausiu kalendorių ba4 *
Egipcijonu kalendo- 

kuria randasi Londono

KriBtau^. Kalendorius yr

W. D. BOCZKAUSKAS . CO., 
MAHANOY CITY. FA _ 
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. Jūsų Gerklei Apsauga—pilei knltėjlmus—prieš kosulį &
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H^p9rblampamas Cellophane Užlaiko tą 
“Spraginimo” Skonį Visuomet Šviežiu

ATSUK RADIO — Lucky Strike lokių Orkntm grieiio kiekvienų

.•

>

Anlrtdiehl, Ketvirtedieni ir Še! t edit n Į, vekere per N. D. C. redio tinklų.
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Pagaminta iš geriausių tabakų - viso derliaus grie
tinės — LUCKY STRIKE vieninteliai cigaretai ap
saugoja jūsų gerklę per tą išimtiną “SPRAGINI- 
MO” procesą. “Spraginimo” procese naudojami 
Ultra-Violetiniai Spinduliai - procesas, kuriuo 
pašalinami tam tikri kartumai ir erzinančios ypaty
bės, kurių, naturališkai, yra kiekviename žaliame 
tabake. Šie kartumynai ir erzinančios ypatybės 
pasalinamos iš jūsų LUCKY STRIKE, jų juose 
nėra. “Jie iširtni^ — todėl įų ir nėra 
kad LUCKIES visuomet
gerklei.




