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Isz Amerikos
PRISIPAŽINO KAD NUTRU- 

CINO VISA SAVO 
SZEIMYNA.

Pekin, III. — Naszle Mrs. Ali
cija Marson, prisipažino polici
jai buk ji nutrucino savo vyra, 
praeita meta ir duktere Mildre- 
da 12 metu su arszeniku idant 
gauti po ju mireziai insziurenc 
pinigus. Negana to, toji ragana 
ketino nutrucint savo sunu Ro
berta, 22
smertines $2,000, ta paezia die
na, kada ja aresztavaojo. Pati j 
sake: “Robertas ketino eiti 
paskui tęva ir seseria. Buvo jis 
apdraustas ant 2,000 doleriu, 
bet mano užmanymas neinvy- 
ko, nes mane policija areszta- 
vojo ta diena.”

a¥tsb.)
ft W. D. BOCZKOWNII, Pre«. A Mf.Y» • IN • FX/<4 mVFVvrVMl* I rvll* 4i r. w. boczkuwkki. liiur. 43 METAS

KVAILI PRŪSELIAI
RAGANISZKAS KREPSZIU- 
KAS MIRUSIO TĖVO, JAI 

ISZGYDE SZIRDIES 
LIGA.

cz**o-
kurio

metu idant gauti po-,i

Robertas ketino

Lancaster, Pa. — Gal nesiran
da kvailesniu lengvatikiu kaip 
Pen nsy Ivan i jos Prūseliai 
naitineja aplinkinėje,
karsztai tiki in visokius burtus 
ir raganystes. Neseniai mirei 
ežia farmeris 

|mels, kuris 
raganiszkit krepsziuka 
bintu ant kaklo,

Neseniai
Izaokas St rem

ti kos palaidotas su 
paka- 

kuri aplaiko
nuo raganos idant ji apsaugotu 
nuo velniu po smert.
Nuo kada Stremmels

PAVOGĖ $10,000 IDANT MY- 23,000 SPIKYZIU” IR 16,000 GYVENO PARKUOSIĄ PER 
LEMAS GALĖTU GEM- 

BLERUOT.
New York. — Fannie Rod

ney, 20 metu, stenografe, likos 
aresztavojo kad in tris paskuti
nius metus, pi torsu v i uv xv,vw j 
doleriu nuo 
Nathano Glessheim and Co. 
Mergina prisipažino, buk pini
gus paėmė atiduodama del sa
vo mylemo Hermanui Polizcr, 
27 metu idant užmokėti skolas i dusi 52,000 
savo gembleriavimo.

BUTLEGERIU.
'New York

' tyma 
j bell tai 
230,000

PENKIS MENESIUS.
• I'

New York. — Vienam isz— Pagal apskai-
majoro Maurice Camp-1 czionaitiniu parku policijautas 

randasi surado vyra ir moteria, kurieSuv. Valst.
4 4 t < % a m 11 r < r 91 i iispy k y žiu ir 160.000

prisisavino 10,003 bntlegoriu. Tiktai asztuoni vai-
šam darbdaviu

and Co.
st i ja i neturi 
Aalabama, 
M ississippi 
Tennessee,

spykyziu4 4

Florida
South

1

” I
Georgia 

Carolina
Ken-

per. penkis omen si u s neturėjo 
pastoges ir gyveno kur iszmels

kmp: (]avo maisto. Vyras turi 59 mc-
- b tus

Arkansas ir 
tucky. Paežiam New Yorke ran

ŽMOGEDYSTE
ROSIJOJE

_ _____ _ 4

SUVALGĖ SAVU PRIESZA 
IR JOJO SUNU. — DAUG 
PANASZIU ATSITIKIMU

64 METU MOTERE PABĖGO 
SU 23 METU VYRU.

Pine Bluff, Ark. — Mrs. Ed
mundu Pittman, 64 metu tur
tinga motere, anaTffwia pabėgo 
su savo szoferu Bert Fernandy, 
23 metu in Parkersburg, 
paėmė szliuba pas magistratu. Į 
Tos bobutes vyras mirė trys 
metai atgal. Neseniai Mrs. Pitt
man, nusipirko puiku automo
biliu, pasamdė Femandz kaipo 
szoferi, pasiūlė jam savo su- 

na ir tasai 
senos

džiūvusią szirdelet 
kvaih’s paiTigfuMjd xafft 
bobos ir jos turto.

- > 
kur

, mire jo 
vedusi dūkto Lanfair, negalėjo 
miegoti ir sirgo szirdies liga. 
Motere nusidavė pas ta paezia 
burtininke ant rbdos, kuri už
klausė Lanfairienos, kur ran- 

užburtas krepsziukas”.
pasako burtininkiai, 

kad palaidotas su levu, 
burtininke paliepė atkasti ka
pa tėvo ir nuimt krepsziuka ir 
pakabyt sau ant kaklo, jaigu to 
nepadarys, tai turės didelia ne
laime.

Duktė iszmeldo 
kapiniu virszininku

“spykyziu 
tam Pennsylvania su 
taneziais.

Ponas Campbell turi
klaida nes galima sakyti kad 
juju randasi milijonas.

o po,)

46 t uks-

tame I

dasi “ 
Motere burtininkiai

Tada

nusidavė 
kurie at-

Minn. — 
turtingas 

visus paren-
J

neturėjo darbo, suezedinti 
pinigai iszejo, isz stubos likos 
iszmesti ir ant galo apsigyve
no parke.

į Kada lapai nuo medžiu nu
krito, palicijantas užtemino ju 
gyvenimą ir paėmė ant polici- 

i jos o vėliau rado ji’ems gyveni- 
! ma tvarte.

Yarensk, Rosije. —- Rosijoi 
gyvenimas baisei sunkus. Dau
geli vietų viciszpatauje 
badas kad nekuriuosia vietuo-
sia pradėjo valgyti žmogiena.

užra

tokl’s

Ka tik gryžusieji isz Ros’ijos,

NEISZSIPILDE JO SAPNAS 
APIE NETIKĖTA TURTĄ.
Portland, Ill. — Michaelo 

Seffrani, aplaiko ana diena isz 
Italijos telegrama buk jis lai
mėjo penkiolika tukstaneziu do 
leriu ant loterijos. Isz didelio 
džiaugsmo parengė del visu sa
vo draugu dideli balių. Kada 
jau visi buvo susėdo prie stalo, 
atėjo kitas telegramas kuris 
pranesze, buk pirmam telegra- 
me buvo padaryta klaida, 
tik per viena numeri jo
kis dingo. Mikola taip tuom in- 
irszo, kad sveczius iszvare isz 
stubos, nuėjo pas bosą praszyti 
atgal savo darbo, ba buvo ji 
pamotes, kada dažinojo apie sa 
vo laime ir sapnavo apie pirki
mą puikaus dvarelio te vyne ja 
su iszlaimetais pinigais. — Ka 
daryt, viltis nekarta 
baisiai apgauna.

pavelinima

su keliais giminėms, 
kaso tėvo kapa, atidaro grabu
ir duktė nuėmė krepsziuka nuo 
tėvo kaklo ir užsidėjus sau, nu
ėjo linksma namo. Dabar Lan- 
fairiene sako, buk gali miegoti 
ir szirdis jai neskauda. — Pa
prastas dalykas. Maustydama 
tankiai apie mirti tėvo, negalė
jo užmigt o szirdis liūdėjo isz 
skausmo del netekimo tėvo, bet 
drueziai tikėdama in
krepsziuka”, palengvino mote
riai, nes tai buvo jai ant min
ties diena ir nakti 
ninkes kersztas.

C 4 užburta

o ir burti-

ba 
giliu-

su
ana diena
Madelina

Dabar Mrs.

žmogų

“UŽGESINO” MEILE SAVO 
PACZIULES IR JOS 

MYLEM0.
Ottunwa, Iowa. — Tamoszius 

Bems, likos aresztavotas už už- 
klupima ant Petro Fontano ka
da tasai ėjo ulyczia isz darbo. 
Apskunstasis prispažino, kad 
laistydamos žole priesz -savo 
narna su guminiu paipa, pate- 
mino einanti Petru su savo pa
ežiu. “Nemanydamas daug, at- 
kiszau paipa su vandeniu ant 
poreles ir aplaiscziau abudu 
kaip silkes ir tokiu bujdu
gesinau” meile mano pacziules 
ir jos mylemo, kuri degino ju 
szirdis,” — kalbėjo Tamoszius.

Sudžia pagyre jo pasielgimą, 
pridurdamas, kad gerai padare 
o ir da per mažai nubaudė savo 
priesza už vaikszcziojima su jo 
paezia. Tamosziu paleido liuo- 
ąybes.

< l uz-

-..4—4 J—

PATI PASILIKO SESERE 
SAVO VYRO. — SUMISZI- 

MAS SZEIMYNOJA.
Salina, Kans. — Roy Faust, 

turintys, 76 metus, 
apsipaeziavo
Crantz, 62 metu.
Faust pasiliko seseria savo vy
ro, o jos uoszvis pasiliko jos 
tėvu. Ant galo Faustiene, kuri 
buvo jos motina, dabar pasili
ko jos uoszve.

Tasai szeiminiszkas sumiszi- 
mas kilo nuo to, kada tėvas sū
naus Vinco,
motina jo paezios.

apsipaeziavo su

NENORĖJO VIENO, GAVO 
NET TRIS ANT SYK.

^liMnneapaolis, 
Franas S t on e well 
farmeris, padare
gimus ant priėmimo garnio, ku 
ris ketino neužilgio atsilankyti, 
jo paezia, bet nesitikėjo idant 
jam garnys padarytu toki neti
kėta szposa.

Paszaukc daktaru kalbėda
mas: “Atsimink daktare 
asz geidžiu dukrelia. Jaigu* bus 
vaikas, tai negausi ne cento.”

Daktaras sutiko, bet ant to
kiu iszlygu, 
užmokės dvigubai 
jaigu paeziule ji 
dvynukėms. Padavė sau delnus 
ant sutaikos ir in valanda po 
tam, garnys atnesze trynukus 
— visus sūnus. Ar “pupa” 
Stonewell užmokėjo daktarui 
už “trynukus”, tai nedažinota, 
tik tiek galima sakyt, kad dak
tarui uždraudė atsilankyt po jo 
pastogia.

y kad

kad farmeris jam 
už darba, 
apdovanos

GALEJIMAS ANT SMERT 
VYRO SU PACZIA.

Selma, Ala. — Herbertas 
Shoels, farmeris isz czionaiti- 
nes aplinkines ir jo pati Morta
turėjo baisu gulėjimą, kuris už
sibaigė mirezia abieju. Motere 
naudojo ilga mesiniszka peili o 
vyras kirvuką.

Apie ta baisu galėjimu papa
sakojo policijai ju dvylekos me 
tu sūnelis, kuris drauge su sa
vo asztuoniu metu brolelių ir \ 
asztuoniu menesiu senumo se
sute, buvo liudintojais to bai
sio galėjimo.
perkirsta galvele

Kūdikis turėjo 
, bet kokiu 

budu aplaike žaiduli, tai vaikas 
negalėjo iszaiszkyt.

Kada koroneris atėjo apžiū
rėti lavonus, rado juos baisiai 

grin
dų. Badai galėjimas kilo isz 
szeiminiszku nesupratimu ir 
tankiu' 'barniu už pinigus.

sukapotus gulinežius ant fc>

Pottsville, Pa.

SUGRYŽO ISZ B0LSZEVI- 
KISZ0 ROJAUS. ‘

Jonas Avon- 
tok, kuris su kitais iszkeliavo
keli metai ih Soviatino Rosije 
dirbti kasyklosia ir ana diena 
sugryžo atgal, pranesze savo 
draugams kad viši darbininkai 
apleidžia Rosije jeigu turės už
tektinai pinigu, ant keliones. 
Norints boteevikai mokėjo 
jiems geras alga#, rublis netu
ri visai jokios vertos ir nors su- 
czedino pinigu bet ant keliones 
neužteks.

Patys Rusai bėga isz tenai- 
iiniu kasyklų, nes kas diena už 
musza ir sužeidžia daug darbi
ninku isz priežasties blogu in- 
taisymu’kasyklosia. Anglių isz- 
kasimas daug sumažėjo ir da
bar valdže visus sodina in ka
lėjimu kas anglių neezedina.

atgal, pranesze

boteevikai
;’cras alga#, rublis netu-

APKIRPO PACZIAI PLAU
KUS KAD SĖDĖTU < 

NAMIE.
Winona, Minn. —Saddle Cal 

well, 22 metu, patogi 'baltplau
ke moterėlė, zulino bambiliu su 
kitais vyrais ir nesugryždavo 
namo ankseziau kaip po pu- 
siaunakt. Nubodo vyrui tokis 
zulinimas ir kada ana vakaru 
sargyžo namo, pririszo ant 
krėslo, paėmė maszinuke ir nu
kirpo jai lyg pakausziui pui
kius geltonus plaukus. Motere 
taip tuom persiėmė ir kad ne
gales daugiau turėti gerus lai
kus, net apsirgo ir dabar 
ligonbutyja.

pririszo

guli

Isz Visu Szaliu
ANŪKAI NUŽUDĖ SAVO 

DIEDUKĄ KAD GAUTI 
FARMA.

Varszava, Lenkijo. — Keli 
anūkai, kuriems nubodo laukti 
mirties ūkininko Mikolo Gurs
kio, kuris gyveno netoli Tau
ru io, 'sumano ji nužudyti ir po 
jojo 
ūkia.

Senuką nužudė, 
policije suenle ir vedojn kalė
jimą tai žmonis teip buvo inir- 
szia ant žadintoju kad norėjo 
pakarti. Palicijai vos pasiseko 
juos iszgelbeti isz ranku inir-

m i tezei pasidalyt jojo

Kada juos

■i « 1( „ , . . .......,. a » . k

szu'sios mynios žmonių. Sako
ma kad Gavskis buvo seniau
siu žmogum Lonkijoi, nes turė
jo 118 metu ir da galėjo gyven
ti kelis metus.

BAISUS DARBAS PA
SIUTĖLIO.

Berlynan, Vok. — Johan 
Bernhardt, ulyczinis darbinin
kas, staigai netekias proto už-* 
sidares savo gyvenime, nužufde 
savo paezia, iszteszkindamas 
jai smegenis 'su kuju. Po tam 
nuszove ant smert savo 12 me
tu sūneli, vėliaus pagriebė ta 
pati sukruvinta ,kuji, pradėjo 
baisei plakti 14 metu dukrelia. 

apalpo nuo
skausmo puldama ant grindų, 
pagriebė nelaimingaja mer
gaite iszmesdamas jaja per lan 
ga isz ketvirto laipsnio.

Pasiutėlis iszlipes ant balko
no, pradėjo szaut in policije, 
kuri tame laiko su'sirinko prie 
namo. Pasiutėlis matydamas, 
kad papuls in policijos rankas, 
pats sau paleido kulka in sme
genis.

Kada mergaite

pasakoje buk riebiam žmogui 
staezei yra pavojinga pasiro
dyt nakties laike ant ujyczios. 
Tuo kas tokis užnera ant kak
lo kilpa, intraukia in koki nors 
kiemą ir... su diev su gyveni
mu. Sztai ka pasakoje:

Du tėvai neužganadyti savo 
sūnumis, nutarė juodu nužu
dyti ir mesa suvalgyti. Staigai 
dingo vienas isz tuju sunu. 
Antro tėvo sūnūs matyt pri
jautė likimą savo draugo, ir 
nusprendė nepasiduoti,
apsiginklavęs kirviu ir lauke 
kada atejs ant jojo eile. Sztai 
viena yakara pas jo tęva atdi- 
na kaimynas, užmusztojo sū
naus tėvas. Numanydama^ ko 
jisai aitejo, rože atėjusiam in 
kakta su kirviu ir padėjo ant 
vietos negyva, 
pasakė sunui:

Jisai

Tėvas sūnaus 
*4 gerai sūneli 

padarei, asz esmu valgęs jo sū
naus mesa, dabar drauge su ta
vim suvalgysim^) ir tęva.”

Valdže negali užbėgti viso
kiu žudinseziu, nes žmon'is sle
pia prasižengėlius.

— Jonu-
J.

RADO PUIKU DEIMANTĄ 
BLESZINEJA ŽIRNIU.

Penarth, Velszija. 
kas dvieju metu sūnelis
Spear, staigai apsirgo ir isz- 
veme puiku deimantą, po su- 
valgimui žirniu isz bleszines.

PER KLAIDA ISZDEGINO 
AKIS SZESZIEMS 

VAIKAMS.
Neapoliui, Italije — Vyriau- 

ses daktaras vietinlios ligonbu- 
tes, daktaras Lippari, pateml- 
no pas szeszis vaikus, kad Ber
gą ant uždegimo akiu,
szydams receptą dvideszlkmts 
procentą lasziu sidabrinio azo- 
tovo. Kada dažiuretoja inpy- 
le laszu in akis, vaikai pradėjo 
baisei rėkt. Subėgo daktarai ir 
dažiuretojos, paszaukta akiu 
daktaru, kuris apžiurėjas akis, 
pasakė, kaxl vaiku akis iszde- 
gintos ir pasiliks neregiais. 
Daktaras prisipažino, kad pa
dare klaida, ba vietoje užraszy- 
ti antra procentą, tai paraszo 
dvideszimts tuju deganeziu la
szu.

Tėvai vaiku užvedė kkunda 
prieszais ligonbute ir žiopli 
daktaru, bet kas isz to, kad val
kai ant viso gyvasezio pasiliks 
tamsybėje.

ŽVERISZKA ŽUDINSTA 
ANT SZESZIU METU 

MERGAITES.
Lcantcbcrg, Aust. — Motina 

iszsiunte in kroma savo szesziu. 
metu dukrelia Zona Renska, o 
kada mažiulele sugryžinejo na
mo kokis tai nepažystamas 
žmogus užkalbino mergaite, 
prižadėdamas jai visokiu sal- 
durnynu ir dovaneliu jeigu ejs 
su juom. Mergaite matyt nu
džiugo prižadėjimu ir dovanė
lėms, nuėjo su nepažystamu. 
Vakare apie pusiaunaktije, ko
kis tai praeinantis žmogus, 
iszgirdo krumuosią vaitojima, 
o kada priėjo areziau, užtiko 
nusi#tebejas mergaite pusnuo
giu pririszta prie medžio,: su
kruvinta ir baisei apmusžta, o 
burnoje turėjo inkimszta ske- 
petaite. Mergaite nieko nepa-

Tėvas pardavė deimantą už 10|m(mB ka su jaj„ nepažystamas
doleriu sztorninkui kuris par
davė žirnius, o jisai po tam par
davė auksoriui. už 500 doleriu. 
Matyt deimantas iszpuole isz 
žiedo darbininkei kuri dirbo 
fabrike.

daro ir mažai gali kalbėti, nes 
yra teip silpna ii r dideliam pa
vojuje mirties. Policije tojo 
szdono jieszko po visa aplin
kine ir kaip mano, tai neužil- 
gio ji suims.

T

t

TOKIA MOTINA UŽSITAR
NAVO ANT KARTUVIŲ.
St. Joseph, Mo. — Rosamun- 

da Winters, už iszvedima isz 
doraus kelio savo dvieju dukre
lių, 18 ir 20 metu senumo, likos 
nubausta tiktai ant dvieju me
tu kalėjimo.

Ta nelaba motina privertine- 
jo savo dukreles ant priimine- 
jimo visokiu vyru savo kamba
riuos, kuriuos buvo priverstos 
pardavinėti savo kunus už pi
nigus, idant motina isz uždirb
tu pinigus galtu gerai gyventi, 
pasirodyti ir važinėti automo
biliu. — Tokia motina tik pa- 
kar arba akmeni pririszt ant 
kaklo ir paskandyt, kaip raszo 
Rasztasgzventas.

«

septynių

NUPJOVĖ PASIKORUSĮ 
VYRAI IN LAIKA.

Lansford, Pa. — Cyrilus Pi- 
kin; 40 metu, tėvas
vaiku, susibaręs su paezia už 
koki tai menknieki, trenkė du
rimis ir dingo isz namu. Po ko
kiam 'tai laikui jojo motere nu
ėjo in skiepą atsineszti anglių 
ir net suklyko isz baimes ka 
tena'is paregėjo. Josios vyras 
kabojo ant virves. Neturėda
ma peilio, pagriebė pjūklą ir 
pertarto virve o Cyrilius plum
ptelėjo ant cimentiniu grindų, 
da gyvas, bet puldamas susi- 
žeido gan galva ir dabar ran
dasi po daktaro prižiūra. Cyri
lius prižadėjo daugiau nesl- 
kart. ( __  _

NUŽUDĖ DUKRELE I3Z 
BADO.

Delaware, Ohio. — Pati far- 
merio Jamesa Harner, nuszove 
savo devynių metu1 dukrele ant 
smert o kita mirtinai sužeidė.

1

Tame laike jos vyras miegojo, 
ir in laika pabudo ir atėmė re
volveri kada pati sau ketino 

Pas 
farmed nuo kokio tai laiko 
vioszpatavo’didelis badas ir tas 
motoro pristūmė prie 
tos.

su

paleisti szuvi iii krutinę, 
tai

žadins-

ARESZTAVOTI UŽ KANKI
NIMĄ MERGAITES.

Canton, N. Y. — William 
McNamara, ir jojo 22 metu pa
ti, li'kos uždaryti kalėjimo už 
kankipima savo septynių metu 
augytiino Irena Fasno su de- 
ganeziais paperosais, durdavo 
josios kojas su žirklėmis ir te
traukdavo ausis, kad not krau
jas isz juju tekėjo.

1 l ’

KŪDIKIS ISZAUGYTAS 
PER VILKA.

Stambu'!, Turkija. — Girrioj, 
aplinkinėj kaimo Strandza, tu
la motere paliko savo keliu me
nesiu kūdiki rinkdama szakas. 
Sugryžus atgal nerado kūdikio 
ir norints jeszkojo per visa die
na bet kūdikio nesurado.

Dabar po keliu metu, medžio
tojai iszgirdo kokius tai klyks
mus ir dejavimus, rodos žverio 
ir žmogaus ir kada daejo prie 
tos vietos, rado vilko urvoja 
vaikuti visai laukini, kuri at- 
nesze czionais ir patalpino prie 
glaudoja. , t

BAISUS ATKERSZINIMAS 
KALINIO.

Zofija, Bulgarija. — Bėgda
mas per kaima Kumarica
galva užsmeigta ant pagalio. 
Sidrasko Mildenov, 
kalinis isz kalėjimo, musze vi
sus kurio jam užstojo kele. Nu
žudo jis burmistrą, nukirto jam 
galva ir užsmeige ant pagalio. 
Taipgi nužudė jisai vada poli
cijos ir mirtinai sužeidė asztuo- 
nes y pat as, už tai kad priesz ji 
liudijo laiko teismo už žudins- 
ta. Pamiszelis pabėgo in szali 
Zofijos.

NUŽUDĖ UOSZVI IR SZVO 
GIERKA.

Niesviež, Lenk. — Kaime Za- 
truuosia, kokis tai Jonas Tara
tuta, geisdamas gauti in savo 
ranks visa ūke, nužudo uoszvi 
po tam savo szvogorka.

Taratuta pirmiausia užsmau
gė uoszvi, kuri pakorė karna ro
ja po tam iszviliojo laukan sa
vo szvogerka Klokieliene ku
riai nulaužė sprandą ir pakorė 
ant medžio. Žadintojus likos 
suimtas ir uždarytas kalėjimo.

paleistas

VYRAI IR MOTERES TURJ 
LYGIAIS TIESAS ROSIJOI *
Maskva. — Dabar Rusijoj 

moteri's su vyrais turi lygias 
teises ir pareigas kaip darbe, 
taip szeimynoje. Už du rubliu 
gavo formali vedybų laisnus, 
vyras ir moteris lygiai privalo 
vienas kitam padėti, je4 kurs 
suserga ar darbo netenka. 
Varda kiekvienas gali pasilai
kyti savo arba visai nauja pa
siimti. Gyvenanti kartu be ap- 
sivedimo registracijos \ra ly
giai traktuojami kaip ir vede. 
Jei gimsta vaikas, nuo to mo
mento jie skaitosi formaliai ve- 

f 

de. Vaikai turi lygias teises, 
nepriklausomai nuo tėvu ve
dybų. x

H Pittsburgh. — Per susi
dūrimą trukiu prie Pennsylva- 
nijo įge'ležkelio tilto, 25 likos su 
žeisti isz tu du mirtinai.

4

• Viszta vaikszczioja per
70 valandas be galvos kurią jai _ i
nukapojo Jonas Daniel groaer- 
ninkas isz Tulsa, Oklahoma. ,
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Kas Girdėt
turtas gimdo varga, nuoilsi, no 
ramybe ir nuliūdima. Turtas

Neturėjo boba bėdos... žino
me ka padare — neturėjo Ame- 
rikas gana visokiu prasižengi
mu, matomo ir jaueziame ka

■ nuliūdima............ ' t (
pors yra kaip pritraukiantis 
daigtas prie džiaugsmo, bot jis 
tankiai pavirsta in aszaras.

Laimingesnis žmogus yra tas 
kuris mažiau kuom užsiganėdi
na, negu kad tuojaus visada 
geidžia surinkti da daugiau

, negu kad tuojaus
— ------------- - v ouiiun^ v<cv

padare su tuom klausymu, nes turt0. Turcziai ir sunkina mir-
padaugino juos szijnteropai 
per užvedima prohibicijos. 
Jaigu kitados kas rugojo ant 
arielkos kaipo vaisis visokiu 
prasižengimų, tai dabar mato
me, kad isz priežasties privers
tinos blaivybes ant tikrųjų pik
tybe gerai insiszaknino. Kita
dos, kada vieni gerdavo ariel
ka, tai kiti gere vyną arba alų, 
bet sziadien visi ragauja mun- 
szaine,ka mums parodo, kad isz 
daugelio prasižengėliu ir ža
dintojų, kurie kitados negerda
vo arielkos, sziadien pasiliko 
aukos kvailios prohibicijos, ra
gaudami munszaine arba kito
kias trucyznas, pasiliko no tik 
prasižengėliais gerymo, 
szimta kart arszesnis,
žadintojais, vagiais ir didžiau
siais girtuokliais.

szta, ba jiems sunku persiskirt 
su turtu, kuri rinko be pasilsio 
per visa savo amži. Ar daug 
turtu surinksime czionu ant že
mes gyvendami, kuriuos galė
simo nusineszti in amžina gy- 
Venima T...

Tas yra* tikras ir brangiau
sias turtas kuris ir anapus gra
bo bus žmogui naudingas.

SMARKIAI SUSIMUSZE 
DEL ŽEMES.

Spaliu 12 d., Troszkunu vai. 
Klumpiu vnk. pas pil. Vincą 
Petkuną, sirsiginezijus jam su 
savo szvogoriaįa del žemes, in- 

| vyko musztynes, kuriu metu 
jis buvo sunkiai sužalotas. Pa
darius gydytojui apžiurejimn, 
rasta, kad nukentėjusia buvo 
muszamaš kažkokiu asztrln 

daiktu, i _ ____ ... ___ ___
I rankos didžiojo pįrszto viražu-

I t

I j 
nes nukirsta deszincs

’ A

bet 
ba yra

Puikybe, godumas ir neapy
kanta — tai yra kaip trys upes, 
isz kuriu liejasi ant žemes 
sokios piktybes ir biaurybes ir
savžiniszkai nedori darbai žmo 
niu.

vi-

Czion Amcrike visokiu apga
viku ne stekas. Ana diena New 
Yorko sude stojo keliolika ko- 
lidku: dvi moteres, keli vaikai 
ir žmogus be ranku, kad liudyt 
teisme priesz savo “bosą”, 
sveika ir drūta vyra, szesziu 
pėdu didžio, vardu Stephans 
Kirek, kuris tuos vargszus pa
samdė ant ubagavimo, duoda
mas jiems maista, gerti kiek 

ir po tris

savo
vyra,

norėjo munszaines 
dolerius ant dienos.

Savo “darbininkus” pasta
tydavo ant kampu kur praeida
vo daugiausia žmonių, po tam 
atimdavo visus pinigus surink
tus nuo ju.

Jau toki rakai i tik pakart.

Tcvyneja kavos, Brazilijoj, 
tiek užderėjo kavos, kad augin
tojai nežinojo ka su ja padaryt, 
todėl pradėjo degint.

Floridoja, Suv. Valst., inme- 
tineja visokius vaisius in ma-

Žmonys turi mokėti po
penktuką už viena citrina ar 
orandži. — Tai vis biznis, 
riau sunaikint kaip papigint 
preke.

res.

ge-

Du medžiai szalia vienas kito 
auga ir rodos ju lapai vienoki 

‘ ir žieve vienokia, toja paezioja 
žemei suleidę savo szaknis, bet 
kada miškini ju vaisiu — nuo 
vieno ir nuo kito — vieno obu- 
liai buna saldus, o kito ruksz- 
tus.
Panasziai ir su žmonimis:Vie- 

no tėvo ir vienos motinos vai
kui. Isz veido ir kalbos iszrodo 
vienoki, bet ju budai taip skir
tingi kaip tu obuoliu smokas.

Daugelis žmonių savo buduo- 
sia yra tiek skirtingi, kad no 
kurie visada daug ka žada at
likti, bet to nepadaro; o kiti vi
sai nesirengineja ir be prižadė
jimo gyvena, o darbus didelius -. 'y
daro,

Teisingai Indusu mokslin- 
czius pasakė: “
ant vieno medžio auga, bet ne 
rasi dvieju viėnas kitam pąna- 
szu, taip ir žmonių nerasi kad 
butu vienas kitam budais vie
noki.

Nors obuoliai

Turtas novisada yra laime 
gmdgaus . gyvenime.

ii*
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NESĄŽININGU BANKO 
f ‘ —
i

TARNAUTOJU byla.
Spal. 23 d., Kauno ap. teis

mas pradėjo spręsti buv. Lie-
k

tiivos tairptautipio banko tair
_ _ - ia I l'M . ‘r i k"

nautoju Fel. Stepulionio ir
,, . Į ' i

Loom Jashnaviicziiius baudž. 
byla.

Štepulionlfl su Jasimavi- 
czium kaltinami tuo, kad 1921 

1923, m.,

su

laikotarpy, bu<|a 
, '* I i , ■' J 1 ui \J J l
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■ "\Užkereta
LampaJUDĖJIMAS

Ar jaunesni mokyklos metu 
szoimynos nariai turi

4

į sziais
sunkiais laikais prisidėti prie

ne, padalytos kelios invairatis.
1 • 1' 1 * • •didumo galvoje ir nugaroje 

žaizdom ir, be to, i<sz apžiūrėji
mo spėjama, kad yra sulaužy
tas kairiosios rankos kaulas.

lempa kraujuosią ir lauke kas 
toliąus atsitiks.

Po keliu minutu Rika puolė

Senoviszkoj Graikijoj, Phry7 
ne, patogiausia motore Atenuo- 
sia, stojo visai nuoga priesz sū
dą ir toki padare inspirdi ant 
visu, kad audžia ja paliuosavo 
nuo visu užmotinejimu buk pla 
tino nemoraliszkuma. Toji isto
rija pasiantrino ana diena kada 
patogi szokike Cleo de Braye, 
patogi aktorka Berlyne, szoko 
visai nuoga priesz augszcziau- 
sia suda, kuris ja apkaltino už 
platinima nemoraliszkumo. Ta 
szokike parode kaip moka szok 
t i priesz ssudžias, advokatus ir 
kitus virszininkus, bet pati vie
no sudžiaus iszvede ji laukan 
kad “nepasigadytu” 
statymu. Hr

Aktorka su savo pagcfbinin- 
kais neturėjo nieko daugiau 
kaip tik po szniura karolių. 
Jaigu Cleo, bus pripažinta, buk 
platino nemoraliszkuma per 
savo szokius, tai bus uždaryta 
kalėjime. Bet sudžios da neisz- 
dave savo nusprendimo.

UŽ AUSIES IN KALĖJIMĄ.
Spaliu 13 d., 

miestely pil. Pranas Gelžinls, 
susipykęs įsu pil. Antanu Szul- 
cziumi, taip kirto delnu jam 
in ausi, jog Szulcziui truko kai
res ausies bubnelis. Szulczul 
pasiskundus,. Gelžinis suimtas 
ir padėtas in kalėjimą.

Moszkuczlu

' • 1 ; ' ' 1

mi minėto banko tarn;intoja!s, 
.S'tepu'loiils 

Jasimaviczius 
v ir 

kan neinrasze.
,• -'i

Teisman iszszaųkti eksper- 
. , , , ■ :K | Ii '

tai,'kurie turi nusfątyti kai kip 
riu banko knygose esanczlų 
raszysenu.

Teismas padare ligi pirma
dienio pertrauka, kad ekspor
tai savo darba galėtu padaryti.

Teisiamuosius kaltina valislt. 
gyn. pad. p. Sasnauskas, gina 
pris. adv. p. Z. Toliuazis.

surinko pinigus 
.2,962,53 lt.
967,20 lt. -

5’“

tu pinigu bąn-

tokiu per

VILNIUJE RIAUSZES; 
105 SUŽEISTA.

Kaunas, Lapkr. 18. — Vil
niuje plinta riauszes priesz žy
dus, anot gautu ežia žinių.

Apie 300 žydu parduotuviu 
apdaužyta ir 105 asmenys su
žeista vakarykszcziose riau- 
szeSo, kurios kilo isz universi
teto.

kuliant javus

SZOFERI GERK DAUGIAU1
26 d., sukant isz Mariampo-

tos szoimynos užlaikymo, ar jie 
tUri vis lankyti mokyklas?

Tukstancziai szeiinynu szia- 
dien sversto ta svarbu klausy

mai jiems bus žingeidu 
1 Amerikos 

■*” f "ir-. ' f; '" ’ i") 1 p ’ • f ""4 ■ »

mokslininkai ir socialiu orga- 
■ 't ■ *

nizaciju vedėjai rimtai svarsto 
ta problema.
jMiantrinb 
klas” judėjimą, kuri 
prezidento Ilooverio bedarbes 
paszelpos organizacija.
organizacija veda tautine kova 
laikyti jaunus vaikus mokyklo
se, sulaikyti juos nuo darbu, 
kuriuos szeimynu galvos taip 
labai pageidauja.

Not ir normaliszkais laikais, 
daug vaiku labai anksti prade
da industrialiszku's arba biz- 
niszkus užsiėmimus. Vaiku 
darbas jau senas dalykas. Pri-

ma, 
not i, kad garsiausi

ži-

4 4

Jie vienbalsiai 
atgal in

užsiėmimus.

moky- 
invede

Szita

los aplinkines, Bažnycz.ios galt- verte invedima visokia fiziszku 
vai-vos, automobiliui, kuri valdės 

Bujauskas užlėkė ant pad va-
1 * 41 p i» i * ■ »

dos. Užmusze abu arklius, o 
žmoneis iszgelbejo’ Kas ta taip 
padaro? O-gi toji 
le,”
kauszes. Gerai kad policija pri
žiūri, kad automobiliai iszeitu 
paskirtu laiku, bet labai pra
vartu jiems butu pastebėti ’ir 
szoferius.

“ vai sty b i no
nos szoferis buvo gerai ih-

M ii

Seniai, labai seniai mieste 
Aleppo, Egipto, gyveno senas 
žmogus vardu Rika, kurio pati 
buvo mirus, vaikai visi apsive
dė ir senukas pasiliko vienas. 
Rika turėdamas turteli, su- 
szelpinejo vargszus, davinėjo 
almužnas ir buvo žinomas pla- 
cziai po visa Aleppa isz savo 
geros szirdies ir gero budo, i 
norints ji visi paguodavo 1 
mylėjo, bot buvo labai nulindęs 
ir jautėsi apleistu nuo visu.

Viena diena eidamas ulyczia 
inejo in k romą savo pažystamo 
Jokūbo, kuris pardavinėjo vi
sokias lampas ir aliejų, 
bas nudžiugo isz 
pradėjo apsakinėti apie kasdie
ninius atsitikimus ir ant galo 
parode navatno padirbimo lam 
pa, kuria ta ryta kokis tai kur- 
czes žmogus atnesze kad jam 

Hiarduotu už gera atlyginimą, 
ka 1 bed a m a s i n R i k a:

— Man nuduoda, 
lampa turi savyja pikta dva
sia, nes nuo kada ja atnesze pas 
mane tasai kureziųs, mano gi- 
liukis persimaino visai, nes ta 
diena jokis žmogus neužėjo in 
mano kroma, vagis pavogė man 
keliolika lampu, o mano viena
tine duktė pavojingai apsirgo, 
žodžiu giliukis persimainė ir

o
r

Joku- 
pribuiszO,

jog toji

taip

■ , , A

UŽKLOJO PATALAIS IR
V

ant grindų be žado, rodos kad 
numirė.

Da karta kambaris prisipylė 
durnais ir pana vela stooj kaip

I

prięsz tai. Priėjus prie 'giilin-
ežio RiĮco, dalypstęjo ji galais 
pirsztu — galva, krutino, kojas 
ir rankas. Kada tai dare, kūnas 
giilinczio pradėjo persimaanyt 
ant jauno, drutaus ir patogaus 
jaunikaiezio, tuojaus pabudo ir 
paszoko ant kojų.

Neiszpasakytinai 
isz savo permainos.

.» i ", <u .....i f ■' ii ' ' ’ 41 ■ Ji y

del

nudžiugo
O už savo

IJ lį M*' 4 f

užkerėtospasiaukavima
deives, likos tuom isznagardy- 
tas, jog pana su juom apsivedė 
gyveno laimingai, turėjo rieisz- 
msakytus turtus ir buvo užga- 
n adytas,

* * »•

jog galėjo paaukauti 
tausza kraujo ant iszgelbcjimo 
nuo (užkerėjimo taip ^patogia 
paneliu kuri pasiliko jo mylo- 
ma pacziide.

Į JBAGE
Vaiksztinejo tarp musu, varg- 

sze, susikuprinus, rodos per
laužta in du...

Kakta jos susiraukus, o vei
dai iszdžiuve, daugiau panaszi 
in musu žeme ne kaip in gyva 
ypata...

Sutiko ant mažo ne karta ba
du mirdavo, ba gyveno isz uba-

nelaime pradėjo skverbtis isz gavimo; nidkad ne lugavo ant

Nekurtoms yra sunkus pra
gyvenimas tebyriam laike, už
ėjus visokiai bedarbiai, o ir del 
laikraszcziu sunkus laikai^ Tu
rime knygosia tokiu skaitytoju 
kurie yra užsivilkia su prienu- 
merata ir nenorime laikrasz- 
czio da sulaikyt, bet ii; nežino
me, ar tie geidžia skaityt ir to
linus ar ne. Todėl meldžiame 
mums prancszti, o mes da pa
lauksime koki laika ir esame 
tvirti, kad musu skaitytojai ne 
norės mus nuskriausti.

MASZINA NUTRAUKĖ .. 
KOJA.

Spaliu 21 d., Verduliu kaime, 
Sziauliu valscz.,
maszina nutrauko pil. Rcmel- 
kiu koja. Koja nutraukta auk- 
szcziąu kelies. Nelaime invyko 
del paties nukentėjusio neat
sargumo. Remeikis atvežtas In 
Sziauliu ligonine.

ISZ LIETUVOS
f * . . * , » • »,

KLIERIKAS SERGĄS BAN
DĖ NUSIŽUDYTI.

t ■ ' . (Į A 4

Priesz Įdu menesiu insJtojcs 
kandidatas in Marijonu Vie
nuolyną, Pranas Zubrus, nepa
daro dar net laikiniu vienuo- 
liszku apžadu, peiliu perpiove 
sau gerkle, matyt nežinodamas 
ka daras. Isz jo artimųjų pa- 
aiszkejo, kad jis sirgęs ir pir-

j* a i - » t a i, t t Ii" j*

minu psichines ligos priepuo
liais. Apie tai žino dr. Bliu-

apiplEsze.
Spaliu 20 <1., 6 vai. vak. Luo- 

kės miestely in pil. Juodelio Ato
lo namus insiverže du revolve
riais ginkluoti pleszikai ir, ra
do namuose tik savininko sese
rį, liepė jai gultis in loVh, už
klojo patalais, o patys emc 
szei min i n kau t i ‘kamba ry. Ra - 
de 300 litu pinigu, vekselius ir 
invairiu piniginiu raszteliu, 
pasiėmė juos su savim drauge, 
iszejo.

Policija plesziku ieszko.

I

APDRAUDĖ, SUDEGE IR 
TIEK. • •

Vinczai (Mar. aps.) Rugsėjo
džius ir kt. kad Zubrus, nors ir 30 sudegė Gavaltuvos kai-

IK 7 * J «

KIEK MIRSZTA VAIKU NE
SULAUKĖ 1 METU 

AMŽIAUS.
Bendrai, Lietuvoje vaiku 

mirtingumo procentas labai di
delis. Sziemet ofieialiniais da
viniais per pirmuosius 6 men. 
mire valikli nesulauke. 1 me'tu 
amžiaus: berniuku 2,537, mer- 
gaieziu 1,923, viso 4,460 vaiku.

Pernai tuo pat laiku mirė 
4,022 vaikai.

su nepuolat pasitaikaneziaie 
proto nenoramalumais, neture-

ŽEMAITIJOS GELEŽINKE
LIS BAIGIAMAS.

Klaipeda, Lietuva, Lapkr. 1. 
Gelžkeli'Sterp Kretingos ir Tel- 
sziu statomas dirbant .kasdien 
ligi 700-800 darbininku. Jau 
nuo kretingos ligi Kartenos 
kelias yra gatavas ir prekiniai 
traukiniai jau vą'ikszto, vež
dami staybai reikalinga 
džiaga.

Gelžbetoniniai tiltai veik vi
si pastatyti ligi palt Telsziu. 
Didelis tiltas per Salantos upe, 
100 metru ilgumo baigiamas 
Statyti. •

Gelžkelis bus gatavas atei
nanti rudeni ir galima bus va- 
žiuoti in Klaipeda staezia lini-

Tankiai ja, pradedant nuo Sziauliu.

me-

rekalavimu dirbaneziams 
kaims ir beveik kiekviena vals
tija priėmė kokius nors insta- 
tymus apie vaiku darba. Ncpil- 
namecziai vaikai nuo 14 iki 18 
metu kurie jeszko darbo reika
lauja speciales priežiūros jaigu 
normaliszkai augtu. Tie motai 
yra pavojingiausias periodas 
fiziszko iszsivystijimo.

Jaigu vaiku darbas
kenkia jaunuju gerbūvi, tai ne- 
dirbanezio vaiko problemas tai 
yra, vaikas kuris nei diurba nei 
lanko mokykla yra dar areszes- 
nis. Ir
laiku, apleisti mokykla beti
kint rasti darbo, tai tik prideda 
vaikus prie milžiniszko 
1 i a u s n ed i r ba n cz i u.

Galime sakyti kad tas padė
jimas pradėjo tautinti atsaky
mu in “atgal in mokyklas” ju
dėjimą. Suprantame kad yra 
vaiku kuriuos tas pats bedar
bes judėjimas verezia apleisti 
mokyklas bet nekurios vietos 
jau sziek tiek iszriszo ta prob-

I m k i m e I n d i a na p o 1 i s, 
savo

ypatingai dabartiniu 
apleisti mokykla

skait-

nieko...
Ir Dievas paszauke ja pas sa

ve, žiemos laike, kada buvo di
džiausi szalcziai. Juk jau bu
vo papratus prie szalcziu, tai 
ne persigas tojo szalto patalo, 
to ledinio grabo... ba tai buvo 
ubage. Bet vejas buvo miela
szirdingas; jisai, senas jos pa- 
žinštamas, suszvilpe, szaltu 
kvapu,’' rodbs librėjo suszaldyt 
žmogiszkas szirdis...

Sudėjo ja in graba, ant grei
tosios sukalto... be vainiko; su- 

visokias nelaimes jej0 ja ,su fftLs paežiais skarma- 
Ne

visu pusiu.
Rika 

atsiliepė:
— Asz pirksiu nuo tavęs 

ta lampa, nes asz jokiu užkerė
jimu nebijau, o kad jau esmių 
senu žmogum, tai manau, jog 
dideles nelaimes manę neperse
kios.

pamislines truputi

nuo

Užmokėjas už lampa kiek Jo
kūbas pareikalavo, nusinesze 

kalbėdamas poterius • *' visa kelia idant Dievas nuo jo 
praszalintu 
ir atėjo gihikninkai namo.

Pripylęs lampa aliejum, už
žibino ir lauke kas toliausMitsi- 
sztai po visa kambarį paskydo 
tiks. Vos užžibino lampa, kad 
isz lampos durnai, o kada pra
sisklaido, 
priesz ji stebuklingo patogumo 
mergina su akimis khip dei
mantai, kalbėdama in nusiste
bėjusi Rika:

— Asz esmių tikra locnin- 
inke szios lampos, 
ąsz galiu būti liuosu nuo už
keikimo kokiam esmių, tai tas 
kuris geidžia mane paliuosuot 
turi iszpildyt viena gera daig- 
ta gervaliai, be jokios priverti
mo. Pakol to neiszpildys, tai 
turėsiu būti užkeikime ir ken
tėsiu dideles kaukes. Tavo prie 
telis Jokūbas, norėjo pasinau
doti isz pardavimo tos lampos 
ir todėl užleidau ant jo viso- 
kes nelaimes apie kurias jisai 
tau apsako.

— O koki tai gera ir nepri
versta dalyka turiu iszpildyt, 
idant tave paliuosuot nuo to už 
keikimo? — užklauso akyvai 
patogios panos.

— Tik tokiu budu, jog pri
pildys! pilna kausza savo krau
ju ir iszmazgoši lampa savo 
kraujuja, o tada užkeikimas 
dings., Po tuju žodžiu patogi 
pana dingo Rikai isz akiu.

Rika būdamas jau senu žmo
gum ir žinojo, jog kauszas krau 
jo gali sutrumpyti jam tuojaus

namon

lais, kuriuosia numirė, 
skambino jai varpai; del josios 
tik vejas skambėjo suszalusios 
szakos. Prie grabo ne buvo nie
ko, tik kunigas ir duobkasis.. 
ant kelio in amžina atsilsi tik

lema.
miestas paskelbė savo norą 
siusti kiekviena vaika dar ne
turint 16 metu lankyti moky
kla ncpaisiant szeimynos eko- 
nomiszko padėjimo. Per perei
tus fiskaliszkus mokslo metus, 
miet 3,000 vaiku kas dien pa
valgydinti, kaina užmokėjo 
tam tikras fondas. Cincinnati, 
Division of Welfare and the 
Community Chest, stengia pa
gelbėti szeimynas kuriu galvos 
no gal rast idarbo. Providence, 
R. I. siūlo dauginus augsztes- 
niu mokyklų stipendijų. Kole
gijos ir Universitetai taipgi ir 
skyria paskolos fondus ir siūlo 
Stipendijas. John Hopkins Uni
versitetas, sziais metais duoda 
beveik 1,000 stipendijų.
dentai gali skolas atmokėti kas 
menesi arba net ir kas savito. 
Daugeli atsitikimu studentu 
notos priimtos, užmoka kuomet 
kursai užbaigti.
“Atgal in Mokyklas” 
jimas praszo pilnos pagelbos 
ntio visu svetimtaueziu.
ma, kad invaįridš svetimtau
eziu fratornales 
druagijos,

paregėjo stovinezu ju rauldos buvo girdėtos.
Žmonys buvo jai nemiela- 

szirdingi ba tai buvo ubage, 
nes užtai Vieszpats Dievas pa
sirodys jai mielaszirdingas, o 
gal, s i Įsės is geriau to ja szalto- 
ja žemeleja; geriau ne kaip tur
cziai, kurie silsisi murmuri- 
niuosia grabuosia, iszauginti 
prie muzikes skambaneziu var
pu....

Ne dasilauke vasaros...
Bet už tai pasveikins jos gra

bą pauksztelis, nusistebėja ir 
nulindo, jog toji, kuri su jais 
dalinosi mažiausiu trupinėliu, 
jau ne gyva. Jie jai giedos, o 
ju giedalas isznagradys jai vi- 

1 • » *ii ■» A r •

mo ukin. B. Stadalninko visas 
ūkis: trobos, javai, modern, pa
darai ir t.t. Turtas buvo vertas 
12,000 liftu, bet buvo apdraus-

jes stoti in vienuolyną. Jam
Raszant
rędfįkcl- ^as tik 2000 lit. Draudimo pro- 

jai reiketu tiksliau sužinoti Isz 
atitinkamu asmenų bei instai- 

'kad nebųtu

reikia dar gydytis, 
apie tai, 4 4 Suv-czip

gu apie invyki
klaidu, pav., pavardėje, ir kad 
jos kas neintartu tendencinga
me faktu nuszvietime.

RADO GINKLU.
J J J ■» 4 J u *

Sziaulenuose (Sziauliu aps.) 
Policija, darydama krata, pas
ukin. Jankauską rado du szau- 
tuvu, du revolveriu ir asztuo- >

VI

mijos p. Valstybes Gynėjas ne-
J »t > į

leidžia iszmoketi, o nurodo 'tik ’ t .
* ' 1 ' t 1 /

skustis Vyti’. Tribunolui, moty
vuodamas tuo, kad gaisro prie
žastimi galėjo būti jo paties

. i . ■■» ■ L . » ' * *< i . » , 1 a ♦

vaikai. Sziaip ar taip, bet kam 
tada ir drausti. Gaisro priežas
tim juk dažniausiai ir būva pa- t ' ’ * ' i' '' f . k . j ' ; ' Ii ,| " ;!
naszus neatsargus dalykai.

I*

I
mik

. I Į l

Siu-

bet pako
nuo

nias granatas. Radinys kohfls- ji 
knotas, o jo savininkui 'sum- j; 
szytas protokolas už giriklu 8

*» * • « • 1 . . II ' K»♦ < ’ 1 ■ j> i Vį i ...■•i

laikymu be leidimo.

V.! .1 l 4 *

PONAI 
BIZNIERIAI! jude-

« t

, Geisdami apteik* savo gerus i
« r ' 'J" . jb*

sas neteisingystes, iszjuokima 
ir paniekinimą, kokius nuo 
žmonių palaike ant szios aszaru 
pakalnes.

Tokia tai pabaiga vargszo!

0ŲKRAU8 FABRIKE 
NELAIMU.

Spaliu 29 d., nakti darbinin
kas A. Czernauidkas, bekrauda
mas isz vagonu runkelius, sun
kiai- sužeistas. Mat, netikėtai 
garvežys sujudino traukini.

* , > • * • , ’
Buvo kiek netvarkos ir ®u ka- 

' * jminu, bet jau pataisyta. Reikta

ba, visi netobulumai isznyks.
I

„ .» • * ’ i » « . . *

tikėtis, kad toliau varant

koatunieriua, privalo iss laiko* a k m ■■
PUIKUS SIENINIUS

S duoti atspaudyt,

■y

i

I

v

Tiki

KALENDQRIUS 
ANT 1932 M?

■y -v ♦' . tt «■

Ir iassirinkt kokiu nori 
isslirinkt

ir helaukyti ilgai, nes

V ; I 4

DABAR LAIKĄS ušaikalbyt 
Ir nelaukyti ilgai, nes kas 
pirmesnis, ' tat galas istslrinkti

i

puik««pių* I

W. D. BOCZKAU3KAS - CO„ 
MAHANOY (JlTY, P>. ; *

1 A

8
// z
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ir apszvietos 
kurios pareityja 

siūlo arba davė stipendijas pa
didins tų stipendijų skaitliu.
lt'1'1' k 11 , i. '; J'Vį J|''
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• Kožnas sziadien gerk- 
iliauje, ka jisai padarytu su pi
nigais jeigu butu turtingu. Bet
'kada pasilieka turtingu tai bu-

' * 1 _ 1 ' - V 1 'l A* ’ l-.V T 1 <

na nebylys kaip ojstens.
' 1 . * '' i' * ' *

gyvasti, bet noringai nutarė 
paaukaut savo krauja del taip 
patogios panos. Perpiove sau

J 11 » I*

gysla rankoja ir prileido pilna 
kausza (Įl^rau'jo, jiszmazgojo

I

ISZPILDE PRIŽADEJIMA.
Vienam vadui laukiniu gy- • 

ventoju Afrike, misijonieris pa 
sake, kad jaigu geidžia apsi- 
kriksztyt, tai jam bus vale tu
rėti tiktai viena paezia, o jisai 
turėjo ju net szeszes. Pq ku
kiam tai laikui laukinis atėjo 
pas misijonieriu atsivesdamas 
tiktai viena paezia ir melde 
kad ji apsikriksztytu.
' — O ka padariai su liku
sioms paezioms! — užklauso 
misijonierius.

— Ugi suvalgiau jais. •
' ■ <

J. j. 'i.S
■ y W Vii -p' 
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—- O ka padariai su liku-
4 .'4 A .* b k t '
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idant celes duris ant visados 
taptų užmarintos.

Skidaneszis sudrėbėjo pa- 
mislijes kad tur prisidėt prie 
baisios piktadarybes — prie 
žudinstos, bot auksas pergalėjo 
dorybe ir su rezignacija tvirtai 
atsake:

— Viskas taps pagal 
grafiene noro.

Dalis H.
L

Sapnas.

tavo

I I
I

Praėjo apie dvideszimts mo
kovus tarpo Hugeno-

e

i

BXRCB

r

>

4

I
r

pusbalsiu stkaite: to

ta moteri^zko. Vieszpatie, ba 
Tavo mielaszirdysto pasibai
gė? Ba negana priskentejau, 
idant gaut nuo Tavęs atleidi
mą? O Vieszpatie, jaigu teip 
yra prižadu visas Potnyczias 
gyvent pasnike, mi'st vandeniu 
ir duona, -tik su’simy’le'k.

Nuraminta ta savo malda 
seido atsirėmus in altoriaus sta
lu ir nuvargus netrukus užml- 
g0‘Nerado ramybes miego, ka
dangi tuoj iszvydo baigias 'sap- 

scenas, arba paveikslus, 
buk mato koplyczia
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Kaip daugiau laiko turės, 
O sziadien turiu pasiliauti, . 

Kad hud to visko svaiguli nė
gaiifi.
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Nekurios mergicos N an tike, 

Labai save apsiszauke, 
O tokios puikios, kad negali, 

Kaip katra, jaigu ka gauna, tat* 
‘ vali, ’ '

Ant nieko nežiūri, 
O ir sarmatos jokios neturi. 

Gerai inergdles darote. 
Jaigu toki bizni varote.

Už tai ne ilgai gyvensite, 
Greitai pasensite, 

Gala gausite, 
Pekla sau užsitrauksite,

Kur siera ir smala laksite, 
Besarmates, 
Pasmirdėlės!

*

■?’rI
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Sapnavo, 
apdengta kiru gailos: kunigas 
laikant misziu dievmaldyste 
prie altoriaus juodam arnote, 
o ant vidurio koplyczios mato 
stovinti ant katafiliaus grnba, 
aplink kurio žiba žvakes. Ant 
galo grabo auksuotum Ii tarom 
paraszyta Brianžu gimines de-

Potius mori quam feo-

Sįi
SU SZITA MILŽINISZKA MASZINA KASA KANALA.

Sztai milžiniszka maszina su kuria kasa nauja kanala 
tarp ežeru St. Louis ir St. Francis ant St. Lawrence upes. Szi- 
ta maszina iszkasa 200 pėdu per diena. Kanalas bus 300 pėdu 
ploczio ir 27 pėdas gilio.

# ♦
Miczigane neseniai buvau, 

Apie tenaitinius bevaikes daži- 
nojau,

Del ko vaiku nenori, 
Ba su vaikais ergeli turi, 

Mat turi st u boja sėdėt,
Ir vaiku prižiūrėti,

O sziaip, kaip vyrai in darba 
iszeina, 

Tuojaus kelios bobos sueifta f
Velkasi in kromus, 

Ar kokio pelno nebus.
Mat kaip kelios sueina pradeda 

derei.
Tai sunku prižiurti, 

Kožna turi ka pavogt, 
O paskui isz sztorninko priai 

juokt.
Bet neseniai tas buvo, 

Kad viena bevaike pagavo, 
Pasikiszo szilkipio ceikio ant 

krutinės,
Ant savo nelaimes,

Ir jau namo ėjo, 
Tame klarka ja nužiūrėjo, 
Vytis ir szaukt pradėjo, 
Kad vagilka sulaikytu, 

Ir vogta daigta sugrąžytu. 
O ka, ar gražu taip daryti.

Be pinigu pirHMttt 
Ant to ne žiu<

Norints sarmata turi.
O kaip jos vyrus užlaiko? 

Valgi visai nepataiko.
Kaip viralh pagamina,

ridorium in giraite 'kurioje bu
vo neapgyventa per nieką grin 
ežele, prio kurios gi ir nuėjo 
su savo sunkia naszta majoras 
rumu. Laimingai sudejes savo 
naszta ant žemes, pats nukiū
tino in kaime jieszkot pagelbos 
grafienei, kuria paliko be jaus-

rami.

tu laiko, o 
tu ir kataliku vis tosesi.

Kraujo upes iszlietos vis te
kėjo gausiom sriovemis, o vi
sojo Frnncuzijojc nebuvo
namo, idant nebutu gaila apsi
dengus. Motinos apraudojo sū
nūs, moters savo vyrus vaikai 
tėvus. O, baisios pasekmes na
minio nesutikimo! Kovos tarpe 
sunu vienos Tevynos daug ble- 
dingesnes, negu su galingiau
siu prieszii tautos. Liudijo tai 
visoj Francuzijoj iszpustijimas 
ir sunaikinimas degėsiai, kur 
kaimai kitados stovėjo, griu
vėsiai pilių ir mūra, juoda pli
ka žeme, kur jevai liūliavo ir 
noko. Visur liudnastis, aszaros 
ir sunaikinimas.

Tik pilis Brianžu dar iki 
sziol iszvenge panaszaus liki
mo.

Hugonas sūnūs žuvusio gra
fo de Brianž iszaugo in patogu 
jaunikaiti teip, kad tėvo szar- 
vus jau dovet galėjo.

Bet laikas niekam netur pa
sigailėjimo, nes viską naikina 
kad ir drueziausius veikalus 
teip pat naikina ir žmogaus 
jaunystė, ko jai! buvo datyrus 
ant savos grafiene Jolanta, ku 
ri isz gražios, puikios, pastojo 
jau sugubuose senele. Po sun- 
kinybe; invairiu gyvenimo au
dru palinko prie žemes, kuri 
visus mus szaukia savep kad 
artinasi senatve.

Tai jau ne ta iszdidi, patogi 
grafiene Jolanta, kokia buvo; 
veidas jos jau neiszreiszkinejo 
puikybes, vien kokius tai susi- 
krintimus, suvytos susirau'ksz- 
lejes rode, kad tos moteriszkes • *duszia daug skaudžiu dvasisz- 
ku kaneziu iszkente.

Nuo dvideszimts metu kan
kino ja per dienas ir naktis be 
atvangos szeszeliai jos auku. 
Bet dar baisesnius kanezias su 
renginejo jai instinktivisztfcas 
prajautimas mirties sunaus, 
kas jai buvo baisiausiu, ka
dangi aklai mylėdama gera 
patogu sunu tacziaus pati 
pirma mirt linkėjo negu matyt 
jo mirti kadangi delei jo lai
mes iszižadejo dorybes ir reli
gijos, arba Dievo.

Tyla rūmuose viešpatavo 
visi miegojo apart sargo snau- 
džianezio ant pilies bokszto ir 
grafienes Jolantos, kuri tranko 
si po kambarius rumu kaipi 
keikia dvasia nerasdama nie
kur sau ramybes. Galiaus nu
bėgo in rumu 'koplyczia, 'ten 
puolė ant aslos priosz altorių 
ir, laužydama sau rankas, pra
dėjo vaitot:

— Dieve! atitolink nuo ma
nes tas baisybes neduodanezias 
niekur ramybes. Atitolink nuo 
manės tuos bai'sius prajauti
mus! Mano sūnūs nekaltas, 
iezgelbek ji i»z nelaimes, atito-

VL 
Brangybe Kraujo.

Ant rytojaus breksztant die
nai Matijoszius inejo in kam
barius grafienes. Tuojaus da- 
siprotejo matydamas akis ir 
nuvargima, kad nalkti praleido 
bemiegėj.

Ir ka-gi sakysi? — užklauso 
staigai. — Ar pasidavė? Baisi 
bes mirties ir baisaus grabo 
paveikslas gal pasiliko su ge
rom pasekmėm?

Skidaneszis pakrato su gal
va ir padavė laiszkeli nuo Fe
licijos, tardamas:

— Skaityk poni, žinosi ka 
ji sako.

Grafiene paėmė laiszkeli ir
“Poni, nie-

kuomi nepriversi manes prie 
iszdavystes: priesiegiau mano 
mirsztancziai dukteriai, kad 
ginsiu lyg mirsiant tiesas jos 
sunaus.”

/Ynt nedoru reikalavimu at
sakau devizą namu Brianžu, 
apie ka, poni, gal pamirszai, 
kad “geriau pražūt, negu susi- 
terszt — Patins nori quam feo- 
dari.”

Grafiene vėl jautėsi inžeista 
per užsikietejuse motcriszke, 
veidas jos kartais balo, kartais 
sarko. Idant iszblaszkyt aavo 
rūstybe pradėjo vuikszcziot po 
kambarį Ndkento Felicijos vi
sa savo szirdžia vienok neno
rams jaute paguodone jai, per
sitikrinus kaip labai guodoja 
ji savo vardo garbe ir prižadė
jimą, kad pasirižta mirt baisia 
mirtim, bet apie atmainima žo
džio ne mislyt nenori.

Duszioje Jolantos atsibuvi- 
nejo .smarki kova dvieju prle- 
szingu kitai dvasiu; rodėsi kad 
gera paims virszu ir pergales 
piktąją, kadangi Jolantai bai
sus buvo jos aukos prakeiki
mas, in-siveizdinejo sau paveik
slus baisiu nelaimiu, kokias 
gal nusiųst ant jos ir visos gi
mines. Tas, kurs už skriaudas 
kerszija, bet tame iszgirdo bai
sa savo sūnelio, kuris nubudęs 
miegtuveje pradėjo verkt. Jo
lanta greit nubėgo prie jo.

— Sunau mano — suszuko 
imdama vaika in glebi — su
nau, ar galiu padaryt tave pa- 
donu kokio ten proszczioko, 
atimt turtus ir garbe nuo ta
vęs, idant atiduot kokiam ten 
valkatai! — O, niekad! niekad! 
Ta moterisžlke spendžia ant ta
vo laimes, tad praszalinsiu, ja 
sumindžiosiu, sunaikinsiu!...

Paėmus vaika, vėl iszejo isz 
miegtuves ir radus laukianti 
jos Matijosziu tarė nužemintu 
balsu:

— Matijosziau, tu isztiki- 
mas mudviem, ar ne?

— Teip grafiene.
— Bet esi teipgi beturczlu 

galiu tave padaryt turtingu...
— Ko reikalauji, grafiene, 

nuo manes?
i— Užklauae skidaneszis, 

kurio akyse matoma buvo go- 
dulyste aukso.

Grafiene nusiėmė nuo kak
lo aukso reteži papuoszta bran
gakmeniu, kurio verte buvo 
labai didele ir, paduodama ji 
Matijuosziui, kalbėjo:

— Imk dovanoju tau ta in
signe, jei busi man paklusniu.

— Prieakinet poni — vis
ką iszpildyaiu.

— Taigi sziandien, girdi? link nuo jo savo bausme, mi

skidaneszis

dar sziandien turi pasirūpint ihesk prakeikimu, kuri uždėjo

kurioje 
kurios

Kersztas 
ant 

Iszsipil-

viza: “ 
dari.”

Sztai prisiartina prie jo pa
veikslas motcriszkes, 
tuoj pažino Felicija,
akyse blizga kokias tai džiaug 
dinas. Dvasia suilaiko priesi 
graba, kuri rodydama Jolantai 
tarė grabiniu balsu: “
ir bausme Dievo nukrito 
visos tavo gimines.
de.” — Ir sztai antvožas gra
bo pasikelia, o Jolanta mato 
suvyniota in drobule 'savo su
nu Hugona, kruvina! Persigali 
dus regyflela kliktclejo ir nubu
do.

Apsižvelgė. Koplyczioje bu
vo tuszczia ir 
vioszpatavo.

— Tai sapnas, tai sapnas... 
ramino save grafiene.

■ Sapnas kartojo Jolanta, 
irai tai prasarga nuo Die-

kurczia tyla

bet gf 
vo?

Ir szaltas prakaitas apden
gė jos kakta stambiais laszais.

Tame suskambėjo sargo tri
mitas.

— Kas ežia?! — suszauko 
fezgastingu balsu grafiene pa- 
szokdama nuo žemes ir stojus 
sulinkus, isztiesus kakla, lai
kydama rankas tartum ka 
glausdama prie savds ir po 
draug stumdama szalin, pradė
jo atidžiai klausyt. Tuomtar- 
pu sargas ant pilies bogszto 
vėl garsino pavoju ir budino 
žmones trimito balsu.

Grafiene smarkiai nubėgo in 
savo kambarius. Bėgdama isz- 
gastios paimta susitiko sunu, 
kuris atsiliepe.

— Motin, Hugenotai ant 
musu užpuolė; pili jau apsu
po isz visu pusiu.
Kovosimo iki mirsiant 
motin eik ir melskis, 
Dievas laimintu musu ginklui.

Grafiene negirdėjo sunaus 
žodžiu, nes nieko neatsako, gir
dėjo ji baisa kitoki, balsu bai
sa. »

— sznabždeįo 
ne tai prancszi-

Kila kova, 
o tu 

idant

— Sapnas 
pati in save, 
mas... Sziandien sukaktuves 
dvideszimtu motu nuo to laiko, 
— o baisiai teisybe!... Iszsipil- 
do teisingyste, bausmes Dievo 
valanda atėjo!

Pribėgo prio iszoinanczio su 
naus ir pastveru's ji už rankos 
taro:

— Neik sunau bokime po 
žemine uola isz rumu.

— Bėgt?...
meile del manes apja'kineja ta-

Ar kas i'sz Brianžu bego 
nuo prieszo? <

— Eik sau motin, leisk ma-

Motin, tavo

ve.

ne.
Ir nustūmęs iszlengvo nuo 

savos baisiai iszžiurinczia mo-

negu pcr-
szirdls.

tina nuėjo.
Jolanta ilgai stovėjo ant 

vietos kaipi apmirus ir in ak
menine stovyla pavirtus. Nu- 
budino net ja isz bejausmio 
riksmai kovojnncziu ir atbal
siai kovos.

Sztai tas numylėtinis *sunub 
jos randasi pavojuje mirties.

Sapnas, pranaszyste garsine 
jai jo žuvimą. Klause, ar Die
vas iszklausys jos maldos, ai 
Dieva's gal susimylot ant pikta 
dares? Sielvartas buvo jai at- 
sakimu.

Kaip pažeista liūte iszbego 
isz rumu ir nubėgo tiesiog prie 
muru pilies, kur varinėjo ver
petai kovos. Iszskestom ran
kom kaipi kad gyno nuo prie
szo kardu savo sunu, kuris, ne
laime, nebuvo dar užpakalijc 
jos ir griuvo pažeistas in isz- 
kesta jos glebi toj paezioj va
landoj kada ji prie jo pribėgo. 
Jos motiniszka szirdis didesne *1 
pajauto skausmą,
verta vilczia sunaus
Abudu griuvo ant žemes, bet 
baisybes da'tyrimo nedave jai 
apalpti, kaipi padukus neži
nanti ka daro stvėrė už vilczia 
ir isztrauko smarkiai ja isz su
naus ‘krutinės darydama dvi
guba jam skausmą.

— Sunau mano, sunau bran 
ginusias szauke sielvartauda
ma ir bueziuodama sunaus 
szalta kakta. Nemirk nepalik 
manės tavo motinos.

Hugonas atsigaiveliavo ant 
valandėlės, atmerkė akis, pa
žiurėjo in motina ir silpnu bal
su tarė: s

—• Dcllhvoju 'tau. — Pasi
lik sveika. Mirsztu laimingas 
kad mirsztu mirtim kareivio. 
Turiu Dicvuje vilti. Pasilik 
sveika...

Ir pabticziavcs rankena pa
veiksle kryžiaus kardo iszleide 
isz savos paskutini atkvepima.

Tuomtarpu Hugenotai insi- 
verže jau in pilies kiemą.

— Sau v qui peut! azaukta 
ant kiemo. Ir daugelis klausė 
to patarimo ir bego nuo prie
szo, idant gelbėt savo gyvastį. 
Tik Jolanta nebrangino jau 
savo gyvasties ir nesigolbejo, 
ar nubėgo nuo kūno mirusio 
sunaus, gulėjo apkabinus ji ran 
kora nieko nejausdama, nes bu
vo dabar apkvaitus ir 
pus.

• •

apau

mo. I

'kuris szioje valandoje

II.
Zokoninkas.

maš smarkaus vejo

Diena buvo szalta; sniegas 
siMzales in szmoeziukus stumia 

■smarkiai 
kaip botagas pradėjo kapot
vi šilta.

Grafiene palikta ant szalto 
oro atigaiveliavo, pakele gal
va ir apsižvelgė.

Buvo, viena girioje. Pažiu
rėjo in namus, bet tie jau sto
vėjo* liepsnose; doge viskas ir 
iii nieką persikcitinejo.

— Viskas pražuvo — iszta- 
ro tilomis. — Asz pražuvus 
teipgi, ant amžių, ant amžių.... 
Ir sudrėbėjo iszgastingai.

—- Kunigo, kunigo — pra
dėjo szaukt balsu.

— Kas mano szaukia? — 
atsiliepe zokoninikas Fran- 
cuzisZkonas, kuris lankėsi po 
apigardas' dele apveikime lie- 
rezijos.

Iszojas
nakvojas iszvydo gulinezia ant 
žemes grafiene, kuri iszvydus 
kunigą žiurėjo in ji nusistebė
jus. r

— O jos vaikas, tikras gra
fas de Brianž?

— Nėra daugiau grafu de 
Brianž; pats ji« dokumentą su
degino, iszsižadejes visokiu ti
tulu ir garbes, ir pasiliko ku
nigu,
vardan Dievo duoda tau atlei- 
ma nusidėjimu.

— Garbe Tau Dieve! — su- 
szuko sujudinta grafiene. —<• 
Felicija man atleido, bet tu 
Robertai, ar gali man atleist.

— Atleidžiu vardan Die
vo, nepamenu nieko, to Viesz- 
pats nepamena tau nusidėji
mu.

Toks buvo kersztas zokonin- 
ko, kersztas kuris neiszspaude 
aszaros, vien sutei'ko ramybe 
ir smogefsi.,. Grafienes galva 
nudribo ant žemes ir po valan
dėlei jau negyveno.

Atėjo majoras su pagelba.
— Pasivėlinai — pagelbos 

kitokios ji jau nereikalauja, 
kaip tik musu maldos, ir su
klaupė visi aplink pasimiruse 
ant lauko, isz namu iszvaryta 
grafiene. GALAS.

Bo pinigu pirkiMttt

isz grinczeles, kur

— Grafiene — kelk! —- 
szauke majoras ramu, gelbė
kis, kelk, beg isz ežia, begkime 
požeminiu karidorium kol dar 
laiko yra.

Jolanta pakele galva.
Požeminis karidorius nubu- 

dino ja. . . < t
— Požeme ?... Ah teip ton 

niekad, niekad per ten neisiu— 
kalbėjo pati in save. — Ten jie 
du, sziandien dvideszimts me
tu sukako... O baisi bausme, 
baisus įprakeikimas!

Majoras manydamas kad 
grafiene isz sielvarto gavo va
landini proto sumiszima paė
mė ja ir priverstinai nugabeno. 
Kada atėjo in ta vieta kur bu
vo užmurinta cele mirusiu, gra
fiene su iszgaszczia atszoko at
gal szaukdama: '

— Czia, ežia,; ežia, grabas 
mano auku! Felicija, tavo 
keiksmas iszsipilde; pražuvo

‘ UŽmusziau 
Dievas man atėmė 

jauniausi, paskutini.
k 1 l

Ir netekus pajiogu krito ant 
žemes.

Majoras neilgai laukes pa
ėmė ja in glebi ir hunesze, h’

— Ka-gi galiu suteikt tau? 
atsiliepe zokoninkas klaupda
mas prie grafienes.

Tėvu, ar tikrai esi ‘kimi-
gu?

’ 1 * „ 4

Tai vidurius apsargina,
Turi dejuoti, 

Ir kėlės dienas loVoja gulėti.
i * * ii 'I '. * 1 II i III * . (k ii \ '
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NEGALĖJO ATSIKALBET.

Sūdo klausia audžia kaltinin
ko: '

auku! Felicija

gimine Brianžu! 
vyriausi,

— Ksmiu juom.
Ah, pražuvus uonuu, 

man nėra pagelbos, nėra Die
vo Busimylejimo.

-- Neabejok apie begalino 
mielaszirdyste Dievo, kuris di
džiausius nusidėjimus besigal- 
lencziam atleidžia! — ramino 
kunigas.

Grafiene pradėjo iszpažint 
savo didžius nusidėjimus tik
rai besigailėdama už juos, bet 
kalbėjo kad nesą verta Dievo 
mielaszirdystes, minėdama sa
vo aukas.

— Kunigas pakele dangus- 
na akis ir sujudintu dreban- 
cziu balsu atsako jai:

— Blusiti, Felicija atleido 
pirma, negu mirė.

— Ka sakai 'teve, kuomi 
esi jei žinai vardus mano au
ku?

I 

mirimo.

y esmių

Buvai prie jos laike jos

Bojo? r--
— Žmogus, (kuri papirkąi 

del mižudimo susimylėjo ir isz- 
10ido. Netrukus po tam Polici
ja melsdama Dievo susimyleji-

nesuprantu. —

Didelis yra miestas, 
Tasai Riczmondas.

Yra ten gana didelis buris 
Lietuviu,

Prigužeja isz visu szaliu. 
Vyrai kaip vyrai, 
Su tais vis gerai, 

Ir da mamužes sziaip taip užsi 
laiko, 

Tiktai kad savo dukreles ne 
prilaiko, 

In kaili nepliekia— lepina, 
Nuo naktinio bambiliavimo ne 

; gina, 
Lyg pusiaunakeziu valkiojasi 

Prio vaikinu kabinasi. 
Badai nekurios triubeli turi, 
Kad žmonims in akis nežiūri, 
O Dievulis da geriau nubaus, 

Kaip dovaneliu gaus, 
Kaip jau viena neseniai gavo, 
Ir turi džiaugtis kaip su savo, 

Tara-ta-ta-ta, 
Argi ne sarmata.

♦ ♦ ♦

Daug žįniu gaunu isz Lakava- 
nos,

Kad ten biauriai elgėsi bobos,. 
Ba yra didelios pijonyczios, ■

♦
netrukus iszcjo pbžeminiu ka- mo jos pėrsekiotojam pasimirė Mano kurna apie jas pakalbės,

Ne lauko no bažnyczios,

— Isz ko tu gyveni?
— Isz valgio, ponas sūdžiau.
— Ta žinau gana gerai, o 

kur gyveni?
— Su paczia.
— 0 tu balvone, o kur pati 

gyveną? /
— Su manim.
— Kvaili! Kur abudu gyve

nate ?
— Drauge.
— O gal žinai kada užgi- 

? 'I
Buvo tai po rugepiutei.

— Kokio esi iszpažinimo t
— Asz nieko neturiu ant 

iszpažinimo, juk nieko nepavo
giau...

miai!

— Tai nors pasakyk, isz 
kiek ypatų susideda tavo azei- 
myna? ‘ *

Isz septynių, o tai asz, 
mano boba, uoszve, szuo ir tfya ‘
kiaules..;. * I, I

•j

12 ISTORIJOS UŽ 20o ■
Nedaryki* skirtumo terp Vshr 

miliekia visus ligai, 
kaxiriavimaa. Jaaxkojo taVMite^ t 
o i _"* _—™
Kreslas. Nelaiminga karalių ir 
vienturte dukters. Nelabas vymaq t

Vikeikta rteripka. Del tu, ka knU-'

••

ViMsWjl 4
. „ .. V(k, ik, w »

rado pacxia. Stebuklinga kucsia.,
)

Prakeikimas. Delegatei pat grafa..
•• a _ . jL e <- - V w y

na antra karte apxipaexiuot. Pfitta
Onuka. PREKE Me. _

W. D. BOCZKAUSTAE-Oar
MAHANOY Cffir, ' /
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA isz Kingstono.
• f Ana diena likos palaido*
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— Tik menesis iki Kalėdų.
*

— Ateinanti ketverga pri
puola “Thanksgiving Day” ar
ba Padekavone Diena. Sztorai, 
pacztas ir bankai bus ta diena 
uždaryti, teipgi “Saules” ofi
sai ir spaustuve bus ta diena 
uždaryti, ar

— Kazimieras
31 metu, 526 \V. Pine uli., ir Ka

—* Maro Rupczinskiene, 41 
metu, nupuolė nuo trepu ausi- 
žeisdama skaudžei galva. Li
kos nuvežta in Ashlando ligon- 
buti.

Natkeviczius— Andriui
isz N. Union ulyczios, aplai'ker
žino isz Waterbury, Conn., ku-

Juszinskas
------------- , , j 
zimieras l^Lseviczius, 29 metu,! 
528 W. South uli., likos baisiai 
sužeistais praeita Ketverga, 
per eksplozija dinamito Maha
noy City kasyk losią isz nežino
mos priežasties. Juszinskui eks 
plozija isznesze abi akis ir bai
siai sužeidė galva.
vežtas in Ashlando 
kur randasi pavojingam padė
jime. Lasevicziu sužeistas vei
das ir koja. Gydosi namie Abu
du buvo kontraktoriai ir dirbo 
tame laike ant “feiso”.

— Card Party Szv. Juoza
po parapijos skiepe buvo pa
sekminga Nedėlios vakara. 
Drapanų dežia ......
laimėjo

Likos nu- 
ligonbuti

l i

Nedėlios
“cedar chest 

Marga riet a Kasparo- 
vieziute, nuo 500 \V. Maple st.

— Damininkas Stanikas su 
savo motere isz Luzerne, Pa. 
ana diena lankėsi Mahanojuje 
su reikalais.

— Szi vakara, 
vakare Norkevieziaus 
Szv. Juozapo parapijos choras 
yra parengęs “Farmer” 
ant kurio kvieczia visus, 
nūs ir senus atsilankyti. Fžtik- 
rina choras kad visi atsilan- 
kusieje linksmai praleis vaka-

Inžanga tiktai 35c visiem.

8 valanda 
salėj

< i Farmer szoki 
jau-

raa.

VINCAS TRASKAUSKAS
t Nelaba mirtis vela paėmė 

isz musu tarpti viena isz musu 
Vinca Tras-

žinoma
žymiu tautiecziu 
kaucka, gerai 
Lietuviszka gra‘boriii', 
Mahanoy Avė., kuris i 
singerio ligonbuteje, Danville, 
Pa., Nedėlios ryta apie 6 valan
da, po operacija isztraukimo 
keturių nesveiku dantų nuo ko 
užėjo komplikacijos, kurios bu
vo priežastie jo mirties. Velio
nis paliko didelima nubudime 
paezia, mo|inp,kuri gyvena ant 
520 W. Centre uli., seseris Mrs. 
Nellio Murti*n, Agnieszka, New 
Yorke, Fratmiszka, Petronėlė, 
Fiorentina-namie ir brolius Al
berta, Hazlelone ir Ludvika na
mie kaip ir daug giminiu. Pri
gulėjo prie S(L.A. ir S.L.R.K. 
susivienijimu, Eagles, Lenku, 
SLavoku, Graiku ir Elks drau- 
guviu. Gimė Mahanojuj 25 Ju
ta jaus, 1897 mete. Po mirėžiai 
jo tėvo, apėmė graborystes biz
ni. kuri laike pasekmingai lyg 
mireziai. Aji. Vincas buvo žmo
gus linksmo budo, patarnau
jantis visiems nelaimeja, turė
jo daug pažystamu ir buvo 
draugiszkas su visais. Dalina
mės nuliudimo su likusia pa
ezia, motinėle, broliais ir sese
rimis ju netikėtina nelaime. 
Laidotuves atsibus Kėtvergo 
ryta su trimis misziomis Szv. 
Juozapo Lietuviszkoja bažny- 
cEioja ant kuri užpraszo vi- 
A giminiu ir pažystamu daly
vauti.

N

musu 
603 W. 

mirė (lei-

tas Martinas Žolonis, 48 Russel 
St., Kingstono. Apeigos atsibu
vo Szv. P. Marijos bažnyczioja.
t Mylema pati Frano Vo- 

linskio, 33 metu, Plymouth, mi
re Nesbitt ligonbideja po ope
racijai pondesaitis. Velione bu
vo gerai žinoma mieste ir buvo 
žymi tautiszka veikėja. Paliko 

I 1 • 1 1 • 1 • Y • • 1

, 1.

Z/Aš
iį4

‘ •B"J uriu ■/,

iii.

;!RH|

ri prancsza, buk jojo brolis to dideliam nuliudimin vyra, ke- 
nais mirė. Ponas Nattkeviczius fUrĮ 
nuvažiavo palaidoti broli.

— Naszlc Mare Kviutkauc- 
kiene isz Lost Creek, kuri 
skunde New York Life inszu- 
renc kompanijo ir teismas at
sibuvo United States Supreme 
sudo Filadelfijoi, sūdąs pripa
žino rndterei $11,550. Josios 
vyras buvo 
kompanijo sake buk policos bu 
vo neteisingai iszpildytos. Mo
tore sako kad ant nieko neatsa- 
k i nėjo kada policos buvo isz- 
raszomos, tiktai pasiraszc sa
vo pravarde ant tuszcziu o 
agentai patys iszpilde policas.

.„ris vaikus, tėvus Jonus Sla
vinskus, Tunkhannock, keturis 
brolius ir dvi seseres.

DARBININKISZKOS 
ŽINUTES

$11,550.
apdraustas bet

Minersville, Pa. — Kranas 
KralikauCkas kuris buvo ap
vogęs Mikola Blui ant keliu 
szimtu doleriu, po tam prasi- 
szalino, tai buvo pagautas Fi- 
ladelfijoi ir uždarytas Norris
town kalėjime ant trijų mene
siu, vėliaus atvožė ji in Potts- 
villes kalėjimu ant keturi u mc- 

Tiktai per apgarsinimu 
” apie ta vagi, pasz-

sdke ji suimti. Tasai vagilius 
paeina isz Arilniaus guber., 
Traku apskriezio, Ketaviszkiu 
vals'zcziaius, Kariajvoniu kai
mo. Kada Kralikauckas atsė
dės savo bausme Pottsvilles 
kalėjimo taida bus nuvežtas In 
Carbondale, kur teipgi nema
žai padare del žmonių bledes.

Detroit, Mich. — AV. J. Me 
Aneey, virszininkas Hudson 
Motor kompanijos, apreiszkes 
buk in ateinanezias kclcs savai
tes priims prie darbo 9,000 dar
bininku. Praeita savaite priim
ta in darba 2,000 nauju darbi
ninku.

Pittsburgh. — Darbas likos 
pradėtas deszimts dirbtuvėse 
prigulint prie Follanshee Bro
thers Co., in kurias priimta dau 
giau kaip 700 darbininku.

Buffalo, N. Y. — Rugby 
Knitting Co., darbininkai pra- 
dej dirbti naktimis isz priežas
ties daug užkalbinimu.

I™?s“£? ® BALIUS!ISZKILMINGAS
tu.
“Saulėje< 4

Girardville, Pa. — Kun. Va- 
lancziunas suriszo mazgu mo
terystes praeita sianvaite pana 
Helena Lakoniute isz Konerto- 
no su Bernardu Ant ana vieži u 
isz Wm Penu. Veselka atsibuvo 
pas jaunavedžio tėvus.

Charlton, Mass. — Jieva Tur- 
skiene, 50 metu stojo priesz 
kriminalini teismą už mėgini
mą daryt nelegaliszka operaci
ja. Turskiene yra užbaigusi 
sluiges kursą. Sykiu su ja buvo 
apkaltinti Adolfas Gubber isz 
Oxford ir Isadoro Pickesteia 
isz Worcesterio. Teismas atra
do Turskiene neprasikaltusia, 
bet Gubber prisipažino, kad pa
gelbėjo ir Pickerstein prisipa
žino esąs kaltu. — A. L.

Rengia Susivien. Liet. Am., 
211 K p., Seredoj, Lapkriczio— 
Nov. 25, 
Saloje, Mahanoy City, Pa.

1931, Norkevieziaus

Gerbiemieje Lietuvei ir lie
tuvaites! Malonėkite 
lankyti ant szio Baliaus, 
bus skaniu gėrimu ir užkan
džiu. Pirmos kliasos orkestrą 
griež amerikoniszkus ir lietu- 
viszkus szokius iki vėlybam lai- 
kiu nakti. 
siszokti.

alsi
nęs

Vyrams, 50c.

Galesite.smagei pa- 
Iužauga: Moterims ir 

Merginoms, 25c.,
Szirdingai užkvieczia,

Komitetas.

24 ANGLEKASIAI UŽMUSZ- 
TI PER EKSPLOZIJA,

12 DA NESURANDA.
Doncaster, Anglija. — Apde

gusius ir sumankiotus kunus 24 
angį e k as i u likos iszgauta isz 
Bantley kasyklų, po eksplozi
jai kuri suardė kasyklas. Dvy- 
leka kitu nelaiminku da nesu
rado lyg sziol. Apie 30 sužeista. 
Tame laike kasyklosia dirbo 
daugiau kaip tūkstantis darbi
ninku bet visi kiti iszsigelbejo.

I
I

51

saugoti 
savo gerklę
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Aš jau mėginau rūkyt visokios rūšies*'Aš jau mėginau rūkyt visokios rūšies 
cigarotus bot Luckios man goriausiai 
patinka. AŠ juos rūkau reguliariai, nes 
turiu saugoti savo gerklę. Aš tą išmokau 
vaidinant scenoj praeity. Jūsų patobu
lintas Celofaninis įvyniojimas puikus. 
Trūkt už skveto ir pakelis atplėštas.*'

ir prisidėjo prio Hollywoodo armi
jos, paveiksiu industrija gavo puikų 
naujoką. Aukšta, juodbruva gražuo
lė rado didelio pasisekimo filmų 
debiuto ir žengė toliau laimėdama 
dar daugiau. Ji yra viona iš goriau
sių Warner Bros/ kino žvaigždžių.

Kada Kay Francis apleido sceną

jos, paveikslų industrija gavo puikų
♦ • AIV« • lt * _

I

lė rado didelio pasisekimo filmų
i* A _ "A- * A

dar daugiau. Ji yra viona iš goriau-
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★ Ar p-lė« Francis 
Pareiškimas Apmokėtas?
Tamstsi jdomu finof, |og 
p-li» Franci* pareiškimas 
neapmokamas, ji negavo nei 
canto ui jj. P-li Francis 
LUCKY STRIKE rūko S ma
tus. Mes tikimės, kad šis 
apis ją pareiškimas bus jai 
ir jot filmų gamintojams 
Warner Bros, taip naudin
gas, kaip jos pareiškimas 
apie LUCKIES mums ir 

jums.

v

■I,

t
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Pagaminta iš geriausių tabakų * 
viso Derliaus Grietinės — LUCKY STRIKE 
vieninteliai cigaretai apsaugoja jūsų gerklę 

• per tų išimtinų “SPRAGINIMO” procesų. 
“Spraginimo” procese naudojami Ultra
violetiniai Spinduliai - procesas, kuriuo 
pašalinami tam tikri kartumai ir erzinan- 
v • 
C1OS

kiekviename žaliame tabake. Šie kartumy- 
naį ir erzinančios ypatybės pašalinamos iš 
jūsų LUCKY STRIKE, jų juose nėra. "Jie 
išimti - todėl jų ir nėra!" Nenuostabu, kad 
LUCKIES visuomet oalankūs jūsų gerklei.

ypatybės, kurių, naturališkai, yra

It’s toasted”
Jūsų Gerklei Apsauga—prieš knltojlmus—prieš kosulį

» i '*

Neperšlampamas Cellophane Užlaiko tą 
“Spraginimo” Skonį Yįsuomet Šviežiu

U1SUK RADIO LUCKY STRIKE PROGRAMAI: 60 tnodernAkų minusų 
iu grriauiiAii paiaulio iokių orkestrait b Walter Whicbell. kurio paiakojnnal 
ajtir banilifiią tam [ta rytojam Ulbos. Programos kiekvieną Antradienį 

Ketvirtadienį ir SeJfadienį, vakarais per N.B.C. radio tinklą.
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

MEMBER dF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 
jumis sako:—
Geri laikai ateina del* Mahanojaus apelinkines.
Žmonis norės turėti savo loonas stubas ir bizniai bus geri 
Merchants Banking Trust Co. banka yra gera’vieta lai
kyti juso pinigus. Ugnis ju negal sudegint o vagis ju ne 
gal pavogti. Juso pinigai yra saugus banke.
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1 NEPERŠLAMPAMAS
CELLOPHANE

Visuomet Gerai — Tvirtai Uždarytai
Ypatingas Humidor Pakelis
Žip — Ir jis atsidaro!

Atkreipk dėmesį į naują, ypatingą

CofP.a 
•31. th

Ąm*vkan
Tobąrco 

r*.

skvetą pakelių viršuj. Vienų jo dalį . ...... 
prilenkęs pirštu prilaikyk ir piešk, kitą jo dalį. Labai; ir picon, iMuj /v u».|.

Ir viskas. Labai ypatinga!paprasta. Greit. Zip! 
L f w j —— ■ - - *
popierą, per kurią neįeina dulkė, slapumas,
Pakelis įvyniotas į neperšlampamą Cellofaninę 
popierą, per kurią neįeina dulkė, šlapumas, ligų 
perai ir kiti nešvarumai. Švaru, apsaugota, gražu,
ŠVIEŽIA! - kas galėtų būt daugiau modemiškai 
kaip, LUCKIES patobulintas Humidor pakelis -

■j taip lengvai atidaryti! Ponios — sis IAJCK] 
fl SKVETAS — apsauga jūsų pirštų nagams.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

I*
i 
f
t

I

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

mrAnt 2-tro Floro, Kline Sztoro 
19 W. Centre St., Mahanoy City 

.==r,i--------------

Dr. J. J.WYCHUNAS
Lietuvis Akiu Gydytojas

East St. Louis, Ill. f Su szino 
svietu persiskyrė gerai 
mas Franciszkus Durtonis, pa
likdamas dideliam nubudime 
paezia Agota, tris dūkteres ir 

I viena aunu. Velionis likos pa- 
laidotas su bažnytinėms apei
goms. Buvo jisai nuo daugelio 
metu skaitytojum
kuria nepaliaus skaityti ir jo 
sūnūs Juozas.

4 <

žino-

Saules’’,

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

t Leonardas, sūnelis Juozu 
Smulski u, 20 Simon Block,But
tonwood, kuris mire ligonbutej 
nuo sužeidimu per automobiliu, 
likos palaidotas su apeigomis 
Szv. Kazimiero bažnyczioja.
t 'Panedeli atsibuvo * laido

tuves Jurgio Vitkausko, 61 me
tu, 54 Bilbow uli.,
Side, kuris pergyveno czia 35 
metus. Velionis paliko tris duk- 
teres Edwardsville, 9 anukus, 
du brolius ir seseria Paczkieno

ant West

Reading 
. Įįnes >

k

Specialiszka Viena Dienine 
Ekskurcija

In Philadelphia $3.25
Isz Shenandoah 25c. virsziaus

Czia gera proga atlankyti 
gimines ar draugus ir paši
lą udot isz pigios ckskurcijos

Per Thanksgiving Day 
Ketverge 26 Novemberio

Ant Regulariazko Treino 
Isz

Shenandoah .........
Mahanoy City ....
Tamaqua................................... 6:89
Telpgi Ekskurcija ta pati diena

In New Yorka $4.00
Ant regulariszko rytmetinio treino 
Isz valanda
Mahanoy City.......................... 6:10
Tamaqua

In New Yorka $4.00
NEDELIOJ 6 DECEMBERIO

Matykite plakatus apie daugiaiis. 
s—■ ._i miia i.
ANT READING GELEŽINKELIO

Ryte 
. . 5:30 
... 6:10

... 0:39

____ _

Tuksiantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS 
150 Paveikslu.704 Dideliu Puslapiu.

Druoziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Išmargintais VyrszaU
BZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOJ 

APDD 8ZITA KNYGA

lakstantis NaktųOorbornaalo Tamiatal:—
Sulaukiau nuo Jusu •luncslamoe 

mano vardu knyga 'Tukatantls 
Naktų ir Viena** ui kuria tariu 
aiirdinga acdu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip “Tūkstantis 
Naktų ir Viena" apturėjau. ne« man 
labai yra Bingeldu skaityti Tinoaia* 
istorija*, jas skaitydamas net nepa. 
eijunti kaip laikas scvnntal Ir sma^ 
giai praeina. Ass Tįsiems linkėetlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
"Tūkstantis Naktų ir Viena** nes ja 
skaitydamas Smogus apie viską tada 
pamirsit! ir visokį rupesesiai nors 
ant valandėlės atsitraukia.,.

Bu pagarba,
11 d. Gegužio 1921m. 

Dv. Palasduonys, 
Caekisikos vai.

Kauno apsk.
LITHUANIA.

Yra tai ketvirtas hsdavimaa toe puikios knygos, tas 
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima 
ja nusiusti in Lietuva.
Preke knygoa in Lietuva bu nusiuntimu tiktai $2*60.
W. D. B0CZKAU8KAS. 00. MAHANOY CITY, PA.

tOKAB,

>

k 4h

Preke knygai Ameriką $2.00

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie j ubu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėtreikalaussu musu ban
ka nepaisant ar«mužas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres. ir Kas.

KVITU knygele Draugystėm* del in* 
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 25« 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
deriaua nog sudėtu pinigu ant 
tuairinlrlmn. Preke - - - tie

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

■udetu 
Preke

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

331 W. Centre St j Shenandoah, Pa. 

(Bell Phone, Dial 2-1512)

Busite pilnai užga-

Nubudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavime. Pa
laidoj ima atliekam rūpestingai 
ir gražiai, 
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa- 
tamavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimts 
minutu, Bell Phone, Dial 2-1512

I
I 
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Iszegzaminuoju akis. Jeigu 
reikalinga tai priskiriu tin
kamus akinius.

Ofiso valandas:— 10 iki 12 ryte. 
1 iki 5 popiet. 6 iki 8 vakare.

16 N. JARDIN ST.
SHENANDOAH, PA.

Telefonas No. 21810. •

K. RĖKLAITIS
Lietuviazkaa Graboriua

'I

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

SI6 W. Spruce St 
Bell Telefonas 149

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street

Bell Telefonas 441-J
PA.TAMAQUA,

•9

Wm. Traskauskas 
L1ETUVISZKAS GRABORIU3

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuviū, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t. —Bell Telefonas 506 
603 W. Mahanoy Avej Mah. City

*




