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Isz Amerikos
ISZ PAVYDUMO NUŽUDĖ 
MOTINA SAVO SEPTYNIŲ 

VAIKU.
West Chester, Pa. 

Emma Gaio, 39 metu,
Chestnut nly., motina septynių 
vaiku, likos nudurta «u peiliu 
ant smert per savo vyra Julia
na, 40 metu, kuris jai 
t i nėjo neteisingysta ir 
n ima ji nužudyt.

Vyras taja diena mate savo 
'kaimyną sėdinti įsu Emma Ir 
josios dviems dukterimis szne- 
kucziojent, o kada kaimynas 
nuėjo, Julius priėjės prie ino- 
teres pradėjo jaja kolioti ir isz- 
metineti kad jam yra neteisin
ga. Motore jam atsake kad tai 
melas ir už tai kaimynas ji nu
žudys ha.priguli prie slaptos 
drauguves Mafijos, o jeigu ji- 
ųai ji nenužudys, tai ji ji pyti 
jam padalys gala. Po t uju žo
džiu Emilius isztraėke peili Ir 
dure mot e re i du įkartus in kru
tinę. Po tam malszei miszluoste nebuvo namie užgesino liepsna, 

bei mergina rado jau sudegusia 
ant smert.

yaw ‘ 
gyvenimas be

SUDEGINO
MERGINA

APLAISTĖ GAZOLINU IR 
UŽDEGE, PO TAM SENAS 

RAKALIS PASIDAVĖ.

Cambridge, Idaho. — Carlin 
Zurich, 59 metu, farmcris, pri
sipažino policijai apie baisia 
.žudinsla kokia, papilde ant pa
togios 20 metu Almanda Stea
ling, kuri buvo pas ji už gaspa- 
dine.

'Lasai rakalis prisipažinimo 
kalba: Pasiutiszkai mylėjau ta 
mergina su kuria norėjau apsi
vesti, mane daugeli kartu
syre nes mylėjosi su jaunu 
vaikinu, sunum mano kaimyno. 
Ta vakara

at-

insigavau in jos 
kambari, tiksle jos subiaurini- 
mo, bot mergina narsiai atsi
spyrė, tada asz ja apsupau iii 
paklodes, užpyliau galona ga
zolino ir uždegiu, o pats nuva
žiavau pas kaimyną praneszli 
buk mano namas užsidegė. Ta
me laiko sustojo pravažiuojan
tis kitas fermeris, kada manes

poili, nuėjo ant policijos stoties 
ir pasako ka padare. Likos už
dą r v ta s

PENKTAS VYRAS NUSIŽU
DĖ — MOTERETMIRTINAI

SUŽEIDĖ. »
Lorain, Ohio. — Antru kartu 

likos perszauta Mare Strong, 
49 metu per savo vyra Andriu, 
kuris po tam pats'pasidarė mir
ti per nusiszoviina. Pagal poli
cijos tyrinėjimą tai Andrius 
buvo jos penktas vyras — visi 
nusižudė.

Septyni metai atgal buvo isz- 
tekejus už Jono Labudo, kuris 
norėjo ja nužudyti, po tam nu

jos dvylekos 
vėliaus pats 

M aky’t buvo lai •r
tikra szetonbobe, jaigu net pen
ki vyrai atėmė sau gyvasti isz 
jos priežasties.

SUGRYŽO PO 18 METU, RA
DO SAVO PACZIA ISZTE- 

KEJUSIA UŽ SAVO 
BROLIO.

Penldeton, Ore. — Perbuvęs 
Alaskoja, per 18 metu, kur isr> 
keliavo jeszkoti aukso, ana die

szove ant smert 
metu dukrele ir 
Il ITS J SZ() V ..

: kai is pripažino, kad 
merginos 

vra nieko never!as
jam 

(odei val
džia gali su juom daryli ka jai

l; 'I ‘

patinka'rr^ti mielu noru duos

O

savo gyvastį už jos.

VIESULĄ SUNAIKINO 
MIESTELIUS IR UŽMU- 

. SZE 4 VAIKUS. 
Arkansas.

3

Little Rock, 
Staigi viesulą kuri prapute pro 
dali Arkansu ir Luoisiana 
arde trs miestelius, sužeidė m 
penkosdeszi'mts žmonių ir
musze keturis vaikinis, padary
dama milžiniszkas bledes.

Miestelyja Camden, kuriame 
randasi 7,000
si liko ne vienas cielas namas.

su-

ne

gyventoju, nepa-

KITAS SUSIDRASKĖ SAVE 
DINAMITU.

Holsoapple, Pa. — Insidejas 
szrnota dinamito po inarszkl- 
neis, Franas Crow, 45 metu, 
uždege ir lauke mirties. Drūtis 
ok sp 1 oz i j os šudra sk e 
ant szmotu ir dali namo ku
riame atsibuvo baisi tragedija.

Kranas Crow

zmojmO

na B. Fellings sugrwzes namo, 
rado savo paezia apsivedusią 
su jo broliu. Inpnolcs in paaze- 
luma, nužudė broli, 
kuris gimė laike jo 
po tam pats sau atėmė gyvas
tį.

Asztuoniolika metu atgal 
Fellings apleido namus, misi-, 
duodamasi in Alaska jeszkoda- 
mas gi Ii ūkio suradime aukso, 
bet jam savžine nedavinėjo ra
mybes, kad buvo apleidęs savo 
paezia, po asztuoniolika metu 
nutarė sugryžti pas savo, pa
ezia ir ja perpraszyt. Bet kur 
motore galėjo gyvent u be vyro 
per tiek metu, manydama kad 
jis mirė. Kada sugryžo namo 
dažinojo nuo Žmoniu, kad jo 
brolis apsivedė su apleista mo- 21 metu likos uždaryti kalėjime 
tere, o sūdąs pripažino vyra už 
mirusi. Suradęs porele, nužudo 
broli, jo vaika,ir pats save. Mo
tore iszbego laukan, praneszda- cziute, 13 metu in užmieste ir 
ma kaimynams apie žadinta.

jo vaika, 
nebuvimo

metu 
namus

PRASIŽENGIMAI PADARO 
BLEDES ANT $3,860,000,000

Washington, D. C. — Pagal 
apskaitymu Americana Ban
kers draugavęs, (ai kas metas 
prasižengimai ir visokios pik
tadarystes papildytos per pik
tadarius Su v. Valst. padaro 
žmoniems bledes ant 3,860,000, 
000 doleriu arba kone tiek, 
kiek valdžia iszduoda ant vedi
mo valdžios.

SENI ISZGAMOS SUŽADĖ
JO BfAŽA MERGAITE.

Kulpmont, Pa. — Oliver Mil
ler, 51 metu likos pastatytas po 
$1,500 kaucijos o Charles Carl, 
12 metu ir Ludvika Anzalevi-

Sunbury. Visi keturi suviliojo 
dvi mergaites Grace Ironbacii, 
12 motu ir Lmlvika Auzalevi-

bjauriai sužagejo.

*
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(lorai
Fred 

)
pa-pusiaunakti, 

ežios revolverio,
pa-

NUŽUDĖ SAVO GIRTA VY
RA APGINDAMA SAVE 

NUO SMERT.
Palmerton, Miss. — 

persem tas m u n sza i ne
Parks, 40 melu, alėjas namo p. 

pareikalavo 
o kada jam 

nudavė, nuejas in knknia,
sienie ilga peili, atsigulu szal.'a 
paczios, paliepdamas jai atsi- 
gryžl, nes turi jai ka toki duoti. 
Motere paregėjus peili sukliko, 
paszoko isz lovos, o vyras isz 
kilos puses ir prasidėjo galėji
mas už gyvasti. Motere ginda
masi nuo insiulusio vyro, likos 
supiaustyta peiliu, bet ant tiek 
turėjo pajėgu, 
prie slalcziaus, iszeme revolv 
ri ir dviem szuvians padėjo per- 
semusi inmiszaine vyra. Porele 
turi asztuonis vaikus, atsi
kraustė in czionais tik praeita 
meta. Vyras buvo malszaus bu-

V

do, bet kada pasigerdavo tai 
persimainydavo ant žverio.

o vyras •/

kad pribėgus
i'

kuri jam Ii-

DVASIA MOTERES ISZRIN- 
KO JAM ANTRA PACZIA.
York, Pa. — Jaranimas Que- 

brado už keliu dienu nuves prie 
altoriaus motore,
kos iszrinkta per dvasia jo pir
mutines motores. Ouobrado bu- V
vo naszlvvs ir iszkeliavo in te- *
vyne atlankyt i savo gimines. 
Tula nakt pasirodė jam mirusi 
pati, paliepdama jam apsivesti 
su Katberina Wells, kuria paži
nojo už paczios gyvasezio. Pri
buvęs in Amerika,
del Kalharinos paczios troszki- 
ma ir toji suliko pasliki i jo an
tra paezia.

Ar tikite moterėles in
Žinoma kad ne. Gal tasai vyras v 
turėjo aki ant Katros tuoj po 
palaidojimui pirmos motores ir 
nuolatos jam sapnavosi jauna 
mergina, bet sunku tikėti idant 
mirusi motore palieptu vyrui 
teketi antru kartu ir da jam isz 
rinkti paezia.

apreiszke

tai ?

PRISIRISZO SU VAIKAIS 
AUTOMOBILIUJA IR NU

VAŽIAVO IN UPE.
Panama City. — Policija su? 

rado lavonus Charles A. Roach 
kuris atvažiavo isz Syrcuso, 
Kansu, ir jo du vaikus 6 metu 
dukrele ir 8 metu sūneli, kurie 
buvo pririszti automobili uja ».r 
dinge isz namu kėlės savaites. 
Roach buvo nubaustas ant 30 
doleriu, u'ž sumuszima mo teres, 
po tam pabėgo ir nutarė už
baigti gyvastį su vaikais inva- 
žiuodamas in upe. Vaikai buvo 
nuo jo pirmos paczios su kuria 
buvo porsiskyres.

isz

LAIKE KŪDIKI SKRYNIOJ.
Escanaba, Wis. — Kaimynai 

praneszo policijai buk Howard 
Slucker ir jo antra pati, laiko 
uždaryta skrynioja asztuonin 
motu dukrele nuo pirmutines 
paczios. Mergaite, Elaina, bu
vo uždaryta skrynioja szaszla- * * vu ir buvo inleisla in stuba tik
tai po szesztai valandai vakare. 
Jaigu kur moczeka su tėvu isz- 
važiuodavo tai pasiimdavo su 
savim kate, bet mergaite užda
rydavo skrynioja; Abudu likos 
nubausti o mergaite atiduota 
in prigelauda del apleistu vai
ku.
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W. D. BOCKBOW4K1, Pro*. A Mg.
r. W. B1H1KKVHHKI. MIWi. 43 METAS

PASZERE SZEIMYNA RAS
TA STIRNIENA GAVO 106 

DIENAS KALĖJIMO.
Oil Cit v, Pa. — Eidamas go- 

ležinkeliu in kita miestą jesz- 
koti darbo, kurio neturėjo per 
aszl ilonis menesius, 
Barney Ventžel, rado 
ležinkolio ažmuszta stirna per 
lokomot vva.* 
ežiu stirna, Husinesze namo ir 
turėjo gerus pietus su siivo 
szcimynele. >O kad Imkis iižrn::- 
sze stirna dv vieką. 

<1 t'
greieziaii nę kaip szaudymo 
zonas prasijojo todėl sūdąs nu
baudė vargsza nt 106 dienu ka
lėjimu.

Isz Visu Szaliu NE KASK DUOBES 
KITAM

■ .11 - —111 _ ."". _■ t

NUŽUDĖ SAVO SUNU

bedarbis 
prie go-

: EKSPLOZIJE 
ANT LAIVO

I

VYRESNIS BROLIS NORĖ
JO PAKART JAUNESNI.

VAIKAS BUVO NEPILNO 
PROTO.

UŽMUSZE 300 KINCZIKU, 
DAUGELI SUŽEISTA.

PATS PASIKORĖ
TVARTE.

UŽSMAUGĖ IR PERSKE- 
LES GALVA VAIKUI, 

UŽKASĖ JI DARŽE.

Pasiėmęs anl pę- 
uusinesze 

forus piet us

valandų
s e-

Argi lai teisingysla ?

KERSZTAS VISZTOS.J
Mayei’svile, Ibi. — Kada My

kolą. Rauslį norėjo nukirsti į
galva visztaliai skiepe savo na
mo, pagaminti ja, sau ant. piel 
Nedalioj, kirvis isžsprudo jam 
isz ranku, permusze gilzini pa
ežiu ka, kuris eksplodavojo ir 
uždege narna verties 3,000 do
leriu. Trys vaikai vos likos isz- 
gelbėti isz deganezio 
vienas baisiai apdegė? 
viskas isz priežasties 
viszteies.

namo o
Ir tai

mažos

-------- j----------------- -----------

PINIGAI BANKE SAUGES
NI NE KAIP NAMIE.

Kada Be-
ne-

per-
pasiėmė 180

Hažleton, Ua. —r 
nas Cook, 129 W. Birch uli. 
sirado namie, kas lokis 
krausto narna ir
doleriu. Taipgi ir name McBra- 
dy, 149 Wyoming avė., kas to
kia rados 800 doleriu paslėptus 
souoja b'lesziueja paėmė ir din
go.— Argi. hogeriau laikyti pi
nigus banko ne kaip slopti viso- 
kuosia kampuosią namie.

TĖVAS NUBAUSTAS UŽ NE 
LABA PASIELGIMĄ SU 

SUNUM.
Bowling Green, Ohio. — Jo

nas Bates, 48 metu isz Rising 
Sun, likos nubaustas ant 60 
dienu kalėjimu ir užmokėti 100 
doleriu bausmes už nelaba pa
sielgimą su savo doszimts metu 
šuneliam Ralphu.

Vaikas alėjas in moks la i ne 
visas apdegintas, o kada darak- 
torka jo užkluse kas jam atsit i
ko, vaikas apsako kad ji levas 
apdegino su jirszka nuo pe- 
cziaus už tai, kad suvalgė sau
ja cukraus. Jo 8 metu sesute už
tvirtino jo aspakyma ir pripa
žino, kad ir ja levas kankino už 
ta pati prasižengimu.
(orka praneszo apie tai polici
jai, kuri nelaba tęva arosztavo- 
j°-

Darak-

• . —       ■ „ub

Paskutines Žinutes
ll Charlottetown, Pine Ed

ward Island. — Isz priežasties 
sudegimo priglaudos del pa- 
miszeliu Falcon wood ligonlm- 
teje, 320 pamiszclių turėjo isz- 
begti laukan laiko snieginos 
viosulos. Daug ligoniu sužeis
ta. Priglauda sudegu lyg pama
to.

11 Harrisburg, Pa. — Laiko 
medžiokles sezono Pennsylva- 
nijoj likos n'žmuszta 54,000 stir
nų, 49/medėju pražuvo, 17 su
žeista o vienas atome sau gy
vastį per nusiszovima.

Kinai. — Mano-

upes

Shanghai, 
ma kad trys szimtai Kinczikn 
žuvo kada mažas laivas Ta te, 
likos suardytas per baisia eks
plozija ir sudoge ant 
Yangtze.

Tame laike ant. laivo radosi 
600 pasažieriu, ka(d staigai ki
lo eksplozija apaezioje 
kur radosi inaszinos. Po eksplo 
zijei laivas užsidega. Daugelis 
pasažierin szoko in upe ir nu
skendo, kiti sudega apaezioje, 
ne-s negalėjo gautis in virszu 
in laika ir sudegė ant smert. 
Kitus iszgelbejo atplaukenti 
laivai.

laivo

26 Lapkriezio, sumanė

KUNIGAS NUŽUDĖ SAVO 
GASPADINE PO TAM PATS 

SAU ATĖMĖ GYVASTĮ.
Varšzava, Lenk. — Prie pa

rapijos Szv. Floriono, gyveno 
nuo dvieju metu, 60 metu kuni
gas vikaras Franciszkus Var- 
czuk. Buvo jisai prabaszczium 
parapijoi Kaukolnicoje, 
per paskutinius du tnetits gy
veno prie parapijos Szv. Flori
ono ant loskavos duonos. Va
kare, kada kiti Ikunigai radosi 
ant pamaldų, 'kambarije kun. 
Varczuko davėsi girdot szuvei. 
Zakristijonas ir kiti tarnai 'su
bėgo in klebonijų ir nubėgo in 
kunigo kambari.

Rado ton baisu regini. Ant 
grindų gulėjo kunigo gaspadi- 
ne Antanina Rug perszauta in 
galva o kunigą rado negyva 
lauke prie klebonijos. Kunigas 

gaspadine, atidaro 
Įauga ir priosz iszszokima lau-
nuszoves

r> J

bet

Palojok, Finlandije. — Kai
me Kemi, atsitiko' nepaprasta 
ir indomi 'tragedija. Sztai nasz- 
1c ūkininko Mutenko turi dvi 
dukteres ir du sunu. A’vresnv- 
si'S sūnūs mane kad motina jam 
paves ūki po mirėžiai, bet mo
tina mylėjo daugiau jaunesni 
ir žadėjo jam pavesti, bet ne 
vienas nenorėjo iszeili in žen
tus. Vyresnis sumano jaunes
ni, broli nužudyti. Prie to dar- 
lio jisai ilgai pusi rengi nėjo. 
Nakt i,
iszpildyt savo sumanima. Kle- 
tije, kur miegojo jaunesnis bro
lis, buvo intaisytas pakabina
mos kartuves su gerai i n reng
ta kilpa. Lovoje, kurioje gulė
jo brolis, isz apatines puses pa
klodes, storais namineis siū
lais, prie jos buvo prisiūtos 
placzios juostos (diržai) storo 
naminio audeklo, su jo paties 
tam tyczia padirbtomis sagti
mis (mat jisai buvo kalvis,) 
kuriomis manyta susegti mie
ganti jaunėsi)ije broli ir teip 
suxrystyta pakart. Paskiri ma
nyta atardyt nuoa paklodes 
juostas, paklode užtiest ant lo
vos ir ant rytojaus butu rastas 
kaipo pats pasikorusis. Bet ra
gaut antra juosta, brolis pabu
do isz miego, kaipo tvirtesnis 
ir miklesnis, nes buvo tarna
vęs kariumeneje, isztruko isz 
vyresnio brolio nagu. Brolis 
tada pagriebė karabina ir isz- 
vijo ji ant kiemo ir tik ton bro
lis pažino kad tai jojo vyresnis 
brolis nori ji nužujdyt.

Jaunesnis brolis szove in vy-

prie jos

Kaimc 
Biala, darbini nikai ardami že
me, palom i no kysziojent isz že
mes žmogiszka ranka. Apie sa
vo radima praneszo policijai, 
kuri atėjus iszkaso lavona 1b 
metu Steponą Kubiaka, kuris 
sirgo proto liga. Pasirodė kad 
vaikas buvo pirmiause užmusz 
tas po tam žadintojas jam per- 
skalde galva. Nužiūrėjimas 
puolė ant levo, 56 metu, Roko 
Kubiuko. Tėvas isz pradžių už
sigynė kad tai jisai nužudė su
nu, bet prispirtas prisipažino 
prie tos žudinstos. Sake jisai, 
buk nuo kokio tai laiko palo
mino 'kąd jojo suniLs pradėjo 
netekti proto, nekarta užpul
davo ant- namiszkiu su kirviu, 
o kad ievas buvo vargingu ūki
ninku negalėjo vežti sunu pas 
daktaru ant gydimo. Tula nak- 
ti, kada visi miegojo tėvas pa
smaugė sunu, po tam perskelo 
jam galva su •kimu,; lavona 
nutraukė in dvaro darža kur ji 
užkasė. >

Kada žino pasklydo apie su- 
radinia žudintojaus,.visas ‘kai
mas teip sujudo ant nelabo te- 

kad susirinko prie grin- 
noredami ji pakarti, bet 

nuvežė in

Radonisk, Lenk.

vo > 
ežios 
policije ji tuojaus 
Radomsko kalėjimą.

dideliu

kan paleido sau szuvi in kruti- i’eshi, bet tasai pasislėpė už 
ne.

• I

Kunigas paliko gruma t a, 
del ko papilde taji darba, bet 
va frize neiszduoda priežasties.

DIDELES BEŽDŽIONES 
VOGDAVO MOTERES.

Paryžius. — Profesorių E. N. 
Bellan, kuris yra kamisorium 
Dhahar Valata,
'kam Afrike, sugryžos

medžio ir nepataiko. Tame isz- 
bego isz grinezios motina įsu 
dulk t ori a ir pamate kas atsiti
ko. Vyresnis pamatęs motina 
vi'filka pamėto ir basas be kepu
res, pasileido bėgti per laukus 
ir kažin kur pasislėpė. Ant ry
tojaus kada motina nuėjo melžt 

rado sunu pasikorusi

500 NAMAI SUDEGE; 2,500 
PASILIKO BE PASTOGIŲ.
Bangkok^ Siamas. — Viena 

isz didžiausiu ugniu kokia ka
da kilo czionaitiniam mieste, 
sunaikino 500 namu,
banka ir visa dali miesto ku
riame buvo apsigyvenę Kinczl- 
kai. •

Pustreczio tukstanezio žmo
nių pasiliko be pastogių. Blė- 
des ugnis padare ant trijų mi
lijonu doleriu. Žmonių nepra
žuvo bet apie szimtas likos su
žeisti laike sumiszdmo.

neseniai

Francuzisz- 
namo 

ijnt keliu menesiu vakacijos 
apsakinėja akyvus atsi'ti'kimu's 
kuris isztyrinejo
tosia aplinkinėse kokios prasi
dėjo po avietinei karei. Nito 
iko'kio tai laiko 'toje aplinkinėje 
dingdavo slaptingu būdu mo- 

1 uteres ir merginos, ’kurias vė
liau surasdavo baisei sudras
kytas ir subjaurintas. Isz pra
džių valdže mano, kad tai buvo 
laukinei žmonis, bot Boliau 
netilkejo idant žmogus galėtu 
subjaury't* moteriszkes kurni 
kaip tyrinėjimai parodo. Bol- 
hin sirrinko keliolika drąsiau
siu modeju in pagolba su ku
re i s surado sztama dideliu go- 
riliu ir ant galo pasiseko iszty- 
rinbt, buk tai josiąs vogdavo 
motores ir baisoi subjaurinda
vo. Keliolika užmuszta ir pri- 
siunsta in Paryžiaus valdiška 
mūzoju. ’ 1 IJ I

karve, 
ant balkio.

SZIMTAI PRISJŽIURINEJO 
PAKORIME MOTERES
Istanbul, Turkije. — Retai 

kada buna pakaria motore 
Turkijoi, nes tai yra retas atsi
tikimas. Sztai Fatima Haim, 
buvo pirmutine motore kuri li
kos pakarta czionais. Egzeku
cijai prisižiurinojo szimtai žmo 
niu, kurie atsibuvo miestelyje 
Tuzpazar, arti Spartos.

Szven’tam menesije Ramaza- 
ne, praeita meta, Fatima nužu
dė savo kaimin'ka su kirviu 
paimdama nuo josios szimta 
doleriu. Motore priosz mirti, 
prisipažino kad kaiminkos vy
ras ja ja prikalbino prie nužu- 
diniino motores, prižadėdamas 
po tam su jaja apsipaeziuot. 
Vyras likos nubaustas ant 15 
metu kalėjimu.

NUŽUDĖ PACZIA IR PATS 
SAVE PO MENESIUI 

LAIKO.
Havana, Kuba. — Apsivedęs 

tiktai viena menesi, nubodo 
abiems gyventi ir sutiko abu
du mirti. Daktaras Bernardo 
Rebul ir jojo pati padare sutar
ti mirti drauge. Daktaras pir
miausia szove tris kartus in pa
ežiu po tam pats sau paleido 
kulka in (smegenis.

JAPONAI ISZVAIKE 1,000 
KINCZIKU; 80 UŽMUSZE.
Mukdan, Mandži arija. —Tarp 

Japonu ir Kinczikn kilo mu- 
szis prie kaimo Maczintrai, kur 
radosi apie tūkstantis Kinczi- 
ku. Japonai užklupo ant ju 
smarkiai, užmuszdami 80 o 150 
sužeidė ir paėmė daugeli in ne
laime. Japonu'taipgi ir užmusz- 
ta keliolika. <
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Kas Girdėt Iužvelintu užmokeseziu nuo skai 
tytoju už prienumernta ant 
ko trotijo tukstanezius doleriu.

Bet užėjus geresniems lai
kams, tikimės, kad musu skai
tytojai neužmirsz atsilygint 
Krikszczioniszkai.

Daugiau girtu merginu bu-

o pomarau

Sztai ka raszo apie Rosija ne 
seniai sugryžes is tonais Irwing 
C. Hunt, prezidentas Wilkes- 
Barre, Pa., Rotary klnbo,;Xuris.
iszkeliavo in Rosija su keliais na atgabentos ant policijos di- 
draugais su ekskursininkais.

”Kada atvažiavau in Rosija, 
pasitiko mus Rusiszkas virszL* 
įlinkas su tlumocziu kuris kal
bėjo Angliszkai. Visur matomo 
vargingas bakūžėles isz medžiu 
sulipytos su moliu. Maistas bu
vo labai brangus,
ežiai ir citrinos kasztavo po ke
turis dolerius už viena. Kada 
atlankome kolektyviszka far- 
ma kuri nusidėjo isz daugelio 
mažu farmeliu, ant kurios dir
bo žmonys isz vien, isz daugeli 
mažu farmeliu, ant kurios dir
bo žmonys iszvien, dažiureto- 
jas tos farmos užklauso manos

Amerikoniszki 
Atsakiau jam,

kaip gyvena
darbininkas.
kad daugelis darbininku gyve
na savo stubosin. Ant to man 
da žiu re t o jas paszauke su pik
tumu: ”
turi savo locno namo Amerika, 
ir tu gana gerai apie tai žinai!” 
Ka turėjau jam ant to atsakyt?

juo m
r >

tu meluoji, niekus ne-

Nenorėjau ginezytis su 
idant nepapult in beda.

girdime,Labai tankiai girdime, buk 
ne drabužis žmogų Klabina. Gal 
but, kad tame yra daug teisy
bes, bet apvertus taji 
ant kitos puses turime pripa
žint, kad drabužis žmogų ap
saugoja nuo kalėjimo.

Kas tam netiki, 
iszeiti ant ulyczios nuogas...

medali

tegul bando

dienos

asz-

yru• z *

pasilsio

Ne karta girdime kaip žmo
gus sako: “pabaigiau 
darba ir galiu pasilsėt!”

Gerai, bet kokis yra skirtu
mas tos dienos <lel vyro ir mo- v
teres?

Papratimas sako, buk
tuonios valandos užtenka žmo
gui ant darbo per diena, o liku
sios szesziolikos valandos 
sunaudojamos del 
linksmybių ir miego.

Vyras dirba prie savo užsiė
mimo asztuones valandai, eina 
namo valgo vakariene, suruko 
kėlės pypkutes, perskaito laik
rašti ir eina in miestą, pastovi 
koki laika ant kampo ulyczios 
žiopsodamas ant praeinaneziu 
mergų, užeina in pulruimi arba 
cigaru sztora arba eina ant ko
kio tai mitingo ar paveikslu, 
atenia namo, nueina gult ir die
na pabaigta. — Puikus gyveni
mas, ar ne ?

Dabar paimkime nevalninke 
motere:

Ar ji atsisėda ir skaito kokia 
knyga po savo darbui, arba 
eina pas kūmutes? — (yra to
kiu, bet tik tingines).

Kur tau. Turi sumazgot to- 
rielkas, siūleli in szepa, iszva- 
ly.t kambarius, sulopyt vyro ir 
vaiku drapanas ar paneziakas, 
prisiūti knypkius,
vaikams prie mokslo, užmigdyt 
kiuliki ir daugeli kitokiu daig
iu, apie kokius vyrui ne nesi- 
sapnuoja.

Taip, del vyro tai “diena pa-
9

prigelbet

no kai į)desniuosia. orientuosią 
priesz užejima sausu laiku, pa
gal raparta Mrs. E. C. Bacher 
isz Filadelfijos, kuri yra dažiu- 
retoja kalėjime per dvideszimt 
metu.

Puikus padėjimas
po palaiminta prohibicija, kuri 
nustūmė jaunas merginas ant 
kelio prapulties!

Amerike

Italai vra labai dievobaimin-
• i

ga lupta, apvaikszt i ne ja savži- 
ningai visokias szventes ant at
minties savo patronu, lankosi 
in bažnvezias ir vra laikomi

* A v

kaipo pavyzxlingais ir pirmuti
niais Katalkais tarp kilu tau-

Bet. kas isz to tikėjimo, kad
jie yra didžiausiais žadintojais 
grafteriais, butlegeriais, rakie- 
teriais,
ežiais baltojo ta voro.

Pataikinta
jaus, Italas ne eina jeszkoli 
teisingystes in suda, tiktai pa
lieka tai del savo prieteliu ir 
miniu idant atkerszvtu 
gyvastį savo prieszni, kurie ne 
iszpažysta 
mokslo:

gen gateriai s ir knp-

kulka žudinto-
Itnlas ne eina

OI .

u z jo

Krikszczioniszko 
kas in tave akmeni 

tu ant jo duona meskie. 
< c
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O no!
jie prieszi ngai daro:
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tave kulka, tu deszimts paleis- 
kie in ji.” ? ffiTADARIS

, k ’.’’Z z

Juk teisybe, kad asz ne
.-T- T—
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iszrodau ant piktadario
— Ka? ponas piktadaris'? 

kaibe-
h

Bet-gi Don Elijosziau 4~ 
jau, dapil^amas jam alaus 

i k lauš v- .. ... .
Hl"“? f|............

Itai tiftsiog juokingas

viso

kuriame

<1 i evobai m i ngumas,'

Tula motina skundžiasi mu
mis ir raszo, kad jos dukrele be. 
ga kas vakaras isz namu, kada 
motina su aszaromis meldžia 
savo mylemos dukreles idant 
sėdėtu namie.

Taip mano mylema dukrele 
užtepi ant savo veidelio
kio pauderio ir milteliu, lipsti- 
ku iszkvarbuoja lupas, peczus 
apnuogina, szlobukia da dau
giau sutrumpinai, begi kaip be
protę sutikti laukiamo bambi- 
liu ant kokio kampo,
lauke ant tavęs kokis szetonpa- 
laikis?...

Ir tu manai, kad tokis gyve
nimas tau turtus po kojų pa
klos? Ne szirdžiuk, ne tokis tai 
kėlės in laime — ne tokis!.,. Jai 
gu atsiras jaunikaitis, kuris 
jeszkos laimes, tai eis ten, kur 
randasi
darbszumas, szeiminiszka, mei
le ir tikėk, kad tik su tokiu'busi 
laiminga — apie kiloki ne nu
maustyk, v

I>a 1 i4i u k i e I ra n ky t i s. nakt im i s 
su bambiliais, atmesk nuo sa
vos miltelius, tepalus, kurie ta
vo veideli tik subiaurina o ant 
senatvės iszrodysi kaip ragana. 
Neflirtuok, 'ba neteksi dorybes' 
ir panystes ir — sutrumpinsi 
motinai ir sau gyvasti.

Paliauk szirdžiuk — nes ki
taip priversti busime apgarsyl 
visam svietui kas lu per viena 
ir kaip pasielgi su savo sena 
motinėlė A word to the wise...

kas i n 'etc....

Naujos “Sugryžimo
Leidimu” Regulacijos

nev order” Commissioner Gen- 
oral of Immigration. Asmenisz- 
kus czekiai ir pinigai nepriim
ta.

-.... _ - -............... ...................... ................. ........................

sziu žmonių, užstojo man kelia.
Pagelbos! — surikau už- 

prad e jan 
kad tuo 

mane

kimusiu balsu ir 
glaustis prie sienos, 
tarpu tie žmones priesz

** I

kelnes ir su szniurais czevery- 
kus. Ant vos turėjo juoda 
kepure, i r iszrode ant /darbini li
ko iisz arsenalo.

Tai ka tuokart permislijaiT 
pradėjo szokinoti ir stebėtinai |in kelias minutas, turccziau per
moti rankomis. Rodos alpau isz kėlės dienas pasakojimo. Atei- 
bnimes!

Latre! kur eini tokiu ve- te: žinia apie lo žmogaus smor- 
paklapse vienas

(is man labai aiszkiai persisttt-

baigta 
dos!

bet delmoteres nieką-

Darbai pradės neužilgio pa
sigerint po visa Amerika, fab
rikai jau pradėjo dirbti geriau, 
kasyklos ir pradeda krutėti po 
bįski geriau ir neužilgio vela 
galime tikėtis geresniu* laiku.

Sunkus buvo laikas del visu, 
sunkus buvo ir del užduotoju 
laiikraszcziu, ba turėjo laukti

mas.
Don Elijoszius, tai tikras do- 

rininkas: kantriausias, ir nuoJ 
lankiausias isz visu telegrafo 
urodninku. Jei jam virszinin- 
kas lieptu iszdulkint savo kel
nes, tai padarytu be jokio isz 
savo puses protesto.

- O vienok, — vienok bu- 
gyvenime aplinkybes, pri-s

siartina laikai, kada ir apa
kai niausiąs žmogus....

— Sakyk ponas,
— atsiliepau su žingeidumu.

— Tai buvo |žiem»os laike

na

klausau

1878 metuose. .Musu dikaste- 
rijoj invest a
mos isz tos taiga priežasties 
likausi be vietos ir
liau in O. kur gyveno mano 
isztekojnsi duktė. Labai gerai 

nedirbau 
vaikszt inejau

visokios refor-

persike-

man tenai 
nieko

sakėsi;

lu laiku?
isz ju.

— Eina apvogt i kokio nors 
numirėlio. Tai v ra daktaras — 
tarė antras.

' I Ak, lai koki girti — pa- 
mislijau ir, ingaves drąsos, dar 
smarkiau surikau:

— Isz kelio, laidokai! Te
gul nei vienas prie manės nesi
artina, nes anl vietos tuojau pa 
klosiu!

Ir tuo paežiu laiku pakėliau 
aukszlyn geležine lazda, kuria 
padovanojo man arsenalo 
chanikas,
sdos su savimi nesziodavans.
Vienok pasirodo, kad tie žmo

nes visai neat kreipė ai ydos in 
mano grasinimus ir toliau ap
linkui mane szokinejo ir mojo'
rankomis. 'Pripratus prie tam-|paltu karidoriu 

lily- tuka ir szonu pasižiurėjau in 
ežios lempos szviosos, paamalo savo auka Iurėdams vilti, kad 

ma- dar atsigaivins.
nes viena, matomai drueziause 
ir drueziausia palysgi 
piasi už jo nugaros.

— Judin kites! —

me-
o kuria vakarais vi-

valgiau 
ir miegojau. Laikais, isz nera
mybes, porraszinejan žentui, 
kuris buvo miesto urodninku, 
jo visokius raportus. Vakarie-

Va Igy < 1 av om d u i ksezi a u, ■
aplink asztuones, potam už
migdavau anūke, kuri tuokart 
turėjo Iris metus, o 
iszaugus in patogia
kokios ir ponui, matomai patin
ka (nuleidau žemyn akis ir at
sigėriau alaus) — o potam tan- 

pasikalbėt i
naszle, kuri viena

ne

1

sziandie 
mergaite,

Ii, kaip žaibas apibėgo visa 
miestą, policija ateis mane 
areszluoli — žentas bus sunai
kintas, duktė iszgirdns apalps, 
anūko užsiverks. Po tam mane 
uždarys kaleji'inan, o tyrinėji
mai Irauksisi per iszlisas nede- 
los, o gal ir menesius. Kokiu-gi 
bodu galėsiu darodyti, kad vei
kiau savo apgynime? 
apskustojas pavadins
žmogžudžiu, advokatai iszrodi- 

lygsziol nesutepi a* 
nieku gyvenimą, 
mane nubaus. Vienu szuoliu ai-1
net anl ui vežios kertes. Czia at -1 
siduriau pas duris ir nubėgau 
sižiurejau, kad neluriu ant gal
vos cilinderio, taigi tuojaus su- 
gryžau ji pasiimt. Su neapsa
koma baime inejau in tamsu 

uždegiau- d eg- 
t

Vicszas
mane

kada vėl atsiradau pats vienas 
savo kambaryj, pajutau isz 
naujo baime. Pradėjau galvoti 
vėl ii\persiemiau* persitikrini
mu, kad tasai mano iszmislas 
dar gali paarszinfi visa ta si
tuacija, jai ant manes puls bent 
koksai nužiūrėjimas. Negalė
jau užmigti. Sėdėjau ant lovos 
ir, pasirėmęs su rankom galva, 
mislijau apie savo niekinga at
eiti. Man dar daugiau baimes 
pridavė nakties tyla. Kas va
landa man radosesi,

|džiu prie variu beldimą, o po
tam policijaiitu žingsnius tro
pais. Pagalinus tik ausztant už
migau, arba taip sakant už- 
snaudžiau kokiu tai slogucziu 
prispaustas. Ant galo mano 
duktes balsas isz to -snaudulio 
pažadino.

— Teveli! jau deszimta va
landa, o tu da lovoja. Bet'kaip 
In iszrodai! Kibą turėjai labai 
bloga miega.

— Prieszi ngai

kad gir-

4

nes mano
o tribunal as

Immigracijos Biuras prane- 
sza svarbia permaina iszdavi- 
me ‘‘sugryžimo leidimu.”

Dabartiniu laiku ateiviai no
rintieji apleist Suv. Valstijas 
trumpąirflaikui palengvinti sa- 

nekvoti- 
iszpildo ap

likacija form 631 iszgauti 
gryžmo ledmus, pacztu pasiun- 
czia tas aplikacijas su pinig- 
1 a isz k u ant 
doleriu ir dviejiesm fotografi
joms, Commissioner General of 
Immigration, 
C. •

Tos senos regulacijos 
tik iki Groudžio 31 dienai, 1931 
motu. Po tam ateivis, kuris le- 
galiszkai iriloistns in szia szali 
nuolatiniui apsigyvenimui

; V v / . vo sngryzima kaipo
niais imigrantais,

.

su-

su pini 
trijų doleriu ir

Washington, 1).

veiks

ir 
kuris nori gauti sugryžimo lei
dimą turės asmeniszkai paduot 
a pi i kacii ja a rez i a us i u i i mm igra- 
cijos ofisui. Ta turės atlikti ne 
mažiaus 30 dienu priesz iszva- 
žiavima isz Suv. Valstijų.

Naujos regulacijos pavėlina 
levams arba prižiūrėtojams 
(globėjams) iszpildyt aplikaci
jas vaikams, kurie patys nega
li ta atliktw Sergantis ateivis 
gales pasiusti savo aplikacija 
immigracijos ofisui pacztu su 
paaiszkinimu afi'deivito for
moj. Visi kiti, turi asmeniszkai 
atvykti. Immigracijos afise ap- 
likantas turės asmeniszkai su
teikti dar dauginus informaci
jų apie save negu dabartine 
form 631 reikalauja. Tos infor
macijos apdengs jo metus, ar 
vedos, ir koks užsiėmimas kuo
met atvyko in Suv. Valstijas, 
pašutino gyvenimo vieta, sena
me kraszte, varda ir adresa ar- 
eziausios gimines, ir koks lai
kinas adresas užsienyj.
' Už leidimą mokestis pasilie

ka vis ta pati. Su aplikacija 
reikia užmokėti tris dolerius 
piniglaiszku arba “ express mo-

Regulacijos kaslink fotogra
fijų vis pasilieka nemainytos; 
nplikantas turi su savim atsi- 
neszt dvi fotografijas, pilno 
veido 2 1/2x2 1/2 coliu didumo. 
Ant fotografijų netur pasira- 
szyti. Ateivis turės ant fotogra- 

priesz

pas

ant

fiju pasiraszyti 
gracijos aficieriaus.

iinmi-
, o asz 

pusvalandžiu

I

S u g ry ž i'm(> le id i ma s kuomet 
iszduotas nebus pasiustas tie
siog ateiviui, kaip dabar daro
ma. Bet bus pasiustas areziau- 
siui immigracijos aficioriui, 
paprastai tas aficierius yra 
uoste isz kurio ateivis ketina 
iszvažiuoti. Kiekvienas ateivis 
tur asmeniszkai nuvykti pasi
imti leidimą..

aficioriui 
aficierius

Vienos szoimynos nario leidi
mas nebus duotas kitam. Tmmi- 
gracijos aficierius duos leidimą 
tik kuomet*asmuo pilnai persi
st ado. Tik retais atsitikimais 
leidimai bus pasiusti ateiviui 
užsienyj. Ir tik kuomet ateivis 
ta viską priesz iszvažiavimo 
apsižiūrėjo ir imigracijos afi
cierius iszpikle jo praszyma.

Jei kuris isz
duris in

Regulacijos kaslink pailgi
nimo sugryžimo leidimo pasi- 
ėijos reikia prisieti prie 'kon- 
lieka uemainytos. Prie aplika- 
sulinio aficieriaus. Turi 'turėti 
ateivio varda ir Amerikoje ad
resu ir turi praneszdi kai'p ir 
kokiu budu i'szvažiavo isz Suv. 
Valstijų ir diena atvažiavimo 
ir iszvažiavimo, turi paduoti 
priežastį kpdel praszo paiilgi- 
nimo, ir 'turi paduot ateivio 
svetimu {įdresa kur sugryžimo 
leidimą turi pasiusti. Mokes
tis už pailginimą vis bus .$3.00 
mo*kama 'tarptauti'szku pinig- 
laiszku. Daugiaus informacijų 
reikalauta po nauju regulaciju 
yra įsuraszas szaliu kurias atei
vis aplankys. * F.L.I.S,

i

sybes akys, prie silpnos

kad nuolatos stumdo prie

slė

surikau 
isz naujo ir pasukau lazda tarp 
pirsztu.
— Pasiduok, szunie! — 

ke, ngperstodami szokti.
Nebuvo abejones; lie žmones 

To visko 
kad no

szau-

ir 
prakal-

buvo visiszkai girti, 
akyveizdoj y pat ingai, 
maeziau ju rankose jokio gink
lo, nusiraminau sziek tiek 
nubudęs žemyn lazda,
bėjau, kaip galima prielankiai 
ir rimti.

Ponai! gana bus tu szpo- 
sįi. Pavelykite taigi man iszeiti 
isz czionai.

— Pasiduo'k,
gerti lavonu kraujo?

Eini

arba liupiau-

7

, miegojau la
bai gerai! — atsakiau smagiai. 

Negalėjau tikėti net savo loe- 
nai dukterei, žiurėjau in ja su 
nuosteba ir tariau nusiminime:

— Ar yra jau gazietos?
Žinoma, jau

, f A ' ■' 1

— Alneszk man jas, praszau.
Atnesze. Laukiau kol ji isz- 

kad numirė fisz> <‘jo prataręs kelius žodžius. Dro 
baneziom ’ -1 ‘ * 
dienraszti 
liejimo

— Gazietos? 
nuo septintos.

perėjau kelias ulyczias

M

Atszo-

rankom iszskleidau 
, jeszkodamas pami- 

apie tu piktadaryste, 
bet nieko negalėjau perskaityti 
taip man viskas 
si. Pagalinus mano akys 
laike ant antgalvio, padėto rie
biom litarom žmogžudyste prie 
ulyczįios”... .
. Dienrasztis iszpuole man isz 
ranku.
dar syki

įkvse maine- 
susi-

Pakėliau ji nerviszkai 
ir dar perskaiezian 

antgalvi. Skambėjo jis kitaip: 
‘‘ žmOgužudyste policijos M o
tyleosi k;okio tai turgaus reika- , .
* * hk h ■ i a a • "•

kini eidavau 
poni Nives, 
gyveno prie ulyczios do la Per- 
saguida. Gyveno ji sename di
deliame name, su tamsia prie
mene ir akmeniniais (repais. 
Tenai tankiai taippat lankyda- 

« ' • , -f t t « .< p . J , 'i t i . t ii 1 » *

vosi Don Gerardo Piipiero, bu
vusia muito u red niu k as
Portoriko. Biedniokas du metai 
atgalios numirė. Jis ateidavo 
priesz valanda devinta 
beveik visados
vėliau kadaUgi tUo laiku jis isz 
eidavo. Asz visados iszbudavau 
iki pusiau vienuoliktos arba ir 
vėliau.

Viena nakti isz tenai iszejau 
kaip paprastai, Ino paežiu lai
ku. Turiu pridurti, kad Domi 
Nieves yra labai taupi, rūpina
si su mažiausia smulkmena, 
norint ir geram pagyvenimui 
turi visko pilnai. Taigi neapsz- 
vieczia trepu ir tamsio priean
gio, ir kada Don Gerard iszoidi- 
nejo, tai arba asz, arba tarnaite 
jam virtuves lempa žemai pa- 
szviosdavome.
musu atidarydavo 
prieangi, ji tuojaus uždaryda
vo duris nuo trepu ir tokiu ba
du sveczias iszeinantis atsiras
davo didžiausiose tamsybėse: 
Tai-gi ir gangreit atsiradau to
kioj tamsybėj, pajutau, kad kas 
toksai mane užgavo per galva 
ir pavarė man cilindori net po 
nosia. Persigandęs tuo užpuoli
mu parkritau in užpakali, o ly
gia dalimi man pasirodė, kad 
girdžiu juoką. Atsipeikejes 
kiek (ai, nusitraukiau nuo gai
vos cilindrą ir kaip tik galima 
asztriausia atsiliepiau.

— Kas czia yra?
Niekas nieko neatsako. Per 

galva man prasinesze greitai 
visokios mislys; pleszikai ar 
szposiniukai, norint pasijuokti 
isz mano baimes. . Pagalinus 
matydamas, dėkui ulyczios Jom 
pos szviesai, kad prie duriu 
nieko nesiranda, nusprendžiau 
iszeiti. Kaip tik priėjau prie 
puses koridoriaus, kažinkas 
man rodos susidedantis isz sze- 

I

v !

szunie!
Eini nu

kirst kam nors galva, nupiauli 
ausi, iszdurti aki, 
ti uosi?

Tokiais klausymais ir 
kymais atsake ant mano propo
zicijos ir lygia dalimi užpuoli
kai paslinko areziau mahes. 
Vienas isz ju, no tas, katras bu
vo prieszakyj, bet vienas isz 
užpakalio, pirmutinio peti pa- 
sikiniszo sa ūpo pažaste, nutvė
rė man už nosies ir taip dru- 
cziai suspaudė, kad net surikau 
isz sopuliu. Atszokau taigi tuo
jaus atgal ir užsimojus su laz
da kirtau pirmutini. Susmuko 
ant žemes ir net ne aimanavo, o 
visi kiti greitai pabėgo.

Pasilikau vienas, kad persi
tikrinti, ar užgautas dar sude
juos ar gal dar pasijudins. Il
ga valanda — nieko! Ak, bai
senybe, tai asz ji užmusziau! 
Nužudžiau žmogų. — Lazda, 
kas teisybe, buvo didele, o asz 
per visa savo gyvenimą lavi- 
nansi gimnastikoja... Smūgis 
t urėjo but baisus. Drebancziom 
rankom išsiėmiau isz . kisze- 
niaus degtuką ir u'žsižiebiau.

Negaliu ponui apsakyti, kas 
su manim tuokart veikusi. Ant. 
žemes su galva paveiMa ant 
szono, g
veido smertis iszrasze

Degtukas iszkrito 
man isz pirszJu, o asz atsira
dau vėl tamsybei. Tik trumpu 
laiku pamaeziau ta veidą, bet 
jis mano atminty j ant visados 
pasiliko. Taippat ncužmirszau 
mažiausios smulkmenos, kaip 
tas viskas iszrode. P . i 
Buvo tai diktas vyras, juodais 

plaukais mažai apžoles ir su la
bai riesta nosia. Ant saves tu
rėjo mėly n bliuzą, kletkuotas
h ! B1 * . ■ / ' ;

atsa-

ulojo Ivonas. Ant jo 
baisu

paszparta.

p

f

kad isz proto 
vi-

Dvkai viskas. V !•
Lavonas gulėjo toj paezioj vie-, 
toj, o geltonas kaip vaszkas vei, 
das lindijoį,
priežasties smegenų sutrenki
mo. Nutveriau cilindrą iszlygi- 
nau kiek galėdamas ir nusidė
jęs ant galvos, pabėgau. Po ne. 
kuriai valandėlei vienok sureti
nau žingsnius. Pradėjau mįslyt 
kaip czia apsisaugojus nužiūrė
jimo ir jeszkojimo policijos. 
Slinkau atsargiai palei mūra 
luszcziu keliu, ant kampo pa
sukau,
ir pasukau in namus. Pradėjau 
jau raminties, kad staigų aut 
ulyczios prie manes prisiartino 
ramybes sargybinis:.

— Don Elijosziau, pasakyk 
man maloniai....

Daugiau negirdėjau, 
kau kaip angies ingeltas ir net
ant jo nepasižiuivjans, nubėgau 
toliau miesto ulveziomis neži- v 

nodamas nei pats, in kur begu. 
Isz bėga u net isz miesto ir par
kui uvau nuvargęs ant žemes. 
Pradėjo varstyti. Rodosi pras
tai pasielgiau. Tasai sargybi
nis, matomai mano pažinojo ir 
norėjo ko nors pkalusti. Gal tu
rėjo pas žentą koki reikalu. Ala 
no pasilegimas turėjo jam pa
sirodyti labai stebėtinu daiktu. 
Tur-but mišlijo,
iszejau, bet rytoj, kada tas 
sas dalykas pagarsės, kada vi
same mieste bus patirta apie ta 
žmogžudyste, sargybinis turės 
nuožiūra ant manės ir pranesz 
apie tai valdžiai.

Mano prakaitas tuojaus per
simainė in leda.
į Kiek tai atsilsėjus, nuslinkau 
namo. Namu duryse atėjo man 
in galva laiminga mislis.

Patylomis inllindau in kam- 
bari, pasopiau ten geležine laz
da, o pasiėmiau bambuso lazde
le ir vėl iszejau ant ulyczios. 
Nežiūrint mano didelio atsar
gumo, pats save iszdaviau d^ 
rin girgždėjimu ir akis in aki 
susidariau «u savo duktere. Pa- 
sakiau jai, kad turiu matyties 
su vienu savo prieteliu kliube, 
tai-gi atsisveikinau ir iszejau 
lengvu sau žingsniu. Kliubo bi
liardu salėja atradau dar kelis 
pasivėlavusius sveczias. Atsi
sėdau prie ju, pradėjau nenoro
mis juokavoti, o lazdele tarp 
pii'sztais sukinėjau, 
vi'si galėtu pamatyti.

Kada pagalinus visi iszejo, o 
asz su pažinstamais persisky
riau, 
lengviau dabar ant dusziOs. Bet

lo. Pradėjau nerviszkai jeszko- 
ti toliau, pagalinus ant pat ga
lo vietinei kronikoj atradau se
kanti patemijima:

‘‘Stel>etinas atsitikimas. Vy
riausio ligonbuezio prižiūrėto
jai turi paprotį prie 
niu pataarnavimu 
serganeziais ant proto, 
užsilaiko ramiai. Prie tokiu pa
tarnavimu priguli nesziojimas 
numirusiu isz ligonbuezio iii 
kaulinyczias. Vakar vakare ke
li serganti, kuriems liepta per- 
neszti lailmus, pabėgo per par
ko atdarus vartus, paimdami 
su savim lavona. Ligonbucrio 
direktorius, apie tai dasižino- 
jas, pasiuntė dažiuretojus, kad 
juos suimti — vienok viskas be 
pasekmių. Piima valanda nak- 
czia patys sugryžo in ligonbute 
vienok l>e lavono. Lavonas bet 
atrasta dideliame karidoriuj, 
namuose ponios Nieves Menen- 
der, prie de la Perseguila uly- 
czios. Pasitikime, kad direkcija 
piularya tvarka, idant užbėgti 
ant toliau panasziems atsitiki
mams.

Paleidau dienraszti, apsiaus
tas juokais, kuris potam persi
maino in ilgus nervu 
mus.

— Taigi ponas nužudei la
voną t \

— Be abejones! — atsako 
rimtai Don Elijosftus.

sniu Ikes- 
naudoties 

kurie

silpnu-

I
i

idant ja

man buvo linksmiau ir

DARBSZU8 VAIKAS.
I
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Sz t o minkąs norėdamas pasi
juokt isz mažo vaiko kuris at
ėjo praszyti darbo, užklausė jo:

-— Ka tu gali dirbti vaike?
— Viską ka man paliepsi.
— O ar gali iszveŽti veži

mėly ja pilna durnu/
— Taip galiu, jaigu t amis-

ir ' : * *tk ji pripildysi. *
I

it
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Prie Teveliu 
Geriause

MYLEMAS KŪDIKIS

Geriausia Priglauda Nelaimėje 
jau 

senei u/.miražo apie ta'at-si tiki
ma ant Ktilcijos, o ve ir neturė
jo laiko apie tai mislyti.

Pani rengimą s i 
kuri ketino ne trukus atsibūti 
visos misles del josios užimi
nėjo. O kad ne temijo apie sa
vo apsiaubimir, 
jog josios dtslis

l*raejo nedolia, Onute

ant VOšėlijos, |J

ne paregėjo, 
priesz ne se

nei didelei buvo susi rupines.
Viena voką ra sėdėjo abudu 

(raugia pakajuja. Sveczei kat- 
iszejo, dedi s sėdėjo 
žiurėjo priesz save.

ris.

rankomi, 
svvrubda-

mus

O, 
viską !

rie buvo, 
imli ūdos, 
Ant galo fare:

— Mano brangi, Onutia, no 
<i nutverta del vargo, nes prie

puikaus gyvenimo, — ir žiurė
jo in savo seserunaitia.

Ant kart pabarszkino in du-
AbilĮdu sedintie pakajuja

dirstelėjo porsiemia ant savos, 
ha kas-gi galėtu tame laike 
barszkyte? Sztai inoina in pa
kojų tarnas ir padavė ponui te
legrafu. — Tasai atidaro sko
bei su drobantoms 
paskui pasikelt* ir

nusidavė in savo pakaju.
Asz szi vakaru no valgi- 

siu vakarienes tarė iszeidamas 
in Onutia, kuri nežinojo kas 
ta staiga atmaina.

kad tai jiji žinotu apie 
Josios dede negalėjo

rimti, kad ne užsiiiYiincti koki 
norint reikalais. O kad buvo 
apskurus žmogus dasidirbo 
turto ir czionais Vilniuja ėmė
si už sjiokulapijos prisidedama 'I 
prie geldos. Nebuvo iszlavin- 
tas tame dalykia ir del to nuo
latos pralaimėjo, o ežia, neap- 
s i leidi nėjo rizikavo ir rizikavo.

Szodien volei aplaike 
liūdna naujiena apie milžinisz- 
ka pralaimėjimu. Lyg pusiau- 
naktu sėdėjo prie savo rasztl- 
n y ežios, paskui skubei vaiksz- 
tinejo po pakaju ir galvavo. 
Sztai iszgirdo tarnas kuris pa- 
szaliniamo ruimo turėjo savo 
lovele, kad kas sudundėjo. Pas
kubino in pono pakaju ir rado 
pusgyvi ant aslos.

Tuo jaus padaro laruma de
lnine name, nusiuntė pas dakt- 
tara, sena kirkaika nubėgo pas 
kunigą, bet jau visi per vėlai 
atėjo. Po keliu miliutu užbai
gė gyvenimą, dirstelėjo su asza 
romis ant savo seserį una i tos.

Kas sztant apraszyte baime 
ir sopuli biednos Onufces! Su 
veiksmu mėtosi jiji ant kimo 
«avo brangaus geradojo, kai- 
bedama in ji labai jausleis žod
žei s. — Aid tuszczio vienok 
naudojo visokius spasabus kad 
atgaivyt, bet jau jis dtojo 
priesz suda Dievo. Numirė štai 
gai nuo didelio rupesezio, kada 
dažinojo apie teip dideli trota 
per kuria ant kart stojosi uba
gu.

Ant rytojaus anksti, kada 
atėjo Onutės iszrinktas ir pra
dėjo prižiurinet stovi, turto dė
dės, tada varginga Onute da
žinojo apie pinigine stovi dė
dės. Jurgis pasako dd josios 
jog delną turtas ,d>iigo ant vi
sados.

To tai buvo del josios per 
daug, ir dažinojus apie ta bai
gia naujiena butu parpuolus 
ant aslos kad no butu Jurgis 
suteikiąs.

>

S

In pora dienu atsibuvo szer- 
menys numirusio. Norint už 
gyvastes turėjo daug prietelin 
ir sveeziu, dabar Iii okas apie 
ji nesirūpino. Didesne dalis pa- 
žinstamu prisiuntė del Onutės 
gromatas pagaitestavimo^ bei 
iint laidotuvių kimo mažai kas 
pribuvo. Ant vietos atsilsio I il.‘c 
tai du geriausi prietelei noba- 
teznrko Onute ir josios jaunikis 
nulydėjo kana.

Po szennenu kalbėjo Onutės 
jaunikis:

— Kad asz norint tnrefau 
tiek pinigu kad galotan, kai
po vaiskavas sudėt kaucije rei
kalinga ant musu apsiporav:- 
mo! Nežinau kaip bus. — Pas
kui pradėjo'ka lo-ki mislyt jau
nas aficieras, vaikszcziodanuu- 
po pakaju, o Onute-tuom lai’k 
vorke pamaželi, pasirėmus am 
rankos.

— Jau mislinau, mano bran
gi — atsiliepė už valandėlės 
Jurgis — ir tu turi ant to tikt. 
Szodien da pasiduosiu ant at- 
st aukos.

Del meilei Dievo, Jurgi 
paszauke mergina, paszokdn- 
ma nuo vietos — ne, to m* gali 
padalyti del numes.

Yra lai vienatinis spasaba.*- 
idant galėtu sueiti in pora, o 
(avės mano brangi ne iszsiža- 
deczin ivž jokius vėlinius skar 
bus!

•?
♦
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sp-
• Apkaltintas Bankierius 
William J. Ruof, 44 motu

szirdis del josios pasako kas 
tai do vieną pribuvo.

— Motinėlė
Onute puldama motinai in ko
jas, 

. ant

bnnkiorius isz Akron, 
Ohio, likos apkaltintas sodo už 
pasisavinimu 400 fukstanezin 
loelriu isz Dirst Central Trust 

Co. banko kurio jisai buvo vice' 
prezidentu.' -’St

nunio

jog d a Dieva s už- 
judviejn 

norint

gosi abudu, 
laiko ‘del brangios

kuria kadai

iželi!
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— paszauke J,
• į

paskui padėjus savo veidą 
motinos kol i u,

vorke.
— O maiio brangi dukrele, 

, su vdrkšTbtt, 
glost ydama josiow * jau žilan- 
czius plaukus. Pasibaigus! to
ji kitados pMtoga ir puiki Onu
te! Pirmiausia klūpodama Ona 
te apsako motinai apie savo 
vargus kdkius nukontejo. Jo
sios Jurgaitis isz pradžio’s gn 
vosi ant kapcziszko laivo 
kapitoną, boT. neilgai džiaugėsi

kalte*jo motina

r
grand žei

ii

I

— Tai ka (adą dalysi?
Keliausimo abudu. Anglijo’ 

turiu giminia, kur’s mane no 
ringai priimsiu savo fabriku 
dirbsiu be pasilsiu ir rinksiu 
pinigus kad koki sandeli uždėt.

— Iszkeliaut ? — tarė Onn-
fe.

dukrelos 
priglaus.
. i\nt galo atėjo neatsiprąszo- 
ma svoto, in nameli sziaucziaus 
ir paguldo iii graba. Da isz 
pradžios nenorėjo pasiduot, da 
v i.s’kale pad a su kūjeliu bot ir 
tas iszpuole isz ranku.

— Nepamesk mane Tamo- 
szauko didelemo gai-

'ostijo jojo pati, o senis pažiu-. 
rėjas in jaja gestaneziomi aki 
mi kalbėjo:

—• Teip turi būti mann Ro- 
žiuka, reikia pasiduot... szven 
rziausiam norui Dievo!

Ach, Tamoszoli! Paim- 
kio ir mane su savim — pra’szc 
nelaiminga. — Juk konia pon- 
kosdeszim'ts metu pergyveno
me drauge, o dabar nori mane 
viena ant svieto palikti?

u z I I
9 

lai'kin keliones ant vmidomo 
užėjo vėtra, »i|daužo laivu, visi' 
daivorei nuskendo o po cTraug 
ir josios Jurgis. Priešė tai da 
nrimire josios dvejetas vaikeliu' 
ir teip viena dilkosi ant sxddtb. 
Niekas del josios dauginti ne 
pasiliko, kaip tiktai sugryžf.i 
pas savo levuos kuriuos priesz 
koletą metu pamėtė vydami 
paskui gihiki. Dabartės — bū
dama nelaimėjo nori su moti
na dalytis vargu.

/ ' 1 'I

— O kad tai da levas butu 
gyvas! — paszauke motina su 
aszararomis, o ir duktė iszgir- 
lus tai* apslverke.

— Geras ir brangus mano 
ievas! O kodėl-gi asz dabar ne
galiu jojo porpraszytį už mano 
senovės atszalima! Ne groma- 
tas nerasziau lankei. Bet ka 
visokį ergelei ne daleido ra- 
szvte.

— Apsimalszykie Onute— 
kalbėjo motina. — Kaip Dieve 
buvo su'taikvta 
Pasakvkie juk

kini

— Teip! — atsake. — No- ’ į •
rint nustos žmonis apie mudu 
szneketi, ypatingai iyczo vadi
nami prietelei. Ar taikysiesi 
Onute su mano norais?

— Ant viMko tinku,
tiktai su tavim — atsake pasz- 
nalržda.

Netrukus atlikia reikalus su 
likuczeis mirusio dėdės 
vinezevojo paslapta 1 
ba ž nycz i o ja | >a sza 1 yjo 
ir no trukus iszvažiavo.

, H11S1- 
vienoja 
miesto

llga groma'ta paraazo Onute 
pas tėvus kurie negalėjo pri
būti ant szennenu dėdės 
pats Drotele sirgo; 
teipos-gi,

, ba 
danesze 

jog susivinezevojo. 
Tevąi perskaito gromata net su
sigraudino. Gyveno no sziol 
tiknmoja ir nuliūdime ant du- 
szios jog ant juju dukters puo
lė tokia didele nelaime per nu
mirimą dėties. Mokiesi nuola
tos už savo dukrele kad nepra
žūtu vargia.-

— Da kadai sugryŽ — kal
bėjo senas Drotelo — turime 
per tai nuolatos dirbti ir czedy- 
ti, idant galėtumo paszol))ti roi 
kale.

Teip ir daro. Dirbo no ryto 
lyg vakaro, novet dol savo dūk 
reles, kuri tiek kartu rūpesti 
uždaviUojo, — ir kalbėjo: Ta* 
del miteu dukreles!

Paskui aplaiko da keletą 
gromalu nuo dukters kuri da- 
nesza/jog vyras josios ne sura
dęs darbo Anglijoi turi miori 
koliatd in Amerika. Visuose 
gromatnosia gero nedažinojo, 
o kaip jau paskutine tai jau už 
vi mino. Net tėvui beskaitant • 4
iszpuole, o motina 
apsiverkė.

grand žei

Teip praslinko metas po me
tilo, o no Onutės jokios groma- 
tos ano žinios no apteikė. Per 
ta laika ne vienas nukeliavo 
in kapus, tiktai apie Prote
lius smertis iržmirszo. Džiau-

teip stojosi, 
no rago j i ant 

Dievo, kuris yra geriaiisiu mu
su Tėvu?

— O no rugorju ypatingai 
Imdama 11
Dieva pamylėjau, — 
Oim tt*.

— Kada buvau laiminga 
nepaisiau apie Dvieva ^zodien 

Kada tai kalbėjo paskutini yra'suvis’kithip.,

— Tn turi pasilikti! Žinai 
turi palaukt kol Onute ne- 

Kada sugryž 
jaja nuo manos..,

jog del josios laiml- 
vienatiniu

jog 
sngryz. . . 
sveik vkie 
pasakyk 
nu. .

pa

y

Jiji dabar 
musu kūdikiu, nes kiti... nu
mirė del mus.

vargia, •da labi mis 
atsake

Tie jei žodžei didelei paleng
vino senukia. Dabar jautėsi 
labai, labai, laiminga.

— Seskio mano kūdikėli— 
tarė prisunkdama kddutia o 
isz 'turiu pasirupyte ka norint 
užkasto.

Dūkto norėjo motinai prigel- 
boti, bet motina ne pavėlino.

— Ne, no — atsake. — Nuo

karta apsiverko savo-dukreles 
ne’irnkirs gilei atsiduso ir buvo 
negyvas.

In pora diena atsibuvo lai
dotuves kimo, prie dalybų pri
buvo daugybe žmonių o vis pa- 
žinstamu del kuriu per ilgins 
metus -siuvo apivalus ir lopo. 

•> <•
Volei metas praslinko. Var

gingojo, stubeleja da ir dabar senei tavęs laukiu, 
triusosi pati viena senuke, 
kiek gali. Pinigu surinktu del 
Onutės niekad ne dalypsto, 
kad ir didžiausiame reikale. 
Taiso drapanas ir drabužius 
del kitu, norint už menka už
mokesti tai volei mezga pan- 
czekas, ba prie kitokio darbo 'ti kapa savo tėvo, 
netinka, o kad ir labai mažai 
uždirba, moka kelis grabelius 
atidėto! Tai vis del Onutės, 
del mano dukreles!— sznabž- 
dojo in save.

— O kad jau norint gre>- 
ezian sngryžtu! Czia senatve ir 
da galiu bile dienele numirti. 
Nežinau kas tai yra, man ro
dos kas sznabžda jog -szodien 
sugryž. ,

Kas tai ? Ar jei teip pasiro
dė, ar isztikro kas toks nuo 
ulyczios užsuko? Jau ir žrings- 
noi girdėt. Pro langa praslinko 
sugryszta, -sausa motere pras
tai apsirėdžiusi ir nedrasei pa
barszkino in duris. Senuko no
ri patfikubyti, ar paszaukli, bet 
negali. Rodos apmirus, atidarė 
plaezei akis ir žiurėjo ant du
riu prio kuriu jau stovėjo toji 
motoro. Motina no reikalauja 
ilgai in jaja žiūrėti, nes jau

i . *

viena

niekad

Szodien esmių didelei laimin
ga. Isz greitumo nesisekti, vie
nok padarysiu!

Ant galo pagamino pietus 
ir drebantem raukomi pastate 
ant stalo. Kada pasidrūtino, 
nusidavė ant kapiniu a t lanky-

Kaip vakare ėjo abidvi ant 
atsilsio, motina kalbėjo:

<— O kaip esmių laimingu! 
Dabar jau norotau numirto ir 
sueito in draugia su mano vy- 
ru!

Ant rytojaus Onute pabado 
anksti, dirstelėjo ant lovos mo
tinos, senuke miegojo, pamhžo- 
li iszviro kava, prisiartino nhit 
pirsztu prie motinos kad paba
dyto, bet jau buvo ant amžio 
užmigus ir jau niekad ne pa
budo. ,

Dabar Onute gavo vieta už
* I 'i

dažiuretoja ligonbūtia, lankei 
apmislineja apie praeita ir net 
dabar suprato jog del vaiku 
geriausia priglauda prie teve
liu ! GALAS.GALAS.
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Ka Lietuvoja paežius paliko.
Kas tai do iszrokavimas, 

Ir kas gali boti do'lhlrtiė?
Ha, asz ant liek neiszmanau,
Apie tojaus daiktus nežinau, 

Tuszczia ju, 
Apie tokias nesirūpinu.

♦ ♦ ♦
Jau rūteles gana, 1 

Su tokia pana.
Jaigu net už visa doleriu isz- 

gere,
Tai visus girtuoklius pragėrė.I 
Vienas vaikinas prie baro stOn

PENKIOS ŽĄSYS ISZDAVE 
ĮGUDUSI VAGI. 

Savaite

>1

r Kur ton Ponnsylvanijoja, 
Karczomoja vieno ja,

Mot orele .per galva Au ’buteliu 
1 gavo,, 

Kada atėjus vaidijosi prie 
baro.

Gerai del tokios 
Naktines valkatos 

Ka norėjo, 
Tai ir apturėjo.

i«

•*

Tennis yra ląjpgi viena mer- 
gitia, 

Per mamuže nesulaikoma, 
Lyg vidnrnakt gūžinėją, 
Nežinia kur slankinėja.

O kad jus mamužes gate gailtn-’ 
meto,

Jaigu tokiu dukrelių nėsuval- 
dote.

Jau jaigu negalite suvaldyti, 
Tai galite in pataisos mtma 

patalpyti
*
Lietuviu,

į *

* *
Detroite gyvena daug 

Kur randasi ir daugelis mer
ginu,

§ Ant padirbimo vieno vys 
riszko siuto reikalinga 62 unci- 
jas vilnų.

Tr I aro :

vėjo, 
Sztai ta pium priėjo, 

U
O manės neszauki.

Matai vienas laki, 
> 9

Vaikinas isz pradžių tylėjo, 
Kandyti jai nenorėjo, 
Bet iszsiemo doleri, 

ugerk kiek nori 
4 4

I

Ir tarė:
Paklausė:

Ar nesigailėsi ?”
Gerk, — gerk kiek nori 

Man doleris nieko nestovi!
Ogi tu mano vaikine, 

Pradėjo gert iii u, munszaino ir 
džiną,

In tTnmpa laika už doleri isz- 
gore, ■

Na ir nopnsigere.
Trypė, džika szoko o negriuvo, 
Dėl tokios tiktai spylryzoja but, 

Jaigu kas gali tiek iszgert.

9 J

ar už visa fundysi ?

t c
‘•J
T9

>•

ISZ LIETUVOS
i f ( J .f 4

Į*

Tarp tu visokiu randasi, 
Gere ir apie vyrus vaikosi.

O viena otragi buvo,
Bet nobage prisigavo, 
Ir kad ja kvaraba, 

Buvo apimta kokia tai liga.
Na ir gerai padūmojo, 

Prie kokio tai vaikino prisi- 
klepojo, I

Kad su ja apsipaeziuo'tu, 
Ir ka groieziaus ant nsaku 

duotu.
Vaikinas ant Usaku dive

Na ir szposo pasidaro, 
Tszrunijo in platu svietą, 

Ir merginai nebuvo ežia vieta. 
Paskui vaikina iszmakaliavo,

Bet da jo nesurado, 
Gerinusia padarytu kad nede

juotu,
O su savo szaszais in szpitolo 

' pasiduotu.
* ♦

Ohajui bobelc.monopoliu sau 
insitaise,

Ir jau ne viena pataisė, 
Mat, kad ir laisniu ne turi, 

O goriausia visados turi. 
Jaigu kas su doleriuku ateina, 
Tai ne gert ne vigados negauna

O kaip padeda penkine, .
Tai gere per nakti vaikine.

O kad gere, tai gere,-
Net abiems galais vome, 

Praeit pro grindžia negali,

♦

J

Isztolof*į;zirdete, smirdi.
Bobele priosž visus gyrėsi, 

Kad dėl josjpyro gerai einasi 
In banka kas menesis szimta

I
* ‘

laikinai

GATVE MOTERYS ISZ 
AMERIKONO BUVO ISZ-

TRAUKE 1504 DOLERIU
Kaunas Lapkriczio 16 d., 

pil. P. Ainorikietis,
gyv. Kaune, Vytauto prospek
to prancūze, kad ties “Lokar- 
no” 
dvi jam nepažinstamos mbte- 
riszkes, kurios ji užkalbino ir 
praszo pavaiszinti. Jis būda
mas jau kiek insigereš- su tom 
motorisžkom užėjo in “Lokar- 
no1 r roštorana ir ten su jomis

restoranu prie jo priėjo 
y •

Ana sanvaite Patašzi- 
nes km., pilietis Zakarevicziu®, 
antras Putriszkiu km. Jurtcevl- 
Oziaus, atvykę in Marijampole, 
szi ta pardavė, ntiejo kaip 
draugai “tfixszilti” in traktie
rių. Jiedviem gerai isikauszus 
Zakareviczius sustojo pas Jur- 
kevieziu, savo geraji bieziuli. 
Czia ZakarevicziUs pasitikt a- 

1 vos nedideli malszeli ir prial- 
takes prie veisliniu žasu, pra
dėjo pas gaudyti ir dėti in mat- 
sza. G ryžos namo rado maiszo 
5 žąsis. Ryt diena anksti <azits • 
gudruolis pasikinkęs arklius 
nuvyko su savo žmona ir žą
sim miestan.

Parduoti isz pradžių nesise
kė. Mat, noro jo už jas gauti po 
8 litus, bet nuleido po 7^2 lit., 
pardavė. Jiedu szmaukszt nuo 
žydeliu pirkti czeveryku.

Jurkevicziai ryto pasijuto 
apvogti. Atvyko in Marijam
pole. Rado jau žąsis parduo
tas žydams. Pradėjo klausinė
ti, nuo ko pirko ir spyrė atiduo 
ti žąsis. Žydai sujeszkojo par
davėjus. Zakarevicziai gražino 
žydams pinigus; žąsis pasiėmė. 
Draugai susitaikė nuėjo ma- 
garycziu sugerti. Bet vis dėlto 
Zakarevicziui visai nuraminti 
kaimynai nepasiseke. Szeszta- 
dieni atvyko policininkas. Su
sirinko beveik visas kaimas 
atsiimti savo daiktu. Ta diena 
surasZe 4 protokolus.

Tai antra žasu gimine. Vie
nos žąsys anias senais laikais 
iszgelbejo Roma nuo pribšzu, o 
szios Plutiezkiu penkios iszda- 
ve f 1 pauksztvanagi ’ ’ vogusi 
13 metu.

pauksztvanagi

ill dl I. ■! ■ I. ■■■■■ II, , , 1,1

GASPADINE ISZGELBEJO 
NUO VAGIES KLEBONĄ.
Sziomis dienomis trys neži

nomi vagys padare vizitą Kau-
vakarieniavo ir iszgore. Apie natavo, Telsziu apskr., klebo- 
24 vai. uždarant reštorana jie 
iszejo. Tada moteriszkės pra
dėjo praszyti, kad jis užeitu 
pas jas in butą. Jis sutiko ir

nui Antanui Raginskui. Irtlin- 
do in svirną ir isznesze isz ten 
keturis 8 litus vertes sūrius. 
Tokiu grobiu nepasitėnkinda-

jos ji nusivedė in Pramones gt. m* insibrove in klebonijos vir- 
28 nr., kur visi nakvojo. Bėais- tuve, bet ten visai nieko nėra- 
traujant su viena mergina, kb do, Tada nu tarp nueiti pas pa
ta isz jo kelnių kiszenes isz- 
trauke 1,504 dolerius, kūne 
buvo suriszti dviejuose atski
ruose pakeliuose. Isztriiukusios 
pinigus merginos pabėgo.

Tolimesniu kvotos vedimu 
iszaiszkinta, kur buvo paslep-
ti pinigai, ir visi rasti 1,504 do-
lėti u, gražinti nukertėjusiam 
pi. P.

Intariamoji Mazalskiene Ele 
na padėta Kauno s. d. kalėji
mo.

• •

MOTINAI MIRUS DUKTĖ 
% ■DAiwxavn x . .

*

ti kleboną in jo miegama ji, bot 
pajuto gaspadine ir vagj’s tu
rtėjo sprukti, nieko daugiau ne- 
pešze.

PAMIBZO
Szesžtadienl aKttno stoties I 

perone pamaeziau baisioš isz- 
vaizdos mergaite. Ji buvo basa 
suveltais plaukais, suplyšzu- 
siais rubaiš, — snriszta virvė
mis ir grandinėmis, kurios su 
spyna užrakintos.

UŽMUSZE PATĖVI.
Pil. Rimkus Justinas, Szila- 

les valščž., Dėgvilu km., atfc- 
jes pas pil. Ona Auszkalniene, 
gyv. Kvėdarnos Valscz., Pasi- 
kaidiszkiu km. it rados ten sa- , i 1 ir1
vo patėvi Antana Vaitiekų isz 
Kvėdarnos valscz., Vidžikttgti 
km., Ji isz korsztti sumuszo. 
Policijai įsu gydytoju nuvykus 
vieton, Vaitiekus rastas jau ne
gyvas.

KAIP PASISEKS.

Du tarnai kalba tarp savos 
apie savo ponus. Vienas isz j u 
burta aht tarnystės pas tasztin- 
inka.

— Ar žirtai ateiliepe 'pas
kutinis — mano ponas dabai* 
raszo nauja pterstatyiha dėl te
atro — jau du aktuš yra pata- 
szeš....

SUMAŽĖJO SILKIŲ 
IN VEŽIMAS.

Sūdytu šilk Irt jper pirmuo
sius 9 men. in iLėtuva invežta 
užpernai 12,588,700 kilogr., per 
nai — 10,392,700, o sziemet — 
8,246,100 klgr. Nors silkių kai
na atpigo, tacziau ju importas

padeda,
Ba darbii gbrn turi visada.

Ir ih szilkus rėdosi, 
Priesz visus gyrėsi,

Kad pinigu turi,
Taip ir išz augszto žiuri

Ateis laikas, viską kvaraba
griebs, 

Kaip valdžia kada sugriebs.
* * ♦

O j toji Luzerne,
Tai isztukruju tikra mizcrno 

Tam paVibto Visko gali dažinot, 
Kada tik gauni ten atstenkyt. mažėja. Pernai Rugsojo t .nGiinia kaj piszeh.
Vienoja apy gardo ja yra mote- mon. už ju kilogr. mokėjo 61 jaįgų ponas pasiliks namie tai

?■ ♦

T — O kas tai do teatras! —- 
kiauše antras...

Tai nežinia kai piszets.

M

• riu tokiu,
Su vyrais pasimetusiu, 

Tfii jOszko &nt bardo vyru 
tokiu,

r

i

centą., b sziemet tik 51 centą. bus drama, jaigu poni iszeis 
Užtat daugiau suvalgo žuvies, pasivaitkszczioti tai bus kcraie- 
kuriUs pagauna šavo kmšžrtb dija, o jaigu uoszvo parvažiuos, 
vrindehyse. / I tai bus basi tragedija. •vandehyse.

f
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.

— Tik vienu savaite iki 
Kaledu. Szelpkite savo miesto 
biznierius kurie ir jus szelpe 
kada reikalas užeina. Isz kitu 
miestu biznieriai jus nesiuzelps 
jaigu reikalausite paszelpos.

— Pana Berta Petroviczili
te, 424 W. Cherry uli.,vkuri tu
rėjo operacija ant pendesaitis 
vietinoja ligonbutoja jau su- 
gryžo namo daug sveikesne.
— Trvs vaikai: F’ranas Nester

16, Juozas Kravson, 17 ir Juo-
— Duonkepiais trokas kurijas Nariszkis, 18 iszmusze bul

vare J. Lazicki.s 
susidūrė su automobiliu Metro 
Waszni isz lludsono. Trokas ap 
si vert e sužeisdamas 
dreiveri.

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU
WY, » « » am WaW’V'''*’' ky*Vi ........

j

isz llazlelono>ga Broxtono

lengvai

t Helena, trijų metu myli
ma dukrele Antanu Bagdonu, I 
524 W. South uli., po trumpai, 
ligai dipterijos mirė Panedelio 
ryta. Laidotuves atsibuvo pi •- 
vatiszkai Soredoj popiet.
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Dr. J. J.WYCHUNAS
Lietuvis Akiu Gydytojas
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Lietuviszki Bonai
Norintieji parduot gaunate

i

19

garadžiaus kuri 
apiplesze ir ketino bėgti kada 
likos susekti ant to darbo ir vi-iI 
si nusiunsti in l’ottsvilles kalė
jimą.

Janikonis,—— Alikola .Janikonis, 
metu, 203 E. Laurel uly., likos 

kasylklosia iii koja.
in Pott’svilies 

ligonbuti ant gydimo.

’ sužeistas
( Likos nuvežtas

— Petras Suhockis, 
Main uli., mirė Seredoja LocuM 
Mountain ligonbuteje, nuo su
žeidimu kokios aplaike laiko 
darbo Packer No. 4 kasyklosia. 
Paliko paezia, sunu ir tris po- 
vaikius ir du 'brolius.

gyveno pas savo 
ežiu k on i on o ant

t Agota Smalinskiene, kuri 
dukteria Pa- 
626 W. Rail

road uli. įnirę Ashlalndo ligon-
buteja rtarninko. Velione pali
ko sunu Joną mieste, ir tris ve
dusias dukteres kaipo ir asz- 
tuonis aliukus.

— Praėjusi Pancdeli audžia 
Koch isz Pottsvilles sūdo pa
ženklino advokatu Leroy E. 
Enterline isz Ashlando apimti 
vieta distrikt attorney in vie
ta mirusio (‘harles Snyderio. 
Naujas distrikt attorney turi 
4.3 metus ir jo tėvas buvo advo
katu. Enterline'paženklino tuo- 
jaus savo pagelbininkus advo
katus McGnrl isz Minersvilles, 
Ryan isz Mahanojaus, Dailey 
isz McAdoo, Hehliek isz PotIš
vilios ir bid ward s isz Shenan
doah. Naujas distrikt attorney 
prižada “ iszczyst y t 
biaures pakampes ir urvas vi
sam paviete. Ar jam pasiseks

v p
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PLANUOKITE DABAR
ir pasinaudokite isz smagios, link
smos pigios ekskurcijos. Yra Geri 
proga atlankyt gimines ar draugus 
lodei sutverkite partija ir važiuoki*

KALĖDŲ DIENOJE
Petnyczioj 25 Decemberio
In PHILADELPHIA $2.25

Isz Shenandoah 25c. virsziaus
ARBA

In NEW YORKA 33.00
Matykite plakatus apie dauginus.

ANT READING GELEŽINKELIO

ANT KALĖDŲ!

•19

I

aukščiausia markėto preke.i^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.

Del informacijos rašykite in 
Dept. 4.

I Kurt H. Schurig & Co 
60 BROADWAY 

NEW YORK
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Skaitykite “Saule”
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Ant. J. Sakalauskas
LIETUV1SZKAS GRABORIUS

331 W. Centre St; Shenandoah, Pa.
(Bell Phone, Dial 2-1512)

a 
pL «
A vj

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.62

f

Busite pilnai užga-• Szv. 
i n vy ks

Philadelphia. Pa.
Kaži micro .parapijoje
Ketures Desziints Valandų At
laidai kurie prasidės Nedėlio
jo, 20-ta szio menesio. Bus pa
kviesta daug kunigu in pagel- 
ba del atlaidų. Po Kotures Do- 
szimts Valandų bus misijos 
kurias atlaikys Jesuit as Bru- 
žikas. Misijos bus iki Sausio 3 
diena.

Broliai ir sesutes

4 •

nr

► M

*

VA

N avajo 
mo maisto prie sztoro Zuni, 
Komunistu Wash ingi one

Inijonai, kurie n u kent ėjo baisiai nuo snieginiu viesulu, lauke ant iszdai:-
9 __

kurie nuvažiavo melsti prezidento suszelpimo bedarbiu, 
pasveikinti su paikoms ir turėjo bėgti nuo Baltnamio. 3. — Jonas Nance Garner 
Demokratiszkas kongresrnonas kuris yra pirmininku kongreso.

k 9

New Mexico 9 kuriuos valdžia suszelpiubja. Demonst racija 
bet likos 

isz Texas,

Mokamo 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turčtumctreikalaussu musu ban
ka nepaisant ar mažas ar didelis.

i
i
I

I

I

I

Nubudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa
laido jima atliekam rūpestingai 
ir gražiai, 
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girard vilias 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimta 
minutu. Bell Phone, Dial 2-1512

jiasi nau
dokite Dievo malonėmis 
gali būti per vėlu kitu misijų 
sulaukt i. Neat idei Ii noki t e 
vo kasdieninius darbais.

— uSenas Koris!as.

y
nes

sa-

,»

Cumbola, Pa. — Vincas Rut
kauskas—Rufus, 46 metu, liko3 
užmusztas per automobiliu ku
riamo važiavo Albertas Saba- 
lauėkas isz Silver Creek. Ne
laime mate keli steitinei pra
važiuodami tame laike ir kal- 
tininJca sulaikė. Sabaliauskas 
aiszkino *kad neinate Rutkaus
ko kada in ji trenke. Rutkaus
kas paliko paezia, tris dukte
rie, sunu, du brolius ir dvi se
seris.

Minersville, Pa. — Magda
lena Milauckiute isz miesto ir 
Po v via.s Bercher isz Pottsvilles 
likos suriszti mazgu moterys
tes Nekalto Prasidėjimo baž-

■ nyczioje Elkton, M d.
f

Chicago.
atėmė

' ezekiais

T

banditai
$267

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

t Czionais mirė Juozas 
Agurkis, 20 metu, .191 McLean 
ulv., kurio laidotuves atsibus 

V 7

Petnyczios ryta su bažnytinė
mis apeigomis. Velionis paliko 
tėvus Juozus Aguilkius kelis 
brolius ir seseris.

mirė

37

'kai nenorėjo kad paskui juos 
sektu ir pradėjo mėtyt in juos 
akmenais. Vaikai pradėjo me- 
t y t akmenai s ; 
tikra akmenim

ilgai ir prasidėjo 
) kova kurioje 

Aridriukas ir Jonukas likos su
žeistais in galva, kaip'o ir Pra
nukas Gabriel aplaike peis'kel- 
dima pakauszio nuo ko vėliaus 
mirė. Keli vaikai likos areszta- 
votais.

SSZ1SZ1Su.<ii.i    A*.'*«iwi—.m.niiiiuiuiiij>ii

SMARKUS VAIKAS.
Motore: — Ar tu žinai vaiku

ti kur gyvena M i kolų kas Sjiir- 
ga ?

Vaikas: — Taip žinau, 
jo

bet.
dabar nesiranda namie, bei 

jaigu man duosi nikeli, lai asz 
tau ji sujeszkosiu.

Motore: — Acziu tau, te ni
keli. O kur jisai ba'li būtie? .

Ugi asz esmiu Mi-

©

I

I

Vaikas: -
kol u kas.

I

G. W. BARLOW,’ Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres. Ir Kas.

/>-— - ...... - -------------- L-LJ .. . J" „"Į. . i-------

Dr. T. Tacielauskas
, Pirmutinis Lietuviszkas 

Dentistas Mahanojuje
r*-Ant 2-tro Floro, Kline Sztoro
19 W. Centre St., Mahanoy City

-------------------------------- ----------------------

Petras Jankovskis, 
906 Main ulyczios Diek- 

kuris nesenoi sugiy- 
priglaudos 

pradėjo

metu,
ko n City,
žo isz pamiszeliu
Hillside Home, pradėjo szau- 
(Ivt. in susirinkusius, sveezius 
ant bankieto Szv. Marijos 

narna seserų, 
mokslaincc

bankieto 
mokslai nėjo ir 
Seseris inbego in 
skiepą, kur lame laike radosi 
apie 200 svoeziu. Vienas isz su
sirinkusiu nuginklavo pamisze 
Ii ir atidavė in raukais polici
jos.

Ilarri'sburgo sūdąs nn- 
sekanezias ypatus isz 

už peržengi- 
Jonas

Pi Ii pas Slot ui k ir

bando
m irs u aplinkines
ma prohibieijos tiesas:
Baėvinskis,
kiti isz Pittstono, Kazimieras 
Strielkus ir Vincas Balinskas 
isz Scranton ir daug ik i t u.

K. RĖKLAITIS
4

Lietuviszkas Graborius

PAVOJINGAS DARBAS.
Ona:

jaigu žmogus varo aiitomobil- 
liu su viena ranka?

Jisai: — Ju bet. Jau ne vie
nas jaunikaitis tokiu budu in- 
važiavo in bažnyczia.

Ar labai pavojinga

Wm. Traskauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

^rC'ĮJĮĮgV'l-J. i' J■> '
į-

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA 

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYRTFIlf
Kada laikote pinigus banke, tada j u tiek neiszduodate 
jeigu laikytumėt juos namie.
Nekurie vyrai negabužsilaikyti nuo iszdavima pinigu ka
da juos pagauna in rankas.
Yra visada genaus teip gyvonti idant galėtumėt kiek 
pinigu pasidėti in banka ir juos tenais palaikyti.

a

tau. Užsilaikyk prideramoj padėty.

Tu Esi Pavaromas 
Iš Darbo!”

Sušunka darbininkų prižiūrėtojas, jei 
tu negali pajilaikyti kartu su kitais 
darbininkais.

Neduok jam progos šitai pareikšti 
tau. Užsilaikyk prideramoj padėty. 
Kiekvienų vakarų naudokit garsųjj 

’ penų

PAIN-EXPELLER*Trade. Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninko moterems. Priei
namos prekes.

516 W. Spruce St., 
Bell Telefonas 149

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA, - PA.

Ml A- /B«
Ireg. J. V. Pat. Biure.

Masažuokit savo muskulus su juo.
Išvengkitc persalimų išsitrindami su juomi sau krutinę.
Apsaugokite savo darbų palaikydami geroj padėty savo sveikata. 
PAIN-EXPELLERRIS* jums pagelbės.

Kaina 35c. ir 70c.......................................... Parsiduoda Viaur
* t

Išvengkitc peršalimų išsitrindami su juomi sau krutinęLaidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvių,

—- Audri tiktis Szepkovskls, 
14 metu, 146 .Davenport uly. 
Jonulkas 
Loon uly.,
kui (kuopa vaiku kurie ėjo pa
žiūrėti beisboles. Didesni vai-

, ir
200 Vau

PAIN-EXPELLERRIS* jums pagelbės.1

kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t. —Bell Telefonas 506 
603 W. Mahanoy Avė; Mah. City

Pollock,
Plymouth seko pas-Trvs %

$696 pinigais ir 
isz Miss Amui Gillis, 

4334 North Albany avė. Mergi- 
?szo pini

gus Georgo A. Morrill kompa
nijai, 157 West Harrison 
įkuriai ji tarnauja.

•MM

' na ėjo isz banko ir ne
i

9

Port Washington, Wis.
Saules” 99 numuro 1

I(klaida apie laidotuves mirusio
< l i <buvo

lt!

* Tikrasis turi INKARO vaisbažcnklj*
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ii I I J I Have
Money

4
■-a

fey,Jono Norausko, juavarde tu- 
_ rejo būti Jonas Murauckas o 
A ne Norauskas, o kuris pribuvo 
Ą in Amerika 1907 mote 
8 1919 mete.

Prasarga. — Tankei aplaiko- 
me greitai ir neaiszkei «ura- 
szytas žinias per musu kores- 
pondentus, todėl ir klaidos isz- 
eina. Patarėme, raszyti dane

lio 
bus, ypatingai pravardes.-Red.

o no •
c
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■’.L*5* t
< v V •* i

. i _
Z &

kfetmaa
h

I

ft

I
!į Kzimus aiszkiau o klaidu

DABAR laikas užraszyti 
giminėms in Lietuva, lai-ft I 
kraszti “Saule,” Dovanąjį 
ant KALĖDŲ, o isz kurioj 
Lietuvoje labai nudžiugs!

Yra tai pigiause Dovana, -jj ... . • • . .K

kraszti Saule, 9 9 Dovana A

§

»
del jus be jokio rupesezioft

DARBUSINKISZKOS 
ŽINUTES

Yra Geras Paprotys Taupyti Pinigus'
Pristokite prie muso 1932-meto Kalėdinio Kliuho. 
geras
teip labai reikalingi. Padėkite keletą doleriu kas savaite, 
ant ateinaneziu Kalėdų turėsite gražia suma pinigu.

Yra tai 
būdas taupinima pinigu ant Kalėdų; kada pinigai buna 

o

KOŽNAS GAL PRISTOTI—KOŽNAS PRIVALO PRISTOTI 
» ' t

Lygi Suma Klesa •
IN 50 SAVAITES

Metų pabaigai artinantis, Ka
lėdų nuotaika jau čia pat. Kad 
įvertinti Kalėdų nuotaikos įta
ką, \reikia pastebėti ir turėti 
minty minias žmonių, kurie ver
žiasi į krautuves, skubina gat
vėmis ir ruošiasi metų sezonui. 

.Šiuo* laiku žmonės nežiūrint ne
patogumų, kartajs vargo, vistik 
linksmi, juokauja ir geram upe.

Kitos tokios šventės, kaip Ka
lėdos nėra Jos prisiartinimas, 
nors atneša su savini problemas a-a » t

ledų nuotaika jau čia pat. Kad 
a • • V M • 4M f 4*1 ’ A

reikia pastebėti ir

-klibina gat-

kada nors rūkėte. Tik geriausi 
tabakai - tabako Derliaus Grie- 

tenaudojama pagaminti 
Lucky Strike cigaretus. Taip 
pat, tam tikru spraginimo pro
cesu su pagalba ultravioletinių 
spindulių, pašalinama tam tikros 
tabako kartumo savybės, kurios, 
naturališkai, yra kiekviename 
žaliame tabake. Spraginimo pro
cesas yra jūsų gerklės apsauga 
prieš kniįėjimą ir kosulį.

Prie >ių labai atsargių gaim-

Sis spccialis Kalėdoms įvynio
jimas simbolizuoja šią šventę, 
be to, jis yra praktiškas ir deko- 
ratyvis daiktas. Jo puikios spal
vos atitinka nuotaikai ir šventės 
dekoracijoms. Prie to, specialės 
kartono dėžutės duoda geresnę 
protekciją siunčiamiems, 
dovana, cigaretams.
Lucky Strike gamintojai pra
dėjo vynioti savo cigaretus į tam 
tikrą Celofaninę popierą 
sk vėleliu. Celofaninis

kaip 
Nesenai

tinė

nėra Jos prisiartinimas,
I 

apie dovanas, ir kiekvienas ieško

ji atneša kartu ir malonumo. Ta
ttsakvmo klausi main s, 

9/
tačiau

SU 
pakelis

užlaiko cigaretus Jvicžhis, tarsi "’elo(lu 'vikiania ir ekstra 

< Celofaninę popierą su
' protekcija jyvniojanl pakeli i 

i• .( į,i ■ 1 '*L *'Tiems, kurie nori pasiųsti Ka- f 
ledoms dpvanų ’ 
grupei, lalxii atitiks specialūs 
200 Lucky Strike 
pakai nesutrukdys daug laiko 
ir energijos pirkinėjimams ir 
tuo tarpu bus praktiški ir nau- !   

* * * «................ • • « «• t1

tik išleisti iš dirbtuves
i skvėle

liais. kuriais labai lengvai galimaPadauginimo Klesos 
IN 50 SAVAITES 

1c Klesa užmoka . 
2c Klesa užmoka . . 
5c Klesa užmoka . .

10c Klesa užmoka
Numažinimo Klesa 

IN 50 SAVAITES 
Pradedat bu didžiausia suma ir nu-

dovanų problema paprastai yra 
šitokia: ‘kur aš galiu rasti do
vaną. kuri bus naudinga mano 
draugui, draugei ar pažįstamam, 
kartu, ji turi būti nebrangi?’’

Šiitą problema yra visų pro
blema, nežiūrint kiek kas norė
tų siųsti dovanų Kalėdoms. Su
prasdami šį reikalą, Lucky 
Striku gamintojai 'pagamino* 
spccialį Kalėdų dovanoms pake
lį ir vadinamą Covcr-dėžutę, 
kuri yra didesnė ūž paprastąsias 
ir papuošta nėpaprastai vyku
siai suderintom spalvom, Ši dė
žutė apsaugoja cigaretus ir 
kartu yra gera’s papuošalas na
muose Kalėdų šventėms.

visai tirąugų į atidaryti pakelį. Tik reikia vieną 
nn,i vvm • uS ! jį
? pakai. Toki ; plėšti.

. $12.75

. $25.50

. $63.75
. $127.50

25c Klesa užlhoku . . $12.50 skvetą prilaikyti pirštu, o kitą 
plėšti.

Kadangi šie
. $25.00
. $50.00

50c Klesa’užmoka 
$1.00 Klesa užmokaShamokin, Pa. — Ant Kale- 

i»z siuntimo, o giminėms $ <Li analinis distriklas’No. 9 ap
lankys isz unijos kasos $15.00 
del suszelpimo bedarbiu angle- 
kasiu. - ■
. Mount Carmel, Pa. — Trys 
anglekasiai likos užgriauti Lo
cust Gap kasyklosia. Po keliu 
valandų visi trys likos giluk- 
mingai atkasti — gyvi ir-svei
ki.

ft padarytsit neiszpasakytinai $ 
!; daug džiaugsmo, per visus f“Į 

metus. Ik

Prenumerata kasztuoja 
in Lietuva, tiktai $4.00 ant $ 
meto.

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

y

i! $

$2.00 Klesa užmoka . . $100.00
. $250.00

•9 i

specialūs Kalė-

mažinai suma kas savaite.

$5.00 Klesa užmoka .
$10.00 Klesa užmoka . . $500.00
$20.00 Klesa užmoka . . $1,000.00

Yra klesa tinkama del kiekvienos ypatos

First National Bank
Mahanoy City, Pa.

kuri yra didesnė ūž paprastąsias » * • • t

dingi kaip dovanos. Gabrita iš-
VI
gatvėse ir krautuvėse skubinant 
surasti ką nors tokio nupirkti 
savo draugams, perkant Specia
li Lucky Kalėdų Pakelį.

Lucky Strike gamintojai ne
sigailėjo pastangų ir darbo, kad 
kaip nors padarius Lucky Strike 
cigarctus geriausiais kokius, jūs♦

diniai Pakeliai bus parduodami . 
visose krautuvėse, 
nori Kalėdoms

tie. kurie 
pasiųsti

•h

savo
engti lakstymo stumdinėjhnosi ; draugams Luckies gali pa

| siųsti greitai ir lengvai, ir tuo 
; išrišti sunkia I ’Kalėdų dovanųišrišti sunkią 
problemą.

Ir savo draugams jie galt pri
tinkančiai palinkėti ”A Merry 
‘Lucky’ Christmas!”—Linksmų 
"Lucky” Kalėdų švenčių.

tinkančiai palinkėti “A Merry

(Advertisement*/




