
I

ESTABLISHED IN 1888. YEARLY I 
Advertising Rates on Application

No. 21 Wh / All TH HMD AT TH« MAHANOY CITT. PA.. 1 
rs Iroeiorrioi as bhoond class mail matthhJ

ISZ AMERIKOS
t

UŽKLUPIMAS
BANDITU

ISZNESZE IN PADANGES 
AUTOMOBILIU, 

PAIMDAMI $104,250.

PENKIS SARGUS SUŽEIDĖ.

Coverdate.

Pittsburgh, Pa. — Banditai 
panaudixlami dinamitą, isznc- 
sze in padanges ginkluota au
tomobiliu kuriame vėže $104,- 
250 doleriu užmokėti pedes 
darbininkams Pittsburgh Coal 
Co., sužeisdami penkis sargus 
kurie važiavo paskui kitam 
automobiliuje, po tam surinko 
maifzus su pinigais ir -dingo 
nežino in kur.

Pinigai buvo vežami in ka
syklas Library
Banditai užkasė dinamitą ant 
kelio, sujungė su baterije ir pa
sislepia krūmuose lauke atva- 
žiuoja'nti automobiliu su pini
gais. Kada automobilius užva
žiavo ant tosios vietos, paspau
de baterije ir kilo baisi eksplo- 
zije, kurioje likos sužeisti pen
ki sargai o dreiveris ginkluoto 
automobiliaus mirtinai ir kaip 
rodos mirs.

Banditai tuojau iszszoko isz 
kriimu, surinko pinigus ir nu- 
piftzkejo nežino kur. Visa ap
linkine juju jeszko. Palicije vi-
sosc valstijose aplaike piJiepi* 
mus sulaikyti nepažinstamus 
jr»aiu«kMir<tiU9 ypatus. - — •.

GAL NE BUS MINKSZTU 
ANGLIŲ STRAIK0.

Altoona, Pa. — Drauguve 
minksztu augliu operatorių vi
durinėje Pennsylvanijoj ant 
savo nepaprasto susi rinkinio 
nutarė priimti užmanymą Uni
ted Mine Workers ant padary
mo sutarties No. 2 distrikte ir 
tokiu budu užbėgti kerszinanti 
straika kuris ketino invykti 1 
A pri liaus.
ISZ GAILESCZIO MIRE IN 
DVI SANVAITES PASKUI 

PACZIA.
Chicago. — Isz didelio gai- 

lesczio po netekimui paezios, 
su kuria pergyveno apie 63 me
tu, in dvi sanvaites po palai
dojimui mirė Augustas Vienec-' 
ki, 93 metu farmeris, gyvenan
tis artimoje Barrington, Ill. 
Kada apvaiksztincjo sukaktu
ves 63 metu vinezevones, senu
kai prižadėjo sau mirti draugo 
ir tas konia iszsipilde. Dakta
rai isztyrinėjo, buk senukas 
mirė nuo szirdios ligos i>z prie
žasties didelio gailesezio. Prie 
mirszitanczio tėvo radosi sūnus, 
anūkai, pra-anukai ir pra-pra- 
a n u kai isz viso 49. Likos palai
dotas szale savo rnylinczios pa
ežiu les.
MOTINA BAISIAI APDEGE 

DVI MERGAITES 
SUDEGE.

Johnstown, Pa. — Dvi mer
gaitei sudegė ant anglies, juju 
motina baisiai apdegė ir du ki
ti vaikui, kadji ugnis sunaikino 
narna Jono Czekalo, arti South 
Fork. Tėvas ir keturi vaikai 
taipgi randasi ligonbuteje nuo 
updegimu.

Kaimyno namas kuriame gyJ 
veno naszle Elzbieta Sadlauc- 
.kieno su a^ztuoniais vaikais, 
turėjo stebėtina iszsigelbejima 
isz deganezio namo.

l'gmz prasidėjo kuknioje pas 
Czekalus. Podukte Eile Se- 
manskinte, eidama gult, užtiko 
ugni kuri jau buvo smarkiai 
prtwupla tiltus. Pabudino visus, 
bet ne visi iszsigelbejo in lai- 
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NEAPGAVO
MOTERĖLES

DIRBO DIENA IR NAKTĮ, 
BET DIENOMIS DARBAS 
BUVO PRIE KITOS 
MOTERĖLES SZONO.

Chicago. — Kelos sanvaites 
adgal Konstantas Jakielis, tu
rintis panaktiniu (Vaczmono) 
darba fabrike, 
paczinlei Marijonai, kuri g;

ant 4632 Homer ui vežios

praneszc savo
e-
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Kur didelis skaitlis gyventoju pražuvo audroje

na
buk gavo dienini darba.

“Pain! — suszuko Mariute
— dabar turėsimo užtektinai) veliantis 
dolernku ir galėsiu nors nusi
pirkti nauja drese. Toki gera 
vyra kaip tu Kostuti, tai sun
ku surasti ant svieto!”

Kostas sergėjo fabriką nak
timis, o diena dirbo kitur, kai}) 
mane Mariute. Arsziausia buvo 
tas, kad Kostas nedavinėjo pe
des Mariutei nuo dieninio dar-

Kada jojo papraszydavo 
pinigu tai vis atsakydavo 
turiu.”

Ka daro Mariute: “ 
tyrinėti ta jojo dienini darba 
ir dažinoti ka ir kur jisai dir
ba,”

bo.
i <

J

ne

reikė isz-

Mariute sake sli
džiu i :

pamislino sau Mare. Kaip 
pamhlino taip ir padare ir ant 
galo Kosta liepe arcsztavoti 
kada dažinojo apie ta ji “die
nini. darba.”

“Ar žinote kad mano 
fain vyrukas apsipaeziavo su 
kita moteria 12 Februariaus, 
su Janina Jakielienia, 2708 S. 
Kildare Avė., pas kuria pralei- 
dinojo visa diena, o asz maniau 
klid jisai radosi prie darbo/7 

u Ai* tiii I/aIziq nu h Izqv t nl i A* t
r f. r

Ar tai tokis pauksztolis!” 
paszauke sudžo ir padovanojo 
Kostui viena meta kalėjime už 
daug-patysta.
DINGUSI ŽMOGŲ SURADO 

PRUDE.
Kulpmont, Pa. — Lavonas 

Vlado Griszkevicziaus, 20 me
tu, kuris buvo dingės isz namu 
kėlės sanvaites adgal, likos su
rastas prude Bear Gap Water 
Dam ant Natalie kalno.

Kazimieras Mikalauckas pra
eidamas jno prūdą užtemino 
gulinezias drapanas ant kranto 
ir praneszc apie tai miestui, 
kuris iszleido isz prūdo apie 
milijoną galonu vandens ir ant 
dugno rado Griszkevicziaus la
vonu.

Vladas apleido miestą kalbė
damas tėvams, buk eina pasi- 
jeszkot darbo ir nuo tos dienos 
dingo visa žino apie ji, pakol 
nesurado jojo lavonu.
ČIGONE APVOGĖ LENGVA

TIKI ANT 650 DOLERIU 
LAIKE BŪRIMO 

ATEITIES.
New York. — M. Markovicz, 

apskundė 20 motu Stepanija 
Stanko hz Maspeth, už tai, kad 
laike kada jam inspejinejo 
ateiti, atspėjo taipgi, kad phs 
kvaili radosi kiszeniuje 650 do
leriu kuriuos lengvai isztrauke 
jam isz khzeniaus* prisisavin
dama sau.

Markoviczius prisipažino sū
dė, buk Stepanija atėjo pas ji 
prižadėdama jam pasakyti kas 
atsitiks jam ateitoje, ant ko su
tiko, ne tik jam ketino burti 
ateito isz rankos, bet ir isz ka- 
zyru ir ugnies in kuria inpylft 
kokiu tai proszku, o kada tas 
ugnyje eksplodavojo, cigonka 
jam isztrauke pinigus isz ki- 
azeniaus.

Stepanija pripažino kad jo
sios tėvai paeina isz Rumuni
jos, bet jiji yra gimus Chicago 
— yra cigonka, bet nuo trijų 
metu paliovė bui’ti. Tvirtai už- 
gincziha, kad pinigu no ome 
nuo Markoviczo. Sudžo ja ja

Bristol, Conn. — Prokuroras 
pradėjo kvosti Ona Swikils isz 

; Terryville, 58 metu amžiaus, 
kuri yra gavusi apdrauda ir 
pinigus keturi u žmonių, keis
tai ir staiga i numirusiu. Lie
pos menesi 1922 mote pasimirė 
Butuženskas, barzdaskutis, gy- 

pas Swikaliene. 
metais vėliaus mirė 

Barnowski, o 1925 metais mirė 
Antanas Nozeieki, abu gyveno 
pas Swikaliene. Dabar pasimi
rė motina Barnowskio, palikda 
ma apdraudos $2,500 ir sutau
pytu pinigu $7,150 Swikalie- 
nei. Daktaras,kuris egzamina
vo mirusia Barnowskieno, pa
dėjo ant raporto klausimo žen
klą ir prokuroras ome tyrinėti. 
Iszkasus Bamowskienes kuna 
ir padarius kvotimą, rasta ar- 
szeniko.
DAUG .ŽMONIŲ ŽUVO 

DEGANCZIUOSE 
NAMUOSE.

Browns Mills, N. J. — Wil
liam Stevenson užpylęs ant pe- 
cziaus .ka rasi no idant greieziau 
degtu, kilo cksplozije, kuri aki
mirksnyje prasiplatino po vi
sa narna, su taja baisia pasuk
imą, kad jisai ir septyni vaikai 
sudegė ant smert. 
•-••-McKeesport, Pa.

Dviems

Paveikslas parodo dali miesto Tanamboo, ant Madagascar bai: i
gyventoju iiužmusze dideli skaitlį

M. o.. . ......... .. .... . I H ImmU.
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Isz Visu Szaliu
' < ■ 1

kur bais i audra 
penki laivai likos užmesti ant kranto.

JAPONIJOJ ŽUVO
9 TUKSTANCZIAI

ŽEMES 
DIDESNES

Ji

DREBĖJIMAS
PADARE 
BLEDES NE KAIP ISZ 

PRADŽIŲ BUVO 
MANYTA.

Kokio, J'aponije.

o devin-

LENKAI APSZAUDE PORU 
KAIMA.

Kaunas (Elta). Kov 
ta Lenku dvidesz'imtpirmo ba
talijom) treczioji kuopa ap- 
szaude Poru kaimu ir in musu 
argyba paleista apie szimtas 

Kovo deszimta paste- 
Lonku kariuomenes bū

reliu judėjimas palei demarka
cijos linijos. Lenku kuopos va
das iszszaukcf mųsn sargybos 
virszininka, pareiszkv jog su
traukęs kariuomene, nes nova 
musu policija ap?-zaudžiusi 
Lenku sargyba, kas netiesa.

BOMBA SPAUSTUVĖJE.
Kaunas, (Elta). — Szianakt 
Lietuvos Žinių”

szuviu. 
beta

DIDELE
TEATRE“ISZ LIETUVOS

I ■’C 11 '

spausi live j 
pa-

I Jepart-
< > -

lipo sll-
ea

Suh v
27 MOTERIS IR VAIKAI 

ŽUVO DEGANCZIAM 
TEATRELIJE.

veikslu teatrelije

— D vide-

Visa szei-

■Per t n 
paezia priežiiste sudegė namas 
Arthuro Paquet o su juom vi
sa szeimyna: tėvas, motina ir 
dukrele.

Saltsburg, Pa.
myna Clarenco Marsh suside
danti isz septynių ypatų sude
gė drauge su namu kuris užsi
degė nakties laike ir visa szei- 
myna likos pagauta, neturėda
ma laiko iszsigialbet.
PAMISZELIS TĖVAS NU

ŽUDĖ VISA SZEIMYNA 
IR PATS SAVE.

Tacoma, Wash. — Isz neži
nomos priežasties iszejo isz 
proto Harold Eusen, kuris nu
žudė savo paezia ir tris vaikus 
po tam pats sau atome gyvastį 
iszgerdamas truciznos.

Pamiszelis užklupo ant savo 
szeimyneles kada visi miegojo, 
naudodamas kirvuką ir plak
tuką, i u kuriais baisiai suka
pojo kimus ir suteszkino pa- 
kauszius.

Po tam davė telefoną palici- 
jai ka padare, liet pakol toji 
pribuvo Eu^en’as nurijo tru
ciznos. Badai 'Eusen’as kelis 
metus radosi pai'kszu prieglau
doje ir ant praszymo paezios 
tik dvi sanvaites adgal kaip 
likos paleistas namo.

SNIEGINE VIESULĄ 
VESTUOSE.

Denver, Colo, — Keli žmo
nes žuvo, telegrafai ir telefo
ną?, Nebraskoje, Kaušuose ir 
Koloradoje suardyti per viena 
isz smarkiausiu snieginiu vie
sulu kokia kada atlankė czio- 
nais. Kolei likos užpustyti, 
miestas nuo miesto atkirstas. 
Pro Julesburga viesulą prapu- 
te smarkumu 50 mylių in va
landa užpustydama nekurias 
dalis miesto ant asztuoniu pė
du. Ciysple Creek prisnigo ant 
24 pėdu todėl kalnakasiai ne
galėjo eiti in darba.

H Ryga, Latvija, — Kas to-
kis padėjo dinamito po .spaus- 
tuvia “Lietuva Žhinios”. Eks
plozija sudrasko’ visa spaustu-

nubaudę aut 30 dienil kalėjimo. nesužeidė.
* J

i, ✓
4

Tokio, J'aponije. — Valdže 
apskaito buk drebėjimas že- 
m’es padare daugiau bledes ir 
skaitlys žuvusiu daeis gal ant 
deszimts tukstaneziu žmonių, 
ne kaip isz pradžių manyta.

Vietosią kur drebėjimas da
vėsi jaust, suskaityta nema
žiau kaip devyni tu'kstancziai 
žmonių kurie žuvo taja diena. 
Tango* provincijoj žuvo 3,800.

Daugelis žmonių surasta už- 
muszta ant atitolintu ukiu 
kaimu. Daugelis mirė nuo su
žeidimu, nes po drebėjimu že- 

su 
viešnioms ir u|)es iszsiliejo isz 
loviu, padarydamos da dau
giau bledes.

Laivas Kirishima Maru 
43 .kadetais likos paskaudytas 
laike szturmo.

Szimtai tukstaneziu žųioniu 
kenezo bada, neturėdami ne 
trupuezio maisto. Szimtai ma
žu vaiku mirszta kasdien.

Liepsna 
kad

GALVAŽUDŽIAI, ISZŽUDE 
SZIMAT0NIU SZEIMA, 

SUSZAUDYTI.
Kaunas. — Vasario 10 diena 

karo lauko teismas isznagrinė
jo plesziku-galvažudžiu Bag
dono Vaclovo ir Jankūno Juo
zo byla, kurie, kaip žinoma 
praeito Gruodžio 27 diena 9 
valanda vakare iszžude Szima-

Teismas, 
iszžiurejes byla, rado juos visai 
nusikaltusius
.atimant isz ju visa pilietines 
teises suszaudyti.

4 C 
invyko didelis sprogimas, 
dares dideliu nuostoliu.
GRIPAS DAR SIAUCZIA 

LIETUVOJE.
Nuo Vasario 7-14 dienos in- 

registruota Sveikatos
mente sulyg apskriezio gyyt 
ju praneszimais 4,485 g 
sirgimai, isz kuriu mirė 7. 
ve plaucziu uždegimą, 
apskrieziu daugiausia iszpuola
Biržų apskrityje. 210, Kauno 
mieste 1769, isz kiniu 4 mirė, 
Mariampoles apskriezio 
Panevėžio apskri. 974 Raseinių 
apskriezio 246, Rokiszkio ap
skriezio 81, Szakiu apskriezio 
189, Sziauliu apskriezio
Telsziu apskriezio 474, C k me r 
ges ap. 127. Bet augszcziausia 
laipsnis jau praėjo ir maždaug 

ir nusprendė: už kokiu dvieju savaieziu tiki
mam!, kad epidemija visai 
eis.

3( )6,

86,

Ir

tonio Jono szeima.

mes užejos baisus sztnrmai

Voloyda, Rosije. 
szimts septynios ypatos sude
gu deganeziam krutamuju pi

ką i mėli je 
sziauriniam Dvinske. Ketures
deszimts da nesuranda. Teat ro
lls užsidegė nuo nupuolusios 
karasinines lempos, 
taip greitai prasiplatino, 
susirinkusiojo neturėjo laiko
gelbėtis. Apie penkes dcazimts 
ypatų likos inaž daugiau su
žeistos, apdegintos ir sumin
džiotos kada pradėjo grūstis 
prie vienatiniu duriu.

Žuvusioje buvo daugiausia 
moteres ir vaikai. Taji vakaru 
buvo perstatymas duotas per 
Moterių Terptautinio Pasilino- 
savimo komitetą.
153 METU TURKAS 
APSIPACZIAVO 

VIENUOLIKTU KARTU.
KonstaJitinopolius. 

Agha, žinomas

11'

, Jiems buvo 
dndla 48 valandų laikas pa
duoti Respublikos Prezidentui 
praszymas ju pasigailėti.

Prezidentas Smetona pad no 
ta karo lauko teismo sprendi
mu nuteistus mirti galvažu
džius Bagdono ir Jankūno 
pasigailėjimo praszyma atme
tė.

Karo lauko sprendimas 
vykdytas Vasario 11 diena 
valanda. Abu galvažudžiai sii- 
sza ūdyti.

ora-

su

—Za ro 
visoje Turki

joj, o gal ir ant viso svieto, kai
po seniauses žmogus, turintis 
153 metu, apsipaeziavo praei
ta Kelt vergą

neturėdami

SAVOSU
APSIVEDĖ

GYVENO
DUKTERE; _ _______ _
PASAKĖ VYRUI, TASAI 

UOSZVI NUŽUDĖ 
UŽ TAI.

Lvavas, Lenkije
Eronczak isz Brujevro, turėjo 
tris patoges dukteres ir su vie
na, 
su juom 
diszkume per ilga laika, pakol 
mergaite nesusipažino su ko
kiu tai Galasu ir iii trumpa 
laika apsivedė. Gyvenimas po
ros buvo labai laimingas lyg 
tam laikui, kada Genavaite isz- 
pažino vyrui savo slaptybių, 
kuri ja sujungė su tėvu. Galas 
prisiege tėvui už tai atkorszyt. 
Paleido po miestą visokias pa
skalas apie uoszvi. Kada apie 
tai dagirdo senas Eronczak, 
apskundė žentą už apšmeižimu.

Diena priesz teisina Froncza- 
kas valgė vakarienių sn savo 
szoimyna. Sėdėjo tame laiko 
pecziais prie lango, kad tame 
puolė trys szuviai kurie padėjo 
tęva ant vietos. Už tai likos 
aresztavotas Galasas ir jojo 
draugas Gnagdikas, kuris nu
žudė tęva ant prikalbinimo

— Mikola

Genavaite, priverto idant 
gyventu kraujage-

Galaso. Sudas nubauda žentą 
ant keturi u metu ‘kalėjimu o jo 
dranga.ant deszimts metu.

in-
5J

PADIRBTI LITAI
Apyvartoje jau pasirodė pa

dirbto vieno lito monetų*. Pi 
nigai padirbti gana gerai, tik 
palyginus su tikraisiais ji<* 
pilkos spalvos. Nauji sako ir 
pilki nebūna, tik rankon pao 
mus būna slidus. Sakoma, kad 
padirbtu yra dvilicziu ir peak- 
licziu. Apsisaugokite.

sn tikraisiais

vienuoliktu kar
tu. Laike savo ilgo amžiaus pa
laidojo jisai deszimts paežiu ir 
dvideszimts asztuonis vaikus.

Norint s Agha, neturi jokiu 
metrikų užtvirtinti savo ilga 
amžių, bet turi gera atminti isz 
praėjusiu savo motu ir tankiai 
apsakinėja aiszkiai apie karu- 
nacije sultono Mahtnudo II, 
kuris užėmė So^ta 1808 liibte.

m -r » ■

KERENSKIS GAVO

i

PER VEIDĄ ;
NUO M0TERES.

— Nuduodama... . •• rNow York.
kad jam nori imeikti bukietą 
rožių del Aleksandro Kerens-del Alekkandro Kerens
kio, pana Katre Bary, 24 motu 
priėjus prie jo Centre teatre, 
pasako kelis žodžiui Rusiszkai 
po tam su delnu uždavė jam 
per veidą. Akimirksnyje kilo 
sumiszimas, detektyvai aresz- 
tavojo merginą, bot ant palie
simo Kerenskio likot; paleista.

Badai padaro tai, buk Ko* 
ronskis Imdamas premier u Ro- 
sijos, 1918 meto liopo’sugau
dyt josios myloma, kuris tada 
radosi Rusisz^oje kariuomeiio-

Penkesdeszimts kitu maisz- 
tininku likos iszvesla isz salos 
kurie nuolatos porszkadinejo 
kalboje.

V

je.

________ L.• w v
Žinios dane-11 London.

sza buk Madagaskare baisi 
yetra užtausaoj^ųgoli ainiui.

i *

■I

1,394 BEDARBIU KAUNE.
Kaunas. — Iki Vasario 9 

dienos Kauno darbu biržoje 
i n registruota 1,394 bedarbiai: 
ju yra 1,113, in miszkus pasius
ta dirbti 122 bedarbiai, isz ku- 

apru-riti 30 miesto valdybos 
pinti piuklais ir kirviais.

EMIGRACIJA.
Sziu metu Vasario menesi. 

14 diena, emigravo: iii Ameri
ka 1, iii Afrika 3, in Brazilija 3 
in Kanada 4, in Urugvajų 15 
ir in Argentina 21 žmogus.

*

APIE NUŽUDINIMA 
ZABLIASKO.

Pilviszkis. —.Apie pora sa- 
vaiezin atgal buvo nuszautas 

Jurkszu kaimo 
(buvęs Peldienes vvro) Za- 
bliasko brolis, 
szautas vakare 
jam

NEAPYKANTOS VAISIAI.
Kužiai. — Czia yra keletas 

kurpiu. Žinoma, mažame mies
telyje mažakas tenupleszia ba
tu, ir maža kas nesza .taisyti. 
Triiksta kurpiams darbo. Kur
piai vienas antram pavydi ir 
barasi. Žodis*po žodžio <usiima 
ir in krutinės. Viena karta taip 
atsitiko — kurpius primus/.e 
kurpiu. Primusztasis skundžia
si policijai, kuri kaip tik tuo 
laiku buvo Kužiuosty ir pasa 
ko,kad ten ir ten yra jau 
jesžkomas piktadarys, 
naktis. Policininkai ai e p* m 
nurodytąjį butą praszo inleisti 
bet ju neleidžia, ir liepia 
prie lango policininkai, 
cininkai bijo eiti prie

senai
Buvo

Policininkai atėjo

Zabliaskas,
vyro) 

Jis buvo nu
važiuojant 

isz Mariampoles savo, 
Jurkszu kaime, ties Vosyliaus 
sodu.

Zabliaskai važiavę isz Mari
ampoles. Zabliasko brolis fur- 
monaves, o jis, nnszautasis, sn 
brolio žmona sėdėjo rogių ga
le. Kai Zabliaskai atvažiavo 
ties JuPkszu kaimo Vosyliaus 
sodu tai žmožudys užejes jiems 
už akiu ir pažiūrėjęs ar tikrai 
jo auka važiuoja. Po to, užejes 
isz užpakalio paleido isz para
belio du guviu in gale

savo

1

stoti.

riti 
Poli- 

lango, 
kad in juos neszautu. Jie isz- 
laužia duris, o inskustasis kur
pius, iszlindes pro stogą, nnlic- 
go vienmarsZkinis in Amalių 

Pasisako stoties virszi-
ninkui, kad ji apstojo pleszi- 
kai. Vienas tarnautojas, stoties 
virszininkas ir pats kurpius 
pasiėmė brauningus, ateina su 
įmti plesziku, bet ramia poli
cininkus. Kad policininkai bu 
tu pamate ji begauti, be abejo. 

Mažai truko.butu nuszove. 
kad dvi neapykantos Imtu ir 
galva padejes.
STOJA KATALIKYSTEN.
Per 1926 metus Prisikėlimo 

bažnyczioje, Kaune, Žalia jame 
Kalne priėmė Kataliku likeji 
ma: 1 Budistas (Kinietisrogių 

sėdinti Zabliaska ir pastarasis vokato sūnūs), 1 Latvis gydy- 
ant vietos krito negyvas.

Žmogžudystėje intariamas 
nabaszninko žmonos meilužis. 
Zabliaskas, mat, su savo žmo
na buvo pasimetęs. Eina tardy-

• ...

Žmogžudysteje

ad

tojas Liuteronas, 1 Ruse Senti
ke, vienas Pravoslavas septin
tos klases moksleivis inžinie
riaus sūnūs isz miszrios mote
rystės Lietuviu su Rusėmis, 
uuksztesniu valdininku vaikai.
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Kas Girdėt KALIFORNIJA
KA RASZO MUSU SKAITYTOJAS 

APIE TAJI PUIKU VALSTI.

Advokatui,

NUŽUDĖTĘVA DEL
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kuriv pildo ir 
prižiūri kad tiesos butu pildo
mos ir taisės tiesas apgina, pa
tys pasiprieszino ana diena 
prieszais tiesas kurios yra vie
nos isz kvailiausiu Amerike... 
prohibicije.

Ana <lieua draugavę advo
katu Philadelphijoj užprotes- 
tavojo prieszais Volsteado ak

MO&EKOS
/'A

■-------------------------

SŪNELIS INSIMYLEJO Į N

jyjedžiotojas

Gali uždirbti

Meksika

MOCZEKA, PAVOGĖ TĖVO
PINIGUS PO TAM JI 

NUŽUDĖ." 
t < it

Karszta ir tvanki vasaros 
diena. Danguj ne debesėlio...

1 ' IV

Saules iszkopintaiole žiuri pa-

Kai-

t ;
HI 1 lr

I

I

ta arba paprastai vadinama jaut die
59 balsavo už at-

Į.
«

prohibicije
metimą prohibicijos o 32 už.

žymus advokatai kalbėjo 
buk sziandienine prohibicije 
demoralizavoje visus gyvento
jus kurie per laužymu pnihibi- 
cijos laužo ir kitas tiesas, todėl 
ge/iau ir naudingiau butu, 
idant vaidže praszalintu prohi
bicije.

K t ♦

•K
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Ponas Cuvillier, sąnaris New 
Yorko legislaturos innesze by
la kuris pavėlins Departamen
tui Sveikatos pirkti gera ariel
ka ir a In del paliegusiu ar ser- 
ganeziu žmonių už tam paskir
ta preke idant visi, kurie rei
kalautu t uju gerymu galėtu 
pirkti pigei. Geras užmany
mas.

(teras

« l>z tikru šaltiniu gaunama 
kad Lietuvvos Genera- 

liame Konsulate, New Yorke, 
invyksta permainos.

Konsulata?

žinios

, Dabarti- 
. Henrv Rabi- 
Lietuvos \al- 

Tie patys 
?zaltiniai informuoja, kad p. 
Rabinaviczius. negaudamas ki
lo isz Lietuvos Valdžios vietos 
pasiūlymo, esa> pasidavęs di- 
misijon (isz. vaidiszkos tarny
bos atsistatydinimai!.)

Kas bus paskirtas vieton p. 
Rabinavieziaus, tuo tarpu dar 
nežinoma.

nis
naviczHis, yra 
d žios at >za ūkiamas.

P

po $120 ant 
menesio lengvai gali užsimokėt 
apie $870 ant metu su procentu 
o bo, tai randa kasztuos apie 
$500 ežia nėra 'del visu darbo. 
Žmonių per daug |)agal kiek 
darbininku reiketu.
arti tai gali pigiu darbininku 
gauti Meksikonu už $2.75 ir

■uos, 4 Meksikonai 
gali daugiau darbo padaryti 
kaip 3 baltieji darbjninkai o 
kompanijos moka baltam dar
bininkui po $4.00 ant dienos ar 
$12 už 3 Meksikonus gauna 4 
vyrus už $12.00 ar $11.00. Vie
nam tai užsimoka in ežia atva
žiuoti pavasario laike, Cai ga
lima isz pradžios gauti
$4.00 leberio darba, o paskui 
galima kur ir geresni. Mokle- 
riai gauna po $7.00 už.8 vai.

Meksikonu Rymo Kataliku 
tikėjimas del ju yra geras, po
li tikiszkos partijos ir Unijos 
jiems nerupi. Uzia pigiai gali 
pragyvent i. ba ežia yra ir Mek- 
sikoniszku krautuvių tai perka 
pas .savus, Kaip dirba nesi bara 
tai ne bosu neužpykina. Balti 
lai apie partijas, unijas, dides
nes alga?, tikėjimą ir 1.1., ne
gali tiek padaryti kaip Meksi
konai su didesne alga, boselius 
inpykina. Kiniecziai ir Japonai 
jokiu prastu darini nedirba, 
vis konia visi biznieriai, ant 
formų tai jie atys raiidavoja ir 
del saves dirba. Gera pelną pa
daro nuo Amerikonu. Pranas 

cigaru turi bizni ant 
ant 8 ir So. Main St.,

\rarszava, Lenkije.
me Rzepiszove, sieradzkam pa
viete, gyveno mal.sziai 63 metu 
naszlys Juozas Szadkovski

17 metu su hum Jonuku,
ėjo kuonopuikiaus'ia 

pakol velnes neatnesze in kai
mą 1!) metu Antanina Kaliszili
to, sesoru'ue vietinio .szalty-

savo 
Viskas

*

(ieriauses liūdėjimas geros 
iszmiutie.' yra ne tas, kad žmo
gus niekados nepablusta, 
tas. kad antru kartu neblusta.

* — -Į

Po keturiu metu sunkaus 
larbo, bandymo, mokslo, tyri- 

rmo, daktarai 
i szgydyme 20 

Alexis

keturi u metu

su

bet

< 
nejimo ir gyd 
nuleido rankas 
metu Marijonos Alexis isz 
Memphis, 'remi., kuri yra žino
ma kaipo “sklepinis kūdikis,“ 
kuri pasiliks lv»g smeVt su ku- 
diknzku protu, o tai isz prie
žasties, kad praleido szeszioli- 
ka metu tamsiam skiepe, ku
riame buvo laikoma per savo 
tėvus.

r>.

sklepinis kūdikis

ligonbutejc Sz\Daktarai
Juozapo, kur sziadien Marijo
na randasi, yra tosios nuomo
nes. kad jaigu butu ja ja sura
dę kelis metus greieziau, tai 
turėtu vilti siigfažiidmov i 11 i 
sveikatos.

jai

nors

seseru'iie 
sziaus.

Senas 
persimaino. Vietoje dirbti kaip 
pirma, tai per visas dienas (pra
sėdėdavo pas szaltysziu, svilin
damas padus
Onutės. Tojų norints turėjo 
jaunesniu jaunikiu, bet davė 
seniui supranti, kad pavėlins 
jam nuvesti jaja prie altoriaus, 
norints jisai 'buvo senesniu už 
jaja 44 metais, kuris buvo vie
nas isz turtingiausiu gaspado- 
riu aplinkinėje. Ne ilgai Jauke 
senis, in kelis menesius atvede 
Jonukui jauna ir patogia pa- 
cziule 'po savo pastogių.

Patogumas Onutės labai pa-

J

Szadkovskis baisiai

prie patogios 
norints

liko Jonukui. Vaikas buvo jau
nas ir patogus, todėl jaunysta 
prie jaunystes prikibo kaip 
k Ii jei.

konia visi biznieriai

Szaulis 
kampo 
tai gyvenimą padaro gera kaip 
dar nevedės, bet 'turtingu nega
li pasidaryti ha per mažas biz
nis kad gal ir pragyventu Ma- 
tuzalio amžių ir barzdos susi
lauktu 17 pėdu ilgio.

Szita meta lietus prasidėjo 
vėlai 16d. Lapkriczio, lai pri- 

d. Vasario, 
jau daugiau buvo už 1924m., 
ba ta meta tik nupuolė isz de
besiu visa meta 4 coliai, 1925 
tik 7 coliai, pereitu meta 9^ 
Coliai, tai 
vaisingu

li jo 8 colius iki 13 
daugiau buvo

i szd ž i u v o daugelis 
medžiu, valoski rie- 

szutai, pyczes, gruszios ir 1.1, 
kurie neturėjo savo vandenio 
laist v t

jaunystos
'Tarp posūnio ir moeze- 

kos kilo meiliszki rysziai, ku
rie‘tęsęsi per du metus, ant ga
lo senam Szadkovski u i atsida
rė akvs ir karta užtiko abudu 
ant karszto darbo. Jonukas tu
rėjo apleisti teviszke pastogia.

In sanvaite po tam, daginius 
kad tėvo nebuvo namie, Jonu
kas slaptai atėjo nakties laike 
ir praleidęs 'kėlės saldžes va- 
landelCvS su Ona,‘pasiėmęs Ona 
ir 3,000 auksinu isz kuparo, ap
leido abudu kaima.

Szadkovskis sugryžes namo, 
netekės pacziules 
pradėjo jeszkoti pabėgėliu, su
rasdamas juos Lodžiuje einant 
ulyezia. Pabėgėliai 
prisiartinant (eva, 
bėgli, bet levas juos pavijo, pa
griebdamas Ona už rankos. ° . I v .Jonukas perimtas baime ir 
pikt nmu, pagriebė

ne pinigu,

paregeja 
pradėjo

ulv-

tyli
■

t'-®

4

In kelis menesius po mergai
tes užgimimui, levai uždare ją
ją in tamsu skiepą, po namu, 
ant savo fanuos, bijodami, 
idant kaimynai nesijuoktu isz 
juju kūdikio, kuris nebuvo isz- 
sivystines kaip paprasti vai
kai, kur ja ja laike per >zeszio- 
lika melu ir per visa ta laika 
mergaite neinate dieno.* szvie-
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K et u r» 
darbininkai kasė 
Alexu skiepo, isz netycziu su
rado Mariute, kuri tada turėjo 
szesziolika metu, didumo tik 
trijų pėdu, bet taip kuda kad 
vos svėrė 25 svarus. Negalėjo 
jiji žiureti in szviesa, akys jo
sios buvo užtrauktos kaip stik
lines. Kaimynai jaja nuvežė in 
ligonbute, kur su jaja pasiel- 
gineja kaip su mažu kūdikiu. 
Jaja dažiuri norse ir maitina 
su gyduolėms nes mergaite ne
turi jokio smoko.

Kožna diena jaja maudo al- 
kolioliuje. Daktarai yra tosios 
nuomones, kad Marijona gy- 

“vens da kokia dvideszimts me
tu, nes paprastai yra sveika, 
bet niekados nedaeis prie mo
teriškumo ir pasiliks kaipo 
kūdikis lyg smert.

metai adgal, kada 
grabe szale

neturėjo savo
o miesto per miterius 

eina, tai per brangu. 13 d. sz.m. 
pradėjo lyt ir lijo per daugeli 
dienu. 'Piltus nunesze ir gele
žinkelius nuplovė vietose. Uzia 
pirma ir da'bartes dar kiekvie
na st ubą turi tik szulinius isz- 
sikase nuo 20 pėdu iki 80 gilio 
iszmuryti isz szonu kaip pa
siekė žviriu tai sugeria visa 
vandeni. Hotelei ir taip dar 
daugelis su tokiais szuliniais. 
Daugeli metu dar ims kol šni
pai pas po visa miestą sudės. 
Nuo vidurio miesto in juras ar- 
cziau 19 myliu, tai ne lengva 
tokia ilga linija sudėt. Yra ir 
upe vadinasi, Los Angeles 20 
myliu ilgio, bet sausa, dau- 
giaus vandenio bėga Mahanoy 
City upeliu tarp Centre ir Pine 
ulycziu, kad vandenio butu to
je upeje tai butu apie 15 pėdu 
gilumo, taipgi 
žiu t u. Niekas 
ežia butu liję per 5 dienas kaip 
dabartės, bet be viesulu, žaibu 
ir perkūniju. Szilumos yra nuo 
46 gradusn iki 64 st u bose, rei
kė ugnines szilumos.

Beveik visi Kauniszkiai ežia 
Lietuviai vra. •r

Tai bus viskas.
Anthony B. Sueta

Box 208 Soldiers Home, Cal.

miestą pagra- 
nepamena kad

Paskutines Žinutes.
II Rio de Janiero, Brazi liję. 

— Koks tai insiutes Ameriko
nas sužeido peiliu Ameriko- 
niszka kommli Kordoną Go
forth, konsulate Sao Baido. 
Peilininkas likos aresztavotas.

i

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir
_______ _ e fclj

W. D. BOCZK AUSKAS - CO.» 
MAHANOY CITY, PA.

raszymo, del vaikams. 1 • Preke 15c

ii

J

galva per
into ko mirė

Var-

nuo 
ežios dideli akmeni sirknriuom 
rože senam teviri per 
skeldamas galva 
ant vietos.

Iszgama šunelis su moezeka 
pabėgo ir lyg sziai dienai juju 
Ue? urasta, norints palicije juju 
jeszko visur. 
- . --- ---- - , —- —---
LACKAWANNA PAVIETO

ŽMOGUS PATARIA
Mr. Joseph Sawko, 1514 Main 

St., i/eckx'illi1, Pa. raszo: “
gino mane dusulis per ilga lai
ka ir niekas man nepagelbejo 
pakol pradėjau vartoti Dr. 
White’s
Pa teini nau jog gavau palengv 
nima nuo pirmos bonkutes.

Dr. Whites Lung Healer gyduole 
75c bonkute, drauge su Dr. Whites 
(Black Crow) Cold ir Grippe pigul- 
kas 25c praszalina bile koki persza- 
lima. Parsiduoda visur. ad.

va rtot i 
Lung Healer gyduole.

d-

REUMATIZMAS
Skausmai greitai palengvina

mi su Red Cress Plaster

Nuo asztriu, peilio skausmu, atszi- 
pusios, niekad nebaigiamos reuma
tizmo gėlos, pagelba, kurios ligoniai 
nori, tamsta gali turėti. Prastu įudu 
uždek Johnson’s Red Cross Kidney 
Plaster ant skaudamosios vietos. Ta- 
mista busi nustebintas ir linksmas su 
greitu smagumu, kuri atnesza be
veik urnai.

Ndžlurint' kokius gydymus tamsta 
ėmei bejeszkodamas palengvinimo 
nuo reumatiszko nesmagumo, nepa- 
mirszk ir užsidek szita sena isztiki- 
ma Red Cross Plaster. Jis szildo, ir 
palengvina skaudamas vietas, sustab
do skausmus ir gėlas, apgali uždegi
mą ir iszvaro skaudėjimu isz sutinu
siu skaudamo kūno vietų ir susijun
gimu. Jis.szvclniai masažuoju kuna ir 
jo gydymas nuolatos buna szvarus.

Tamsta gali kirpti plasteri in for
mas ir pasirinkt diduma, kad tikrai 
tiktu ant nuduotu vietų.

Nepalikit reumatizmo skausmu ki-
tat dienai. Tamsta gali gauti skubu, 
tikra palengvinimą areziausioje vais
tinėje, Jeigu praszysi ctel didelio Red 
Cross Plaster su raudona flanele už
pakalyj^.

h

I

uiurusiai ir be vilties: nors ir 
Irusia lietaus, bet ji jau nesilža- 
liuosianti... dMiszkas stovi ty
liai, nesiju<|iujamas, tarsi žiu
ri kaž-’kitr savo virszunemis arri kaž-’kur savo virszunemis ar 
kaž-ko laukias.

Pakraszcziu tankumyno tin
giai žingsniuoja auksztas, šiam 
rapdtis apie keturesdeszimties 
melu vyras, raudonais maršz- 
kiniais, lopytum, poniszkom 
.kelnėm iir dideliais batais. Jis 
velkasi keliu. Po dešinei ža
liuoja puszynas, po kairei, ligi 
pat horizonto (a'kiri)czio,) 
traukiasi auksines jūres nuno
kusiu rugiu... Jis paraudės ir 
? uszi'les. Ant jo gražios,,gelto

ni ą tos i,

' 'Y ’

horizonto

snszi'les. Ant jo gražios 
nais plaukais galvos 
balta kepuraite, tidsiu, žiban- 
cziu,. matiku, matomai,’ kokio- 
nors 
dovana, 
ki’cpszys

- y1 (
Vyyas laiko rankose szaiduva 
—dubeltauka su užprovitom 
kulipkom ir merkia akimis in 
savo sena liesa szuni, kuris bė
ga pirmyn jo ir uostinėja krū
mus. 
Visi

geros szirdies ponaiiezio 
Pęr peti permestas 

, kuriame* guli 
lamžytas gaidys—tetervinas.

SU-

SU

nei balso...
pasislėpė

Aplink tyku,
gyvi (variniai 

nuo karszczio.
— J urgi!

medžiotojas tyku 
baisa.

Jis

tarsi iszaugusi isz žemes, stovi 
baltaveide moteris trisdeszim- 
ties melu, su piautuvu rankoje. 
Jinai stengiasi pažvelgt in Jo 
veidą ir nedrąsiai szypsojasi.

— A, tai tu. Palaukite!—sa- 
medžiotojas, sustojant ir 

nuleidžiant vamzdi. —

•9

staiga iszgirsta
moteriszka

krūptelėja, ir, 
raukia antakius. Szale jo,

apsidai-

ko
iszleto
Hm!... Kaip-gi tu sziezia pate-
kai ?

Czia isz musu sodžiaus 
lai ir asz su jo-diyba bobos,

mis... I\idiene, Jurguti.
Ta-aip..,mykia Jurgis; ir

išžioto toliau žingsniuoja.
Pauliute seka paskui ji..P ra

upio 'dvidesziintI vliai

?enai asz 
sa'ko Pa u-

eina 
ŽMigsniu.

— Jurguti, jau 
tamsta maezian... - 
liūte, meiliai 'žiūrėdama iii be
sijudinanezius peczius irstreu- 
kaulius medžiotojo. — Kaip 
buvote užeje per Sekmines in 
musu grinezia vandens atsi
gert, tai nuo to laiko asz jus ir 
nemaeziau... Per Sekmines ant 

minutes užėjote, bet ir tai Die
vas žino kaip... girtutėlis... Pa- 
koliojote, apkulele ir iszsinesz- 
dinote... Jau asz laukiau, lau
kiau... abi akeles pražiūrėjau, 
jus belaukdama... Bit, Jurguti, 
Jurgiui! Nors karteli užeitu
mėt !

() 'ka asz veiksiu pas tą
ve'!

— Tatai 
kas veikt, o 
toks ūkis... 
kas...

J isztikruju nėra
taip., yis-gi szioks- 

kaip irPažiūrėt,
J ns szeimininkas... 

žiūrėk tu man, tetorvinuka nu-
Jurguti! O kad jus

Vo,

szovete, 
prisėstumet, pasilsėtumet...

Visa tai kalbėdama, .Paulin
io juokiasi, kaip pami-szele, ir 
žiuri auk,sztai in Jurgio veidą...

gar i,io jaNuo jos veido taip ir 
laime...

— Basedet • (jalima... — kal
ba vienodu balsu Jurgis ir pa
sirenka vietele tarp dvieju be-

— Ko-gi
v •<

auganeziu eglaicziu. 
tu stovi LSefek ir tu!

Pauliute atsisėda szalia jo 
priesz saulute ir, gedydamosj 
savo džiaugsmo, uždengia ran- 

szypso.ja nezi a burna.
minutes tyliai praeina.

-— Nors karteli užeitumėt,— 
sako tykiai Pauliute.

— J,)elko? <— atsidusta Jur
gis bernaudamas savo kepure 
ir szluostydamas rankove rau- 

Jokio reikalo 
—r ki-

k a Dvi

dona kakta.
nesimato. Užeit valandai 
tpi ~ irgi neapsimoka, tiktaiS _____ _______U.,

tave subalamutysiu, o nuola
tos sodžiuj gyventi — sielai

—.........................  H 11

pin... Jos žvilgsnis slaiilc'ioja 
nuksztoj, liekoj vyro figūroj j r 
ji glamonl ir myli,.. Jis, tutsi 
nujaiiczia ta žvilgsni,.apsisto
ja ir apsidairo... .lis tyli, bet 
isz jo veido pakeltu pecziu 
Pauliute mato, 
noris jai pasakyt. Jinai bailiai 
prieina prie jo ir žiuri, in ji 
maldaujancziomis akimis.

— Sze tau! — sako jis, at
sigręžiant.

Jis paduoda jai 
penkliti ir greitai prasiszalina.

— Sudie, 
jinai skubiai priimapt penkli-

žinui, I

vir«i ’I1111. » 

a

neprtkeneziama...
asz žmogus gyvenęs iszt;
Man reikalinga, kad ir lova Im
tu, ir gera arbata, ir mandagus 
pasikalliejirnai... idant visi .

tavo 1

Pati f J O b

idant 
laipsniai 'man būtu, o pas 
Sodžiuj vargas, neszvara, du- 

Asz ir dienos neiszlai- 
Jeigu toki'S, sakysi- 

iszeitu insa'kymas, idant 
man

mai.... 
kveziau. v •• 
me> 
būtinai man reiktu pas tavi' 
gyvent, tai asz arba grinezia 
padegeziau arba pats sau gala 
pa? idaryczian. Isz pat mažens 
esu pripratęs prie gero ir isz- 
teŲingo gyvenimo, tai nieko 
nepadarysi ir nepataisysi.

—- Kur dabar jus gyvenate?
—r Pas poną Zigmą Janavi- 

czin, kaipo medžiotojas, 
jo stalo prislatineju paukszlie
na, o daugiau, taip sau... del 
smagumo man teikiamus užlai
kymas.

— Neužtikrintas jusu dar
bas, Jurguti... Žmonėms tatai 
nushmaginimas, o jums tatai, 
tarsi koks amatas... t. ik rasa i 
užsiėmimas...

— Tu 'kvaila ir nesupranti — 
sako Jui’gis, svajojaneziai žiū
rėdamas in dangu. — /Eu nuo 
pat gimimo nesupratai ir ne 
kuomet nesuprasi, kas asz do 

Tavo nuomone, asz 
paklydęs žmogus, o 

žmogui tikrai nusimananeziam 
a|)ie viską, ka ne sakyk, o asz 
esu geriausią visam apskrityje 
szaulys, medinezius. Va kas. 
Ponai tatai jauezia ir inverti- 
na ir net ‘laikrasztyj apie ma
ne savo 
nas žmogus medžiokles daly
kuose su manim nesusi lygin
siąs... O kad asz jusu sodietisz- 
ka užsiemi'ma niekinu, tai ta
tai ne isz isztekliaus ir ne isz

Isz pat ma- 
pati žinai, asz apArt szau-

ir

daugiau

žmogus... 
sza lapui ra

Prie

nuomone,

laiku parasze. Ne vie 
žmogus 

su manim

f

I

♦

. J

ii *
. -t

Ji*' ***’' 'j9

T

A A.lA'

ti.

kad jis kaž-ka

su va Ik iota

Jurguti! — sako

Ji? eina ilgu, tiesiu, kaip isz- 
♦tiestas diržas, keliu... Jinai,diržas, Jinai
iszblyszkusi, nesi judanti, kaip
stabu?
na 
melsvu

ne jokio amato 
neiszmokau.

. t J, h

o asz už mesz-
, meszkerc at-

pui'kybes darau, 
žens, 
tuvo ir szunu 
nepažinau
Szautuva atima 
keres imsit veriu 
ima, asz rankomis žuvis gau
dau. Na,
V(>rėžia lįsi

1

J

be to dar ir arkliais 
baseziausi, 

pati ži- 
so-

» o 
kuris-nors

medinęzium, 
pradeda arkliais verstis, 

Jei-

kad jeigu
užsiraszo

ji dvasia 
nem jos
I >a t,

, mugėse 
kai pinigu turėjau 
nai, 
die ti s 
arba
lai atsisveikina su žagre.

karta žmogų apsėda laisvo- 
, tai jo'klom prlemo- 
neiszkrapszly?ii. Taip-

pavyzdžiui, jei koks-nors 
poną? pastosiąs artistu ar kitu 
kokiu-noi's dailės amatu pra
dėsiąs užskimt, tai jau jis nebu
siąs ne valdin'inku, lie dvarpo
niu. Tu boba, nesupranti 
tai reikia suprast.

— Asz suprantu, Jurguti.
— Reiszkia, nesupranti, jei- 

p laikaisi verkt... ‘t 1 *. J 1. f
— Asz... asz neverkiu... — 

sako Pauliute, atsigryždama. 
— Negerai, iiuodęme, Jurguti! 
Nors viena dienele su manim, 

pagyventumėt. 
Jau bus dvylika metu, kaip asz 
už jusu iszlekejau,' o... o tai'Į) 
musu ne karta meiles nebuvo!.. 
Asz... nevergiu...

— Meiles...I

(r

nelaimiugaja

o ta-

-— Meiles...— murma Jurgis, 
kasydamas ranka. — Ne jokios 
meiles negali 'but. Vien liktai 
raszįuose, ki)d mudu vyras ir
žmona, o nejaugi taip ir esą-
ina ? Asz tau laukinis žmogus, 
sza'lapntra, tu man prasta bo
ba, pieko nesuprantanti. Ne
jaugi mes tin'kam in pora? Asz 
laisvai, iszte'kliugai stengiuosi 
paužt, o 
klumpėm i

tu darbininke, 
]

dusi, pecziu lino dafbo neat
lenki. Apie save asz taip su
prantu, kad asz medžiokles rei
kaluose esu pirmasai žmogus, 
o tir žiūrai in mane su pasigai-

„ .1 Ii . *

,SU
purvuose p as k e n-

t 11 ’

Įėjimu... Kur-gi ežia pora ?

vineziavoti! — raudodama sa
ko Pauliute.

— Ne laisvu noru suvinezia
voti;.. Nejaugi užmirszai ? Gra- 
fui'Paulnvicziui padekavot... ir

Grafas isz pavydo, kad 
asz esą geriau už ji szaudau, 
visa menesi mane vynu girti
no, o girta ne tiktai kad šuvin- 
cziavot ir apvesdini, bet ir in
1 tb i • 1 •• *. 1 ' “f ' 1S _ " V _

korsztb
’: ii ? t -

Jurguti, bet jog mos su-

wan.

kita, tikėjimą esą 'galima pa
kreipi. Paėmė ir isz 

I *4

j

SUVIENYTU VALSTIJŲ 
PROKURATORKA.

Pana Zofije Rilev isz Kansas 
Cit v, M o., 
re kuri 
Vaisi.

yra pirmutine mote 
aplaike 

prokuratorc.
dienu pribus iu 
užimti savo dinsta.

dinsta Suv.
Už keliu

Washingtona

girta su tavimi apvesdino... 
Szauli, medžiotoja su antrinin
ke! Tu matei, kad atz girias, 
tai dėlto tekėjai Jog ne bau
džiauninke, galėjai pasiprie- 
szint. Tau 
vo

SU

galėjai
, antrininkei esą bu- 

laime už medžiotojo iszte- 
ket, bet jog reikėjo viską tin
kamai apsvarstyt. Na, sztai da
bar ir žinokis, raudok neraudo
jus. Grafui juokai, o tau verks
mai... mnszk g,.’ 
vis tiek bus...

Užstoja tyla... 
tankumynu 
trys laukine?
jas žiuri in jas ir lydi ja 
mis ligi tol, kol jos, pasikeltu- 

tris vos užmatomus 
neimsi leidžia toli

, o tau verk 
galva in siena, O

J 
jo žvilgsni.

įlieja ? n tamsia kelnių spalva 
žingsniai 
nuo 
viena

nematomi, 
neatskirsi.

stovi ir gaudo kiekvie- 
Bet sztai jo 

marszkiniu spalva su-
»

szunies
batu neatskirsi. Tiktai 
kepuraite tesimato, bet... 

staiga .Jurgis pasuka staeziai 
po deszinoi in tankumyna, ir 
kepuraite isznyksta medžiu ža
li umvne.

Sudie, Jurgut i!” — sznabž- 
la Pauliute ir galu pirsztais

* c

( 
pasu i iebia, idant dar nors kar
ta iszvydus baūta kepuraite.

sios m 
t asz k u s, 
miszko.

— Isz ko 
jis

Mes Duodame
--------— , ■, . ................... . ,,

Patarimus Dykai
■^2—2TT1 1______________

Kas turi lotus ar namus 
n u s i p i r k e Y o u ng s t o w n ę, 
ar nori pirkti savo nuo
savybe ar pribūti • in 
Youngstown, 0. tai mes 
teisingai patarnausime.

Ties 
atokiai 

antys. Medžioto- 
s aki-

iraus<

vos

; >

girios 
lekia

už

pragyveni: — par 
akisklausė jis, nukri'ipiant

nuo -aneziu in Pauliute.
-r- Dabar padieniui iu darba

žiema vaikuti iš prie-emu, o 
glaudos imu, 
žiūriu.
szimls litu.

— Taip...

Menesiui

Į

maitinu ir pri
moka* de-

4 
I

I

Vėl t via. Nuo nukirstos už- <
uoganos pasigirsta tyki daina, 
kuri paezioj pradžioj nutrūks
ta. Karszta dainuot...

/.names pasakoja, kad jus 
Akulienei esą nauja ?tuba pa
statėli4 — sako Pauliute.

Jurgis tyli.
— Reiszkia, jinai jums smin

ga in szirdi...
— Jau tokia tavo laime, li

kimą? ! — sako medžiotojas, 
1 ai vydamasis. — Kentėk, nasz- 
lalte. Bet taczian sudie! užsi
plepėjau...
Baltamvne

Jurgis pakyla, pasiraivė ir. 
permeta ])ėr peti szautuva. 
Pauliute atsistoja.

— O kuomet jus iii sodžių
— klausia jinai ty-

In vakaru man in 
reikia snspel.

per

at eisi t e ? 
kini.

— Neturiu reikalo. Blaivas 
niekuomet neateisiu, o nuo gir
to tau ne kokia nauda. Kai 
girtas esu supykęs ir nežinau 
už ka... Sudiev!

— Sudie! Jurguti...
užsimauna

o nuo gir-

Jurgutis užsimauna kepure 
ant virszugalvio ir, szvilptele- 
jes szuniui, tęsia savo kelione. 
Pauliute stovi vietoje ir žiuri 
jam pavymui. Jinai mato jo 
besijudinanezius peczius, gra
žia iszvaizda, tingia, netvirta 
eisena ir jos aky s prisipildo 
liūdnumo ir neprastu meilu-

Mes kalbam lietuviszkai

J. P. Sabel Realty Co.
303 Mahoning Bank Bldg. 
YOUNGSTOWN, OHIO

JOS. P. MILAUSKAS
Lictuviszkaa Skvajeris

Apdraudžia nuo ugnies namus, 
automobilius ir kitokius daigtus 
geriausiose kompanijose. Atlieka 
visokius legaliszkus reikalus.

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

į

Lietuviazka* Graboriua
K. RĖKLAITIS

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

5KI IV. Nprure SI..
MAHANOY CITY. l’A.

30G MARKET ST..
TAMAQVA, PA.

Į
i

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,358,62

Mokame i,ežia procentą ant 
nudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikalą su musu 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelis.

H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Proa.
J. E. FERGUSON, Kas.

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MAHANOY CITY, PA. 

—$—
3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del justi 
pinigus yra geriaus negu 10*tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kaskart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau

k

* del žmogaus kuris dirba ir czediua. Dėkite savo 
H B . ' B B . « • . A 4 B B _ 1 * _

kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite
* a . B ' ■ a * 1 '' '"'a B

» r r P* f

L H

I



f

KRIKSZCZIONE 
NEVALNINKE

• (Isz “Laivo”.)
A.U.—TT———!S-HS

Parduoti Kartagon.
Teko pasakyti sudiev musu 

mažam nameliui, kuriame už
augau, tam darželiui, kuriame 
darbavaus, savo tėvu kapams, 
galutinai, ir visai savo tėvynei.

Mudu pasodino ant laivo, ku
ris keliavo Afrikon. Kelione 
buvo labai ilga ir pilna baisiu 
pavoju. Iszkilo baisiausios 
audros; nuolat grūmojo pavo
jus musu laivui, o kartu ir mu
su gyvybei. Bet mirtis nebuvo 
baisi man ir Revokatui. l’rie- 
szingai, mes jos laukėme, kad 
ji mus iszliuosuotu nuo vergi
jos, kuri mus lauke. Bet dan
gaus valia buvo, kad mudu 
iszliktmne. Pasiekėme Karta- 
ga. Czia mu> pardavė. Musu 
maldavimai ir aszaros, kad mu
du parduotu vienam ponui, 
niekelio szirdies nesuminkszti- 
no. Mmlii perskyrė. Asz tapau 
tavo garbios motinos verge, o 
Revokatas teko kitam.

Tai mano istorija. Ji tokia 
prastute kad neverta keno nors 
dėmesio.

— Klysti, Rutina. Nuož
mios ir neužpelnytos nelaimes, 
kurio? paliete jirsu szeimyna ir 
tave paezia. labai pagauna 
mano szirdi ir kelia joje daug 
užuojautos. Dievai nedavė man 
szirdies plieno ar akmens. Ne
laimes visuomet iszszankia 
many ji*

r p

Iszkilo

Kutina.

visuomct 
užuojauta,

ant kono galvos jos krinta.
Bet kalbėk toliau, Kutina. 

Diena jau baigiasi, o dar tu 
nepatenkinai mano žingeidu
mo. Atsakvk mano klausymus • • 
atvirai. Kas per dainos, kurias 
tu dainuoji.’ Kokis poetas jas

jau baigiasi, 
mano

nežiūrint

K It

MŪRAS KURIS

t .4.

A
APSAUGOJA MIESTĄ 

NUO VILNIŲ.
y.

< M
B® Jml/

i . r .,. > .v ) 
ii* i> ■

Nuo to laiko

B* A/

>

F 1JSzis niūras, panaszus iii tro
pus turi 14 myliu ilgio ir ran
dasi prie G liti f port, Miss., idant |~ 
apsaugoti miestą 
niszku vilniu i'sz Meksikos in- 
lunkes. Mura.-j' turi 
augszczio kuri dirbo 
tuonis metus.

nuo inilzi-naszlaite, kuomet likau lažines-I

I , JJo haideriu per hakti

50 pėdu 
per asz-

ju guolyje ir maža smiltele pa
skyrė sulaikyti juju szelima. 
Jis isztiese debesis lyg antklo
de; .Jis susuko juos in ūkus 
kaip kūdiki in vystiklus. Jam 
prabilus, dangaus skliautai 
sidare lyg szetra, saule
minas, kuomet kyla lyg galiū
nas atlikti savo keliom*, 
nai iszkilo, kloniai, 
iszsidraike, atsidarė szaltiniai 
ir upes pradėjo sroventi. Jam 
insakius szvysti*lejo žaibai de 
besyse nuo rytu lig
griausmas davė savo baisa. Jis 
pažvelgia in žeme ir ji dreba 
isz baimes, ji susipurto 

prie

SU 
links-

ta isz savo nameliu ir savo le
vynes, kuomet buvau atpleszta 
nuo brolio, kuris buvo mano 
vienatim* parama pasaulyje. 
Bet nepamirszau savo motinos 
pamokymu ir jos malonumą ir 
kantrumą, kuomet nelaimes ja 
suspaudė. Asz girdėjau, kaip ji 
tuomet giedojo szias giesmes ir 
maeziau kokia paguoda jos jai 
atnesze.
motinos pavyzdi, kuomet, 
nasziai jai, asz jeszkojau

Asz tik sekiau mano 
pa- 
pa-

Kai- glindos savo skausme, kartoda- 
pakalnes ma tas giesmes, kurias ji gie- 

de>jo ir mane* ju iszmoke. Nuo 
t<> mano skausmas pasiekite* ne 
toks asztriis ir aszaros ne taip

vakaru ir

baimes, ji 
tirpsta lyg vaszkas 
nios.”

ir 
u g-

I

Kaip kada tos musu 
giesmes ingauna szvelnu, ma 
lomi, ininkszta tona, kuomet 
jose reiszkiame dėkingumą ir 
meile. Sztai kaip jos skamba 
kada mes skelbiame Dievo ge
ruma, gailesįingnma ir apveiz 
da: “
Jo teviszka meile eina nuo am 

apima visas 
Jis duoda

Kaip geras yra Dievas!

parasze ? Kokioje mokykloje tu gimines ir
iszmokai to?

toks asztrn 
karczios.

Szios mano religijos ir mano
kaip jpstėvynės giesmes, ai, 

yra gražios ir malonios!
Tokia poezija kaip, 

niute, ja vadini, yra 
kas kaip žmonių padaras. Ji 
negali Imti žmonių ranku ir 
proto darbas.

tu po 
daugine

padaras.

1 1

Julija Krikszczioneja.
Beklausant verges

PAJESZK0JĮMA8i-1 1 >
'/ i pakavoja,
Kada vėla ant stalo paduoda

Tai su aptersztu skiiduriu 
i? zpuciioja,

Jog žmogus atsisėdės prie 
stalo.

Baisu žiūrėti ant tokio
neszvarumo

M tisu gašpadineliu 
nepadorumo.

♦ ♦

Badai pribuvo in ezionais 
mergica,

Isz didelio miesto Chicago, 
Ir lelukia aut ranku turėjo, 
Be kurios nuolatos brodejo.
Kita mergica ten Imliavoje, 

Badai tik ant poreziu nakvoję;
Geriau paliauk savo 

nedorybes, 
szun v bes.

♦

♦

DanieliusMano pusbrolis
Benorius pirmiau gyveno PJii- 
ladelphijoj, dabar nežinau kur 
būna. Kauno gubernijos, Lin
kuvos mies'to. 'Eegul atsiszau- 
kia ant adreso:

Jomis Andriiszonis, 
704 Pine Si. Frackville, Pa.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

I

i
I

BALTRUVIENE
" C   r Ji .rm

llei tu Nantiko liežnvninke
Ant vyru nereikalingai 

neiižpnldiiiekie, 
In kitu reikalus nosies 

nekiszkie, 
Ba <la gali suply&ztie.

Geriau dažiurekie grinezios, 
Eikie tankiai prie 

spaviedny ežios, 
Melskie Dievo per Gavėnia 

atleidimo, 
O neturėsi tiek savyje 

pasiutimo.
♦ ♦ ♦

Badai Montkarmese urvą 
■atsirado,

Ant kurios visi pirsztais bado, 
() ir mergieos atsilanko in 

lenais, 
s szpieliais niekai 

Bosiene badai isz kur ten 
pribuvo, 

Tiesiog iii ezionais užkliuvo, 
Sarmata visiems daro, 
( ždrniista bizni varo;

Valdže jau apie tai dagird< 
Ba toji vieta po miestą 

pa smirdo.
* * ♦

Isz Danviles žinia gavau, 
In ti'nais važiifoti nespėjau 

Bet lik liek [irimysiu, 
Ir taja bobele pamokysiu, 

Idant.apsirnalszytu, 
Krauju savo atvėsintu 
Ba 'kitaip bus negerai, 

Dužiuos apie jaja visi vyrai, 
Kad su savo kuinu sėbrauja

Per naktis lėbauja.
♦ * *

Vienoje vietoje ant baliaus

■t A < ■ 'd®
PasamdoLaidoja kulius numirėliu, 

automobilius del laidotuvių, kriksz- 
dnity veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre Si., Mahanoy City, Pa.kurie jo laukia.

mes jo daugiau nematom. Pik
ti žmones kuriems jis norijo 
gera padaryti, neapkentė jo ir 
nuožmiai nužudė ji, nežiūrint 
jo žilos galvos ir didžiu dory
bių. Jo paskutiniai žodžiai bu
vo malda už tuos, kurie ji 
žudė.

Kad butmn, poniute girdėjus 
kalbant ta garbingąjį 
kad būtum turėjusi progos ji 
pažinti ir būti liudininke jo 
dorybių ir stebėtinų geru dar
bu, kaip asz buvau, nei kiek 
neabejoju, kad mano religija 
butu sziandien tavo religija.

Jis nepripažino dangĄ - 
bes dievu, garbinamu Karin
goje, kuriu vardus teko girdėti 
isz mano draugu-vergu lupu. 
Jis mokė muš, kad yra tik 
vienas Dievas, amžinas, be 
pradžios, visagalis Sutvėrėjas, 
vienatinis Vieszpats ir pasau
lio Valdovas, kad jis yra bega
liniai iszmintingas, teisingas, 
geras, esąs danguje ant žemes 
juru ir visur; kad jis yra 
matomas liudininkas musu vi 
su mineziu, žodžiu ir darbu: 
kad jis yra didžiai gailestingas 
ir leido savo vienatini Simu, 
nesuprantamu budu tapti žino 
gumi, kentėti ir mirti už

1111-

seneli;

kad 
amžinas,

Na kt i nes

4

teisingas

IIP-

Su visokiai s 1

* *

Pittsteme užtikau sena 
ne-iszmane'le,

Kuri save jauna mergina 
prasimam*,

Sakosi kael lik 18 meteliu, 
O jau motina t riju vaikeliu, 

Su visokiais sportais sėbrauja, 
Per naktis girtuokliauja, 

o karezemas tik bėginėja, 
Ant doriijii užpuldinėja, 

Neprižiuri ne uajnu, 
Ne mažu vaiku;

Ant |o užbaigiu maim elniu; 
Su moterėlėms vaina.

P

1.

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkitcs, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 

i kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 

Iszrasta ii

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje.

Ant antro f loro Kline Sztoro.
19 W. Center St. Mahanoy City

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL A PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA.

•f

iKzbalflAmuoja ir laidoja mlruiiui 
ant visokiu kapiniu. Pagrabua paruo
šia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu if 
kitiems pasivažinėjimams,

BeU Telefonai 1873-M.

Juozas Karaszauskas
LIETUVISZKAS AGENTAS

i.
Apdraudžia namus, rakandus, 

automobilius ir visokius kitokius 
daigtus nuo ugnies. Teipgi kito 
kius apdraudimus kokius tik kas 
reikalauja. Geriausios ir didžiau
sios kompanijos amerike.
137-139 W. CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

pinigais ne stempomis). 
parduodama vien tik per
THE HAMPTON LABORATORY 

724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy- •

Rutinos 
kalbos ir jos giesmių turinio, 
Julijos siela susijudino iki pat 
savo gilumos. Nuostaba, baime 
pagarba, ir meile pereini* visa 

pa-
at jauti- 

savo

visa
nupuolhisia žmonija. .Jis teis vi-

Tei si uosius apdovanos 
nedorus bau?-

filosofijos, kuri 
tau liepia praszyti dovanoji
mo, tiems, kurie norėjo tavo 
pražūtie?.'

Tėvynės Giesmes.
Maloni ponia! Lengva 

man buvo pa>a'kyti apie save, 
iki asz tapau tavo verge, bet to
liau a>z jaueziuosi permenka 
iszreik?zli tau savo mintis. Vie
nok asz stengsiuosi tai pada
ryti. Tavo proto kilnumas pa
dės tau dapildyti, ko truks ma
no aiszkinimui.

A?z niekuomet nedalvvavau * 
ju.-u religinėse apeigose ju 
szventinycziose. Gali jos religi
ja, o ypatingai mano gimtinio 
kraszto, tai visiszkai kita, 
gu Kartagos. Asz manau, kad se. Jos yra ninzikales ir inalo- 
jusu szventinyeziose szale au
kojimu vartojamo 
himnai, kuriuos girda jusli ku
nigai, o gnl ir žmones.

Nuo pat jaunystes pas 
mokoma musu religijos gies- 
min ir himnu, kurie, bręstant 
protui, darosi suprantamesni ir 
pasilieka tikra musu sielos pa
guoda. Jas gieda vyrai, eidami 
paskui arkla ir jaunos mote
rys ir mergaite.*, atlikdamos 
namu liuoba. Ju atbalsiai at
siliepia tarp musu kalnu, pri
pildo klonius ir banguoja per 
lygius labkus. Nakties tyloje 
jos skamba isz lupu piemenė
liu, kurie saugoja laukuose sa
vo bandas.

Tos giesmes \ia labai 
senos, sudėtos inkveptu raszy- 
toju. Joti perimtos prakilnumo 

Jos kelia siela 
aiikszcziau visu žemes daiktu 
ir pripildo szirdi 

(’zia jos auksztiiia 
stebuklus, ten duoda 

kilnu supratimu apie Visagali, 
kuris visiems sutvėrimams da
vė pradžia. Joh skamba: 
vasv ra didis. .... ----
savo

kurie

re liginese

mergaites,

ir religijos.

dorybių.<F

1 vėrinio

ne-

tu laukams 
vaisiu. Jis

žiu in amžins ir 
tautas.

avo saule puoszti ir apvaisin
ti žeme. Jis siunezia rasa ir lie

kai! jie atnesztu 
girdi gyviinelii

szauksma ir siunezia jam mais
to. Ji pampina žole jaueziui 
kuris tempia arkla dirvoje ir 
puikiai aprėdo gėlės, kurio? 
pripildo laukus. Jos akys seka 
nekaltojo ir dorojo žingsnius 
Jei žmonių neteisvbe isztremi;1 
ji, Jis yra su juo ir dykynėje: 
jei jie sukausto ji ir inmeta ka
lėjimai), Dievas aplanko ji ii

Jis v ra
lobejas prietelius ii 

tėvas, kuris negali apleisti ir f 1
ir kiloki dalv

suramina nelaisvoje, 
vadovas, g

užmirszti savo vaiku.
f p •— lai szie

kai pareiszkimai musu giesme

nios klausai, bet tukstanezius 
giesmes, kartu malonesnes ’szirdžiai tu. 

kurie jas supranta.

mus

t roszkimu

: “Die- 
Jis '.stebėtinas 

darbuose. Dangus skelbia 
Jo garbe ir naktis perduoda ja 
nakeziai. Jis tarė: tebūna 

• hz v iena ir szviesa atsirado.
Jis tarė: 
szviewi

Žvaigždes atsake: V’ieszpatie, . .
U '■ ’ - -I 
ežius ir audringus vandenynu?
B . Ii > . m 4,.. 4 i..

sztai mes esame. Jis patalpino 
žeme erdvose. Jis inkalino pla-

%

jos szirdi ir šukele tokiu 
slaptingu ir maloniu 
niu, kokiu ji niekuomet 
gyvenime neturejo.

Dievo vardas, apie kuri ji 
pirma karta iszgirdo, Jo visa
galybe, tveriant dangų ir žemi 
,p) globa, visa tai tvarkant ii 
vedant jo gerumas, kuri rodo 
naszlaicziu, nelaisviu uolai- 

Kepami rszt a 
dirbanezio jauezio, paukszczio 
gėlės ir žoles lapelio, visa 
jai buvo svetima slaptinga, 
suprantama; visa tai invede ja 
in visiszkai nauja pasauli.

Brangioji Rufina, 
bėk toliau, asz praszau tavęs 

Kaip graži ir kilni turi filo 
zofija, kurios moko jusu szaly 
je, jei ji jums inkvepia tokiu 
auksztu idėjų ir taip kilnia 
poezija! Kodėl asz neužgimiau 
jusu Galijoje, kuria mano ne- 
žinyste laike laukiniu, krauge
rį ngn giminiu varginga buvei
ne !

nelaisviu
mingam ir kuris

aszaros.
i sz-

amžina

musu

tai
ne-

kai

nelaimes 
linksmumo.

Sziame pasaulyje turtin
gu ir laimingu skaiezius nedi
delis. Didžiumos dalimi yra 
kentėjimai, vargai ir 
Kaip-kas, kaip asz pati,
pleszti isz savo namu ir salies 
skirti apverkti wave 
nuostoli.

Minint tas 
giesmes nustoja
Tuomet jos pilnos nusiskundi
mo, liūdesio ir pasiilgimo. Da
bar vergijoje arba musu pa
vergtoje szalyje negirdėt i 
džiaugsmo giesmių, bet ateis 
laikas, szalis atgaus savo laisu 

suskambęsve, tuomet vol 
džiaugsmo himnai.

Ai, kaip asz buezian lai- 
i garbioji 

ponia, galeeziau iszreikszti 
viską ka pasako musu religijos 
giesmes! .lei jos dabar gieda- 

vurgszes verges, nesu- 
pagalina 

s turi

minga, kad asz ’ tau, 
galeeziau i

mos vurgszes verges, 
pranturnoje kalboje, 
tavo gera szirdi kaip jo 
kalbėti in szirdi, kada kas jas 
supranta ir myli.

— Negaliu pasigirti didele 
savo <lr<iwi, ar jėga, net ir ne
noriu to. Asz verkiau ilgai ir 
karczitniŲs aszaromis, kuomet 
mirtis iszplesze man tuos, ku- 

. riuoH aszmylejau. Asz veikiau 
s (kuomet likau neturtele, bejege

i 4IFP1 Mi'lMIii N1 ' ! 1,1 M' ♦ ’’ t * ' l!

f

riuos aszmylejau. Asz veikiau

kad 
reikia

sus. 
amžina laime, 
amžina bausme.* •

Jis taippat mokė mus, 
nuo paezios jaunystes
auklėti savyje* szvelnu kuklu 
ma ir nekaltybe*. Vienos min
ties užtenka, sakydavo jis, kad 

atielalinti nuo Dievo 
Taigi jis mokė mus 

saugotis netik blogu darbu, 
pa-

likt ūme 
amžinai.

blogu darbu 
bet ir .negeru mineziu ir 
geidavimu. Pas mus gerbiamu 
moteryste, bet daug auksz- 
eziau statoma tobula nekaltv t* 
be. Tai laikoma dangaus dova
na ir kas ja gauna ir užlaiko 
turi ypatingu privilegijų.

Jis meike mus melstis dažnai 
ir praktikuoti visokiausias do
rybes, o ypacz meile Dievo ir 
artimo. Barnis, neapkanta ii 
kersztas yra smarkiausia 

Atlygint i

daug

už
geni už

buvau, 
misiuke regėjau, 

szelo, ‘pasiutiszkai, 
, nesvietiszkai.

Ten girta
Oi tzele>,

Besarmate*
Visi juokėsi isz tosios

kvailiukes
Isz tosios įjaszelusios katukes

y

duotos už tokia pigia preke.
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SVyras prie pecziaus su vaiku 

stovėjo,
Net jam aszaros isz akiu 

byrėjo, 
Badai ir prie muzikanto 

prisikabino, 
Kuris nuo savos szalin 

pastiundino
Katuke isz piktumo

smieziola sulaužo 
,Da ir vaiku konia neužsmaugo.

* ♦ »

'Tik tam Skrantone yra
♦ klumpes,

Iszsiputusios kaip kalvio 
dumples, 

Grinczps noszvariai užlaiko 
Ba anb to neturi laiko, 

Po vakarienei torielku 
nemazgoja,

drausta.
bloga insakyta.

Tokia yra,tarp jus 
moji, filozofija, o musu tikėji
mo mokslas.

— Nuo nekuriu laiko, 'Ru- c 
fina, asz spėliojau, kad tu pri
klausai prie tos naujos sektos. 
Laikyk ir mylėk savo kūdi

vadina DIDELI SZRIUBAI LAIVO LEVIATHAN.
Sztai kaip iszrodo dideli szriubai kurie varo milžiniszka 

laiva Leviathan. Kitados turėjo keturis tokius sparnus bet 
mažesnius, bet dabar turės tris didesnius.

Ge re) j i i r 
Asz g

maloningoji 
;‘erai nesuprantu, 

filozofija; kaip ja 
supranti ? Mano jaunose dieno
se man buvo pasakyta nępasi- 
tiket ja kaip tuszcziu daiktu 
Musu senoje Niustrijoje nėra 
tokiu mokyklų, kokiu jus turi
te czia Karingoje savo vai
kams. Alsa, ka asz žinau, asz 
iszmokau nuo savo tėvu, o 
daugiausia nuo vieno 
žmogaus, kuris apsilankydavo 
musu apielin’kesna isz Romoi4. 
Rodos, asz ji dabar matau sė
dint. tarp tu, kuriuos jis vadi
no savo broliais, bet dažniau 
savo brangiais vaikeliais. Ko
kis malonus jo veidas! Kokia 
rami jo iszvaizda! Kaip szvel- 
nu.s jo pažvelgimas ir intikri- 
nas balsas! .Jis, rodos, ėjo isz 
paezios gilumos jo szirdies, 
pilnos jogu ir dvasinio turto. 
Ne vienas jo žodis nepraleke ne 
palietes mano szirdies. Sugry- 
žus namon, asz mėgau atpasa
koti savo inspudžius ir tuos 
gražius dalykus, kuriu prisi
klausiau.

Viena diena tas senelis atsi
sveikino mus, ^akydamas, kad 
eina lankyti kitu savo vaikeliii

ponia 1 
kas v ra ta

tėvu,
seno

i
1

kystes ir savo szalieš religija. 
Ji labai graži, nors asztri, Jos 
teises yra grynos, jos dėsniai 
yrakilnus, bet, lųario nuomone?

M U* • m . L .J a* a *-• a

grynos, jos dėsniai l 1 . I. • J ’ I

persunkus užlaikyti. Iki sziolei 
asz buvau szi ta apie ta mokslą
girdėjus, bet tai, kaip asz da
bar matau, buvo tik szmeųsztai.

' ' ' A ’* r * g. " į t 1 >

Tavo lązaisjįkinimas man,ati
daro akis ir davė nauja s vieša. 
Asz jaueziu, kad tavo mokslą?

Kada nors ir asz...
H i

Rufina puolė ant keliu prie 
savo ponios kojų. Tuo • tarpu 
pasigirdo žingsniai.

l i

jau ima žengti in mano szirdi.

>
♦ * ♦

GYD1KIS SU ŽOLĖMS
Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del Žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
maina ar bile kokios astma, vidurio 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 

, mosi, perszalimo, rumatizmo ir t-t.
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio Rata- 
ro, balt-liges ir Lt po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virst 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaud* 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloga. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkus 
kolonijas. Adresą vokite sziteip:

M. ŽUKAJTIS,
25 Gillct Rd.

y:

iv■
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DARO 0PERA0IJE SU PAGIALBA MUZIKES.
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Neilgai trukus Julija liauno 
tapo Kri'kszcZione.
laisve Rutinai, kuri paszveute
Dievui savo panyste.

Julijos duktė Vivia I’erpo- 
ve' 

kentėtojos mirtimi. - v: r<.

J i da vė

tua, kuria auklėjo Rufina
• * _ ' ' -

liau mirė

Szv. Morko ligonbuteje, New Yorke, daktarai geisdami 
palinksmint ligonius ant kuriu dare operacijų, panaudojo fo-

11

I l

Galas

nogrąfa, kuris grajino linksmus szokius. Tokiu budu ligoniai 

Kazoku negrajina, nes ligonis įiesuvaldytu |<oju. ?
f , I*

užmirszdavo JcontejimuB ir opera c i je atsibuvo pasekmiugiau.*
• 4

'V
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Spencerport, N. Y,
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ŽINIOS VIETINES

l, 
t

— Szi Ketverga pripuola 
Airisziu patrono Szv. Patriko.

— Garnys ana diena paliko 
pas Juozus Cziginskus, 630 W. 
Mahanoy avė., patogia dukre
lių.

— Pana Ona Baltru, 627 W. 
South uli., kuri turi užsiėmimą 
Guinano sztore, nuo kokio tai 
laiko sirgo namie, bet tomis 
dienomis likos iszvežta in Ash- 
lando ligonbutia ant gydymo.

Road ingo kasyklos su
stojo praejta Ketverga ir pra
dėjo dirbti szi Panedeli.
high kasyklos sustojo Subatoje 
ir pradės Utarninke.

— Antanas Stochkus ir Ado
mas Vitkonis kurie
maža mergaite Bessie George 
praejta meta ir likos areszta- 
voti, tai ana diena atsibuvo 
ju teismas ir abudu pripažinti 
kaltais. Lauke juosius bausme 
nuo 10 lyg 20 metu kalėjimo.

Per eksplozije gazo Mo- 
rejos kasyklosia likos smarkei 
lųnleginti Danielius Valczak 
isz miesto ir .Juozas Stabilius 
isz New Bostono. Abudu likos 
nuvežti in Shenadorio 
būti.

Lc-

suzagejo
■

M |

ligon-

Sukatoje pripuola Szv. 
Juozapo patrono musu parapi
jos. Pamaldos prasidės Petny- 
czios vakaru su miszparais o 
pasibaigs po sumai Subatoje. 
Daugelis kunigu pribus in pa- 
gclba vietiniam prabaszcziui.

\’i‘i kurie mate Lukszio 
paveikslus baž- 

Nedelioje po 
užganady- 

ti. Žmonių buvo'pilna sale ir 
daugelis pamate savo gimtine 
szalcle ir pažystamus Lietuvo
je.

krntamnosius
ny t i lieji*
piet ir vakare buvo

salėje

NAMAI PASTATYTI ISZ 
STIKLO.

I
f

I 
I

Neužilgio milžiniszki namai 
bus statomi isz stiklo ir plieno. 
Amerikoniszki ark i tekt a i labai 
iižsiiiilteresavojo Rusiszku ar- 
kitektu Granovskin, kuris ne- 
senei pribuvo in Amerika atsi- 
veždamas su savim kelis mode
lius padirbtus i?z stiklo ir plie
no.

Granovskis pasakė buk Ru
sijoj ir \'okielijoj jau randasi 
keli toki namai isz stiklo. Loc- 
nininkai namo American Red- 
iator i> z pradžiu mane statyti 
savo narna Londono isz stikli
niu plytų, bot po tam atmetė 
taji užmanymą.

Arkitektas A. Ferris, kuris 
randasi Kalifornijoj iszbandys 
taji plana ir statys stiklini mil
žiną ant Columbus Circle.

ANT PARDAVIMO.

*

Alinius ant vienos szeimvnos 
po No. 1 IK \V. Market Street. 
Kreipkitės ant adreso

320 E. (’ent re St
Mahanov Citv, Pa.
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NEDELINE EKSKURCIJA 
— IN —

PHILADELHPIA
20 MORCZIAUS

Specialia trelnaa Subatoa naktį.

laz Iszeis
Shamokin ................................ 1:30
Mt. Carmel................................ 1:30
Ashland ......................................2:21
Girardville.................................2:28
Shenandoah ............................ 2:00
Mahanoy City (Preke $3.25) 2:49 
Tamaqua (Preke $3.25) .. 3:10 
Pribus in Philadelphia .... 6:00

GRĮŽTANT—Apleis Philadelphia 
7:30 vvalanda vakare ta pat diena

DUBELTAVAS 
TIK1ETAS$3.50

Ant Readingo Geležinkelio

SAULEI ĄT1.Į imi K'II I

— Vincas Tamuliois, 15 
McGill St., kreipėsi in policija, 
kad pagelbėtų jam su.įeszkoti 

viv, uusiviv uvriiv.jo ((UKiori mena in metu, Kuri 
318 \V. Poplar uli., prapuolus isz namu nuo Vasa

J I

Isz Shenandoah, Pa. Tamuliois,

Elzbiotele, dukrele JonO|jo (lukteri Elena 18 metu, kuri 
isz namu nuo Vasn- 

manydama kad pilules yra rj0 5. Manoma, kad ji gal ran- 
kendes, nurijo szeszes nuo ko dasi Bostone, kur pereita vasa

Greboviczo,

Amerikos 
Žibalo

PramoneI

pavojingai apsirgo ir likos nu
vežta in vietine ligonbute. 
Mergaite pasveiks.

Naszle Adomo Zelinskio 
ant West Columbia uli., aplai- 
ke telegrama isz Elkton, Md., 
buk tonais mirė kokis tai Ado
mas Želimkas, 42 metu, apie 5 
pėdu ir 6 coliu augszczio, pli
kas pnkauszis, sverentis apie 
145 svarus, kuris likos užmusz- 
tas per truki Conovingo Dam, 
9 Kovo. Žolinskicne turi sunu, 
bet tasai randasi kariumeneje. 
daigu kas apie ji žinotu, tegul 
pranesza apie tai burmistrui 
Magalingai.

j* Mare Kurkevieziene, 201 
W. Coal uli., mirė ligonbuteje 
nuo sužeidimu kokius aplaike 
kėlės sanvaites migai eidama 
in bažnvezia. Velione buvo 
naszle, paliko viena sunu ir 
(lukteri Mrs. Coyle, Mabanoju- 
je, (pati mirusio Juozo Traš
ka neko. )

in

Frackville, Pa.
Raisa, gerai žinomas
Ilietuviams, nuvažiavo in Ash- 
lando ligonbute ant operacijos 

Linket ina
kad musu tautietis greitai pa- 

sugryžtu vela in 
tarpa saviszkiu.

iszpjauti tonselius.

Juozas 
visiems

sveikti! ir vela

McAdoo, Pa. — Petras Jesz- 
konis ir Vaszko \ yda, dirbda
mi No. 15 szlopoje, likos 
griautais per penkias 
das. T

v uz-
valan-

Paja diena abudu ėjo na
mon, kad tame sugriuvo tapas. 
Abudu likos atkasti ir natvs 
nuėjo namo. - __

pat v

Cleveland, Ohio. — Kovo 8 
diena pasibaigė teismas Onos 
Liszkienes, isz Nottingham ku
ri menuo laiko atgal su savo 
trylikos metu mergaite nužudė 
savo vvra. .Ji atrasta kalta 
vyro nžmuszitm* ir gauna kalė
jimo nuo iki 20 metu. — D.

• ra praleido.
— Ona Paplausimiems po 

t e va i s Czepel i ausk i u t e, paei-

Sunku insivnizdinti koks tai 
butu moderniszJkas gyvenimas
be Žibalo ir jo produktu szioje 

Visu .; automobiliu, 
ijos parapijos, pMariam-į kuriu apskaitoma apie dvidc- 

noro ( Ivfnidn sZjints milijonu SltV. Valstijose 
varoma, jiega yra žibalas, taip-

nanti isz/ Menkupių kaimo,1 .gadynėje.
Kalvai
poles apskriezio, mire Oxfordo jsziints milijonu Suv. Valstijose 
Kovė 5 diena. Laidotuves in-1 _
vyks Oxlorde. Paliko vyra Ir Igį visos maszincrijos vartoja-
Kovė 5 diena. Laidotuves in-

dvi dukteris— Petre ir Mare 
dideliame nuliūdime.

— Antanina Moliui e 24 mo
tu amžiaus vienatine dukte'Jo- 
no ir Augustinos Moliu, 
Memorial ligoninėje, sekant il
ga liga. Velione buvo gimus ir 
užaugus AVorcesteryj. Laidotu
ves atsibuvo trecziadienio r\*(e 
Notre Daine kapuose su bažny
tinėmis apeigomis Auszros

mirė

apeigomis
Vartų bažnyčioje.

— Juozas Szarkeviczius, 50 
metu amžiaus mirė Miesto Li
goninėj, neilgai sirgęs. Jis pa
lieka žmona, dukteri posūni ir 
dvi podukras.
buvo trečiadienio rvte su baž
nytinėmis iszkihnemis.

Laidotuves

A. L.

ANT PARDAVIMO.

528 W.
ant

Biznavas namas prie 
Centre SI. 'Teipgi namai 
dvieju szeimynu ant kilo galo

Parsiduos už prieinama
Kreipkitės ant adreso:
Walter Zetuskey

00-302 Zetuskey Bldg. 
Frack vi I le. Pa.

loto.
preke.

t. f.)

|

mos produkcijose ir transpor- 
tacijoj negalėtu apsieiti be ži
balo.

Žibalas buvo žinomas per 
szimtmeczius bet tik paskuii- 
niulaiku tapo placziai varto- 
amas. 1848.mete tūlas vaisti
ninkas Pittsburgh’e rado žiba
lo szulini Tarentum, Pennsyl- 
vanijoj, ir pardavinėjo puspan- 

bonkute y u z
tino
vaisto
centu.

1854 mete Pennsylvanijos 
Akmens Kompanija bi’ivo 
organizuota

“naturaliszko 
pe i ik iasdeszim t s

su- 
ji pasiuntė 

garsiam 
os- 

Yale

ir
Pen n syl va i jos žibalo 
chemijos iprofesoriui, (Prof 
sor Benjamin Silliman, 
universitete, isztyrinejimui, ir 
jis iszanalizaves parode, 
žibalo invairus produktai 
būti vartojami kūrenimui 
s

kad 
gali

t

O 
f >

Aim T PARDAVIMO.

Namai del dvieju szeimynu, 
o, prie 521 AV. Ma ■ 
525 \V. South St.

ant puses lot 
hanov St. ir 
Atsiszaukite ant adreso:

526 W. Mahanoy St., 
i Mahanoy City, Pa.

NE VISI ŠZVENCZIA 
VELYKAS

t. f.)

vienu laiku; Bet Amerikoj ir Lietu
voj szi meta Velykas szvens Balan
džio 17 d.

vartojami 
zildymui ir gamniniui gazo.

Pirmas szulinvs buvo iszkas- 
tas szitos kompanijos užveiz-

Colonel E. L. Brake, 
Penn 

sylvanijoj. Szitas žmogus var
tojo gręžimo budus, kurie

Per se- 
kanezius kelis metus daugiau^ 

szi o j 
met u

dėtojo,
1859 metais Titusvilh*,

ir sziadien vartojami.
nei

Brooklyn, N. Y. — Du jauni 
banditai inejo saldainiu krau
tuvei! pas Lietuvi Antanu Zer 
linka ant 228 No. 5th St. ir su 
revolveriais prispyrė ten ras
tus keturius žmones, atėmė isz 
ju laikrodėlius ir isz redžiste- 
rio $180. Polam jie iszbego ir 
dingo. Neužilgo pakilo ten su 
vaikinu sėdėjusi mergina El
len Blunt, 18 metu, nuo 197. 
Koebling St., ir abu greitai no
rėjo prasiszalinti. Bet nužiūrė
jimas kilo kad jie abu buvo 
banditu sėbrai, 
restorane ant 
Wythe A v. aresztuota. Jos sė
bras buvo Stephen Kosmanskl 
23 metu, nuo 73 No. 4th St.

Vėliaus buvo aresztuoti 
du pirmieji banditai.

todel juodu
No. 6t.li St. ir

t

ir 
' - v.

Worcester, Mass. — Policija 
jeszko Elenos Luksziutes, pa^ 
bėgusios isz Watertown, Mass, 
namu, kur buvo po priežiūra 
vieszos labdarystes instaigos.

1 Mergaites tėvai gyvena num. 
16 Columbia St.

— Automobilius parvertė 
ir sužeidė Vinca Staliulioni, 15• • • • • metu, mieste prie Harrington

Vaikas nesunkiai su- 
na-

kampo.
žeistas, parvežtas in savo 

.mus, 9 Bradley St.
I — Du vaikinai sulaikė An• 
tana Ruczkaiiska prie Colum
bia ir Water gatvių grasinda-

I mi ji revolveriu, atėmė nuo jo 
$74 pinigais. Vieta buvo tam- 

n 4 _ _i i _»i  i !  i 

vo galima insižiuret, kaip va
giliai atrodė.

— Antanas Palei ka 
atsiskirt nuo Adeles Paleikie- 

I nes, kuri apleido ji 1922
tais, ir kuri dabar randasi Ru
sijoj. Jo advokatu yra B. Men
delsohn, 931 Slater Bldg.

— Benis Libuda reikalauja 
$10,000 atlyginimo nuo Ignaco 
Adamowicz, Lenko laivakor- 
cziu agento, užtai kad jis buk 
pavyliojes nuo jo, jo žmona 
Rože Libudieiie. ~V

šoka, todėl Knczkauskui nebu- 1 • • • v • ..

I
nori

me-

jeiguTad, jeigu siunciciate szventenis 
pinigu — siunskite i»z anksto.

Jeigu keliaujate szventenis namo 
rengkites dabar.

Siuncziamc pinigus in Lietuva do
leriais ir litais.

Siuncziamc pinigus in Lenkija, 
Latvija, Rusija ir visas kitas valsty
bes, doleriais ir j u valiuta — papras
tu budu, czekiais-draftais ir kabeliais.

Parduodame laivakortes, keleiviu 
priimame depozitus 

per laiszkus ir atliekam visus kitus 
bankinius reikalus, suteikdami pilna 
garantija.

Prisiėjus reikalui, del informacijų 
atsikreipkite in mus, adresuodami 
sziaip:

THE PENNSYLVANIA 
EXCHANGE BANK,

322 EigHt Avė., A Skyrius, 
New York, N, Y.

czckius ir t.t.,

pinigus

mus,

szuliniu tapo atidengta 
api(‘link(*j ir per daugeli 

svarbiau
sia žibalo valstija. Bėgyje 
paskuti i o deszimt meczio perei
to szimtmeczio daugumas ži
balo gaunama isz Ohio ir Indi
anos valstijų, bet begyje dvi- 
deszimts szimtmeczio 
deszimtmeczio žibalas 
isz Oklahomos ir sziaurines 
Texas; dabartiniu laiku žiba
lo atrasta Texas, Californijos 
ir Wyoming valstijose. Suv. 
Valstijos produkuoja daugiau
sia žibalo — apie 65 nuoszimti 
viso pasaulio žibalo. Meksika 
pristato apie 25 nuoszimti vi
sos produkcijas, ir 
priesz kara, 
ta.

Žodis
Lotynu 

petra

I’enusy Ivnnija buvo 
va 1st i ja.

valstijose.

c i

pirmo 
gautas

Rusija
užėmė treczia vie-

petroleum paeina
nuo
'“petra” 
reisz’kia

ir
4 4

i 4 kurie

5 > , 

kalbos žodžiu 
oleum”, 

akmeninis aliejus.
Szitas aliejus randasi po žemes
pavirsziu ir jo istorija panaszi 
anglies, sakoma kad anglis yra 
liekanai susenejusiu augalu. 
Chemiszka sziluma ir spaudi
mas, per tukstanezius metu, 
visokiu augalu po vandeniu, 
vandenyje žuviu ir kitu 
dens gyvunu sudarė
kuris paliko miszini invairiu

1

van- 
puvima

(buvęs po vardu Baltic States Bank) sudėjimu ailgliadarii) ir hydro-

M

PAVEIKSLAS UŽTIKRINA KAD DEIVES

r

RANDASI ANT SVIETO.
E. L. Gardner isz Londono, atvažiavo in Amerika atsi- 

veždamas su savim nepaprasta paveikslu kuri rodys laike sa
vo prakalbu. Paveikslas parodo mergaite apsiaubta mažoms 
deivėms kaipo užtvirtinimą kad tikrai ant svieto randasi to- 
«ios mažos raganaites. Garsus spiritistas Sir Conan Doyle už- 
tvirfiiią kad paveikslas yra teisingas.

» •
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IR PREZIDENTAS COOLIDGE MYLI VAIKSZCZIOTI.

I

I
I
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i
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I žejus puikiam orui, prezidentas Coolidge kas dien eina pasivaikszczioti kokia' dvi 
mylės aplinkui Wasliingtona, D. C. Szale prezidento eina detektyvai idant ji apsaugoti nuo 
nevidonu.

karbonu. Ir panasziai kaip an 
gi is apsaugota molio 
iais taip aliejus insigeria 
skaliau uola arba smiltį ir kal
kakmenio stipriai sulaikyta 
vietoj. Szituo budu daug duo
biu aliejaus, laikant milijonus 
baczku, p rezervuota giliai že
mėje.

Vyrai gieždami pirmus alie
jaus szulinius nežinojo kiek 
turto jos athesz
Nuo neiszdirbto aliejaus, kuris 
iszeina isz žemes, beveik 
priediniu produktu gaminti, ir 
jeigu sakitytume visus chemi 
kalus, vaistus ir kitus produk
tus tai skaiezius dasiektu ne’

Tarpe

sluoks • 
in

nežinojo 
savininkams.

250

papraszcziausiu 
gazolinas, kero-

500. 
produktu yra 
sinas, inviriii, rusziu kurui alio 
jus, parafinas vaszkas, szildy- 
mui aliejus, asfaltas koksas ir 
aliejus invairiems tepalams.

Betk aip szis svarbus pro
duktas isz ž(‘mes iszimtas? Pir 
minusia reikalinga turėti geo
logas, kuris turi isztirti apie, 
linkės kur szuliniu dar nėr. Vi
sos žibalo kompanijos 
vytis, kurie pristato
darbdaviams informacijų apie 
visus gręžimus naujose vieto
si* vietose, praneszaiit ar sziili- 
niai turi aliejaus ar yra sausi. 
Szioje szalyje paprastai 
jaus jeszkotojai,
ui jos, padaro sutarti su žemes 
savininku, sulig kurios jie turi 
teise prie aliejaus ar gazo, 
kas tik randasi toje želneje, ir 
jie savininkams užtikrina nuo
szimti nuo masto aliejaus, pa
prastai nuoszimtis yra 
asztunta dalis.

Nustaczius vieta gręžimui ži
balo szailiio, pirmiausia paruo- 
sziama viskas žemes kasimui, 
kas nevisuomet lengvai 
narna, ne kartais ta medžiaga 
sveria nuo 150 iki 200 tonu. 
Deikia pastatyti keliamoja 
maszina, kuri paprastai buna 
medine arba kartais metalini', 
nuo

samdo
savo

alie-
arba kompa-

viena

vvki- t
y

80 iki 95 pėdu augszczio. 
Papedis apie 20 pėdu ke tur

it viszurgalvis 
41/£> pėdu keturkampis.

kasztuoja labai 
Lekszto szulinio 

4 *•?

kumpis apie 
Szuli-

nio kasimas 
daug pinigu, 
iszkasimas
$3,000 arba $4,000 bet
arba 3000 pėdu gilumo szuli- 
nis kasztuoja nuo $20,000 iki

kainuoja apie 
2,000

$40,000, ir kaikuriomis aplin
kybėmis kainuoja net $|00,000: 
Isz anksto negalima žinoti- ar 
aliejaus bus rasta ar ne. • Yra 
labai, labai mažai szuliniiv, kiu
rio in diena pristato tukliau

4 Daugiežius biloaku aliejaus. Daugu
mas szuliniu pristato nuo 1 iki
50 badku in diena. Paprasta 
produkcija yra . 5 baczkos , in 
diena.

Pradžioje aliejaus Industrie 
jos gabenimas grynos medžią-

_ . ■ — • ' -1’ -L - _

gos in valinyczias sudaro labai 
svabru problema. Ir pradžioje 
buvo 'atlikta vagoniniais trau-

Paprastas dalykaskiniais.
Ponnsylvanijojo matyti arklius

tik 5 arba 7 pilnoms baczkoms.
1860 metais, Generolas Karus, temperatūra yra virsz 700 laijp- 
savininkas žibalo szulinio 
mane imnipuoti aliejų paipo- 
mis in valinvczias. Ta sistema 
net sziadien vartojama bet pa- 

Aliejus varomas per 
linijas nuo 21/.* iki 3 myliu kas 
valanda. Ir 1921 metais, 4/5 
dalis viso aliejaus produkto 
Suv. Valstijose buvo neszia- 
mas paipomis.
preke gryno aliejaus. Paipu 
transport nei ja yra tik 40 nuo- 
szimtis gelžkeliu ratos.
minus kasztuodavo $1.00 trans
portuoti viena baczka aliejaus 
viena mylia vagonu, 
rata dabar vra 6 centai 
baczka per mylia per 1,500 
myliu. Transportaeija pumpo 
mis yra pigesne iki 1,600 kar 
tu. Sziadien painu linijos su-

Distiliavimas tęsiama pakol
I

su-

gerinta.

lui vo
Tas sumažino 

aliejaus.

Pir

kuomet
už

tu. Sziadien paipu linijos 
daro tinklą, kurispilnai apden 
gin aliejaus apielinkes szioje 
szalyje ir jas sujungia su vali- 
nycziu centrais. Kaip gelžke- 
liai, tos linijos randasi po ju
risdikcija Interstate Com
merce Commission, kuri kom- 

| panija nustato ratas del 
gabenimo aliejaus.

gin aliejaus apielinkcs

per
ibenimo aliejaus.
Aliejus t'aipgi tram port lie

jamas gelžkeliais didžiose lan
kose. Paipu linijos siunezia tik 
žalia, neiszdirbtas aliejii, kuo
met gelžkeliai transportuoja 
visokį žibala ir jo produktus 
taukuose isz 6,000 iki 12,000 
galonu 'kiekviena.

Bet kaip Amerikos žibalas, 
visiems žinomas produktas, 
transportuojamas in visas pa
saulio dalis? Yra toks didelis 
užsieninis reikalavimas kad 
labai daug aliejaus, žalioj, ne- 
iszdirbtoj formoj ir iszdirbtoj, 
eksportuojama per septynes 
juros. Tam tikslui vartojama 
specialiai laiveliai — oil tank
ers — tai yra plaukanti tanka 
su nepaprastu'kaminu užpaka
ly. Aliejus iii juos inpumpuo- 

iszpunųmotas. Tankos 
apie 8,000 tonu pilno

tas ir 
sveria 
svorio.

Didžiausia tanka pasaulyje 
yra John D. Arch bok Ho Janka, 
puikios iszvaizdos metaline 
tanka kuri talpina 20,000 tonu. 
American Merchant Marine tu- 

“ tankers.” 
Didžiausias privatiszkas ope
ratorius laivu yra Standard 
Oil Oompanijajsz New Jersey, 
kuri konlpatuja turi 57 tan
kias.

dalias aliejus, kaip virszui 
paminėta, distiliavimų iszva- 
lomas. Sudėtinės Malya skiria
mos, verdant in tinkamus dis-

isz vaizdus

ri labai daug tu

Ii "* (

tiluojamus indus. Kųonjet ge
zas, nafta ir gazolinas iszimta,
indas dasiekia 400 Haipsniu 
Fahrenheit, ir verdantis laips
nis elementu nepavelinaj va r lo
jimą tu elementu įgazoline. 
Kuomet tempera’tura kyla gau-
namo kerosi no, kuris vartoja-

traukiant didOtftttf trokus~ sirenoj moflek-uloj.

w I, . I '' III ' .

liras lempuose, kurios turi kna
tus. Kerosinas turi nuo 10 iki 
15 atomu angliadario kiekvie-

• I w>

sniu Fahrenheit, ir kiti pro
duktai gauta, tarpe kuriu turi
me parafinu. ”Midcontinent ” 
žibalas iszduoda apie 4 nuo- 
szimti gazo, 25 nuoszimti gazo
lino ir naftos, 15 nuoszimti ke
rosine, 40 nuoszimti gazinio 
aliejaus, 12 nuoszimti parafino 
ir tepalu ir 4 nuoszimti kokso.

Kadangi kiekvienas penktas 
žmogus Suv. Valstijose, turi 
automobiliu, gazolino proble
mas privalo visus užinteresuo- 
ti. Mes negalime produkuoti 
tiek gazolino kiek automobi
liai suvartoja nuo gryno žiba
lo kadangi tik isz 25 nuoszim- 
czio žibalo galima gaminti ga
zolinu. Gazolinas sziadien pro
dukuotas isz nevartojamo ga
zinio aliejaus. 1912m. Standard 
Oil Kompanijos chemikai ga
mino gazoliną isz 
aliejų, tas vadinta 
Aliejų- per daugeli valandų 
laikytas augsztoj temperatūroj 
ir sulaikytas nuo virinimo sun
kiu spaudimu. .Jei aliejaus 
temperatūra virszija 700 laips
niu Fahrenheit, dideli moleku- 
lai karszczio sudaužyti in ma
žesnius, tekiu budu molekulas 
kuris pirmiaus buvo tinkamas 
gaziniui aliejui dabar tinka
mas gazolinui. Toji ‘‘cracking’ 
procesą žymiai prisidėjo prie 
gazolino gaminimo.

Vai i n y czi os ra nda s i 
juriu ir kitu vandeniu, isz kur 
Amerikos žibalo industrijos 
produktai siuneziami in visas 
pasaulio dalis. Labai daug pi
nigu indeta in tzita industrija. 
Pagarsinimai prie gazoli nio 
.^toeziu visus supažindina su 
visokiu gazolinu. Kiek sykiu 
matėme žodi ‘‘Socony,” žodis 

isz pirmutiniu rai
džiu Standard Oil Company isz. 
New York’o. Kitos gerai žino
mos kompanijos yra Standard 
Oil Company isz Neww Jersey, 
Standard Oil Company isz In
diana, Standard Oil Company 
isz California, Tide Water Ass
ociated Oil Company, Mary
land Oil Company, Vacuum Oil 
Company ir Texas Oil Conuxi- 
nv. 'Bet ka darvsime kada ži- • •
balas iszsibaigs? Valdžios ži
novai tako kad ga'l iszsiįmigs 
in dvideszimts metu. Gal che
mikai tada turč naudoti de- 
pozXuF akmens žinomus kaipo 
“oil sbalos” (aliejus iszMolu). 
Coloradoj ir Utah yra kalnai 
szito akmens, ir Indianoj yra 
(langiaus kaip 450 bilijonai to
nu. Jis yra prlsicres kietos or- 
ganiszkos medžiagos vadintos 
“korogoių’T kuri pavirsti alie
jumi inkaitinant. Kiekvienas 
nolio tonas iszduoda' nuo 10 
iki 50 galonu aliejaus, ir galu 
gale gales pristatyti daugiaus

Midcontinent

4 4

sunkesniu 
cracking.”

Socony,

4

iudarvtas

oil shalos

netoli

gazolino negu nuo žibalo da
bar gaminama. B,et sziadienos 
kasimo, skaldymo ir kaitinimo 
iszlaidos yra tokios augsztos 
kad negali konkuruoti su žiba
lu. —F.L.I.S.
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