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ISZ AMERIKOS)212 ŽUVL ™
J ------------ ] MIESTAS UŽLIETAS PER

TRŪKIMĄ PRŪDO, KU- 
RIS VISKĄ NUNESZE.

Isz Visu Szaliu Anglijos Kariszkas Laivas Atlankė Amerika
f J it

ZUDINSTA ISZ 
BAIMES

PERŽENGE PROHIBICIJOS 
TIESAS, NUPJOVĖ PACZEI 

GALVA 0 PATS SAU 
GERKLE.

Sharpsburg, Pa. — Bijoda
mas kad ji uždarys 'kalėjimo už 
peržengimą prohi'bicijos tiesu, 
Szimas Žulkovski, 38 metu, nu
pjovė galva savo moteriai Kat
rei 34 metu, po tam pats sau 
|>erpjove gerkle su britva nuo 
ko mirė vėliaus.

2ulkovskis ir jojo motore bu
vo už budintojus kitam teisme 
Pittsiburgho širdo ir melde pa- 
lieijos idant ji paleistu namo 
nusiskust. Sudas pavėlino ir 
vienas isz palicijantn nuvažia
vo su juom namo ir sėdėjo že
mai laukdamas pakol Žukovs
kis nusiskus.

Staigai palicijautas iszgirdo 
moteres kliksma kambaryje ir 
tuojaus po tam motore iszbego 
laukan su konia nupjauta gal
va nuo stuobrio o vyras paskui 
jaja su britva rankoje. Paliei- 
jantas iszbego tpaszaukt pa- 
gialbos ir kada sugryžo in šlu
ba rado vyra ant grindų su 
perpjauta gerkle, gulinti ant 
paezios lavono.

Badai Čaikovskis bijojo 'kad 
ir ji aresztavos už laužymą 
firohtbieijoj tiesu ir isz tos 
priežasties papilde žudinstas. 
Joju asztuoniu metu dukrele 
Katriute buvo budintoja tojo 
baisaus atsitikimo. 
< I UŽKASTA” KIAULE PER 

90 DIENU — GYVA.
Frankfort, Kan- 

Harland, farmeris, 
deles kiaules, kuri svėrė 300 
svaru, nuo 30 Julajaus. Farme
ris mane, kad kiaule likos už
dengta per dideli kūpėti szieno 
laike kūlimo ir mane jaja at
kasti, bet ji atkalbino nuo to 
kaimynai sakvdami kad kiau
le gal jau pastipus lyg sziol.

“ iszsitu- 
isz kupeczio szieno

— Ea rl 
neteko di- 

kuri svėrė

KITAS MIESTELIS TAIPGI 
UŽLIETAS.

White River Junction, Vt. — 
Miestas Montpelier, guberna- 
lisZkas miestas Vermont st ei 1 o, 
likos užlietas per trūkimą dide
lio prūdo.
žmonių, lai 212 žuvo

krinancziu žinių da

apie du

Pagal daneszimus 
tvane. 

Vanduo nuneszc namus, tiltus, 
geležinkelius, telegrafus ir te
lefonus, todėl isz lenais užti- 

negalema
aplaikyt. Ulyczios užlietos ant 
deszimt pėdu. Bledes badai pa
daryta ant penkių milijonu do
leriu.

Badai tvane žuvo
szimtai žmonių o blddes daly- 
tęs net lyg 10 milijonu žmonių. 
Eroplanai nusiusti in’ lenais 
ant sznipinejimo, pranesza kad 
vanduo padare milžiniszkas 
bledes ir daug aplinkiniu užlie
ta. Raudono Kryžiaus draugo
ve suszelpinoja benamius.

Vanduo pridirbo feipgi daug 
bledes Maine, New Hampshire, 
ir Massaehusettes vaisi i juose.

Boston, Mass. — Myle kelio 
ant kalno, nuo mažo miestelio 

truko taipgi prūdas, 
miesteli.

Locni nin'kas prūdo sergėjo per 
visa nakti sienas, o kada mate 
kad turės prūdas trukti, su an- 
tomobilįiųn apvažiavo apsau
goti gyventojus nuo prisiarti- 

Tik viena
sena motore nepaklauso perser
gėjimo ir drauge su namu likos 
nuneszta per insiutusi vandeni. 
Kiti gyventojai iszbegiojo ant 
artimu kalnu ir visi iszsigelbe- 
jo.

Becket, 
kuris nuneszc visa

nanczios nelaimes.

SKARBAS KNYGOJE
VARGINGAS STUDENTAS 
SKAITYDAMAS KNYGA. 
* PASILIKO MILIJO

NIERIUM.

Mažai žinomas ra- 
szytojas Emil Fabrier de Revi
se priesz pusantro szimto midų 
iszleido viena savo veikalu, ku
ri to meto kritika kuonegailes- 
tingiausiai pasmerkė ir visai 
paniekino. Knygos paraszyto
jus norėdamas dažinoti, kiek 
tokia kritika atsiliepia knygos 
skaitytojams, in viena iszpei'k- 
tos knygos egzempliorių liulė
jo toki raszteli: “Tas, kuris ras 
szi raszteli, tegul nunesza ji no
tarui ir papraszo pastaroji pa- 

L. L Nr. 162,
1784 mete Vasario 5 
Czia pat buvo nurody-

Rvmas

regisi ražiūrei i 
Roma, 
diena.” 
ta notaro adresas. Szia knvira
atidavė didžiausiai Ryme Vati
kano bibliotekai ir nekantriai 
lauke savo mėginimo iszdavi- 
niu. Vėliaus jam gyvam lai su
laukti nepasiseko. Ir tik dabar, 
praslinkus nuo to laiko 152 me
tams, 
reiszke.
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SUDEGINTA BAISEI PER 
KARASINA.

Degliai, Klaipėdos ap. — 
Spalio 18 diena vakare ūkinin
ko iobrio žmonai pilant in de- 
ganezia lempa žibalo, ji staiga 
užsidegė ir iszsigandusi moto- 

su ži-ris iszmeto leifipa ir indą 
balu žemen. Pasipylusi asloje 
deganezio žibalo liepsna 
siautė moterį ir uždegi* lov

Na ir kiaule ant galo 
neliavo” 
bot svare tiktai 80 svaru būda
ma po kupecziu per 90 dienu.

PADĖJIMAS AMERIKE 
KUOGERIAUSES.

AVashington, D. C. — Teby- 
riam laike Amerika randasi 
kuogeriauses gyvenimas, nes 
skaitlius parodo kad 117 mili
jonai ' Amerikoniszki gyvento
jai uždirbo 90 bilijonu doleriu 
jirba ant kožno pripuolė 'po 2,- 
210 doleriu, 1926 moto, arba 
tris bilijonai doleriu daugiau 
ne kaip 1925 mele.

UŽKURIMAS PECZIAUS 
KASZTAVO JAI 5,000 

DOLERIU.
Kittaning, Pa. — Penki tuk- 

staneziai doleriu bumaszkoso 
likos snnaidota ant užkurimo 
poeziaits name Petro Žalens’kio 
ana diena. Zalenskis iszeme pi
nigus isz iMUfko Subatoję su 
tikslu pirkimo namo Panode- 
lyjo nesakydamas paežiai kad 
pinigus invyniojo in laikraszti 
ir'paslėpė pecziuje.

Ta ja diena buvo szalta ir 
motore užkure pecziu panau
dodama laikraszti kuriame ra
dosi pinigai. Kada vyras par
ėjo isz miesto ir nuėjo iszimti 
pinigus isz pecziaus, rado tik 
pelenus. Isz gailosezio ir piktu
mo, kad neteko suezedintu pi
nigu per visa savo gyvastį, vy
ras konia neužmuszo savo pa- 
eziules, kuri visai tam nebuvo 
kalta.

NAUJI FORDUKAI ISZEIS 
KITA SANVAITE.

New York. — Fordo parda
vėjai po visa Amerika turės 
naujo modelio Fordo automo
bilius ateinanczia sanvaite. 
Pardavėjai daugiau nieko apie 
juos nežino, kaip tik tiek, kad 
nauji ford u kai yra geresni ne 
kaip sau mane isz pradžių.' 
Fordo fabrikai iszdirbineja 
juosius po 500 ant dienos idant 
pristatyti pardavėjams tik po 
viena ant pažįuros.

ateinanczia

mane 
fabrikai

NUŽUDĖ DUKTERĮ KAD 
TOJI NENUSTATĖ GERAI 

ZIEGORIAUS.
New York. — Už tai, kad jam 

davė už daug “szunc poteriu” 
ir nenustato gerai budinanezio 
ziegoriaus ‘kad

szunc poteriu

susivėlintu iii 
darbu, James Larkin, 66 metu, 
taip inirszo ant savo 27 metu 
dukters Mrs. Gertrūdos Mon
aca, kad jaja nužudo.

fl'lTėvas sake kad nemano nu- 
szauti savo dukters ir nežino 
kaip tas atsitiko. Kaimynai sa
ko, kad tėvas laja diena parėjo 
namo užsigerės. •

AUKSINIAI PINIGĖLIAI 
ANT KALĖDŲ.

Philadelphia. — In laika 
dvieju menesiu czionaitine me- 
nycze pinigu iszmusze 388,000 
pustreCziniu auksiniu doleru- 
ku, kuriu verte szimet yra 
$970,000, tai yra, ant tiek ju 
iszmuszta, kuriuos žmones tu
ri papratima dovanoti kitiems 
per Kalėdas.

Tuos pustrcczinius auksi
nius dolerukus, paliovė išzmu- 
szinet 'per Svietinc Karo ir ko
ne visai dingo isz bėgio. Nuo 
1790 lyg 1915 juju iszmuszta 
ant 44,666,517,50 doleriu.1

meginimo vaisiai pasi- 
Tai i n vyk o gana aky

vom aplinkybėm esant, \4enas 
neturtingas Italas studentas 
Eugenijus Lakose ome skaityti 
senas knygas, daugiausia tas, 
kurias kritika ar kas, nors ki
tas buvo iszpeikes. Taip skaity
damas do Roviso knyga rado ir 
indetaji raszteli. Perskaitęs ji. 
mane, kad ji bus kas nors inde- 
jes knygon idant paženklint 
puslapiui, kur pert rauke s'kai- 
tvma ir ten užmirszos kartu su 
knyga atidavė bibliotekom Vė
liau nieku nerizikilodamas vis 
tik sumanė nueiti nurodytu ad
resu. Isz tikrųjų ten rado nota
re ir inejes pedere teip, keip 
buvo raszyta. J r koks jo buvo 
nustebimas, kaip po ilgo lauki
mo notaras pareiszke, kad in- 
teikejui szio rasztelio yra cze- 
kis gauti 8 milijonams lirų. Net 
nutirpo isz džiaugsmo vargszas 
studentas spausdamas rankoje 
czeki.

£ 39 METAS
__ ■ » —. < f

PRIE KŪLIMO SUKULE ’ 
GALVAS.

Bruožiai, Pagėgių apsk. —. 
Pas ūkininke P. pabaigus kulti 
javus buvo pakeltos geros pa
baigtuves, kur, žinoma, net ru
ko “kultūros” vandenėlio. Ke
letas inkausziusin vyruku pra
dėjo smarkauti ir kabintis prie 
susiriirkusiu. Užputę žiburi jie 
puolė ant vieno czia esanczlo 
ūkininko ir sužeidė ji in galva. 
Sužeistajam teko kreiptis pas 

b> links
mu pabaigtuvių kai kuriems ju 
dalininkams priseis 
teisme.

ap- 
a. 

Laimei, parojęs nuo darbo Žio- 
btienes brolis, iszgirdes riksmą 
atbėgo pagelhon ir su <lidelin 
vargu užgesino ilgui, 
sunkiai apdege, ypacz 
ranka ir truks ilgai, kol 
dirbti. Atsargiai su degančio
mis lempomis.
VAGEI APIPLESZINEJA 

ŪKININKUS.
Aglonenai, Klaipėdos aps. — 

Musu aplin'kybejo paskutiniu 
laiku labai daug kenezia nuo 
vagiu. Nepraeina ne kelios die
nos, kad neiszgirstumei apie in- 
vykusia vagyste. Taip pirm ke- 
letos dienu pas ūkininką Kon
radą Vanaguose piktadariai in- 
silauže in svirną ir pavogė vi
sokiu daiktu maždaug už 2,000 
litu ir grynais pinigais apie 
400 litu, kuriuos Konradas bu
vo gavės už nesenai parduota 
kiaule. Vagys buvo atsilanko 
taip pat ir pas ūkininką Idzelf 
Poszkuose, bet ten tiek daug 
negavo. Policija daro past an-

M ot oris 
vienu 
galės

gydytoja ir policija. I

susit ik 11

Rokiszkio aps. —■ 
sn- 

i-
' * 7

- J

i

MUSZTYNES.
Abeliai, 

Rugsėjo 28 dienainieNtclyj 
simusze Mikoniu kaimo S k r;
džiukas su Trumpiszkiu kaimo 
Daniu. Skradžiukas partrenkė 
ant žemes Dani ii' smarkiai ji 
apnmsze, apspardė. Danys su
sigrūda1 leidosi bėgti jiolieijon, 
o Skradžius ji vytis. Prie besi- 
vijanezio prisidėjo dar Popelis 
isz Trumpiszkiu. Bet pateko 
policijom kuri patalpino cypen 
ir sudarė protokolą. Musztynos 
kilo del to, kad no visi, girdi, 

va 1st vbines.

I...F ■■
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atlankė Amerika Ang-
<’alcutta ir Cairo, kurie atplauko in AVashing- 

tona sudėti gerus velinimiis prezidentui Coolidge ir visam 
A niori kili.

liszki laivai
Coolidge ir

I

paveikslu 
persi t ik ryt ar isz-

caras persi-

ISZ LIETUVOS
DUKTES KERSZTAS 

MOTINAI.
apygardos teismas 

1927 mote Spalio 6 diena nagri
nėjo byla E. Sz., 
tuo kad ji apipylė

Kauno

kaltinamos 
savo tikra 

motinu yerdanczju yupjlopin-
Jos mętina turėjo meiluži. 

Duktė nenorėjo, kad motina te
kėt n už jo, nes szisai prikalbi
nėdavęs motina, nelaikyti pas 
save dukters Sz., negalėdama 
pragyventi ir neturėdama duo
nos kąsnio, nuėjo prostitucijos 
keliais. Szirdyj jai virė pyktis

kad no visi 
lygiai “fnndije > T

PIRKO GRABA ISZ LAIK 
PO TAM DUKRELES NUŽU 
DE T E V A, BET ABIDVI 
DABAR BUS PAKARTOS.
Obniocz, Moravia. — Dvi 

sesorvs Terese ir Ona Zborilu- 
tęs, sumanė senam tėvui bai
siai atkerszyt kad tasai nepa- 
velino savo jaunesnei dukre
lei Onai teketi už kokio tai pa
kele V i ilgo Vengro in kuri mer
gaite insiklepojo, pamylėjo ir 
geide už jo teketi.

Tėvas buvo prieszingas lo
kiai staiga i meilei Onos, suba
rė mergaite ir paliepė Vengrui 
nesztis isz kaimo kogreieziau- 
sia, nes kilai)) nuszaus.

Ona prikalbino savo sesute 
Terese idant tęva nutrueint, o 
po tam gales daryti kai;p jai 
patinka. Kai)) sumano taip ir 
padare. Inpyle truciznos in 
puoduką pieno, kuri tėvas isz- 
gerdavo einant gult ir ant ry
tojaus tėvas ilangiau neatsikė
lė.

M ergines užkalbi no 
grabu sanvaite priesz jojo nu

li u si p irk o juodas 
ir paliepė duobkasiui 

iszkasti duobia ant kapiniu 
diena priesz tėvo mirti. Ant. 
galo viskas iszsidavvo, margi-

trucinima, 
szlebes

Moravia*

levui

nos likos aresztavotos, pripa
žintos kaltos už nužudinima tė
vo ir ateinanczia sanvaite 
abidvi bus pakartos ant tu pa-

----------- . _ . F Iežiu kartuvių. 
«

TIKEJIMISZKI
PUSGALVIAI
"—I-----

KUOPA APDRISKELIU 
ŽAIDULIUOTU IR UTE-

LIUOTU ATĖJO PRIE 
STEBUKLINGOS 

VIETOS.
W 1 - 

t * -4 . į j’* * L, |

Kijevas, Ttosije. — Tn Lavra 
kliosztori atėjo atlankyti 26 
vyrai ir 18 moterių pelegrimai 
atlankyti tenai!ini ste’lmklinga 

Motinos Dievo ir 
savo akimi,

tikrųjų batiuszka 
skyrė su sziuom svietu.

T......... ‘
v o apdriekia 
per uteles ir kitokius kirminus 
su žaiduliais ant viso kimo.

• A edeju tosios kuopos buvo i)Uvo nugabenti ligoninėn. Mo- 
kokis tai' popas. “....... -
kuopos taip yra persiėmė tikė
jimu, kad vfenas kita 'plaka 
rimbais idant užduoti Sau'kan
ezos, kad net 
skausmo 
m užuos, 
kirminus uenaikiiia i-dan't galė
tu'daugiau kentėti.

l ieji tikejimiszki kvailei bu- prjez motina. Ir sztai 1927 me-
...........I*.! j! _ .  ..  ! .. I 1!' .a . . « «

1 purvini, suėsti įe Gegužes menesio 1.8 diena vi-
rintu vandeniu ji apipylė savo 
motina ir jos meiluži. Abudu

Sąnariai tosios (jnn notOko vienos akies.
Teismas Sz. nubaudė 6 mėne

siams paprasto kalėjimo.

apalpsta isz
gyvena tiktai isz ali r>.

NUNUODIJO KŪDIKI.
Skrebiszkiuose, Biržų aps. — 

i sziu motv. 
Rugsėjo menesio 14 diena Kuš
tant as Butonas nunuodijo Ade-

nesiprausia o uteles ir Papi|i() valsc2silius

NUBAUDĖ BARBARA.
Praėjusiais 1926 metais Rug- 

piuezio menesio isz 5 in 6 diena 
nakti apie 2 valanda nežinomi 
piktadariai, nužudo Pasvalio 
valscziaus valdybos sarga Po- 
vyla Kraptavicziu, 

valdybos

negavo, 
gas juos surast i.

MASZINA NUTRAUKĖ 
PIRSZTA.

Dargužiui, Klaipėdos aps. — 
Szio menesio 14 diena pas ūki
ninką S. kuliant garine niasz:- 
na javus, to u'kininko bernas, 
paduodamas javus in maszina, 
per neat sargu ma pararti priki- 
szo deszine ranka ir maszina 
buvo ja bepagaunanti, tik lai
mei, vaikinas spėjo ja greit isz- 
traukti. Bet visgi vienos ran
kos pirsztas liko visai nutrauk
tas, o kitas subraižytas. Nuken- 
tejusis nugabentas in ligonine.
RASTA DALIS TAURAGĖS 

BANKO PINIGU.
Klaipėdos kraszto komendan

tūra skelbia, kad Rugsėjo me
nesio 11 diena, po to kaip trys 
pabėgo Tauragės riaušininkai 
Kretingoje nuszovo vietos poli
cijos nuovados virszininka, 
Kretingos apskrities gyvento
jas Kvasas rado laukuose prie 
kelio pakeli isz Lietuvos Ban
ko Tauragės skyriaus riausziu

iszpleszo 
valscziaus valdybos pinigine 
dože, isz kurios pagrobė pinigu 
7,523 litu ir padege valscziaus 

Kadangi

)4

Kvnniihs miestas paeme po log Vatkeviczytos kūdiki. Poli- 
cijos suimtas K. B. prisipažino, .metu iszplesztu pinigu baukno- 
kad ta kūdiki nužudyti prikal
bėjęs jo draugas L. Butėnas, 
kurio tas kūdikis buvo. Abu 

” suimti.

savo gldba .ir norėjo juos nu
prausti ir parodyt, bet nekurie 

peilius kerszindamiiszt rauke į 
policijai idant juju nejudintu. 
Todėl juos palikta ramybėje 
ant rinkaus ant paskirtos vie
tos.
VELA ŽUDINSTA ISZ

MIELASZIRDYSTES.
f

Tonbridge, Angliję
Felicije Waite, mire ana diena 
nuo truciznos kuria jai davė 
josios duktė Marga riet a Dol- 
viguo, 34 melu, ant praszymo 
molinos idant jai priskubintu 
mirti, nes sirgo ant neiszgydo- 
mos vėžio ligos. Palicije duk
tė re uždare kalėjimo lyg teis
mui.

Kolos sanvaitos adgal sudžo 
paliuosavo lova kuris nužudo 
savo keturiu melu dukrelia 
idant jai palengvint 'kanezos.

“draugai

4 melu

— 'Mrs.

10,000 PORU DVYNU GIMĖ 
VOKIETIJOJ.

Betainas. — Pagal Vokisz- 
kos valdžios apskaityma- tai 
praeita meta Vokietijoj gimė 
nemažiau kaip deszimts tuks- 
taneziai poru dvynuku. Dau
giausia gimo Vestfalijoj ba net 
1,404 poros, Bcrlinę 439. Try
nuku gimė tiktai 10 poru, bot 
kvadratuku gimė tik du kart*

BRANGUS RADINYS.
Daumantu kaime, Seredžiaus 

valscziuj, pilietis* 
Škrupelis, bekasdamas bulvėm 
rusi prie upelio Armenos slan
kia, maždaug 2 metru gilumoj, 
rado senobinius žalvario apt
rankius (2 eg.), kuriu vienas 
labiau skiriasi savo nepapras
tai gražiu iszmarg’inimu ir isz- 
likusia iki sziu dienu czielybe.

Tose vietose, sako, seniau ir 
daugiau brangiu dai'ktu gyven
tojai rasdavę. Szi vieta — sen
kapiu vadinama.

DOLERIAI ISZ LAISZKU.
Tauragės paszto instaigos re 

gistratorius — laiszku sky
riaus valdininkas Jonas Trapu- 
lioni buvo intariamas iszvoges 
isz laiszku dolerius. Sulaikytas 
jis vogime prisipažino ir paro
do, kad nuo Rugpiuozio 20 die
nai iki Spalio 3 dienai viso ati
daręs 10 laiszku, būriuose ra
dos 6 dolerius. Už tuos pinigus 
• • • • ■ « f

Antanas

jis.pasipuoszes, nusipirkęs pns- 
baczius ir kalioszus. Trapulio- 
nis sulaikytas?1'11.

\ , ’ : „ . 11 I

tais po 100 litu. Banknotai nuo 
lietaus buvo sumirkė. Radėjas 
sumirkusius banknotus drauge 
su pundeliu raiszteliais numėtė 
gi sveikuosius, 9,000 litu parsi- 
nesze namon. Užuot atidavęs 
policijai, radėjas pinigus pasi
laikė sau. Rastais pinigais pir- 
mynams. Ylos maisze nepaslep-

valdvbos rasztine.* 
gaisras buvo pastebėtas laiku, 
(odei jis pavyko greit likviduo
ti. Vaizdas szios baisios arenos 
yra žiaurus ir patsai atliktas 
darbas g 
tik barbaro 
taviezius — sargas nužudytas 
smūgiu in galva ir diržu už 
kaklo pakabintas ant duru pra- 
bajaus. Apžiūrėjęs jo lavoną 
gydytoja konstatavo, kad sai
gas buvo smaugtas, nuo ko pa
liko ant kaklo žymes. Pinigine 
spinta iszdraskyta ir iszvartyti 
visi esami joje dokumentai. Vi
sos valscziaus b v los ir kiti do
kumentai sukrauti in viena 
krūva, apipilti žibalu ir padeg
ti. Kas tai galėjo padaryti, prie 
kokiu Aplinkybių, nieko nusta
tyti negalima buvo, nes nusi
kaltimo vietoje jokiu pėdsaku 
nepalikta. Kriminaline policija 
tyrinėdama szi visa dalyku, 
priėjo iszvada, kad tai galėjo 
padaryti buvęs valscziaus vai- 
dvbos rasztininka Kiukis Ta
das, gyvenantis Pasvalio mies
telyj, nes pastarasis turėjo anr. 
va Iscz i a us pa 1 < Iybos

alejo būti padarytas 
rankomis. Krap-

kerszta
ko namus ir dali iszskolino kai- .1° atleidimo isz tarnybos ir.

grasindamas žadėjo ka tai p:-.- 
‘darvti. Sulaikytas Kiukis tar-

nelaimei, kratos motu rasti pas
buk szis rndes’clnr priesz 13 Hi drabužiai — kostiumas visas

si. — Patyrusi toki staigu Kva-
so pralobima inskunde ji nasz- j <iaryti. ^Sulaikytas Kiuris 
le Barzdieno Kretingos polici- domas neprisipažino, bet, 
jai. Beskusdama jįjntare Kva- 
sa, 1 
metu mirusio 
paslėptus pinigu 
mas jos vyras pasakos, kad pa
lieka daug pinigu paslėptu sto-

K- ' Ik.. J > B < > ■ J “ ' ' * ■* *••• B „F

jos vvro stoike sulaistytas žibalu, isz ko liko
s Esą, minia- aiszkus K i ūkio 

nusikaltimas, 
kalte inrode jo

padarytasis 
Par labiau jo 

nepaaiszkini-
ge. Szimoti Rūgėjo menesi, ji ( mas ir neatsakymas tikslini io
-v W" M V ♦ * ■ • « ' "• » ■ 4'". * 1 L < KK.A.I.W 1 T > »w A % * X ■% 1*1 • « * * AM * t k ■ <*•Kvasa pasamdžiusi pataisyti visus užduotus jam klausymus.

t

e

Sziu metu Spalio meninio 5
Panevėžio Apygardos

stogą. Jis taisės viena
moto darba ir daugiau diena 

neatėjo. Po to tuojau pasirodo Teismas, isznagrinejes szia by- 
« a * a a . • ’ » • • * • >*

namu 
diena,

ligtol visai neturtingo Kvapn ia prie visu duotuju aplin'ky- 
pralobimas ir todėl
Kvasa radusi toge neva paslep-Ju ir nubaudė kalėti iki gyvos 
ta lobi. Kretingos policijai, -po 
to tardomasis Kvasis, prisipa
žino, kad pinigus radęs, kaip 
pradžioje pasakyta. Jis dabar 
traukiamas tieson del pasisavi
nimo rasto svetimo turto ir jo 
rasti pinigai bus jesžkomi ir 
gražinami valstybes iždui.

ji tarusi , bin, pripažino Kiuki Tada kal-

galvos.
f

Chicago. — Gryžes isz au
tomobiliu pasivažinėjimo Dr. 
Vežei i s rado savo namu duris 
atplesztas ir pasigenda invai- 
riu deimantu ir brangenybių 

Itukątanczio doleriu vertes.
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SAULE
ADRESAI LIETUVI9ZKO 

AMBASADORIAUS IR KONZULU:

F’ 
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Lithuanian Legation, 
2622 16-th Street, N. W., 

Washington, D. C.

Lithuanian Consulate, 
fl Park Row, New York, N. Y.

Lithuanian ConiulatB, 
608 So. Dearborn St., Chicago, DI.
- - - -- ------------------- , -

Kas Girdėt

t risde- 
metu; szuo auga per du 

16 metu, visz- 
gyvena konia

Isztyrineta ir likos įlarmly- 
1a. kad kožnas sutvėrimas gy
vena asztuonis kartus ilgiau, 
ne kaip laikas per kuri auga. 
Szi a i ark b s auga apie 4 me
lus, o gyvena asztuonis kartus 

* ilgiau, lai yra. apie 
szimt?
metus o gyvena 
ta anga I meta o 
jleszimts metu. Pagal toki ap
skaityme, tai žmogus augantis 
per 25 metus, turėtu gyvent ne
mažiau kaip 200 metu, bet pa
sirodo kad jisai nmlagyvona ne 
puse tiek metu. Snraszai paro
do, kini žmogaus gyvastis vis 
buna trumpesne, o tai isz prie
žasties didesnio krutėjimo, 

mažesnio
didesnio 

dauba,
pasilsiu ir 1.1.

Sziadien žmones gyvena pa
prastai 50 lyg 60 melu. Pagal 
siiraszus tai žmones gyvena il
giau pietinėse dalyse, nes tuo
se sklypuose žmones gyvena 
daugiausia ant oro ir saules. 
Bulgarijoj gyvena apie keturi 
Inkstaneziai žmoniu kurie turi 
po 1(M) metu, arba ant kožno 
lukstanezio gyventoju pripuo
la vienas szimtmetinis, o pas 
mus ant inirlijono gyventoju 
vos galima surasti vieno szimt- 
meczio.

Vokietijoj raminsi 76 szimt- 
metiniai, Rumunijoj yra 1.704, 
Serbijoj 573, Iszpaiiijoj 410, 
Francijoj 7, Italijoj 198, Belgi
joj 5, Danijoj 2. Matyt, kad 
Bulgarijoj gyvena daugiau 
szimtinet iniu ne kaip visoje 
Europoje, o tai del to, kad Bul
garai naudoja daug ožkinio 
pieno vadinamo jurgoto.

pervirszini

•r

gyvena
ne

Rvme nesenoj mirė žvmi gro- 
nžva rd i- 
Burdavo

fieiie A u re liję, kuria 
Rymo Ragana.

'I

Žvaigždžiu, tai jau apskaityta. 
Jeigu sus'kailyti visas žvaigž
des ant kart kiek akis gali ma
tyti, tai jn 'butu (liktai apie (>,- 
000, bet paprastai žmogus ne
gali juju danginu matyti kaip 
2.500. 'Saule kuria matome ir 
manomi’ kad yra inilžiniszkn, 
isztikruju yra tiktai mažulėlė 
prilyginant jaja prie kitu pla- 
nietu ir žvaigždždžiu, nes ne
kurtos žvaigždes turi apie 500 
milijonu myliu per viduri.

Ontario provincijoj Kanado
je, praeita pavasari proliibici- 
ja panaikinta ir svaigiųjų ge
rvinu pardavimu eme kontro
liuoti pati valdžia.

Pranesza, kad per praeitus 5 
menesius provincijos valdžia 
jau gavus 4.500,(MM) do'], gryno 
pelno, t.y. vienu ■milijonu dan
ginu, negu iszpradžiu tikėtasi.

O Amerike.* Žmones kenezia 
ir gere trueizna ir buiza, kuria 
vadina aimn, biznei Geneze, 
žmones moka danginu taksu ir 
mirszta nuo tojo gerymo. Argi 
ne kvailyste!

biz.nei

mi u on-

Amerikos Devynios 
Sostapiles.

York mii’stas, 
joj, szia rudeni npvaikszczios 
savo 150-tns metus savo devv- 
nin menesiu iszbuvima Suv. 
Valstijų sostapilin.

Kuomet Generolas Howe in- 
vede savo Britu ir ICssu pulkus 
in Philadelphia 150 metu algal, 
Washing!onas praleido žiema 
A'alley Forge, ir Kongresas 
laike sesijas York’e.

York la garbe dalinasi su de
vynias kitais miestais

Philadelphia ir Lan- 
Ponnsylvanijos vals- 

tijoj; Trenton’u ir Princeton ’u 
New Jersey valstijoj; 
more ir Annapolis,
valstijoj; ir Washington, l). C. 

Lancaster buvo Suv. Valstijų 
sostapilo tik viena diena — 
Rugsėjo 27, 1777. Po vienu su
si rinkimu 1 aincasl oryje, 
grosmonai mil ari*, 
saugiau jiems 
Susquehanna 
ka reivin.
kolo in Yorka.

Pennsvlvani-

'W
York ’u; 
uester’iii,

Balti-
Marvlaml 0

Kaip Žydas Apgavo. PO LIKTARNEI
. i ’; ‘ j r i h

Saluninka.
■. --------------------------------

Porlorius Žydelis
mieste Konekti'ko stoito, prisi- vo tamsiau ir tamsiau... szallis 

ei- didelis, jog net visi gyventojai 
davo po visus namus paribio- miesto Niujorko pasislėpė

Paveikslėlis Isz Gyvenimo Gar
bingo Geradejaus Žmonių.

v i onam Vakaras atėjo, kas 'kart h n-

Automobilines Nelai
mes ant Kasdieninio 

Paredko.
pirkęs viso’kiu .kalendoriu A ti'toniobili u

damas juos. Alėjas in karuže- mnose. 
Ina tūlo Lietuviszko salnniiiko, 
padėjo kelis kalendorius kal
bėdamas :

— rregul pons
iszronka san kfilemlorin, 
pig(‘i parduodu.

Salinninkas iszrinkos I
viszka kalendorių tarei

— Laki ant Main nlyczios, 
ntmoszki tai mano pauzei ir pa
sakyk kad asz liepiau jai nu
pirk t.

saluninkas
asz

I net ii-

na-

I 
i

Isz viso, 20,991.333 
nini vežimai užregistruoti Suv. 
Valstijose per 
szeszins menesius, 
dirbystes 
tistiku. Uos skaitlvm * 
padidejima isz 1,374,578, arba 

7 nuoszimezio, už pereitus 
metus.

Valstijos kurios parodo pa
didėjimus yra J'ennessee, 
South Carolina, North Caroli- 

Illinois, West Virginia, 
Jersey,

Tose valstijose per 1926 metus, 
statistikos parodi’, kad buvo 
vienas motorinis vežimas <lel 
kiekvieno 5.4 žmoniu.

Vž regisi ra vima, leidimus ir 
1.1, surinkta net $272,119,534., 
isz Kuriu $12,452,059 paskirta 

administracijos 
>25,679 valstija 

$47,937,641 
niams keliams ir $21,795,

X u, bus t a i puikiau, kad 
pons pats nupirksi ir nunoszt 

nopal a i kyeziau

isz.

pirko kalondo- 
tiesiog nusidavė 

posaki’, kad

1927m. pirmus 
su lyg Žem- 

l)e parlamento
\s parodo

sta-

Kon- 
kad buvo 

rinktis skersai 
upe nuo Ho\ve

I r tokiu bndu persi- 
Kuomet Wasb- 

ingtonas plau'ke p<»r Debnvan- 
up<‘, legislature persikėle m 
Baltimore, kur iszbuvo dvjejus 
menesius.

legislalura persikėlė

jai ba asz gal 
ant namo.

Salinninkas 
riu o Žvdas t
pas paezia kuriai 
ponas salinninkas ji prisiunle 
idant pirkti nuo jo tris kalen
dorius 'del jo ir draugu.

Sa 1 i u n i 11 ka s s 11 g ry ž< > s 
kara namon duoda 
lendori.

— Bet Jonai, jau 
kau tau tris kalendorius 
Žydo kuri pi

vata 
paežį’i ka-

v ra

West
ir M assault usetIs-

surinkimo ir 
tikslams, $188,;
keliams; viet i- 

330 
kuliu bonams ir $4,408,82.") in
validams tikslams.

Kvotimas Emigrantu 
Inspektoriui.

Immigraeijos Durnystėj no-

Kuomet Anglai ap
leido Philadelphia 1778 metno- 

Phl- 
ladelphia, ir pasiliko per pen
kis metus pakol supykę Kon
gresmenai reikalavo nopriklaii 

distrikla.

so, Kongresas vėl užėmė

asz pir
mi o 

is mane prisiunlef. 
Salinninkas užkeikė baisei jog 

o

federal iszka

k ei i a v o

v •
UZSI-

kiu- 
vietiniai karei-

niųns knygi

no
Jįjį ateiti žmonių isz ranku ir Civiles 
tai lyg jokios mirėžiai, sulauk
dama. 70 metu amžiaus. Senu
ke buvo tikra grofiene, paliko 
daug žmnuziirgu ir visokio tur
to vertes ketiniu milijonu lirų.

Josios tikra pravarde buvo: 
Grofiene Rože, Aurelije, Zofi- 
je,- Magdalena, Mare Saporet- 
ti-Gabrieli, buvo naszle. o kad 
gimė priesz 1870 mete, todėl 
buvo ukese Bažnvtincs Viesz- 
patystes o tėvas radosi ant tar- 
nystos pas popiežių.

Netekus tėvu nuvažiavo in 
Paryžių, kur 
mu ateities, 
buvo 
palocius iii kuri nektržnas 
lojo ineiti tiktai ant paskirt 
dienos ir tai už gera užmokes
ti- Turėjo dideli gilinki atspė
jimo ateities, nes iszbure die
na Kvietines Kares, o kas svar
biausia, atmine diena ir valan
da mirties Austrijokiszko cie
soriaus Franciszko-Jiiozapo ir 
daug kitu svarinu atsilikimu, 
bet pati nežinojo kada mirs...

t ♦

užsieme inspeji- 
.Josios kambaris 

Įiapuosztas kaip kokis 
gu
os

Tūlas 
(Amerike)

Yale
ap-

profesoris isz 
universiteto, 

nkuite, buk už 50 metu skait
lio gyventoju ant svieto pasi
daugins dvigubai, tai yra, jai- 
gu daugiau ne bus kariu, džu- 
mos, koleros, influenzos ir ki
tokiu nelaimiu.

Sziandieniniam laike,
nes kovodami už savo būvi ir 
suvaržimas immigraeijos, ga
lima dasi prast kietk tai žmoni u

žmo-

prisiveistu jaign nebūt u kariu 
ligų ir nelaimiu.

Skaitliu Žvaigždžiu yra ne
suskaitomas, pagal apskaitė 

profesoriaus <’haries E. 
Bogers isz Trinity kolegijos,
J)et kiek akis gali inmatyti

Į | •
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užimtas vietas gali užimti tik 
tie, kurie iszlaiko Suv. Valstijų 

Komisijos

del inimi- 
Pradinc 

rarnvsfei

Tarnvstes 
kvotimus.

Dabartiniu laiku aplikacijos 
priimtos kvotimui
grant u inspektoriaus, 
alga fnimigracijos 
yra $1,860 in metus, ir tie, pir
mieji metai yra pabandymo 
metai — pažiūrėti ar aplikan
tas isztikruju yra

rji

i inkamas 
po tam galima gauti gana gera 
alga ir ingyti gera vieta.

Bet tik Suv. Valstijų pilie-
• • 1 • • 4*1 4 •eziai gali imti kvotimus.
Immigrant u inspektoriaus 

užduotis yra TBzegzaminuoti at
vykusius 
nelegaliszkai atvykusius 
viiis in Suv. \'alstijas, ir pana- 
szns darbus.

Aplikantai 
form 2,

ateivius, i satyrinei i 
atei-

turi
600 isz U. S. Civil Ser

vice Commission, Washington, 
I). C. Aplikacijos turi Imti pa
siustos neveliaus Lapkriezio 12 
diena, 1927 mete.

Veteranai, duodant tarnystes 
rekordą gauna kaikurias privi
legijas.

praszyti

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,358.62

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant 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
O. W. BARLOW, Vice-Pres.

J. E. FERGUSON, Kas.

I

soma
Kad nors kare jau buvo 
baigus, legislalura neturėjo už
tektinai pinigu užmokėti karei
viu algas ir juos paliuosuoti. 
Lancaster baraku asztuonias- 
deszimts kareiviu sukilo ir nu- 

in Philadelphia
juos pasitiko 
viai. Jie užpuolė Ni’priklauso 
mvbes Svetaine kur Kongresą;- 
seimavo. Kongresas prasze ap
saugos nuo PennsyIvanijos val
džios, bet valdžia nesikiszo. 
Kongri’sas inpykes persikėlė i u 
Prineetona, New Jerst’v va 1st i- 
joj ir nutarė, kad kuomet in- 
steigs tautiszka sostapile bus 
nejuiklausoma sostapile.'

Nassau Hall, kur Kongresas 
susirinko, ir Princeton’o mies
tas buvo labai permažus Kon
gresui laikyti sesijas ir kon- 
gres 
del sekaneziais metais piusikc- 
le in Annapolis.
Maryland valst i jos
Wasliingtouas atsisuki1 nuo ar
mijos, visi valdininkai ji pri
ėmė su kepurėms aut gaivu.

Sekantis Kongresas susirin
ko Trentone dvejais menesiais 
priesz vykstant New York’an. 
Wasl-.ingtonas buvo inszventin- 
tas pirmuoju Suv. Valstijų pre
zidentu ant Wall gatves, 
sziadien stovi iždas.

1789 mete Senatas ir Butas 
nutarė, galu gale, insteigti Ger- 
mantown’e Philadelphijojo, Ir 
szita byla nepriimta tik todėl 

James Madison, 
iszrinktas prezidentu, 
maža pertaisa, 
taisos bylos priėmimas 
tas sekaneziai sesijai.

Bet pietines valst i jo; 
state balsuoti už llamiltoiPo 
paskolos byla tik jeigu sostapi
le bus insteigta ant Potomac 
upes, ir todėl Kongresas insa- 

Prezident ui Wash ingi on m 
jiarinkti vieta tarpe rytines 
dalies ir Conocoheague Creek. 
Kad nors Washingtonas ke
liavo per invairias vietas toje1 
apielinkej, galu galo, jis pasky
rė District of Columbia.

Ir sziadien Washington, t). 
C. yra Suv. Valstiju sostapile, 
todėl kad randasi Suv. Valsti
jų pat centre.

bet valdžia

sesijas 
monams apsigyventi, ir to

Gražianic 
Name,

kur

kad

k e

J 
vėliaus 
pasiūlo 

ir del tos per
ai ide-

n Visi

#:

Graboviui
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokala. Turin pagalbi
ninke moteraros. Priei
namos prekes.

(10 W. S.r.M M..
NAHANOr CITY, l*A. 

uos n auk k r ar., 
TAMAQUA, PA.

h | „ * W;l '* ,
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ji Žydas apgav 
fiats in save.

Na, palauk tu prakeikt ar. 
sinii’deliau, kada asz tave vėla 
sutiksiu duosiu asz tau ‘kad ta 
atsiminsi lyg sudnai dienai.

l’ž keliu djonn 
stovėdamas prie baro dirstelė
jo per įauga ir pa regėjo einant i 
ta pati Žydeli ir tuo paszauke 
ant bartenderio;

Mikai begkie ant nlv- 
ezios ir prtszank man ta ji Žydą 
su kalendoreis.

Mikas iszbego ant 
kalbėdamas Žydui kad ji reika- 
launa saliunin'kas.

Nu pons Mikai, asz ži
nau ko jisai nori nuo < manes, 
jisai kas metas perka nuo ina- 
nefi (J,u kalendorius, 
pirk už savo pinigus tuos ka
lendorius. tai 
kas nusidžiaugs ir tau 
žins pinigus, ba asz no turiu lai
ko užeit,

Mikas nupirkęs du 'kalendo
rius nunesze salinninkiii reika
laudamas 50 centu.

Galima dasiprast kaip buvo 
užpykęs salinninkas prigautas 
antru kartu per Žydą. Yra tai 
pamokinimu idant 
leis neužsidiiot.

SKAITYKITE

kalbėdama?

tu

sali liniukas

ui vežios

1’u Mikair p

pons sahyiin- 
sugrn-

su smirdo-

“SAULE’’

ARTI SUKVAIDĖJI
MO DEL STRENU 

GĖLIMO?
Johnson’s Red Cross Kidney

fPlasteriai teikia Greita 
Tikra Pagialba.

Ulyczia bego kokis tai vaiki
nėmis, apsidengęs snplvsziisin 
surdoteliu neszdaimts ka toki 
po pažaste. Ne teko ant galo ne 
cviipo... Sustojo,., apsidairė in 
visas szalis... Ant iri vežios ne
buvo gyvos dvasios. 'Tik vejas 
staugė be persi ujimo.

Li'ktarne po kuria sustojo, 
iszdavinejo maža liepsna, net, 
tik kokis szi m begi m‘jo po uly- 
ezia.

\raikinelis prilupi’ prie stul
po likt aruos, iszmne isz kiszo- 

i; at įdare jn ir pra
dėjo skaityt.

Szallis dauginasi, vejas puįe 
ant liktarnes, o vaikinolis nuo
latos IryiK’ akis... maža liep
snele nedavinėjo jam skaityt, o 
per implyszusi snrdoteli perin
ti nėjo vejas 
b(‘jo visas.

Nėr ko dėvintis! Pakol 
tėvas buvo gyvas nžsiimdama*. 
vežimu žmoniu po dideli mies- 

viskas namu’ ėjo gerai ir 
vargo neturėjo, bet Dievas pn- 
ome ji nuo tosios žemes ir pasi
liko naszle su koletu sieratukn. 
Molina dirbo sunkei ant isz- 
maitinimo szeimynelos. Simu 
Jonuką pamne ’Lovai Reforma
torei, kur mokinosi gerai idant 
būtie doru žmogum o ir žinojo, 
jog ant jo t ikisi visa szeiniyno- 
le ateitije.

Ta vakara sėdėjo Jonu'kar. 
prie mažo szmolelio žvakes ir 
mokinosi savo lekcijas, bet .žva
ke buvo trumpa ir greit iszsl- 
dogo o knatas pilipo prie sta
lo... tamsumas apome

Jonukas notureda- 
graudžcr 

taip daug

maža

jog va i kinelis d ro

da

ta,

sode jo

tamsumas 
grinezele.
nias daugiau žiburio 
pradėjo verkt.
turejo iszniokinl !

Ant kart sužibėjo 
ra mislis galvelėje, 
ant saves putilysziisi snrdoteli, 
užsismaukė kepure ant galvos 
paėmė‘knyga po pažastį’ ir isz- 
bego ant nlyczios — 
matome ji po liktame.

Tanu* iszgirdo jog kas tokis 
prisiartina... Jonukas nutirpo 
apsidengeda geriau ir užsmau
kė ki’pure ant akiu idant praei- 
gis ni’galetu ji pažint. *

Paleinijo prisiartinanti aug- 
szta v v ra. t’žlaike savyje k va
pa ir lanke.

Tai profesoris! paszau- 
gi rdet inu balsu i r baisei 

užsisarmat i no.
Susitraukė in kamuolėli 

sėdėjo nepasijudinas, 
imtas akyvuinu praeigis, pri
siartino .prie sedinezio, dalyps- 
tejo su ranka, niislindamas jog

ko vos

Da

maža

— jam go- 
Fžsidejo

ir dabar

ir
Bet pa-

nri-

tai koki; vagis, paszauke:
II ei! kas ežia ? ir su ran

ka nutraukė kepure nuo galvos 
Liktame tumu 'kart pražibejo 
szviesi’j ant veido vai kinelio.

— Maruinkanckas ? czionais 
po liktame! —
stebėjas profesoris.

— Jonukas pabalo ir dro- 
knyga isz- 

puolo jam isz ranku.
Tada profesoris 

viską.
— Mano sierai ūkai! tarė 

susigraudinęs — 
būrio namieje!

Nuėjo su vai'kineliu in grin- 
czele, norėdamas dažinot kur 
gyvena.

Nuo tojo laiko geras profe
soris užsiėmė la vi minu vargin-

Greita pagialba yra patikrinta be
veik nuo pat momento, kuomet jus 
panaudosi! Johnson’s Red Cross Kid
ney Plūsteri prie skaudamos vietos.

i senoji bėjo kaip drugije,Szildanti, szvelninanti, szi 
gyduole paszatins asztrius 

atszipusiusi diegimus streno- 
sustiprins ir suteiks nusilpu

sioms muskulams galimybes atgauti 
tvirtuma, ir visus trukumus paszu- 
lins tarsi magiszku budu.

Gyduoles persisunkia per oda ir 
eina tiesiog in silpnas skaudamas, 
vietas, nusilpusius muskulus, malszi- 
na skausmu, gaivina nusilpusius ner
vus ir atstato liuosa veikimą musku
lu.

Del greitos pagialbos — buk tik
ras pareikalaut didelio Johnson’s 
Red Cross Kidney Plasterio su rau
dona flanele užpakaly. Visi vaisti
ninkai juos parduoda.

PUIKUS GURBINEI 
SIENINIAI KALENDORIAI 

ANT 1928 METO!
Kas prisiuns Viena Doleri aplaikys 

4 Puiku* Gurbiniua Sieninius Kalen
dorius ant 1928 meto.
kalendoriaus yra prisiūta szventuju 
kalendoris su pasnykais. Kalendoriai 
turi krepsziuka del szuku, špilkų ar 

Puikoi iszmarginti ir I

mus ir 
se,

ška u si-

Prie kožno

szepeczio
Užpjauti.

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

••

paszauke nusl-

dasipraf o

tu neturi ži-

go Jonuko, o in keliolika metu 
po tam iszdave egzaminą kaipo 
garsingas gydintojas ir prieto- 
lis pavargėliu iki smert.

A. RAMANAUSKAS 
L1ETUVISZKAS GRABOR1U3 
MILL & PATTERSON STS., 

ST. CLAIR, PA.

lezbalsamaoja ir laidoja mlruaiaa
apt visokiu kapiniu. Pagrėbus paruo
sta nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu.
l^idotuvlu, Veseliu. kriksityniu i|

Bali Telefonu

Paraamdo avtomobiliua da)

lutiems paalvaHntjimama.
* r „

i !l.

ne'laimes didi-1 
naši po visus miestus ant kas
dieninio paredko, įkas sudaro 
.* kausimi szirdies ’daugeliose 
szeimynose po visa Amerika.

Kur ten, ant Main ulvuzios, 
pas gra'borin, guli an’t ‘lentos 
mažas kiinolis — auka automo
bilines nelainu’s. Szaic kūnelio 
stovi molina, vos -gyva isz gai- 
losczio, su raudonom n'kirni nuo 
verksmo, 
ant veido 
lio, savo vienatinio džiaugsmo. 
Nežino ir negali suprasti kaip 
tai atsiliko. Žino, kad jai pa
dare didžiausia 'blede o moti- 
niszka szirdis vos neplysztn isz 
gailesezio. KaPtina už tai auto
mobilistą, ka'lliua žmonis, kal
tina visa švinta —- už užmuszi- 
ma josios mylemo'kudikio.

Szale molilios stovi nuliiid 
levas kūdikio. Nuduoda mal- 
szus ir nori vųriszkai nnkensti♦ 
savo 
I ck i s 
veido matvt dideli 
Juk ir jisai varo automobiliu1 
— troka ir ne'kaila vos galėjo! 
sulaikyti troka 
jimo kitu vaikus, kurie 
davo ant t roko 
ant nl vežios t vežiodami esi isz • •
jojo, tod»'l buvo

autoinobili-lai

szi rdies

ak vvai žiūrėdama
savo invlemo kudike-

į
■ t

4'^

/ F J

*

į
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JiV
!■!

I
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NAUJAS AMBASADORIUS 
ISZ BELGIJOS.

A rbertas, 
nu, ana < 
\\ ashiiigloiui apimti dinsta 
ambasadoriaus isz Belgijos- 

1

I sibaige.
įkarta dirslelejo
ijr isz.ejo. Iszujas 
da t n put i susilaikė, 
nuėjo namo.

' H •

Namie rado >avo mvlema k u- 
<1

diki sveika, linksma ir Inimin-

auba stovi’jo

veidelius ir

k įmigai kszl is Lig- 
liena atvažiavo in 

apimt i

1I

es

Jniiinu žmogus

susigraiidiniuna. Bet kas . 
Kgerįleje ji smaugė, ant 
matyt dideli skausme.

galej< 
nuo suvažine- 

szok-

I

t virtas kad ir • .• ■ Ke. panasziai , 
saugosis nuo suvažinėjimo jo-! 
jo kudikio. Bet ant niek! Jojo 

kudikis dabar gu
li ant lentos užmusžtas per ki
ta anlomo'bilista.

* *

k i ii

I

m vi i minuses

Je

l’žpakalyje 'tėvo stovi iszba-
les jaunas žmogų 

rodosgalva, 
ir 
Ja

su aplenkia 
prieprikaltas 

grindų. Tik kaip kada dirsteie- ni •ant lavonėlio kudi'kio. 
jisai užmusze laji maža sutvė
rimą ! 'T ' ..... i:- • :........:
natinio 
Nebuvo
czionais. Kokiui a'ti^jo.' ’— prtts 
nežino- Jauti’ kad jojo privalu
mu yra ateiti ir atėjo. Gal no
rėjo jpasa'kyt i suraminan'ti žo
deli levams, ga'l norėjo iszaisz- 
kint kaip viskas atsitiko. Gal... 
Bet negali isztart'i ne žodelio 
isz siisigraudinimo, nes isz 
krutinės neiszeina jokis balsas, 
nedrysta už daivg žiūrėti in 
veida nubudusio levo ir moli
nos. Stovi’kaip akmuo.

# *

Staigai girdi drebanti 
sa stovinezio ‘tėvo, kuris 
gali susilaikyti ano aszaru.

— 'Lai tu užmuszei 
m v'l c m a kudi'ki?

— I aip, asz. Juk ir asz tu
riu kūdiki, ti'ktai viena, apie 
kurio

lai

Tai yra 'žadintojas vie- 
džiaugsmo. 

jisai pasza ūktas in 
Kodėl a't<^j<

motinos

negali isztart'i 
susigraudinimo,

už daii'g

kal
vos

mano

ti'ktai viena, 
gyvasti kas dien 

maiijn — atsiliepe gailestingai 
kaltininkas, nideisdamas gal
va o isz akiu pradėjo byrėt asz- 
aros.

n įleisdama s

neri -

J uk ir asz varau t roką 
tėvas truputi

da 
ant 'lavonėlio 
ant nlyczios, 

po tam

ga. I’aeme ant keliu, |>rispau<le 
prie krutinės, bueziavo jojo 

graudžiai a ps i Ver
buezia vo

Hl

/na it y loja i už- 
H lit- 

j vietoje? Argi 
, ant kokios 

tai nlyczios ir kokiam tai mies- 
atsiti'ko.’ Juk kožna diena 

laikraszcziuose apie 
al šit i kimus o gal ne-

m\ h mi

* iI 

į) I '
rJI

! "rii
-h iI

I
I Ii I

i i
11I

(lai
klaus, 'kur, kada ir ipiip tas 
si ii ko ir kokioj 
jum ne vis tas pats

te
matome 
panasziiis 
kurie palys buvote liudintojais
lokiu atsitikimu ir girdėjote 
riksmą nelaimingo kūdikio po 
sunkiais ratais iszspaudžent 
inažiulelio gyvastį! Vis tas 
pats anl kokios tai nlyczios at- 
sitin'ka ir'kokiam mieste. Kož- 
na diena tas atsit inka*

Tėvai mokykite ir iperseige- 
kile savo vaikus idant saugo
tus! nuo nelaimiu. Atsiminkite 
kad ir jusu myleina 'kūdiki ga
li kas nužudinti. Atsiniibkite

ratai> 
gyvas 11 ’

Atsiminkit 
jus, kairie turite automobilius, 

gali tas 
atsitikti. I'odel nedarykite to, 
ko patys nenorite dant jum da
rytu. Važiuokite saugoj, su ge
ra iszminezia ir geru apmaus- 

o neturėsite skausmo 
szirdies ir jusu 
rani vbe.

kad ir jusli kmlikiui

t \ mu net orėsite 
savžine turės 

—F. B.

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

Ant antro floro Kline Sztoro.
19 W. Center St. Mahanoy Citv

l j

/
(I

■u

a t sėli epe
malszines

Ant fto pasi’kal'bejimas ir už-'

apsi-

6 6 6
yra tai receptas del 

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszczio.

Užmutz* mikrobui. — Aptiekoao
1

LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS
PERKAME IR PARDUODAME

shincziaine pinigus in LIEUT V A užmokami greitai po 
’AMERIKOS DOLERAIS arba LITAIS, per kebala 

Raszykite del informacijų: —■ Dept. S.

Teipgi 
gvaraneija 
ar per paczta.

ZIMMERMANN & FORSHAY
170 BROADWAY NEW YORK

FIRMA insteigta nuo 1872

------ - ---- --— L— ---- -- ----------—__ _______ ___ _________________ __ _  -

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

-------- $--------
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
•» z

moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czediua.
pinigus in szita Banka, o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
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Skarbas Girioje

ARBA
KOKI SAU PATOGI AGUTE 

UŽ VYRA APSIRINKO.

pa vieta va 
suvirsz 3

I

1

vo:

. III.
Paszaukimas pas vaita.

Tame laike, kada Baltrus su 
Agota buvo ant kapiniu, atėjo 
nuo vaito pastininkas isz Kar
na vo, kur buvo gminos kanee- 
lerije, su prisakymu, idant Lu- 
koszius Rasalele ir Povy’las Ma 
tukas, ant rytojaus szvintant, 
abudu priimtu pas vaita.

Rasalelis su Matuku midika- 
kas tai galėtu būtie per

reikalas? m* negalėjo atmintie.
Ant rytojaus anksti, abudu 

nusidavė pas vaita.
Buvo rytas miglotas, pievos 

ir krūmai, kaip durnais ap
traukti, eidami takais ne keliu, 
del trumpesnio kt*lio, praėjo 
pro kaima Szranku ir padare 5 
viorslus, inejo in kaima vadi
nama Naujakiemis. Isz ton jan 
turėjo ne ilga gala kelio, pen*jo 
per zagainika ir tuojaus stojo 
Sarnave, ka kitados, kaip žmo
nes nusznekii. buvo miesteliu, 
o
kaimo, 
buvo.

Vaitas, mužikas, 
Kuosa, da tame mete po drau
buvo ir gminos sodžium - 
lanke jau Rasalelio ir Matuko 
kancelerijoj. Ir kada inejo, ta
ro:

paskui permaino randas aid 
o ir bažnyczios jau ne

pravarde
o

— Asz judu liepiau 
szaukt labai svarbiam reikale. 
Pažinsiu judu, kaipo iszmin- 
t ingus žmonis ir del to parei
kalavau, idant iszpildintumet, 
ka judviem pavesiu. Girdėjote 
gal apie Szulea, ka tai del visu 
aplinkinėje yra baisum....

pa

— Kur-gi negirdesime apio 
1a prakeikta velniukszti — va
gi, razbaininka ir piktadari!... 
Tai negirdei inas latras!

— Szitai, tas piktadaris jau 
bi^vo kelis kartus gaudytas, ir 
kožna karta isz kalėjimo pabė
go. Dabar velei iszplesze Žalo
je hažnyczia, padege apio Žu- 
ramina karezoma ir užmusze 

Nutverėme ji ir

ir Rasaleliui net

pakelevingn. 
laikome po sargyba kozo. Rei
kia ji pristatyt M lavoje iu sn- 
<la. Judii ji nuvarysite!

Mat ukui
szlyksztu pasidarė, kada apie 
tai iszgirdo. Dirstelėjo susirau
kė viens ant antro ir ant vaito. 
Bet vaitas Kuosa pasakė, duo
damas jiem-dviom 
ynus:

pamokinl-

Neturite ko bijot. Judu 
Paimsite 

turi
ir

dviojo, tai ko bijot, 
lazdas su savim. Szulea 
druezei surakintas rankas 
kojas. Klausys jųdviejų. Tiktai 
rustai prisakau, idant su tuom 
Vokiecziu iii jokias kalbas no 
sidiiotumote, ba tai perkytras 
lape* — tuojaus judu apsuks. Ar 
suprantate*!

Na taigi, suprantame* — 
mužikai, kasyelamie*siatsake 

galvas.

— Na, tai turekitesi ant 
sargybos, ba už ji atsakysite!

(’zia vaitas davė jiem abiem 
bisk i ant kelio pinigu ir dvi 
drūtas aržuolines lazdas. Iritei-« *■ 
ke Rasaleliui in suda rasztus ii 
paprasze sekretoriaus Smalen- 
cko, idant Szulea iszleistu isz 
kozos. Paskui pats, vaitas, su 
tais kaimuoeziais iszejo paskui 
raszt ininka.

Piktadaris Szulea su judo- 
sziniu veidu, subraklintas vir
vėmis taip, jog vos galėjo pa- 
vežliot, iszrode labai baisei. 
Kada isvedo ji isz tapusios ka
rna reles, dirstelėjo isz paniuro 
ant vaito ir kitu, o akis kaktoj 
žibėjo, kaip nakties laike vil
ko. '

\5iitaJ da karta davė savo 
Matukui Rasaloliui pasargas:

— NeuŽmirszkite, ka pasa
kiau!....

Inbauginti del didesnio at
sargumo .paėmė už galo virves, 
pirkiniai buvo parisztas Szulea 
ir taip vare priesz save in Mla- 
tva.

tai turekitesi

želi oitiv.

LV.
Vokiszki Šposai.

In Sarnava, in 
miestą Mlava, yra
mylios. O tas Matukui ir Rasa
loliui iszsidave t uom ilgesne 
kelione, jog turėjo labai pama-

Mat supaneziuota:- 
Szulea, kuri vari*, negalėjo jo
kiu spasabu pasiskubint.
Migloj jau pasikelt* augsztyn. 

Vieszkelis, kuriuom vare ne- 
valninka, buvo labai nuobodus, 

i ba tarp kalnu ir visokiu daubn 
— jog m* jokios grinezios nebu
vo matvt. Tasai nuobodus kė
lės, eisena nevalninko, o ir vai
to prisakymas, idant tylėtu, la
bai kaimuoeziams nubodo. Ne
smagu buvo ir \’oki(*rziui. Ko
lis kartus sznokino savo sar
gus; bet ant tuszczio... ne atmi
nėjo nuo juodvioju atsakymo 
jok io.

Netokes Vokietys kantrybėj- 
kada 

buvo gera gala nuo Sarnavo Ii 
Naujakaimio nusiiria, kada jau 
senei paliko kaima Grajava ir 
jau buvo nueja apie puse my
liu kelio, sumurmėjo Vokietis:

-*• Szakrevos!... norint ju
du ne norite szneket, asz žinau, 
jog judu mam* varote iu Mlava, 
ar gal ne?

Bet ir dabar kaimuoeziai 
nudavė jog jo kalbos negirdi.

Doner weter! tai lauki
ne szalis — ir nuspjovė pi'kta- 
daris. — (’zia akmuo ant ak
mens ir da po akmeniu akmuo 
ir ne yra jokio žmogaus tiktai 
kvailei nusnsia gyvulei, ka ne 
moka szneket ir!... Kaip asz gy
vas, tokiu galviju, kaip judu, 
niekur da nemaezmu!

Matukas su Rasaleliu užviro 
piktumu.

Tu rakali! — paszaiike 
abudu, negalėdami jau ilginus 
dalaikvt.

Kaip tu drysti — pa- 
szauke Rasalelis—- koliot žmo
nes, kuriuo apipleszi, užmuszi- 
neji i r užkurineji!.

— Velnias tav
<H nesze

juexlvieju kietumu

savo

jau

e m mus ap
linkine alnesze vogt ir pleszl 
ne liktai gyventojus, bet ir baž- 
nvezias?! — suriko Matukas.

Da karta ciptelek norint 
žodeli — dadure Matukas — 
paragausi mano 'kuciaus!

Tai ve! — tarė Szulea, 
norėdamas juodu apmalszint 
— kam tai taip labai pykt ?... 
•isz netyczia taip i 
kad ir juodu ka tokiu pasaky
tumėt, ba da m* balso jųdviejų 
negirdėjau.

Tiktai oikie — ir pastū
mė Matukas su lazda.

I r neszn<*k(,k! — paszan- 
ke Rasalelis — ba mudviejų 
lazdos su tavim pačznekes!

Vokietis nutilo.
Bet matyt buvo ant jo, jo 

tylėt jam labai buvo sunku.
Gajia ilgai velei ėjo nieko ne 

kalbėdamas 
szalies ant savo 
juodu iszrodo.

Sztai daejo karezema, 
piktadaris negalėjo susilaikyt 
ir tiktai jeszkojo progos, 
galėtu praszneket.

Pamales-gi priesz karezema 
stovinti pakinkyta briczka, ir 
pora arkliu, isz 'kuriu vienas 
pakeles uodega, pradėjo leist 
kvapu su dideliu balsu, o Vo
kieti^ pradėjo viela gerkle 
juoktis su pirsztu rodydamas:

— Klausykite kaip tas ar
klys in judu ka t<^ki szneka!

(’zia labai kaimuoeziai užpy
kę tarė:

— Ka tas arklys szneka 
mes to nežinome, 
kisZkai szneka, 
kiszkai nesuprantame; tai gal 
tas arklys pamatęs Vokieti 
t ai j) grąžei pasveikina.

Ha! ha! ha! — tegul ir 
taip bus — sznioksztavo 

užganadintas Szulea 
jog prasznekino sargus. — 
Jaigu norite žinot, ka tas ar
klys pasakė, tai asz tuo jaus pa
sakysiu.

— Murns to nereikia! — at- 
sake sargai.

— Kodėl nereikia? — Ar
klys sako, jog judu abudu esa
te gnt žmones ir dėt to szian- 
dien da judu didelis patiks gi- 
liukis.

juoko

— Tegul tave nfykunuH! — 
pamislijo Klatukiis ir'drueziat 
virve laike, prie kurios turėjo 
pariszta Vokieti. —Da ra’kalis' 
isz mudviejų szidina, ir vo, ka 
mudu pradeda girt — jau tai 
lame turi kas būtie pikto, Int 
kaip žmones pasakojo, jog: kas 
prie tavos laižosi, tas nori pri
gaut.

— Oi. gilukis, gilukis! 
suniurnėjo Szulea — 
žmonoms tns priguli.

Taip, 'kaip tau kalfji- 
— pertrauke Rasalelis.

Gut! asz žirniu,
numes kalėjimas. Nes judu m* 

o asz judviem sakau,

goriems

mas
jog del

žinote,
jog yra priesz judu gilukis!

— Tai rods navainas dnig- 
tas! — tarė Rasalelis — isz kur 
tu žinai apio mudviejų koki ten 
gilinki!

— Žinau! — atsake Vokie
tis—asz tai tikrai sakau... sztai 
žiūrėkite!... o!... o!. . . o!. .. o. . 
ten! ten!

— Vilkas, vilkas!... 
szauke Rasalelis.

Kur?! — paklauso AFa-
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H
/
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— pa-

t ūkas.
A-na-kur laukuose! — 

parode Rasalelis — tonais! so-
liną vilkas isz rieszutvno in szi
la.

Isz tikro, matau ji, ma- 
o kad ji kur!...

szauke Matukas
— Tai matote! — tarė Szul- 

ca su nuduota, svarbe — tai da
bar persitikrinote, jog neme
luoju, jaigu sakau apie jųdvie
jų gilinki! Juk ir tai žinomas 
daigias, jog del tu, kurioms 
vilkas per kelia perbėga didelis 
giliukas.

Ant mužiku iszvere tas dide
lei. Susilaiko žiurėjo ant vilko, 
tai volei ant Szuleaus su augan- 

o Szuleas pro-

tau!... — pa-

ežiu akyvumu, 
vijo tolinus:

Judu pykstate ant ma- 
kaip asz atsiliepiu, o jud- 
gi Ii ūki s yra mano ranko-

nes, 
vie ju
se. Taip!... del jųdviejų, tai dy- 
vai, nes ka asz judviem pasa
kysiu... e-

Rasalelis su Matuku apsidai
rė aplinkui.

Karezema jan buvo
toli; baigėsi laukas -

° nėjo iu tamsu szila, kuris tran
kosi net lyg Prūsinio rubežiaus, 
tai yra net da per upe Dzialda- 
va.
Ineitio in taip dideli szila ir da

nuo ju
i neiti •

iszsitaiigu, su f0]cįu piktadriu, tai vyreli
nesmagus daigias.

Kaimuoczei nemažai turėjo 
baimes. Ir prisiminė jiems pri
sakymas vaito, idant su Szulea 
ne szndketu. Tai norint Vo
kietis juodu ir sznokino ir apie 
giluki visaip priminėjo, užsi
spyrė tylėt.

O S

ir žiūrėdamas isz 
vargu, kaip

jau

kad

ba tai Vo- 
o mudu Vo-

nuo

dirstelejes

V.
Girrioje.

K vi ras Prūselis
ant savo sargu, tnojaus juod
vioju mįsles atmine ir tarė su 
gražumu:

— Ar judu esate vaikais? 
juk judu du, o asz vienas. Judu 
turite lazdas, 
ginklo,

<> a.sz be jokio 
kojos ir rankos subra

klintos ir už virvių abudu lai
kote. Esmių visas jųdviejų 
lybeje
jau esmių pražuvęs!,..

Ozia atsiduso gilei ir dūda
vę:

ga-
ir begtie nemisli ju, ba

n

— Taip, taip!... Asz pastip
siu kalėjimo ir su manim 
kas in graba nueis, 
kaip tie*k pinigu dings.

— K a, pinigu?! —- 
ke Rasalelis ir net aky: 
bo.

Žmogus, 
buvo galt a va s ir savo (lukteri 
su Marazu mpvyruolt — ‘kada 
iszgirdo minint pinigus, užmir- 
szo apie prisakymu vaito, sie
josi ddl Szu’leaus imirtksztu ir 
pats nežinodamas įkas su juom 
darosi, prigulės pradėjo prasi
žengėlio 'kvo»t taidamas:

— Aipie keltini 'tu pinigus

vis- 
o gaila...

r

paszau- 
s praži-

kuris e led skatiko

mini ?
— U-gi apie tuos, ka szi- 

czion girrioje yra./
’— Girnoje?..

gal *tu meluoji.
— Isz «kur jie czion ėmėsi ?
-r- Tai jau man žinot!
Szyksztudlis du labinus už-

ana ve!..
• •

APLAIKE AUGSZTESNI 
CZINA.

Kapitonka Julije A. Flikke 
kuri buvo vvriause užvoizde-
(oja dažni rotojo ligoniu Gener
al Hospital, Washington, D. ('., 
aplaike augsztesni czina 'kaipo 
pulkininke* ir perdeline norsiii 
kariumoneje.

si'dege.
— O a r daug t u pinigu ? 

pn'klauso.
t)j daii'g, dau'g! Jaigu 

judu pama'l\'lumei, tai pasllip- 
I mm*!.

Na (ai rots! 
Rasalelis 
l)i, kuris 
io. Ir
Iroszkii pasidaro.

N:i, argi tai teis v be, 'ka

—- pasz4iuko
. Aipsis/Iuosle prakai- 
jain aid veido iszsipy- 

a'lsiduso, *ba jam net

kalbi ?

t o!
Kaip mane gv va mato- t e

<) kur y ra 1 ie pinigai ?
()j yra, yra !. . Judu <*sa- 

geri žmones, ga'l ir .judu nu- 
vesezia, ba man paJe'kus in ka- 
ipjima, jau ant niek jie, o turi 
žemoje* put, lai Imlu goriau, 
kad judviem tek'tn.

Ar tai gali būtie?! — 
pjis'zjiu'ke Rasa'lolis — tai tu 
uorei r.m mudviem parodyt 
Inos pinigu'.-

Žinoma noriu. Asz ne 
an'l tuszczio ka'l'be’jau, jog judu 

laulkia ir jai’gn norite, 
galifė 'paim'l visus pinigus. 
Tai kas nenorėtu pinigu? 

— atsa'ke* Rasalelis, ir lai kal
bėdamas not 'ba'lo ir raudonavo 
ant veido, o

— Jaigu

i e

Rasallelis 
mudviem 

) ! 
e e 

Žinoma nori u.

gili i.’k is 
lai g

ran'kos drebėjo, 
norite, tai eikite 

su manim! — tarė piktadaris.
Nuolatos tylėdamas iki sziol 

.\l;i'jikas, baks'tolojo su aTkuno 
idant 
Rasa-

jjin taip labai buvo 
pinigais >pribel

ai leido

paszom*m paszoiu‘ Kasaleliui, 
jiasi'liau'tu su ituom. Nes 
lelis k a 
falva su tais

to nepaiso
liuesai virve, aid ktirlos turė
jo pariszta Szulea ir liepo veš
li iii girrios tankumyiia.

bijo paskui ji 'kaimuoeziai ir 
no'trn'kus isz tan'kumyno, gavor 
si aid mažo lau'kclio ant krasz- 
to kurio dtovdjo paskyrium 
drobule, — lobaus nuo drobu- 

riogsojo medžio stuobris,

(I'

.les, ir da

les riogsojo medžio
nuo perkūno apsvi'les.

ved o Szu'lcaPas 'fa s'tnobri 
savo draugus.

Persigandęs 
kas pro drebulio 
sau:

pro
eidamas Matn-

pamisliuo

IM Dievo! 'kaip tai dre
ba lapai to prakeikto medžio, 
ka tai kitados ant jo Judoszius 
pasikorė po pardavimui Jozu- 

Kad tiktai ir tas ra’kalis, 
nenorėtu mus pa-

so.
Vok i e t is, 
ka Pt!

Toj valandoj vejas liūdnai ir 
na t vatnai suosze.

Tada Matukas pagriebė Ra
šalo! i už rankos ir tarė:

— Neeikime toliau!
— Ar tu pasiutai ?! ■— pa- 

szauke užpykęs ir iszt raukda
mas Rasalelis ranka.

— Atsiminkie, 
pasako!

mus

ka vaitas

— Ka ežia snpaiset, ka vai
tas pasako. Eisiu ir gana, ir tu 
turi oitie draugo su manim! — 
atsake Rasalolis, godumu ap
imtas.

— Sztai, ežia*!
Szulea.

— atsake

1"

ii

■■V

* 4*

Ir stojo szale stuobriu, |H|si- 
romes in ji.

rp ’

ryt ? — [lakbinse Rasalolis, 
sztai szitoj 

pamatysite — 
atsako pikiadaris-

Matukas nesijudino, nes Ra- 
salelis paleido virve, už kurios 
laike Sz.ulca ir pradėjo skubiu 
drebėdamas su nagais ir lazda 
draskytie ant parodytos violos, 
vėjo.

MIIINHIHHIHIMHIIIIIIIIIH || HHIHIIIHHI'•ilIllHIIHHimi 

2 '

l’ai ka dabar tarime* da-

Prakasint 
szalyj kelmo,, o

Kas tai ? - paszauko už 
valandos Rasalelis — sztai po 
veleną yra spatas ir breksztan
ga!

lai dabar ptiemos 
spat a kask! —- atsako Szulea. 

pa griebės

All »

Rasalelis pagriebęs spat a, 
pradėjo kast, sztai ant galo su 
džiaugsimi paszauke:

(’zia yra kokia skrvneJo’ 
Matukas akis iszvorto ir pa- 

szauko:
I szt i k re>! —t a d a i r j i pa - 

omo geis imi s turto ir jis palei
do virve, už kurios laike* Vokie
ti ir parmos spat a, Rasaleli 
iszvadavo, kuris buvo 
simo suniuręs.

Pagriebė abudu už skrynios 
— norint nelabai buvo sunki, o 

kaip sn

*"*M(*i ‘*W

uuo lea-

I
s
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szirdis abieju miisze, 
kiiju.

u nIverža!— Atdarvkite 
tarė Szulea.

Matukas pagriebė breksztan- 
ge, kad nulupt antvožu.
Nei rukus alplesze ir abudu ap
kvaito, rodos kad vilką pamate 
paszau'ke.

— O, Jėzau!
Kurgi nesūriks, jaigu po ati

darymui pasirodo pilna skry
nele popieriniu pinigu.

Buvo suvynioti in pa'kolius 
po penkis, deszimts ir 25 ru
blius naujunskutelius, da nebu
vusius žmonių rankose. O ka
da 'pradėjo skaityt, užemo 
jiem-dviom daug laiko... ir su
skaito ant galo 10 Inkstą nežili 
rubliu.

Mužikai apkvaito, o Vokie
tis su lapos kytrumu 
ant juodvioju.

Na, tai ir imkite del su
tari* Szulea -— tiktai 

ir bri'ksztange

deszimts ir 25

skaityt,

Zl lire‘JO

vpct Į —.

skrynele, spat a 
ežia kur pašiepkite ir užkaski
te, kaip buvo.

Noreikoje du kartu 
mėtosi abudu prie pinigu, pra
dėjo dotie* in kiszouius, in an- 
czius ir in ezobatn aulus, in kur 
tiktai davėsi. Juodu ome, nes 
Vokietis ranku nekiszo. Paskui 
paslėpė skrynele, spata ir brek- 
sztango ir atvesiu isz pirmuti
nio persiemimo dyvijosi suvijo, 
jog jiems Szuleji tame laike ne 
pabėgo, kada buvo užimti prie* 
pinigu.
■N a

arosztantas — ar džiaugėtės?
— Tai ve*, nesidžiaugsi! —- 

Szitiek vaikino pinigu!
Mill, o manim nenorėjote* ti

kėt, o dabar matote, jog asz no 
esu tokiu niokszu, 
man nuszneka.

Laimos pilni mužikai, dirste
lėjo ant Szulco malonei. Ir ant 
dyvu, neiszrode jis jiems dabar 
baisus, 'kaip priesz tai.

— Jaigu jau turite* tiek pi
nigu — tarė piktadaris — tai 
sugryžkime in karezomelo, ver
tėtu joje pasivaistyt ir pasilsėt, 
ba jan kelios adynos kaip ke
lionėje.

Sargai nuo džiaugsmo, ka lik 
Vokieti nopabucziavo,
rodos noringai tiko ir lysdami 
per ‘krūmus ir pro medžius, 
szlovindami Vokieezio gOrybia, 
ojo su juom in karezema, kuria 
buvo pakelėj)!, paliko.

[TOLIAUS BUS]

ir k a ?'— paklausa

kaip apio

ant tos

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainierlu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkiten, Gerklinis koBulis,* Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariazkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszaklo galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama au 
stebėtina pasekme per 80 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prialusklte 
pihigais ne stempomls), Iszrasta Irpihigais ne stėmpomls).

THE HAMPTON LABORATORY 
724 MULBERRY ST. READING, t>A. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy-

parduodame vien tik per

A
duoles ui tokia pigia preke.
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DESZIMTS PRISAKYMU 
DEL VEDUSIU PORU KU

RIE GEIDŽE GYVENTI 
SUTIKIME.

1.—Asz
ris: iJJ W

I jį
i Į 1 rnposl ios.
:

i W fe.

esmių ponu tavo, ku
tą ve iszvode isz nevalnin- 

ir namol k y s 1 e s se i rm c rgy stos
i

3 I

i
I

2.—Xr kalbėk

1 
i I 
j

vardo mano 
nepadoriai, 'bet* nuolatos kal- 

“mano brangiauses ir 
> 9 >

Atmink, plant diena, kū
pa rneszu pinigus namo 

iszkilmin-

j j mylimiauses pacziuli.
i : i i ft f«

I t
♦) 
• »

t 5 1 • *

si • i .| i apvaikszt mot umeiI 8
Į gai.

<> jus szirdeles, 
Mano mieles, 

Mahanojaus m;imeh*s, 
Ir pal ogios merg(*l(*s, 

Ar žinoto kad I tarninke 
rinkimai, 

M usiszk i n iszrinkimai,
Vrisi už Liotuvins balsuokite, 
Namie m* viena nesed(*kite.

Duokite visos baisa ant p. 
Boczkausko, 

Mano meisterio
Ant mokslainiii direktoriaus, 

“Saules” redaktoriaus,
Parodykit kad ir jus gailio 

ba Isuol i, 
Savo taut iel i siiszelpl i, 

Asz ir ta diena namie 
iiesed(*siii,

Po stiliais visas bėginėsiu, 
Del jojo balsus rinksiu,

Ir kožna įprie poliaus trauksiu. 
Szirdeles, dalbai* rankoves 

pasiraitoki m, 
\’isos prie darbo stokim, 

galybo parodykim,
Isz visu -pajėgu darbnokim! 

♦ ♦ ♦
Ana diena ant saidvOko 

stovėjau,
Ir ant Skranlu žmonių 

žiurėjau,
Kaip isz bažnyczios ėjo, 

Mergicos iszsižioja stovėjo. 
Ddl tu ka auksinius dantis 

t n rojo,
T.ai žmoni m parodyti galėjo, 

Ogi szirdeles iszsižiojusios 
rizena, 

1 r tai to nebuvo gana.
Kaip palicmoiHis- oenavjlro-,*- 

Tada ir žiotis uždaro, 
O jus pusgalves ir beprotes, 

To nedarys ne varjotas, 
Kad sveikus dantis duotu 

iszlu/pti, 
0 misinginius indeli, 

Goriau galva nusiskuskite 
>

Savo

m

f

Ita

4.— Guodokie tęva ir motina 
mano, 'kad tave* apteikė* taip 
goru ir myli nežili vyru.

Noiižiniiszinek niekados 
savo del mvlemo vvro

o.— 
mei les 
tavo

ji. Xepraleidirmkie laiko ta
vo ant meiles 
ir burdingieriais ir 
kie

su kitais vyrais 
nevažino- 

bambiliais su sportais ir 
bukie teisinga motore del vyro
lavų.

H.— 
priesz

neteisingai 
y pa t ingai

9.

Nevogkio niekatlos pini
gu isz kiszeniaiis vyro tavo'ka
da pareina namo vėlybu laiku, 
bukie 'linksma ir nžganadinta 
kada vyras peržengė slenksti 
savo namo.

Nekalbėk
vyra tavo,

priesz kūmutes savo ir tėvo ta
vo, kada pareina namo po pu
siau nakt 1 rupuli užsigėręs, 
kad buvo piktas ar<ba ant ta
vos burdavosi, kad tai ir butu 
I oi s v bo.

Negeisk jokiu balių, szo-
kiu, iszvažiavimu, vakaruszku, 
brangiu paredu, szilkiniu niek
niekiu, kurie yra brangus ir 
nereikalingi, o apsunkina kasz- 
lus vyrui ir iszdžiovina kisze- 
niu jojo, džiaug'kis isz to, ka 
tau vyras nuperka ir bukie už- 
ganadinta.

10.—Ne geisk nieko daugiau 
nuo vyro tavo kaip tik saldu 
buezki ir merle jojo, o busi lai
minga ir gyvensi ilgai ant szios 
aszaru pakalnes. —F.B,

'''halBį 
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O beždžiones užsidekite 
Tai gal daugiau įproto

- turėsi te,
Sveiku dantų netrauksite 
0 'misinginiu nesidesite.

O jus grinorkeles, 
Nebūkite beztdžionkos, 

Jaigu i n czion įpri būnate, 
Tai biski susivaidykite. 

Sztai Vateiburi kolos užtikau, 
Su koczelu jau muszti norėjau 

Per naktis nesi valkiok i te, 
Bukite* namie lovoje tysokite, 

Malsziai užsilaikykite, 
Ir juoku nedaryk i te

pažinau ir mamuže stora, 
l'szpus’ta kaip kubilą, 

l’j, nuo pavietres ir vainos, 
Ir nuo tokios bobos, 

Kad storule prisi'žiuretu 
ant kitu,

Motorėliu doru, 
Kaip savo dukreles angimi, 
Kaip jaises nuo pikto gina, 
Daugiau nieke) nesakysiu, 

Net rukus ve'lei atsilankvsiu 
Su ikocziolu pataisysiu, 
Gerai storule patrinsiu.

* * * 
Mainersvilloj stu'lioj vienoj, 

alivyn ” dienoj,
Bo'bos pikniką padare, 

Pasigeri)i ir sau maskiina 
zeJjova padare, 

O ’kokia ? nesakysiu, 
Del savos ant kito karto 

pasiliksiu.

Per i k

JOS. P. MILAUSKAS
Liatuviaskaf Skvajeria

Apdraudžia nuo ugnies namui, 
automobilius ir kitokius daigtus 
geriausiose kompanijose. Atlieka 
visokius legaliszkup reikalus.

i
32 W. PINE 8T. 

MAHANOY CITY, PA. 
Ii i|Q 11111 I—-Įljphli-i’ Į I*IĮ»|^^I^>I>I|| K

FARMA ANT PARDAVIMO. 
...dera farma, 45 akieriu, Lo
cust Valley, arti Mahanojaua 
ir kitu vietų, visa apdirboma. 
Didelis namas su salimu prie 
gero trakto, linksma, smagi 
a peliuke. Turi but parduota 
isz priežasties nesveikatos loc- 
nininko. Preke pigi todėl pasi- 
siskubinkite. Wm. Kunsavage, 

Locust Valley,
Barnesville, Pa.

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872)
331 W. Centra St., Shenandoah, Pa.

t f.

T?

EI

Nuliudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavima. Palaidojime 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu In 
deszimts minutu. Telefonai 872.

GYD1KIS SU ŽOLĖMS 
GeriauBlaa būdas gydltii iu {oiema, 
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 Ilgu kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
Ir pecziu skaudėjimo, lovoj azlapinl- 
mosi, perszalimo, rumatlzmo ir Lt. 
po 60c. Nuo nervu iazgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyso 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užslsenejuslo kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmagume isz virsi 
minėtu ligų, tai greiczlaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutel
kiau sveikata su savo garsioms Žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Šlaitinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spauiP 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztals apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu Žolių ir knygų 
kataloge. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviaikus 

i kolonijas. Adrese vokite szltelp t 
I M. ŽUKA1TIS,

25 Gillst R4. Spencerport, įj. X,
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ŽINIOS VIETINES

— Oras daug atszalo. Puo
lė teipgi hiski sniego bot tas 
greit sutirpo.
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Petnycjda
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. *— Praeita Petnyczios ryta, 
ugnis kilo skiepe po Vokieeziu 
bažniyczios. Ugnagešiai užgesi
no liepsna in kėlės miliutas.

— Ateinanczia
sueis 9 motai nuo kada Svieti- 
ne Kare pasibaigė ir padaryta 
taika. Ant tos atminties bus di
dele paroda Shenndoryje ir ki
tuose miestuose bet Mahanojuj 
ne bus jokios parodos.

— Praeita Petnyczia likos 
sužeistas gana smarkiai Anta
nas Sąveiką, 607 W. Spruce 
uli., bet gydosi namie.

— Szi vakara (Panedelij) 
Norkevieziaus salėjo atsibus 
svarbus poli t ikiszkas susirin
kimas Gedimino Kliubo ant 
kurio nžsipraszo visus vyrus ir 
moteres atsilankyti 7:30 vai. 
vakare. Bus apsvarstoma apie 
musu politikiszka veikimą ir 
kaip turime geibo! savo taulie- 
czius ant laimėjimo politikisz- 
koje kovojo. Vtarninke rinki
mai, lodei yra svarbu visiems, 
žinoti ka turime daryli ir kaip 
darbuotis idant nepasilik! už
pakalyje sziuose rinkimuose o 
svarbiausia tos, idant laikytis 
sutikime szioje kavoje ir kad 
iszrinkti musiszkius didžiuma 
ha Įsu.

MAHANOY CITY
LIETUVIAI!

KAIP BALSUOT ANT 
SCHOOL DIREKTO

RIAUS U2 FRANA 
BOCZKAUSKA.

Eidami Balsuoti Utarninko 
neužmirszkite ir kirskite tikie
ta, nes jaigu balsuosit “streit” 
tai vela Ims apgavyste sknity- 

Daugelis žmonių vėlinu 
balsuot už 
džiaus kuris eina ant demokra- 
tisz.ko tikieto, kaip 
visi balsuos už Kerchneri ir 
Waltona ant Count v (’ominis- 
sinners, kiti 'balsuos ant kon- 
sidmono ant 
tikieto, o

me. žmonių
I .ekteli ant su-

manomo

Plarninke 
balsuoja

I
' ■

■

r

rinkmai, lai 
kuinas balsuoja už Erana 
Ibwzkauska ant School Direk
toriaus kaipo Independent kan
didato. Nesiduokite prisikal
bini kitiems idant jum paženk
lintu balotus, klauskite tik tų
jų kuriems galite visame užsi- 
t iket.

daigu kas rado ruda di
deli szuni >u baltu apykaklių 
ir krutino kurio vardas yra 
“Mickey”, 2'A 
No. 8, raszykite pas Mr. Guy 
P< Iton, 320 W. Pino uli., Maha
noy (’i t v arba pas Sam Cohen, 
137 
Pa., o aj/laikis 
na.

vardas 
metu, laisnas

ropublikoniszko 
ant Krano Boc'Zkaus- 

ko ant School Direktoriaus ant 
Independent tikieto, balsuos 
visi musu tautiecziai Lietuviai 
Lenkai, Slavokai ir Rusnakai* 
Jaigu balsuosite “streit” Re
publican ar Democrat tikietus 
tai gali lengvai apleisti School 
Direcb>r ir nepriskailyti jam 
balso?

'r<><lel patariame balsuoti 
kaip žemiau parodo mažiukas 
balotas, liktai su tuom vardu 
kuris yra paženklintas 0 ir 
taip paženklinkite ant didelio 
baloto t tarninke. Visu pravar
džių kandidatu K nededam ant 
>zio baloj liko Maut kil i jums 
negalėtu paženklinti tiktai pa
dėtas vardas Frank Boczkows- 
ki, Independent S kuris yra 
paskiausiu ant didelio baloto 
ai^ba penktu kandidatu.

Nesiduokite kitiems prisikal- 
byt kitaip,
Kirskite tikieta ir neklausyki-

,” nes 
kitaip musu balsai eis ant niek. 
Juk daugelis Lietuviu ir kitos 
tautos balsuos už sudže Bekte- 
li tai tikietus kanocz reikės 
kirst ir duoti balsus savisz- 
kiems. Szinom kart gerai apsi
žiūrėkite ir balsuokite kaip že

li saviszkius isz-

t i kieto,

4 i st roil

balso.

nes jus apgaus.

te kilu kad tai “all rail

Siurblį rv St
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Ana diena Eontainebleau, Eraneijoj, 
jimas atminties Napoleono laimėjimo dideles kares, 
diena, tūlas gimerolas perstai i liejo role Napoleono I peržiūrė
damas senovi.szka raiteliu gvardija. ‘

buvo apvaikszczio-
Tajn

SHENANDOAH, PA.
f Jonas Griszkonis 

Lehigh uli., 
vaite, pergyvenos

A.a. B. Rudis paliko žmona 
Marijona ir penkis vaikus. Pri
gulėjo prie Szv. Kazimiero ir

--------------------- r. . - ■,----------------------------------------------------- --------------- --------------------------------------------------------- ----------------- 

' f

Balsuokite už Bechtel
T eisejusuz

ir Berger

4

GALITE BALSUOTI UŽ TEISĖJUS BECHTELI IR BERGERI 
BILE KOKIAM BUDE KAIP ŽEMI AUS PARODO ‘

■I*

į

1. Padėkite kryžiuką Demokratiszkos Partijos Įx] Skyriuje.
«
I t

2. Padėkite kryžiuką Republikoniszkos Partijos Įx] Skyriuje ir ki-
tam baksukije po varduj HARRY 0. BECHTEL [x] ir kryžiuką 
po varduj CHARLES E. BERGER |x

9 
mirė praeita san- 

miesto 3 
metu, palikdamas paezia ir tris 
(lukterės: Kumietiene, Edvards 
vi He, Luszcziuskione Tania k va
je ir Birsztonienc Shenadorije, 
kaipo vienuolika anuku. Lai
dotuves atsibuvo Utarninko 
,ryta su pamaldomis Szv. Jur
gio bažnyčioje.

40 S. 'Lietuviu paszelpos draugijų.
L. Bustas pristatytas teismui, 

JH kur jis prie kaltes neprisipaži- 
1 no.

A.a. Rudžio kūnas isz ligoni
nes buvo parvežtas in namus.

— D.

Wilkes-Barre, Pa. — Spalio 
22 diena automobiliam suvaži-

Worchcster, Mass. — 
list inavieh, 
nuo Park 'l’erraco kelio buvo 
sunkiai sužeistas pravažiuoja!:-

Pam
6 melu vaikas

T *

ežio automobiliuas. Automobi
lio savininkas ICdv^in Iįniro,

net L.R.K.S.A. Sekretoriaus ir nu0 55 Benefit gatves, sake pu
ti motuReikalu Vedejo 

žiaus dukrele J 
niuto, po ilgu ir 
skausmu mirė sziu melu Lap- 
kriezio 1 diena (Visu Szventu 
Dienoje) 10:15 valanda ryto.

Laidotuves atsibuvo Petnv- 
czioje Lapkriczio 4-1 a.

am- licijai, kad jis nevažiavo greit
Dolores Szaliu- Acton gatve, ’kuomet vaikas

skaudžiu

— 1).

.Juozas Balnius, 14 melu S|.1(er

9 O* Galite visai nedėti kryžiuko bile kokioj Partijos skyriuje, kaip tai 
vadina “Split Ticket”, ir padėkite kryžiuką ant Demokratiszko 
Tikieto po varduj HARRY O. BECHTEL [V ir po varduj CHAR
LES E. BERGER [x I 

4
I

T

Paskutines Zinutės. Wilkes-Barre, Pa — B o- Scranton, Pa. — Povylas4

sas kuriame važiavo ,“.1 futbo- Pet rail is, kuris, su ketais d ran-
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— Laisves 
hanoy City, rengia 
liu K ('t verge, 
(Nov.) IH27 

Citv

, Minersville, 
gausia dova- 

(t.N.ll

choras isz Ma- 
Dideli Ba

lo Lapkriczio 
’e., 

Mahanoy City, praeities 7-ta 
vai., vaknre. Inžanga moterims 
•' "1

Sziame baliui 
muzikantai, lietuviszkus ir ki- 

'l’odel visiem

Aidukaiczio S 
y. prasidės

vvram> olle.
irne gnesz geri

tokius szokius.
Ims proga linksmai pasiszo’kti. 
'Kaipgi bus užkandžiu ir t- t. 
Nepraleiskit sz’ms puikios pra
mogos o atsilankydami parem
si! Laisves chorą.

minu phrodo
rinksimo.

daigu taip 'balsuosite (ai lai- 
ir notares progos mu- 
apgaut kaip apgavo 

karta,

mesi m
siszkiu
paskutini karta, balsumtaini 
ant School Direktoriaus be li- 

ženklinopinimo korteliu ir
norėjo.

O ant kitu kandidatu bal
suokite kaip kam patinka.

daigu jau kanocz jioresitc
•Streit ’’
kite paženklini kryžiuką®dcl

, 1 ndependent,

kiek kas

E.

jau kanocz 
tikieta tai neužmirsz-

Boezkausko 
pirmiausia.

t.l7

1ndependent

SCHOOL DIRECTORS, 6 Year.

Frank Boczkowski. Independent [x|j

senumo suims .Juozo Balnio isz 
Loe Park, likos užmusztas per 
dideli automobilini (roką. Lai
dotuves nelaimingo vaiko at
sibuvo praeita Su bala su 'baž- 
nvtinems

pataikė bėgt skersai kcd'io.
Panele Ona St ulgaiczili

te, 24 Waverley gatves, kuri ne 
senai pasekmingai užbaigė ad
vokatūros mokslu Nortliens- 
torn Universitete,.dabar dirba 
prie Adv. Igno Barkaus,

— A. Ta

7 or,>

apeigoms Lietuviui

Baltimore, Md.— Teresa Kve
dariene, 56 metu, 2500 Elrita 
Avė., mirė Spalio 21 diena, pa

silaidota Spalio 24 diena Lauden

bažnycziojo Sugar Notch. A-p- 
puliko taipgiricz tėvu, 

brolius ir tris sesores.

Lawrence, Mass.

t ris

Park kapinėse. Paliko nuliūdi
me vyra, 2 dukreles ir 3 sunns;

— John Savickas, 53 metu, 
1842 W. Pratt St., mire Spalio 

palaidotas Holy Redeemer
kapinėse.

„ , , ■ l<fl—   ——

*)7

Visus ir 
visas kvieezia atsilankyti, 
Rengėjai.
KVITU knygele Draugystėms del isi- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaua nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke ... 25c.

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

-........................................... -

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
ciniu veseliju, pasivažinėjimo ir t. t.

Pasamdo

-----------------------------.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

520 W. Centre St., Mahanoy City. Pa.

/J
K

4!

MAHANOY CITY LIETUVIAI
, 1 , „ . , , , . ....... . ,

Balsuokit Visi UZ

Frana Boczkauskat

• • •ant...

SCHOOL DIRECTOR
...ant • • •

^ INDEPENDENT TIKIETO

FRANK BOCZKOWSKI X

Steelton, Pa. — Monsig 
noris Jomis C. 'I’hompson, 
metu prabaszezius Szv. 
Katalikiszkos parapijos lik 
surastas negyvas lovoje

11 Mount Carrnol, Pa. 
Juozukas Kuczinekas, ketinąs 
laja diena apvaikszczio!i savo 
9 metu varduves, likos sužeis
tas per automobiliu 
guli ligonbiitejo.

U Pittsburgh. — Septombe- 
rio menesijo cziomiis nusižudo 
22 ypatos o 261 likos užmuszli 
per automobilius ir ant gele
žinkeliu.

1[ Sydney,

*• r-
O«)

♦James
KoS į

ir dabar

Jonas 
Szim'konis, 28 motu, tapo ras
tas kaltu, kad girtas varo auto
mobili, kaip jau buvo apie tai 
raszyta, kuriuo Stasys Kuzma 
fa po ant vietos užmusztas Lie
pos 21 diena. Gavo 2 menesiu 
kalėjimo; pirmiauš Methuen 
District tiesine gavo 3 mene
sius, bet jam apeliavus augsz- 
cziau, sziomis dienomis atsibu
vo jo teismas Salem, Mass., kur 
sudžia Ilayes davė jam už gir
tumą 2 menesiu ir už važiavi
mu pavojinga publikos gyvas
tims vėl 2 menesiu; bet insaky- 
nia davė, 
mai skaitysis kartu. To'k'iu bū
du Szi m k on i s vistįek turės at
sėdėti szaltojoj, kurios jis taip 
bijojo. — V.

k;

kad abu apkaltini-

— Tūlas P. K. pasiėmęs sa
vo pėdo, nusiskubino ant Short 
St., in Lietuviszka “aptieka,” 
kad inpylus keletą 
“proto. ” 
stikliukais

aptieka 
stikleliu 

♦Jam bemieruojant 
“protą” atsirado ir 

draugu, kurie ji nusivožė in So. j 
Lawrenca ir ten ji taip 
mylėjo,”

pri-‘ 
kad ant rytojaus at

budo tarp krumu nežinomoj 
vietoj. Kiszono apsižiuro jos,! 

, isz $26.80 nerado ne cento. ! 
Žmogelis puolėsi in policija iri 
suaresztavo Short st ryt o “r; 
tiekoriu.” Žinoma, policija už-

4 4

ap-
I 

dirbs, bet P. K. lures užtai su 
savo Kzeimyna per pora savai-] 
ežiu pasninkauti.

Lai szis atsitikimas-bus pa-' 
moka kitiems, kad nelandžiotn I 
po visokius užkampius 
to” jeszkoti.

4 4 pro-

— Nakti, Spalio 30 dion- 
ant Morrimac’k uli.,' Methuen, 
Louis Busta automobiliu užnm- 
szo ant vietos Bernardu Rudi, 
42 metu amžiaus, gyvenanti 85 
Spruce uli.

Kadangi nelaimingasis a.a. 
Rudis neturėjo prie savos jokio 
ženklo, tai policija turėjo daug 
vargo iki surado kas jis per ; 
vienas. ‘

-L

A astrą liję. — 
Per susimuszima laivo su per
važų pristovojo, devyni žmo- 
nys pražuvo o 46 likos sužeis
tais isz kuriu daugelis mirs.

H London. — Tarp dvieju 
szlamu Ruella, atsibuvo baisus 
muszis kuriame likos užnmszta 
262 bedimai artimoje Deraa,
netoli Palestinos. Ibego.

liniukai isz Bethleliemo in ežio- igais apvogė garadžiu, aplaike 
na i s, apsiverto arti 
užsukimo, apie 16 likos 
koi sužeistais.

V Minersville, Pa.
• į lokis padėjo dinamitu po namu

Mrs. Long ir J. A'alinskio. Abi 
szeimvnos likos mažai sužeis- •h

tos.
*[ Meksiko (’ity. — Genero

las (lomoj, pasikcleiiu 
likos suimtas
Toecello, Vera Cruez.

1f Shanghai, Kinai. — Api<
200 moterių ir vaiku likos už- 
muszti, kada sugriuvo audiny-

Apie du kart tiek likos 
sužeista.

Scranton, Pa. — Kranas 
Bolbin, kuris padegė apie poa
kes bažnyczias, likos nuteistas

Hair Din 15 motu kalėjimo.
smar-1 -------------

— Kas

vadas, 
ir suszandvtas

rr

I

ežia.

11

ant 20 metu in kalėjimu.
Hong Kong, Kinai. — 

Marinei razbaininkai apiplosze 
laiva, kuris vežt* 3,000 svaru 
aukso, po tam razbaininkai pa-

11

AMERIKAS SKOLINA 
DAUG PINIGU EUROPAI.

Washington, I). C. — Vcrtcl- 
stes Departamentas apskai-

1 per Oktoberio menesi 
paskvilio Europai 265

I

I te, ka-; 
j valdže
Į milijonas doleriu, o in laika de-
I szi uit s 
doleriu.

menesiu 1,318,700,000
Vokietija aplaike 30 

milijonus kaipo keliolika mili
jonus doleriu del Lenkijos ir 
Brazilijos-

KANTICZKOS arba gieemlu knyga, 
paprastais kTtetais apdarais. Preke 91, 

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

*

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo Ir 
raszymo, del vaikams.

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

Preke 15c
•e
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VAIKAI MOKINASI KAIP GERIAUSIA ISZVIRTI VALGI IR KUKORIAUTI.

BALSUOKIT UŽ

J

J. H. KIRCHNER
Ant County Commissioner

Universitete Kansas, ekonornisz'kam skyriuje, susitvėrė klasa kurio tikslu yra moky
tis virt visokius valgius ir kaip gaspadoriauti namie. Ant paveikslo matome kelis studen- 

s su kiauliena.

1 ill
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rkeadinj?
I ■ vii neš >
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$21.00 Dub.eltavaS
’r 
lA I Tikietas
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NEW YORK A
Nedeliomis 13 Novemberio

18 Decomberio
Specialia T r ei n a. o Subatoa Nakti

Isz 
Shamokin < 
M t. Cannel 
Auhland 
Girardville •.... 
ShenandoRh ... 
Mahanoy City 
Tamaqua

• 9 • • • • • « • • • • *

• •••••••••

• • •

Ryte 
12:01 
12:10 
12:47 
12:55
12:85

1110 
1:45

New Yoi’ke pribus Liberty St 6:35
New York pribus W. 23rd St. 7:40

GRĮŽTANT—Aplpis New Yorka 
nuo W. 23rd St. 6:47 vakaro, nuo 
Liberty St. 7:00 vakare.

Ant Readingo Geležinkelio
'IW!

*

tus rodavojanczius kaip ežia butu geriausia iszvirli kopūstus

APGYNĖJAI NEW YORKO NUO EROPLANU UŽKLUPIMO.
♦1lHi

HM

Ana diena buvo iszlmndymas nauju armotoliu kurios szauna in prisiartinanezius ero- 
- planus. Bandymai iszejo pasekmingai nos patai’kinta in oroplana nakties laike 1,500 augsz- 

1 rn 1 <1 1 *11 « « • 1 • • Aežio ir oropllunas nupuolė. Tokus armoteles naudos visojo Amerifkoniszkoje kariumeneje A- 
meriko., , i _ ,
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