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ISZ AMERIKOS
PALAIMINO PINIGUS
CIGONKOS APVOGĖ MOTE- 
RIA, O K I T A M ŽMOGUI 

PALAIMINO” PINIGUS 
KURIU NETEKO.

i I

Blenhaim, N. J. — Dvi jau
nos ir patogios cigonkos atva
žiavo automobiliuje in czionais, 
sustodamos pas Lucije Beles- 
tra, melsdami stiklo vandens. 
Pagal Belestrienes apsakymu, 
taį paduodama vandeni vienai 
isz cigonku likos užipnotizavo
lą ir po tam neatsimena kas su 
jaja pasidarė,‘bet kada atsipei
kėjo, rado visa narna isz verst a 
ir 700 ddlerin ir brangenybes 
dingo su cigonkoms.

Ta paezia diena cigonkos in- 
eja in cigaru sztora W. Willso- 
no, apreiszke jam, kad gali pa
laimimi jojo pinigus kad trum
pam laike pasidaugins. Kada 
Willsonas davė joms pundą bu- 
maszku idant ‘‘palaimintu” 
juos, persitikrino kad isz pun
delio bumaszku dingo 40 palai
mintu doleri u. Cigonkos jau bu
vo toli ir juju da nesurado.

palaimiu t u

UŽMUSZTAS PER EKSPLO- 
ZIJE SAMOGONKOS.

Erie, Pa. — Mikolas Buda, 
43 metu likos taip smarkiai ap
degintas nuo alkoholimis kuris 
užsidegė oer eksplozija samo- 
gorrkxM, kad mirė ligonbuteje 
in puse valandos po atvežimui. 
Ugnagesiai iszifosze ji isz de- 
ganezio namo.
NUSZOVE MYLEMA IDANT 

GALĖTU MIRTI 
GREICZIAU.

Waltham, Mass. — Kada 
Joseph Buckley važiavo auto- 
mobiliuje su savo mylema 
Grace Mills, 
iszt rauke 
krepsziuko, paleido szuvi in 
szona mirtinai susižeisdama. 
Mvlemas matvdamas kad mer
gina da kvėpuoja ir geisdamas 
palengvint jai kanezes, paleido 
da viena kulka, užmuszdamas 
mergina an't vietos. Parvažia
vęs namo, paleido sau szuvi in 
szona, sukrisdamas ant lavo
no savo mylemos. Pajicijantas 
rado ji be žado automobiliuje 
ir tuojans nuvožė in ligonbuti 
kur kovoja su savo gyvastim.
MILŽINISZKAS TUNELIS 

ATIDARYTAS.
New Yoi4k. — Lapkriczio 12 

diena iszkilmingai atidarytas 
požeminis kelias—Holland Ve
hicular Tunnel — jungias New 
Yorka su Jersev City. Tunelis 
iszvestas po Hudson upe.

Iszkasimas szio milžiniszko 
tunelio atsiejo $48,000,000. 18 
darbininku žuvo prie darbo.

Atidarymo isz k i liuese daly
vavo prezidentas Coolidge, ku
ris auksiniais raktais neszinas 
atliko atidarymo ceremonijas.

Pirma judėjimo diena pet 
nauja tuneli pravažiavo 45,000 
automobiliu su 180,000 žmonių.

INSPEJO SAVO MIRTI.
Wilmington, Del. — Niger- 

ka, Eleonora Patter, 
apsako savo szeimynai

savo
mergina staigai 

revolveri isz savo 
szuvi

38 motu, 
, buk 

mate sapne savo mirti ir va-
landa kada mirs. Motoro pasL 
range atsakaneziai aid amžinos 
keliones, pasako vyrui kad tu-
ri pasidėjus pinigu k u pa re ant
josios palaidojimo ir in puse 
valandos po tam jau buvo ne
gyva.

Aplinkiniai juodukai isz tojo 
inspejimo labai persigando, 
nes motero ir jiems irtbure ne- , • 

imažai visokiu atsitikimu.

UŽDRAUDĖ DARBI- BAISUS SZTURMAI 
NINKAMS MELSTIS
KOMPANIJE UŽDRAUDĖ 
ANGLEKASIAMS SUSI* 
RINKTI IN BAŽNYCZIA 

MELSTIS.

SZTURMAI PADARE DAUG 
BLEDES PO VISAS DALIS 

AMERIKO.

ClearfieldIndiana, Pa. 
minksztu anglių kompanija ap- 
laike indžiunkszina prie-szais 
czionaitinius straikierius kuris 
pervirszina carisz'kus ukazus 
iszduotus Rosi jo j.

Sudas iszdave indžiunkszina 
paviete Indiana, kur straikas 
prasidėjo 1 diena Kovo mene
syje, o noriu t s kompanije sten
gėsi atidaryt kasyklas daugeli 
kartu su skobais bot be jokios 
pasekmes,
szeim vnoms 
kompanieznu šlubu ir dabar 
apsigyveno budikesia ant 'lau
ko, kurias parūpino kiti ang- 
lekasiai.

Junistai sulaikinejo
darbininkus nuo daUbo, o kada 
kompanije mate kad junistams 
pasiseka atkalbinėjimas kitu 
nito da 1*1)0, iszcme indžiunkszi
na uždrausdamas 
k a m s kisztis in tai.

'Pasai indžinnkszinas ne't už- 
straikieriams ir juju

Szimtai junistu su 
likos iszmesti isz

kitus

d a labini n-

Wa’shington, D. C. — Praei
ta Ketiverga baisus wzturmas su 
viesulą atlanko szi miestą, ku
ris iszverte namus, nupute sto
gus, i'szrove medžius, telegra
fus ir telefonus, padarydamas 
bledes amt keliolikos milijonu 
doleriu.

Washingtono vejas-suardo ii 
sugadino 378 namus, užimtas, 
žmonių sužeista isz kuriu keli 
ui i rs.

Virginijoj ir Marylande taip
gi-viesulą padare nemažai 'ble
des ir girdot kad 'keiiolika žmo
nių likos užmuszti per griuvan- 
czins balkius ir plytas.

Vidur vestuose taipgi nema
žai padare 'blcMes. Chicage nu
puolė daug sniego ir keli žmo
nes likos užmuszti.

Arti Pottstown vejas nupute 
dvi mokslainos, du žmones už
muszti ir daug sužeista.
KALĖDOS BUS LINKSMOS 

DEL DAUGELIO.

PRIGAVO LIETUVI
11

NETEKO $1,000 KURIUOS 
ATIDAVĖ DVIEMS NE

PAŽYSTAMIEMS.

South Bot on, Mass. — Lietu
vis vardu Juozas Tunaitis ar 
Troinaitis, kuris gyveno po nu- 

L
T 
meriu 913 K. Fourth Street, 
susitiko anądien pora nepažys
tamu vyrti, kurio pasakojo jam 
savo didele beda, t) toji beda 

Jie turėjo ant. 
su

913 E.

, South
2,000 doleriu,

• reikėjo nuvežti ChicagOn,
'kuria

buvo tokia:
Stationo skrynia 

būtinai 
bet.

jie negalėjo rasti nei vieno tei
singo žmogaus, kuriam galotn 
tie kdaug pinigu užtikot i. Jie
du sakėsi sutiktu užmokėti vi
sas keliones leszas ir gerai at
lyginti už ^ugaiszti, kad tik at
sirastu geras žmogus, kuris nu
vožė ta “tronka”
atstovui Chicagoje. Musu Lie
tuvis turėjo teisingo žmogaus 
iszvaizda, (odei jie paklauso jo, 
ar jis neapsiimtu jiems patąi-

inteiklu ju

nauti. Jis mielu noru apsiėmė. 
Juk pasivažinėti nėra blogas

Isz Visu SzaliuPR!™?*
KRUVINI RINKIMAI
50 UŽMUSZTA, O 2G0 SU

ŽEISTA MIESTELYJE 
ODAMOVE LAIKE 

RINKIMU.
%

Len kijo.
l)ii k 1 aiike 
miestiszku

riu daug

perskaitymui balsu ko-

NAMAS KANCZIU
DAŽIURETOJAS
LASZIRDINGAI KANKI

NO SIERATUKUS.

NEMIE-

"3

m

>■

Mosk va 
sierai eli u

Del masi- 
prasidejusiu

T.. 
d ra u'd že 
szeimvnoms susirinkti in vieti
ne 'bažnytėle ant pamaldų. In
džiu nk.szi nas taipgi nždrgudžia 
juitijai szelpti straikierius ir 
juju szeimynas maistu, drabu
žiais ir nata kokia paszialpa. 

€
DENVER PRITARĖ 

PRASZALINIMUI 
PROHIBICIJOS.

Denver, Colo. — Po paskuti
niu rinkimu szis valstis nubal
savo atmetimą prohi'bicijos ar
ba jaja pagerint. Harrison 
White, augszcziauses sudžia, li
kos iszrinktas kongresmonu 
ant szlapiojo tikie'to 47,500 bal
sais daugiau už savo prieszi- 
ninka.

KASZTUOJA $164. LAIKYTI 
KARVE.

Washington, D. C. — Kasz- 
tuoja 164 dolerius laikyti kar
ve vienus metus, ir $2.08 pro
dukuoti 100 svaru pieno.

Washington, 1). C 
Valstijų bankai 
per Kalėdas 500 milijonu dole
riu del 8,500,000 ypatų, 'kurios 
per visa mota ezedino kas me- 
nesis po kelis dolerius in taip 
vadinama ” 
Paezed ūmo.
Szimct žmones sudėjo 102 mi

lijonus doleriu daugiau ne kaip 
1926 mete o 8,000 'bankai dau
giau pradėjo tuos kliiihus szi- 
met. Paežiam mieste Filadelfi
joj bankai iszdalins daugiau 
kaip 9 milijonus doleriu. 
Taip, kas sėja, tasai ir renka.

M 11 \ • 
iszsi u iltines

Kalėdini K Ii ubą

Ta

Ju'k pasivažinėti
[Įniktas, kuomet yra kas apmo
ka visas keliones leszas ir už 
sugaizta laika atlygina.

Bet nepažystami vyrai . pa- 
prasze, kad Lietuvis duotu 
jiems koki nors užtikrinimą, 
kad jis tuos pinigus pristatys 
kur reikia. Daug jie nereikala
vo, bet visgi'koki tūkstanti rei
kėtų, jie sake. Lietuvis sutiko, 
kad toks reikajavimas yra ga
na teisingas. Jisai iszsieme isz 
banko savo 1,000 doleriu ir in- 
teike juos nepažystamiems kai
po “kaucija”.
Židikai nusivedė ji ant South 

Stationo, kur sakes turi pasi
dėjo ta skrynia su $2,000. Nu-

Varszava
Odamovo danesza, 
tena'itiniu rinkimu 
virsziminku likos užmuszta 50
žmonių o 260 sužeista isz ku- 

mirs. Daug namu su- 
naCkinta per szuv'ius ir akme
nis.

Po
m u n i st ai ir m o n a r k i šitai užpro- 
testavojo, buk rinkimai 'buvo 
apgavingi iir neteisingi. Isz to 
kilo sumll'SZLinai ir szandvmai.•• 

stengėsi ap- 
malszyti maisztininkus, bet 
ma'isztininkai metėsi ant pali- 

gerai apdaužo ir atėmė 
ju ginklus. Palioijc atsi- 

tada komunistai pra
dėjo musztynes su monarkis- 
tais, ant galo po kruvinai s'ker- 
dynei pasiseko padaryti szioki 
toki paredka.

Daugelis maisz(inin)<u pabė
go su ginklais in girria. Uly- 
czios buvo pilnos lavonais, na
mai apdaužyti, konia visi lan
gai stuboso iszkulti, rodos kad 
po kokiam bomlbardavimui.
PER 13 METU BUVO UŽDA
RYTA TAMSIAM KAMBA- 

“ • I i i$ * ' i t/ Ir i* * * 4.. /

Atėjus palioijai, 
maiszt ini nkus,

vylcils ant stoties, vienas nepa-
atsiskyrc

cijos, 
nuo 
t rauko,

negauna drapanų 
kelis menesius, 

o valgis t uju
guli ant 
vargszu

GYVASTĮ, BET SZUQ JI 
ISZGELBEJO NUO\

MIRTIES. X

Nashville, Tenn. — J. R. Ald- 
son, ūkininkas turėjo szuni, ku
ri. kaip jam nereikalinga 
sena, nutarė nužudyti 
szuo mažiau kentėtu, jis suma
nė ji

ISZGELBEJO NUO o kitas nubėga pasiimti

žystamuju tupjaus
NORĖJO SZUNIUI ATIMTI sakyti amas, kad jis sužinosiąs, 

kada traukinis iszeina Chica- 
gon,
skrynia su misteriszkais 2,000 
doleriu, kuria Lietuvis turėjo 
Chicagon nuvežti.

Pasilikęs vienas Lietuvis isz-
Kad

į j i aoiiinun v ivimn uxvviivio in/i- 
a lauke visa valanda, bet nei vie

sudraskyti dinamitu.
parodo statistikos surinktos Amerikoj dinamitas labai pla- 
nuo 37 ukiu Du Page, Cook ir ežia vartojamas ir jo gana long
McHenry apskrieziuose 
nois Universitete surinkti tuos 
rekordus.

Dauginus kaip puse virszml- 
netu pinigu, arba 50 nuosziui
tis, ėjo karves paszariui 'sulig 
tu rekordu i___ ___________
praleista vyro darbui, liekami 
pinigai ėjo 
iszlaidoms.

Produkuojant 100 svaru pie
no, kask ainuoja $2.08, tos 733 
karves isz viso pristatė 7,889 
svarus pieno kiekvienam. Kai
na del 100 svaru mainėsi nuo 
$1.56 ant vienos ukes iki $3.Ib 
ant kitos.

PABĖGĖLIS SUIMTAS IR 
BUS SUGRAŽINTAS.

Scranton, Pa. — Juozas P. 
Lasevicz, 27 metu, kuris iszsi- 
lauže isz Filadelfijos kalėji
mo, likos suimtas czionais. Ka
da ji palicije apsiaubė, J^asevi- 
czi’us szoko in upia kur būda
mas szaltam vandenyje, greitai 
atvėso nuo karszczio ir pats 
iszplauko pasiduodamas pali- < • • ci jai.

Laserviczius yra pavojingas 
prasižengėlis, nes jau kelioUika 
kartu buvo baudžiamas kale
nimu. Sziuom paskutiniu laillcu 
buvo uždarytas imigracijos ka
lėjimo isz kur ji ketino sugra-

Illi- vd gauti. Ūkininkas
dinamito patroną ir 
szuni in miszka. Czia pririszo ji 
prie medžio, pririszo jam po 
kaklu patronu, uždege ilga pa
tronu ir pats pasileido bėgti.

pasienio 
iszvede

ir 22 nuoszimtls tik szniuras nudega iki

visokioms 'kitoms
Įiatrono — dinamitas sprogsta.

Ar tai szuo buvo blogai pri- 
risztas, ar jis, pajutęs nelaime 
pradėjo smarkiai draskytis, ir 
nutraulces virve, 
pririsztas.

su deganczlu 
Mirties 
Sūrin
io i dosi

kuria buvo 
Tik ūkininkas pa

mate, kad szuva nutraukęs vir
ve bėga prie jo
szniuru ir dinamitu, 
baime apėmė ūkininką, 
kės visas pajėgas, jis 
bėgti, kaip padūkęs. Bet, žino
ma, szuo greitesnis už žmogų 

savoir jis buvo beprisivejąs 
poną. Tuo tarpu miszkas bal- 

už miszko buvo nemaža 
U k i n i n kas ma ty da nuv« 

iszsigelbejimo
v

gosi, 
upe.
kad jam nėra
pukszt nuo kranto upėn. Deja 
pataikė in gilia vieta ir, nemo- 

plaukti/ pradėjo

Žy<i adgal'in Europa kaipo ne- 
gfi«Jtina ateivi.

39 METAS

ISZ UETŪVOS
MASINIS LIETUVOS POLI- 

TINIU EMIGRAVIMAS 
IN LATVIJA.

Ryga, Latvija. — 
niu inskundimu,
Lietuvoje tuojau po to, kai mi- 
nisteris pirmininkas Voldema
ras savo iszleistame at si sza li
kime paskelbė dovanas už 
Tauragės sukilimo vadu ir da
lyviu iszdavima, 
Lietuvos per siena in 
gausiai padidėjo. Adeną diena 
per siena in Latvija buvo p(»ro- 
je daugiau kai]) szimtas asme
nų.

Lietuvos vyriausybes pu var
totos priemones ir bandymai 
sulaikyti politiniu bėgimą bu
vo visai bergždžios, kadangi, 
kaip tyrinėjimai parode, pabė
gėliai turi artimo kontakto su 
Lietuviu pasienio sargybomis. 
N<»padejo dagi ne 
esamąsias pasienio sargybos 
kuopas pakeisti kitomis.

paskelbė

bėgimas isz
La t vi ja

p

insa'k vmas

— Prieglaudoje del 
ir apleistu vaiku 

V'iesznicuosia, vienas isz vaiku 
pavogė deimantini žiodą dažiu- 
retojans. 'Trys vaikai po 19 me
tu likos nužiūrėti ir pastatyti 
priesz dažiuretoju kuris pradė
jo juos baisiai kankint ir plak
ti dratiniu riirfbu kad net kū
nus sukapojo'vaiku. Negana to, 
nuvedė kalbininkus prie upelu- 
ko tiksle paskandinimo, bet ant 
Laimos adbego žmonos ir isz- 
giaPbejo jaunus kankytinius.

Valdže moka už kožna vaika 
prieglaudoje po dvylika rubliu 
b6t vaikai 
per
sziaudu 
arszesnis už kiadliu ant kaimu.

Valdže nusiuntė in tonais ka- 
misijc ant isztyrinejimo bet lyg 
sziiai ditmai nieko nedažinojo.

BOLSZEVIKAI NUSIUNTĖ 
10,000 VAISKO ANT KI- 

NISZKO RUBEŽIAUS.
London. — Bolszevikai nu

siuntė a.n't K’iniszko rubežiaus 
prie lleilung-Kiung, 10,000 
vaisko, 14-tos divizijos prigial- 
beti atmuszti neprietelius, jai- 
gu stengtųsi apimti Kinus.

Badai bolszevikai paskolino 
•Mongolis'Zkai vaMžini 80 mili
jonu (40 milijonu doleriu) rub
liu ant padirbimo geleži akelio 
isz Kia'khta in l’rga, 'Turkesta
ną.

Iloilung-Kiung,

Ji

PACZTORIUS PAVOGĖ 
VALDISZKUS PINIGUS.

Kaunas. — Savo laiku Var- 
szuvos piaszto instnigos valdi
ninkas Polczynskis, pasisavi
nę geroka valjiszku pinigu su
ma paspruko Lietuvon.

Tuo pat maždaug laiku Lie
tuviu armijos leitenantas 
Chmieliauskas, padaręs keletą 
piniginiu defraudaciju, paspru
ko Lenkijon.

Dabar abidvi puses’ siisita- 
riusios apsimainė prasikalte- 

Tuo būdu Lietuviai isz
dave Lenkams Poczynski; 
Lenkai Lietuviams Chmieliaus- 
ka.

armijos

I
■'-I

tfj

RELYJE PER MOTINA.
LodžiiH. — Gyvenime Ėsto

ji oze i ibe rgi e 11 es, i na žam 
tamsiam kam'bare'lyje, likos su
rasta josios 15 metu dukrele, 
kuri buvo uždaryta per .13 me
tu. Kambardlyje nieko daugiau 
nebuvo kai]) stalelis ir szieni- 
kas ant kurio mergaite gulėjo. 
Blakių, utelių ir kitokiu kir
minu radosi visur o kampe sto
vėjo baczka su vandeniu kuris 
jau smirdėjo.

Ant kėdės scde'jo porsigan- 
d u s 
szviesos per tiek metu, josios 
szlebos buvo vieni skarmalai, o 
kada palicije inojo in vidų, 
mergaite pradėjo bėgti nuo ju- 

Kaimynai atsimena gerai 
mergaite, 
buvo patogiu kūdikiu, sveika 
ir linksma, bet nuo 1914 meto 
josios visai nemato, tiktai tan
kiai girdėdavo barnius, plaki
mą ir verksnia mergaites, ant 
galo ir tas nustojo — mane kad 
mergaite mirė.
14 METU NAUJAS

MOROKAS SULTONU.
Fez, Moroka. — In 3 valan

das po mireziai sultono Mulai 
Yu'scff, jojo 14 metu trcczes su
ims Mulai Ben Amalah, likos 
apszauktas nauju sultonu. Jau
nas sultonais vra szviesus vai- v
kas, moka Francuziszkai ir ki
toms kalboms kalbėti.
SZUO ISZGIALBEJO SZEI

MYNA, BET PATS ŽUVO 
LIEPSNOJE.

Vecze, Francije. — Grinczia 
tūlo ūkininko užsidegė nakties 
laike, 
miegojo, kad net szunies loji
mo negirdejo. Szuo supratęs no? 
ladne ir, kad niekas neskubina 
jojo iszleisti 'laukan, pribėgo 
prie vyges kūdikio ir pradėjo 
ji kojoms draskyti. Kūdikis pa
budęs pradėjo klykti nuo ko 
szeimyna pabudo ir suprato ko
kioje no'laimojo randasi, pra
dėjo viens kita gelbėti, bet apie 
szuni visai užmirszo, kuris su-[‘didino ant keturiu vaiku dau- 
dege deganeziojo grineziojo, 
paaukaudamas savo gyvastį

ros

mergaite kuri nemato

liais.
o

KAIZERIO SESUO ISZ- 
TEKEJO UŽ RUSKIO.

Bonn, Vokietije. — Princesa 
Viktorija, 61 metu, sesuo buvu
sio Vokiszko ’kaizerio Vilhel
mo, iszlekejo už jauno Kuškio, 
Aleksandro Zidlkovo, kuris tu
ri dinsta hotelyje kaipo mazgo
tojas torielku.

NAUJAS GELŽKELIS.
Kaunas. — Po Nauju Metu 

prasidės statymas naujo gelž- 
kelio nuo Telsziu in Klaipeda.

iį

i

--- --- - ----- ------- --- ----- 
nas jo nepažystamu “frontu 
nesugryžo. Tuomet jis suprato, 
kad jie nfitare patys savo pini- .)"• 
gus Chicagon vežti. Netik savo, 
bet ir jo tūkstanti doleriu nusi
vožė. Jis prancsze apie tai poli
cijai, bet buvo jau pervehi.

! >

nes J 5 metu adgal

NE VISI GALI TAIP 
PADARYTI.

Now York. — Ana diena pa- 
licijantas pa’kviete in suda Ju
lių Eden, 20 metu, už tai, kad 
per 
v o
rM vežios.

visa sanvaite parkavo sa- 
automo'biliu prie namo ant 

Smlže jojo užklauso 
kodėl nepa'stato automdbiliaus 
in garadžiu, ant ko jaunas žmo
gus iszaiszkino kad ne turi pi
nigu idant maszina indeli in 
garadžiu, o savo neturi. Taipgi 
apreiszko '.sodžiui buk jisai už
dirba tiktai 20 doleriu ant san- 
vaitos ir isz it uju pinigu turi 
iszmaityti, motina, dvi įsesutes, 
savo ir automobiliu. Sudže jam 
paliepė parduoti automobiliu 
pa’kol neturės daugiau pinigu 
ant pastatymo savo garadžiaus

kada szeimyna sunkiai

ir paliepė jam eiti namo.
f ’

DAUG NELAIMIU IN 
' VIENA SANVAITE.

Praeitu
i

mu'SZJla 46 ypatos o 296 sužeis
ta, 293 automobilinėse nelaimė
se — 26 žmones užmuszti ant 
u'lyczios ir 17 automobilistai.

kedamas
skėsti. Szuo buvo toks, kurs 
mokėjo gelbėti skestaneziua. 
Jis taipgi puksztelejo in van
deni, szniuras užgeso. Czia szn- 
va sueziupes savo poną už ran
koves, isztrauke ji in kraszta 
vos gyva nuo iszgasczio. ,

Nuo to laflco ūkininkas jan
nebando žudyti’savo szunios ir Susiduriinu tarp automobiliu 
jie paliko geriausi draugai.

Harrisburg, Pa. -I liU 1 ŪMUIL H.

sanvaito Pennsylvanįijoj

buvo 182.
už savo gaspadoriahs sžbimy-

Į ? 

t ‘na,

ŽIAURUS PLESZIMAS.
iszvakaresG 
gyventojas 

pamate 
lango

Princesa Viktorija yr;
o

yra nasz- 
josios vyras paeina isz 

a irk sz tos Kusiszkos szeimynos, 
bet per kare turėjo isztbegti isz 
KosC'jos. Norhfts broliukas kai
zeris gana priesz-inosi tajai vin- 
ezevonei, bot sesute jam tiesiog 
pasako kad tai ne jojo ‘‘biznis” 
nes myli Zubkova ir už jojo te
kės.

la

Paskutines Žinutes.
1[ Rymas. —Kardinolas Jo

nas Bonza no, kuris buvo dele
gatu in Katalikiszka'kongresą 
Chicage, randasi po pavojinga 
viduriu operacija.

11 Pittsburgh. — Prie No. 3 
kasyklų Pittsburgh Terminal 
Coal Co., Molanauro, surasta 
dvi dinamitines bombos, kurios 
ant giliuko jokios bledes nepa
daro.

*[ Baltimore, Md. —r Baisi 
eksplozija kilo ant laivo 
‘ ‘ Luckenbach ’ ’, 
vienas žmogus o asztuoni su
žeisti. Vienas isz darbininku 
prisiartino per arti prie alie
jaus su žibinte nuo kurios e'ks- 
plozijo kilo.

ant 
kurioje žuvo

Uniontown, Pa. — Szeimyna 
Jono Valovskiu, gyvenanti 
Tower Hali, arti czionais, pasi-

Valovskiu,

Naujųjų motu 
Jezno kolonijos 
Adomas Ivanauskas 
kokia žmogysta prie 
spoksant. Nieko nelaukęs nn-
ežiupo kirvi ir iszejo pažiūrėti. 
Tik pravėrus duris, pasigirdo 
du szuviai, ir du vyrai puolėsi 
in duris. Ivanauskas greit už
rėmė duris ir pats užsikrausiu 
ant aukszto užsitraukdamas 
paskui save kopoezias. Pleszi
kai iszverte su kuolais langus 
su rėmais su'kiszo 

pradėjo

giau ana diena, kada garnys 
paliko jiems keturis šunelius.•» • 1 • l 
DabaV Valovskei turi devynis 
vaikus in penkis metus.

revolverius 
in vidų ir pradėjo szaudyti. 
Ivanausko sūnūs isz karto bu
vo bemanąs kirviu gintis, 
gavės akmeniu in galva 

Tuojau grinezion 
lindo trys pleszikai, iszsipaiszo 
veidus suodžiais suriszo szei
myna, užlipė ant aukszto surl- 
szo szeimininka Ivanauska ir 
numėtė žemen. Paskui pradėjo 
peiliais badyti ir adatomis pa
nages durti, reikalaudami nu
rodyti, kur paslėpti 900 dole
riu. Pleszikai, negavo pinigu, 
pasiėmė geresnius daiktus ir 
iszsincszino.

Tik in kelinta menesi polici
ja užėjo plesziku pėdsakus. Pa
sirodė, kad pleszikai buvo Ne
majūnų apylinkes gyventoja: 
Jomis Feiferis ir Jonas Gata
voms. Padarius pas juos krata, 
rasta dalis iszplesztu Ivanaus
ko daigiu. Parodyti ni.'kenteju- 
siems jie buvo atpažinti kaip

griuvo.

het
nn-
su-

į

I:

r J

rrocziaa 
neisz-

pleszimo dalyviai, 
pleszikas 'kol kas liko 
aiszkintas.

Pereita savaite Kauno apy
gardos teismas Alytuje Joną 
Feiferi ir Joną Gataveni nu« 
baudė doviniais metais sunkiuH 
ju darbu kalėjimo.

ii:'.
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ADRESAI' LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

f

Lithuanian Legation, 
1622 16-th Street, N. W., 

Washington, D. C.

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

Lithuanian Consulate, 
608 So. Dearborn St.; Chicago, 1)1.

Kas Girdėt
Ana diena antru kartu isz- 

tekejo už vyro dūkto Ameriko- 
nisžko tureziaus Henrikio II. 
Kogers. Sziuorn kaVt apsivedė

Arthurii Perallo Karnos,
meksikonu.

Turtingi tėvai sudėjo in ban
ka pasodo del

suma pinigu tik puse 
doleriu, nuo kuriu

su

M

PIRMININKAS AMERIKAI
LYGOS.

per 1,330 |it,u, vertes. Nukentė
jusioji m martavo kaip 1 

ūkius dirbti, 
kad galėtu kitus
Bet policijos pastangomis su
rasti vogti arkliai, ir suimti 
keturi vagys: Igmis Norinkevi- 
czius, Jurgis Sinkus, Ona VI- 
sockieno ir Ona Žarei'kiult', ku
rie vis prisipažino. Vienas kai
tinamųjų — Ignas Norinkovl- 
ezius su savo žmona Marijona 
nuo senai gyveno nesantikoje. 
Jis žmona intardavo neisztikl- 
mybej. Ir isztikruju žmona tu
rėjo meiluži. Isz Rugsėjo 29 In 
30 dienos mikli Ignas Norinkc- 
viezius pabėgės ar tai paleistas 
isz kalėjimo parėjo namo. Pas 
žmona rado Juozą Kadzovi- 
cziu isz Onusziszkiu. Susierzl-
11 ('S 
kaiszioli žmonai ir

kaip 
not orint

nusipirkt I.

rei kės 
leszn 9

t

rado

Norinkeviezhis
i i

eme pri- 
. . • 99

jaunavedžiupasogo
“maža ” 
mili jonu 
jaunavedžiai aplaikys kas me
tas .”»P tukstanezin doleriu pro
cento.

Ant szios aszaru 
randasi daug žmonių kuru' 
sėja m* art' o
st' gyvt'ua. Yra tai žentelei tur- 

larbininkiK moki- 
vra cunt a ir

SZIOS

nuo

pakalni's 
ne 

bet linksni nmno-

ežiu, kurie < 
na, kad <lai4bas 
palaiminimu.

Szkada. kad nuo tojo palai
minimo apgina savo vaikus ir 
savo žentelius.

Sziandieniniuose laikuose vv- 
rui yra reikalinga dvi paozios: 

viena del virimo sziokiu to
kiu pietų, o
po kūmules ir teal rus.

kita kad lakstvtu

M < >sk vos bukdanesza, 
artimoje Mozyžo, likos iszkas- 
ta> isz peikiu prieszpatapinio 
žvėries dantis kuris turi viena 
met ra ir 25 kilogramus sunku
mo. Yra lai didžiansės dantis 
>enoviszk<r žvėries, koki kada 
ai rado.

Vienoje pirbhkinejc mokslai- 
neje Dundee, Szkot ijoj, isz <h»- 

randasivyniu szimtii
a^zl uonioli ka
dozimts
asztuonios poros vaiku.

vaiku
poru dvynu 

poru mergaieziu

Praeit uoso 
ežia buvo del gailies 
pa ■'**<!' Id i m 
ateitoje

laikuose

ir

bažny-
Dievo ir 

bažn\ ežioso. bet 
tai vieta umldii ir 

pagilink-minimu del jaunosios 
geni kartės. Kožna dit na vis 
daugiau girdėt balsu apie Suve
dima visokiu pasilinksminimu 
del jaunuomenes. Ana diena 
dva>iszkieji isz Denver, Kolo
rado, nutarė kad, jaigu jauna- 

szliifha bažnvezio- 
lel negali jose* links

mintis, juk goriau jaunai porai 
praleist linksmai bažnyezioje 
laika, ne kaip szbkiu saloje, au- 
toniobiliujc aut apleisto kelio 
arba parkuose, sako tieji dva- 
siszkieji.

•Sziadien bažnyczios yra per 
mažai naiidoja>mos, o Sutverto
jo galima garbint no 
įlomis bet ir nekaltu pasilinks
minimu, — kaip raszo apie tai 
rasztas szvontas.

vedžiai ima 
je, tai k<<

Kožna

tik inal-

i^ietiivoji* laiKraszcziai ru- 
goja kad žmones neskaito laik- 
raszcziu ir juos nesz.eipia. Szlai 

“Liet u va
Seniau Kupiszkio knygy

nai parduodavo nemaža skai- 
<*ziu invairiu laikraszczin, bet 
po Gruodžio 17d. parduodamu 
laikraszczin skaiezius visai su
mažėjo. Paskutiniu laiku be
maž visi hii'kraszcziai lieka ne
parduoti. Pilieeziai mete skai- 
Jo laikraszczius del to, kad de
dami juose drfbar ginezai del 
referendumo i 
kas labai visiems inkyrejo. Be 
1o nieks nebetiki, kad kada 
nors referendumas invvks.”

Ir kaip žmones skaitys laik- 
raszczius kuriu nesupranta o 
kuriuose tik randasi visokį po- 
litikiszki “referential ”, “atsi- 
szniikimai ” 
rie žmonioims
Žmonelių i Liet uvoje pageidnu-

lai kraszez.ini

k a
i 4

9 9 apie tai raszo:—

Kodėl Čigonai
* • , ■ i" a ’ >’ , I *' i

Moka Visokius
Velniszkus

Szposus
i

(Juokingas Apraszymas.) 
1 i 

JMMNtl w»i ilJls 11 r

Mano mielas anu/koli — 
1ar<k tūla diena sena velniszka
bobute — taip tolinus negali 
būti. Nuo tada kaip apsirgau 
pilvo liga, pas mus pekloje kilo 
didelis nopa rot įkas 
in dnugii
ana vakaru mac.ziau viena vel
nią, kaip knybinejo bankieri su 
szaltoms rėploms, 
volą maeziau 
kuris malszoi

ai n ioi iv j i in<».
szaukenti

Szlai

Gerai!

Ernos!
kuris likos iszrinktas pirminin
ku draugavęs Amerikoniszku 
kareiviu lygos in vieta Ben 
Johnson.

Barna rd.

ių vieta

(h'iiaiisia nžraszvkite pažins- 
I Jei uvoje lai kraszl i 

isz kurio turės nema
žai džiaugsmo o priek’tam ap-
laikys ir puiku kalendorių ant 
1028 meto.

tumiems
“Saule”

kai- 
yra nuobodu 

vėjo Doorn, 1 lolan- 
pirko sau puikia

Buvusiam V <> k i sz k a m 
Zeniui V ilhelmui 
st'dt'li neini 

todėl
sala ant ežero Maggiore, Szvui- 
caii'joj, kur randasi puikus pa- 
locclis ir lenais mano praleisti 
žiemas.

'I’iik.-iancziai Vokiszku ka
reiviu hnvn.-iti kaizerio, sužeis
ti, susirgusieji ir netin'kami gy
veni i, gyvena didžiausioje 'bė
dojo ir nedateklije, inelsdami 
Dievo idant palengvint u jiems 
kanezes per mirti o tas, kuris 
huv<i 
kare.-
je ir da tek liję.

prieza>le juju vargo ir 
gyvena sziadien vigado-

Eiiropiecziai suvalgė praeita 
piMikis milijonus svaru 

Amerikon i szk u sa'hlnmy n n. 
-X-- - .,LX‘ 1 ’ 1 •

Kontroleris pinigu McIntosh 
isz Washingtoiro apgarsino, 
buk 7,(itU Anierikouiszki ban- 

sas dailiu Suv. Valsti-
72,113,824,(KM) doleriu, 

paskolino 14,36G,!)2G,0(K) d

meta

kai po vi 
ju. turi
o
ieriiL

•>
o-

me-
Viedniuje

svc'ezim ''
Žmona ir Radzeviezius isz kar

o
viena 

f 

sėdėjo

sziadii'n 
karuliu, 
sznltojo

Per paskutinius 
uosius szi<) melo, 
bandė ai imi i sau gyvastis 1.SG2 
\ palos, isz lojo skaitliaus buvo 

o 1,1(>8 moteres. Isz
t uju G23 pasi sekt* savžudinstos 
o likusius iszgialbeta nuo mir
ti e.- in laika.

694 vvrni

S7A'S7A

Isz Lietuvos.
SVETIMSZALIAI 

LIETUVOJE.
— Spalio pradžioji'

szalies

Kaunas
Lietuvoje suregistruota 13,998 
svetimu krasztu pilieeziu. Isz 
ju 8,679 nežino kurios 
jie yra pilieeziai. Amerikonu
yra 215, Latviu 1,787, Sovietu 
Kusi jos 111, Ijen'kijos 6.

PASTOJO KELIA.
Abelipi, Kokiszkio apskr. — 

Koki szk io 
turgaus trims piliecziams ežia 
netuli Kokiszkio miesto, misz- 
ke, pastojo kelia kokie tai 

asmenys ir |
“stok!” Priėjo areziau,

Važiavusioms i

no-
zinomi
szaukti
paliepė iszkelti rankas auksz-

to atsipraszinejo Igną Xorin- 
veliau juodu su sa- 
iu'pyke . užpuolė ir 

iižmusze. 
apie 

treezio

kevięziu, o 
v o tėvais 
lirna Xorinkev'ieziu 
M. Xorinkeviczieue turi 
35 metus, iszejusi už 
vyro, o jos meilužis J. Kadzevi- 
czius turi api<* 45 metus 
žiaus ir taipgi yra vedės,

smaloje, ba. ne buvo kam pri
žiūrėt ugnies po katilu. Nonkn
daryt, turi eiti ant žemes!

Ar rinkt i duszos.’ ~ 
klauso velnias.

— To mums nereikė.

liž

am- 
turi 

szeimyna ir suaugusius vaikus. 
'Lodei, norėdami i.szvongfi vie- 
szos gėdos ir sunkios bausmes, 
sumano nurodyti kad žmogžu
dyste padare Aj. Norinkeviezie- 
rit's seneliai Kasiuka ir Szimas 
Xaruekai. 'Laip nurodinėjo ir 
pilnai ta kalte prisiėmė szie du 
seneliai, nuduodami, kad jiedu 
gynė savo dukteri M. Norinke- 
vieziene nuo ja užpuolusiu 1. 

norėjos 
užmnszli žmona; begindami, 
netveziom ir užmusze. Bet nuo- • •
vados virszininko p. N. Dalec- 
kio tyrimu nustatyta, jog isz
tikruju Norinkeviczi u nužudė 
J. Radzeviezius su meiluže M. 
Norinkevicziene ir kitais szei- 

tai v ra Szimu ir 
Naruekais.

Seno, 
s’avo

sau

tai, aprėdo

ja
Xorinkevicziaus, 

žmona;
kuris

mos nariais, 
Kasiuka Naruekais. Pagaliau 
kaltinamieji .J. Kdzeviczius li
kit i patys prisipažino. Visi jie 
yra suimti ir indeli kalėjimam

(iaila, kad toki žmones savo 
isztvirkimu ardo sau ir kitiem 
szeimynisz-ka gyvenimą ir to
kiu keliu eidami .palieka savo 
mažus vaikelius be duonos ir 
globos po atviru dangum.

A r 
mažai ju turimo ezionais? Ei- 
kie ant žemes pasijeszkot 
paezios, kuri mums pagt'lbino- 
tu užlaikyti parolka pekloje.

pasakius
arnika kanuopnikiausla, 

indejo nauja gaidžio plunksna 
in skrvbolia ir atsisveikino su 
juom szirdingai su pekliszkais 
prakęri imais.

>!<

In kotnros sanvaitos po tam, 
('jo musu velnias nlyczia dide
lio miesto, maustydamas apie 
suradimu sau paezios. Ne buvo 
isz ko džiaugi is! Po teisybei 
rado daug visokiu merginu, ku
rios norineziai butu tekeja už 
vyro, net už palios velnio, bot 
kada tik užmindavo katrai 
apie dažiiirojima katilu ir kito
kius darbus, tuojaus gaudavo 
per uosi, mat flaporkos bijojo 
darbo kaip velnio. Sziadien c,|o 
nulindęs velnias, kad sztai kas 
teikis in ji prakalbėjo:

tamista.

Po

K rot ingos 
Kvasas 

rv-

namelius, o

NETIKĖTAI PRALOBO.
Sziu metu Dilgsėjo 11 diena, 

tai yra kita diena po K rot ingos 
policijos nuovados virszininko 
Grižo nuszovimo,
apylinkes gyventojas 
rado laukuose' prie kelelio 
szuldi banknotu po 100 litu, 
paimtu isz Lietuvos banko per 
Tauragės sukilimą. Kai kurie 
ju nuo lit'taus buvo taip sumir
kė, jog radėjas ežia pat juos nu 
mete kartu su banko vartoja
ma pinigams perriszti juostele. 
Tecziaus vis tik pinigu jam dar 
li.ko 9,000 litu. Cž ta suma ra
dėjas nusipirko
dali iszskolino kaimynams, pa
imdamas vekselius.

Patyrusi apie toki 
Kvaso pralturteji'ino, vietos 
venloja naszle Bartkiene Spa
lio menesio 12 diena pranesze 
apie tai Kretingos policijai, bet 
skusdama intare Kvasa 
savintis jos pinigus, kurie 
liones vyro buVe priesz 13 me
tu 'kaž-kur paslėpti. Kvasa tai
sės pas Bartkiene sloga ir ne
baigęs jo taisyti daugiau 'įient-

Po to ji iszgirdusi apie jo 
staigu pralobima.

Kretingos kriminalinėj poll-

o

(\jo.

staigu
gy-

pasi-
ve-

pratlejo cijoj Kvasas tecziau parelsz-
kos, kad pinigus rados auksz- 
czian minėtomis aplinkybėmis.

tyn. Pakėlus rankas, pleszikai Kvasas už svetiniu pinigu past-
apjeszkojo pilieeziu 'kiszon(*s ir 
paėmė nuo vieno revolveri isz 

Trecziasis pa-

savimma szaukiamas tioson.

kito 160 litu.
ii konstitucijos, Sprllko'jr pleszikains nepavyko

ji sugauti. Kiek vėliau pleszi- 
i kai mėgino sulaikyti isz Szpu- 
lliu kaimo viena Kuša, bet ne
pavyko.

SUIRUSIU SZEIMYNU 
GYVENIMAS.

Onusziszkis, Traku aprik, —

PUIKUS GURBINEI 
SIENINIAI KALENDORIAI 

ANT 1928 MĘTO!

referenda i”, “
ir kiti paibeliai ku- Onusziszkis, Traku aprik. —

mažai apeina;;Rugsėjo 20 diena Samniku kai-
Onusziszkiu valsczinu.% dMnJuuti.

Prie kožno

Žmonelių i Lietuvoje pageidau-1 
ja laikra.-zczius kurio juos prn- ! Baltrui ir 
!• s • ,* _ _ 1 •_____ i i • I_____ •_____ __ ____

me,
I’otrui Banis'Zkevl- 

linksmintu po sunkiam darbui,1 ežiams pavogta du geri arkliai

i

* i

M ulo
nus laimsta.” Kada pakele 
galva, paregėjo priesz savo pa
togia cigonka, kuri in ji isz- 
traukt' ranka melsdama suszel- 
pimo.

Per velnio gyslas perbėgo 
tai sziltas jautimas, ro

dos'kad elektrikas in ji dure. 
Da tokiu liepsningu akucziu no 
buvo mates niekados.
pt'kla talpinosi josios akysiu.

kia

k' o1 k i s

k k

Kada

gyslas'

Visa

arba ne jo-Szita del manes,
— pamislino ir melde 

merginos ar gali ja nuvesti na- 
Kelije dažinojo

“Zora
vadiname

9 9

mo.
'kad vadinasi
kai)) mos

F 9na.

nuo jos 
arba 

Julri-
♦ >

11

tai per volniszkas 
paszauko

ar norėtum būti mano pati' 
jaigu tik te-

— Kas 
puikus vai'das! 
velnias linksmai. Pasakvk Zo
ra,

— Kodėl ne, 
vas ant to sutiks.

Besikalbėdami daejo prie eiI5osiKaiDoilaim daojo prie ci- 
goniszko abazo, kuris susidėjo 
isz t riju aprūkusiu ir taukuo
tu budykliu. 'Povas Zoros, pasi
rodęs iii pamuszta kamizole sn 
dideliais sidabriniai 
iszlipos isz vežimo pasisveiki
no su svecziu.

O ka.d velnias nenorėjo ilgai 
vilkint, tuojaus pradėjo kalbė
ti, ko atėjo ir ko nori.

— Hmm, hmm — atsiliopo 
senas Čigonas* — taip ant syk 
negalima tojo dalyko užbaigt. 
Norint s tamistos pareikalavi 
mas atnesza mums didele gar
be, bet pirma roike 
nekuriuos musu uždnotes, 
tik po tam tamista g 
kyt su Zora, in pekla.

— Po velniu!

guzikais 9

užbaigt i 
ir 

jali nupisz-

du Čigonai ir kalbasi kaip ežia 
iszmokyt velnią szokti. ‘

— Musu meszkos dabar tu-' 
ros dranga, džiaugėsi senas Ci- 
konas ir trvne rankas iriž

• T f *

džiaugsmo. Zora, ueiszt ikimit 
Zora, sėdėjo prie ugnies ir de- 

velnio kiaušy- gino akmenis, kurie buvo rei
kalingi prie iszmokinimo vel
nio szokt i.

Na, ir puikei iszmokino vel
nią. Buvo isz pradžių kaip lau
kinis, tikrai kaip velnias. Vie
tojo szo'kinct, tai vaikszcziojo 
ant inkai!ilsiu a‘kmenu kai0‘ 
ant divono. Per 
staugt' ir cypė, kad net miegot 
ne buvo galima. Žodžiu, nega
lėjo su juom duoti rodą. Ban
do ji nuganubyt, bet nepasise
ko, buvo kietas kaip bestijt*.

— Ak, mano mielas uoszvo- 
li — melde velnias 
noru duosiu jum pakaju ir už
sižadu patogios Zoros, Įirižadn 
duoti jum visko, ko tik panorė
site, karolių,, bursztino ir mok
slą Skaitymo biblijos, 
maut* |>al(*iskile!

St'uas Čigonas sutiko ant 
visko. Apiaikes vežimus dova- 

, nu, paleido velnią nuo h'iiciu- 
'go.

Tildai 
cig 
la su tuszcziom rankom, 
meldo idant jam padovanotu 
nors septynis parsziukus. 
gonas prižadėjo tai iszpildyt.

velnias 
mvle- 

jo linksmybe buvo

t|ye y'elpias.— 
Da sziadien pasirūpinsiu apie 
tai. O guodotina motina ka sau 
vėlina ?

Sena cigonka sėdėjo prie ug-
Buvo labai kurezo. 'Pik 

tada suprato, kadn josios vy
ras paantrino 
ina ant ko atsiliepė:

— Noreczinn iszmokti skai 
tyt i isz biblijos.

Velnias net pabalo po juoda 
skūra. Bet atsiminė, kad ran
dasi ir volnirizka biblijo, todėl 
Suliko ir ant to. Kiti čigonai 
norėjo kailinius, ozobafiis, szil- 
kiniu skepetu, karolių ir kito
kiu dalyku. Velnias sutiko vi
siems pristatyt i 
panorėjo.

() (u mano skarbe Zo- 
riik, ka I u sau vėlini ?

Asz noriu turoti pilna 
vežimą auksiniu pinigu, karo
lių ir burszt ino.

viską atvesziu — 
velnias,

VILKAS IR ĖRYTIS 't f 4

įlies.
trvne

Zora

visas naktis

Ervti 9

III!

4:
I

•t

viską k a tik

su mielu

nes

■— Viską, 
paszauko insimylėjus 
pabueziavo mylema in veidą ir 
n i d )0g< > k 11 og re i ez i a use 
dvt visu norus.

Kokis lai gyvenimas, buvo 
tarp čigonu per tris dienas: 

už-
per tris 

Kožnas džiaugėsi ir buvo 
ganadytas su aplaikyta dova
na.

Kada perėjo vėla trys dienos 
st'iias Čigonas tare in velnią:

Na, mano ženteli, dabar 
turime iszkelti svodbini balių. 
Kur tavo kepsnis?

—- () kas man apeina kep-
sius:t

— (> kam turi rūpėti? .Juk 
kepsnį turi pavogti jaunikis. 
Tokis tai jau papratimas 
mus Čigonus.

— Noru nenoru, 
nias antru 'kartu

pas

nuėjo vel- 
ir pavogė 

kiaule su septiniais parszoliais. 
Sugryžias keike ant ko svietas 

nes ji sugavo bernai ir
gerai apdaužo
stovi 9

ir (ik su didele 
beda pasist'kt' jam pabėgti 

laimikiu. Čigonai nutran- 
ir iszkepo 

prie vvno ir 
giesmių, velnias užmirszo apit' 
lazdas, kurias nesenei gavo per 
sžonus.

Apit' pusiaunakti tVOczTa die
na senas Čigonas užkuro ugnį 
ir paszauko jauninki prie cere
monijos su žiedu. Dgnije gulė
jo geležine rinkute, kuria isz- 
eme su rėploms.

— Kas tai v ra?

savo 
ko g 
kiaule

SU

i linu in girria 
, o vakaro,

kuris sužie- 
pagal musu

— pa sza li
kt' velnias ir szoko adbulas nue 
ugnies.

— Tai žiedas, 
doja jaunavedžius 
paproti.

— Ka ? Ar asz turiu ta žio
dą uždėt i sau ant pirszto?

— Ne, no. ne ant pirszto, 
bet iii uosi. Ziurekie ant musu 
meszku. Juk ir jos turėjo ture
li eeremonijo priosz szliuba.

— Bet jus patys neturite to
kiu rinkueziu nosije.

— Žinoma, kad no,

pirszto,

— Žinoma, kad ne, ba tai 
nerei'kalingu, nes Čigonai apsl- 
vesdami su savisz’keis ju no- 
reikalauje. Kas butu, jaigu Ci- 
gonka iszteka už svetimo.

- Na, tai isz to nieko m? 
—- paszauko velnias ir yro-

va-

Kitados Vilkas, besivalkio
damas paupyj, pamate pavan
deniui tekėjimu maža 
atsiskyrusi nuo aviu pulko.

— Sztai ir turėsiu sau pie
tus, — pamastė Vilkas, — kad 
tik atraseziau koki iszsiteisini
mą pagriebti ji!...

Ir siiszuko i u Ėryti:
— Ei tu, girdi, kam tu ma

no koliojai pernai sziuo laiku?
— Negali tai būti, — su

bliovė iszsigandes Ėrytis: 
pernai sziuo laiku asz dar 
buvau ginies..

— O kam tu ganaisi mano 
ganyklose?

— Ir tai negali būti, 
asz dar nesmi ragavęs žoles...

Tai tu gėrei vandeni is^
mario szaltinio!

— Ne, ponuli, — teisinosi 
vargszns Ėrytis: — asz nieko 
kito negeriu, kaip tik motinos 
pieną...

— Na, tiek to, — atrėžo . 
Vilkas, — ar tu manai, kad as*, 
del tavos nenaudėlio liksiu be 
pietų? — Ir tai taros szokosi 
prie Eryezio ir urzgiikramsztii. 
urzgu-kramszl u, urzgukramsz- 

| tu, suode ji visa.
todėl priesz mirsiant dar iszdejavo.-

Tironams bile iszsiteisini- 
mas yra geras.

tiktai

sutiko

dalvka'Piktai viena dalvka meldo 
igonO: nenorėjo gryžti in pek- j

Pailsės ir pusgyvis 
vilkosi keliu nuo savo 
mos. Visa 
parsziiikai.

Kada atėjo diena,

Ci-

pamato 
kad ji Čigonai vela apgavo, nes 
kada atriszo maisza, rado vie
toje parsziuku, septynis ma
žus szeszkus.

Xbio tojo laiko, kožnas vel
nias bėga nuo Čigonu kaip nuo 
szventyto vandenio; už tai, kad 

žino visus volniszkus 
— E.WS.B.4

(’igonai 
szposus.

GREITA PAGALBA DEL 
SUSTYRUSIU SĄNARIU 
SKĄUDAMU MUSKULU.

Nesiblaszkyk agonijoj ilginu, kuo
met Johnson’s Red (Jross. KidpeyJohnson’s Red
Plaster gal suteikt*Jums beveik ūmia
pagalba. Nenusimink, jei kitos gy
duoles suteikė jums tik laikina pa
galba. Mėgink Johnson’s Red Cross 
Kidney Plasteri, kuris suteikia pat
varia gerove- 
nu nuolatini

szilima, jėga ir nialo- 
rnayažn .skaudamiems 

sutrauktiems muskulams ir sustyru- 
siems sąnariams.

Naudingas efektas patvarus del to, 
kad gyduoles yra palaikomos pilnoj 
jogoj tiesiog priesz oda prie skauda
mu vietų ir nuolat veikia i 
ris laikomas prie kūno. Jeigu jusu 
muskulai ir sąnariui yra sustyro ir 
apimti skausmo nuo virszdarbio ar 
neinprasto darbo, nuo neatsargumo, 
Reumatizmo ar del kitu priežaseziu, 
gauk Red Cross Kidney Plaster vais
tinėj ir vartok ji — jus nusistebesito 
jo greitu ir nuostabiu veikimu. Par
duodamas visose vaistinėse.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kr i kas
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre ,St., Malianoy City, Pa.

■

Bot Erelis

f

6 6 6
yru •?* receptas del •

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszczio.

Uimuna mikrobus. — Aptiekote

J I

Iii

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA. I

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
tnt visokiu kapiniu. Pagrabus paruo
šia nuo papraseziausiu ihi prakil
niausiu. Parsamdo automobilius doi 
laidotuvių, veseliu. kriksztyniu U 
kitiems pasivažinėjimams.

H*»ll Tslftfnnaa IR71-M,
♦ •GYD1K1S SU ŽOLEM3 *

Geriausiu* būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra ta*i 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 invai- 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriuIv M K cl U U ii” | — — - — f

iki plūste- ' užkietėjimo, skilvio nemalimo, ftrenu 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj rzlapink 
mosi, perszulimo, rumatizmo ir t.L 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyea 
užima, bemieges,.szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 86c. pakelis* 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virai 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkite! 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mano 
gulite gauti Didysis Szaltlnis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaud* 
ma, puslapiu 992 su Juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiuskit# 
10c. o gausite visokiu žolių ir knyga 
katalogu. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus Uetuvisskue 
kolonijas. Adresavokite sxiteip:

M. ŽUKALTIS,
e * 1 r* ----—

Pasanido

r

I

5>5 Giltai Rd Sp«nc«rr»ort. N. V

LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS
i .*, * w * v , y » i

PERKAME IR PARDUODAME
‘ Teipgi siuneziame pinigus in LIEUTVA užmokami greitai po 

AMERIKOS DOLERAIS arba LITAIS, per kebaln 
Raszykite del informacijų: — Dcpt. S.

ZIMMERMANN & FORSHAY
170 BROADWAY NEW YORK,

FIRMA insteigta nuo 1872

*

gvarancija 
ar per paezta.>1

X*

bus 
si adbulas toliau.

— Kaip sau nori — atsake 
Čigonas ir vėl indejo rinkute 
in ugni. Ne nori ceremonijos su 
žiedu, neturėsi verielkos. Tegul 
kita mergina degina pekloje po 
katilais ir czystina puodus.

— Velnias pa m i si i uos 
landelo užklausė:

— Coszvi, ar negalima hu
tu apsieit be tosios 
jos?

Čigonas pa'krato su galva 
'kad ant to nesutinka. Zora kal
bėjo in velnią:

— Nesibijok mano niielas, 
tai užims tiktai trumpa laika.

Ant galo velnias suliko ant 
tos ceremonijos. Czirr! Szacz! 
Senas Čigonas indejo velniui 
rinkute in uosi, pgdojo ant 
priekalo ir pradėjo muszti su 
k uju kad net kibirksztys pnsi-

s •

ceromoni-

• 4. — 1^. *

paszauko 
velnias. — 0 kokias tai užduo
tos turiu pirma iszpildyt?

— Pirmiausia kožnam isz 
musu sąnariu priguli szokia to
kia dovanele, kuria kožnas sau 
iszsirinks, Po tam atsibus svod 
ba ir eeremonijo su žiedu, po 
tam atsisveikinimas ir iszva- 
žiavimas.

Velnias tuom buvo užgana- 
dytas ir pirmjauso užklausė 
tėvo 'kokia jisai sau vėlint u do
vana. Tėvas atsako kad jisai, 
nori turėt iszmokyta meszka Ir 
• 1 .1 1 • * v *

„ .-1
m

v •

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA, 

- 1$--------
3-ęzia Procentas už ju.su pinigus ir saugumas del jusu 

. pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo. < 4

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
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. Dėkite savo 
pinigus hi szita Banka d persitikrinsite ir matysite 
kaip lai pinigas augu su padauginimu Procento.

 4------------- IJj----------------- *

i

pyle.
Sukliko ne savo balsu vel

nias ir apalpo. Kada ant galo 
atėjo prie saves ir apszluosto 
aszaras nuo akiu, pamate, kad 
guli prirūkytas ant lenciūgo 
tarp dvieju metiku, arti seat 

1

Kas priduria Viena Doleri aplaikys 
4 Puikus Gurblnius Sieninius Kalen
dorius ant 1928 meto, 
kalendoriaus yra prisiūta szvontuju
kulendoris su pasnykais, Kalendoriai 
turi kropsziuka del szuku, špilkų ar 

Puikei iszmarginti ir*
♦ 

, ,(* t 11

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

m t
I /* i *

; Hzepeczio.

1
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/

del žmogaus kuris dirba ir czediua. I
I

juoda arkli su vežimu.
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Deimantu 
Karalius

Szi apysaka su kelioms ki
toms toko man gauti Vokieeziu

užsiimti tuo dalvku! t'
Ar-gi szito mėgėjas deimantu 
veikia tiktai turtingosiose in
staigoso.’ Laikraszcziuose apie 
ji nebuvo beveik jokiu žinių!

'I’aip, teisybe,-didžiumo
je atsitikimu aukos sziių.vogi-

> 
kaJ nenorėjo matyti savo var-
mu neleido aitsiliepimo del to

okupacijos laikais. Ai ji kur (jo lai’krasztyje. Invairiuose va*
buvo spausdinta — nežinau, 
Lietuviu kalboje nebuvo.

Pirm ] 
szia apysaka, praszau 
loja gerai insidmneti slaptosios':(,lia|n 
policijos, kuri labai buvo isz- 
siplotusi New Yorke, vadas bu
vo visam pasauliui žinomas. 
Nat Pinkertonas, jo geriausias 
pag(4bininkas buvo Rdbas Ro
landas. Pagidbininku juodu tu
rėjo daugiau. Žinant tai pra
dėsim pasakoti paezia apysa
ka :

spausdinta

policijos

MANIEVRAI AMERIKONISZKU ARTILERISTU NEW YORKE I Net i kotui t m

pradedant pasakoti S|np(osj 
' . - —• i skuity- voskait v-

kuri labai buvo isz-

I Kruvina misle.
žvmaus

N’al
Kambaryje 

(detektyvo) 
suskambino telefono 
tis ir seklys greitai priėjės 

nuėmė

ėi ’

Į

Ana (Fiona atsi’buvo manevrai Amerikoniszkn artilerini n Vau Uorilandt parke, New
K
V lt z

I T | s z*
B

jisai pažvelgt* 
priesz ji stovinuzia kede ir pa
mate maža lentele su paraszri 
“Mrs. Eva Si įvest ron 
to galima buvo spręsti, kad ji
paėmė ta kede visam laikui. Jis 
tikėjosi, kad ji gal but tuoj at-1 
(‘is ant dangezio ir jis gaus su 
ja pakalbėti. I 
isz tikrųjų pasirodė ant dang- 
ežio aukszta moteriszke, isz- 
blyszkiisiu veidu, 
taip sunki, varginga.

I*o pusvalandžio
I 
■Rkarnose ir baliuose, turtinges

nėse instaigoso buvo agentai 
osios policijos. Bet neini- 

nieko panaszaus i’asta, nei 
__ i isz agentu nepavyko 

bet kokiu žinių, 
prapnldinedavo 

tik baliuose ir vakaruose, 
bėl ir isz spintų, kurios buvo 
saugojamos tarp geležiniu da
ru. 'Tokiu atveju reikia many
ti, kad vagis buvo žmogus 

janksztesnio luomo, kurio nieku 
Imdu negalima buvo intarli.

Iszoina kad taip! Tame

pristatyt i 
BrangenVbes 
ne Yorko, pri.sižiurinejo Iu'kstanezjiai žmonių. Laike manevru buvo isztbandvmas didu 

arti priėjo prie
kuriems

liu traktierių, kurie nepasidavė smikiausiaimarmot i iriam sznviui ir 
szaudaneziu, pa'imdami kėlės armolas.

"" •' •**-**»-*»*-«*» • ■** «**•■ o IU I .i i iri IIL i. <į|| iHįį^ianap,,, ei,lWa>. mimanį, , mwUlMXIIi .K'H*...a»>wa|, MM* dMhhet-

gana

1 I 
dalykas, kad szitas asmuo 

Pinkertono nugalėjo būti intartas? Mato
mai jis nesiduoda ne mažiau-

seklio' ir

čkambu- i „ ______
prie'šiai intarli ir dirba su neapsa-

foną!
— • Klausini!
Morisonas iszejo, o Pinkerto

nas pradėjo smulkiai apžiuri
nėti kambarį ir soda, bot nie
kur nepastdbi'jo

aparato, nneme klausomąja komu vikrumu.
triibele ir paklausė, kas szau-j Nat Pinki'rtonas linlAolejo 
kia. Pasigirdo balsas jo seno galva ir tarė: 
draugo, policijos inspektoriaus j — Taip, 
Mark Komdio. j Mark Konoliau,

Mister Pinkertonai! Vėl sĮ
kriminalinis dalvkas! Pražuvi-!szis 
mas jauno žmogaus isz geriau-!......
sios

jauno žmogau?
instaigos ir 

agento kriminalines 
Gal ve jo.

— (Jai vėjo.*! —

taip!
asz vis-gi nc- 

uprantu, koks gali būti sanry- 
tarp vagies ir duotojo at- 

I šit i kimo.
užmuszimas s 

policijos
j t ori us 

. ......... (.

Bot mister

Asz tik ka norėjau apie 
tai pasakyt — pra'bilo inspek- 

apie 
suszuko j I reczia valanda agentas Galve- 

scklys gerai jam pažinstamojo yįas buv 
agento vardu iszgirdes - 
rasti koki nors pėdsakai!

Ne mažiausiu! — atsake 
Mark Kouelius 
g(*ri ko 
1 i in 34-ta

bukite toki 
greieziausiai atvažiuo- 

gat ve 1n narna N. 70. 
I ž deszimtTes

busiu len!
Pinkertonas

'krybele ir iszejo 
savo

sziadien

jokiu ženklu
- pėdu. 'Tiesa, sode jis kai kur 

pasldbejo kojų pėdas, bet kar
tu daugelyje vietų szios pėdos 
buvo panai kiūtos,
jisai sugryžo vol in minia.

Kaip ar radote k a nors 
indomaus?
>p(d< I ori us.

Nieko svarbaus!
Jus isz tikrųjų 

džiute, kad Džonas Doni pats 
kalt įninkąs ?

Ne, asz
Asz

ežiai: Galvoja 
bn vo
Jis
szomojo

Pagalinus

paklauso jo in-

kuri pereita diena buvo vaka
ras. Namo szeiminin’kas sut iko 
sekli su abejingu mandagumu. 
Jis jau girdėjo apie atsitikima 
su Doni ir iszsyk suprato, kao ■ griežtus atsakymus sdkti gra

fa. Bet ta pat nakti jau jis su
žinojo, 1 
ma. įkils

Dalykas tame, kad grafa Bur
da asz skaitau už brangenybių 
vagi ir užmuszika.

Pinkertonas * tuojaus d a v.-

eisena buvo 
Ji daug 

matyt 'kohtojo nuo juru ligos, 
(ir Pinkertonas
aukszcziau pastebėti, |k 
laika buvo kajutėje, 
prie kėdės su paraszu ji 
jaus atsisėdo nekreipdami do-

I mos in savo kaimyną, ir grei
toj nusisuko. Pinkertonas krei
vai pažvelgė in ja.

/'ni buvo no la Mrs. Silves- 
tron, su kuria jis buvo susipa
žinęs N(*w Yort<e, ji net mdmvo 
panašai in ja; o 
tonui ji buvo kur tai matyta.

Jis lauže sau galva, bot nie
kaip negalėjo atminti, ka galo-* 
tu jam priminti virszuline da
lis veido, kakta ir a’kys jo kai
mynes. Kuomet ji po valandė
lės iszsitieRo Pinkertonas man
dagiai pakele skrybėlė ir pra- 
neszc jai savo pramanyta var
dą. Ji pažvelgė in ji, Imk lai su- 

!drebėjo, bet greitai susivaldo.
Asz Eva Silvostron! — 

ramiai (aro ji.
—- Koletą 

praszneko 
pažinojau 
Mrs, 
jusu

negalėjo jos I 
5S visit

Priėjusi
luo

tai nusisuko. Pinkertonas kroi-

vis-gi Pinker-

Mano kurna isz Vestu da 
neparvažiavo,

O gal fordukas szalli gavo, 
Per tai asz v<?la turiu pagiedot, 

Savo kurnate užvaduot.
Taigi, ar žinoto ka asz jum 

pasakysiu, 
() nemeluosiu,

Nantiko vienas ’turėjo padojas 
pas gaspadine, 

Netoli penkszimline, 
Na ir Inos pinigus praululiavo

Ba

r p

M

Pinkertonas atvyko pas ji Im
tinai tuo dalvku.

.Pinkertonas paklausė 
vakaru ir visus sveczius. Gerai- 
das negalėjo in jo klausymo at
sakyt i, nes
kad Doni atskirai visa va'kar;- 
sedejo ir jautėsi save blogai.

Ar buvo, sziame vakaro 
grafas Burda?

—— Buvo. »
Kas tai per žmogus?

— Tai labai 
jaunas žmogus! Jis,

apie

jis buvo pastebėjos

f 
no vieno dolerio negavo.

O k a daryt-, 
Reikėjo tylėt, 

Ana diena apsirėkavo, 
Ir vyrelis in kitur iszvažiavo. 

e # •
Tai bent buvo kriksztynos, 

Gaivu skabivnes, 
Piltslmrge daugybe svecziu 

pribuvo, 
Kaip pradėjo isz ryto Suimtoje, 
Geri* lyg vakarui Nedėliojo, 

Ant pagalios, 
Susirėmė už keteros, 

Kumszczios, lazdos ir sūdai,
>

kad tarno namie nesa- 
i grafas apie 3 valanda 

ryto iszvažiavo isz namu su di
dele deže-ezemodanu. Neužilgo 
nuo at plaukimo laivo Pinkerto
nas su Marisonn 
uosta, 
grimavęs 
pirkliu, o Morisonas tarnu. 
Pinkertonas palaike taip, kad 
jam buvo pavesta kajute grota 
su grafo Burda kojute.

Kuomet seklys iszejo ant lai
vo dangezio, ji 
ko j o akimis g 
kurs Imk tai

o Pi n kert 
pribuvo Iri 

Pinkertonas buvo užsi
turi ingu Amerikos 

1M orisonas
spron-

i nt ei igenl i uis 
kaip kal

bama labai, turtingas, gyVonn 
plaezini, ir turiu pripažint?, 
kad jis žmogus,'kuriui) galima 

:eti ir yra priima- 
...... turtingiausiose instaigoso.

— Ar jis vedos ?
— No! Jis 

apie motus ir užima 
parko name.

— Ar dažnai 
imtas instaigoso?

Taip, dažnai, jis priima
mas visur!

Ar nepavogė pas jus ba-

atgal
pasakiau tai lik 

sprendžiu sekan- 
s atvyko czion ir

I )oni

asz 
t ui a 

Matomai tai 
Ji augszto

t
gvVeii akyliai jesz- 

'Parno jo, 
pasilikt i

larimi.I varkdariu vyriausio- 
•. Suskam- 

priojo prie 
iložura vi

ii' Kitas agentas 
girdėjo, kaip 'jis 
kalbėjo, ir *cmes 
karszcziimtis. Galiausiai jis pa
sakė iszszaukusiam ji asme
niui, kad tuojau ateisiąs pats. 
Pakabines vamzdeli, atsisukęs 

lin Milleri ir praneszes jam, kad 
'ji iszszaukes Džonas Doni isz 
*34-os g-ves, kuris buk lai 
jprane.szti smulkias žinias apie 

vagi, todėl jis ir 
praszos alsinusi i greieziausiai

O

ai'tjo policijos iustaigoj( 
bėjo 
aparato, 
me

telefonas. Jis 
dalyvaves 

kitas M i Haris 
šu kuo taii 
tuoj baisiai

ir turiu
> n;

minueziu

k e. pasiėmė 
drauge >u 
Morisonu. Juodu

pakabino pyp-
Į

pagolbininkii 
sodo in vago

nu p<'žeminio gelžkelio ir 
važiavo. Buvo dar tik 
SI 
t o< lul 
juos

nu- j 
pns

•pfintos ryto, bot Pinkertonas . brangenybių 
skubėjo, 
daug 

svai bin reikalu. . *

taip 
buvo

nes pas

ISZ 
galis

paszaliniu jam policijos agentu kuriam jis
ir iszpasukusias

GalvojasPo deszimties minueziu sek- kalinga.
liai inejo in narna N. 70 gatvėj pats asmeniui

Džono Doni priimtas, 
atsisėdo ant kėdės greta ra

sinio, prieszomojo stalo, prie ineinamn 
diii'ii. Doni praėjusia nakti bus' 
buvęs L... L.
sužinojo ka 
nvbiu vagi!

'Pieša 
Kūnelius — 
baliuje pas m-ri 
galveje!

kuriamo nors
nors

baliuje ir 
apie brailgė

— pasiėbejo Mark 
Doni buvo vakar 

Gavrada 67

Taip ir yra! t'žmuszoja > 
be abejonių buvo tas brango- 

past ebojenybiu vagis, 
Doni sužinojo ji, 
kokiu nors bendradarbiu

pilnai pasitik 
! mas turl ingia

gyvena ežia jau 
kniuba ri

jis buna pri-

Yorkos ; 
ra fo.
turėjo

Now Yorke ir-gi nebuvo niekur 
matyti. Pinkertonas buvo insi- 
tikines, kad jeigu tarnas tik isz 
tikrųjų yra bendradarbis savo 
pono, tai jis Imtinai turi iszva- 
ži uol i i n A ūgli ja, 
arini viu.
Pinkertonas neabejojo tame, 

kad ponas ir tarnas veikia isz 
vieno. Ginies jam<» patemijimas 
padidi'jo tuo, kad'kokiu lai bū
du galėjo 
deimant ine sagele, 
ežiu vedamas 
sprendė važiuot i iii Londoną ir 
sekti grafu, tikėdamasis galė
siąs sulaikyt i ji dar

II.
Žmogus už Laivo.

” iszejo isz 
ir paėmė krypti 
vilnie Atlantiko

nors ir kituo*

met u
Pinkertonas —

New
Sil vest ron.
giminaite ?

ūgio, baltaplauk(‘ ir akys jos 
melsvos.

Taip, tai mano giminal-
to, bot mudvi niekados nosusi- 
tin'kam — (are ji vos girdimu
balsu.

Po to ji
I ’in'kertono. 

_ m

vol mtsisuko nuo

jums stipriai

Biitvlci ir bliudai 
Skanrbejo, 
'('(‘szkejo, 
Dundėjo.

Vaina buvo kaip prie Mamų, 
Kraujai teszkejo irfz gaivu, 
La rūmas didelis užstojo, 

Rodos sudna diena užstojo.
Vieni ant aslos gulėjo, 

Mirtinai stenėjo, .
Smarve visur pasidarė, 
Kožnas konia susidarė.- 

Už geros valandos, 
Tos'baisios baldos, 
Pradėjo malszvtis, 
Ir in szalis dairytis:

Na vyrai ko mes peszames, 
Ko mes ėdamos!

Ir ka? ant gido susitaikė, 
Gaspadort u s

1
llJ

Tnr but 
prisiėjo sirgti juru liga— man
dagiai paklauso Pinkertonas.

grafas Burda rasti 
mi li

nu-

liuje kas nors brangenybių...
Ne... atsiprnsz.au, pave

lykite! Kas tai lokio tanu* at- 
vejuje atsitiko!

Kaip Tai
A r

Szi u 
Pin'kertonas

lyg miego ■

11

visa, kas rei- 
n u sprendi1 

nuvažiuoti in 
nežinodamas koksIvieju auksztu i.34-ja 

kuriame, kaip Pinker- baisus likimas jo laukia. Szia-
J4 je. Tai buvo < 
namas 
lona> žinojo, gyveno jaunas 
1 urluoli- Džonas Doni. Isz tar- 
naiuz.u jis

(f* VP S ' i

I *i <
1 

telaiko tik viena, i
I žpakalyje namo buvo gana | tikroje pudelyje, 
did< lis gražus sodas susijung
damas

žinojo, lien ryla, kuomet sene — kam
barine Džono Doni inejo ežia 
iii kambnri, ji pamato Galvoja 

o pono jos 
■ nebuvo. Nežiūrint in 
jeszkojimus jokiu pėdu

n i e k 11 r
su kitais panaszia'is na- visus ( 

rnai'. Bendrai, visas kvadratas ! ligi sziam‘laikui jo nerasta! ' 
kvartalo, prie kurio prigulėjo' 
namas N. 7d, turėjo daug pana 
szumo in dideli parka.

Pinkertona

/

Koridoriuje l'inkertona su-j 
tiko insĮM’ktorius Mark Kone į le 
liūs ir karszlai ji pasveikino.

Pas jus mano visas pasi 
i ikvjimas 
mes 
kruvina

t) kur szi sene f
Sztai ji kaip tik ineina 

pro duris,
Kaiifbarine žilaplauke sene- 

. a'lshlure ant slenksczio, o 
įsk'ui ja inejo jaunas vyras su

slenksczio
><' I

! (m rgingu, skustu veidu, tarno 
suszuko jis — ežia kostiume.

susiduriame su kokia tai
misle. Asz visiszkai Į paklauso jo Pinkertonas. 

negaliu tikėti, kad prapuolęs
be žinios Džonas Doni butu ga-!ir atvykau su ingaliavimu po-

l'ami st a kas esate?

Asz tarnas grafo Bud ros,

> papildyti szi užmuszimaJ
inspektorius nuvede Pinker-per Doni dalyvavima rytiniame 

lomi in darbo kabinetą namu 
savininko, kur prie apatinio 
uukszto lango buvo sodas. Gre- 

szalia, raszomojo 
lavonas agento 

Matomai kas tai su
skaldė jam galva isz užpakalio 
kokiu tai buku daiktu. Smūgis* 
netikėtai buvo duotas tokia jė
ga, kad Gaivėjas buvo užmusz- 
tas vietoje, n(‘spejes net surik
ti. Visa jo galva 'buvo aptekė
jusi krauju, o tose vietose, kur 
krito smūgiai, kaulai liko vi- 
siszkai sutrupinti. Kolei sek
liai žiurrnejo lavonu, inspekto
rius Mark Kouelius papasako
jo sekanezia pasaka:

— Asz jums papasakosiu, 
kuriu aplinkybių <leka Gaivė
jas pateko ežia. Asz jau jums

♦ sakiau keletą dienu atgal Pin
kertonai, jog asz visuomet bu
vau insitikines, jog jus vos tik 
Įmigsite svarbiuosius savo rei
kalus, imsitės jeszkoti brange
nybių vagies, kuris a'tsižymejo 
geriausiose 
Yorko.

— Būtinai — atsako Pin
kertonas

1* jo? IKI palvlaust'i, ar nepriims mis-

I )oni

kad 
ir slaptai su 

pase 
ke ji. Jiedu netikėtai insiverže. 
ežia, tuo laiku kuomet
kalbėjosi su Galvoju, užmusze 
Galvoju, o, 
iszsi vožė.

— Iszsivožo? Kodėl jus lai] 
manot ?

Asz sprendžiu isz nežy
miu pėdu, kurias sode past obo
jau. Be abejo vargszas Don* 
baisioj padėtyj ir vargiai ar jis 
gyvena!

Pinkertonas pasiszauke tar
naite.

Don i akiploszi kai

Ar nežinot jus 
nakti gryžo namo 

Doni ?

kuomet
m-rls

asz tvirtai miego.
Jau!

la su kede, 
stalo, gulėjo 
Galvijo.

instaigose

pasivažinėjimo.
Matomai tarnaite jau 

pranesze jums, kad m-rs Doni 
žu vo!

'Taip pranesze — atsake 
tarnas bailiai pažvelgęs in la
vonu užmuštojo Galvojo.

Na‘l Pinkertonas, rodės, ne
atkreipė jokios domes in tar
nu, bet iszlikruju akylai seko 
ji. Jis visada šoke visus asme
nis esanezius nusižengimo vio-

I urna i te

Xeiszta'rkit(| mano pa-
— sznabžtelejo Pin- 

kerlonas Mark Kūneliui, o pas
kui tarė garsiai — taip isz tik- 
rujii dalykas visiszkai tamsus!

va rd (‘s!

— Ar jus noginlejoto jokio 
abejingo triukszmo ?

— Nie’ko!
Ar buvo pas m-ri Doni 

brangenybių'!
Labai daug! Jis jas ga

vo inpedinystoje nuo savo mo
tinos. Nuo to lai'ko kaip prasi
dėjo brangenybių vogimai, ji? 
jas nesziojo prie saves slapta
jame kiszeniuje!

Tai indomu! O kur ra
dosi szitas slaptas kiszenius?

— Asz nežinau!
— Ar nežinojo

szeniu kas nors isz draugu ai 
pažystamųjų mister Doni ?

Irgi negaliu pasakyt!
Ar dažnai mister Doni 

matėsi su grafu Burda, kurio 
tarnas nesenai buvo ežia?

— Taip, grafas Burda kelis 
kartus buvo ežia.

— Kas jis per žmogus?
— Tai gana žiauraus

apie ta ki

voi- 
Lieka tik/iai pranoszti, kad nu-*do ponas su asztria juoda barz- 
sižengima invykde pats Doni, da. 
ir del to pasislėpė. Prisieis ves
ti tvrimus žinoma 
timi!

Ar dažnai grafus Burda
szita kryp- turėjo pasivažinėjimus rytais 

!su Doni? ' ’
Mark Kom^liius linktelėjo gal-1 _

r * • • i i 'va. Stovėjęs prio durų tarnas nei karto
Iki szio laiko to nebuvo 

, o sziandion tarnas

“t Anie ai vėju
je“. Ar negalėtum, famista 
man paaiszkint kame dalykas .

Noriai! P-le Dora Kan- 
ton, duktė žymaus milionjerio, 
vidurnaktyj pastebėjo žuvimą 

deimantines sutros, 
plaukuose.

? sau insivtuzdint, kaip 
man tai buvo nemalonu! Tuo
jau buvo pradeda jeszkoti, vi
sas ūpas dalyviu sugedo, ir ome 
žiūrėti vienas in kita su nepa
sitikėjimu! Pagaliau saga bu
vo rasta po voleliu tos kėdės, 

a

garlaivyje.
nuėjo vaikszcziot i 
Priėjės prie laivo

brangios 
kuria 
Galite

ji nesziojo
insi vaizdini,

ant kurios p-le Eanton kėlėt 
kartu laike vakaro 'buvo sėdė
jusi!

— t) 'kas ja ten rado ?
— Grafas Burda!

...... .......... . ......... iv.

i t

Taip asz ir maniau! Pa
velykite man padėkoti už jusu 
atvirus praneszimus m-ri Ger- 
aldai. Tikiuosi, kad man greitu 
laiku 
slaptas 
Galvojo užmuszimas.

Pinkertonas iszejo ir iszva
žiavo namo; ežia neužilgo pri
buvo įr jo pagelbininkas Mori- 

jis gyvena mažame 
kambarėly j penktame 
Greta randasi didelis sodas, 
grafo Burdos, kuri prižiūri se
nas sodininkas. Šu juo asz ir 
iszsikalbejau. Jis man pasa'ko, 
kad kambarys 
kitas ran’kasį

— Sztai Kaip! O kur gi gra
fas Burda?

— ’ Jis iszvažiuoja ryt ryta 
“in Lon-

iszaiszkinti
brangenybių vagis ir

son a s
mime.

rvi pereinąs in

ant garlaivio 
dona.

< 4 fPekla

plėstis juru liga, 
bendra kajute,

pradėjo 
pietų in 

t ik

ir to-

Garlaivis “'Pekla 
New Yorko 
link žaliųjų 
vandenynu. Keleiviu garlaivy
je buvo daug. Jura supo laivu 
gan smarkiai, taigi jau pirma 
diena tarp . keleiviu 

Po
susirinko 

ketvirtoji dalis visu ’keleiviu 
tame skaieziujo ir Nat Pinker
tonas. Jis valgė kaip iszalkes 
ir nevenge ne mažiausiai nema
lonaus invykio. Savo gyveni
mo jis daug kartu keliavo ju
romis ir niekuomet nesirgdavo 
dvigubai.

dž tad Morisonas konto dvi
gubai.

Pirma diena sekliai visiszkai 
nemato grafo Burda. Matomai 
jis ir-gi konto juru liga
del niekur neiszeidavo isz savo 
kajutes. Pinkertonas nenorėjo 
insisverbti in jo kajute, ir ben
drai rodytis grafui, kad nesu
kėlus jame intarimo. Pinkerto
nas nesziojo juoda apsiausta
akinius ir net ikra barzda; o 
Morisonas buvo visiszkai nouž- 
grimuotas. Jiedu nei su kuo ne 
užvedė pažinties. Morisonas 
del ligos dažnai praeidavo pro 
grafo kajute, taczinu Burdos 
neinate ne karto.
vakaras pirmos dienos. Garlai
vis iszejo in okeanu.

Oras buvo puikiausias. Jura 
buvo visiszkai rami; tiktai ma
žas veja lis kartais sura ukszle- 
davo jos pavirsziu. Nat Pinker
tonas sėdėjo kedeje ir žiurėjo 
in toli sušimnstes.

sarasza

v

Ji linktelėjo galva, bet tuo
jaus užmerkė akis, 
norėdama. Matomai ji nebuvo 
pasirnoszus vesti pasikalbėji
mo.' Pinkertonas nutilo. Pasė
dėjęs dar kiek jis atsistojo ir 

dangeziu. 
galo, prie

vairo maszinos jis iszgirdo bai
sa savo pagelbininko. Pasikė
lęs 'keletą laiptu 
Pinkertonas pamate kaip Mori
sonas meilinosi su gražute jau
na angle, kuri važiavo su savo 
pofiais ir turėjo prižiūrėti trijų 
metu vaika. Morisonas atkak
liai vaidino role insimylejusio 
tarno. Be jn (langiau ten nieko 
nebuvo. Pinkertono juodu ne
pastebėjo. Se’klys linksmai žiu
rėjo in ta scena pats nesirody- 
darnas. Morisonas stovėjo sza- 
lia mergaites prispausdamas 
deszine ranka prie jos szirdies..

— įToliaus bus:—

aukszcziau

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszk** 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimą* gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne stempomis). Iszrasta ii 
parduodame vien tik per

THE HAMPTON LABORATORY 
724 MULBERRY ST. READING, PA, 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigia preke.

Taip atėjo ?

visus iszvaike, 
Bet daug triobelio turėjo, 

Kol viską ant vietos sudėjo.
• • •

Vyrucziai ne bukite žiopliai, 
Jaigu in kur iszvažiuojate, 

netikėkite paezei, 
Nes bjaurus padėjimas, 

Buna negera?}.
Pulmane vienas paliko paezia 

ir pats iszvažiavo,
Ir badai mainose darbu gavo, 

Pati viena, vyru pilna, per 
mikli kazyruoja, 

Visokius žodžius kaip szunes 
loja.

Isz tu visu viena prieteli turi, 
Kuris meilei ant moterėlės 

žiuri.
Tai vis netinka,

Del geru žmonių nepatinka, 
Jaigu ir toliau važiuojate, 

Tai meldžiu bobų nepaliktie^ 
♦ ♦ *

Ne toli Skrantu, 
Vienoje karezemoje padare 

balių, 
Nežinau kas pasidarė, 

Kad isz pradžių susibarė?
Visi innagius visokius paėmė, 

Vienas kitam 'kaili lupo, 
Cupu lupu. ■ 

Palicmonas pasisuko, 
/Ir tam kaili iszlupo,

Kad da ir szadien lovoje guli, 
Visa galva susiūta turi.

Jau dabar nekuriems daug 
kasztavo, 

Bada in akružna snda prova 
nusigavo, 

Kad szokt, tai szokt, 
O kad duot, tai duot!
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CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >023,358.62

I

— 0 tarnas jo?
— Tur but pasiliks jis ežia?

Jis taip sake daržininkui!
Pinkertonas susimastęs per

ėjo kelis ’kartus per kambarį. 
Staiga jis sustojo ir tarė:

— Mudu su tavim rytoj ir-
. w. ... 4 .

. Asz važiuosiu roleje tur- 'tula Mrs. Silvostron, bet nie-

Po to jis 
omo žiūrinėti sarasza 1-mos, 
ll-os klases keleiviu. Staiga jis 
atsiminė, kad viename vakare 

su

• '

9
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Li«»NTi»sk*« GraborU*
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pa
gal nau j ausin mada ir 
mokala. Turtu pagelbi- 
ninke motetam*. Priei
namo* preke*.
Al* IV. Nnr*c« Hk.

■AMAMOY
MAKlįltT Hr .

T A M a

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pridė
tum prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mos norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar dideli*.

»
‘Tok- Now Yorko jis susipažino

. * I . ■ Ma* • 4 . «
gi važiuojam garlaiviu

> > 
t ingo Amerikono,

pasilenkė ir iszejo. Bet Nat pirma karta atėjo su tokiu pa- la
__________ , .......... ........ ___„

New veido i.szraiszkas ir tuojau ty- Net Pinkertonas linktelėjo tarno vietojo. Reikia sekti la do. Jis pamano, kad butu labai
I • « b ■ - . j \ i n iii. I • 1 1 • 1 1 / 'v . /j . -i * .

Pinkertonps gerai patemijo jo kvietimu.
• ii* •! • i * .

o tu mano kaip negalėjo atminti jos var-
• il * • fe Ii "T • . _ . _ 1 11 j 11 a.

4

Iii

. liai pranesze Moi-isonui:
i

galva ir atleido senele. () pats grafa. Be to, kas nors turės gera sutikti kuri nors pažysta- i 
t* i I i k i 1 1 i * i • • i i • • II . * 1 < -t . fe-» I . 1 * - W . iri <% I « v r ■ U »z\ I zi • « • . i « 1Isžtirk ji ir pasistengk paemes vežiką nuvažiavo in 67 sekti ežia tarnu. Labai gali bu- nia, bet isz garlaivio keleiviu 1

. < * • • ■ - ■ - — ' - I i 1' •'' ' • i' 4i r •

1 ■ 1 . t /l.t Ik iui 11 11. < t Za I * > , * k » \ A * B > a ■ • % . v « .a— asz nuo sziadien sužinoti ka nors apie ji, ar jo gatve pas mister Geralda, pas ti, kad jis bendradarbis gr^fol jis daugiaus nieko nepažinojo. ;

II. BALL, Prezidentą*
G. W. BARLOW, Vice-Pre*.

J. E. FERGUSON, Kas.
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Boston, Mass. — Pereita sa
vaite South Bostone automobi
lius užinuszo Cziurlioriiu 
Juozą, apie 8 metu amžiaus. Ta 
nelaime patiko palei ju namus 
ant Columbia Rd. 
liko tėvas, motina

sunn
— Albertus Lelauekas isz 

czionais likos surisztas mazgu 
moterystes su Ona Audriulevi- 
eziute isz Atlas, Mount Garniu 
banyežioje. Jaunavedžiai apsi-' brolis.

Laidotuves labai iszkilmin-gyveno Mount Carmel.

N u lindime 
sesuo ir

I

I
I 
r

(
Ketverge “Saules of i-

— Ateinanti kotvergą pri
puola Amerikoniszka szvente 
“Thanksgiviifgy Day” arba pa 
dekavojinio diena. Taja diena 
bankai ir paeztas uždaryti, ka
sikius teipgi taja diena nedirlxs.

sai ir spaustuve bus per visa 
diena uždaryti.

— Kasikius neviennip dir
ba, nes kaikurios ptaeita san- 
vaite iszxlirbo tik dvi dienas. 
Merijos kasikldje darbininkai 
stra?kuoj nuo praeito ketverge, 
nes inžinieriams buvo paliepta 
atlikti dveiju vyru darba todėl 
buvo iszszauktas straikas.

— Badai Kazimieras Sa
bas, senas Mahanojaus gyven
tojas, pavojingai serga pas sa
vo d aktore Jeva Valskiene, 405 
W. South ulyczios.

— Lai ponai biznieriai, ku
rie mano užkalbinet puikiu sie
niniu kalendorių ant 1928 me
to, ateina pažiūrėt sempeliu, 
nes tomis dienomis gavome la
bai puikiu kalendorių isz Euro
pos, kurie pervirszina puikume 
visus kitus kalendorius.

— Pacziule p. J. Jankauc- 
ko siigryžo isz Lietuvos kur 
vieszinosi po daugeli menesiu. 
Poni Jankauckiene turėjo gera 
kelione ir buvo priimta puikiai 
kur tik atsilankė.

— Antanas Robovski, ana 
diena inpuole in lipduką penk
tam vorde būdamas apsilpo i li
tas namine ir juodam vandene- 
lije užmigo, o kad vandens ta
me laike butu buvę daugiau tai 
kitaip reikėtų apie tai raszyti. 
Trys jauni vaikinai ji iszgel- 
bojo isz tojo guolio ir nunesze 
in koza ant iszsipagiriejimo, o 
ant rytojaus užsimokėjo už 
burda ir nuėjo namo. Tasai at
sitikimas yra paprastu dalyku 
Mahanojui ir nėr 
tiktai tiek yra
kad Angliszkas 
skelbia pravardes musu tautie- 
cziu kada tokis atsitikimas at
sitinka tarp musiszkiu. Bet ne 
senei tūlas Airiszis inpuole in 
upeluka girtas, tai jojo pra
vardes negarsino ir raszc kad 
nuo szirdies ligos mirė, pann- 
szei ir su Airisze atsitiko, tai 
rarMEe kad apalpo ir isz net y ežiu 
inpuole iri upeluka. Ir tai vis 
daro ant szando Lietuviu tie 
kurie neturi jokios paguodos 
del Fvetlfhtapcziu, tiktai die
na priesz rinkimus laižosi prie 
musu tautiecziu. Argi ne laikas 
susiprast f

DIDELIS^BALIUS

ko stebėtis, 
neteisingumo, 

laikrasztis

Isz czionais likos iszsius- goa buvo Lapkriczio 12 diena,
ta 250 baczku gero aluezio in 
Readinga, bet kas tokis paki- 
szo liežuvi duodamas policijai 
žinia, kuri konfiskavo visa va
goną gero sztopo ir Readingo 

ne pavuos-

kuriose dalyvavo daug gimi
niu ir isz kitu kolo-nju. Iszkil- 
mingai tapo palaidotas Naujos 
Kalvarijos kapinėse.

I

•7W*.

*
x,

žmoneliai negavo 
tvt.

Laidotuves mirusio bur
mistro Kaz. Magai i ngo atsibus 
Seredos ryta Lenkiszkoje baž- 
nyczioje prie kurios prigulėjo. 
Velionis gimė kainiplijo Paza- 
posia, Lietuvoji*, prie Lenkisz- 
ko rubežiaus, pribuvo in Amo- 
fika jaunu vaiku, dirbdamas 
kasyklosia czionais, buvo pul
kininku policijos, konsulmonn 
ir vėliaus iszrinktas burmistru 
miesto, kuri tai d i nata laiko 
trecziu kartu. Mete 1892 apsl- 
paeziavo su Juzcfina Norber- 
cziute su kuria susilau'ke du 
sunns ir ketures (lukterės. Pa
liko visus didžiausiame nuliū
dime kaipo ir seseria Antana- 
virziene Lietuvoje. Burmistras 
Magalinga buvo visiems prie- 
teliu, pildė savo dinsta teisin
gai ir savžiningai. Prigulėjo 
prie draugovių Moose, Eagles, 
Adonio ir .Ievos Simu ir Colum
bia ngnagesiu. Laike jo ligos 
burmistro dinsta pildo Petras 
Uzaulinskas, prezidentas kon- 
sulmonu. Taip, a.a. Magalingo 
apleido mus, bot jo atmintis 
pasiliks Szenadoriszkiti szirdy- 
s(* per ilgus motus.

Badai ant laidotuvių 
žinos visi burmistrai

Wilkes-Barre, Pa. — Anglis 
po sziuoin miestu kuri priguli 
prie Lehigh Valles kompanijos 
užteks da ant kokios 200 metu, 
pagal apskaitymu inžinierių 
tosios kompanijos.

— Juozas Povylaitis, likos 
užmuszt as 
Hillsdale.
szlopos ir visu smarkumu tren- 

Povylait i,

t No. .14 'kasyklosia 
Virve nutruko nuo

4

silsi la u'ke

suva- 
isz viso 

Schuylkill pavieto at įduoti jam 
paskutini* garbe.

IBraddeck, Pa. — .Jurgis l'r- 
bona.s imdamasis sli savo drau
gu idant pasirodyt katras yra 
drut(*.sniu, iszsilauže sau koja 
ir dabar pagulės koki brika.

Petras Oreszka, apie 12 
valamla nalkti likos surastas

nes 
u ž>’; gėrės ir bu v 
kc'lis valkatas 
musztas po lam

(I 
ir ‘baisiai

aut geležinkelio negyvas. Žmo- 
mate ji priesz tai kad buvo 

užpultas per 
su-

ji rado ant ge
ležinkelio negyva. Palicije pa
dare > liectva ir are>ztavojo tris
n u žiūrei u s.

R-e ngia S.L.A. Kuopa 211 isz uli. 
Mahanoy Uity, Seredos vakara 

ant Norkevi-23 Novom bėrio, 
ežiaus sales. Prasidės 7 valan
da vakaro. Inžanga vyrams 50c 
Motereins ir
Szirdingai kvieczia visus

Komitetas.
PRAKALBOS.

merginoms 25c.

t A3)

Rengiama Susivienijimo Lie
tuviu Amerikoje. Kalbės Cen
tro Organizatorius St. E. Vi- 
ttaitis. Prakalbos bus nepa
prastos tuomi, kad bus aiszki- 
nama, kaip svarbu ir reikalin
ga yra priklausyti prie Susivie
nijimo Lietuviu Amerikoje, ku
ri už kelis centus duoda szim- 
teriopa, kaip morali taip ir ma
teriali atlyginimu. Prakalbos 
bus Mahanoy City, Panedeli 21 
Ijapkričzio, 7:30 valanda vaka
re, Norkevicziaus saloje. Inžan- 
ga visiems dykai. Ateikite visi 
ir savo draugus atsiveskite.

Szirdingai kvieczia visus, I
t93) Komitetas.
FARMA ANT PARDAVIMO.

< Gera farma, 45 akieriu, Lo
cust Valley, arti Mahanojaus 
ir kitu vietų, visa apdirboma. 
Didelis namas su salimu prie 
gero trakto, linksma, smagi 
apelinke. Turi but parduota 
isz priežasties nesveikatos loc- 
nininko. Preke pigi todėl pasi- 
siskubinkite. Wm. Kunsavage, 

Locust Valley, 
Barnesville. Pa.tf.
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Marion, Ind. — Už pasiutisz- 
ka važiavima automobiliu ir 
būdamas apsvaigintu Kazimie
ras Sakalauc'kas, 42 mvm, 
veliantis ant 2218 W.

likos uždarytas kalėjimo, 
automobiliu kil

42 metu, gy- 
E i gi it

1

nes trenkė iii
riame važiavo in bažnvezia Zo- 
iii Johnson ir josios sesuo. Zo
ra likos mirtinai sužeista ir 
randasi ligonbuteje.
Sukalaucko automobiliuje po- 

licije rado bonka arielkos. Ne
atsitiko

Third ui vežios.
laime ant kampo

ke in Povylaiti, sulauždama 
jam sprandą. . '

— St an islovas Ran kėlimas, 
43 metu isz Lee Park likos už- 
musztas No. 14 kasyklosia per 
nukritimą anglių, 
ežia ir (ris vaikus.

Paliko pa

Port Washington, Wis. — 
“Kur eini mano mielas dran
gai? Eikime pas Joną Muraus
ką kur galėsimo meilei pasi
kalbėti, 
cigaru.

mei lei 
r u k y s i me k v e p i a n cz i u 

Jaigu esi pavargęs 
ateik pasilsėsi, jaigu esi nulin
dęs, ateik pasilinksminsi, jaigu 
turi koki nusiminimą szirdyjo, 

, nopa- 
minia ro 901 

Jaigu norėtumei 
gauti geriauso pieną ir Smeto
na paszauk ant telefono No. 
172 gausite visada patarnavi
mu in kelias miliutas. Brangus 
broliai Lietuviai ir Lietuves ne 
užmirszkite atsilankvt kur bu
site* labai szirdingai priimti.

(t.94)

gausi paturima visada 
mirsžk tiktai 
Grand Ave.

PAJESZKOMAS.
Pajeszkau savo pussesere po 

tėvais Marijona xMarcinkevi- 
cziuke po vyru pavarde Zubie- 
m*. Mano pavarde po tėvais 
Kurnėk i ute. Meldžiu atsiszaukt 
po sziuo adresu: (lt.

M. Kižione,
Bicknell, Ind.

TIKRAS BICZIU MEDUS.

Gaukite Kalėdom ir apsisau
gosite nuo szalczim 5 varu vie- 
d rūkas $1.65, 
$1.90.

su prisiimt imu 
Imant daugiau parduo

siu pigiau. Karveliu, Balan
din, visokiu, geltonu visztu ap- 
želkoju didžiausio gatunko $8 
pora. Medžioklei ganeziai szu- 
nu geru. Atsiszaukit ant:

P. T. Andrekus,
Box 107, Pentwater, Mich.

Parsiduoda Automobilius

Puikus Apperson uždarytas 
automobiluis, geram padėjimo, 
parsiduoda isz priežasties mir- 

Atsiszaukito 
M. Busyla,

Hotel, Gilberton, Pa.

ties locnininko. 
ant adreso: Mrs 
N2<5

I3ZAISZKIN0 KAIP NUŽUDĖ SAVO PATĖVI.
William Schumaėker (ant deszines) apsakinėja szerifui 

Sanford isz McHenry pavieto, Illinojuj, kaip jisai nuszove pa
tėviui galva, sakydamas kad buvo prie to priverstas, nes pa
tėvis su juom pasielginejo bjauriai nuo keliolika motu o moti
na paniekinėjo baisiai ir stodamas josios apgynimo turėjo pa
tėvi nuszauti.
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LENKTYNES MAZGOJIMO TORIELKU.
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Ponas ir Pavargėlis
LIAUDIES PASAKA
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Ant parodos visokio maisto, kuri atsiilrnvo Los Angolos 
merginu dalybavo konteste, katra numazgos greieziausia 30 toriclku in 
Tosios kurios laimėjo, likos apdovanotos puikioms dovanoms.

Kalifornijoj, 
trumpiausia laika.

“SVEIKA MARIJA” Senele ir Gydytojas

Važiavo turtingas ponas ir 
vožėsi daug pinigu. Bevažiuo
damas eme kažin‘kaip tuos pi
nigus ir pamote. Tiktai labai 
toli nuvažiavęs, susigriebė, 
kad neturi pinigu. Ir nurtf^e

nuvažiavęs,

Tūlasikrhpinalistas buvo nu
teista mirtięs bausme.. Art inos 
paskirtoji diena,- bet. kunigas 
jokiu budu negalėjo prikalbin
ti jo susitaikinti su Dievu. Nei 
maldos, nei aszaros, nei grau
denimai nieko negelbėjo: “Su
kalbėkime kartu Sveika Mari
ja.“ 
ne. greieziau galesis atsikraty
ti nuo jam nemalonaus lanky
tojo. Ir. koki permaina! 
pradėjus melstis taip snsl-

i ui no? kad net aszaros^pr
■ U. *4 «.«• 4'1

t i’

Kalinys suliko, nes‘jis mn-

Vos

gram no j* Kad net aszaros.pra
dėjo vagbt nusikaltėlio skruo:- 
I us.Iszpažinti atliko su didžiau 
siu gaileseziu ir nusižeminimu. 
Szvencziausioji Pana Marija 
iszpraszė jam nuo Dievo 
lesezio malone ir gavės nuodė
mių at leidimą, neszinas maža 

■Dievo Motinos stovyleh* ramus 
ėjo in mirties vieta.
- ' 1 "’T

Viena, Senele bevelk 
kai apako nuo akiu ligos 
pasitarusi su Gydytoju, i 
szo su juom sutarti, pagal ku
rios žadėjo užmokėti jam labai 
daug pinigu, jei jis ja pagydys, 
—negaus nieko. Gydytojas tin
kamai iszniszkino, kai)) 
gydytis ir kas sykis, 
iszeidavo isz jos namu, ja ap
lankęs, iszsineszdavo viena ko
ki daikta. Kada Gydytojas isz- 
ejo isz ligones namu paskuti
niu sykiu, tai jos namuose jau 
nieko nebeliko: Gydytojas vis
ką sau iszsinesze. Senele, pa- 
maeziusi, kad namai visai isz- 
tusztejo, atsisakė užmokėti Gy
dytojui pagal sutarties, tad jis 
ir apskundė ja in teismą. Sene
le teisme szitaip save apgynė:

— Kaltintojas, —— kalbėjo 
—teisybe pasakojo apie ma-

V1SISZ- 
ir, 

sura-

reikia i 
kuomei

no sutarti su juom. Asz žadė
jau užmokėti jam, jei jis mano 
iszgydys, o jis, isz savo puses, 
žadėjo nieko isz manos nerei
kalauti, jei mano akys nepa- 
sveiks. Dabar jis tvirtina, buk 
asz pasveikusi, bet asz sakau, 
kad dabar asz esmių labiau ak
la, negu buvau pirma, ir tai 
asz galiu jums prirodyti. Kuo
met man skaudėjo akis, asz vis
gi sziok-tick regėjau ir ma- 
eziau, kad mano namas buvo 
pilnas rakandu ir invairiu 
daiktu; o dabar, kada, sulig jo 
t virtinimo, asz jau suvis esanti 
pasveikusi, asz visiszkai nieko 
savo namuose nematau!

jei mano aky

negu buvau pirma,

Dr. T. J. Taciclauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje. » ***•
Ant antro floro KHne Sztoro.

19 W. Center St. Mahanoy Citj
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CEREMONIJOS PRIE MIRUSIO INDIJONISZKO VADO KAPO.
kuris randasi Siupiamish, neKas mėtas, prie kapo mirusio Indijoniszko vado Seattle, 

toli nuo Seattle, Wash., ; 
ris likos užvardytas ant jojo garbes

ponas, ties kuriuo daigiu jpos, 
pamėtė, bet negryto algai, iar^

“Pinigu asz pakanka
mai turiu, o tu pugryŽes jau 

Į vis tick, tur but, nerasiu, nes 
ar maža žmonių keliais eina ir 
važiuoja? Lai juos dievai, ne- 
gaiszuosiu del ju.“ 
v o sau.

O tuos jo pinigus tikrai jau 
ir buvo nules vienas vargdie
nis žmogus. Ėjo jisai keliu ir 
pamate odini maiszdi. Paemes 
pažiurėjo — pinigai. Parsįne- 
sze juos namo ir paslėpė, o 
žmonėse paskelbė, kad pame- 
tusis atsiszauktu ir atsiimtu. 
Bet niekas ju neatsiszaukc, tai 
taip ir liko jie tam pavargė
liui. >

Bet ka-gi jam daryt su tokia, 
daugybe pinigu? Kur juos <lct 1 
Galvojo, gaHvojo žmogelis, ir 
nusipirko už juos dvara. In sa
vo senąją trobele inleido kita 
pavargėli, visai liekampi žmo
gų, savo rudine paka'bino toje 
triObeleje ant pantos, o pats 
geriau apsitaiso ir iszejo in 
naujaji dvara szeimininkaut.

Po kiek metu, tais paežiais 
keliais vėl važiavo ponas. Be
važiuodamas susilaukė vakaro, 
o pamatęs netoli dvara, pasuko 
in ji ir apsinakvojo. Pakeleivis 
szirdingai buvo priimtas. Ma
lonus szeimininkas vaiszino ir 
kalbino sveczia, bet ir svieczias 
nesigailėjo žodžio, o vienu tar
pu insisznekes tarė: 
kraszte asz jau esu 
anais metais, tada ir tada, asz 
važiavau ežia keliais ir paine- 
cziau daug pinigu. Atsimenu^ 
gerai atsimenu szi kraszta.“ -— 
“Taip,“ Jare szeimininkas, 
“visaip pasitaiko pakeleiviui 
žmogui: vienam tenka rastų 
kitam pamesti.“ Ir juodu daug 
persznekejo per visa 
kol ėjo gult.

Ryta po pusryczin szeimijniii- 
kas pasiūlė ponui iszeit pažiū
rėt dvaro, ir sveczias su mielu 
noru sutiko. Visur apvaiksz- 
cziojes, viską apžiūrėjęs, sve- 

*czia pasidžiaugė, kad rūpestin
gai viskas tvarkoma, lyg kam 
ypatingai butu saugomi tie vi
si turtai, ir jau norėjo važirtot 

bet szeimininkas dar nu
laiko sveczia: “Eiva“, sako, 
“dar viena gyvenimą parody
siu tamstai.

damas:

Taip,

sau,

! J

Ir nuvažia-

“Sziam 
buvęs:

vakaro,

siu tamstai.”
Ir nusivedė poną per lauka 

in savo senąją trolielo. 
sako, “mano tikrasis 

gyvenimas, mano namai, ku
riuose gimiau ir augau.“ IrJrtn- 
pasakojo ponui, kaip jis kita 
karta ėjos keliu ir rados daugy
be pinigu. Pasiskelbęs aĮilo 
juos žmonose, bet niekas ju nu 
atsiszaukos. Tada, netureda-

savo 
i “Sztai,“

atsibuim ceremonijos a ii t atminties tojo vado, ir miesto Seattle, ku- Dias kur juos dot, nupirkęs
« • v *• » »• i • • • i i • t i i • i • • .i viro 4 f ni I a r « ■«
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atsikeltu sziadien isz grabo, dvara. 
tai nemažai nusįstėbetu isz didelio miesto kuris neszioja sziadien jojo vardu.

Jai'gu Tndijoniszkas vadas r»
“dar ir

kuriu asz
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APIE DIEVA
Pažiūrėk mamyte kaipf

sk’aiscziai szvieczia saulute ko
kie gražus debesėliai!...
c.zia geliu pievoje ir 
ežiu girioje! Pasakyk mamyte, 
isz kur tas viskas atsirado?...

Kiek 
pauksz-

— Mielasis vaikeli! — tarė 
motina — szita kaitrioji saulu
te kuri taip puikiai mums 
szvieczia gražus menulis galy
be blizganeziu i 
Žvaigždžiu tie i n va irios spal
vos žolynai ir gėlės paukszte- 
liai, pctoliszkes ir vabalėliai 
viskas tai yra Vieszpaties Die
vo darbas Dievas užlaiko visa 
pasauR ir rūpinasi juo kaip tik

be blizganeziu augszVybese

ras fevąs.
—■ O 'kur yra Dievas 

mytet ,
— ' Danguje sūneli tarp 

Žvaigždžiu, bažnycziojo, szitojo 
girioje, kuri taip gražiai ža- 

musu namelyje 
XX /I M « 1 « VMk

v* . WY ■w

liuoja ir ūžia 
aplink mus...

ma-

Žodžiu — visur

visur yra Galingas Vieszpats!
Jis mato ka mes veikiamo, 

ka kalbame, ka manome. Todėl jnun/uun,, 4.VUV. ,

vaikeli visuomet ir visur- pri-1 
valote vengt netik biauriu dar
bu ir kalbu liet ir 
mineziu.

netikusiu

EKSKURCIJA
in NewYorka

NEDELIOJ 4 DECEMBERIO 

$4.00^u^e^fa<?as Tikietas 
Treinas apleis Mahanoy City 4:10 
valanda ryte ir griž isz Jersey City 
7:20 valanda vakaro.
FOOTBALL — Red Grange Yankees 

su ft. Y. Giants, Polo Grounds • 
Now Yorke, 4 Decemberio.

LeMgliWttey 
Railroad nSiHuiili

f

JOS. P. MILAUSKAS iLletuvisxkaa Skvajeris

Apdraudžia nuo ugnies namus, 
automobilius ir kitokius daigtus 
geriautdoHe kompanijose. Atlieka 
visokius legaliszkua reikalus.

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

: i

. - Sztai,“ sako, 
ta rudine tebėra, 
priesz 'keletą metu dėvėjau.

Ir nusikabino jis nuo pantos 
ta rudine, o szvarka nusivilko, 
sakydamas; “Atsiimk, jionuli, 
dvara ir net szita szvarka, nes 
isz visko matau, kad tie pini
gai tada tamstos buvo pamesti, 
todėl viską tamstai ir graži
nu.“.

I Ponas kartu ir stebėjos ir 
džiaugės, kad atsirado jo pa
mestasis turtas, bet nepriėmė 
isz žmogaus nieko. “Dovanoju - 

(tau,“ sako, “ir ta dvara ir vis
ką, ka tu insigijai, už tavo^ėrn 
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pakaks ir tu turtu, kuriuos asz 
turiu savo žinioje.“

Ir ponas, pagryžes isz tos
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A. J. SAKALAUSKAI ;
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872) 
331 W. Centre St., !

mestasis turtas, bet nepriėmė

Nuliudimo valandoj* suteikiam 
geriausi patarnavime. Palaidoj ima 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu leas parei
kalaus mano patarnavime tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
dcszimts minutu.

o 872) į JV<W> **
Shenandoah, Pa. szirdi ir didžia tiesy be. Odium

trobeles in naujaji dvara, dar 
pasivieszejo pas szirdihgdji 
žmogų ir paskui linksmas gry- 
žo in savo gimtuosius dvarus. 
Taip tasai žmogus ir paveldėjo 
dvara.
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Telefonas 872.
Szkotinskas.
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KANTICZKOS arba tiesiniu kupra, 
paprastais kietais apdarais. Preke |1,

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




