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ISZ AMERIKOS
/

NUBAUSTA 
PER MOTERES

TAIP SU VISOMS NEDORĖ
LĖMS REIKTU PASIELG

TI KAIP SU SZITA.

Oralville, lud. — Czionaįti
nęs moterėles szio miestelio no 

nedorai 
II. V. Rich-

paprastai at kerszino 
paežiai kokio tai 
ardsono. Vvras neseniai susi- *
žeidė labai sau koja ir buvo pa
liegęs, už ka ji paeziule labai 
pradėjo neapkensti ir turėjo 
meilingus susincszimus su Ed- 
vardu Dunn isz to paties mies
telio.

Kada moteres užtemino tuos 
xusineszimus nedoros moteres 
ir apleidimo savo vyro, susita
rė rustai nubausti apgavinga 
motere. Susirinko gana didelis 
buris pas Richardsoniene, isz- 
vilko jaja laukan, pasodino ant 
krėslo ir apnesze po visa mies
teli, spjaudydamos nedorėliai 
ant veido ir koliodamos bjau
riais žodžiais.

Ant galo nunesze jaja in szu- 
lini kuriame buvo mažai van
dens ir purvyno ir inmete in 
taja maudykle, po tam paliepė 
jai apleisti miesteli in 24 va
landas. O kad tojo paliepimo 
neiszpilde, moteres atėjo va
kare, indejo jaja in automobi
liu, nuvežė ant stoties, iszpirko 
Hlhrta irttrFriijirnnpoliu pus gi
mines ir liepe daugiau nesu- 
gryžti.

Vyras užsidėjo sau sztoreli 
ir malsziai dabar gyvena, o mo
teres mylimas pabėgo isz mies
to palikes paezia ir keturis vai
kus.
SZUO ISZGELBEJO JAJA 

NUO MIRTIES.
Marion, Ohio. — Mr 

garieta Cavner, jau senyva mo
tore einant netikėtai inpuole in 
gile duobe kurioje buvo van
dens ir butu prigerus jaigu ne 
butu josios isztikimas szuo su- 
szaukes žmones in pagelba su 
savo lojimu ir nekantriu bėgio
jimu aplinkui duobe. Žmones 
supratę ant pasielgimu szunio, 
kad turėjo kas nors atsitikti, 
pasiskubino-ir in pati laika pri
buvo in pagelba, skenstaneziai 
senukei, 
vandens. Motere padovanojo 
szuniui sidabrine apykakle už 
iszgelbejima jai gyvasties.
PALIKO TURTĄ DEL 

NUPIRKIMO PECZIU
DEL VARGSZU.

— Visos var-

sa u

S Mar

iszt raukdami ja ja isz 
Motere

Salem, Mass 
gingos szeimynos czionais pa
sinaudos gausiai, jaigu mies
tas sutiks ant priėmimo palik
to turto ’ per mirusi Tamosziu 
Sweeter, kuri^ mirė Bostone 
.50 metu adgal, palikdamas ta
da $10,000 ant procento o isz 
uždirbto procento už tiek metu, 
kožna meta paskirt 600 dole
riu ant nupirkimo kožnai var
gingai szeimynai pecziu, visus 
reikalingus puodus, szauksz- 
tus ir 1.1., ir vežimą augliu. 
Miestas ant to sutiko.

STEBĖTINA PERMAINA 
GAMTOS.

Salt Lake City, Utah. — Ne
paprastas persimainymas "bal
to žmogaus ant nigerio, nuste
bino daugeli daktaru, kada 
Jarnos Wingert, pamaželi, bet 
kas kart labiau pradėjo persi- 
mainyt isz balto žmogaus ant 
juodo. Daktarai yra tuom labai 
nusiatebeja ir su atyda tyrinė
ja ligoni. Manoma kad jojo
protėviai turėjo būti nigeriais.

LIETUVYS 
NUŽUDYTAS

LIETUVYS NUSZOVE JAU
NA VAIKINA.

GIRTUOKLYSTE TARP 
JAUNUOMENES.

užeigos savininkas, taipgi 
23-25 metu

Chicago. —■ Vinca Adomaiti, 
826 M\ 33czios uli. 16 metu vai
kina, paliko mirtis ice cream 
parloro 3329 Auburn avė. Nu- 
szove Adomaiti Antanas Yusz
ka,
jaunas gal kokiu 
vyras. Kulka pataikė Adomai- 
cziui szirdin ir jis mirė tuo
jau s.

Suimtas Yuszka ir nugaben
tas Deering policijos stoty pri
sipažino papildęs žudinsta. Pa
gal Yuszkos, 
t is užejes jo krautuven. Pak
vietęs ji, Yuszka, metyti dai- 
sus. Adomaitis, esą buvęs tru
puti iszsigeros. Daisu blaszky- 
me jisai, Yuszka, 
Tuomet Adomaitis 
ji, Yuszka, suktybe, motes stik
lą vandens in ji ir mėginės su- 
muszti.

Taip aiszkina atsitikima Yu
szka. Nuszautojo vaikino tėvas 
Jonas Adomaitis, policijos sto
ty kaltino YusZka, buk szis nu
girdės jo sunu, paskui apiple- 
szos ji pagalba daisu ir tada 
nuszoves. Pagal Adomaiezio tė
vo, daug kitu vaikinu ir mergi
nu užeidavę pas Yuszka ir gir
tuokliaudavę.

Dctekt^’iTi, Seržantai

JIS

Vincas Adomai-

Yuszka

Yuszka laimėjęs, 
apkaltinęs

Bert 
Ha šiem ir Charles McMorrou, 
padare Yuszkos krautuvėj kra
ta, ir rado penki* galionus deg
tines.

Policija taip jau suome tiks
lu klausinėti penkis kitus jau
nus Lietuvius, kurie buvę krau
tuvėj kiek pirmiau Adomaiezio 
nuszovimo. J u vardai v ra: An-

V * v

tanas Ziedras, Petras Ziedras, 
— 3365 So. Morgan St., Chas. 
Kulbis, 
Kodis -
Jonas Jenkus, 837 West 33rd 
Street.

CENTAS PRIEŽASTIS 
MIRTIES.

PhillipSburg, N. J. — Anta
nukas 
menesiu senumo

Petras Žiedras

• 3232 Lime St., Chas.
3010 So. Morgan St.,

Felpner, aszt uoniolikos 
kūdikis, lai

kydamas centą burnoje, staigai 
ji nurijo. Daktarai negalėjo ki
taip iszgaut pinigėli isz jo vi
duriu kaip tik per operaoije. 
Norints padare dvi operacijos 
bet cento negalėjo iszgauti ir 
kūdikis turėjo mirti.

RADO $1,286 SENOJE 
KAMODOJE.

Neenah, Wis. — Senoviszka 
kainoda, kuria pirko tūla mote
re ant licitacijos, atnesze mo
teriai neti’keta gilinki, nes rado 
slaptam stalcziuje 1,214 doįor 
riu. Komoda
senmerges Mares Edgarton ku
ri turėjo papratiima 
senus rakandus.

pri girtojo prie

pirkinėti

APSIMAINĖ
PACZ1OMS upEg igzaiLIEJO, 22 ŽMO-

BLEDINGI TVANAI GYVA : LIETUVOS
TAIPGI VAIKAIS, RAKAN

DAIS, ŽIEDAIS, NAMAIS 
IR VISI YRA DABAR 

UŽGANADINTI.

New Auburn, Wis 
na i s dvi szeimynos , 
viskuom ka 
isz (o labai užganėdintos.

M illimas Brown, ncsenci ap
skundė savo paezia už žverisz- 
ka pasielgimą su juom ir parei- 
ka ia v < > p e r si s k y rimo, 
melde savo 'kai m i akos 
Lizzie J leidelberger idant ji ji 
butu pas ji už gaspadine, toji 
sutiko, atsikraustė-su savo szc- 
szia-is vaikais pas M7i 11 ima, o 
poni Brown apleido vyro pa

su trim i vaikais 
Ileidel bergiene taipgi 
persiskyrimo nuo savo vyro 
kuris '.sutikės Mrs. Brown, ap- 

ir praszo 
gaspa- 

ant ko ir sutiko.

stoge

NES ŽUVO.
’ • i ' ....

BLEDES PADARYTA ANT 
10,000,000 DOLERIU.

ADGAIVINO SZUNIO 
GALVA

MOTERE INPUOLE IN 
MIEGA IR LIKOS TUO- 

JĄUS PALAIDOTA.

INPUOLE

— Czio- 
apsi maine 

tik turėjo ir yra

Po tam 
Mrs.

pas

. Mat 
jeszko

sake jai savo 
idant 'toji ateitu pas ji 
diniaut,

varixar>

9 ANGLEKASIAI KALTI
NAMI UŽ ŽUDINSTA.

* t

Pittsburgh. — Devyni jauni 
anglekasiai yra teisiami Alle
gheny County kriminaliszkam 
sude už sumuszima ant smert 
kito anglekasio Miko Jarusevi- 
czians, 38 metu, isz Nanty Glo, 
Pa., praeito Kovo 5-ta diena. 
Jaruseviczius likos sumusztas 
ant smert netoli kapiniu, kada 
ėjo namo. Musztukai mane kad 
tai straikierys eina isz darbo ir 
visi ant jojo užklupo. Kaltinin
kais yra: Jonas Miklov, Jonas 
Konecki, Juozas Bassett, E. 
Szimon, Julius Frank, Louis 
BranzaT, John Kubic, Fred Si- 
monetti ir Juozas Konocki.

Mississippi, Kentucky

NUPJOVĖ SZUNIUI GALVA 
KURIA LAIKE GYVA PER 

TRIS VALANDAS.

ATKASĖ BET BUVO JAU 
NEGYVA.

DA APIE SURASTA SKAR- 
BA NE TOLI TRAKU.

Kaunas. — Nesenei buvo 
arsiųta apie surasta dideli 

skarba prie

Rusiszki

žiniszkas

Chicago. — Szeszio.se valsti
jose — Missouri, Kansas, Ok
lahoma, 
ir IIlinojuj tvanai padare mil- 

bledes ir paėmė 22
gy vast is, priek tam pildare ble- 
des ne mažiau kaip ant de- 
szimts milijonu doleriu.

Upe Mississippi iszsiliejo 
užliedama

mažiau

M ississippi 
daugel iose 
laukus
d videszimts pėdu. Tukstun- 
cziai žmonių pasiliko be pasto
gių. Vien tik Kentuckijoj turė
jo apleisti beveik du tukstan-. 
ežiai žmonių savo gyvenimus.

Aplinkinėje Quincy, Ill., van
duo užliejo 7,000 akeriu žemes. 
Missouri, Kansas ir Oklahomo- 
je padaryta daugiausia bledcs 
ir .18 žmonių neteko gyvaseziu.

Ant Illinojaus puses uipes

Moskva. — Rusiszki profe- 
soriai-daktarai Brukanenka ir 

išz Moskvos inoks- 
ana diena 

bandvma
kuriam nupjovė 

aiva ir užlaiko gyva per tris
Kaip

vielose
kur pakilo ant 

pėdu.

Vyrai apsimaino ne tik mo- szonai truko kcturiosc vietose

Czeczulin 
liszko universiteto, 
padaro nepaprasta 
anlt szunio, 
g
valandas su nauja maszina va
dinama “szirdis” kuri pumpa
vo krauja in szunio galva, pa- 
nasziai kaip dirba tikroji szir- 
dis.

Szuniui (galvai) davė mėsos 
kuria nurijo, bet žinoma mėsa 
iszpuole per kakla. Galva lojo 

įbuvo girdėt),
mirkeziojo akimi ir aszaros by
rėjo isz akiu rodos nuo skaus-

(bet balso ne

Moskva.
raszcziai garsina sekanti atsi
tikima: ,

N et oi i moije <a py ga rd oje

— Nesenei 
apie surasta

Jok ubu kaimo, 
Trakiu paviete, bet kiek buvo 
surasta, tai to i 
)ar valdžc skelbia, buk suras- 
a kelios aržuolines skrynios, 
euriose buvo 1,650,000 doleriu 
vertes auksiniu pinigu paej- 
naneziu isz Asztunto szimtme- 
czio.

nesirado tik kelios pėdos po žeme.

laik-

gn

negarsyta. Da- k M « ML

No- 
voezerkasko mirė motere vie
no isz 'tenaitinru kaimiecziu. 
O kad aplinkinėje 
daktaro, todėl ne buvo kam isz- 
tyrinet ar motere ant tikrųjų 
mirė ar tik papuolė in letar- 
giszka miega. Likusis vyras 
matydamas kad kūnas buvo 
visas pamelynaves, ant rodos 
popo, nutarė tuojau palaidoti. 
Bet netrukus po tam vyras vė
la atėjo pas popa melsti pavė
lini mo atkasti lavona, nes tu
rėjo koki tai prijautimu, kad 
pati gal ant tikrųjų nemirė.

Popas sutiko ant praszymo 
atkasti motere. Kokis buvo vi
su nusistebėjimas ir iszgastis 
tuju, kurio atkaso graba ir at
vožia ji iparegejo apgraužtas 
lyg kaului rankas, apkruvinta 
veidu, pilnas saujas plauku ku
riuos iszpeszo isz galvos adgi- 
jusi nelaiminga motoro pakol 
neužtrosžko ant įsmert grabe.

isz Skrynos buvo užkastos

APMĖTĖ PAVEIKSLUS SU
PUVUSIAIS KIAUSZINEIS.

Klaipeda. — Telegramai 
oranesza apie “sujudusiu0 
Lietuviu žygi priesz Vokiszku 
’ilmu (krutamuju paveikslu) 
rodymą. Sako, dviems kino 
;eatru savininkams buvo net 
oficialiai

apie

dviems

papraszyta rodyti 
paraszais, bet 

savininkai atsake, buk publika 
to nemėgtu. Tat Lietuviams 
neliko nieko kito, kaip Vokisz- 
kais paraszais filmas pavai- 
szinti supuvusiais kiausziniais, 
ka ir padare. Policija, kuri at
vyko sviedejus aresztuoti, ju 
ne rado.

VOGINĖJO ISZ PASZTO 
SIUNTINIU.

Nesenai kriminaline policija

“oficialiai ” 
filmu Lietuviu

mo. Galva apsisukdavo ant pa- 
szaukimo ir dairosi aplinkui. 
Klausymas užėjo, -ar isztikruju 
galva jaute skausmą ir ar aki
mi ka mate ar ne.

<Panaszu bandymą profeso
riai padaro ant boždžionku kū

gy va s per kelioli
ka valandų. Dabar tieji dakta
rai jesžko žmogaus, kuris pa
aukautu save del mbksliszko 
tyrinėjimo ar galima butu jam 
sugra’žinti gyvastį po mireziai, 
bet kandidato d a neatsirado.

ra k a n d a i st ori m i s, 
ir vaikais 
atidavė vyrams savo vinezevo- 
nos žiedus. Visi 
din t i isz t uju mainu ir sako 
kad džiaugėsi jog taip padare 
ir yra linksmesni ne kaip su 
navo tikrais vyrais ir moteri
mis.
. 2,689 AUTOMOBILISTU 

ARESZTAVOTI.
Harrisburg, Par-^- Palicije 

aresztiavojo 2,689 automobilis
tu Oktoberio menesyje už per
žengimą motoriniu tiesu, kurie 
užmokėjo $33,869.50 hausmiu: 
112 už važiavima girti būdami, 
814 už peržengimą plentu tie
sas, 754 už greita važiavima ir 
122 už žiburius. Tame menesy
je likos iszegzaminavota 17,675 
del dreive.riu laisnu, bot 6,380 
juju neaplaike.

KO NESUPRANTI, TO 
NESKAITYK.

Baltimore 
vaikinas, 
right perpjovė sau gerkle idant 
greieziau gautis in dangų, kur 
galėtu datirti teisybes, kas 
link mokslo Raszto Szven'to. 
Enright su karszcziu skaito 
biblije kas diena bot nieko isz- 
manyti isz jos negalėjo. Skai
tydamas papaiko ir perpjovė 
sau gerkle, todėl kad nuėjus in 
dangų galėtu persitikrini ar 
viskas kas biblijoj yraparaszy-

bet namais, 
ir abidvi

uždedama szcszis tukstanezius
moteres akeriu užsėtu lauku. Farmcriai

yra uzgana
rna i n u

Aid....... Jamia's
22 metu, W. B, Kn-

teisybes v

ta yra teisybe.
.Jaigu turėtu toki protą kad 

galėtu vėl sugryžti, tai gal ka 
nors ir mums papasa'ko'tu apie 
užgrabini gyvenimą. 

f

KIRVININKAS NUŽUDĖ 
TRIS ŽMONIS.

Omaha, Neb. — Kokis tai 
pasiutęs kirvininkas, kuris už
klumpa ant mieganeziu aukų, 
sudaužydamas joms .pakau- 
szius yra jeszkomas per visa 
palicije Omahoje, nes lyg sziam 
laikui jau nužudė tris ypatus 
be jokios inielaszirdystes. Dvi 
isz nužudytu atiku buvo mote- 

nuo kuriu pasiutėlis nu-

PRICZERIS PERSZOVE SA
VO PRIESZA MEILEJE.
Wellsboro, Pa. — Užvydoji- 

mas už 15 motu mergaite pri
stūmė baptistu įpriezeri Rev. 
Leona Halm, 22 metu, prie to
kio pasiutimo, kad paszovo pa
vojingai savo įpriosza Andriu 
La bar r, 35 motu, be jokios prie
žasties ir dabar tasai kovoja 
su mirezia ligonbuteje, nes tu
ri tris kulkas pilve. Priczeris 
uždarytas kalėjimo.

ros, 
draskė visas drapanas.

aplaiko dideles blcdos ir nete
ko visko nes turėjo patys gel
bėtis iii saugesnes vietas.

AUKOS AUTOMOBILIU 
OKTOBERIO MĖNESYJ.
Harrisburg, Pa. — Oktobe- 

rio mėnesyj, Penrisylvanijoje, 
automobiliai užmusze 112 ypa
tų, -o sužaidė 1,888 (o gal ir 

2,
nelaimėse; 
palai kinti

da’ugiau) 187 automobilinėse 
671 žmones likos 

ipor automobilius o 
1,141 nelaimiu buvo per susidū
rimą automobiliu, 15 automo
biliu susidaužė ant skerskelių.

J ka d a

KARUKAI SUSIDURE — 
50 SUŽEISTA.

Pittsburgh. — Du karukai 
sus id u re Ho m e s tea d e
vienas isz ju pabėgo žemyn kal
nu trenkdamas in kita. Penkes- 
deszimts pasažieriu likos su
žeisti ir nuvežti in 'ligonbutes. 
Abudu strytkariai ’likos sudau- 
zvtl. v

DIDŽIAUSES EROPLANAS 
ANT SVIETO SUDEGE.

Philadelphia. — Naujas, ka 
tik užbaigtas didžiauses ero- 
planas “Patrician,” kuri keti
no .apkriksztyt Ketverge, sude- 

visiszkai dirbtuvėje Key
stone Aircraft Co. Nuo eksplo
zijos gazolino apdegė baisiai 
du darbininkai.
- Eroplanas buvo 
didžiausiu ant svieto, leasztavo
$75,000 ir galėjo jame talpytis 
22 pasažieriai.
oroplano likos 
kaip rodos už trijų sanvaieziu 
bus padirbta naujas.

Į ;
f ‘ f 1 11

Paskutines Žinutes

ge

vienas isz

Trys motorini
iszgclbeti ir

Ukrajinoje

< c keiksa M

<

rias užlaikė

s*

16 RAZBAININKU 
SUSZAUDYTA. .

Szosziolika Ki-London.
niszku mariniu razbaininku li
kos suszaudyti, kurie apipleszo 
laivu iShansi 
žmonių ir 
apipleszo.

nužudo keliolika 
visus pasažierius

AUKOS TAMSUOLIU.
Moskva. — Nosenei upėje 

Doncoi, maudėsi kelios mote
res. Besimaudant pakilo debe
sys ir pradėjo lyt. Viena mo
tere iszejus isz upes pradėjo 
rengtis, tame trenkė perkūnas 
in jaja ir nelaiminga motore 
krito be ženklo gyvasties.

Subėgo myne žmonių, atbė
go ir vyras pritrenktosios. Isz- 
rengus motere, pasirodo kad 
skūra sumarginta per elektri
ką. Kas tok is davė rodą, jaigu 
nori iszgelbet motoro nuo mir
ties, tai turi iszimt ženklus pa
liktus nuo pažeidimo ir pradė
jo lupti skūra gyvai .moteriai, 
uos tai yra ženklai padaryti 
per pikta dvasia. Ligone jau 
gana kentėjo nuo sužeidimo ir 
da pradėjo jai gyvai skūra lupt 
nuo kūno. Motere iszgyveno ,du 
visa para, po tam,mirė.

TRYS NAUJI KARDINOLAI.
* •

Rymas. — Deccm’bcrio mė
nesyj popiežius paskirs tris 
naujus Italiszkus kardinolus, 
monsignorius Pacelli, Serafini 
ir Lavitnano. Dabar bus 34 
Italiszki kardinolai ir 33 kitu 
tautu pralotai.

EROPLANAI ISZ ITALIJOS 
IN AUSTRIJE.

Rymas. —Susinoszimas oru 
tarp Austrijos ir Italijos per 
oroplanus, kelione bus atlikta 
in kotures valandas su pagelba 
naujausiu eroplanu, kurio yra 
panašaus in Bremeno eropla- 
nus, kurie turės po 450 pajėgu 
motorius ir galės padaryti 137

Moskva. —
pradėjo baisei platintis badas.
Sakoma, kad net keturi milijo
nai žmonių reiks peneti per szia 
žiema.

1f Oklahoma City, Okla. — 
Ant parengto vaistinio baliaus 
parengta per politikierius, sve* 
czei suvalgo dideli
kuris svėrė tūkstanti svaru.

1[ New York. —- Laivas 
“ Vestris” kuris nuskendo pra- 
ejta sanvaito, randasi gylamo
jo mariu 12 tukstaneziu pėdu, 
kaip inžinoriai iszmieravo.

1[ Washington,D. C. — Per 
szeszis paskutinius menesius

‘ Amerikoniszki automobilistai 
sunaudojo 4,652,393,535 galonu 
gazolino. įmylės ant valandos.

f

it

Szis atsitikimas padaie viso- jęftuno iszaiszkino, kad paszto
inspudije aplinkinėje dideli 

ant žmonių.
* *

EKSPLOZIJE AMUNICIJOS 
UŽMUSZE 18 ŽMONIŲ.

Vincennes, Francije. — Asz- 
tuoniolika žmonių likos už- 
muszti o daug sužeista per eks
plozija, kuri kilo amunicijos 
dirbtuvėje, tnojaus prie Pary
žiaus užmiesezio. Tarp užmusz- 
tuju yra kareiviai ir civilisz'ki 
žmones. Visi langai aplinkinėje 
keliu myliu likos iszkulti.

l! laiszkininkas Julius Majaus
kas pavogė i«z paszto siuntiniu 
sidabru ir aukso keliu tukstan- 

Auksas ir si- 
vie-

ežiu litu vertes.
dabras buvo siuneziamas
nai Kauno auksakaliu firmai.

. Kaltininkas aresztuotas.

NEPAPRASTAS PASIRO
DYMAS — LIEPSNOS 

STULPAS.
Valencija, Italija. — Ana 

diena apie treczia valanda po

AMERIKIECZIAI BIZNIO 
NEMOKA VESTI.

Rokiszkis. Didele R. rubu 
krautuve durvse ežia iszkabino 
iszkaba su paraszu: “Pigus 
iszpardavimas.” 
na inejau ka nors isz rubu pi
giau nusipirkti.
perkalines skarutes. “2 litai 
30c. dabar, o pirma buvo pus- 
treczio,” — atsake krautu-

4 4

Asz su žmo-

Papraszomo 
skarutes.

vininkas.
pas Žydą, kuris be pigaus isz-

Tada mes nuėjome
. , e 1 • Į VALU- MV

Plot, perejo per visa aplinkine pardavim0> tokia pat skarute
stulpasliepsnos stulpas augszczio 

szimto metru ir ka tik užtiko 
kelionėje, visiką sunaikino. 
Tuom paežiu kartu kilo didele 
viesulą su akmeniniu lietum. 
Akmenai padare mi'lžiniszkas 
blades. Daug ypatų sužeido. klojima.

atsitikimo da
javai ir paszaras sudegė. Nuo-

visiką

Priežastis tojo 
ne isz tvrinet a.

VAGYS PASLĖPĖ PINIGUS, 
ŽIURKE SURADO, VAGIS 

SUIMTAS.
London. — Dideliam kotely

je likos surastas ofiso tarnas 
pusgyvis, baisiai sumusztas 
per nežinoma vagi, kuris pa
ėmė isz kasos 50 tukstaneziu 
franku.

In kolos dienas po tam, keli 
tarnai pateinino bėgant -didele 
žiurke, kuri pasislėpė in kami
ną seno ]x)cziaus. Kada nusi
davė in taja vieta, žiurke Lsz- 
baidyt, rado plyszyje masznele 
su pinigais, kuriuos pavogė isz 
kasos.

Palicije paliko pinigus ant 
vietos, o pasislėpė lauko vagies 
žinodami, kad vwgis ankseziau 
ar vėliau ateis pasiimti pini
gus. Ir pasiseko suimti vagi, ma žmones in laidotuves ir isz- 
kuriuom buvo Arthuras Deck
er, hotelio szoforis, kuris atėjo 
pasiimti pinigus.

Laike tyrinėjimo, prisipaži
no prie vagystes, kaltindamas 
tris kitus darbininkus, kurio 
prigelbojo jam vagy stojo.

*

pardavė mums už litą 70c.
GAISRAS. •

Szeduva, Panevėžio ap. Spa
liu 24 d., 8 vai. vakaro kažkas 
padegė Pranienes Salomėjos

Klojimo sukrauti visu metu

ta-

stoliu padaryta virsz 10,000 li
tu, klojimas buvo neapdraus
tas.

Nežiūrint, kad Szeduvoje 
gaisrai dažnai atsitinka,
cziau beveik visu ūkininku tro
besiai neapdrausti.

KAIP LAIDOJA 
NUMIRĖLIUS.

Plakszcziai (Szakiu aps.). 
Szioje apylinkėje yra užsilikęs 
paprotys, kad numirus turtin- 
gesniam žmogui, muszama bū
gnais. Bugnus drauge su vėlia
vom parveža isz bažnyczios ir 
pastato lauke prie duru. Susi
rinkę in szermonis vyrai musza 
bugnus pasidalydami. Lydint 
numirėlį in bažnyczia, būgnai 
neszami kartu, ir 
bugnuojama.
toks garsus, kad girdisi už 5-6 
kilometru. Tokiu tai kvieczia-

visu keliu
Bugnu balsas

roiszkiama pagarba mirusiam.
(Yra tai tikras laukinis pa- 

protis, koki naudoje Afrikonai 
klant nuvaryt piktas dvases 
nuo numirėlio. Del ko Lietu 
vei ta būda naudoje, tai yra 
nesuprantama. — R.)

ml
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BLEDINGI TVANAI
p*

APSIMAINĖ
PACZIOMS:upes jgzsiLlEJO, 22 ŽMO-I

& W. P. BOCZKOWRKI, Pre*. A Mf.
F. ff. HOCZKOH8KI, bailor. 40 METAS

Isz Visu SzaliuGYVA PALA,D0TA jsz LIETUVOS
NUBAUSTA 

PER MOTERES
LIETUVYS NUSZOVE JAU

NA VAIKINA.

TAIP SU VISOMS NEDORĖ
LĖMS REIKTU PASIELG

TI KAIP SU SZITA.

GIRTUOKLYSTE TARP 
JAUNUOMENES.

TAIPGI VAIKAIS, RAKAN
DAIS, ŽIEDAIS, NAMAIS 

IR VISI YRA DABAR 
UŽGANADINTI.

Auburn, W»is

I
NES ŽUVO, 

i   —te 1 į
BLEDES PADARYTA ANT 

10,000,000 DOLERIU.

ADGAIVINO SZUNIO 
GALVA

MOTERE INPUOLE IN 
MIEGA IR LIKOS TUO- 

JĄUS PALAIDOTA.

INPUOLE

Oralville, Ind. — Czionaiti- 
nes moterėles szio miestelio no 
paprastai atkcrszino 
paežiai kokio tai 
ardsono. Vyras neseniai susi
žeidė labai sau koja rr buvo pa
liegęs, už ka ji paeziule labai 
pradėjo neapkensti ir turėjo 
meilingus susineszimus su Ed
vardu Dunn isz to paties mies
telio.

Kada moteres užtemino tuos 
susineszimus nedoros moteres 
ir apleidimu savo vyro, susita
rė rustai nubausti apgavinga 
motore. Susirinko gana didelis 
buris pas Richardsonicne, isz- 
vilko jaja laukan, pasodino ant 
krėslo ir apnesze po visa mies
teli, spjaudydamos nedorėliai 
ant veido ir koliodamos bjau
riais žodžiais.

Ant galo nunesze jaja in szn- 
lini kuriame buvo mažai van
dens ir purvyno ir inmete in 
taja maudykle, po tam paliepė 
jai apleisti miesteli in 24 va
landas. O kad tojo paliepimo 
neiszpilde, moteres atėjo va
kare, indejo jaja in automobi
liu, nuvožė ant stoties, iszpirko 
MHvtn ht InritjiHinpoliu pus gi
mines ir liepė daugiau nesu- 
gryžti.

Vyras užsiklojo sau sztoreli 
ir malsziai dabar gyvena, o mo
teres mylimas pabėgo isz mies
to palikes paezia ir keturis vai
kus.
SZUO ISZGELBEJO JAJA 

NUO MIRTIES.
Marion, Ohio. — Mrs. Mar

ga rietą Cavner, jau senyva mo
tere einant netikėtai inpuole in 
gile duobe kurioje buvo van
dens ir butu prigerus jaigu ne street.

nedorai
II. V. Rich-

sau

butu josios isztikimas szuo su- 
szaukes žmones in pagelba su 
savo lojimu ir nekantriu bėgio
jimu aplinkui duobe. Žmones 
supratę ant pasielgimu szunio, 
kad turėjo kas nors atsitikti, 
pasiskubino'ir in pati laika pri
buvo in pagelba. skenstaneziai 
senukei, isztraukdami jaja isz 
vandens. Motere padovanojo 
szuniui sidabrine apykakle 
iszgelbejima jai gyvasties.
PALIKO TURTĄ DEL 

NUPIRKIMO PECZIU
DEL VARGSZU.

— Visos var

v u z

taipgi
23-25 metu

Chicago. — Vinca Adomaiti 
826 W. 33czios nli. 16 metu vai
kina, patiko mirtis ice cream 
parlore 3329 Auburn avė. Nu- 
szove Adomaiti Antanas Yusz- 
ka, užeigos savininkas, 
jaunas gal kokiu
vyras. Kulka pataikė Adomai- 
cziui szi rd in ir jis mirė tuo
jaus.

Suimtas Yuszka ir nugaben
tas Doering policijos stoty pri
sipažino papildęs žudinsta. Pa
gal Yuszkos, Vincas Adomai
tis užejes jo krautuvėm Pak
vietęs ji, Yuszka 
sus. Adomaitis, 
puti iszsigeros. 
mo jisai, 
Tuomet Adomaitis 
ji, Yuszka, suktybe, motes stik
lą vandens in ji ir mėginės su- 
muszti.

Taip aiszkina atsitikima Yu
szka. Nuszautojo vaikino tėvas 
Jonas Adomaitis, policijos sto
ty kaltino Yuszka, buk szis nu
girdės jo sunu, paskui apiple- 
szes ji pagalba daisu ir tada 
nuszoves. Pagal ikdomaiczio tė
vo, daug kitu vaikinu ir mergi
nu užeidavo pas Yuszka ir gir
tuokliaudavę.

Detekt>\bTi, Seržantai Bert 
Haslem ir Charles McMorrou, 
ladare Yuszkos krautuvėj kra- 
a, ir rado penki* galionus deg

tines.
Policija taip jau suėmė tiks

li klausinėti penkis kitus jau
nus Lietuvius, kurie buvę krau
tuvėj kiek pirmiau Adomaiczlo 
nuszovimo. Ju varčiai yra: An- V * v a
tanas Ziedras, Petras Ziedras, 
— 3365 So. Morgan St., Chas. 
Kulbis, — 3232 Lime St., Chas. 
Kodis — 3010 So. Morgan St., 
Jonas Jenkus, 837 West 33rd

Salem, Ma 
gingos szeimynos ezionais pa
sinaudos gausiai, jaigu mies
tas sutiks ant priėmimo palik
to turto • per mirusi Tamosziu 
Sweeter, kuris mirė Bostone 
50 metu adgal, palikdamas ta
da $10,000 ant procento o isz 
uždirbto procento už tiek metu, 
kožna meta paskirt 600 dole
riu ant nupirkimo kožnai var
gingai szeimynai pecziu, visus 
reikalingus puodus, szau'ksz- 
tus ir 1.1., ir vežimą augliu. 
Miestas ant to sutiko.

STEBĖTINA PERMAINA 
GAMTOS.

Salt Lake City, Utah. — Ne
paprastas persimainymas bal
to žmogaus ant nigerio, nuste
bino daugeli daktaru, kada 
James Wingert, pamaželi, bet 
kas kart labiau pradėjo persi- 
mainyt isz balto žmogaus ant 
juodo. Daktarai yra tuom labai 
nusietebeja ir su atyda tyrinė
ja ligoni. Manoma kad jojo

•f j r

jis

metyti dai-y

esą buvęs tru-
Daisu blaszky- 

Yuszka, laimėjęs, 
apkaltinęs

Seržantai

CENTAS PRIEŽASTIS 
MIRTIES.

Phillipsburg, N. J. — Anta- 
asztuoniolikos 

senumo kūdikis
nu kas Felpner, 
menesiu senumo kūdikis, lai
kydamas centą burnoje, staigai 
ji nurijo. Daktarai negalėjo ki
taip iszgaut pinigėli isz jo vi
duriu kaip tik per operacija. 
Norints padare dvi operacijos 
bet cento negalėjo iszgauti ir 
kudikils turėjo mirti.

RADO $1,286 SENOJE 
KAMODOJE.

Neenah, Wis. — Senoviszka 
kamoda, kuria pirko tūla moto
re ant licitacijos, atneszo mo
teriai netikėta gilinki, nes rado 
slaptam stalcziuje 1,214 dolor 
riu. Kamoda prigulėjo prie 
senmerges Mares Edgarton ku
ri turėjo papratiima 
senus rakandus.

pirkinėti

;. — Czio- 
apsimaino

Chicago. — Szesziose valsti-
— Missouri, Kansas, ()k- 

Mississippi, Kentucky
JOSO 
lahoma, 
ir IIlinojuj l\*anai -padaro mil- 

bledes ir paėmė 22 
gyvastis, prick tam pildą re bla
des ne mažiau kaip ant dc- 
szimts milijonu doleriu.

Mississippi 
daugel i ošę 

Kaip

NUPJOVĖ SZUNIUI GALVA 
KURIA LAIKE GYVA PER 

TRIS VALANDAS.

ATKASĖ BET BUVO JAU 
NEGYVA.

Moskva. Rusiszki

žiu isz kas

mažiau

Moskva. — Rusiszki profe
soriai-daktaru i Brukanenka ir 
Czeczidin isz Moskvos moks
liszko universiteto
padare nepaprasta 
unit szunio, kuriam 
galva ir užlaiko gyva per tris

1

szia-is vaikais pas

New 
nais dvi szeimynos 
viskuom ka lik turėjo ir yra 
isz lo labai užganadintos.

Willinuvs Brown, nesenei ap
skundė savo paezia už žverisz- 
ka pasielgimą su juom ir parei
kalavo persiskyrimo. Po tam 
melde savo 'kaiminkos Mrs. 
Lizzie Heidelbergcr idant ji ji 
butu pas ji už gaspadinc, toji 
sutiko, atsikraustė -su savo szc- 

W ii Įima, o
poni Brown apleido vyro pa
stoge su trimi vaikais 
Heidel berg i e ne ta i pgi 
persiskyrimo nuo 
kuris 'sutikės Mrs. Brown 
sake jai savo varga 
idant 'toji ateitu pas ji 
diniaut,

Vyrai apsimainė ne tik mo
terimis, bet namais, 
ir vaikais ir abidvi 
atidavė vyrams savo vinezevo- 
nos žiedus. Visi 
dinti isz tuju mainu ir sako 
kad džiaugėsi jog taip padare 
ir yra linksmesni 
uavo 
mis.

, 2,689 AUTOMOBILISTU 
ARESZTAVOTI.

ILlrrisbin g, Pa. — Palicijo 
aresztavojo 2,689 automobilis
tu Okto’bcrio menesyje už per
žengimą motoriniu tiesu, kurie 
užmokėjo $33,869.50 'bausmių: 
112 už važiavimu girti būdami, 
814 už peržengimu plentu tie
sas, 754 už greita važiavimu ir 
122 už žiburius. Tame menesy
je likos iszegzaminavota 17,675 
del dreiveriu laisnu, bet 6,380 
juju neaplaike.

KO NESUPRANTI, TO 
NESKAITYK.

Baltimore, M d. 
09 ,

t rimi . Mat 
jeszko 

savo vyro, 
, ap- 

ir prasze 
gaspa- 

ant ko ir sutiko.

b

raka adais 
mo toros

yra uzgana
rna i nu

ne kaip su 
(ikrais vyrais ir motori-

Janna's
metu, W. R. En-

Ūpo iszsilicjo 
užliodama 

kur pakilo ant 
pėdu.

violose
laukus.
dvideszimts pėdu. Tuksian- 
cziai žmonių pasiliko be pasto
gių. Vien lik Kcntuckijoj turė
jo apleisti beveik du tukstan-, 
ežiai žmonių savo gyvenimus.

Aplinkinėje Quincy, III., van
duo užliejo 7,000 akeriu žemes. 
Missouri,'Kansas ir Oklahomo- 
je padaryta daugiausia bledes 
ir 18 žmonių neteko gyvaseziu.

Ant IIlinojaus puses upes 
szonai truko keturiose vietose 
užliėdama' szeszis tukstanezius 
akeriu užsėtu lauku. Farmeriai 
aplaike dideles bledes ir nete
ko visko nes turėjo patys gel
bėtis in saugesnes vietas.

Pa. — Oktobe-

AUKOS AUTOMOBILIU 
OKTOBERIO MĖNESYJ.
Harrisburg,

rio mėnesyj, Peniisylvanijoje,
automobiliai užmuszc 112 ypa
tų,. o suž?ido 1,888 (o gal ir 

2,187 automobilinėse 
671 žmones likos

daugiau)
nelaimėse;
paltaikinti ipo r automobilius o 
1,141 nelaimiu buvo per susidū
rimą automobiliu, 15 automo
biliu susidabže ant skerskelių.

kada

ana diena 
bandvma 
nupjovė

laik- 
raszcziai garsina sekanti atsi
tikima: ,

Netolimoje apygardoje No- 
voezorkasko mirė motere vie- 

t ena itin in ka i m i eczi u. 
nesirado

vaikinas
right perpjovė sau gerkle idant žyti. 
greieziau gautis in dangų, kur 

datirti teisybes, kas

9 ANGLEKASIAI KALTI
NAMI UŽ ŽUDINSTA.

Pittsburgh. — Devyni jauni 
anglekasiai yra teisiami Alle
gheny County kniminaliszkam 
sudo už sumuszima ant smert 
kito anglekasio Miko Jarusevi- 
cziaus, 38 metu, isz Nanty Glo, 
Pa., praeito Kovo 5-ta diena. 
Jaruseviczrus likos sumusztas 
ant smert netoli kapiniu, kada 
ėjo namo. Musztukai mane kad 
tai straikiorys eina isz darbo ir 
visi ant jojo užklupo. Kaltinin
kais yra: Jona-s Miklov, Jonas 
Konocki, Juozas Bassett, E. 
Szimon, Julius Frank, Louis 
Branza't, John Kubic, Fred Si-

-protėviai turėjo būti nigeriais. monetti ir Juozas Konocki.

teisybesgalėtu 
link mokslo Raszto Szvon'to. 
Enright su karszcziu skaito 
biblije kas diena bet nieko isz- 
manyti isz jos negalėjo. Skai
tydamas papaiko ir perpjovė 
sau gerkle, todėl kad nuėjus in 
dangų galėtu persitikrint ardangų galėtu persitikrint 
viskas kas biblijoj yraiparaszy- 
ta yra teisybe.

Jaigu turėtu toki protą kad 
galėtu vėl sugryžti, tai gal ka 
nors ir mums papasakotu apie 
užgrabini gyvenimą.

KIRVININKAS NUŽUDĖ 
TRIS ŽMONIS.

Omaha, Neb. — Kokis tai 
pasiutęs kirvininkas, kuris už
klumpa ant mieganeziu aukų, 
sudaužydamas joms ;pakau- 
szius yra jeszkomas per visa 
palicijo Omahoje, nes lyg sziam 
laikui jau nužudė tris ypatus 
be jokios midlaszirdystes. Dvi 
isz nužudytu atiku buvo moto
rus, nuo kuriu pasiutėlis nu
drasko visas drapanas.
PRICZERIS PERSZOVE SA

VO PRIESZA MEILEJE.
Wellsboro, Pa.

KARUKAI SUSIDŪRĖ — 
50 SUŽEISTA.

Pittsburgh. — Du karukai 
susidūrė Homostoade
vienas isz j u pabėgo žemyn kal
nu trenkdamas in kita. Ponkos- 
deszimts pasažieriu likos su
žeisti ir nuvežti in ligonbutos. 
Abudu strvtkariai ’likos sudali

DIDZIAUSES EROPLANAS 
ANT SVIETO SUDEGE.
Philadelphia. — Naujas, ka 

tik užbaigtas didžiauses ero- 
planas 4‘Patrician,” kuri keti
no .apkriksztyt Ketverge, sude
ge visiszkai dirbtuvėje Koy- 

j stone Aircraft Co. Nuo eksplo
zijos gazolino apdegė baisiai 

i du darbininkai. '

visiszkai

- Eroplanas buvo vienas isz 
didžiausiu ant svieto, kasztavo 
$75,000 ir galėjo jame talpytis 
22 pasažioriai. 
eroplano likos
kaip rodos už trijų sanvaieziu 
bus padirbta naujas. 

f 
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Paskutines Žinutes

Trys motoriai
iszgc’lbeti ir

—. Ųžvydoji- 
mas už 15 motu mergaite pri
stūmė baptistu įpriczori Rev. 
Leona Halm, 22 metu, prie to
kio pasiutimo, kad paszove -pa
vojingai savo įpriesza Andriu 
Labarr, 35 motu, be jokios prie
žasties ir dabar tasai kovoja 
su mirezia ligonbuteje, nes tu
ri tris kulkas pilvo. Priczcris 
uždarytas kalėjimo.

Moskva. — Ukrajinoje 
pradėjo baisei platintis badas. 
Sakoma, kad net keturi milijo
nai žmonių reiks peneti per ežia 
žiema.

11 Oklahoma City, Okla. — 
Ant parengto vaistinio baliaus 
parengta per politikierius, sve- 

‘4 keiksa 
kuris svero tūkstanti svaru.

1t New York. — Laivas 
44 Vestris” kuris nuskendo pra- 
ojta sanvaito, randasi gylamo
jo mariu 12 tukstaneziu pėdu, 
kaip inžinoriai iszmieravo.

II Washington,D. C. — Per 
szeszis paskutinius menesius 

J Amerikoniszki automobilistai 
sunaudojo 4,652,393,535 galonu 

* gazalino.

czei suvalgė dideli

DA APIE SURASTA SKAR- 
BA NE TOLI TRAKU.

Kaunas 
garsinta apie 
Skarba prie 
Trakiu paviete, bet kiek buvo 
surasta, tai to negarsyta. Da
bar valdže skelbia, buk suras
ta kelios aržuolines skrynios, 
kuriose buvo 1,650,000 doleriu y 
vertes auksiniu pinigu paej-z 
naneziu isz Asztunto szimtme- 
czio. Skrynos buvo užkastos 
tik kelios pėdos po žeme.

buvo— Neseno i
surasta dideli

Jokubu kaimo,

no isz '
O kad aplinkinėje 
daktaro, todėl no buvo kam isz- 

! ant tikrųjų 
tik papuolė in letar-

Likusis vvras

f)*’ ‘ ,l «‘"*«***-V ,4, j/4,4 V14O . .

valandas su liauja maszina va-'tyrinėt ar motoro
dinama “szirdis” kuri pumpa
vo krauju in szunio galva, pa- 
nasziai kaip dirba tikroji szir
dis.

» *

Szuniui (galvai) davė mėsos 
kuria nurijo, bet žinoma mesa 
iszpuolc per kakla. Galva lojo 
(bet balso ne buvo girdėt), 
mirkeziojo akimi ir aszaros by
rėjo isz akiu rodos nuo skaus
mo. Galva apsisukdavo ant pa- 
szaukiino ir dairėsi aplinkui. 
Klausymas užėjo, 'ar isztikruju 
galva jaute skausmą ir ar aki
mi ka mate ar ne. *

Panaszu bandymą profeso
riai padare ant beždžionku ku
rias užlaikė gyvas per kelioli
ka valandų. Dabar tieji dakta
rai jesžko žmogaus, kuris pa
aukautu save del moksliszko 
tyrinėjimo ar galima butu jam 
sugra’žinti 
bet kandidato da neatsirado.

szirdis

4

gyvastį «po mireziai,

16 RAZBAININKU 
SUSZAUDYTA. .

Szosziolika Ki- 
niszku mariniu razbaininku li
kos suszaudyti, kurie apipleszo 
laiva Shansi, 

ir 
pi’plesze.

London.

žmonių 
a

nužudo keliolika
visus pasažierius

ui i re ar 
giszka miega, 
matydamas kad kūnas buvo 
visas pamelynaves, ant rodos 
popo, nutarė tuojau palaidoti. 
Bet netrukus po tam vyras ve
la atėjo pas popa melsti pavė
lini mo atkasti lavono, nes tu
rėjo koki tai prijautimu, kad 
pati gal ant tikrųjų nemirė.

Popas sutiko ant praszymo 
atkasti motere. Kokis buvo vi
su nusistebėjimas ir iszgastis 
tuju, kurie atkasė gratia ir at
vožia ji iparegejo apgraužtas 
lyg kaului rankas, apkruvinta 
veidą, pilnas saujas plauku ku
riuos iszpesze isz galvos adgi- 
jusi nelaiminga motere pakol 
neužtrosžko ant įsmert grabe.

Szis atsitikimas padare viso
je aplinkinėje dideli 
ant žmonių.

EKSPLOZIJE AMUNICIJOS 
UŽMUSZE 18 ŽMONIŲ.

Vincennes, Francije. — Asz- 
tuoniolika žmonių likos 
rnuszti o daug sužeista per ek 
plozije, kuri kilo amunicijos 
dirbtuvėje, tuojaus prie Pary
žiaus užmiesezio. Tarp užmusz- 
tuju yra kareiviai ir civiliszki 
žmones. Visi langai aplinkinėje 
keliu myliu likos isz'kulti.

inspudi

v u z

APMĖTĖ PAVEIKSLUS SU
PUVUSIAIS KIAUSZINEIS.

Klaipeda. — Telegramai 
pranesza apie 4 4 sujudusiu” 
Lietuviu žygi priesz Vokiszku 

(krutamuju paveikslu) 
, dviems kino 

aviniukams buvę net 
papraszyta rodyti 

paraszais, bet 
savininkai atsake, buk publika 

nemėgtu. Tat Lietuviams 
neliko nieko kito, kaip Vokisz- 
kais paraszais filmas /pavai- 
szinti supuvusiais kiausziniais, 
ka ir padare. Policija, kuri at
vyko sviedejus aresztuoti, ju 
ne rado.

VOGINĖJO ISZ PASZTO 
SIUNTINIU.

Nesenai kriminaline policija 
Kaune iszaiszkino, kad paszto 
laiszkininkas Julius Majaus
kai pavogė isz paszto siuntiniu 
sidabru ir liukso keliu tukstan
eziu litu vertes. Auksas ir si
dabras buvo siuneziamas vie
nai Kauno auksakaliu firmai. 
Kaltininkas aresztuotas.

apie

filmu 
rodymą. Sako 

s 
oficialiai” 

filmu Lietuviu

teatru 
U

to

AUKOS TAMSUOLIU.
Moskva. — Nesenei upeje 

Doncoi, maudėsi kelios, mote- 
res. Besimaudant pakilo debe
sys ir pradėjo lyt. Viena mo
tore iszejus isz upes pradėjo 
rengtis, tame trenke perkūnas 
in jaja ir nelaiminga motore 
krito be ženklo gyvasties.

Subėgo myne žmonių, 
go ir vyras pritrenk tosios. Isz- 
rengus motore, 
skūra sumarginta per elektri
ką. Kas tok is davė rodą, jaigu 
nori iszgelbet motoro nuo mir
ties, tai turi iszimt ženklus pa
liktus nuo pažeidimo ir pradė
jo lupti skūra gyvai moteriai, 
nes tai yra ženklai .padaryti 
per pikta dva'sia. Ligone jau 
gana kentėjo nuo sužeidimo ir 
daipradejo jai gyvai skūra lupt 
nuo kūno. Motore iszgyveno ,da 
visa para, po tam,mirė.

9 Italija. — Ana

iii jaja

at'be-

ipasirodo kad

TRYS NAUJI KARDINOLAI.
♦ ♦

Rymas. — Deceiriborio mė
nesyj popiežius paskirs tris 
naujus Italiszkus kardinolus, 
monsignorius Racelli, Serafini 
ir Lavitrano. Dabar bus 34 
Italiszki kardinolai ir 33 kitu 
tautu pralieta i.

EROPLANAI ISZ ITALIJOS 
IN AUSTRIJE.

Rymas. — Susinoszimas oru 
tarp Austrijos ir Italijos per 
oroplanus, kelione bus atlikta 
in kotures valandas su pagelba 
naujausiu eroplanu, kurio yra 
pamiszus in Bremeno eropla- 
nus, kurie turės po 450 pajėgu 
moterius ir gales padaryti 137 
mylės ant valandos.

NEPAPRASTAS PASIRO
DYMAS — LIEPSNOS 

STULPAS.
Valencija

diena apie treczia valanda po 
piet, perejo per visa aplinkine 

stulpasliepsnos stulpas augszczio 
szimto metru ir ka tik užtiko 
kelionėje, viską sunaikino. 
Tuom paežiu kartu kilo didele 
viesulą su akmeniniu lietum. 
Akmenai padare milžiniszkas 
bledes. Daug ypatų sužeido. 

atsitikimo da

visJka

Priežastis tojo 
neisztyrineta.

VAGYS PASLĖPĖ PINIGUS, 
ŽIURKE SURADO, VAGIS 

SUIMTAS.
London. — Dideliam hotely- 

jo likos surastas ofiso tarnas 
pusgyvis, baisiai sumusztas 
per nežinoma vagi, kuris pa
ėmė isz kasos 50 tukstaneziu 
franku.

In kolos dienas po tam, keli 
tarnai palomino bėgant didele 
žiurke, kuri pasislėpė in kami
nu seno i>ocziaus. Kada nusi
davė in tuja vieta, žiurke isz- 
baidyt, rado plyszyje masznele 
su pinigais, kuriuos pavogė isz 
kasos.

Palicijo paliko pinigus ant 
vietos, o pasislėpė lauke vagies 
žinodami, kad vugis ankseziau 
ar vėliau ateis pasiimti pini
gus. Ir pasiseko suimti vagi, 
kuriuom buvo Arthuras Dech
er, hotelio szoferis, kuris atėjo 
pasiimti pinigus.

Laike tyrinėjimo, prisipaži
no prio vagystes, kaltindamas 
tris kitus dar'bininkus, kurio 
prigelbėjo jam vngystojo.

• •

AMERIKIECZIAI BIZNIO 
NEMOKA VESTI.

Rokiszkis. Didele R. rubli 
krautuve duryse ežia iszkabino 
iszkaba su paraszu: ‘‘Pigus 
iszpardavimas. 
na i nejau ka nors isz rubu pi
giau nusipirieti.
perkalines skarutes. “2 litai 
30c. dabar, o pirma buvo pus- 
treczio, ” 
vininkas.
pas Žydą, kuris be pigaus isz- 
pardavimo, tokia pat skarute 
pardavė mums už litą 70c.

GAISRAS. >
Szeduva, Panevėžio ap. Spa

liu 24 d., 8 vai. vakaro kažkas 
padegė Pranienes 
klojima.

Klojimo sukrauti visu metu 
javai ir paszaras sudege. Nuo
stoliu padaryta virsz 10,000 li
tu, klojimas buvo neapdraus
tas.

Nežiūrint, kad 
Į gaisrai dažnai atsitinka, 
cziau beveik visu ūkininku tro
besiai neapdrausti.

KAIP LAIDOJA 
NUMIRĖLIUS.

Plakszcziai (Szakiu aps.). 
Szioje apylinkėje yra užsilikęs 
paprotys, kad numirus turtin- 
gesniam žmogui, inuszama bū
gnais. Bugnus draugo su vėlia
vom parveža isz bažnyczios ir 
pastato lauke prie durti.'Susi
rinko in szermenis vyrai musza 
bugnus pasidalydami. Lydint 
numirėlį in bažnyczia, būgnai 
neszami kartu, ir 
bugnuojama.
toks garsus, kad girdisi už 5-6 
kilometru. Tokiu tai kvieczia- 
ma žmones in laidotuves ir isz- 
roiszkiama pagarba mirusiam.

(Yra tai tikras laukinis pa- 
Iprotis, koki naudoje Afrikonai 
Idant nuvalyt piktas dvases 
nuo numirėlio. Del ko Lietu
vei ta būda naudoje, tai yra 

| nesuprantama. — R.)

paraszu:
J,

i <

Asz su žmo-

Papraszomo 
skarutes.

- atsake krautu- 
Tada mes nuėjome

Salomėjos

Szeduvoje 
ta-

visu keliu
Bugnu balsas
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neroikalauji, bet kada juju 
trokszti ir reikalauji nuo juju 
snszelpimo, tada visi kreipėsi 
nuo lavos užpakaliu.

MAMYTE KUR YRA
TĖVELIS?

v.

Kas Girdėt*■   —   —— ........ .■r---- -  -------------- —
Dekavones Diena yra lega- 
r.ka szvente visose Suv. Vals- 
jse ir teritorijose. Kas mot

Valstijų prezidentas ir
Istiju gubernatoriai iszlei- 
ia insakyma paskiriant par
tini Lapkriczio men. Ketver- 
kaipo dekavones paminoji- 

i. Pasinxlo, kad beveik visas 
saulis užlaiko koki nors pa- 

Visn laiku visi 
turėjo kokia

teiktu gerovių.
rdxii, Grekni,

apvaiksz-
nuti

kavojima. 
tonos, turi ir 
rs padekavojimo diena, ku- 
i pasvenezia atminimui visu 

Senoviszkus 
Rvm i(*ezia i ir

linus Anglijos Saksonai tu- 
jo savo piuezio pokylius. Pir
as padekavones 
jojimas buvo laikytas 
me pasaulyje 1621 m. Laiky-
s Plymoutlie rudeny, po bai- 

vasaros, kuomet beveik 
įse Kolionistu, kurie atvyko 
it. laivo “Mayflower” iszmi- 
. Szie likusieji 
sidraugavo su 
irie pamokino kaip nuginti 
imu s.
Del to npvaikszcziojimo, 
turi vvrai buvo iszsiusti 
nikscziauti. Jie buvo taip pa- 
kmingi kad laukiniu kalaku- 
pakako net visa sanvaite. 

)t del szito istoriszko apvaik- 
ziojimo szitie Kolionistai pa
kvietė ir savo Indijoniszkus 
“augus, isz kuriu net 90 atvy- 
> po vadovyste vado Massn- 
it. Pokylis tęsęsi net per tris 
enas.
Taip prasidėjo Amerikos De- 
kvones Diena. Musu tradici- 
naliszkns pietus susideda isz 
»pto kalakuto.
Bet padekavones diena 
ekur kitur taip apvaikszczio- 
i kaip yra apvaikszcziota 
nujos Anglijos valstijose, kur 
rmieji pilgrimni apsigyveno. 
[>je dienoje susirenka visi 
eimynos nariai, ir jie užlaiko 
ena kaip Kalėdos yra apvai- 
szcziotos kitose vietose.

)S

M a v flower 
Kol ioui st ai 
Indi joną is,

y >

to 
vvrai

nėr

Ant gido visas svietas daži- 
>jo kokia buvo priežastis bai- 
os nelaimes ant Atlant i ko 
ariu, per nuskendima laivo 
ėst ris, .300 myliu nuo Virgini- 
s pakraszczio.
Iszgelbeti

ivo kukorius

tikėti kad
turėjokli ris

pusi! žievini apsa- 
meja atvirai, buk tuojaus po 
ivo iszplaukimui isz 
orko, jau žinota kad laivas 
-a netinkamas ant keliones, o 

apreiszke jog
ida laivas radosi ant mariu, 
mduo pradėjo užlieti žemuli
us dalis laivo.
Tiesiog galima 
i pi tona s laivo,
> savo globa keturis szimtus 
įsažieriu, tarp kuriu radosi 
lug vaiku ir moterių, neture- 
i proto sngryžti adgal in pri- 
ova arba iszsiunsti ankseziau 
raszyma pagalbos per radio, o 
j butu tada ne viena ypata 
jfikendu.s.
Moteres, vaikai, 
erini, darbininkai ir 
>atai, turėdami vilti, kad lai-
> darbininkai ir kapitonas, po 
risiega turėjo saugoti pasa- 
eriu gyvasti, o bet jie nieko 
Mirupino apie gyvastį tuju, 
iriuos vežė in paskirta vieta. 
Nežino ka manste kapitonas, 

uris turėjo daugiau kaip sze-
valandas laiko ant puren

imo visokes apsaugas gelbe- 
mo, o bet to neiszpikle. Kada 
u laivas beveik visai virio 
it szono J n mares, tik tada 
ite žino kitiems laivams apie 
Jaimc ir kad atplauktu jam 
. pagelba. Badai kapitonas isz 
ipesties pats szoko in mares 
nuskendo.
Dabar eina tyrinėjimai !<as 

>me buvo kaltas, bet nekuria 
irhininkai, kurie atvirai pir- 
a pasakė keno tame buvo kal- 
, dabar t^li ir sako kad neži-

> papirkti idant tylėtu, 
om kart szimtai žmonių sil- 
»i ant dugno mariu.

ne

biz-vvrai,
(r ’

diplo-

) nieko. Žinoma, kad lieji bu- 
o

Prieteliu daug yra kada juju
....

Musu Lietuviszka visuome
ne czionais Amorike vrn isz- 
krikus in mažus būrelius, isz- 
moiyti p<> visa ploti Suv. Vals
tijų, todol Lietuviai privalo 
paduoti vieni kitiems prieto- 
liszka ranka, susiriszti in san- 
ryszy ir visi privalo sutikimo 
darbuotis del labo musu paežiu 
ir visos visuomenes. 'Po reika
lauja ne tik pasikėlimas musu 
tautos cziouais 
loenas gerlnivys.

Lietuviai ta padarys, 
tuom greieziau pasirodys kita- 
taueziams, kad ir mes no esamo 
paskutine tania, o ypatingai 
politikoje. Pakol neatslumsime 
nuo savos to nevidono visuo
menes musu nesutikimo, pavy- 
dos vieni kitiems, pakol nepa
duosime kitiems prieteliszkos 
rankos, pakol nepaliausime ap- 
szmeižinoti vieni kitus, tai nie
kados nepasikeisi me ir visados 
busime už paskutinius palaiky
ti per svetimtauezius. 
arba iszpažinimas 
maiszytis in tautysta. — jnigu 
tik Lietuvis, tai ir brolis. Pri
valome vieni kitus remti ir my
lėti — tik tas musu tauta pa
kels ir 
gerbūvi.

Tūlas

ežia u

Amorike, bet 
Kuom grei
ta

o ypatingai

Tikyba 
neprivalo

suteiks mums visiems

beveik 
g romą t u, 
laji laika

gromatnoszis James 
Ilartlepoolo isz Philadolphijos 
isztamavo per 42 metus ir per 
taji 'laika isznesziojo 
septynis milijonus 
iszvaikszcziojas in
165 tukstaneziu mvliu. Bet ne

gro mat- 
neszia Marijona Rallston’iene, 
B i 1st on, Me., kuri laike savo 
taniystos per 51 motus neaplei
do ne vienos 'dienos savo už
duotyje ir perėjo daugiau kaip 
250 tukstaneziu mvliu.

ingalcjo moteriszka

kuri

vienoje

tyti, 
“gamta, 
1.1., ant

apie

> >

Czionais Amorike, 
vietoje, netikėtai suėjo tūlas 
Liet uviszkas kunigas su valna- 
maniu, kuris daugiau nieką ne 
turėjo ant liežuvio kaip tiktai 
progresą ir apszvieta ir nore1 
damas priesz kunigą pasista- 

pradojo tauzyti
Bruną, Koperniką ir 

galo ir užkliudė spa- 
viedni tardamas: “Asz visai ne 
einu in spavJedni, nes neturiu 
isz ko spaviedotis o ir nereika
linga spaviednis.”

“Gerai, norints szventas Jo
nas kožna vadina melagiu, ku
ris sako kad neturi gricko, 
— atkirto malsziai kunigas.

“Gali mane kunige, prie to 
neprilyginti, ne tuju szventuju 
neminėti.”

“Asz tamista prie to nepri
lyginu, nes szventieji per visa 
laika savo gyvenimo ne norėjo 
save vadinti be jokiu nusidėji
mu.”

Valnamanis buvo akyvas ži
noti prie kokiu jis bus prily
gintas.

“Matai, yra dvi klasos žmo
nių ,farp tuju kurie ncgrieszi- 
je. * ’
“Ar szitaip? O koki tai?” už

klausė valnamanis akyvai.
vienos klasos priguli“Prie

vaikai, kurie da neturi proto 
kaip reikė, o prie antros klasos 
priguli kvailiai kurie jau nete-

— atsako malsziaiko proto,
kunigas.

Valnamanis kaip muilą pra
rijąs, nutilo ir nuleido akis.

> f

J. G. BOGDEN,
AGENT

322 W. LONG AVE.
DU CBOIS, PA.

Siuncziu Pinigus in Visas 
Dalis Pasaulio. Parduodu 
Laivakortes, Padirbu Da- 
viernastis, Suteikiu viso
kius Teisminius Patarimus

1 '■—

666
yra tei Receptas del 

Szalozio Gripo, Flu, Dengue,
Bilious kanizczio ir Materijos.

Greitai veikia. Gausite aptiekose

lt

Laikrodis 
skambino

soniai Jan tez-
dvylikta valanda 

nakties. Ant gatvių apsiyiesz- 
tik girdei loti 

žingsniai naktinio sargo kuris 
sau eina nuleidęs galva, ir mo
suoja savo polieijanto paika. 
Seniai jau nnltilo riksmai vai
ki jos, t n laisvu buieziu kurioms 
(liekas nerupi apart valgio ir 
zobovu. Visi miega.

Visu namu languose nema- 
tvt žiburiai ir tik kur ne kur 
pro plyszius langdangseziu ma
tyt szviesa.

Vienam prastam namelyje, 
prie vienos isz užpakaliniu uly- 
ezaieziu matyt lahgoliuose tam
sus žiburėlis. Prastoj stubolej
prie lovos sėdi vienatine mote- 
riszkc ir su skausmu žiuri in 
gulinti, iszblyszkusi, serganti 
savo sūneli, kuris'tai užmerkia 
akutes, lai vėl pravėrė, girdė
damas molinos skausmingus 
dūsavimus. Sudejuoja, tarytum 
a! jautės motinisžkos szirdies 
skausmus, tada motina kaip 
aniuolas sargas lenkėsi prie 
kudikio, bneziuoja ji, glaudžia 
prie savo varstomos, kaip pei
liais,
šia jo ka skauda 
glosto jo 
uos 
n (d i
vienai inis, 
uos...”

Vaikutis pravėrė akutes, ap
sižvelgė po kambarį ir silpnu 
balsu užklauso:

— Mainyto, kur yra tevo-

pa tavo tyla ir

»

skausmais krutinės, klau- 
ar ko nori, 

galvele, q akys jos pil- 
aszaru, tarsi praszo:

mano,

J

< ‘ Q i e O u -

manodžiaugsme 
nepalik manes vie-

nosia, niurna ka toki po nosia 
ir svyrupja, kaip pakirstas me
dis, negalėdamas iszhUkyt sun
kios galvos ant sprando; fre
ezes girgždžianeziu balsu dai
nuoja, kaip paprastai girtuok
lis (lainnoja lėtai, nes liežuvi 
burnoj ka tik jau apverezia:

“Gorkim broliai, ulinvokim, 
Rytoj szvonla, iszmiogosim...”

Tai vol:
“Gerkim, gerkim uliaVokim 

Sziadion geras Įniks,
Kas goria, idiavoja, 

Tasai musu vaiks...

♦

'Pasai musu vaiks...’'’
Kiti du sznekasi apie politi

ka, o nors jau vienas kito nesu
pranta, ginezinasi ir .tranko 
ant stalo su kumszezioms.

I Dainuojantis urnai nutilo ir 
apsižvalgo aplink baisiom, bal
tom akimis. Pradėjo keltis nuo 
k (‘dės.

— Kur eisi ? — klausia, vic-

lis?..
a

į -
i
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GELEŽINKELIS PRIGULINTIS PRIE VIENO ŽMOGAUS
inndnM szis geležinkeliu kuris priguli prie.
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da jo, sūneli mano, 
nėra da namie.

— Kodėl jis nepareina?
— • Nežinau mano paukszte- 

li, nežinau aniuoleli...
— Ar tuojau pareis
— Pareis, pareis..,
Vaikas atsidusęs sunkiai 

rijo seiles,‘nutilo ir guli vėl už
simerkęs; kvėpavimas jo kas
kart darosi sunkesniu...

Szuo gulintis ant. slenksczio 
tykiai sulojo. Motore pasikėlus 
pribėgo prie lango ir žiuri per 
ji laukan kur mato vien tik 
tamsa ir kolos žvaigždutes an't 
(la nga u s sj >i n ksoja nezi as.

Aszaros lyg žirniai pasirito 
isz akiu nioteriszkOs, atsiduso 
ir žiuri in dangų, matomai 
siunsdama savo tvkia malda 
prie Dievo ir aukuodama savo 
skausmus ir kartybes Dievui...

Kūdikis pajuto kaip motina 
pasikėlė ir .pažiurėjas in ja žiū
rint per'langa, klausia:

— Ko žiuri mamyte?

nu-

2/iurau, vaikeli, kas ei
na.

— Ar lovelis pareina?
— Ne, sūneli mano, da ne... 
Ir vėl priėjus prie kūdikio

Vėlu k an I sėdynes sz unvote, 
No kaip boba piisgalve, 

l<ai[) asz po svietą atsilankau, 
'Tai visko ir visaip matau.

Ant svieto niekad nebūna gero 
Kur boba joja ant vyro savo, 
'raukiatįsia jaigii sueina in 

pora, 
isz besiginezijaneziu apie O boba būna 'tamsesne už vyra,

f

na s
politika nors ne vienas isz j u 
dvieju nieko nenuvokė apie ja, 
ypaez sziadion...

— Namon,
— Kogi taip greit? Palauk 

visi eisim.
— Manes laukia;.. Vaikas...

atsako szis.

serga.
— A r paczios neturi ? ka?...
— Aha, bijai jos! — juokė

si antras, lurbut baime tave va
ro!

.Moluoji! — Mano pati 
man nieko nesako, negali, ba...

Ka? Užriszi jai burna?'
K, tvlek! Ji manos klan- 

ko ir gera man.
'Vai 'tu niekai,
palieki...
Kad no jus, tai nopalilc-

viena

ežia...

kad ja

— A?! — suriko keli bal
sai. Gal nori musztis! 'Pnojau 
galim bandyt.

— Tylėk, tylėk, nenoriu 
musztis, tik eisiu namon.

— Palauk! Da iszsigorsi-

t v lokI

me.
— Sakau vaikas serga...
— Juk neesi daktaras, ne- 

iszgydysi, o kad ir mirs, tai juk 
nesulaikysi...

— Ka, mirt? Ar,negali gy-

Uiti visko ir visaip matau.
>

O kada tokia boba 
Pasikelia, in unara 

Blusas atszere, 
Kas dien namines prigėrė. 

Niekas pas tokia verte neturi 
Ant kožno isz augszto žiuri, Kiti

Norints trandys byra, 
Proto gaivoje ne yra. 

O kad tokia primanytu, 
Savo sena, vyra niiinarvtu

(1 jaunesni .paimtu,
,Kaip priežodis sako:

Murns priesz akis stalo: 
“Galva žila, 

Pasiutimas svyla.
Dora ir szviosi moteris
N esi rūpins kitais suvis 

Savo vyra myli, 
Priosz ji nutyli,

0 jaigu kokia gauna lakiidra, 
Tai jau gana.

J’iiri ergeli lyg smert,

i 

j
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Tabor, Iowa, 
vieno žmogaus. Geležinkelis turi vienuolika myliu ilgio ir yra 
40 metu senumo. K. V. Stopper yra jojo locnininkn, agentu, 
kunduklorium, inžinierium ir dažiureloju, kuris apskaito jo
jo verto ant $135,000 ir kuris eina jsz
Sjtoppor pats dirbo vagonus ir niaszinns kurios yra 
tos isz fordiniu maszinu.

'Taboro in Malverna. 
padary-

.......j- ■■ 

IN KENTĖTOJUS
Gerklinis kntaras, Bronkitis, Ger

klinis kosulls, Sunkus kvėpavimas, 
Katariszkas kurtumas, Užimąs gal
voje, Priszakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebetine pasekme per 30 metu. 
Preke 25c per paczta. Turi rastii 
kožnam name. Iszrasta ir parduo
dama vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 

724-73G MULBERRY STREET 
READING, PA.

W. i TRASKAUSKAS 
.ji ■ , i |!W » M ” «

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja' kunus numiręliu. Pasamdo 
automobilius del laldotuviu, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU

/
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Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
reiszkia, jeigu jis yra apimtas ko$> 
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukao 
Kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistažolių nuo 
bile vienos žemiau pažymutu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne
matinio, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krūtine, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk COc. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus,.. užima ausyse^ nuomarą, 
szirdies liga, tai atsiunsk S5e. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.“ Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Ih'eparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloga. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Street. Spencerport. N. Y.

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu, 
160 puslapiu, bu dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius 
gali sapnuot,
puikiai d možiai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su na
ši untimu tiktai $1.50. 

...... .......... ....
W. D. Boczkdus/cas - to. 

Mahanoy City, Pa.
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Turi ergeli lyg smert, 

Ir turi tankiai pasigeri.
'Lokiu poru gana yra, 

Kur boba pametus vyra, 
Del to, kad senas, 

Negudrus, kaip jaunai, 
daigu jaunas ir st ragus butu 

'Vai ir viską jam atiduotu 
Ba jau ne viena taip padare 
Jaigu trumpai pabuvos boba 

pavaro.
Tokia 'boba susimylejimo 

ne turi,
Kad ir ligoje be priežiūros 

guli.
Gerai vyrai apsižiūrėkite 
Jaigu mergina už paežiu 

renkate, 
Ba jaigu Jnina dori tėvai, 

Buna dori ir vaikai. 
♦ • •

Ne vienas Džianas, Aridi ir 
Mikas, 

'Puri per nakti vargt kaip 
Graikas, 

Muszti blakes kaip dynus, 
Argi Frilando moteriukes 

vis taip bus ?
Jaigu vaiki nei te už burda 

užmoka, 
'Paj tegul nors blakes ant 

žmogaus neszoka, 
Negali naktimis pasilsėti, 
Turi su blakėms kariauti, 
Neužilgio susipras vyrai;
Palaukite, ateis laikai, 

Ant tokiu bobų nežiuręs, 
Pas Anglj‘ku» burda turės. 

* * ♦

Turimę Vilkesbori tokiu 
gyvuliu,

1

■

žmogus 
Knyga

i
I 
i

Ar asz ueiszmaitysiu...
Ar jau didelis? 

šia katras tai.
— Žinoma, 

jau mokinosi...
—- O, tai gaila...
v— Ko gaila?
—Ei, tu! duok alaus! — per- 

t ra u k e tas vi sa i k ai p 'k a d n e 
vyriszkas, tacziau kudikiszkas, 
be jokio sanriszio kal’baw, atsi
liepimus vienas isz tar,p6 būrio 
girtuokliu.

— Sėskis iszsigert ant pra- 
sz a 1 i n i mo r u p e sc z i.u!

Tegu) musu visos bėdos 
ir vargai nueina...

Ir vėl nedoras tėvas atsisė
dės geria del užmuszimo kir
mino, kuris pradėjo graužt jo 
sanžine, del apkurtiuimo to 
balso kuris Hope jam eiti na
mon, kur 
kūdikis ir szaukia: 
kur yra tėvelis?”

Tacziau kur yra tas, kuris 
žudo save, motore ir kūdiki?— 
Karczojuojc!

vont ?.
kl a li

kai! nemažas
f

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del vaikams. Preke 15c

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

Puikiausia ir Geriausis Muzikalis Laikrodis Pasaulyje
Delto kad mes turimo ka nors ste

bėtino. Stebėtinas grajijantis laikro
dis ir tas yra naujausls laikrodžiams 
Iszradlmas. Tas laikrodis parodo va
landas ir minutes kaip Ir kiekvie
nas kitas. Padarytas stipriai,

'l

gra- 
žlal apdirbtas ir laikys visam am- 

Jelgu mylite girdėti gražia 
muzika nereikia Jums mėtyt pinigu 
už visokius muzikai iszkus ins
trumentus, 
grafo, simiikos, 
nasziu, Jums tereik lik pasukt rak
ta virszuje to laikrodžio ir jis gra- 
Jins gražias dainas ir mcllodljas, 
kurios palinksmins Jus Ir jusu drau-

žiui.

visokius 
pavyzdin:

muzikai iszkus
Plano, fono- 

kornelo ir tam pa>
galvele prie savoglaudžia 

knit i nos.
— Mamyte, ar tėvelis užpy

ko ant mus? — klausia sūnelis.
— Ne, mano brangus kūdi

kėli, no...
Tai kodėl jis neparei

na? Asz jo taip laukiu,
— Nežinau, 

L žmigk, pankszteli, nesznekek 
daug, nes lt a u skaudės galvele.

Vailkas užsikosėjo, pradeda 
blaszkvtis isz skausmo. Bet kas 
apraszis skausmą motinisžkos 
szirdies, atjaus ji negu kita 
motina, panasziai nelaiminga. 
Berplesztu savo krutinę kad 
tik apmalszinti skausmus kū
dikio. Glaudžia prie szirdies, 
žiuri ‘bailioms a'kimis in iszba- 
lusi veideli mirsztanczio kūdi
kio — szaukia siclvartiniu bai
su :

JO

mano sūneli.

• — O Motina Szvencziailsio
ji, — o Dieve mano susimilk, 
neatimk nuo manos kūdikio!... 
Balsas jos urnai užmirė, nuti
lo, galva nusviro ant priegal
vio...

* * *

Karczemojo prie stalo sėdi
penki vyrai. Visi jie gerymu 
apsvaiginti, kadangi vienas 
apsikniaubęs arit stalo miega, 
kitas in sieną atsirėmęs, su už-

apsvaiginti, kądąngi

merktomis akimis ir raudona
’ ‘O J 't ’

I

laukia mirsztantis
“Mamyte,

T

KVITU knygele Draugystėms del isz- 
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog 
susirinkimu.

nudėtu pinigu ant 
Preke - - - 25c.

W. D. BOCZKOWSKI-CO., 
1 MAHANOY CITY. PA.

SIENINIAI
KALENDORIAI

ANT 1929 METO

Ka* priaiuns Viena Doleri
5 ’ , r ,• • J

; Sieninius Kalendorius ant 1929 š

i
3 aplailcys 4 Puikus Gurbinius |

■2 metp. Prie kožno kalendoriaus
Į yra prisiūta •šventųjų kalendų- 3 
: ris su pasnykąią. Kalendęriai | 
| turi krepsziuka del s«yku. spil- |

ris su pasnykais. Kalendoriai | 
: turi KrepsziuKa «a« s
Ė ku ar saepeczio. Puikai isa- |

i I

T

marginti ir išspjauti.
Ant adreso^, 

W. b. BbCZKOWSKI • co., I
MAHĄNOY CITY, PA. 

. * ___ _____________ L -i1-
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. Kurio nesigaili savo paczios
ne vaiku

Rragere savo uždarbi visa
Arba taip kur prakisza, 

Pa'ti su mažais vaikeliais
Lietuvoje,

Raudoja ir bodavo ja.
Vienas lokis bizūnas,

' Girtuoklis palaidūnas, 
Pędę pusėtina gavo,

Su, bobom, in karczema

I

rgus. Jis grajina 15 mlnutu su vienu C
užvedimu ir kiekviena syki užve
dus grajina skirtingas mellodijas, 
Laikrodis aprūpintas 
kad muzikos voliukai 
patis. Tai dideles vertes laikrodis, 
nes szale laikrodžio 
muzika, 
roti kiekvienam name, 
laikrodžio niekur 
kaip tik pas mus. 
laikrodžio $18.00. 
iszkirps szi apgarsinimu ir prisius 
mums užsakymą gaus szi laikrodi už

mechanizmu, 
persimaino

turi da ir 
Toki laikrodi reiketu tu- 

Ir jus to 
negalite
Tikra kaina to 

Kiekvienas kuris

gauti

—-OUFiJB' F

«■

r
$8.85. Mes nepraszom pinigu isž anksto, tik paraszyk savo varda ir adre
su aiszkiai, indęk $2,00 'depozito, o kita užmokėsit kada ta laikrodi atvežsz

nuvandravo.
Pragėrė ‘keletą doleriu,
Mat, fiindino del visu, 

Paskui da skolas užmokėjo
Ir daugiaus jau neturėjo.

Netrukus isz krajaus gromata 
gavo,

Kurioje pati su vaikais pinigu

v

i

I

ii • M

malda?’ \
Kad susi mylėt u, 

Nors kiok prisimint u,
.b

maldavo.

O tas ne cento neturi 
, Ba viską pragėrė.
Tu 'be jaukios bizūne, 

Verszi, palaidūne,
Kad tu gala gautum,

Ant svieto negyventum,

*

t:
t

jums in namus. Kiekvienas, kuris prisius $8.85 isz kalnouž ta laikrodi 
tam pasiusime VIISA1 DYKAI gražia deimantine Špilka ir paauksuota re
težėli. Nepraleiskite, bet raszykite tuojaus ant adreso:

PRACTICAL SALES COMPANY
1219 North Irving Ave., Dept. 416, Chicago, Ill.

"iis

I1t

............   „A .■* Į- ...IIB    į.  llMuimi IA ■' lilltal tataA I II   Ilrtn^tata —... Į. ■ Į         lA»lli - — ■ ■ ■> -   

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

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

MERCHANTS BANKING TRUST 00., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir tą

I teapįoMB*

moKa o-ezia rrocema uz jusu 8 u laupytus pinigus ir tą 
siŲ»a kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau

- del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in wita Banka o persitikrinkite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Ęrooento.
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Niekiauses Velnes
Kožnas velnes yni nepriete- 
Dievo ir žmogaus. Bet kaip 
ikipi atsitinka kad vienas 
nes niekesnis už kita. Nie- 
iū«ęs turi būti tas, katras tu- 
varda: “Arielka.”>. ' * * f
lyvtnm jisai ne vienoj grin- 
oj ir ne vienam kaime, nie- 
uses yra jisai del to, kad no

Arielka.

pirmas 
antrai Vaidai, 
įlinkas, I 
penkVas Liga, szesztas budins
ią, seplvntas Kalėjimas ir asz- 
ttintas Paleistuvyste.

Stebėtinas daigta^, kad tas 
velnes kuris vadihasi Arielka 
neiszsiduoda pradžioje 

pavojingu.
tas velniukas inlindes in stik

vardas: Tinginyste, 
freezes Provi- 

ket virtas Ubagyste,

gomurį.
Turi jisai savo tarnus, ne 

teisingus kupezius kurio .pila
• * . k « « A

savo tarnus,

KM1U JMJLU

;■» '■ 'r ‘ r ♦ A ' Yv ■- - yJ j*, 
na moteres ar merginos

■

nas eina, bet vedasi paltui 
re Visa .pulką velniu, isz ku- 
viėnas už kita yra bjauros- 

. Kožno matyti ant kaktos
Į— X- ........... I —...... .....................
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savo
Mažas ■

leli, juokėsi labai draugkszkai, 
pakol neprit rauke prie savek
■ . >

ta turi savo naguose, »tai kas
’_____ _____L~ .lį
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gyvenimo I

Yra lokiu beproeziu kurie to
ki veltno laiko savo namuose 
pa veikslo butelio, <lo<hunį in, 
szopa. Kožnia ryla tas vęĮįiiUrr 
kas daužosi iszepoje ir. praszo 
kad norint s ‘biskį |>aragaiit, 
tardamas -kad tiji 'bus paleng- 

I szirdies isz ryto, 
?- 

tai susirenka in viena daigia! tus, po pie.t, prie vakarienes, o

iii gerkle nelaimingauK žmogui 
ir girtuoklius kurie prikalbina

Viena stikleli —kalima jie— 
r > 
kad visados vinimas ant 

bet kiek bet ir taip pasakoja, priesz pįc

ji in geryma.
< r

ka-gi gali kenkti?
J 

viena,
Teisingai yra 

gėrėsi tik po

žnioguuš. Paskui, kaip jau kav

karta tankiau kutena liežuvi ir

* *

I

I

‘biski paragaut
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kada ne eina, bot trauko paa- 
kui save visa uodega velniu isz 
kuriu vienas už kita yra nio- 

pnkol nęapauka visui. Tada lai keani-s!
1
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MM

( !

!■■! '....... ! .....................

ei'kie in karezema! Bet velnes 
pažysta savuosius, moka jisai 

gražiais žodžiaisppsikalbyt
I* 1

sit MU,vo arklio, uuga t raukosi po 
visa namu, kiemą, .po mreat|i, 
linksmai ir drąsini. Kur tiktai

■

apsistos lenais nelaime. Pini
gai ir gyvenimas, garbe ir lai- 
ife, viskas eina pas velne.

, Saugokitės to niekiausio v o L,

r

ft

GERAI JAM ATKIRTO.
-I-

Vagone geležkelio važiavo 
drauge advokatas ir kunigas.
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Gana, kad tas velnes isztuszti- dn ir nakczia szauko kad ji pa- nj0 kuris Arielka vadinasi ir
na kinzeniys 
norą prie darbo, naikina laime Į 
szeimynos, atskiro -tėvus

žmogaus, atima imtu in lova. 41 s
'Puom kart

nuo’ Hiinžines: IsZ’inesk vęlne'isz sze^

| i ■ ■ ■■. 'h
ait si liepe balsas
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vaiku ir užmuszo duszia ir ku-lpos, iszvar.vk ji isz namu, no
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1L1- pasinxlis ant
slenksczio musykite ji su lazda
kaip tiktai 5 i1 ik a

j

ir iszvarykite už desziimto ru- 
bežiaus! Nes jisai vienas nio-

1
■ —MII

Wl'Vl
, ’ i. i
vi,

d?

i*’

V.<
h

<.. ’'Ylr J

U .. ♦ * • • 11

J

A G AIN■ U4K T"

»

■

V

Mi

I

1

I
h

PENNSYLVANIA
4 Jk . .tol * a I *■

CUMULATIVE
1 1 —■!—

> •* K. RĖKLAITIS
Lietuviazka* Grahoriufl
Laidoja numirėlius pa- 

r gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterems. Priei
namos prekes.

610 W, Nprure Mt • •

in
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MAIUNOr CITY. PA. 
«0O MAHKErHT., 

T.\MMį('A, PA.
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Laike pasi'kalbejimo kuris pra
sidėjo tarpe juju ir daejo net 
lyg ginezu — advokatas stai
ga! užklau-se:

— Jaigu turėtu prova tarp 
saves kunigas ir velnes, akyva 
yra, kuris isz juju laimėtu?

— Velnes, — atsake drą
siai kunigas, nes jisai turi už 
save visus advokatus. *
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Por a number of months Pennsylvania Power
had no Preferred Stock on sale as all shares available had been 
disposed of. However, at a recent meeting of Stockholders a 
new issue of Preferred Stock was authorized. This new stock 
bears a yearly dividend rate of $5.00 per share. Issues of Prefer-

i',. • > * ■ *i ■ i ’ .» ♦ * « ;• •>..J ' ■ ?

Light Co. has
■\ !■ ■ . <!•■ I ■ '< A L ■

red Stock previously sold bore dividend rates of $7.00 and'$6^00
per share a year. In every respect, except the dividend rate, this 
new issue of Cumulative Preferred Stock enjoys the same rights 
and privileges as the $.700 and $6.00 Cumulative PreferredStoęk,
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Factors of Safety
The Company Supplies Great Public Needs—Electric

ity and other Public Utility Services. These services arc 
always in great demand. Whether times are good or bad, 
everybody uses them because they are necessities of every
day life.

Its Properties and Services are Kept at a High Stand
ard. The substantial character of the Company’s 
buildings and modem and efficient equipment, enables it
to render the best possible service.

This Stock is Cumulative, therefore the Company must 
pay the dividends in full before any dividends can be 
paid on the Common Stock.

This Stock is Preferred as to assets and dividends over the 
Common Stock and has the same rights and privileges as 
the $7 Preferred Stock and $6 Preferred Stock excepting 
the dividend rate.

The Unusually Varied Character of Enterprises de
pending upon the Company for service is in itself in
surance of the maintenance of the Company’s revenues 
at all times.
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Special Advantages
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Pennsylvania
Power

has paid
, Preferred Stock

DIVIDENDS
■

every 3 months
in a break 

lor more than

Years
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You Get an Immediate and Direct Return of over 5% 
each year on every dollar you invest in this Preferred 
Stock, to •

This Stock is Free from the present 4 mill tax in 
Pennsylvania. . A
You do not have to pay the present normal Federal
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Income Tax on the dividends. 
f

The Company maintains a resale department to assist 
and advise stockholders who may wish to sell their shares.

This Stock is Fully Paid and Non-Assessable and is re^ 
deemable at the option of the Company at $110.00 and *, 
accrued dividend per share. \

Dividends are Paid every three months, $1.25 per 
share, on January 1, April,T, July 1 and October L

Your Dividend Money is Paid by Check. Yoa have no { 
coupons or ownership certificates to make out. Your name
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is registered on our books and your-dividends come-to you
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This Stock PAYS DIVIDENDS and .
easy payments. Price $97.00 and accrued dividend per share
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If you want to bring the earning power of your 
money up to the top notch and still keep your 
principal safe ....

If you want to get over 5% on your savings 
SAFELY....
you want to be a shareholder in a company 
that sells what people URGENTLY NEED 
in everyday life—a shareholder in a business 
embodying substantial protection of your prin
cipal and dependable and regular PAYMENT 
OF DIVIDENDS....,
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If you’d like to own shares with actual "brick 
and mortar” property back of them .... •

If you want shares of which the banks speak 
well....

If you want shares you can easily sell or get a
/ '.«,' įsjV ■ ■■■'.■ .
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loan on when you’re in need of cash . ..
ft'
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PENNSYLVANIA POWER & LIGHT'CO.
Preferred Stock Dept.
9th and Hamilton Sts.,.Alkntown, Pa. 
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(Mark X in £} meetingryour requirementa) \
O I wish to subscribe for

to, me showing exact amount due.
□ I wish to subscribe for........ .... ,l ____ _ _____________

ferred Stock on Easy Payment plan cC $10.00 per share do
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Preferred Stock Dept.
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If you want shares in a Company that has never
failed to pay dividends, since its stock was

’ I 1 .

first issued over eight years ago I

J 
l<j!llill 

%'1’

■+

I

__ , ■ f r - •••••«
Preferred Stock at price of $97.00 ______________
to, me showing exact amount due.

□ I wish to subscribe for........ .... .sliarcsiPennsylvania Power
r ~ J ~
share per month until $97.00 and accrued dividend p

.. .shares Pennsylvania fit 
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□ Plęase ship........♦... shares Pennsylvania Power &
at $97.00 and accrued dividend per share with

Name of your Bonk........... ..............
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Name................

Street
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Invest your savings in Pennsylvania Power
a> r • 1 4 Bh r 1 nu i& Light Co. Preferred Stock.
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-T Juozas Liegus (Logan), 
apie 50 metu, 604 W. Pine uli
ezios, likos suratas bniste terp 
Kolso ir Staniklio, Panodolio 
ryta. Juozas iszejo in Shenado- 
ri užmokėti unijos mėnesinė ir 
kad ji perkeltu in czionaitim 
lokali ir kaip rodos, ejdamas 
nakti inpuole in sena brusta 
mirtinai susižeisdamas nuo ko 
mirė. Velionis gyme Lietuvoje, 
apie 30 motu pribuvo in Ame-j 
rika, apsigyvendamas Shena
dorije, o in Mahanoju atsi
kraustė apie deszimts metu ad- 
gal. Prigulėjo R. K. susivieni
jimo kuopos, paliko paezia, dvi 
(lukterės, penkis sūnūs ir viena 
seseria Lietuvoje. Laidotu
vėms užsiėmė Traskauckas.

— Nuo inkaitusio pecziaus y 
užsidegė namas Antano Szums- 
kio isz Robinsono peczes ir per
sikėlė ant kaimyno namo Wm. 
McCormick, tuojuus po pusiau- 
nakt Panedelije. Namai prigu
lėjo prie Reading Kompanijos 
ir ne bus atstatyti. Szumskio 
szeimyna neteko visko o 
kai turėjo būti iszneszti ant ko- 
pecziu. Ugnagesiai isz Mahano
jaus pribuvo užgesyt liepsna, o 
kad tonais norą vandens, 
rojo naudoti tik kemikalus kas 
labai trukdo užgesinimui de- 
ganezu namu.

Lietuvoje.

vai-
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Menkeluinas
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— Antanas 
sudeda szirdinga padėkavone 
visiems kurie atsilankė ant ba
liaus praeita Subata. Balius bu
vo parengtas jo suszelpimui.
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LAIVAS ‘VESTRIS’ KURIS NUSKENDO IR
115 PASAŽIERIU PRAŽUVO

Sztai nelaimingas laivas Vest ris, prigulintis prie Lamport 
olt laivines kompanijos, kuris

Vi rgi n i jos pa k raszczio
213 pasažieriai o 115 nuskendo mariose.

Szito juoduko pravarde yra “ 
mine ant laivo Vest ris, kuris nuskendo. 
Lionel Licorice, kuris turėjo po savo kamanda luotą No. 14, 
kuriame radosi 22 iszgelbdtos ypat'os, pats szo'kdamas in ma
res gelbėdamas skenstanezias rnoteres ir vaikus. Visi pasažie
riai jam karsztai dekavoja užjojo pasiszvcntima ir narsu pa- 
siaukavima savo gyvasties del kitu.

nuskendo 250 myliu nuo 
isziplaukdamas isz New Yorko. Iszgoi-

i

lieta
Licorice’’ nes taip ji pi‘a-

Tikra pravarde yra
r> n (‘s

SHENANDOAH, PA. Žinios isz Lietuvos.
per-— Pottsvilles sūdąs 

skyrė sekanezias nesutinkan- 
czias poreles ir tai Lietuvius: 
Ignotas Bradžiunas atsikrato 
nuo savo paeziulos Mortos,
Veronika Stanaitiene nuo savo 
vyro Danieliaus už 
juju.
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Pagaminti sunkiems darbams!
Anglių kasyklų darbas sunkus, tačiau 
nepersunkus Ball-Band gamintiems 
batams ir bateliams.

Tūkstančių tūkstančiai angliakasių 
išsirinko šias dvi batų rūšis, kaip jų 
darbui tinkamiausias.

šie batai pastiprintais padais ir ypa
tingai storais, plačiais ir ilgais. Apsau
goja batų viršus nuo atsikišusių aštrių 
akmenų uolų bei dygūmų.

Guminių batelių, arba Himincr,1 gali
ma gauti pastiprintais padais arba 
storais apgaubtais kraštais.

Abeji ir Himiner batai ir bateliai 
avisi it geležis ir visiškai nebijo van
dens.

Jei Jūs avėsit Ball-Band vilnones 
kojines Jūsų guminiuos batuos, Jūsų 
kojos jausis daug* patogiau ir pačius 
batus ilgiau avėsit.

Klausk savo Ball-Band pardavėjo 
Tamstai avalynę pritaikint. Bet būk 
tikras — ieškok Raudono kamuolio 
ženklu. Tada tai žinosi, kad gauni 
geriausius apavus.

BAISIOS VIESULOS MISHAWAKA RUBBER & WOOLEN MFG. CO., 4G0 Water Street, Mishawaka, Indian*

SZIMTAI ŽMONIŲ ŽUVO 
DIDELES BLEDES, DAUG 

LAIVU NUSKENDO 
EUROPOJE.

)

BAL LoB AN D4
1 * "j I

•mJ
y

stropiai jeszko 
bet dar nesurado.

Policija
7

Garnys paliko sveika ir 
sūneli ponstvai Jonui 

258 Ohio

PAPJOVĖ ŽMOGUI DU 
ARKLIUS.

Krokialaukis, Alytaus ap. — 
Spaliu 10 d. Antokolio kaimo 
vakare nežinomi piktadariai 
papjovė ūkininkui Brūzgai du 
arklius. Arkliai tuojau pasti
po,
piktadariu

SNIEGAS.
Sziaulenai, Sziauliu aps. Spa

liu 18 d. pute pietų rytu vejas 
ir visa diena snigo. Daug vasa
rojaus buvo lauko, bulves, ir 
daržoves apsnigo. Žmonos ne
spėjo ir žalio vasarojaus suva
lyti. Dabar vėl insake isz vals- 

, nes rado,
dabar keliu taisymo so- 

Kad ūkininkams vasa
rojaus valymo sezonas, tai nie
kas nekreipia domesio.

London. — Europoje buvo 
nepaprasti ,szturmai, viesulus 
ir vėtros, kurios padare milži- 
niszkas bledeji, szimtai žmonių 
neteko gyvaseziu ir daug laivu 
nuskendo.

Vokietijoj, prie upes Rhine, 
vėtra suardė daugeli namu, 
daug žmonių 
žeisita ir

drūta sūneli ponstvai 
K o n d ra t a v i c z i a m s, 
uli. ant Heights, 

mažos

sku-— Natanas Savlov 
durininkas isz Shamolcu nupir
ko visa strydkariu kele Schuyl
kill Traction kompanijos už 
$97,000. Geležinkeli iszardvs ir 

Tai ir

7

sunaudos ant geležies.
užsibaigs strytkariu kėlės mu
su aplinkinėje, kuris nuo senei 
paliovė tarnauti žmonėms.

— Meldžiu visu gyventoju 
susipažyt su musu busimu nau
ju burmistru ponu Jonu Vizgir
dų, kuris ant jnireikalavimo 
ukesu yra spyriamas i 
ant burmistro atejnanti meta. 
Juk visi gerai žino, kiek

— Dvi mažos mergaites 
Izabele ir Mare Macejunu li
kos aresztavotos kaipo ir juju 
drauges Olga ir Stela Vinui- 
kiutes už vagysta visokiu daig- 
tu Woolworths sztore. Aplaike 
gerus pamokinimus nuo skvai- 
jero, mergaites likos paleistos 
namo.

t Vi k t ori je, naszle 
Stopanavicziaus,

isz(‘jti ’los vakaru pas savd sunu Joną

PAJESZKOJIMAI
* •

daugeli

Keror»

mire
Prano 
Nede-

405 W. Mount Vernon ui i. po 
trumpai liga. Velione palikoVelione palike

yra padaręs p. Vizgirda mieste, dona, tris daktares: Žake-
kada buvo konsulmonu 
mam varde. Galima sakyti, kad 
tai butu tinkamiauses žmogus, 
musu tautietis u__. ________
ir galima isz Įnik pranaszauti 
kad Vizgirda pildytu savo 
dinsta be jokios baimes ir ko
votu už teisingysta del musu 
tautiecziu. Todėl, isz laiko ge
rai apie tai apmanstykite i. 
stengkimes idant ,

pir- vicziene, irUrbana vieziene, 
Helena, ir du anūkus. Laidotu
ves atsibuvo Ketverge ryta sn 

Jurgio baž-ant burmistro pamaldomis Szv.

eziaus kelius taisyti 
kad 
zonas.

4 4

GARSINGU
APSI AVIMU DEL
MAINERIU DABAR PA

DIRBA SKURINIUS
CZEVERYKUS.

ISZDIRBEJAI

Daugdlis k i 1 o-

• 7»

LITHUANIAN^Petrausku?.
William’a Zarksna

Asz Augustas 
pajeszkau 
paeinanti isz Vilkiniku Kaimo 
Liopalingio Parapijos, Suvalkų 
Radybos, Šeiniu Apskriczio. 
Tegul jis pats arba kas apie ji 
ka žinantis atsisziaukia ant 
adreso: lt).

Mr. Augustas Petrauckas 
Box 136, 

Lucerne Mines

DANCE FOLIOnamu 
užmuszta ir su- 

keliolika laivu nu
skendo. Rotterdame ir Amster
dame siautė baisi viesulą, daug 
laivu sudaužyta.

Pagal vėliausius daneszimus 
lai suvirszum szimtas žmonių 
likos užmuszta, keli 
sužeisti o blades padaryta ant 
20 milijonu doleriu.

Anglijoj žuvo 35 žmones, su 
laivais žuvo 27, Holandijoj 18, 

16, Era ne i joj 
Lenkijoj 

keturi namai. Žodžiu 
roa nukente baisiai.

szimtai

t

alsi hz iaukia

7
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PIANO SOLO 
^ontainir^ a choice 

collection of the most 
popular Lithuanian 

* * * *

collection of the most

pieces
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i SUSTI NGUSI0\Sįfi^1 
SPRANDO ^<3^

Praialimmui Sprando
1 kur ii paeina nuo peršalimo, nu»«pį£* 

kite bonkį PAIN-EXPELLERIO. 
Vikriai patrinkite juoini įpranda. 
l*o dviejų ar trijų patrynimu »uatm-

* girna* viiHkai pranyks.
PAIN-EXPELLERIS yra puikiu 

vaisiu. Taip pat naudojamas nuo 
Skausmu Muskuluose, PeriaHmU* 
Rcumatiškų Skausmų, Danty Ska®* 
dėjimo, Išsinarinimų IšnitcnHiiniM* 
N usirnušimų, Neuralgijos, Galvos 
Skaudėjimo ir t. t.

Knygutė, kurioje nurodoma >o 
vartojimas daugely atsitikimų, vra 
pridėta prie kiekvienos PAIN-BX- 
PELLER1O Lonkos.

i Reikalaukite PAIN- PX P£LL<- 
RIO, Esantis INKARAS ant f»>* 

k kelio parodo, kad tai yra 11 kranu Ii- 
B nnucuUs.
L Parsiduoda viaoae Vaistinėse ■
V po 35c» ir 70c. už bonką f 

WJ arba užsisakykite staliai ii a
* 1oZ mJ

TUlZ r.AH. HICHTER V CO> IH 
■MHw <aa***«v a»»« iovvm •• rrw av*.
Llth-W BROOKLYN, M.M

►

Į
i

•j
1

i

f'TIKIŠLEISTA.
J

Kaina 75c.
f

A*
i

tėvais

VITAK-ELSNIC CO.
4639 So. Ashland Ave.

CHICAGO, ILL.

Vokiet ijoj 
Varszavoj,

.12’ 
sugriuvo 
visa Eu-

l'i u Apskr. J

nyczioje.
— Pati Jurgio

Washington uliezios, gydosi 
namie nuo skaudžiu sužeidimu 
kokius aplaike per automobi- 

ant 
Dreiveris sustojo ir

Bridickio, W. 
uliezios,

verykus •f

f

jr I i u, kada Bridickiene ėjo
ji iszrinkti kapiniu.

ant musu atejnanczio burinis- nuvežė sužeistąją pas daktaru, 
tro. Girdot kad ir daugiau Lie- P° namo- 
tuviu eis ant kitu dinstu.

ELEKTRIKOS
KOMPANIJOS

NAUJI SZERAI

Tamaqua, Pa. — Janina, 
septynių metu dukrele J. Lus- 
czinsku, (kuri kitados gyveno 
Shenadorije)likos smarkei su
žeista per automobiliu arti na
mo ir likos nuvežta in
Dale ligonbuti. Dr. Lusczius- 
kas isz Sbenadorio yra dedo 
mergaites.

mainieriu ir 
ki darbininkai daug kartu pa
norėjo idant kas tokis jiems pa
dirbtu skurinius darbinius cze- 

sn padais per kuriuos
nepereitu vanduo, toki ka leng
vai ant kojų nesziotusi ir ant 
ilgo laiko laikytu.

Kompanija Mishawaka Rub
ber & Woolen Mfg. Co., isZ Mi
shawaka, Ind., per daugeli me
tu 'padirba milijonu poru gu
miniu apsiavimu del mainieriu 
ir kitokiu darbininku,
pradėjo dirbti skurinius czeve- 
rykus kaip aukszcziau minėta.

Jie tuos apsiavimus vadina 
Mishko.” Tie apsiavimai tu- 

padus per kuriuos
vanduo ne pereina.

Tie padai yra padirbti locnoj 
dirbtuvėje tos kompanijos ir 
vartojami tik ant visu 
ko”
t i ir lengvi ir vanduo per juos 
ne pereina lygiai kaip gumi
niai. Drūti, kad nesziojasi du 

• ar tris kartus ilginus negu ki- 
Misbko

PARSIDUODA PUIKI 
FARMA.

Coal

dalia r

Pennsylvania Power & Light 
elektrikine kompanija iszdave 
nauja Stock’a arba Szerus. Tie 
szerai parsiduoda dabar tik po 
$97., atnesza penkta procentą 
ir procentas mokamas kas trys 
menesiai. Daugelis musu Lietu
viu turi tos kompanijos 7 ir 6 
procento szerus ir jie žino kad 
tie szerai yra saugus ir ju pre
kes daug auksztesnes negu ka
da juos pirko. Galite tuos sze
rus pirkti taipgi ant lengvu 
mėnesiniu mokeseziu ir galite 
pirkti tos kompanijos ofisuose 
arba per bile koki darbininką 
dirbanti prie tos kompanijos 
arba iszkirpkite kuponą isz di
delio apgarsinimo ant treczio 

« puskapio ir nusiunskite ant že
minus padėto adreso.
Pennsylvania Power&Light Co.

Preferred Stock Dept., 
9th & Hamilton Sts., 

Allentown, Pa.

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

Ant Antro Floro Kline Sztoro 
19 W. Centre St. Mahanoy City

< 4
r i ’tokius

d.Frackville, Pa. — Poni 
Balinskiene isz Englewood, li
kos nuvežta in Ashlando ligon- 
buti ant gydymo vidurines li
gos.

— Trylikos metu Jurgutis 
Suszkeviczius, likos aresztavo- 
tas už nemandagu pasielgimą 
ant uliezios būdamas girtu. 
Norints jojo policija iszkvoti- 
nejo kur gavo gerti, bet vaikas 
negalėjo nieko atsakyti ir pa
vojingai apsirgo. Policija ty
rinėja tolinus kur vaikas taip 
pasigėrė.

Gera fgrma 100 akeriu, arti 
Mahanoy City, Lakeside ir 
Lake wood Parku. Geri namai 
ant dvieju szoimynu, tvartai, 
garadžius, visokios reikalingos 
maszinos,' 
paukszcziu, girria ir didelis 
sodas. Bėgantis vanduo. Stu- 
boj sziltas ir szaltas vanduo su 
visoms vigadoms. Parsiduoda 
nebrangiai arba mainysiu ant 
tinkamu 
laiszka atsiszaukito ant 
adreso:

Pajoszkau savo seserį Gena- 
vaito Belevicziene, po 
Jenkecziute. Paeina isz Sziau- 

Miesto. 
Koki asztuoni metai atgal gy
veno Elizabeth, Pa., dabar gy
vena kur apylinkėje Scranton, 
Pa. Turiu labai svarbu reikalą 
kaslink mirties Antano Belevi- 
cziaus ir jo palikto turto. Mel
džiu atsiszaukti pas: (96.

Mrs. Stella Waitkewicz, 
11413 Ablewhito Ave.

Cleveland, Ohio.
1

4-

“Mish-
apsiavimu.Jie yra min'ksz-

PALAIMINTA BOLSZEVIJE

Bolszevikiszkas agentas at
važiavęs in,New Yorka sueiti- 
ko su (biznierium ir kalba: — 
Kode! jus Amerikoniszki ko
mikai, inžinieriai ir kiti profe- 
sionaliszki žmones nevažiuoja 
in Rosije užimtu gerus dinstus! 
Juk jiems ne plaukas nenukris 
nuo galvos.

Biznierius: — Taip, bot gali 
visa galva nukirst nuo kaklo. •

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

28 Frack St., Frackville, Pa.
Bell Telefonas 172

■..........♦ ‘................

MILL & PATTERSON STS
ST. CLAIR, PA.

Bell Telefonas 1430-R

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvlu, veseliu, kriksztyniu Ir 
kitiems pasivažinėjimams.

•»

daug ' gyvuliu ir 
girria. 
ntis

namu mieste. Per 
szio

Peter Casper,
R.F.D. Box 112

Barnesville, Pa.
Asabiszkai galite atsiszauk- 

ti ant adreso: 24 N. Main St.
Mahanoy City, Pa.

kitokiems da r bi n in
kams nes jie suteikia visiszka 
uzganodinima visame. J u ap
garsinimas randasi kitoj vietoj 
Hziame laikrasztyje.

toki apsiavimai. “Mishko” ap
siavimai labai patinka mainie- 
riams ir

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $628,858.62
r —.

Mokame 8-czki procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie juau pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikale su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Free.

I

J. FERGUSON, Vice-Pra». ir Kai.

i£z Gudeliu 
Valscziaus, 

Su-

Asz Jurgis Szerpinskas, pa- 
jcszkau savo brolio Juozo Szer- 
pins’ko. Gyveno per 15 metu 
Detroit, Mich. Jis yra nevedės 
ir turi 36 metus senumo. Septy
niolika metu kaip Amerike. Isz 
Lietuvos paeina 
Kaimo, Gudeliu
Mariampoles Apskriczio, 
valku Radybos. Jau trys metai 
kaip matėmės ir. nuo to laiko 
nieko apie ji negirdėjau. Koks 
metas atgal skaieziau laikrasz
tyje kad Baltimoreje mirė koks 
ten Juozas Szerpinskas, gal 
mano brolis. Jaigu kas apie tai 
žino tegul atsiszaukia ant szio 
adreso: (3 t.

Mr. Georgo Szorpcnskas, 
1132 East Center St., 

Mahanoy City, Pa.

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Nėra tiesesnio kelio in Lietuva arba 
isz Lietuvos in Amerika kaip per

KLAIPEDA
Ant BALTIC-AMERIKOS LINIJOS
Važiavimas su vienu isz B. A. L. Laivu per Klaipėda 

prie dabartiniu aplinkybių yra malonus ir 
visai keleiviu nevargina

Kodėl Lietuviai Važiuoja Ant Szios Linijos?
1. Nepertraukiama kelione isz porto in porta.
2. Nereikia trankytis geležinkeliais po svetimas szalis.
3. Lietuviszkai galima kalbėti su laivo aptarnautojais.
4. Geras valgis ir mandagus patarnavimas.
5. Kasdiena judami paveikslai ir koncertai.
6. Iszpildomi laivo orkestros szokiai, žaislai ir t.t.

KAINOS 
ISZ KAUNO 
(Treczia Klesa)

IN KLAIPEDA
SI 07

$125
Valdžios Tax 

Ekstra

Treczia 
Klesa

In Abi Puse $181 
TURISTINE 3 
KLESA (buvusia 
antra klesa) $127 

In abi pusi 203.50
%_____________________Ibd

/,XM-^>**»****W*'

' J&J

A

c.

l

»* o t

1
Nuliudimo valandoje 

geriausi patarnavima. 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganfidinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel- 
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimts minutu.

r
suteikiam 

Palaidojima

*
< <

1SZPLAUK1MA1 LAIVU ISZ NEW YORKO
POLONIA” 4 Gruodžio “LITUANIA” 22 Gruodžio

Telefonas 872,

Žiniom Kreipkite* in Vietos Agentu ar in Bendrove

BALTIC AMERICA LINE
UNION TRUST BLDG. 

PITTSBURGH, PA.
8 BRIDGE STREET 
NEW YORK, N. Y I




