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ANT VISOS GYVASTIES IN 
KALĖJIMĄ UŽ PRO- 

HIBICIJE. 
Mieli.Flint, Mich. — Channie 

Tripp, 37 metu, likos nubaus
tas kalėjimu ant visos gyvas
ties už laužymą prohibicijos 
tiesu ketvirtu kartu. Alichįga
no tiesos bandže prasikaltėli 
ant visos gyvasties in kalėji
mą, jaigu prasikalsta ketvirtu 
kartu už ta pati prasižengimą, 

isz 
Lansing, aplaike panaszia 
bausmia už turėjimą ant saves 
paintukia namines.

Nesenei Fredas Palm, 
aplaike

MOTERE 129 METU MIRĖ.
Fresno, Calif. — Mrs. Rayes 

Cota, kuri susilaukė 
amžio 129 metu, mire czionais. 
Senuke gimė 1798 mete kada 
tai John Adams buvo preziden
tu Suv. Valst. ir Jurgis III val
de Anglijo. Velione sirgo tik 
tris sanvaites. Paliko duktere

Arango,

puikaus

u

TIKĖJIMAS JAJA 
ISZGYDE

KUROZIA MERGAITE ISZ- 
GYDYTA PER MALDA IR 
DABAR VAIKSZCZIOJE.

ne galėjo josios

Mrs. Rose ūda 
turi 92 metus.

kuri

Chicago. — Per szoszis me
tus, 17 metu Rūta Peiper, nie
ko negirdojo ir buvo suparaly- 
žavota nugarkaulyje o tai buvo 
isz priežasties szkarletinos li
gos. Atorgaite radosi prieglau
doje Bartelmo del apleistu vai
ku, nes josios motina buvo mi
rus, o tėvas 
prižiūrėt.

Ana diena dažiuretoja namo 
dagirdo, buk Rev. Bosworth, 

Gospel Tabernacle, 
Berry Ave., laike pamal

das ir gydo paliegusius žmo- 
furedama vilti Dievuje, 

nuvožė mergaite pas evange
listą, prie kurios ilgai meldėsi 
ir ant galo su kliksmu mergai
te paszoko isz vietos ir pradėjo 
vaikszcziot ir girdot.

Sztai k a pati Rūta kalba: 
staiga i iszgirdau galvoje dun- 

kad perkūnija

Chicago 
825

uis. rn

3 VIRSZININKAI KASYKLŲ 
UŽTROSZKO GAZU.

.Williamson, W. Va. — Pro- 
zidentas, manadžeris ir supre- 
dentas Glogora Coal Co. kasyk
lų, likos surasti užtroszke nuo 

•gazo kada nuėjo peržiureti ka
syklas Himler, Himlerville, Ky. 
Mirė yra Williams, preziden
tas, Beidenmiller, manadžeris
ir ŠėliVogei, suprederitaš kasyk- 
hi.

Visi trys buvo nuo ja in ka
syklas ant peržiūrėjimo, nes 
kasyklos nedirbo per koki tai 
laika. Manoma, kad kilo ek 
plozije gazo kada trys virszi- 
ninkai radosi po žeme ir visi 
nžtroszko.
MUNSZAINE UŽMUSZE 1G48 

ŽMONIŲ ILLINOJUJ.
Chicago. — Pagal sveikatos 

departamento apskaityma, tai 
Ulinojaus valstijoj, vienam me
te munszaine užinusze 1,648 
vpatas. Geros guzutes Ulinojuj 
sziadien visai nesiranda, o tą
ją, kokia žmones geria, yra tik
rai trucizna.

SLAPTINGA ŽUDINSTA 
ŽMOGAUS.

Cleveland, Ohio. — Name po 
No. 6824 Kazimer avė., 
surasta lavonas 45 metu Jono 
Jurkevicziaus, kuris jau tris 
kartus buvo baudžiamas už 
laužymą prohibicijos tiesu. Pa
licije rado ji gulinti ant grin
dų pasriuvusi kraujuose, o ant 
grindų gulėjo peilis keturi u 
coliu ilgio, het czystas. Pagal 
koronerio tyrinėjimą, tai Jur- 
koviezius buvo miros kolos va
landas.

Jojo pati Maro, sake buk tą
ja diena buvo ji pas gimines 
Medina, Ohajuj, sugryždama 
namo apie 9 valanda vakare ir 
buvo susibarius su savo vyru. 
Po tam nuėjo ant virszaus, o 
kada atėjo žemyn, rado vyra 
gulinti ant grindų su žaiduliu 
krutinėjo. Motere likos aresz- 
tavota lyg tolimesniam tyrinė
jimui.

PRIE KO DAVEDE JI 
GIRTUOKLYSTE.

Flint, Mich. — Palicijo ap
laike sekanezia žino per tele
foną: “Atsiunskite greitai pa- 
licijantus! Mano vyras degina 
dukrele ant pecziaus!” Kada 
atvažiavo palicije ant paduoto 
adreso, iržtiko Nika Boyle, 42 
metu, deginant savo 9 metu 
dukrele ant pecziaus. Ant gi
liuko apdegino jai tiktai viena 
poli. Boyle tame laike buvo

a

S

likos

girtas.

«<
dėjimą, rodos
daužė mano galva. Po tam ro
dos szimtai varpu skambino 
mano ausyse ir pradėjau viską 
girdot kas darėsi aplinkui. Pe- 
cziai mano iszsitiese, skausmas 
nugarkaulyje dingo ir pati nu
važiavau namo. Roiko turėti 
drūta tikei.ima, o Dievas vi-

namo, 
t i k e i j m a, 

siems prigelbes juju sopuliuo
se.”

s. John 
nesenei isztekejo

LAIKE SAVO PACZIA IR 
VAIKUS APLEISTOJE 

KASYKLOJE.
Pattonville, Ill. — Ali 

Knoss, kuri
antru kartu, likos per savo vy
ra nežmoniszkai kankinta. Jo
sios antras vyras prispyrinejo 
jaja ant užraszymo jam didele 
farma ir kita turtą, o kad Ona 
nesutiko ant jo prispyrinejimu, 
tasai su karabinu priverto jaja 
su dviems vaikais eiti1 in senas 
apleistas kasyklas, kur jaja 
laike per kėlės sanvaites. Mo
teriai pasiseko isz savo požemi
nio kalėjimo iszsprust ir nuei
ti in palici'ja, kur apsakė apie 
savo nelaisvo ir žveriszka pa
sielgimą savo vyro. Palicije 
aresztavojo nelaba vyra ir tu
rėjo daug ergelio paslėpti ji 
nuo inirszusios mynios žmonių, 
kurie kerszino pakorimu 
Knoss.

kerszino

UŽ 5 CENTUS GAVO 12 
METU KALĖJIMO.

Atlanta, G a. — Eddy Taylor, 
13 metu, likos nubaustas kalė
jimu ant dvylikos metu už pa
vogimu bonkutos socles (pop) 
vertes įlenkiu centu.

Sztai Aunerikoniszka teisin- 
gysta, tegul kokis hankierius 
npvage banka ant $50,000, tai 
gauna tik kelis menesius ir 
pardoua, o jaigu žmogus pa
valgė kepaiuka duonos arba ge- 
rymo, tai bandže ji be jokios 
mielaszirdystes. Kad vogt, tai 
jau gerai!

LIŪDNOS SUKAKTUVES 
JO GIMIMO DIENOS.

Shamokin, Pa. — Robertas 
Evans su pa.czia geide ap- 
vaiksztinet trijų metu sukak
tuves savo sūnelio Roberto, ku
riam iszkepe pyragu ir uždėjo 
tris žvakutes, kaipo ir nupirko 
kėlės zoboveles. Tėvas su* die
duku ir šuneliu važiavo isz 
miesto automobiliujo. Vaikutis 
stovėjo prie duriu kurios no 
buvo gerai užtrenktos ir vai
kutis iszpuolo isz automobi- 
liaus persi skeldamas galvele, 
uuo ko tuojaus mirė.
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INFLUENZA TARP KRUTA- 
MUJU PAVEIKSLU 

AKTORIŲ.
Hollywood, Calif. — Influ

enza,' kuri prasiplatino tarp 
czionai'tiniu krutamuju
veikslu aktorių, likos truputi 
apmalszyta. Trylika žymiu ak
torių buvo pavojingai apsirgo 
ir du direktoriai. Badai net 7,- 

sorga influenza,
bet mireziu ne buvo girdėt. Li
ga yra lengva ir pagal daktaru 
nuomone (ai ketina vieszpa- 
taut da smarkiau.
GAUSIAI APDOVANOTAS 

UŽ TEISINGYSTA. '
AVilliamsport, Pa. — Arthu- 

, rado pun-
ant* plento —

ras Young, 14 metu 
del i burnaszku 
apie 2,000 doleriu, k urinous pa
mėlo kokis lai automobilistas. 
Kada vaikas dagirdo isz ap
garsinimo kas pinigus pamote, 
sugražino locnininkui, kuris 
vaiku gausiai apdovanojo, duo
damas jam net... kvoteri!
13 METU AMŽIAUS MOTE

RE PAGIMDĖ SUNU.
Camden, N. J. — Jauniauso 

motore New Jersey valstijoje 
yra trylikos metu amžiaus Ata
rė Graff, kuri tomis dienomis 
pagimdo sunu. Naujai girnos 
kūdikis turi moeziute, pra-mo- 
cziute ir pra-pra-moeziute. Tė
vas kūdikio turi 24 metus.
ŽEME TRUPUTI

SUNKESNE NE KAIP 
PIRMA BUVO.

AVashįng.ton, ]X C. ■— Szimct 
musu sena žemo ant kurios gy
venamo yra sunkesne tiktai 

tonu 
pagal apskaitymu Dr. Paul R. 
Heyl, vahliszko mierininko 
svarseziu. Trisdoszimts metu 
adgal, žemo svėrė szeszis seks- 
tilijonus tonu.

SAVŽUDINSTA 13 
METU MERGAITES 

ISZ SARMATOS.
Shamokin, Pa. — Nusiminus 

ir ne galėdama ilgiaus nuken
tėti sarmata, kad jaja sužage- 
jo du studentai isz augsz'tosnes 
mokslaines, Alabel Kerstan, 13 
metu mergaite, mirė ligonbuto
je nuo užsitruciniimo.

Robertas McClain ir Norman 
Alorgan, abudu po 15 motu, su
bjaurino mergaite tris sanvai
tes adgal ir a'budu pastatyti po 
$1,000 kaucijos lyg teismui.

Alergaito nieko no sake tė
vams, 
jaja blogai ir 
pagelbos daktaro, kuris apžiu
rėjas mergaite nusiuntė jaja in 
ligonbute kur mirė, paimdama 
truciznos.
RADO SUKRUVINTA AUTO
MOBILIU SU KRUVINAIS 

MARSZKINIAIS.
Scranton, Pa. — Prie paleis

tuviu urvos Old Forge, likos 
surasta automobilius, nežino
mo locnininko, kurio vidurys 
buvo visas sukruvintas kaipo 
ir rasta jame kruvini marszki- 
niai.

Isz pradžių paskalas paskly
do kad automobiliujo surado 
motoriszka galva, bet vėliaus

yra
592,000,000,000,000,000

vahliszko

pakol nepajuto kad su 
turėjo joszkoti

pasirodo kad tai melas.
Palicijo daro tyrinėjimus, 

nes mano, kad automdbiliujo 
turėjo būti papildyta žudinsta.

PRIŽADĖJIMAS YRA 
PRIŽADĖJIMU.

— Na, kad jau musu buvo 
sužiedojimas pakryko, tai gali 
man sugrąžyti žiedą.

— O ne, mano mylomas — 
žiedą sau pasilaikysiu; juk vi- 
durijo žiedo yra parastas kaip 
pats davei iszraszt: 
visados.’’ *. 
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U Tavo ant

Isz Visu SzaliuNUŽUDES^V0SUNU tvanalbelguoi is/ LIETUVOS
ATSILANKYMAS

NUMIRĖLIU

SUGRYŽ0 ISZ ARGENTINOS 
UBAGU, SARMATIN0SI 
TĖVU, VOGĖ MAISTA.

KETURI MIESTAI UŽLIETI 
20,000 ŽMONIŲ BE 

PASTOGIŲ.
’I

I

MOTINA JI NUSZOVE. $8,000,000 BLEDES.
TRYS NUMIRĖLIAI ATĖJO 
PAS MOTERE REIKALAU

DAMI ATIDAVIMO 
PINIGU.

4

borai,joj, Vasilszikovo paviete

ant keliones
Bet bijodama

Madryd, Iszpanijc. — Vigo 
apylinkėse, nesenai invyko bai
si drama. Priesz .10 motu var
gingo ūkininko Emilkam Per
dilins sunūs, iszvažiavo in Ar
gentina praturtėjo, apsivedė 
ten ir ne nemano grįžt in tę
vi.szk o. Tėvams atsiuntė pinigu 
ūki padidinti ir sutvarkyti. 
Vėliaus netikėtai mirė Pordl- 
naso žmona, reikalai pablogė
jo, ir jis, taip greit praturtėjo, 
taip pat greit ir suvargo. Aros 
susikrapSzte kelionei pinigu, 
grižo in tėvyne. Apdriskęs, nu
vargęs, tas nesenai buvęs tur
tingas žmogus šarmaiinosi in- 
eiti in levu namus, 
artimam
slapczia vogė 
kuklios. Perdinaso motina, pa
regėjo kad kuknoje nuolat lan
kosi vagis, ome daboti. Anksti 
ryta pamato lipanti per tvora 
kaž koki driski. Ilgai negalvo
dama szovo in ji ir padėjo ant 
vietos. Didelis buvo motinos 
susigraužimas kada nuszautam 
vagyje pažino savo su nu.

Bruksela, Belgija. — Pakra- 
per t an-

Ant galo

pinigus:, ” 
musze karoję

Moskva. — Kostrowskoi gu-

Lnžankos kaime, sodiete riešo- 
nei aplaike nuo paczto prane- 
szima apie gavima. 800 rubliu 
nuo vyro, kuris laiko paskuti
nes kares kariavo, po tam ga
vės dinsta Mandžiurijoj, tonais 
ir pasiliko.

I/aomo nuo vietinio virszai- 
czio paliudinima, valstiete, nu
ėjo ant pac.zlo, kur atsiėmė pri- 
siunstus pinigus 
pas savo vyra.
laikyti pinigus prie savos, pa
dėjo juos iii valdžios taupina- 
maja kasa.

Sugryžus namo, ta naktį atė
jo pas jaja, nuo galvos lyg kojų 
baltais^ ru'bais apsirodė, trys 
nopažinstamioji vyrai. Pradėjo 
szokinet, szvilpt, kalbėt kokia 
ten prasimanyta kalba, kurios 
motere nesuprato.

Motoro persigando ir mane 
kad (ai numirėliai,
nepažijistamioji prakalbėjo Ru- 
siszkai, sakydami kad yra nu
mirėliai ir pareikalavo nuo jos 

tavo vyras mus už- 
, atome nuo mus

tuos pinigus, o dabar nori pa- 
Atiduok tuo- 

o jaigu ne, tai 
mes no duosime tau ramumo ir 
pareikalausim tavo ir tavo vy
ra pas savo in ana svietą.”

Motore isžbauginta prižadė
jo atvežti pinigus ant rytojaus. 
“Numirėliai” iszejo insakyda- 
mi, kad niekam nieko ne kal
bėtu apie juju atsilankyma.

Ant rytojaus motere nuėjo in 
miestą ir prasze paczto virszi- 
ninko atiduoti jai 800 rubliu. 
Virszininkas nusistebėjo ir 
pradėjo klausinėt moteres, 
kam pinigai reikalingi. Isz pra
džių nenorėjo pasakyt, bet pri
spirta ant galo viską iszpažino.

Virszininkas suramino jaja 
ir Hope eiti namo ir kad vieto
je numirėliu,
pas ja Dievo aniuolas, o pats 
nuėjo ant palicijos apsakyda
mas ka buvo girdėjas nuo mo
toras. Ta vakara virszininkas 
nuėjo slaptai su keliais žanda
rais in moteres grinezia ir pa
sislėpė.

Kada apie pusiaunakti vela 
atėjo numirėliai ir pareikalavo 
nuo moteres pinigus, žandarai 
iszlindo isz savo kavoniu, 
gridbe
baltas paklodes ir no mažai nu- 

pasirodo visi 
ponai virszinin-

sinaudoti jais.
jaus pinigus,

szia nakt ateis

su-
humirelius, nuplesze
- - v •

sistobejo, kada
valscziaus “
kai”: virszaitis, rasztininkas 
ir jojo pagelbininkas. Piktada
rius nuvožė sukaustytus iri val- 
diszka kalėjimu.

NUŽUDĖ JCUNIGA 
SPAVIEDNYOZIOJE.

Muelheim, Prusai. — Kuni
gas Vongeler, kuris buvo atsi
lankęs pas vietini prabaszcziu 
in Szv. Engel'berto hažnyczia 
klausyti spaviednes, kada ra
dosi spaviednyczioje, likos nu- 
žudintas per nežinoma žmogų.

Kada ji vėliaus suome ir 
klauso del ko nužudo kunigą, 
tasai atsake, kad ne norėjo to 
padaryt, nes turėjo tikslą nu
žudyti savo prabaszcziu o no 
svetima, manydamas kad spa
viednyczioje sėdi vietinis ku
nigas. i

Slapstėsi 
miszkely, o maista 

isz tėvu namu

.Kassel 1

KUNIGAS GAVO SU 
BIBLIJE PER GALVA.

Vokietija. — Tūlas 
kunigėlis sako bažnyczioje pa
moksta, kad no visi žmonis yra 
lygiai sutverti. Vieniems Die
vas duoda turtus, kitiems var
gus. Bažnyczioje tuom tarpu 
radosi darbininkas Heithenas. 
Tszgirdes plepant panaszias pa
sakas, pagriebė biblije ir rėžo 
kunigui staeziai in galva.Kuni- 
gvis sukryto ant vietos ir turėjo 
ji nuvežti in ligonbuti.

Darbininkas gavo už tai sze
szis menesius in kalėjimą. Jisai 
pareikalavo kad ir kunigą nu
baustu už toki plepejima, bot
sūdąs ajszkino, ’kad jisai jau 
likos užtektinai nubaustas.

50 NUSKENDO PER NU
SKENDIMA PARVAZO.

Leningradas, Rosije. — Pon- 
kes deszimts ypatų nuskendo 
per nuskendima seno parvazo, 
laike persigavimo ant kitos 
puses upes Czepsta. Terp žmo
nių kylo sumuszimas isz prie
žasties nepriežiūros policijos,nepriežiūros policijos, 
kad pavėlino taip senam ir ne- 

parvazni gabenti 4tikusiam 
žmones.

parvazui gabenti
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VADAS UOHAOESIU
Edita Herzo, yra vadu ug- 

nagesiu Kansas Universitete 
del merginu Lawrence. Jiji 
taipgi yra vadu palicijos, te
lefono operatore ir pildo savo 
dinstus atsakaueziai.

szcziuosia Belgijos, 
kius lietus ir smarkos viesulas, 
keturi miestai li'kos užlietais, 
ir daug namu likos suardyti 
per smarku veja. Visa komuni
kacija likos pertraukta. Isz vi
su szaliu žmones szaukesi pa- 
gialbos ir meldže 
idant atsiustu vaisku, 
tukstiancziai kareiviu taiso sie
nas mariu.

Raudono Kryžiaus drauguve 
suszelpineja benamius kuriu 
randasi suvirszum 20 tukstan- 
cziai. Bledes apskaityta ant 
asztuoniu milijonu doleriu.

Terp žmonių davėsi jaust ba
das ir ligos pradėjo prasipla- 
tinet. Gyventojai neturi van
dens, nes paipos miestuose su
truko. Szviesos taipgi ne turi 
nes visos elektrikines stotis 
yra suardytos.

valdžios
Penki

DREBĖJIMAS ŽEMES
DU MIESTAI SUGRIAUTI 
PER DREBEJIMA ŽEMES 
CHILE JO J; 500 SUŽEIS

TA, 200 UŽMUSZTA.

* Santiago, Chile. — Subatoje 
smarkus -drebėjimas žemes su
naikino du miestus Talca ir 
Constitution, o ypatingai Tal
ca, susidedantis isz 36,000 gy
ventoju, kurie neteko pastoges, 
kur suvirszum szimtas 'žmonių 
pražuvo; bledes padaryta ant 
ne mažiau kaip 12 milijonu do
leriu.

Vaiskus pribuvo daryti pa- 
redka ir užbėgti apipleszimams 
tavoru ir gyvenimu, kaipo ir 
iszdalina maista del iszalkusiu.

Po drebėjimui 'žemes, Talca 
ligonbutis sudegė kuriame ra
dosi 200 sužeistu — visi iszgel- 
beti.

Septyniolika
pražuvo Teniente kasyklose 
vario, neo per drdbejima žemes 
truko prūdas užliedamas ka
syklas ir aplinkinius kaime
lius.

Aliestai Santiago, Valparai
so, Chilian, Cuino, Palaguen ir 
Santa Cruz, taipgi panesze Mo
de's. Kariszkos tiesos likos ap- 
szauktos. Eroplanai ir trukiai 
skubina su maistu ir gyduo
lėms del nelaimingu žmonių.

kalna-kasiu

Paskutines Žinutes
11 Wasington, D.C. — Pagal 

naujausia suskaitima gyvento
ju Amerika, tai lyg sziai dienai 
yra: 53,901,432 vyru ir 51,810,- 
198 moterių.

U Philadelphia. — Kaip pa
perosu apskaito, tai Suv. Vals- 
tijonia žmonis suruko kas mi
liutą 203,000 paperosu. Mo to
res daug prisidėjo prie rukimo 
paperosu.

II Centralia, Pa. — Keli hiz- 
navi namai sudega czionais 
praejta Petpiczia. Bledes pa
daryta daugiau ant $25,000.

ATSAKIMAI.
Jurgis S., Saginaw, Mich. —

Daktaras Jonas Szliupas gyve 
na Kaune. Lietuvoje.

BAISI ŽMOGŽUDYSTE 
LIUBAVE.

XI-1 d. Liubavo bažnytkai
my, Naftelio Goldsmith krau
tuvėje, IT-ro rajono pasienio 
policininkas Antanas Ivoszka, 
31 metu amžiaus, 6-iais revol
verio szuviais vietoje nuszove 
Reketijos kaimo pil. Prane 
Geležiute, 16-os metu amžiaus 
ir vienu szuviu sunkiai sužeidė 
to pat kaimo Magde Guževi-
cziute. Priežastis szi. A. Ivosz
ka turėjo butą pas užmuszto- 
sios tėvus ir pradėjo su ja 
draugauti, manydamas apsi
vesti. Pranės tėvai pasituri ūk
ininkai, savo jaunai dukrelei 
uždraudė su Antanu draugauti. 
Prano pradėjo vengti 'kalbu su 
Antanu. Antanas nusprendė 
save ir Prane nhszauti. Visu 
Szv. diena, iszsigeres Liubave 
su draugais, nuėjo in krautuve, 
kur pastebėjos tarp žmonių 
Prane, paleido in ja szeszis szu- 
vius. Ji pribėgusi prie moti
nos kojų jau krito negyva. 
Pats žmogžudys paskutiniu 
szuviu szovesi save, mete sza- 
lin ginklą ir, krites žemen, lau
ke mirties, bet ji pakėlus, pasi
rodė, kad jis yra gyvas ir ne
sužeistas. Mat, szauta jau isz 
tuszczio. Guževicziute sužeista 
netyczia. Užmuszejas suimtas. 
TRAUKINIU KATASTROFA

TIES JONISZKELIU.
Pasvaly. Nesenai keleivinis 

traukinys, bevažiuodamas tar
pus! oty Joniszkelis ir Pasva
lys 79 klm. del nežinomos prie
žasties urnai nuszoko nuo be
giu. Apsivertė: garvežys, pre
kių vagonas, bagažo vagonas, 
paszto vagonas ir II-os kl. va
gonas. -

Katastrofoj sunkiai sužeisti 
važiavusieji tuo traukiniu: ge
ležinkeliu valdybos technikos 
skyriaus vald. Albinas Paciun- 
skis ir paszto vagono laiszki- 
ninkas Antanas Urba. Keletas 
keleiviu lengvai sužeista.

Nukentėjusioms tuoj buvo 
suteikta medicinos pagalba.

Katastrofos priežastis kol 
kas neiszaiszkinta. Tacziau, in- 
tarimu suruoszimo kalbamo
sios katastrofos nėra.

Spėjama, kad begiu nebūta 
pilnoj tvarkoj.
VAGE ARKLIUS IR LUPA 

NUO JU SKŪRA.
Netenka daug kalbėti apio 

blogus ežiuos metus. SunkuL. 
jie ūkininkams, kurie turi mo
kėti invairius mokesezius, sun
kus darbininkams, kurie var
giai gali gaut sau darbo, kad 
užsidirbtu duonos kąsni.

Tu ar 'kitu priežaseziu de- 
liai paskutiniu laiku pradėjo 
atsirasti blogu szios ruszies nu
sikaltimo fa'ktu, neszvariu dar
bu pelnyti sau koki centą. At
siranda pav. tokiu žmonių, ku
rie nakties metu piauna palik
tus lauke, nors ir geriausius, 
arklius. Nulupę oda parduoda.

Mat, pas mus arkliu vagiliai 
gyvu neturi kur parduoti. Ark
lį parduodant reikalaujamas 
arklio pasas, bet oda parduo
dant jis nereikalingas. Manau 
būtinai yra reikalinga invest!, 
kad parduodant arklio oda, 
reiketu arklio pasas. Kiekvie
nas pirkikas, pirkdamas arklio 
oda, neturėtu teises be paso 
pirkti. Tai yra būtina.

Spaliu men. isz 24 in 25 d. 
Biržų valscziuj, Auliu sodžiaus 
gyv. M. Kregždei buvo isz lau
ko paimti arkliai, pavesti kiek 
toliau krumuosna, užmuezti ir 
nulupta oda. Tokiuose bloguo
se metuose ūkininkui netekti 
dvieju arkliu reiszkia kilpa 
ant knkln.

Netenka daug kalbėti api
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[as Girdėt
New York”>dis ’ ‘

I magnesas pritrnukontis 
saves mot eros, vaikinus ir 
(inas, o ypatingai isz ma
in miesteliu ir farmu. Jie 
o, kad jargu 'tik gausis in 
dideli miestą, lai juju atei- 
rra užtvirtinta. Bet kas su 
atsitinka, kada in ji gau
tai niekas daugiau apie 
nesirūpina. New Yorkas 

svajone del tokiu. Del t uju tintu! Ah 
e turi pinigu tai jisai yra 
jn, bet del tuja kurie turi 
diriiti ant duonutes ir ro
ll kožna skatiką,'tai geriau 
lokiu, kad pasiliktu namie. 
B atsukanezios algos, gyve
ną New Yorke yra apverk
si. Po teisybei v ra vietų kur 
lyka galima praleisti nuo- 
a laika, bet tosios vietos 
neužimanrzios: yra parkai, 
ėjai, koncertai laike vasa- 
bet del tuja, kurio turi 

iti per visa diena, nėra lui- 
inksmintis po parkus ir ki- 
vietas.

yra

I

lioneje, o vos tik penkta dali 
kelio nnejo. Viena diena nueina 
vos ketvirtadali mylios kelio, 
nes turi laikais kolos dienas 
silsėtis ir turi sukt isz kelio del 
ai lankymo garsingosiiiu mald- 
nnmin.

Yra tai baisus 1 ikojimiszkas 
fanatizmas ir kvailinimas pa
gony, bet tieji paganai Indijoj 
ir Siamo da sunkosnomt ir bai
sesnėms pakiltoms ntsidavino- ‘ 
ja-

daigu tieji pagonei stolnsi 
kada katalikais, lai 
krikszczionis, labai snstirma- 

's viena sziiiua-dnli 
liek del tėvu nepadaromo, bet 
( 
szinotelio 
vvdinie.

kai n 11 k n i s, 
labai

t 

mus, |

la no duodame prieglaudos o ir 
duonos levams pa

AUGSZCZIAUSES TILTAS ANT SVIETO ARIZONOJE
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ISuvienytu Valstija 
Tirinėja Nuskendi 
ma Laivo “Vestris”

Pan- 
American Union pastatyta ju
koms 21 Amerikos szaliu. U. S. 
Navai Obsei’vatoiy su 26 colin 
teleskopu. Union stotis kur isz 
visur Irairkiinai atvažiuoja ir
gi yra puikus namas.
vyru gali stovėti ant pasnžie- 
rinio kelio, 760 pėdu ilgio.

Czionais svetimas pasiunti
nybes turi savotiszkiis namus.

A1 vykusiam in Washingtona 
I pirmu kartu, Amerikos sostu- 

i ramus
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50,000
y • Suv. Valstijų Federale val

džia pradėjo ieszkoti priožasti 
nuskendimo laivo “V/teOi»4u »» 
kuomet ir žuvo 115 
Nepaimant fakto, kad laivas 
iizregistriiolaK Anglijoj ir pri
guli Anglijos kampanijai, bet 
apleido Amerikoniszka uosta 
išplaukiant ant savo pasku
tines keliones, ir lodei turėjo 
Imli Amerikos inspektorhi ap
žiūrėtas.

Dabartine Laivu Apžiuroji- 
įmo Tarnyste (Steamboat In-
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Vok! ris, 
žmonių.
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F pile atrodo ypatingai
Smiestas. Nėr indnstrijimin iii- 
stogu ir visa biznio dalis su- 

|koncontmotu vienoj vietoj. rTik 
ryto ir vakaro gatves 

valdžios 
darbininkai vvksta in daba iri 
isz darbo namon. I . .< •... ... . t 'speetion Service) buvo msteig-VV nsh I llgtono rrtirtulnj t n v-

! miest as.

lauksi i 
prigrūstos, kuomet

V..

įpSH
S

4
I

>

\Va s h i ng tono miestas t u r: 
ypatinga valdžia. Miestą valdo 
trys komisijoniori'ai, preziden
to paskirti. Kitus miesto val
dininkus paskiria koniisijonie- 
riai. Miesto instatymiis prave
da ar Kongresas ar komisijo-

AVash ingi oivaa 
yra vienintelis miestas Suv. 
Valstijose, kur žmones negali 
savo valdyt'' nes ežia Presiden- 
tas ir Kongresas valdo miestą.

— F. L. L B.

ta Kongresiniu Aktu 
Aktas buvo pertaisytas ir kaip 
sziadien vykdomas padalina 
szali, 
tikslams, 
liu apžiūrėjimo distriktu 
vyriaiLsiu inspektorium 
kiekvieno distrikto.

Instatymas reikalauja, kad 
kiekvienas laivas butu pilnai* 
sinidkmoniszkai ir regu 1 arisz- 
kai apžiūrėtas. Inspektoriai tu
ri apžiūrėti garinius katilus 
pirm negu jie indeli, turi ap
žiūrėti kiekvienas duris ir vis
ką kas tik sujungė katilus su 
inžinais, laivo inaszinerija, val
tis ir gelbejimo aparatus.

Svki in motus laivo kons- 
trucija ir iszrengimai peržiuro- 
mi. Laivo inžiniariai iszcgza- 
minuoti kaslink ju kvalifikaci
jų ir patyrimo ir jiems iszduo- 
ta leidimai nuo Laivo Tarnys
tes.

Dabartiniame t y r i n e j i mo,
svarbiausias tikslas yra sužino
ti ar szitas laivas buvo tinka
mai inspektorių apžiūrėtas, nes 

‘‘viskas tvarkoj** 
insakyma pirm negu laivas isz- 
plaifke isz New Yorko uosto.

Visais laikais invyksta ju
rose nelaimes, ir dar iki sziam 
laiku nebuvo iszrasta jokis ne- 
nuskendžiamas laivas. Bet sn 
pastatymu laivu isz plieno ir 

‘‘wireless,” 
plaukimas per juros yra daug 
saugesnis sziadien negu kada 
nors praeityje buvo. ,

Per pereitus fiskaliszkus me
tus suvirsz 340,000,000 paša- 
žieriu vežti laivais Suv. Vals
tija valdžios eertifikuotais ir 
isz tu pasažieriu žuvo vienas 
del kiekvieno 7,07*2,000 pasa
žieriu. F.L.I.S.

1852m.. ji Lkūdikis Ii-Stebuklingas 
kos atrasta.* 
metu mergaites Marion Miller 
isz Los Angeles, Californijos, 
kuri turi laja dovana, kail ma
to visokius daigius su užrisz- 
t<un akimi. Kada josios užklau
so keli mokyti psyehologai, ko- 

, merga i-

Yra tai lengvas būdas, ka
da stoviu kėlės miliutas, matau 

tuja ditleliu pasiszventimu] taji daigia kuri ketinu atmyt, 
žibanezioms

4 4 y ?

ypatoje asztimu i u

kiu bildu tai inspeja 
te atsake:

4 4

Now Yorke roi-

o,

milijonu, kurie pribuvo isz 
esu i n miestu, kaip patys 
iripažysta. Po kokiam me- 
ar dvieju tokiu svajonių, 
gelis sugryžta namo nusi- 

o kiti važiuotu namo,
U turėtu draski sugryžli ir 
eszti visokius szandinimus 
nynu ir draugu kad ne tu- 
• pasisekimo dideliam mies- 
Fodel toki raszo namo gro- 
as sakydami jog turi dide- 
asisekhna Now Yorko ir ra- 
idarit gimines ir pažinsta- 

atvažiave in New Yorka ju- 
lejeszkotu, idant nedažinotu 
i tikro padėjimo. — Geriau- 
edeti namie, dirbti
stolyje kur visi tave pažys- 
razelptu laike nelaimes.

savo

n palicijos stoti Berlyne 
jo 26 metu kokia tai Ona 
iniene, sakydama, kad turi 
savo savžines pen kės žu- 

stas, kurias papilde su pa- 
tm truciznos. Perdetinis pa
jos mane, kad tai kokia ne- 
inprote, bot kada Ona pra- 
t> apsakinet apie žudinstas, 
I ketures papilde Badene, 
žarijoj nnžudydama jauni- 
wvo drauges, josios kūdiki, 
o moeziute kaipo ir motina 
nikio, o penkta ypata nu- 
uino Bcrlvne su kurinom tu- 
y meilingus susineszhnus. 
icije ant galo in tikėjo Onai, 
žinojo gerai apie taisos Žn- 

stas, bet ypatos niekados 
useke. Todėl Ona uždare 

tolimesniam 'tvri-

U

ejrme ly 
imui.

fFS

?ulas misijonierius Kinuose, 
aszineje gromatoje raszyta 
e viena pelegrima, isz kurio 
inome, ar daugiau stebėtis 
jojo meiles del motinos, ar 
Ietis isz jojo fanatiszko ti- 
imo. Misijonierius Kddek 
zo, ant ulyežios Szien Szin 
to matyta nepaprastas regė
tas sūnaus meiles del savo 
tinos.
Puri ingus žmogus isz aplin- 
ics Mongolijos, kurio motina 

metu yra su-) daugelio metu yra 
insta liga, užklausė 
įsiszkuju, ka
,nt jojo motina pasveiktu, 
asiszkieji atsake jam, kad 
1 pagoda (maldnamis) pieti- 
e dalyje vieszpaty.stes, tolu- 
apie 500 myliu, in ten turi 

ii nusiduot, 'paaukaut kody- 
diovaitei Lan-Mu, o valan- 
įe, katla kodylą, uždegs, mo- 
ft j^jo pasveiks.

ir pasiręogo in kelione 
) myliu tolumo, bot kokia tai 
vo kelionei Turi eiti peksz- 
qb, turi valgyt tiktai duona 
?erti vandeni ir ant kožno 
gsnio turi priklaupt ir su 
kta žeme dalypstet! Tokiu 
du skruzde ant dienos ilges- 
gfcla nueis, ne kaip 'tasai ne
mingąs nefiszmanelis. Jau 
B trys motai kaip randasi ke-
EIjHR ' - f -r

savo
turi daryt

H

paraszyta
roms.”

Mergaite
aiszkiai adresus

1 i t a-

gali perskaityt 
ant kopertu 

kiszeniuose, atmyt kazyras ir 
visokius nematomus dalykus.

• • * jisai

Milžiniszka turtą paliko ko
kis tai 89 motu senumo skupuo- 
lius Spitsberger, arti Memphis, 
Tenn. Badai pradėjo 
krauti turtą nuo septynių motu
senumo, nereikalaudamas cuk
raus in kava, irž k a spyrėsi nuo 
tėvu po du centus ant sanvai- 
tes. Gyveno jisai ant pastoges, 
ne kurdamas niekados pecziaus 
ir eidavo gult po nusileidimui 
saules idant ne žiebi žiburio. 
Maitinosi sausa duona ir arba
ta. Už gyvasties ne karta kal
bėdavo savo giminėms buk vie
natiniu jojo tikslu buvo czedi- 
nimas pinigu. Po smert paliko 
jisai 75 tukstanezius doleriu 
del priegkuidos apleistu vaiku 
o ir gana didele suma del liku
siu giminiu.
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Augszeziiiusos tiltas per kuri eina plenitiis per Grand Canyon jau 
Loes Ferry su Preseolt, Ūloje in Cedar ('ily. 'Tiltas yra 61b pėdu ilgio o 
ilgio ir 486 pėdas angszczio.

♦>
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baigėsi statyti prie
kėlės turi 833 pėdas

nieriu bordas.
vienintelis miestas

a d m i 11.< t ra ty v i szkams 
in vienuolika didžiu-

i su 
prie

WASHINGTONAS
SUVIE. VALSTIJŲ SOSTAPILE

gili 141Į 11\1 v
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klampynai isztusz-

UI m

. Amerikos 
sos t a p i 1 e 
randasi ant 
•P o t a m a c 
upes pa
lte r a n e z i o, 
tarpo Mary
land ir Vir- 

j gi n i jos vai-
Jj stiju kalnu 

f apie 100my- 
t oi ūmo 

nuo Cbesa- 
in-

liu

poake
lankos ir 185 mylios nuo Atlan- 
Iiki juriu.

Pat pradžioje Amerikos tau- 
tiszko gyvenimo, neturėjome 
pastovios violos valdžiai. Kon
gresas susirinko net devyniose 
i n va iriose vietose. Ir buvo sun
kus ])roblemas nuspręsti kui 
insteigti tautiszka sostapile. 
Kiekviena isz trylikos origina- 
liszkn valstijų pageidavo savo 
teritorijoj turėti sostapile. Bet 
Washingtonas patarė imti dali 
žemes, kuri sau atsiskirai sto
vėtu. Galu gale nutarta 
tikslui naudoti žeme arti Po- 

ir kuri žeme tapo 
Columbia teritorija ir vėliaus, 
musu dienoms pamainyta in 
District of Columbia. Bet pati 

vardu pirmojo 
’ Suv. Valstijų prezidento.

ir szelpia juos. Imkime Lietu- Washingtono Iszplianavimas.

Lietuviszko.se 
ne sztant yra už

laikyti savo biznierius, sztor- 
ninkus, ’biiczieriiis ir kitokius, 
tiktai yra nevalninkais ir nuže
mintais tarnais svetiintaneziu, 
pas kuriuos nesza savo centus

1

tam

nuloistas, 
tinti ir naujos gatves i n vestos. 
Tukstanoziai. medžiu pasodin
ta, parkucziai pradėti, visoki 
augalai isz visu pasaulio da
liu pasodinti. Ir tuoj gyvento
ju skaiezius žymiai pradėjo 
kilti, kad nors nebuvo dideliu 
iiidustriju. Sziadien Washing- 
tonas turi apie 55'2,000 gyvon- 
toju. Uzionais gyvena žmones 
isz kiekvienos valstijos beveik 
isz kiekvienos szalios pasau-

Platns
Baltuoju Namo iki Kapitolians, 
primina seno pasaulio sostapi- 
liu bulvarus. Visur matyt pui
kios triobos, visur puikus me
džiai, parkai, paminklai ir sto- 
vvlos.

Washington Monument (pa
ini n'klas) yra 558 pėdu augsz- 
ezio. Viduryje paminklo yra 
marmoro blokai pasiusti isz in
vairiu valstija, invairu organi
zacijų, ir net izs svetimu szaliu. 
Isz Graikijos pasiusta blokas 
isz Parthenon griuvėsiu;
Szveiearijos pasiusta Alexan
drian Knygyno blokas ir kitas 
isz apoleono kapo isz St. He
lena.

Garsusis

skaiezius 'Žymiai

Potomac Mall nuo

ožiu ir beveik puse valstijų jau 
pasiuntė stovylas.

Kapitelio bazilika su gink
luotos laisvos stovyla kila 307 
pėdas in virszu.

Baltasis Namas, prezidento 
buveine, stovi 
gatvėje, prie Kitos gatves. 
Sziadien stovi kaip buvo Wa- 
shingtono iszplianuotas ir per
taisytas po Britu iižpulimu 
1814m. Yra dvieju lubų namas 
su puikioms žemoms ir fonta
nais.

Baltojo Namo kai kurie 'kam
barini, ypatingai rytu kamba
rin kur invyksta 
priėmimai, atdarus publikai.

Ponnsylvanijos 
Kitos

prezidento

M užėjus (Na
šu dailės ir 

netoli

i HZ

1 kiugeliose 
apygardose, t omą c, upes

sostapile ome O 
•)

ir szitas
(i Joniszkus

svetin'ej

NAUJAS METAS
Jau netoli

PONAI BIZNIERIAI

Geisdami aptoikt savo gerus 
kostumerius, privalo isz laiko 
duoti atspaudyt, 

PUIKUS SIENINIUS 
KALENDORIUS 

ir iszsirinkti kokiu nori iszsi- 
rinkt.

DABAR LAIKAS!!! 
užaikalbyt ir nelankyti ilgai, 
nes kas pirmesnis, tas gales 
iszsirinkti puikesnius.

W. D. Boczkauskas - Co.
Mahanoy City, Pa. '

(t.f.)

I

>

tyrinėjimo

jie iszdave

viszkas mot eres, kaip josios 
nueina pas Žydus ar Ameriko
nus pirkti tavora. Negana, kad 
gerai nuplesze, bot da dadecz- 
ke buna iszjuoktos per sztor- 
ninka ant ko visai nepaiso. To
ki biznieriai ponasi nuo Lietu
viu ir da gauja “kliarku iri 
kliurkiu

ir da gauja ‘‘
” Hiri užlaikoma, vie

toje kad LiOtuviszkos mergai
tes turėtu užsiėmimą.

Laikas butu apie tai susi
prasti ir atrasti bilda kad ne 
būtumėm pnszlemekais.

Jurgis Washingtonas paveda 
sostapiles iszplianavima Pran
cūzui, eiviliszkui inžinieriui, 
Mayorui Peter Charles L’En- 
fant, kuris tarnavo AVashing- 
tono armijoj. Prancūzas pradė
jo savo anilziniszka d arba. Jis 

■plianavo pastatyti puiku mies- 
'(n ie7 (rimu » 1/ I n m mni 11 Rr i 4 i

ei viliszkui

ANT KALĖDŲ

minoms

isz kurio 
dziugs.

DABAR laikas užraszyti Gi- 
in Lietuva 

dovanu ant Kalėdų, 
tam, gaus Dovanu ir Kalendori 

Lietuvoje labai nu- 
Yra tai pigiuuse do

vana del jus be jokio rupesezio 
iszsiuntimo, o giminėms pada
rysit neisz[>asakytinai daug 
džiaugsmo per visus metus.

Prenumerata kasztuoja in 
Lietuva tiktai $4.00.

W. D. Boczkauskas - Co. 
Mahanoy City, Pa.

ta isz giriu ir klampynu. Kiti 
valdžios patarėjai ir vedėjai ji 
ant juoko pastate.
su Washingtono pagelba 
biednas žmogus galėjo 
tiek vykdinti savo plianus.

L’Ennnt. nutarė vaitoti Ca
pitol Hill viduriu-miesto cen
tru. Jis ketino taip sutvarkyti 
miestą,1 kad visos prasidėtu 
nuo szios vietos. Ir gatves jis 

var-

Ir tik su 
szis 

sziek

užvardino visu valstijų

Lincoln Memorial 
jau užbaigtas. Isz balto mar
moro pastatytas formoje Gari- 
kiszko dievnamio. Kuomet Lin- 
colnas įniro tik 36 valstijos pri
gulėjo prie Unijos, 
jin m i irklas turi
kol i u m nūs. Vi d liroj 
stovi Lineolno stovyla. Pieti
nėj svetainėj iszstrttyta r/mcol- 
no GoHysburgb prakalba — ir 
sziarnioj svetainėj jo iszvonti- 
nimo kalba.

Pennsylvanija gatve, miesto 
didžiausia, gatve, papuoszta su 
visokioms stovvloms ir invai- 
rias paminklais. Priosz Capi
tol Hill stovi rTaikos Pamink
las paszvoslas Naminio Karo 
žuvusioms. 
Fran'klino,

T r apart stovylu 
Washingtono ir 

Lineolno, matomo svetimlau- 
eziams pastatytas stovylas. Jie 
irgi prisidėjo prie 
pastatymo.”

4 C Amerikos

Mužcjai ir Dailės Galerijos. 
Tautiszka s 

tional Museum) 
vamtos daigiais stovi
garsius Smithsonian i n si eigos. 
(Jzia randasi sziaurines Ameri
kos ir Meksikos Indijonu ko
lekcijos. Tautiszka Dailės G r. 
lorija 
Art) ir Corcoran 
(Corcoran Art Gallery) 
garsias ir brangias kolekcijas.

Kongresinis Knygynas stovi 
ant Capitol Hill, didelis grani
tinis n’amas, kuris užima net 
tris akrus žemes, ir turi viena 
isz pasaulio didžiausiu knygų 
kolekcijų. Per visa ‘knygyną 
yra puikiausios sienos dekorą- 

Uzionais v ra 
symbol i szku- sto vylu 
paszestos mokslo ir 
mokslu dirvoms. Sienas, lubos 
ir koridoriai puikiai papuo- 
szla.

Washingtono randasi val
džios visi departmontai ir biu- 

triobu 
isz granito 

panaszus
Athonoj; 

“Grynu Pinigu” kambaris ant 
pirmu lubu, turi ant parodos 
visokiu pinigu kuriu verte du
sloko milijoną doloru, vienas* 
isz brangiausiai 
kambariu pasaulyj. Patent Ofi
sas užima dviojus blokus. Turi 
modeliu mūzoj u, kuris 
kvtuTius svetaines ir parodo 
suvirsz 400,000 Amerikon i szku 
ir svetimu iszradimu.

Valdžios Spaustuve didžiau
sia visame pasaulyje sptustu- 

Tik per vaikszcziot i per 
spaustuvo ima dvi valandas.

T rys dopartmentai — Vals
tybes, Kares ir Laivyno — uži
ma didele trieba netoli Balto
jo Namo. Czionais yra puikus

ei jos.

ia- 
of(National Gallery 

ir Corcoran Galerija 
t u n

W. IRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY
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Per visa

visokiu 
kurios 

laisv uju

randasi

ra i. Tarpo puikiausiu
yra Iždo Namas 
pastatytas ir 
Minervos

Grynu Pinigu
diovami

> >

in

pastatytu

užima

invedimu v i stiek f

N - ■ ,,

Laidoja kunuH numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre St. Mnhanoy City, Pa.

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU

Pasamdo

6 6 6
yra tai Receptas del

Szalczio Gripo, Flu, Dengue,
Bilious karszczio ir Materijos.

Greitai veikia. Gausite aptiekoaa
mrTn.1--m. rn--iTii--i-T- r.- .. . . -f . .‘-i #

Ka tas tūkstantiu 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 tos aukso 
Kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu .vaist-žoliu nuo 
bitu vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sckancziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio no- 
malimo, nenoro valgyt, strenu ir po- 
cziu akaudcjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdies liga, tai atsiunsk 8Be. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.” Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bst mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloga. Reikalingi mupi 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Street. Spencerport, N. Y.

t

SIENINIAI 
KALENDORIAI

ANT 1929 METO

O

Į

Kas prisiun* Viena Doleri 
aplaikys 4 Pui^ug Garbiniui 
Sieninius Kalcr.dorius ant 1929 
meto. Prie k.ožno kalendoriaus 
yra prisiuva azventuju kalendo- 
rii su j/asnykais.

* 
3 
5 
i 

l 
g

Klir Prezidentas Bus In
auguruotas.

Kapitolians Namas yra vie
nas isz pasaulio puikiausiu 
triobu. Yra pastatytas ant kal
nelio ir nuo ežia matyti visas 
miestas, Patomac upe ir toli
mus ‘kalnai. Atsotuvu fdutaa 
yra didžiausias instatymu Da- 
vystinis kambaris visame pa
saulyje, 139 pėdu ilgio, 93 pėdu 
ploczio ir 30 pėdu angszczio. 
Suv. Vaišiju Senatas ir Suv. 
Valstijų Augszczi'ausia Teis
mas irgi sėdi sziuose rūmuose.

Rotunda kur naujas prezi
dentas bus inauguruotas Kovo 
4d. 1929m., yra didžiule cirku- 
lariszka šventa i ne su istori^z- 
kais pieszinais ant sienų ir ežia 
visi prezidentai inauguruoti.

Isz .Rotundos durys veja in 
National Statuary Hali, kuri 
svetaine buvo Atstovu Butas. 
Kiekviena vajstija pakviesta 
pasiusti dviejas stovylas dvie
ju valstijos garsiausiu pilie- mineziai revolucijos karos ka-

I ■ , . . .

l 4

o prick dais.
Miestas vystosi kaip L’En- 

ant plianavo, tik rato pietine 
dalis neiszsivyste ir sziandien 
Washingtone tik dalis gatvine 
prasideda nuo Capitol Hill, nos 
Baltasis Namas tapo viduriu 
kito didžiulio rato, nes miesto 
toritorijfa inome apie 70 'ket
virtainiu myliu. J

Miestas labai pa valia i .vys
tosi. Svecziai mėgo iszjuokti 
neszyarias gatves ir sugriuvu
sius namelius. Per daugeli me
tu Pėnnsylvanijos gatve; Wa
shingtone svarbiausia gatve, 
buvo plati, dumbli nota ir ne- 
szvari gatve.
Sziadieninis Washingtonas.
Tik po pabaiga Namines Ka

res Washingtonas pradėjo in-: 
gyti L’Enant iszpliannota for
ma. Kalnai nulyginti, vanduo

(t.f.)

Dr. C. A. Žerdeckas
LIETUVISZKAS DENTISTAS 
* TAMAQUA, PA.
Kalbu Lietuviszkai Ir suteikiu 

geriausi patam avima.
100 E. BROAD STREET 

Ant vlrsziaus Peoples 
Trust Co. Banko.
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Kalendoriai 
turi krepaziuka del atuku, «pil- 

Puikei i«z>

♦ 
I

ku "n r szepeczio.
^Varginti ir iszpjauti.

Ant adreso:
W. D. BOCZKOWSKI - CO., 

MAHANOY CITY, PA.
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priėmimo kambaris kur Vals
tybes Sekretorius priima sveti
mus ambasadorius ir atstovus. 
Suv. Valstijų didžioji antspau
du laikyta szioje trioboje.

Natūralizacijos ir linmigra- 
cijos Biurai — dvioji valdžios 
biurai su kuriais immigrantai 
daugiausia susidaria, randasi 
vnldiszkame namo netoli Bal
tojo Namo, su keliais kitais 
biurais ir ofisais Darbo Sek
retoriaus.

Tarpo kitu garsiųjų namu 
yyn Memorial Continental Hali 
moterų aukomis pastatyva at-

__ ;___ jriL,

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. ,

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

MERCHANTS BANKING TRUST 00., 
moką 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir tą
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suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dekite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinkite ir matysit* 
kaip t$i pinigas anga su padauginimu Procento.
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del žmogaus kuris dirba ir czedina.
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Povilo ~~ Eiva, Povil, — tarė Ple- 
rijonas, — nugersim skauduli. 
Tr pas mane vargai. Pereita sa- 

T Y vaite dveige kumelka padvėsė,
pr;Be aszarn negaliu atsiminti.

w | Iszgere viena burnele, iszgc-
—m 11 ii—L. ui

Rzandien, macziau, vestu- 
linkai isz bažnvezios vnžia-

macziau,

faunoji, galima sakyti, kaip 
gilis prie jaunojo prislėgusi, 
žka in ausi kalba. Gal savo 
rui proto indeda.O gal szinip'sisvoikino. 
kius saldžius žodžius sznabž- 
. Apie pasogino dvyla karve 
>a nokaustvtus ratus, 
laimikis, matyt, viską gilini 
szirdi dedasi ir szypsosi.
) asz eidamas pagalvojau ir

i maru

Iszgere viena burnele, iszge- 
ro kita.

Atsisveikino Povilas, atsisė
do in vožoezias, skubotai gabe
na Veronikai vaistus. Nespėjo 
isz vietos pasijudinti, szman- 
ksz — A si ožys, senas pažįsta
mas, kažkada bematytas. Pa-

Skubu sako

.y
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— Ilgai tu, varles koja, 
lipysies! Ilgai tau apie dvy- 

pasogas su rutu
Įdžiai sznibždes!
I)ol to, kad asz vyrueziai mo
li skersai ir iszilgai pažįstu. 
Del moteries mes ir szinn- 
bn iszlanžtu szonkauliu, kaip 
kio invalidai, valkiojamos.
Alus kaimynu Povilą, kas, 
tnymu, pakaustė / Gi pakaus- 

It ikrą žmona. O pakausto ant 
m keturiu kojų, kad Povilas 

' isziandien kaukia, kaip kū
moj i maszina.
Nesenai apsirgo Povilo žmo- 
, Veronika. Czia pati rugia- 
ites pradžia, o ji lovoje rai- 
|i ir visokiais staigiais skan-

Ilgai tu.

vainiku

•*— nnuiHi namo, 
Povilas, — žmona in grabo len
tas žengia. Paklydo inkstai, ta: 
bracia, kad kukuoja. 
Inonese girdot.

Aszarn pakabu’ ir pas 
, — pareiszko Astožys. — 

A ngys visus laszinius nuo aug- 
szto nukėlė. Važiuoju skubiai 
policijai pasiskusti.
ežius ima, tai kad man tuoj la- 
szinins pristatytu, nors isz že
mes iszkase. Eikim, — sako, — 
Povilel, gyvenimo kartybes nn-

pak-

Mokes-

i
i

/

ais skundžiasi.
— Amen, Povileli, — sako, 
nebera manos sziame pasau- 
Kukuoja kažkas mano stre 

se isz kairiosios puses
niežti.

isz kairiosios 
kznvsis e

ir
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užkulnis 
ink daktaru.

žinoma,Povilas, žinoma, nusiminė, 
ti Rugiapiute, o ežia žmonos 
enos kukuoja. Ko ne verkia 
ogus.
Apžergė kumelka ir zovada 
pas daktaru. O daktaras, ga 

tikras stebukla-
Gyvcna

ia sakyti,
ris.
szko eigų lis
tino lankais apkalti — ap-

įs

gai u laukėjo, 
Ar tai prireikė

Ar prireikė parsziukus 
Ivalvti — iszvalys. Prireikė 
Įogn 
įsagas arkliams taip pat go- 

kala.
|NTidzagnojo Povilas pas dak- 
a.

— iszvalys 
pagydyti — pagydys.

Yra ežial .... k,,.«. toks reikalas, 
J sako daktarui. — Dienos, 
it, karsztos, tai stebules emo 
Iperdžiuvo. Gal pasiimsi lan

Taip pat 
kona kažkokia staigia mirtim 
sirgo. Szaukia in gvolta. Už- 
Inyso, girdi, kukuoja ir stre
se didelis niožojimas pasiro-

suvaržysi.

Daktaras pasiėmė pora lan- 
iu ir eina sau Povilo žmonos 
dyti. Atėjo, apžiurėjo.
— Blogi, — sako, — popie
ti. Inkstas,
slos nusikabino 
na klaidžioja. Dabar, —

— sako, ——• nuo 
ir po visa

• sa- 
, — nuklydo apie kai riji už- 
Ini/ Klaidžiodamas sau ir 
kuoja. Reikia smarkaus gy- 
mo. Bet kriszpolo nieko czia 

Dumk in miestą,

Klaidžiodamas sau

svirno

padarysi, 
rk kriszpolo ir duok žmonai, 
l pasveiks.
Daktaras dar apkalė lankė
tu stebules, pataisė
ru zovieskus, pasiėmė užmo- 
snio du surius ir vilnų pns- 
tro svaro ir iszejo sau namo. 
Pasikinkė Povilas kumelka 
iszdardejo in miesteli vaistu 
rvežti.
Važiuoja žmogus
ias aszaras lieja. Gaila žmo- 

Gyveno amželi, dalinosi

ir grau

irgeliais rūpestėliais, o dabar 
lia — guli, vargsze, su pakly- 
Isiais inkstais ir užkulni kasi- 
Ija- 
Į Miestely Povilas nupirko du 
■arus kriszpolo. Paskui, pa
ti vojo pagalvojęs, ir dar pūs
is ari pripirko. Juk savas žmo- 
Ls, galima sakyti — gimine, 
lel pussvario kriszpolo isz gy- 
Lnimo neiszosi.
liktu.
I.Iau buvo besedas žmogelis 
I yežeczias, gi ežia privažiuo- 
I kūmas Bapkus Plerijonaę. 
Iz malūno su miltais grižtas- 
I Pasisveikino kūmai, misi-! 
Lunde savo vargais. It.97)

Bot tik pas-

Inejo, pora bonkucziu ant 
kartybių suverto, ir vėl puola 
važiuoti namo su savo krisz- 
polu. Povilo akys, žinoma, 
dviszakiuojasi. Kartybes nuri
jo, o kojas vos pavelka.

Beiszvažiuojant isz mieste
lio Povilas girdi kažka szau
kia:

žinoma

Stok, Povil, kur tavo ha-
la.

Apsižvalgo

tl.

, — sako 
negalima taip praleis- 

su savo 
ir baigta.

Povilas, atsisėdo su 
bon-

Povilas, mato 
Martyna Kinka, artima gimin
aite isz žmonos puses.

Sustojo Povilas, nusiskundė 
Kinkai savo nelaimėmis.

Tokiu sopuliu 
Kinka,

Manai parlėksi 
kriszpoln, tai viskas 
Ne, brolau, tokia nelaime reikė 
apverkti. Kruvinas aszaras rei
kia iszlieti. Suk atgal kumele, 
eikim pas Mausza.

Grižo
Kinka prie stalo, paėmė 
kūle, greta pasidėjo pustre- 
czio svaro kriszpolo, — ir pra
sidėjo graudus verksmai.

Beverkdamas 
tiek sugaiszo. 
]must a szirdis, 
apsakiusi.

O kai szirdis 
iszlindo Povilas 
pasiėmė kriszpoln su botagu — 
nupirko dar bonkute atsipagi-

A rklio

grota

Povilas sziek 
Nelaimes saus
ina toto, buvo

atgal atsalo, 
isz pasteles.

riot i ir iszejo gatvėn.
nebėra, ratu nebėra. Nebesima
to ir artimo giminaiezio Kin
kos. Pasižvalgė Povilas, ir nu
tašė pesezias skubotai gabenti 
žmonai vaistus. Kumelka su 
ratais in žeme juk neprasmegs 
— atsiras.

1nbėga
kiemą. Viskas tvarkoj. Simus 
Mikas su naszeziais 
nesza.

Povilas sukaitės in

vandeni

— klausia

atsake

— Kas girdėti, 
Povilas sūnaus. — Vos kvapa 
beatgaunu, taip sukaitau be
skubėdamas.

— Susitvarkom, — 
Mikas.

Sztai noszu vandeni kava: 
virti giesmininkams. Užpirkom 
miszias su okzekvijom už ma
mos duszia. Ruosziames lydėti 
in bažnvezia. *

Iszbiro Povilui ir kriszpolas. 
Galima sakyti žeme po jo ko
jom praskydo.

Dabar visas valsczius Povi
lą pirsztais bado.

— Prarijo, 
žmona.

Nora žmogui jokio neprik
lausomo gyvenimo.

Matote, ka 'kartais žmonos 
padaro.

Gal ir
Veronika kada 
sznabždejo apie dvyla paso
gino karve

Povilui jaunamarte 
nors saldžiai

7 ti' Povilas stypso
josi.

O va, 
pust i jo žmogų ir gana.

— Vienybe.

ant amžiaus galo, su-

4
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ANT RANDOS./V e
>Bizniavas namas po nume

riu 513 AV. Centre St., Maha- 
noy City, Pa. Alsiszaukite ant:

51 So. Main St., 
Mahanoy City, Pa.

PERSKYRIMĄ y • • • • ,į

—- AI m k > M i k o le 1 i! j 11 k pa t s 
žinai jog del laves ta bjaurybe 

'arielka kenkia. Kam tu klausai 
su szeimyneio labai tur-'tuju, kurie tave in karczema vi- 

■ darbsztus žmogus' Moja ! Ana, net Jonnkits verke 
Miko'las, i ’ ‘ ‘ . J /

tvloti ir Žinios isz Lietuvos.
PASLAPTINGAS AUKSO^IR

sidabro Žuvimas isz
PASZTO SIUNTINIU.___

Kaunas. — Sziu metu Liepos 
men. pradžioj firmos buvo 
gautas aukso daiktu siuntinys 
isz užsienio. Siuntinys buvo 
užantspaudotas ir buvo visai 
tvarkoj. Firmos tarnautoja nu- 
nesze siuntini in probavimo rn- 

! buvo atidaryti.

f) ne 
gražiai jam pritkiszti.
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kaimo LietuvojeVi m l ame 
gyveno
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liūgas ir d|irbsztiis žmogus Mi o ja / Ana, net Jonukas verke 
vardu Miko'las, ūkininkas parojus isz mokyklos, kada da- 
sztanl, kokiu mažai randasi.

pradžioj firmosi
I
I o ir manžinojo jog tu sergir*1 ♦
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Grinczioje szvaru iir davadas ne smagu ir skaudu. No gerk 
didžiausias, iniitomai 
laimino tani namui. Kamaroje 
niekad m' siokavo ne duonoj jiittii susijudino jo

jo iszHižmhd ’gori ir in kareze-|p.asirodc, kad ’kažin kokiu pa-
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Dievas duszele, daugiau.
Mikolas taip luom privedžio- 

hįsilM i®
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dorins su paezia dirbd nuo ry
to lyg vakaro. 
Dievui už aplaitkyla 
jysles.

Pasivedimas geras, bado'giu Tau jog niekad jau in kar- 
akis kilu gaspadoriu, ne tiktai 
isz tojo bei ir isz kitu kaimu.

dekavodniruis*priOsz'kryželi, sirdej
*4 gerailc-' kalbėjo:

A' isogal i u

rankas ir

Dievo! Pri šie-1
geras

.4budu isz siuntinio 
dingo K auksiniu laikrodelu lu- 
kszlai 1340 litu vertes. Per ko
jota dienu isz firmos siuntinio 
tokiu pat budu dingo 9 sidabri
niai porfsgarai apie 1,100 litu 
vertes. Darbelis buvo kuo szva- 

atliktas ir buvo laba*, 
sunku susekti nusikaltimą. Ka
dangi siuntiniai buvo gauti per 
arteli “Laidus,” kurio darbi
ninkai atlieka pcrriszimo ir 
muilinimo darba, tai artelis, 
atsakomingus už siuntinius, 
jau buvo iszmokejes firmoms 
apie 1500 litu už padarytus 
nuostolius.

Kriminaline policija uoliai ir 
labai kantriai vede sekimo dar
bu. Buvo intartas vienas pasz- 
to laiszkiįlinkas .Julius Majaus
kas, kurio elgesys jau seniai 
kiek intartinas. Tomis nakti
mis, kai brangenybes dingo isz 
siuntiniu, jis, kaip tik dežuravo 
paszto ekspedicijoj, 
nustatyti, kad Majauskas, pa
tikės momenta, kai dežuruo- 
juntis valdininkas miegojo, isz- 
eme isz siuntiniu minėtas bran- 
geybes. Savo darba atliko in- 
gudusia ranka, taip, kad ant- 
spaudos liko nepaliestos. At
gabentas in kriminaline polici
ja, Majauskas, pamatęs, kad 
viskas jau yra iszaiszkinta, pri
sipažino, kad jis yra iszvoges 
isz siuntiniu auksa ir sidabrą. 
Tokiu budu nuėmė deme nuo 
artelio, ” 
duota Kauno apygardos teis
mo valstybes gynėjui.
SLAPTA DEGTINES VARY

KLA KAUNO STOTY.
Sziomis dienomis geležinke

liu policija, dalyvaujant akci
zo kontroles valdininkams da
ro krata Kauno stoties būstinėj 
— valdiszku žibintu dirbtuvėj. 
Kratos tikslas buvo sura-sti 
slapta degtines bravara, kuris 
turimomis policijos žinomis, to
nai veikos.

Kratos metu rasti degtinei 
varyti inrankiai: katilai, au- 
žintuvas ir lenkti vamzdžiai.

Kita diena tuo pat reikalu 
buvo daryta krata kalbamoje 
dirbtuvėj ir rasta: degtines UŽ-, 
rangoms laikyti statine ir dirb
tuves szuliny paslėpta vandeny 
skardos katila pritaikyta už- 
raugoms szildyti.

Protokolas suraszytas dirb
tuve yra betarpėj važiuotos 
tarnybos ūkio dalies yedejo 
žinioj.

Be to, policija dare krata 
važiuotos tarnybos ūkio dalies 
vedėjo bute ir rado valdiszku 
daiktu: brezentu, vatiniu, mat- 
racu, lentų ir varini bliuda pa
dirbta iš valdiškos redžiagos.

Kvotas vedamos ir po ju už
baigimo bus perduotos teismo 
organams — nubausti kaltinin
kus.

ŽVERISZKAS DARBAS. *
Palanga. — Spaliu 30 d. na

kties metu, Birutes miszke, 
vietos eigulio sūnūs Vladas 
Butkoviczius iszžagino mergai
te važiuojanezia in Klaipėdos 
turgu. Gydytojui apžiurėjus be 
iszžaginimo rasta, kad sumusz- 
ta ir žveriszkas darbas atliktas 
jai apleipus.

Kaltininkas patalpintas Ba
joru kalėjimo.

Kaip dabar žiūros miszko 
administracija in toki savo tar
nautojo lizdą, isz kurio kilo 
pau'kszcziai, trys motai atgal 
isz mieganezio pa kelyj žmo
gaus pavogė dvirati. Tėvas pa
dėjo jiems slopti, buvo teisia
mi ir pripažinti kaltais. Apie 
Butkevicziaus elgėsi buvo ra- 
szyta laikraszcziuose. Uogų ir 
grybu sezonu baugu dirban-
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! ezema ne eisiu, no jokiu svai-
Iginaiicziii gerymu in burna ne

Jaigu ia'jii prisioga su-Į j iniisia 
nubausk mano

I.Pavydėjo jam gerbūvio ir pusi- imsiu. < „
laužysiu, lai ipiliausk mano* 
I liovę!

Tai prižadėjus, persižegnojo 
ir sėdo nnl suolelio.

Nuo lo laiko praėjo apie trys 
melai. Mikolas'laivo laimingas, 
sveikas ir linksmas; Prisioga 
nžlaikinejo, aridlkos 
lupas, karezemoje 
karta ne buvo. Isz pradžių szis 
ir tas kalbino in karczema, nes 
kada dažinojo jog tai ant niek, 
daugiau ne prasze ir Mikolas 
nuo lo buvo valnas.

Karia atsilaiko kaimo vesei- 
le.

U ž p ra sze d a i 1 g s vecžiu 
tarp tuja ir Mikola, 
lojo ir jis prie k ra i įvožiu kaip 
tai kitados buvo papratimas. 
K rail vėžiai veždąvp jaiipainar- 
tes skrynias ir patalus in narna 
jaunavedžio.

Aražiuodami ne lenkdavo no 
vienos karezeinos, norints kož- 
nas isz kraitvežiu turėjo kiszo- 
niuje buteli su arielka.

prigulėdamas prio 
ne norėjo eiti in 

vienok kiti apspito 
ji ir kalbėjo:

— No szi ne ta, na arjgl tu 
ant vežimo sėdėsi! — Jaunesni 
in rankas o senesni in veidus 
bueziavo. — Ju'k arielkos ne 
gersi, yra alus, tiktai valandė
le užtruksime.

Na ir sugundo Mikola, ir in- 
trauko in karczema. Nes vos 
slenksti peržengė, sudrebėjo... 
pabalo kaip drobe, akis per
verto ir puolė be žado ant že
mos.

ATsns apemo baisi baime, pa
griebė apmirusi ir pasodine ant 
vežimo, nuvožė namo. Tris die
nas gulėjo suvis be žado — ne 
žinodamas kas apie ji dedasi ir 
karszeziu apimtas ka toki mur
inojo. Bot ant to ne pasibaigė 
Mikolo nelaime. Ta ja paezia 
diena, kada apsirgo, puolė jam 
karve, o ant rytojaus pervažia
vo ant nlyczios jo mergiuke 
dvieju metu, kuri bovinosi 

kitais vaikais ir

sekimo, o no norėjo to supras
ti, jog kas su Dievu, tai ir Die
vas sji jnom. Ne syki-gi, kada 

ėjo su pa-
I ji i < tas,
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LAIVAS AN T KURIO ATLIEKA KELIONE HOOVERIS.
Naujai iszrinklas prezidentas Hoover, 'kuris atlanko 

Pietinio Ameriko sklypus, iszp'auke ant laivo Maryland. Kur 
(ik pribuvo likos priimtas su garbe, parodoms ir salvoins isz 
arniotu.

Naujai iszrinklas prezidentas
«f
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Taigi, jaigu Taradaika nieko 
ne padaro, 

'Vai mane in tonais varo, 
O asz kaip kvailo lapsiu, 

Per purvyną klampoja.
Teisybe, jaigu pats volnos 

ne padaro,
Tai boba in savo vieta varo 
Taip ir Taradaika su 

Baltruviene daro.
Nevermain, <langiau to ne Ims, 

Manos taip toli no siuns, 
Na, ir net in Szv. Ludvika 

n u lapsėjau, 
Ant kelio niekur nesilsejau, 

Ir ka 'ten dag’irdau ?
Nu-gi pamaeziau no mažai 

szlapnosiu,
Su nukirptais plaukais ly,
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O katra turi plaukus 

trumpesnius,
Tai turi protus mažesnius.

Pa k a m pe m v alki o j esi,
In vaikinus szaipo^i,

O guma man mojo, 
Su iszpentytom lupom seilioja.

Ir kelios morgicos isz kitur 
pribuvo,

Tai dideli unara ingijo,
Kaip in seperius inlindo, 

Tai cziaiiposi ir guma žinda
. O kaip sporteliai užfundina, 

Tai jau gana.
Ir taip dieneles praleidžia,
Dirbt darbelio negeidžia,

Ir gerus laikus turės, 
Kol dzūkelėms nedaes.

Apie motor los da nutylėsiu 
Kitu kartu padainuosiu.

4* *k '"i*
Viena mergina in kita st ubą 

nueimpino,
Mat jaute szviežia namine, 

tai prisigerino, 
Kada su vaikinais gero, 

Atėjo kokis tai vyras ir tarė: 
Ko tu sėdi, ar ne eisi namo,

Ir ežia szposus darai kaip 
karezomoj ?

Szoko du vaikinai prie jo 
Ir susirėmė tuoj.

Mergina priszoko, su kojom 
spardė,

Ir dagi:
Paėmus bliuda in galva musze, 

Vaikinui skyle galvoj 
pramusze.

Daktaras pribuvo, 
Skyle užsiuvo,

Ir nežinau ar prova buvo,

9

oinancziu 
tarp savos

o jis tai kaip

1500 litu už
neeine in 
ne viena

9

9

Tai maloto kas do mergina 
Argi lai ne pad Ii na. • # >

Kur ten Konel ike laip buvo 
Viena boba svaiguli gavo.

Mat, pasigėrus szoko raudona 
kazoka,

Ir padare barnio ir juoką
Puolė ant žemes ir 

sznioksztavo,
Kaip no gyva gulėjo, 
Pi'isikel't i no galėjo, 
Ir ant lovos padėjo. 

Ir szirdeles už valandos
Kaip pradės

Pasidaro <

o,

9 

stenel ant lovos, 
lidele smarve 

si ūboje, 
(> ežia bobele stena ir

1 riaugezioje.
I r da k a : ant pa'galios, 

Nusirito nuo lovos, 
Niekas prie jos prieiti negalėj

Ir laip kol neiszsipagiriojo . 
susmirdiis gulėjo.

* * *
Aviena sulakus Detroito rūtele 

Dvieju vaiku mamele, 
Pagriebė nuo brolio 175 

doleriu,
Ir iszrmiijo ten su kokiu.

Ne dyvai, nes
Kol da iii czion no pribuvo 

Tokios tai yra sesutes, 
Ar ne vertos ant kaklo 

virvutes ?
Pagiedocziau .jums da daugiau 

Bei paliksiu aut vėliau, 
Dabar laiko neturiu, 
O ir namon skubu.

nioksze buvo,
9

J. G. BOGDEN,
AGENT

322 W. LONG AVE.
DU BOIS, PA.

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

■■■■ iir uiti ....... . in

K. RĖKLAITIS
Lietuvi>zkas Graboriut 
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada >r 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninko motorams. Priei
namos prekes.

<’> 10 i¥. Spruco S(., 
MAIIANOY CITY, PA.

«0« MAIIKKTST., 
TAMAOIIA, PA.
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IN KENTĖTOJUS
Gerklinis kataras, Bronkitis, Ger

klinis kosulis, Sunkus kvėpavimas, 
Katarlszkas kurtumas, Užimąs gal
voje, Priszakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebetine pasekme per 30 metu. 
Preke 25c per paczta. Turi rastif 
kožnam name. Iszrasta ir parduo
dama vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 
724-736 MULBERRY STREET

I READING, PA.—-1 l
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Nedėliojo Mikolas 
ežia in liažuyczia, lai szi ir ta 
mot ere žiurėjo ant 
pavydžia akiu ir 
kalbėjosi:

kiūrėkite, žiūrėkite, taip 
pasipuoszus, jog ne szallyszie- 
ne taip nesirodo, 
kurkinas pasipūtės!

Tame ne buvo ne biskio tei
sybes, nes Mikolas, norints už
tektinai laikėsi, tai isz to ne- 
sididžinvo, nes buvo meilus del 
visu.

Da buvo galima Mikola pa
giri i, jog no gere arielkos. Re
tai kada užeidavo in karczema 
ir iszgerdavo laszeli arielkos, 
atlikęs 
davo,

I roszku

reikalą, tuojaus iszoi- 
nes jam. karėžomojo bu-

Jvo troszKu, paprastai suskati- 
dedavo galva ir per ciela die
na ne likdavo iii darba, norints 
daugiau m* iszgerdavo kaip tik 
viena maža stikleli. Supratęs 
jog jam arielka ne pritarnauja, 
H(‘ viena karta Mikolas užsiža
dėjo ne laszo

Bet voluos, 
sako, ne miega, turėjo aki ant 
musu Mikolo ir stengėsi gauti 
ji in savo ža'bangas.

A’iena karta priesz pat piet 
atėjo pas Mikola nuo vaito

ne imti in burna, 
kaip lai žmones

M i kolas 
kraitvežiu, 
karczema,

9

.’ 0 

o prigu-
Pavyko

Laidas.” Kvota per

1
i

1
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Mikola 
k ra sava s ir turo:

Prisiuntė mano- vaitas
Mikolai, ir prasze

mane-
pas tave, 
idant ateitumei nes turi svarbu 
reikalą.

Mikolas buvo lovininku, jog 
turėjo nuoilatos atsilankyti in 
uroda. Skubino numest kasdie
ninius rūbus, o apsirėdė in 
sz von tad ienini us drabužius.

Kaip tai seniau buvo, jog po 
provai, jaigu katra szalis isz- 
la i medavo, 
vaitu ir lovininkus in karcze
ma kad pavicszinti arielkelo ir 
padėka vol i už padaryta prova. 
Laikais atsilaikydavo prova 
kokio turtingo gaspadoriaus, 
tai žinoma vaitas su rodinin
kais laiko szali turtingo ir tas 
laimėdavo, norints ne teisingai, 
tada turėjo gera czesni. Geriau
sia valsczius iszkirsdavo, jaigu 
turėjo teisinga ir‘blaivu vaitu!

valscziuje, kuriame 
gyveno,

9

'tai papraszydavo

i

Ta me
Mikolas gyveno, ‘buvo geras 
vaitas, teisingai provas sudijo 
ir po provu nesiskubindavo in 
karczema. Taip ir tada buvo, 
kada Mikolas likosi paszauk- 
tas per krasava in kancelerija. 
Po prdvai priverto ji eiti in 
karczema. Mikolas atsisakinėjo 
nuo to ir jau užsuko eiti namon 
kad sztai vienas isz lovininku 
prie jas taro in ji:

— Matai koks tu Mi'kol, 
kam tau purtytis, juk niekas 
už apykakles ne pils. Žinai kad 
paskui tavo apsznoka, jog 
augsztyn uosi keli ir 1.1. Tada 
da labinus visaip tauzys. Asz 
pats ne akvatnas ir kad nuei
siu, 
gersiu,
Užeikime, o da ant piet abudu 
in laika sugryszime.

Tai kalbėdamas, patrauko 
Mikola už skverno, o Mikolas 
nieko ne sakydamas nusiyrė 
pamaželi iii karczema. Teisybe, 
ne ilgai karezemoje užtruko. 
Iszsiskirsto visi i n namus — 
bet Mikolas pavojas apsirgo.

Pati Mikolo niekad jam no 
buvo iszkalbojus, nes žinojo 
jog jam gorymas kenkia. Da

metu 
smiltyse su 
tai taip nelaimingai, jog ilgai 
duravo Jkol pasveiko. Mikolas 
net in nedele laiko vos atgavo 
pajiegas. Suprato kaimynai 
bausme Dievo, kurios Mikolas 
datyre o ir jojo visas namas, už 
sulaužyta prisioga. Pats Miko
las pripažino teisingysta Die
vo. Jaigu ne butu karezemos 
slenksczio peržengęs, ne butu 
tosios 'bausmes datyres.

Jaigu katrie prižadai priesz 
Dieva dvokiam dalyke, tai turi
te prisioga dalaikyt, nes tai yra 
dideliu grieku, jaigu prisiega 
sulaužo.

tai tik viena stikleli isz- 
nes sunku atsisakyti.

CAPITAL STOCK 1125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS 1623,368.02

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

G. W. BARLOW, Ftm.
J. FERGUSON, Vice-Pro. ir Kai.
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grynu sezonu baugu airoan- 
'ežioms miszke jaunoms mer
ga items.
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Kirilevicziaus,

Decemberis — Gruodis.
Praeita sanvaite isz ne

žinomos priežasties sudege 
tvartas prigulintis prie naszles 
Antaninos Andruseviczicnes, 
Leiksaid. Mahanojaus ugnage- 
siai nuvažiavo gesyt ugni. Ble- 
des padaryta ant 1,000 doleriu.

— Mikolas Dercot isz mies
to susidaužė su automobilium 
Kazimiero
Frackvilleje. Abidvi maszinos 
smarkiai sudaužytos, bet nie
kas nesužeista.

— Pagal Pottsvilles sūdo 
raparta, tai szimet turi dau
giau teismu ne kaip 1924 me
te. Szimet ju buvo ir yra 1,761 
už visokius prasižengimus, bet 
daugiause yra jaunuomene, ku
rie būdami girti, varo automo
bilius. Sziame laike yra net 15 
nužudinimu per automobilius.

— Ketverge, laike medžio
jimo, buvo surasta keno tai pa
mesti Hunters License. Locni- 
ninkas tegul atsiszauko in 
uSaules” ofisą.

— Motiejus Radauckas, ku
ris sirgo apie deszimts sanvai- 
cziu, truputi pasveiko ir pra
dėjo vaikszczioti.

— Graborins Sakalanckns, 
kuris gyveno mieste, bot dabar 
apsigyveno Shenadoryje, neti
kėtai gavo ženteli. Duktė Eve
lina, slaptai apsivedė su Juozu 
Dougherty 
Filadelfije, 
mazgu moterystes Katedroje 
S.S. Petro ir Povylo.

— Jonas Atkocziunas, 48 
metu, būdamas ant burdo pas 
Paulina Pakalinskiene, 52 
Market uli., pasikorė ant dir
želio, kuri užkabino ant lovos, 
praeita Petnyczios vakaro. La
voną surado gaspadines‘sūnūs 
o norint s likos paszaukta dak
taras, bet gyvasties jau nesira
do kūne. Pasikorelis badai ne 
turėjo czionais jokiu giminiu. 
Gyveno kitados Gilbertone, 
New Yorke ir Shenadoryje, pas 
Pakalinskiene pergyveno apie 
tris menesius. Paėjo isz Lietu
vos kur randasi jojo gimines.

iszvažiuodami in 
kur likos suriszti

w.

Praejta Szv.
su-

Sereda
Jurgio bažnyeziojo likos 
riszti mazgu moterystes pana 
Irena Sležauckiute su Jonu 
Kvedaru. Veselka atsibuvo pas 
tėvus nuotakos ant W. Coal St. 
p. Jonus Sležauckus. Jauna
vedžiai apsigyvens Hažletono.

Sz. m. Lapkriczio m. 29 
120 kuopa, kun.

vadovau-

kareli tėveliai ir mamytes net 
aszaras nuo skruostu tryne, sa
kydami : (( 
sziad’ien esamo.”
kiai matoma, kad tautiszki 
“ Vycziun
szirdi Amerikoje žadina savo 

meile. Garbe

tartum Lietuvoje
Todėl aisz-

vakarėliai Lietuvio

tėvynės meile. Garbe “Vy- 
cziu” 120 kuopai ir jos vadui 
kun. A. Szmulkscziui.

j

— Bill. — I || ■ I,-* ■ ....... ..... , .............................   II' ... ............................ — ■SI

ir likos palaidotas su bažnyti-vienuolika anūkėliu, 
nems apeigomis.
t Toipgi mirė netikėta mir

ti Juozas Rumeckis, ant W. 
Fayette ui i., kuris dirbo pas
kriaueziu Gabrilevicziu, kuris 
apalpo prie darbo ir likos nu-

. k . .Avežtas namo, bot ant rytojaus
mire. Velionio pati ji pamėtė 
sanvaite adgal ir gal nuo to nu
liūdimo mirė. Motore visus pi
nigus isz banko isztrauke su 

Saint Clair, Pa — Diena 28 kurein iszpiszkino nežino kur. 
, J" Novemberio, atsibuvo Szv.

surengė vakara. buvai- • j<rį]:HZjas

—Ton buvęs.

dM

V vožiu(1. “ 
Ant. 
jnnt, 
dinta “Apkalbos ir meile 
du kartu ta paezia diena, 4 vai. 
po pietų vaikucziams, 7:30 vai. 
suaugusiems.

Publikos prisirinko pilnutė
lė Szv. Jurgio parapijos sale.

Visi artistai geri), režisie
riaus kuu. A. Szmulksczio žy
miai pralavinti pareiszkc savo 
gabumus vaidinti scenoj.

Labiausia pasižymėjo: 1) Ad. 
Rutkelis “Raulo” berno tingi
nio rolėje. Jo pasirodymas sco- 

ypacz 
patikdavo

Szinulkscziui

> > net I

nojc ypacz Lietuvėms dėdie
nėms patikdavo, sukeldamas 
malonia ju veiduose szypsona: 
visiems buvo aiszku, kad Ad. 
Rutkelis yra gabus scenos vai
dintojas.

2) Konst. Grigiuto 
uos” 
kiai;

‘ ‘ Barbo- 
pliuszkes gana sunkia ro-

“Pauli- 
t a maitos role atliko pul
savo iszvaizda publikai 

atrodo simpatiszka Lietuvaite.
3) Navikiute Ona 

ros ’ ’
le vaidino drąsiai.

4) Tėvas p. Pacenta ir moti
na p. Stepulyte pasižymėjo 
rimtumu ir “Barboros” pliusz- 
kes plepalams apsivogime apie 
ju antraja tarnaite “Rože” (p. 
Danilevicziute) nepatikėjo. Ka
da “Rožes” nekaltumas buvo 
inrodytas, lovai ne kiek no bu
vo prieszingi savo sūnaus “ Jo
no 
meilei.

“Apvožiu”
doah jau no pirma karta ren
gia gražius vietos publikai ir

“Vy- 
draugijos nariu tėvai la

bai gėrisi matydami savo sū
nelius ir dukreles gražiai dar
buojantis. Per szi pastaraji va

Rožes

(p. Žilionio) ir tarnaites

kuopa Shenan-

sau 
ežiu

pasilinksminimus.
1,

WISH my 
,DAD WAS

YOU’REX
A LUCKY

K 10 I 7

MY DAD N 
IS MEMBER\

OF TH El 
CHRISTMAS*
yClub! !

r Justi Vaikai Bus
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Linksmi Per Kalėdas ?
Juso vaikai gali būti linksmi 
per kitab Kalėdas, 
klauuso nuo tėvu.
juos prirašyti prie muso 
Banko Kalėdinio Kliubo, 
ta padarykite DABAR!
Dažinosite kaip lengvai yra 
czedinti pinigus su pagėlba 
muso Kliubo. Tik keletą centu, 
(leszimtuku ar doleriu —kaip 

trumpam 
laike po 50 savaieziu in didesne 
suma negu jus manote.
Žeminus padėta atskaita paro
do “-kaip”.

Tas pri- 
Privalote 

•priraškyti prie

i szgalite—priaugs

ir

į
1

I

25.00
50.00

100.00

25c. Kliubas Indėkitc 25c kas savaite—už 50 savaieziu turėsite $ 12.50 
50c. Kliubas Indėkitc 50c kas savaite—už 50 savaieziu turėsite

$1 Kliubas Indėkite $1 kas savaite—už 50 savaieziu turėsite
$2 Kliubas Indėkite $2 kas savaite—už 50 savaieziu turėsite
$5 Kliubas Indėkite $5 kas savaite—už 50 savaieziu turėsite 250.00

$10 Kliubas Indėkite $10 kas savaite—už 50 savaieziu turėsite 500.00
$20 Kliubas Indėkite $20 kas sataite—už 50 savaieziu turėsite 1,000.00
$50 Kliubas Indėkite $50 kas savaite—už 50 savaieziu turėsite 2,500.00

1

$100 Kliubas Indėkite $100 kas savaite—už 50 savaieziu turėsit 5,000.00

PRISIRASZYKITE DABAR-SZ1AND1EN*

THE FIRST NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

PRIETELI3ZKA BANKA

Velione 
prigulėjo prie Altorines ir Tre
ti nyku drauguviu. Laidotuves 
atsibuvo su trimis misziomis 
Petro ir Povylo bažnyeziojo. 
Amerike pergyveno 39 metus.

lia r i----- T.r- .—

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

ELEKTRIKOS
KOMPANIJOS

NAUJI SZERAI

atsibuvo 
sūnelio ponstvos

Ramanaucku, 
varda Antanas, 
vais buvo pčni E. Mikalauc- 
kiene isz miesto Mount Carmel 
su p. P. Lubin^kiu isz Mount 
Carmel. Sveteliu buvo daug isz 
visu jdul’11 kurie -linlksminosi 
lyg vėlybai nakezei, linkėdami 
tėveliams džiaugsmo ir laimes 
isz savo sūnelio.

ju ozas

kuriam davė
Kriksztu te-

JuozasBaltimore, Md. f
Stuikis, 38 metu, miro po sun
kei ligai szirdies kraujatekio. 
Velionis gimė Betigalos para
pijoj Diczkaimino kaimo, Ba
seinu apskriezio, paliko nuliū
dimo paezia Izabele, sūneli Al
berta ir broli Vladyslova. Per
gyveno Amerike apie 16 metu.
Priesz mirti susitaiko su Dievu
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—, OUUZ.U3 Matulionis ant 
W. Lexington uli., mėgino pa
sikarti, bet ji užtiko jojo duktė 
ir in laika nupjovė virvla. 
Daug czionais atsitinka nelai
miu o tai vis isz prieszastics 

* a. * « a ■' a a «

munszaines. Matulionis viską 
pragerdavo ir instuininejo sa
vo szeimyna in varga. Mirė 
czionais Janina Alksnicne, jau
na moteris, kuri praejta meta 
neteko kojos per oporacije.

Homstead, Pa. f Paulina, 67 
metu mylima; pati Karol in us 
Bražinsko, mire po trumpai li
gai penkui. dienu. Velione pa
liko dydeliam nuliūdime savo 
vyra tris vedusias (lukterės: 
Jeva Monkelienia ir Teofilo 
Pastoriene Ilomsteado ir Juze- 
•fina Markeviczione Sheboygan, 
Wis., viena su nu Alberta irviena su nu Alberta

m

Chicago, Ill. — Pas George 
Soil, 2057 West 21 St., inejo du 
vyrai ir nusipirko ka ten. Už
mokėti jie padavė $20 popieri
ne. Buczorys pažino, kad pa
duoti pinga i yra falszyvi.

Buczerys pasakė vyrams, 
kad jis eisiąs iszmainyti ta dvl- 
(loszimti doleriu. Iszejo ir tuo- 
jaus isz kaimyno krautuves pa
telefonavo policijai apie nepa
žįstamus kostamerins ir ju pi
nigus.

Policija skubiai ■
Seržantas Edward Oallopy are- 
sztavo vyrus, kurie vėliau ta
po pažinti kaip A. J. Karockas, 
45 metu, ir Dominikas Štokas, 
38 metu. Policija rado pas Sto
ka dar 30 falszyvu dvideszim- 
tiniu.

Padariusi Karecko ir Stojco 
gyvenamo  j vietoj krata polci- 
ja, sakoma, užtikusi pilnai in- 
rengta dirbtuve 
dvdeszimtinems dirbti. — N.

MILL & PATTERSON STS
ST. CLAIR, PA.

Bell Telefonas 1430-R 
- ■ »■ ■ 

Isebalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, krlksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

•I

pribuvo.

falszyvoms

❖
SKAITYKITE “SAULE

>!< *

M

t'

Shenandoah, Pa.

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Nuliudimo valandoje 
goriausi patarnavima. 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

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

suteikiam 
Palaidojime

Telefonas 872.

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 szito 
puslapio ir nusiunskite ant že
minus padėto adreso. 
Pennsylvania Power&Light Co.

Preferred Stock Dept.,

I

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

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

Good News
*

Preferred Stock Dept 
9th & Hamilton. Sts.,

Allentown, Pa.

♦ ♦ ♦

Skaitykite “Saule”
1

-

I

for the disappointed
THE last time Pennsylvania Power & Light

Co. had stock for sale everjr share available 
was taken in a short time and many people who 
wanted to invest got their subscriptions in too late. 4
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offers for sale shares of

$5 PREFERRED STOCK *
’v?' .Ny1.,!M?,,;j1'/ i5:

Dividends
The dividends, (or wages earned by the
money you invest in this Stock) amount 
to ^S.O6 per share a year. They are paid 
incash every 3 months, $1.25 per share on 
January 1, April 1, July 1 and October 1, 
at which time dividend checks are mailed

• f If

Redeemable
For every share you own you will re-
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at which time dividend checks are mailed
... I . ' '■-

■
Tax Free Features

You will not have to pay the present 
normal Federal Income Tax on the income, 

, * or money you will receive as dividends, from

to Stockholders. ""
♦

i

♦■j'

s
this investment. The Stock is free from 
Pennsylvania 4 Mill Tax. '

- . . , > ■ 1 >, ■ -I "

; Fully Paid and Non*Assessable

4
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The Stock is issued as fully paid with the 4* t I •

I
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i 4

ceive $116.00 and the accrued dividends in 
case the Company should wish to retire the 
stock. The Company must give you 30 
days’ notice if it desires to do this.

Preferred as to Assets 
and Dividends

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

Cumulative
This Stock is Cumulative and the Com-

K 4

*

*1.

.i

ii

>h
11

t 1 i! i i 

«

r

■ *

*

!■

l ♦

It

express covenant of the Company that it
1 11 . 1 1 • . A A __________________-A

pany must pay the dividends in full, before
'/* + a • • • a V * « I

shall not be subject to assessment.
one penny of dividends can be paid on the
Common Stock.
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iPennsylvania Power &. Light Co. has paid Preferred Stock dividendsu t■j“'ii;
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regularly and promptly every 3 months WITHOUT A BREAK I II
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ever since the first shares were issued over eight years ago.
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< Cut Out and Mail Coupon Below to Subscribe|i:<|
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PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
Preferred Stock Dept., Allentown, Penn.'

(Mark X In □ meeting your requirements) ’
_ r ___ ____ ..................... .............shares your S3 Preferred Stock at price

of W7.00 and accrued dividend per share. Send bill to me showing exact 
amount due.

□ I wish to subscribe for..
•97.00 and accrued dividend per share has been paid.

Z Please ship...................shares your IS Preferred Stool
orued dividend per share with draft attached through

f
■> ■ I" f„ ■

We maintain a 
Resale Depart 
ment to assist 
and advise our 
stockholders 
whomayuishto 
sell their shares

i * t1 1>( lit ill

I

Buy your shares 
! lii ■ ■ ■,. A ■ ■ il 1 1 I ■ ■h,lli '"L , ■ ‘i . .
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Ploye of the 
o____ _  .1.

1from any
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em- □ I with to aubecrlbe for..
•mount due.

Company-^hey
J’ 1 areoursalesrnen

" ■ • .j / ‘V. jii'i f'i'K-i. •..

*

..•hares vour M Preferred Stock on Katy 
Payment Plan of 110 per ahare down and 110 per ahare per month until 
$97.00 and accrued dividend per ahare haa been paid.

□ Please ahlp........... ...shares your $5 Preferred Stock at $97.00 and ac«
;/■■ '■ ■? Vi'V /■ i? J';
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