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NELAIMES UGNYSE
DVI MOTINOS IR 13 VAIKU 

ŽUVO DEGANCZIUOSE 
NAMUOSE.

MOTERE UŽKALBINO GRA
BĄ IR LAIDOTUVES 

GYVAM VYRUI.

NAMINIS ŽALTYS
BURDINGIERIS SUARDĖ 

ŽMOGAUS GYVENIMĄ.

BUVO BOSU NAMO.

Carrollton, Pa. — Mrs. Leo 
Mangold ir josios penki vaikai 
sudega deganeziam namo nak
ties laike. Tėvas ir kaimynas 
likos baisiai apdeginti kada 
iszgelbejo motina bet toji isz- 
tnrko isz juju ranku ir inbego 
adgal in liepsna norėdama isz- 
gelbet vaikus ir drauge sudega 
su vaikais.

Millsboro, Pa. — Mrs. Ze
nas Berkey ir josios trys vai
kai sudegė kada peczius truko 
ir uždega narna. Vyras kuris 
baisiai apdega negalėjo gelbėt 
savo mylemuju.

Lansing, Ill. — Jonas Ooms 
perverta puodą tauku ant pe- 
cziaus kurie užsidega ir lieps
na kaip žaibas prasiplatino po 
visa stuba. Penki vaikai sude
gė ant smert o kada ugnage- 
siai pribuvo, rado tęva ir mo
tina gulinezius lauke apalpu
sius.
TARNAITE PASILIKO

STAIGAI TURTINGA 
MOTERE.

Waukesha, Wis. Vas. 19. — 
Mrs. Hilda Westphal, 30 metu 
amžiaus naszle kuri ežia per 
paskutinius septynis metus tar- 

- nava px?» UuUagesTiAis žmones, 
dirbdama sunkius namu ruo- 
szos darbus, staigai pasiliko 
turtinga moteriszke. Beaver 
Dame mires jos turtingas tėvu
kas T. Newton paliko $2,000,- 
000 turto, kurio dalis, 300 tu'ks- 
taneziu doleriu, teko jai.

BANDITAI NUŽUDĖ DU > 
AMERIKONUS.

Washington, D. C. — Valdže 
karsztai spyrėsi nuo Meksikos 
idant suimtu tuojaus banditus 
ir juos nubaustu mirezia už nu- 
žudinima dvieju Amerikonu 
inžinierių, Underwood ir Sise- 
thorpe prie Guanajuato kasyk
lų. Banditai -pavogė inžinierius 
tiksle iszpirkimo, o kada nesu
laukė pinigu abudu nužudė. 
Valdže taipgi spire ^leksikos 
valdžia už pinigiszka atlygini
mą už nužudinima savo pado- 
nu. .
ADGIJO PRIESZ

PALAIDOJIMA.
Woodbury, Ill. — Antonio 

Ciuto, Italas, būdamas kalėji
mo mirė. Kada ji graborius ke
tino palaidoti, Ciuto atsisėdo 

. grabe ir užklauso kur ji nesza. 
Graborius persigandęs, pabėgo 
su savo pagclbininku o kalinin- 
kas pasinaudodamas isz pro
gos, dūme isz miesto ir 
sziam laikui jo nesueme.

, ISZMETE SAVO VAIKUS 
PER LANGA.

Buffalo, N. Y. — Jokūbas 
Lisovski kuris nesenai apleido 
paikszu narna, sugryžes namo, 
iszmote du savo vaikus per lan
gą isz antro augszto. Vaikai 
tik truputi susižeidė. Lisovski 
vela bus sugražintas in prie
glauda už taji dart>eli nes ma
tyt jojo protas da visiszkai ne
pasveiko. Motinos tame laike 
nesirado namie nes buvo nu
ėjus in sztora.
MUNSZAINE JI UŽMUSZE.

Chicago. — Gerdamas per 
dvi dienas be paliovos, 20 me
tu amžiaus Stopas Jazvorskis, 
įtaigai papaiko, iszszoko per 
langa nakties laike, nubėgo 
prie upes ir pasiskandino. La
voną surado už keliu dienu.

koroneriui

“Knr ran- 
lavonas mirusio Burczi- 
Ant ko mo'tere atsake:

Chicago. '— Pacziule Tado 
Burcziko, 1454 W. Huson uly., 
yra tikrai gera pacziule ir ma
no kad kožnos moteres priva
lumu yra iszreikszti savo jaus
ią del savo vyro, jaigu jam isz 

į laiko užpirks puiku graba ir 
iszkilmingas laidotuves.,

Todėl nuėjo pas graboriu An
taną Paciasko, kur užkalbino 
puiku graba, žiedu, pa Imas ir 
daugeli dideliu žvakių.

Graborius pranesze apie tai 
pagal tiesas kad

žmogelis mirė, po tam nuva
žiavo su karavonu nžbalsama- 
vot kuna Burdziko. Atvažiavęs 
in namus užklauso: 
dasi 
ko.”
‘‘Mano vyras ka tik iszejo, bu- 
kie malonus truputi palaukti, 
jisai tuojaus stigryž.”

Graborius nutirpo nuo nusi
stebėjimo nes niekad negirdėjo 
idant ndbaszninkas vaikszczio- 
tu. Po tam nusidavė ant pali- 
cijos kur pranesze apie savo 
atsitikima ir misi u te Burczi- 
kiene paėmė in pamiszeliu li- 
gonhute kur jaja daktarai pri
pažino kaipo nepilno proto.

Burczikas mano gyventi ma
žiausia da kokia 50 metu ir no 
nomislina apio-jnirti.

JISAI MYLĖJO KAVA O 
JIJI ARBATA — 

PERSISKYRĖ.
Malaga, N. J. — Mare Parks 

užve<le skunda priesz savo vy
ra Herbertą už nedora pasiel
gimą su jaja o tai vis isz prie
žasties kad jisai mylėjo kava o 
jiji arbata. Vyrui nubodo ar
batėlė prie kožno valgio, ant 
galo trenkė puoduką in galva 
savo Mariutei. Motere taipgi 
užmetineja savo vyrui kad yra 
labai užvydus ir priversdavo 
jaja idant jam parodytu visas 
gromatas kokias aplaikydavo 
nuo savo draugiu.

ežiai, 
metu,

lyg

PAPAIKO MOKYDAMASIS 
ANGLISZKOS KALBOS.
Rochester, N. Y. — Troksž- 

zdamas iszmokti Augliszkos 
kalbos ir sėdėdamas vakarais 
prie žiburio lyg vėlybai nak- 

Tamoszius Vojcicki, 22 
taip mokinosi karsztai

kad net iszejo isz proto. Vai
kinas nesenei pribuvo isz Euro
pos o kad nemokėjo kalbėti 
Angliszkai, neaplaike darbo ir 
todėl taip karsztai ėmėsi prie 
darbo.

AMERIKONISZKA TEI- 
SINGYSTA.

Boston, Mass. — Už pavogi
mą duonos isz darbininko di- 
nerkes, Franas Mellon, likos 
nubaustas in narna pataisos ant 
szesziu menesiu. Mellon prisi
pažino prie kaltes kalbėdamas: 
“Guodot’iims sūdžiau, esmių 
be darbo jau trys menesiai. Bu
vau labai iszalkes ir todėl pa
vogiau duona nuo to kuris tu
rėjo daugiau už mane.”
kalbėjimas vargszo nieko no- 
pagelbcjo.

Kokis yra skirtumas tojo 
vargszo su sekaneziu vagim, 
tai patys skaitytojai gali ap
svarstyti.

Charles Warner isz Cincinn
ati ana diena apleido kalėjimą 
kuriamo atsėdėjo keturie me
tus už pavogimą 640 tukstan- 
ežiu doleriu. — Kad vogt, tai 
gerai o busi už tairphgnodotu 
nuo visu.

Iszsi-
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BAISUS BADAS DAVATKA PASMAUGĖ 
KŪDIKI.

Per naujus metus Janiszkin 
kaime, Salako vai., pas piL B. 
atėjo in sveczius mergina Ur- 
szule Rubinyte, 27 m. amžiaus, 

skundėsi 
Pa 1 nodes

TURI VEIDUS, KETURES 
KOJAS, AUGA IR KAIP 

RODOS GYVENS.SZIMTAI KINCZIKU ŽUDL 
NASI ISZ PRIEŽASTIES 

BADO.
iszlupk ana ir 

(Szv. Mat.Md. — Antanu-Baltimore 
kas Ž.... apsigyveno pas pato
gia gaspadinelia ir turėjo kaip 
tai sako “pilna burda,” kad 
ne užilgio apvaldė visa narna, 
pasiliko globėju ne tik gaspa- 
dineles bet ir keliu vaiku ir bu
vo pilna burna “bosu,” o savo 
gaspadoreli — asilei!, iszgujo 
isz namo, liepdamas pasijesz- 
koti sau kitos vietos.

Nuskriaustas žmogelis nusi
davė in tinkamiausia vieta — 
ant palicijos. Teismas atsibuvo 
o ant galo sudže užkirto Anta
nui szitoki pamokslą:

Atsiminkie

pilna, burda,

bosu

“Atsiminkie žmogau, kad 
turi būti dėkingu savo gaspa- 
doriui už tai kad tave priėmė 
po savo pastogie, bet tu nemo
kėjai ji paguodot- ir jojo gera- 
dejistes, bet užlindai jam ožke
lio kaipo slenkantis žaltis ir 
suardoi jojo lizdeli,kuri sau pa
sirūpino. Gailiuosi u kad ne ga
liu tave nubaust ant ilgiau kaip 
szesziu menesiu kalėjimu.”

Policijų uždaro Antanu ant 
pakulos paimdama ji tiosog isz 
sziltos lovos kuria kitados nau
dojo gaspadorius.... Del ko ne
nubaudė neisztikiama motore 
tai gal pasigailėjo vaiku.

~ ======::
“JEIGU TAVO DESZINE 
AKIS PIKTINA TAVE ISZ-

į LUPK ANA.” "
► IGariy, Ind. — Edwardas Li- 

nard, skaitydamas tankei bibli- 
je, užtiko sekanezius žodžius-. 
“Jei tada akis tavo deszine 
piktina tave, 
mesk nuo suves.
perskirjime V, 39) ir teip pa
dare kaip rasztas szventas mo
kina. Paėmė videlciu ir iszlu-

' 1 ' "'A' 'apo deszinia aki. Priežastis ta* 
me buvo ta, kad Linard negalė
damas žiūrėti in moterių nan- 
jausesį trumpas szlebukes ir 
pusnuoges kojas, nes tuom la
bai piktinosi. Daktarai jam in- 
dejo stikline aki ir gvarantoje, 
kad akis negales daugiau žiū
rėti ant szlykszcziii parodu mo
terių. t
lijono tokiu vyruku ka sziadion 
pasipilti ntu žiūrėdamas ant 
moterišz-kiu parodu. - Kvailys!

POSTKARTE ĖJO PER
20 METU.

Butlėr, Pa.

*

Tai jau vienas isz ml-

Pekinas, Kinai. — Baisus pa
dėjimas isz priežasties bado 
vioszpatauje terp gyventoju 
kaip apraszo E. H. Oliver, na
ris Torptaiitiszkos Paszelpines 
Draugavęs, kurie darbuojasi 
Sherrsi provincijoi. Gyventojai 
nepasėjo žieminiu j ievų, todėl 
badas bus da didesnis pavasn- * • « riję.

Vienoje vietoje Oliveris rado 
peczineje 300 žmonių kurie ne
turėjo maisto ir serganti akiu 
Hga»
liuose 'kaimuose nesumala nei 
svaro grudu. Žmonis mala džio
vinta žole su žieve ir isz to da
ro maiszima kuriom maitinosi. 
. Vienoje aplinkinėje 70,000 
žmonių isz 120,000 visiszkai ne- 

•1 1 J 1•1 • • i

*- Laik- 
gimima

pagimdo

visiszkai
Ste- 

jog tasai nepaprastas 
grąžei

laukenti mirties. Dauge-

I/ i
“*W

Besisveczi uodama 
szeimi niūkei, kad 
kaimo bobos nekalt a i ja intare, 
jog ji esanti neszczia. Rubinyte 
svoeziavosi 4 dienas ir per ta 
laika szeimininke! padėjo dirb
ti namu nioszes darba.

Sausio 4 d., Rubinyte prade-
.į

I

ATSIŽADĖJO JAUNIKIO 
PRIE ALTORIAUS.

Atlikę kelione

idant czionais susivin-

Dvide-

kny-

Chicago.
300 myliu isz Greenland Park 
Wis.,
cziavot, Katre Shaw, kada sto
jo prie altoriaus, pradėjo liet 
grand žes aszaras, sakydama 
kad ne myli savo jaunikio. Ku
nigas nesuvineziavojo ir Ii epe 
merginai važiuot namo.

UŽ GERA SZIRDI
APLAIKE $25,000.

Nashville, Tenn,
szimts penki metai adgal, Mrs. 
F. M. Stalker, būdama tada da 
jauna mergaite, kas dien at- 
neszdavo laikraszczius, 
gas, žiedus ir vaisius de'l pa
liegusio savo kaimyno Kristufo 
Blee kuris likos sužeistas ne
laimėjo an’t geležinkelio.

Kelios sanvaites adgal, mo
tere aplaikc žino nuo advokatu 
isz San Francisco buk Blee mi
re turtingu žmogum ir jai už- 
rasze testamente 25 tukstan- 
czius doleriu už jos gera szirdi 
ir patarnavima jam laiko li
gos.
NEDORA DUKTĖ PRIEŽAS

TIS MOTINOS MIRTIES.
Kelios sanvai

tes adgal pabėgo isz namu 16 
metu dukrele Onos Muszkovs- 
kienes apie kuria nebuvo žinios 
in kur mergaite pabėgo. Moti
na sirgo ant viduriu o pabėgi
mas dukreles da labiau instu- 
me motina in liga ir ana diena 

nuo trūkimo
laukdama ir liųdodaina savo 
dukreles

Jl’roy, N. Y.

mirė szirdics,

sugryžimo. Musz- 
kovskienc turojd 55 motu o 
dukrele buvo jos janniauso.

RADO $14,000; GAVO RADY
BŲ VIENA “AOZIU.”

New Yoik. — Long Islando
boso szoforis Theadoro Schmitt 
rado savo bose pamesta paklo
ta, kuriame buvo $9,000 gyvais 
pinigais ir $5,000 bonais. Atsi
saukt) pakieto savininkas — 
moteriszke, kuriai turtas buvo 
gražintas. Jo radėjui ji tik 
trumpai padėkojo: thank you. ’1

Sąžiningam szoferiui pati 
busit komanija, kuriai jis tar
navo, davė $25.

Per dvide- 
szimts metu ėjo postelkorte isz 
czionais in Mosgrovc tiktai 25 
modes' tdlumo. Postelkorte ap- 
laike Mrs. Charlotte Evans nuo 
savo seserunes Mrs. Daisy Ste
wart/isz Mosgrove, Julajaus 
Q • >

turi ka valgyt o likusioje turė
jo labai mažai. Keli szimtai 
szeimynu negalėdamos ilginus 
kentėti 'bada. ir žiūrėt ant kau
kiu savo mylemuju, nutarė nu- 
sižudyt ne kaip ilginus kanky- 
tis.

Leningradas, Rosije. 
raszczei skelbie apie 
mažo ir nepaprasto kūdikio.

Tnlla motere, Drisiensko pa
vieto, Vietbikos gubernijos, 
kaimiete Raczonko,
nepaprasta kūdiki, turinti vie
na galva o du veidus, viena 
kakla ir stuobrį su dviem ran
kom ir keturioms kojoms. Ne
paprastas kūdikis
normaliszkai iszsivystės, 
betina, 
sutvėrimas gyvena ir 
tarpsta, kadangi jau pergyve- 
nias asztnones sanvaites laiko 
ir yra drūtas, kas liudijo kad 
gyvens. Kruti žindo lupelėms, 
tai isz vienos puses galvukes, 
tai isz kitos, nes veidai randa
si isz abieju szaliu galvos, o ne 
isz priszakio o tik isz szonu.

Stuobris nuo kpklo, lyg lie
meniu teip kaip reikia o 
ežia vcl navatnas, nes

isz Mosgrove, 
1,19Q8 mete.
Postkarte pranesze kad se- 

serunes tavai atvažiuoja in sve
czius pas Evans’us bet szia- 
dien aįudu jau randasi po že
me nuo 15 metu adgal. Kur 
postkarte buvo užsimetus, tai 
d a npišztyrineta.
SUNKIAU BUS UŽ PERŽEN

GIMĄ PROHIBICIJOS 
TIESU.

IVashington, D. C. — Perei
ta sanvaito senatas nubalsavo 
65 balsais už, o 18 balsais 
priesz priėmimą taip vadina
mos Jonės bylos. Szita byla yra 
pertaisymas ir padidinimas 
bausmes prohibicijos tiesu pra
sižengimuose. Pagal szita byla 
už pirmutini prasižengimą pro
hibicijos tiesu bausme butu 
$10,000 arba 5 metai kalėjimo. 
Kaip dabar tos tiesos stovi tai 
už pirmutini prasižengimą 
bausme yra $1,000 arba 6 me
nesiai kalėjimo.

Senatoriai prideda pastaba 
kad teisiant prasižengėlius sli
džios gerai isztyrinetu ir at-1artinasi “sudna diena, 
skirtu tuos kaltininkus kurie 
isz.butlogerystcs daro dideli

PAGIMDĖ PENKIS VAIKUS 
ANT KART.

Matlfid, Iszpnnija. — 
rasztis “

Laik-
E1 Sol” aplaike tele

grama isz Valladolido, kur mo
tore Žofije flcrmandez Molce- 
pei£es, pagimdo penkis vaikus 
ant kart-tris dukreles ir du sū
nūs. Visi mire in trumpa laika.

Dr. Izidorius Villa, profoso- 
ris Valladolido universiteto, sa
ko, buk tai labai retas atsitiki
mas ir gal pirmutinis kokis at
sitiko Iszpanijoj. Tokio atsiti
kimai yra vienas kartas ant 40 •/ 

milijonu.
MATE DVI SAULES - MANE 

KAD PABAIGA SVIETO.
i' '• ' Ji ' ' J

Rymas. — Gyventojai ana 
diena labai nustebo, pamato 
danguje dvi saules, o ne viena. 
Apsireiszkimas labai nugazdi- 
no paprastus tamsius žmones, 
kurie iszsprcndc, kad tur but

Mokslo žmones aiszkina, kad 
szis dvieju šauliu pasirodymas 

bizni, nuo tuja kurie tik sau ar yra tik dabartiniu dideliu Eu
ropoje szalcziu padarinys. Bu
vęs oro drėgnumas suszalo ir, 
kai veidrodys, atplieske saule, 
taip kad pasidarė 
saules.

p i muitini

savo draugams daro munszaine 
ir 'parduoda. Taipgi aiszkina 
kad priežastis in vedimo tos 
bylos yra perdidėlis iszsiplati- 
nimas butlogerystcs Suv. Val
stijose. Yra viltis kad per pa
didinimą bausmes susimažins 
butlegerysto.
TREJETAS, PO DVEJETĄ.

Jefferson, Mass. — Dauge
lis žmonių atlanko gvenima 
farmorio Charles Feeley idant 
pamatyti tris naujai gimuses 
mergaites kurias pagimdo jojo 
jauna motore^ Metas adgal 
Feeley’iene pagimdo dvynu
kus — abudu sūnūs o dabar 
net trys dukreles. Foeloy yra- — 
vede vos du mdtus. Dabar na
bagėlis sėdi ir mistiną kiek jam 
tas szclmis garnys kita meta 
atnosz — o. gal volą kelis ant 
kart.

SEREDOJE ŽUKAUOKAS 
KUMSZOZIUOSIS SU 

STRIBLINGU.
Miami Boach, Florida.

Szia (Sereda kumszcziuosis mu
su tautietis Sharkey—žukauc- 
kas su jaunu Striblingu, Musz- 
tyno galėsite girdėti per radio. 
Tukstancriai žmonių jau suvą-’ 
žiavo ant vietos galėjimo ir bo
tus deda du priesz viena kad
Žukauokas laimes,

tartum dvi
I

KETURI KUNIGAI PALEIS
TI ISZ KALĖJIMO.

Vatikano Miestas^ Italije. — 
Mussolini ant praszymo Popie
žiaus paleido isz kalėjimo ke
turis katabkiszkus kunigus ku
rie radosi ant Tyurheni salos. 
Kun. Mazzoni isz Arezzo prasi
žengė prie prisidėjimo suban- 
krutinimo bankos o kiti priesz 
civiliszkas tiesas.

BANDITAS PATS 
PASIKORĖ.

Zagzob, Kroccijo. — Keturi 
banditai likos pakarti ant rin
kaus czionais už visokes žu- 
dinstas. Trys nuėjo ant kartu
vių drebėdami isz baimes oviu drebėdami

nuo 
vieton 

užsibaigt dviem kojom, tai už
sibaigė keturioms.

policija užtiko stirtas

LATVIJOJ ARESZTUOTA 
DAUG KOMUNISTU.

I

Ryga. — Latviu policija Ry
goje suome dvideszimt komu
nistu, ju tarpe keletą Spvtorg- 
floto — sovietu prekybos laivy
no — valdininku. .

Vietos prekių kraujamuose 
trobesiuose kuriuos Latviai 
yra isznuomoje sovietu vald
žiai,
Maskvoj spausdintos komunis
tu propagandos literatūros.

Suimta korespondencija pa
rodo, kad mas’kvistfkis Komin- 
ternas (komunistu internacio
nalas) vartoja Sovtorgflotia, 
turinti skyrius visuose svar
besniuose Europos uostuose, 
kaip propraganda agentūra už
sieniuose.

Paskutines Žinutes
11 Mount Carmel, Pa. — Ado

mas Kovale^ki, 21 metu, kuris 
pribuvo isz New York dirbti 
czionais kėlės sanvaites adgal, 
likos užmusztas per automobi
liu.

H Philadelphia. — Trys žmo
nos suszalo nuo szalczio. 5,000 
darbininku nuvalinejo sniegą 
nuo ulycziiuo miestui tas dar
bas kasztavo 50,000 doleriu....

H Glenville, Ga. — Per trū
kimą garinio katilo lentų pjo- 
viniezioje, likos užmuszta pen
ki darbininkai o 8 sunkei sužei
sti. Blodos padaryta ant 150,- 
000 doleriu.

................ ■— ■11 r................................ . ■ ■—

GANA KYTRA.
Ar tu, Onute, da vis tiki 

jog garnys atnesza vaikus?
—— iiBz jau senei netikiu 

bet ar žinai kas da in tai tiki ! 
— U-gi mano motinėlė.

— Tai mat, tiktai senu to
kia pasaka.

Asz jau >

jo skustis danezio skaudėjimu. 
Szeimininke davė bi vairi u 
vaistu, bet danti juo toliau jau 
labiau “skaudėjo.”

Sausio 5 diena ryte dar tam
soj Rubinyte ąu labai 
daneziu daneziu” 
eiti in Pa Inodes k. (kur ji tar
nauja) ir kaip priežastį sako, 
atleiski szeimininke in pirtį. 
Rubinyte dar anksti iszejo. 
Dienos metu szeimininke, eida
ma pirties kurt, ant tako pas
tebėjo laszus kraujo, kurie 
szeimininke nuvedė už pirties 
in upeli. Ten ji rado pasmaugta 
ir sniegan užkasta vyriszkos 
lyties naujagimi kūdiki.

Rubinyte kaip vėliau paaiš
kėjo, in Paluodes kaima pas sa
vo i 
dymo nuėjo in Traigeliu kai
mą, du kilometrai nuo Janisž- ** a a A K 1 *.

davė

“skan- 
pasiruosze

“1

nw
H
H.
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szeimininke, nėjo. O po gim-

kiu, ir ten pirtyje boboms ro
dės, kad ji yra ne neszczia.

Sausio 6 d., Rubinyte buvo 
Hzeinlininkes papraszyta iį Ja- 
niszkiu kaima linu minti, o kąi 
atėjo, tapo suaresztitota ir per
duota policijai už nužudymą 
kūdikio. Sausio 5 d., t. y. gim
dymo dienoj buvo 18 laipsniu 
szalczio pagal R.

Paklausta,, del ko taip pasiel
gė su savo kūdikiu, atsake: 
“Velnias pasimaisze.”
ISZ8KIRSTYTA
DŽIAIS 1,799 KAIMAI ISZ- 

PAROELIUOTA 3,363 
DVARAI.

Kaunas. — Surinktais davi
niais, per pirmaji nepriklauso
mos Lietuvos gyvenimo de- 
szimtmeti t..y. nuo 1919 metu 
iki 1928 metu Gruodžio 31 d., 
vykdant žemes reforma, vien- 

iszsikirstyta 1,799 
kaimai, isz kuriu sudaryta 50,- 
819 atskiriu sklypu. Iszskirsty- 
tu vienkiemiais kaimu žemes 
plotas sudaro 495,580 hektaru.

Per ta pat laika dvaru isz- 
pa reel i nota 3,363, isz kuriu su
daryta 57,851 sklypas ir kuriu 
bendras plotas sudaro 592,536 
hektarus. /

Bendrai isZsikirstytus vien
kiemiais kaimus ir iszparoe- 
liuotus dvarus sudėjus, susida
ro 5,162 vienetai, isz kuriu su
daryta 108,670 sklypai ir kuriu 
bendras plotas sudaro 1,088,- 
116 hektaru.
65 MILIJONAI KIAUSZINIU
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VIENSE-

kiemiais

ke!
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GAL IR ATMINE.
— Po szimts megeliu, kaip 

lengvai Rzoka Agota Pntpoln-
kotvirtas visai kitaip pasielgė. 
Budelis neturėjo drąsos uždėti 
kilpa ant kaklo nes jam taip 
dakako tasai darbas. Ketvirtas * '» 
banditas ’matydamas jojo apsi
leidimą, pagriebė kilpa ir pats 
užsidėjus sau ant kaklo paazau- 
ko in budėti: uSžalin isz czio
nais, eikie po velniu, tavo ran* 
kos ir smegenys yra atszale!” 

ir su tais žodžiais pasikorė.

Budelis neturėjo drąsos uždėti

*

Ne dyvai brolau, nes 
tuszczios vietos iszpildytos su 
vata o žinau jog vata lengva.

NE GARDU.
— Mamele, kaip tu iszver- 

di tai asz galiu valgyt o kai0 
asz iszverdu tai ne galiu. Jau 
asz veluk noreczia virti, tiktai 
no valgyt, ,s •

UŽSIENIN.
1928 metais isz Lietuvos in 

užsieni isVeztžta .apie 65 mili
jonai kiausziniu. Už juos gauta 
14 milijonu litu su virszntn. 
Vadinas, Už deszimti kiauli
niu mokėta po 2 lt. 23 centus.

ALKANI ŽVĖRYS.
Traupis. — Aplinkinėj siau- 

czia vilkai. Verszale ir iszalke, 
naktį jie pasipila po lankus ir 
gyventojams daro nuostolius. 
Daugeliui ūkininku vilkai isz- 
voge isz kucziu avis ir kitu 
nuostoliu pridarė.

Tuo tarpu apylinkes medžio
tojai ir kiti, kurie rūpinasi 
žmonių reikalais, nieko nedaro. 
Nelaukiant reiketu suruoazti 
ablavae.
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Nesibijokite peklos! — Tūlas 
pastorius turėjo atskaita ana 
diena mieste Kansas City, ku
rioje davadžiojo buk nesiranda 
mažiausio darodymo buk pek
loje vieszpątautu sziluma ne
kalbant jau apie didelius karsz- 
čzius o ka ežia kalbėt apie am
žina ugni ir smala su siera. O 
ant galo isz kur Belzebubas im
tu tiek smalos idant ja ja de
gint per visus amžius? — Gal 
tasai pastorius ir turi teisybe, 
bet ar negalėtu mums iszaisz- 
kint isz kur pasėmė taja žino 
ir ar — ypatiszkai persitikrino 
lupie tai?

Geresni pasisekimą turėtu 
Lietuviszku laikraszcziai jaigu 
vieni kitnu neiržkabinetu ir lai
kytųsi Amerikoniszko priežo
džio; li 
nėss.”

mind your own busi-

Suraszai parodo buk Ameri
koje pereita motai sūdai per
skyrė 38 tukstanezius nesutin
kamųjų porelių. Jau visu tau
tu dvasiszkicji pradėjo priesz 
tai agitavoti.

Tula mergaite Filadelfijoj 
pavogė jekuto isz departamen- 
tinio sztoro kad galėtu su ja ja 
dalyvauti ant tėvo laidotuvių, 
nes buvo per varginga sau nu
sipirkt. Ant nelaimes mergaite 
likos susekta ant vagystos ir 
nubausta ant trijų metu in ka
lėjimą. Dabar užeina klausy
mas: kokis yra skirtumas tarp 
teisingystes ir prasižengimo?

Saint Louis, tula turtinga 
motore i nejus in kroma apsivil
ko brangiais kailiniais o senus 
paliko ir iszojo namo. Detekty
vas mate ka motore padare, nu
seko paskui ja ja ir su manda
gumu paprasze idant motore 
sugražintu kailinius — ka ir 
padare. Kodėl josios nenubau
dė?

Greicziauses Cziužine 
tęjąą Ant Svieto

Isz Lietuvos.
— ----------- ,

DIDELE IR STIPRI ŽIEMA 
LIETUVOJE. 1

i Lietuva.C ’ 
dele, gili ir szalta žiema buvora

G

Chas. Thnnberg, Finlandie- 
tis, laimėjo svietines lenkty
nes cziužinejimo, kurios atsi
buvo Osle, Noiwegijoj, kur pri- 
sižiurinojo jam suvirszum 20,- 
000 žmonių. Laimėjo jisai pir
ma dovana ir garbe greieziau- 
sio cziužinetojaus ant svieto.

bolszcvikaike komunistai ir 
ant tūlo susirinkimo New .Ter
šėjo.

Kas-gi gali pagirti toki pasi
elgimą? Tik kokis pusgalvis 
persemtas komunizmu galėjo 
panasziai pasielgti kuris save 
statėsi už iszmintingiausiu ant 
svieto. Galima būti laisvu žmo
gum, netinkineziu in nieką, bet 
negalima paniekinot tikejimisz- 
ku jauslu ir pnblicznai isz to 
juoktis. Panaszu pasielgimą 
paniekina kožnas iszmintingas 
socialistas, kuris pripažysta 
kad tikėjimas yra privatiszku 
dalyku ir niekados tokiu kaip 
augszcziau minėtus szauksmus 
negalima naudoti ant tikslu 
darbininkiszku agitacijų.

Tulas žmogelis isz Shenado-
V iskonsine atsibuvo svodba ^a(ja paregėjo savo veidą

ant kurios dalybavo trys szei
mynos “Jobnsonu.” Jaunikio 
pravarde buvo Johnson, nuo
taka Johnson, pamerge ir vy
rai Johnsonai ir visi svecziai 
Johnson’ai. Tik tas pra-diedu- 
kas ir pra-bobute Johnson’ai 
turėjo būti smarkus žmones 
kad tiek Johnson’u priveisino.

Jobnsonu.
zerkole, inpuole in toki pasiu
timu kad suteszkino zerkola 
ant trupinėliu. Nėr ko stebėtis 
isz to, bet kodėl prisižiurinejo 
in zerkola kvailiu?

t'lWi
Seniai tokia di-

TAVO PAJAMŲ
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TAKSAI
(INCOME TAX)

Piijiunii Altins isz 192Sm. rci-
. < įA i'

1
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kalaujn, kad kiekvienas pavie-
i monU žmogus, kuris pereitais 

tais turėjo pajamų, isz $1,500 . • u 4. . . ' L ” '■ < 7 J ‘ 1 r ‘ ) AA X Juk 4

I Liatuvoje, kaip szlomet. Kaip 
pradėjo nuo Kale'du, (ai sztai 
jau du menesiai laikosi žiema 
kaip didžiausias mūras. SzaL 
tis labai retai ir tai tik trum
pam laikui nupuola ligi 2-3 asmuo kurio visiszkos pajamos

ąrba danginus, ir vedos žmo
gus, kurio pajamos buvo $3,500 
ariia danginus, ir kiekvienaskiek viena.s

muszti nuo $22.50 kas palieka 
$|6.87. Tiek taksu tam mokėto
jai reikia mokėti.

Vedusi porą (su dviojais ma
žais vbikais) 1928m. uždirbo 
$5,000. Numuszant $3,500 ns-

Laimingi ir giliukningi esa
me kad ateitis yra uždengta 
nuo musu akiu. Kiek tai žmo
nių linksmai važiuoja sau au
tomobiliais, nežinodami kad 
skubina tiesiog in ligonbuti ar
ba ant kapiniu. .

Mokyti profesoriai neužilgio 
indės in nauja Angliszka žody- 

• na kaip rodos ilgiausi Anglisz- 
- ka žodi kuris yra Ilonorifica- 

bilitudunitatibus. Kitus ilgus 
žodžius taipgi indės kaip tai:

Agathahaklogical,
Amorouthologosphous, 
Inanthropomonphisability ir 
Quadradimensionality.
Prick tam turime ir kitus il

gus žodžius kaip Llanfairpurl- 
gwyngyllogtogerychwyrudro- 
bnrllanddyssilogogogoch. An
glijoj, Valijoj randasi kaime
lis kuris vadinasi Tetramethyl- 
diamidobenzhyrouis.

Keli metai adgal suėjo in po
ra labai turtingi jauni žmones: 
jiji po tėvais buvo Muriel Van
derbilt o jisai Freddie Church. 
O kad jaunikis buvo tikėjimo 
episkopolinio o pana Muriel, 
Rymo katalike, todėl jauna po
rele turėjo būti suvineziavota 
du kartu, idant užganadint pa
reikalavimus bažnycziu: viena 
szliuba paėmė pagal Rymo ka
taliku privaluma, o kita pagal 
episkopolini.

Rodos po tam dvigubam su- 
riszimui mazgo, gyvenimas jau
navedžiu turėjo plaukti lai
mingai ir užganadinaneziai. 
Taip iszrodytu bet ant tikrųjų 
buvo kitaip.

Sztai Angliszki laikraszcziai 
dabar garsina kad jauna pora 
ketina persiskirt o
tame yra nelygios tikojimisz- 
kos pažiūros.

Jaigu isz pradžių toji prie
žastis nekliudo juju susivin- 
cziavojimui keli metai adgal, 
kodėl dabar turi būti toji per- 
szkada juju gyvenime?

Ir tai da dvi bažnyczios su- 
riszo mazga moterystes o da
bar Church’ai eis in suda idant 
juos perskirtu. b»z to matyt 
kad žmones kurie nemoka gy
venti sutikime ir meilėje, tai ne 
du palaiminimai jiems nie^o

priežastis

j

laipsniu, o taip tai szalta ligi 
25 laipsniu.

Sniego daug prikrito, upes 
nžszalusios. Keliai kuoauksz- 
eziausiai iszkile — rogių va
žiuoto kuopuikiausia. Bot auto
mobiliams tai pasilsys. Jie ne 

i, tiiojnosies no gali fszkiszti
Taipgi ir

1

sniego ir 
Lietuvos gy-

pusnyne paskęsta, 
traukiniai turi daug daugiau 
darbo, nors del pusnynu kar
tais vėlina si.

Po t iek daug be 
szalczio žiemų,
ventojams gera žiema — tikras 
atsigavimas. Nuo keliu metu 
užsigulėjusius ūkio produktus 
— grūdus, linus — lengvai ga
les iszvežti, misz’ko parsivežti 
ir Lt

Gražiu žiūrėti, kaip visa Lie
tuva giliame baltame sniego 
paskendusi, tartum ilsis.

ISZ BAŽNYCZIOS DARO 
KROMELI.

Atvjkes isz Panevėžio kuni
gas Butvilą bažnyczioj parda
vinėjo po 20 centu knygeles.

Pamokslą sakydamas pabrė
žo, kad “Lietuvos Žinios” ir 
“Socialdemokratas” yra krik- 
szczionybes didžiausi prieszai.

Už tai Butvilą prakeikė mi
nėtu laikraszcziu leidėjus ben
dradarbius ir pranumeratorius.

. ...... -X.. . u

Butvilą

“Lietuvos Žinios 
Socialdemokratas ’ ’

Paminejes
Soc į a 1 d om ok ra t a,

“Kitu laikraszcziu ne
minėsiu, bet patys turite dasi- 
proteti, koki laikraszcziai ne
verta skaityt.”

Per pamokslu garsinama tik 
grynas savas biznis.

DEGTINES GAMYBA 
LIETUVOJE.

Kaip rodos valstybinio deg
tines monopolio statistika, per 
pereitu metu vienuolika mene
siu t. y. per Sausio — Lapkri- 
czio menesius degtines buvo 
pagaminta 5,005,743 litrai, o 
spirito 198,127 lt r. Sulyginus 
su 1927 metais per ta pati lai
ka degtines buvo pagaminta 
472,843 ltr., o spirito 15,510 Itr. 
daugiau. Per ta pati laika po
rėtais metais degtines buvo 
pariluota »už 37,866,017 litu, o 
1927 m. už 36,153,500 litu. Pe
reitu metu pabaigoje degtines 
pardavimas sziok tiek sumažė
jo. Pa v. Pereitais metais Lapk- 
riezio menesyje degtines ir spi
rito buvo parduota 379,086 li
tais mažiau, negu 1927 menesy-

ir“ 
pasakė:

(< Lietuvos Žinias’

VARNOS SUDRASKĖ 
GIRTA ŽMOGŲ.

i | f U.' J į <
Vevirzenai (Kretingos aps.) 

— Sausio 19 d., pas Trepkal- 
nio naujakuri V. buvo linami-

buvo $5,000. arba dangians, 
tnri iszpildyti pajamų taksu 
blankas įpriesz Kovo 15d., 1929 
m. Jszpildjjiimas tu blanku rei
kalauta nuo žmonių kad nors 
jienis nereik mdket i tąksu.

Jeigu vyro ir žmonos ben
drai uždirbta $3,500 arba dau
ginus, abieju pajamos turi būti 
pažymėtos ant vienos blankos 
ar ant atskiru blanku. Jeigu
žmona noiszpildo atskira blan
ku (ai vyras ant jo blankos tu
ri pažymėti savo žmonos visas 
pajamas. Taip ir nopilname-
ežiu vaiku pajamos turi būti 
pažymėtos.

Persiskyrė asmenys pajamų 
taksu reikale skaitomi nevedo.

“Visos” (gross) pajamos 
sulyg Iždo Departamento regu- 
laciju, inima pilna atlyginimą, 
ąsmoniszkoH ar i 
liszkos tarnystes, pelnu 
pardavimo nuosavybių nuo- 
szimožius, randas, dividendus 
pelną ir visus kitus pinigus.

“Grynos” (net) pajamos ant 
kuriu taksai uždėti yra suma 
kuri lieka kuomet invairus pa- 
liuosaviriiai, iszlaidos, blogos 
skolos, taksai, aukos ir 1.1, nu- 
muszta.

Kasi ink 
Taksu Aktas

Visos”

asmoniszkos profęsi jonu
li no

I

ateiviu, 
, turi

taupo “apsigyvenusiu 
apsigyvenusiu.

Ateivis, gyvenantis Suv. 
Valstijose, skaitomas “apsigy- 

” ateivis pajamų taksu 
tikslams kad nors jo szoimyna 
gyvena užsienyj ir jo intencija 
yra -prie ju kada nors sugryžti.

Paliuosavimai yra $1,500 no- 
vedusiems ir $3,500 vedusioms, 
gyvenant drauge ir szeimynu 
galvoms. Apart to, ta’Jcsu nio-

Pajamu 
skirtumą 
” ir “

> > 
gyvenantis

no-

vo nes

gauna paliuosavima

moniszkn pnlinosavlma ir $800. 
($400 už kiekviena Užlaikanti 
vaiku) reikia isz viso numusz- 
ti $4,300. Szie turi mokėti tak
sus už $700. Taksai yra l1/į% 
ir dasiokia $10.50. Ketvirta da
lis tos sumos ra $2,63. Ta suma 
numuszant nuo $10,50 lieką*
mokėti $7187 taksu.

Jeigu ateivio žmona gyvena 
užsienyj jis negali naudotis ve
dusio paliuosavimit —*• 
tik pavienio paliuosavimu $1,- M. .h fe t « . .'.U t '

$3,500—

I

500. Bot jeigu jis užlaiko vai
kus noturinezius 18 motu am
žiaus arba kitus, jis gali pri
tikai lyti $400 už kiekviena už
laikanti asmenį.

“Apsigyvenęs” 
mokėti pajamų taksus nopai- 
sanl ar pajamos paeina isz Suv. 
Valstijų arba lik dalis isz Suv. 
Valstijų.

Neapsigyvones 
, kurio

Suv. Valstijose, 
na is • apsistoja bukinai 
tik pervažiuoja. Jeigu jis at
vyksta in Suv. Valstijas kokiu 
nors tikslu, kuri gali greitai at
likti, skaitomas “neapsigyve- 
nusis” ateiviu pajamų taksu 
reikalo. Visi ateiviai inleisti in 
Suv. Valstijas kaipo laikinus 
svecziai, skaitomi pajamų tak
su reikale “neaps i gyvenu
siais” ateiviais.

Neapsigyvones

ateivis (nri

i i 

vienas

reikale

” ateivis yra 
rezidencija nėr 

nes jis czio- 
arba

1

“Neapsigyvones” ateivis tn
ri mokėti pajamn taksus tik už 
pajamas kurias gauną Suv. 
Valstijose. Jis irgi pavėlintas 
paliuosavima isz $1,500, nepai
sant ar vedos ar novedes ar 
szeimynos galva; jeigu turi už
laikancziu asmenų negali ro
kuoti $400. paliuosavima už 
kiekviena asmenį, szitas pa- 
liuosavirnas teikiamas tik Ka
nados arba Meksikos gyvento
jams.

“Neapsigyvene” ateiviai tu
ri iszpildyti taksu blunka Form 
1040 noveliaus Birželio 15d., 
1929m;-

“Neapsigyveno

vedos

DEL MUSU VAIKU
f

VIENAIP SAKO, KITAIP 
DARO.t • i| - l*ni 1 ' 4b < | ■ 1" • %! 1 “'Ii >

pavąrges žmogelis
pavydėjo turtingesniems, isz- 
rnetinodamas giems szyksztu- 
mą.

Vienas

—- O, kad asz tiek turtu (n- 
roezia kiek jie, tai visus pavar
gėlius suszclpczia, o mati nie
kas nieko neduoda.

Viena karta jisai pasitinka 
prieMzai,^ ateinanti senoka ku
riam ir pasiskundė apie savo
dideli vargu del neturtingumo. 
Senukas tarė:

— Te tau du krcpszinkus 
su vienu auksinu, kuri iszemen 
rasi kita ir prisiimk pinigu 
kiek reike o jei nors viena isz- 
teisi, jau daugiau nerasi.

Žmogelis em^, ome pinigus 
isz krepsziuko 
sus kampus, 
jodamas daugiau nesurasias ir 
taip po keliu dienu rado ji be
gulinti ant krūvos pinigu ir nu
mirusi isz bado.

, prisipylė j u vi- 
nieko nepirko bi-

SIESARTIES UPE.* . I
Suvalkų gulbornijoje, 

miesezio apskrityje yra dide
lis Szakiu miestelis prn kuri

Nau-

teka Siesarties upe. Žmonos 
apie ta upe pasakoja vienas ki
tam szitoki padavimu:

Szakin miestelis ja n n no se
novės garsus savo ariclia-va- 
giais. Taigi viena karia atsiti
ko kad Žydai, gyvenantieji vi
duryje girrios, pavogė ūkinin
ko sarta arki i. Ūkininkui be- 
jieszkant arklio toko per ta 
paežiu girria keliauti ir keliau
damas, netyczia pamate pri- 
riszta prie puszies sarti, o ji 
iszvydes susznko in savo drau
gus kurio jam padėjo jeszkoti 
arklio: “ 
t is!” Žydai-vagys pradėjo isz 
ūkininko tyczio'tis pamėgdžio
dami: “Szie sartis, 
t is.”

Tai atsitiko ne toli nuo upes 
todėl ir upe nuo to laiko gavo 
Siesarties vardu, kuriuo ir mu
su laikuose vadinama.

Szia sartis! Szia šar

szie sar-

KODĖL 8ZU0 NEKENCZIA 
kates o
Viena karta szuo ir katę ne- 

sze laiszka. Keliauti jiems pri
siėjo lankomis kur buvo daug 
vandens. Szuo gailėjosi kates 
ir visur ja per vandeni per- 
neszdavo. Kelionėje pasitaiko 
gana plati upe. Kate užsikabi-
no szuniui ant nugaros kuris ja 
laimingai perneszc. Atplaukus
jiems ant upes kranto, szūo ta- 

Pascrgek dabar szitare: “
laiszka o asz valandėlė pasil
sėsiu” ir tai sakydarnas atsi
gulė ir užmigo. Kale tuo tarpu 
bedabodama szunio laiszka, už
snūdo, o pelo adbegus eme ir 
sudrasko laiszka. Nuo to laiko 
szųo baisįai nekenezią kates o 
kate peles.

if ’ini unkyilnmas at«i-

A. f A. v
»A

Sekanczias eilukos skiriam 
atmineziai savo mylimojo vy
ro ir tėvelio kuris mirė staigai 
Vasario 23,1928.

Brangiauses lovelis, 
Buvai musu geriauses drau
gelis.

Darbininkas buvai tikras ir 
tvirtas,

Mums kaipo levas, Dievo 
paskirtas.

Isz milijono žmonių mums 
buvai geriauses,

Isz visu draugu mums 
rnaloniauses.

Gaila ir liūdna kad mus 
staigai apleido, ,

Kad Dievas ilginus gyvent 
nedaleido.

Tankiai apinanstom isz musu 
tarpo tavo apleidimu,

Ir Dievo duota ta staigu 
mirimą,

Gal musu szirdyse lengviau 
butu kiek,

Jąigu butum gave nors.at- \ 
si sveikint kaip reik.

Gaila, kad apleidai mus 
teveli,

Silsekis amžinai savo 
kapelyj. —J. Griszkonio

pati, sunns irdukteres,
Maizcville, Pa.
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ketojus
isz $400. del kiekvieno užlai- 
kanezio asmens jeigu toks as
muo nesulaukęs 18 metu am
žiaus, arbajeigu negali pats sa
ve užsilaikyti del protiszku ar
ba fiziszku trukumu. Toki as
menys neturi būti taksu nioko
tojo gimines ir neprivalo gy
venti taksu mokėtojo namuose.

‘(protiszki ir fiziszki 
” reiszkia netik su

žeistus ir silipna-proezius, bot

Žodžiai 
trukumai

nesveikus ir pasenusius.
Taksu mokėtojas, kad nors 

nuvedės, kuris 
užlaiko viena 
giminiu, kaitomas

ir gauna tuos pat pa- 
liuosavimus kokius turi vedos 
žmogus. Taipgi jis gali roika-

galva M

savo namuose 
arba dauginus 

“szeimynos

ateiviai, 
(iszskiriant Kanados ir Meksi
kos gyventojus) -turi mokėti 5 
iiuoszimti kaip ir 
£T o

” jei-

)) ateiviai turi

“surtax
u pajamos virszija $10,000.
“Neapsigyvenos” ateivis tu

ri uždirbtu pajamų paliuosavi- 
ma, tai yra, gali numuszli ket
virta dali taksu.

‘ ‘ Apsigyveno
vartoti form 1040A, kur paja
mos paeina nuo algų ir dasieke 
$5,000 arba mažiaus. Turi būti 
pasiunsta Collector of Internal 
Revenue savo distrikte priesz 
arba Kovo 15,1929m. Asmenyš, 
kuriu pajamos 1928m. virszijo 
$5,000, turi vartoti form 1040, 
priesz arba Kovo 15d. 1929m.

Blankos jau iszsiunstos 
įgyvenusiems”
rie pasiuntė blankas pereitais 
metais. Jeigu negavai blankos 
tas nepaliuosuoja nuo taksu 
mokėjimo. Galima gauti kopi
jas tu blanku isz kolektorių.

Tnstatymas uždeda dideles 
bausmes ant žmonių kurie ne- 
pasiuhczia t inkamai

PAVYDAS.
Maryte ir Matukas sėdi prie 

lango. Maryte muses gaudo ir 
nuo ju Matuka gina. Motina 
kambaryje triūse ir in vaikus 
nežiūri.

— ............... .......
(ei ant lango muses muszt 
suriko Matukas.

Motinai patiko vaiko gaile- 
szirdingumas. Jinai prie jo pri
ėjo ir pagloscziusi paklausė:

— Kodel-gi tu nori kad Ma
ryte mušiu nckankytu?

— Asz pats jas noriu nž- 
atsake Matukas.

Mamyte, užgink Mary-
12—

ISZ SKOTLANDIJOS
Craigneuk, Skotlandija. — 

Randam bile kur laikraszcziuo- 
se kad liga pliurze gerokai pra
siplatinus, tadgi ir mes Sko- 
tiecziai nuo to neatsiliokam, da 
pirmiau mus broliai Lietuviai 
laikėsi bet dabar jau mažai 
randasi kuris ar kuri pliurze 
(influenza) butu nesirgęs. Kad 
visiszkai paguldytu mus brolju 
nedaug girdėt, bet prisistebe-

fe

muszti

“ap- 
ateiviams, ku-

Žmogus kuris per deszimts 
metu niekp daugiau nedirbo 
kaip tiktai rūpinosi surinkti 
milijoną doleriu, po surinkimui 
juju nebuvo prie nieko daugiau 
tinkamas kaip tiktai ant rin
kimo kito milijono doleriu.

West Virginijoj kokis tai 
vargszas už pavogimą dvieju 
kiausziniu del serganezios mo
tinos likos nubaustas kalėjimu 
ant vieno meto. — Isztikruju 
tasai atsėdės prigulineziai už 
savo bausme o milijonieriai- 
butlegeriai buna iszteisinti ir 
paleisti ant liuosyfoes.

“Szalin su Dievu — szalin su 
bosais ir kapitalistais!” szau-

uis. Balius denatūruoto spirito 
gėrimu baigėsi. Galu galo szei- 
mininkas ir dar du jo priete- 
liai pradėjo denatuika lenkty
niuoti — kas daugiau iszgors!

A. Kiekis belenkytniuodams 
numirė. Iszvongimui bot kokiu 
komplikacijų mirusįjį in paupį 
iszveže. Varnos, atradusios ku
na, visa veidą, nepalikdamos 
no akiu, ligi kaulu nuloso.

Ai .1 • • • « f •

kiami tiesom
Atsakingi savininkai frau-

negelbės.
■41.^

> K. RĖKLAITIS* 'i ,, .r# jį 4 ■■. »■ i |(. i ’ n 
LUtaTlaxlME GraboHua 
Laidoja hOmlrellas pa-

k gal naujausia mada ir 

ninke motorams. Priei
namos prekes.

SIS R^raee MG, 
MAHANOY CITY, P>

80S MABKkrsT., 
JA M AQUA .PA.

mokslą. Toriu pagelbi-
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ląuti dar ’400. už kiekviena už
laikanti asmeni. Pav. — nasz- 
lys, kuris savo namuose užlai
ko sena motina ir duktore sa
kykime tik 17 metu, turi pa
liuosavima isz $3,500 kaipo 
“szeimynos galvą” ir dar 
$400. už motina ir kitus $400. 
už duktore, isz viso paliuosavi-

szeimynos
>

iszpildy-

ŽYDAS IR LIETUVYS.
Viena karta Žydas alėjas 

pas savo kaimyną Lietuvi tarė:
— Ui, Baltrau, paskolink 

man szautuva nes žvirbliai bai
gi valgyt visus mano kvieczius.

jus juokinga net kaip, suslabo 
svyrinėja lyg žąsukai, o ligai 
ne nori pasiduot.

Szaltis laike nemažas, be 
maž ko du menesiu; tas Škoti
joj retenybe, dabar vėl lietus 
pradėjo.

*

mas yra $4,300.
Normale taksu rata sulyg 

Pajamų Akto yra ll/j% pirmu 
$4,000. numuszant asmeniszka 
paliuosavima, kreditą už už
laikomas ypatas ir Lt., ir 3%> 
kitu $4,000 ir 5% kitu.

Visos pajamos iki $5,000 
skaitomos uždirbtos pajamos, 
ar tai uždirbtos algomis, neju
dinamo turto pelnas ar pelnris

+ • « 1 ’ 1 • Iw____  J w
tas blankas in laika ir už neuž- 
mokejima taksu.

Žmogus paskolino. Žydas 
paėmė szautuva ir eidamas pa
mate pulką žvirbliu belosant 
miežius. Kaip szove tai ne in 
viena nepataikė. Nieko nelauk-

— Szkotinskas.
Tegul atsiszaukia Anta

no Žakszio brolis Jonas, buvęs 
Škotijoj Glengamok. Jo brolis 
Antanas likos užmusztas ant 
relių bedirbant Shotts’o — tu
ri gauti gera atlyginimą. Pla-

no Žakszio brolis Jonas, buvęs

ežia u 
pas:

I

Taksus galima mokėti pilnai
arba keturioms dalimis. Jeigu 
mokama dalimis tai reikia mo
kėti ketvirta dali Kovo 15d., 
ketvirta dali Birželio 15d., ket
virta dali Rugsėjo 15d., ir ket
virta dali Gruodžio 15d.

— F.L.I.S.

damas gryžta Žydas atgal pas 
savo kaimyną ir sako:

— Ui, kaip daviau, tai vie
ni negyvi nulėkė, kiti kruvini 
voliojosi ant žemes.

Bot žmogus klausia:
— Na, sakyk tiesa, ar daug 

nuszovei?
— Ui, vei, žmogeli, visi nu-

loke, — atsake Žydas.
..... ■"

viska sužinoti galima 
Vinca Sirusa, 

64K* John Street, 
Craigneuk by Wishaw, 

Scotland.

*' i !ti; i'
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NE GALI MIEGOTI.
— Daktare, mano pati no 

gali miegoti.
— O del ko ?
— Ar asz žinau! Kada tik 

sugryžtti isz ryto, tai vis sako, 
jog no akies ne sumerkė.

gali miegoti.

-

.

įl

UŽSNIGO EINANTI 
ŽMOGŲ.

Szia žiema Lietuvoje dide
li szalcziai. O sniego vis kas 
dien daugiau. Net ir kai ku
rios bobelkoš sako, kad sniego 
jau iki bambos. Naktimis pus
to, in jokias keliones, jei nori 
gyvas likti, ir nebandyk.

Sausio 19 d. netoli Veviržo- 
nu miestelio rastas isz nakties

* i ■ i „ L ’ • > ji ■ • . . «' . kI

sniege suszalęs pil. Ąntauas
Kiaąkus. Mat ijepajege iszbris- 
ti isz gilaus sniego. >ti isz gilaus sniego.• i

r

nuo biznis^ku transakcijų. Tiii 
sumai taksu mokėtoju j pavė
linta paliuosavimas isz 25 nuo- 
szimezio normalu taksu. Pav. 
Taksu mokėtojas, pavienis, be' 
užlaikancziu asmenų, 1928 m. 
uždirbo $3,000, be uždiriitu pa
jamų kredito, jo taksai butu

numuszti asmeniszka paliuosa
vima isz- $1,500. Liekamu pini
gu taksui yra ll/L>% aiba $22.- I

o ■:

$22.50. Nuo $3,000 pajamų turi 

vima isz- $1,500. Liekamu pini-

50. Kotviria dalis tos sumos 
yra $5.63. Reikia tuos $5.63 liuyra $5.63. Reikia tuos $5.63 nu-

I
: . : ” 1

fe jį ■ i ’

■ ;
• /

IU. l’.J:i*.!.

lt
'.■'i

fl'

įliĮ,!

--------------- . - r „
....   ■     .'5 ■ ■ ' ’7 ; , j’

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

no GA T»a28 Frack St., Frackville, Pa.
S . / . . - . F J* - I . -.1 " •’ ų • J •
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BeU Telefonas 172

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

BeU Telefonas 1480-R
. ...... • '<1-

ST. OLAIR, PA.
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
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pinigus yra genaus negu 10-taa Procentas, be, jokio
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Iszbnlsamuoja Ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruė- 
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niausiu. Parsamdo automobilius da)

Ja 
plniu.ant visokiu kap 

asla nuo paprasčiausia iki pri
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del žmogaus kuria dirba ir czedina. Dskite aavo 
pinigue in Mite BmjJm ° perai tikrinate ir matysit 
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Apraszymas isz Gyvenimo.

n.
Netrukus sugryžo Motiejus

vesdamas su savim Žydą.
— Nu, k a pardoszi? — 

klauso inejas senzokbninis.
— Noroczia sziadien turėt 

kodaugiausia pinigu, o todėl 
parduosiu viską be ko apsieit 
galėsiu.

Bet tas “viskas

pa-

“ buvo vos 
jo lova su patalais, keli abro- 
zai, stalelis ir suolelis.

— Kad tik butu ko, tai su
valgysiu ir ant lovos atsisėdės, 
nuo kurios mano brangi Malga- 
rieta ant visados atsitrauks. Ir 
abrozus parduosiu.

( Tuo laiku Žydas apžiūrinėjo 
viską ka turėjo nupirkt, labai 

i rūpestingai, o po ilgam turgui 
paėmė rakandus už preko su
vis žema, beveik dovanai ati
davė. Kada Žydelis paome ant 

nupirktus daigtus ir 
nuvažiavo, gaspadorius apsi
žvelgė ir pamato jog jau nieko 
ne buvo apart lovos nnt kurios 
lavonas gulėjo.

vežimo

sziaueziszkas 
varstotas ir reikalingi prie jo 
daigtai; ant lango gulėjo isz- 
imti isz parduoto stalelio pei
liai ir videlciai, ant pcczians 
dvi torielkos, du szanksztai ir 
keli puodai.

Nieko nebuvo, nieko — 
tarė ant locno suraminimo. — 
Ot, nors galėsiu gražiai palai
dot nebaszninke... O dabarpus- 
rycziu....

Tai pasakęs iszejo.
In kėlės 

Jokūbas.
— O ka-gi, pardavė ka ga

lėjo! Isz tikro norėjau ir asz 
jam taip darodint. Gerai jog 
taip sau darodino. Pastatysiu 
su juom draugo ant loterijos. 
O! Kas nežino kas tai loterije, 
kas ja ja negrajina, tas kvailas 
ir labai kvailas; nežino spasa- 
bo kokiu galima lengvai pra- 
loht.

valandas

taip greitai

— Lo Ve rijo ini Ji deli’s žo-* 
dis! Tame laike inejo Motiejus 
neszdamas kepalu duonos ir 
hiski sviesto invyniota in po- 
pierele.

— Gerai jog
Migryžote. Laukiu jusu su labai 
svarbiu reikalu — ir pradėjo 
jam pasakoti apie loterija.

— Tegul bus ir taip — tarė 
iszklauses jo Motiejus. — Isz 
tikro staeziau pats nekarta su 
jurai o niekados neiszgrajinau, 
bet kas-žin gal dabar nusiduos 
nors asz ant to neturiu laimes.

— Iszgrajinsimo, isztikro 
iszgrajinsime, — paszauke Jo
kūbas pradžiugęs jog taip leng
vai prikalbino Motiejų. — No
rėjau pats pastatyt ir buvau 
jau iszsirenges in kolektura bet 
sugryžau idant ir jus prikal
bint. Nes žinote ponas meiste
ri, pasakysiu jums teisybe, jog 
tai yra labai gori numeral ir 
isztikro ant jn puls o kuo di
desne slanka tuo daugiau bus 
iszgrajinta. Reike pasinaudot 
isz laimes. Duosiu du szoszto- 
kns ir jus tiek duokrte. Tikėkit 
man, jog jaigu tureczia szia
dien ir szimta ronsku, atidno- 
czia visus.

Užsidegimas sargo pridavė 
noro Motiejui prie ko prisidė
jo ir privalumua su kokiu Jo
kūbas kalbėjo apie iszgrajinta.

— Dupsiu ciela renska! — 
tara Motiejus po valandeliai 
pamtislinimo. — Ir jums pasko
linsiu, jaigu neturite; pastaty
siu va, du renskus.

— Apie tai man ir ėjo! — 
paszauke su džiaugsmu Jokū
bas — tai-gi bus pinigu! Ponas 
meisteri turiu kelis szesztokus 
tai turėsim kuom gerai pasi- 
vioszint.

— Dieve duok jum sveika
ta jog nepamirszoto apie mane!

i 11 i a a. ji
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Kaip Iszgauti Kopija 
Natūralizacijos 

Certifikato.

Kiniecziu Lindberghas J
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szpitolninko, kuris nesze kry- 
žiu> ni^ko daugiau no buvo, 

in dupbc p duob- 
kasis uŽpylo žemom, supilda-

žiu> nieko daugiau
DEL PREZIDENTU ™?^ba

r i T> » *1.

Laike užėmimo naujo prezidento inauguracijos komitetas

k r'-J J £ '

mas kapa nnt kurio inkiszo me
dini kryžių, prie kurio niekas 
neapsiliejo nszaromis ir ne nu- 

’siuntė szirdingos, už numirėlė, 
maldos.

Ant galo ir tie nuėjo sau nuo 
kapiniu namo, kurio privalumu 
priversti 'buvo atiduot paskuti
ni pritarnavima ir Malgariota 
prapuolė ant visados po -žemo 
neatsisveikinus no savo locna' 
vyra. Jis ja mylėjo, gailėjosi iri 
verkė jos graudžiai bot ne buvot 
ant jos laidotuvių nes buvo gir
tuoklis.

Ant. rytojaus anksti sugryžo 
Va a a A^A a » ... a
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Klausymas:—Esiu Snv. Val
stija nalnralizuotas pilietis nuo
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duos iszinuszli du auksinius medalius ant atminties del prezi
dento lloover’io ir viee-prezidento Curtis. Po tam iszmusz va
rinius kuriuos pardavinės del žmonių.

omo riekute duonos su sviestu 
paduota.

Suvalgia iszejo abudu. Vil
tyje jog iszgrajins daug pinigu 
ir ant priminimo arielkos, pa
ra i ražo nelaimingas meisteris 
ir apie smerti paezios ir apie 
tai jog turėjo užsiimt jos laido
tuvėms.

O Jokūbas? Kvailas Jokū
bas! No viena karta stato ant 
loterijų, o nors niekad da ne- 
iszgrajino, tai vienok priesz 
kožna traukimą pasidžiaugė 
nors vilezia iszgrajinimo, jau 
skaito m i si.v jo dideles sumas 
pinigu, bet ka po tam jaus ant 

jo ji baisiaidnszios, kada viltis 
prigaus, kožnas gali suprast.

Praėjo ciela diena, o kada 
Motiejus volai nakezia sugryžo 
namo girtas, užžiebė lajine žva
kute ir apszviete stuba, paezios 
jau nnt lovos no rado...

— Ka tai, pone, ženklina? 
— niurnėjo vaikszcziodamas 
po stuba kuri jam pasidaro da
bar labai ankszta, nos in kur 
tik žingsni ženge tai vis turėjo 
atsimuszt in siena. — Kiek die- 
nu-gi buvau girtas?.. Tuojaus... 
Iszejnu su
statomo ant loterijos o 'po tam 
nuėjome pas rud-barzdi “Po 
gaidžiu“, pone.

, czion

Jokūbo anksti, pa-

rud-barzdi

— i\a, czion gerom ilgai, 
tai tiesa, bet nepamenu kada 
sutemo. Mokėjau vis, o 
bas nedavo, pono, ne skatiką... 
Kada mane Tekus prikėlė nak- 

sargo

Joku-

eisi-

Tt---------------------------—

ne szlo’klai.nomes vakar
tai vakar tik buvo?

— Na kaip-gi.
— Turiu dasižinot 

bus laidotuves ir

Ar

— tarė taip-gi su džiaugsmu 
Motiejus. Bot suvalgykite 
szmotuka duopos su sviestu o

— Tai ir gerąi — atsako 
Jokūbas aut užpraszymo ir pri-

po tam eisime iszsigert.

ežia ant suolo mieganti, 
jau ne buvo... Tlm, pone, kaip 
ilgai asz miegojau? Kur-gi din
go Malgariota? Gal jau trys 
dienos praėjo nuo tada, kada 
numirė. Bet kas-gi užsiimtu jos 
laidotuvėms? Nieko, pono, ne
suprantu. Reike pamislyt, o gal 
atsiminsiu, kas atsitiko? E
nieko asz, pone, neiszmislinsiu. 
Ot, goriau atsigulsiu ir iszsi- 
micgosiii. Biedna Malgariota. 
O asz no ant jos laidotuvių ne 
buvau, jaigu jau palaidota!... 
O asz nelaimingas! — kalbėjo 
girtuoklis su susijudinimu, gul
damas in lova. Neiszsirenges 
puolė auksztieninkas ir verkė 
kaip senas bobras, ant galo už
migo bežiūrėdamas in lubas.

Ant rytojaus anksti, da Mo
tiejus miegojo kada Jokūbas 
inejo in jo stuba ir prikėlė ji.

— Ei, kelkite ponas meis
teri! Sziadien traukimas, 
mo in miestą!

— Tai gal eisime, pone, — 
atsiliepė Motiejus ir trindamas 
akis iszlipo isz lovos. Pasaky- 
kit-gi man Jokūbai, kas atsi
liko su mano nebaszninke? Gal 
žinote, nes vakar ankseziau su- 
gryžoto namo, vakar, man ro
dos tai 'buvo.

Ot, ten klausinejate! Ar-gi 
asz žinau kas atsitiko? Kalba 
tiktai musu namo, jog gaspa- 
dorius, pažinodamas jus kaipo 
nuolatini girtuokli ir žinoda
mas, jog kaip pasigersi t o, tai 
pamirszite apie palaidosima 
kūno, paliepė nuvežti in szpito- 
le idant gminas palaidotu.

— Kaip tai?! — paszauke 
nistįngai Motiejus, — kas jam 
pavėlino taip daryt.

— Ot, nesirustinkite ponas 
meisteri, nes ir taip gal neturi-

kada 
eisiu, pone, 

žiūrei kaip brangia mano pa
ežiu in dpdbo inleis ir žemom 
ant amžių užpils... Biednas asz 
vargszas, nelaimingas esmių!

— Et, gorinus duotumėtės 
pakaju! Ka-gi tas verksmas 
jums prigel'bes? Eisime in 
miestą, jeigu norite, nes asz ei
nu, neturiu laiko. Vakar neap- 
siszlaviau o paezios neturiu 
idant mane užvaduotu ir jaigu 
savo darbo ir sziadien no pada- 
ryczia, tai mane ponas gaspa
dorius gerai iszkoliotu, o gal ir 
padarytu krutėjimą, koki pa
daro antausis.

— Na, tai eisime.
Iszejo isz namu ir netrukus 

dingo isz akiu ant užsisukimo 
ulyczios, o 
nes net ant rytojaus po pietų 
juodu matome sedinezius prie 
stiklelio karėžomojo pas rud- 
barzdi.

— Ir taip, pono, nieko ne
laimėjome. Gaila!
girtas ponas Motiejus, atitrau
kęs nuo lupu tnszczia stikleli.

Ne dabar, tai kitu kartu, 
o t.ijri loęnastis sugryžti — tarė 
Joku'bas, nulenkęs apsunkinta 
apsvaigimu galva, niurnėda
mas ka toki po nose.

— Kaip-gi bus tai... Tckau, 
duok alaus!

Paklusnus Žydas tuojaus pa
liepimą savo svecziu iszpilde.

— Kitu kartu pastatysime 
vela ant tu paežiu numeriu — 
kalbėjo sargas pakeldamas gal
va. — Ar turėsite pinigu, pemas 
meisteri ?

— Aha! gal viską 'pragere- 
me. Palaukite, tuojaus paniū
rėsiu ar turiu da nors kiek ar 
ne.

Tai pasakęs pradėjo jeszkot 
po kiszenius ir surinko kelis 
sidabrinius pinigus.

— Turiu da asztuonos-de- 
szimt szeszis centus —? tarė pa
skaitęs pinigus. — Ot, žinote 
ka, Jokūbai, mes ir tuos pra- 
gersime.

— O, gaila! — kalbėjo sar
gas nes troksztancziai žiurėjo 
ant tuszczio stiklo.

— Ka tai, pone, gaila? Ar 
gal asz ne meisteris, ar gal ne 
uždirbsiu? Ho! ho! kad tik 
sveikata butu o ant arielkos ir 
alaus bus ir užteks mano už
darbio.

— Tas yra teisybe — pa
sakė Jokūbas nudžiugęs jog da 
galės iszsigort, o nieko jam ne- 
kasztuos.

Tame laike pastate vela Ic- 
kus pilnus stiklus alaus kurie 
suskambėjo rankose draugu o 
po tam persiskyrė ir pakilo 
prie atvertu lupu — vienas 
prie Motiejaus, kitas prie Jo
kūbo. Po tam pastate rud-barz- 
dis ant stalo arielka ir vaiszino 
savo svcczius; kalba pradėjo 
persi t rankinėj, ant užklausy- 
mu jau atsakymai buvo reti, 
tiktai koki nesuprantami niur
nėjimai o kada suteme, Motie
jus po stalu-kriokė o Joknbas 
pritarinejo jam po suolu. 
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Ka-gi tas 
prigel'bes ?

prapuolė ant ilgo,

— kalbėjo

aiva,

f

i

te už ka Rzermenifl iezkolt. * M
— Tas teisybe — tore Mo- . • • a a • v • a

Tuom laik isz szpitoles isz- 
v ta i« • i I a •vežo gralba kuriame gulėjo ne-

laimingos Malgftričtbs kūnas.
I

Motiejus namo. Žinomu, jog lai
dotuves jo paezios atsibuvo be 
jo kas i n vedė ji in baisia rū
pesti. Puolė ant žemes ir rovę 
sau nuo galvos plaukus grau- 

raudodamas, ‘bet, 
pasako Joknbas, viskas nieko 
neprigelbojo ir Motiejus persi
tikrino dabar po valandai jog 
jo verksmas ir gailestis nie'ko 
negelbės. Kada badas pradėjo 
ji nopakajint, turėjo mest; savo 
rnpesczius in szali ir griebtis 
už darbo. Praėjo dienos ir nedė
lios o sziauczius tame kas kar
tas labiau apsimalszino, net 
ant. galo suvisai smuiką už- 
mirszo koki turėjo isz priežas
ties netekimo paezios.

Motiejus vienok ir savo ne
laimėjo nopermaino savo pa
pratimu.

Kaip pasako viena karta jog 
uždarbio jo užteks ant arielkos 
ir alaus, taip ir iszsipildinejo 
nuolatos ant — gorymo ir ant 
loterijos, neprileisdamas nie
kad sau to 

ne laimėj
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I v » •(iziai kaip

apsimalszino

neprileisdamas
, jog d a no viena 

lik vis p ra-
jog

karta 
laimėjo.

Nuolatos stale su Jokūbu aut 
loterijų’bet viltis abieju nieka
dos ne iszsipildc. Ir vietoje pa
mest norą ant grajaus, kaskart 
tas juose augo; stale kas kart 
dauginus pinigu,1 beveik
kožnos loterijos. Bet kas isz to? 
— reikalavo kas kart daugiau 
pinigu. Jokūbas, kaipo sargas, 
turejo juju labar mažai/©'Mo
tiejus, kuris kas rylas pasiger
davo, turėjo ju 
šia. Tsz kur-g

ant

ir nedaugiau- 
i czion j u paimt? 

Mislino ilgai ir no karta iszmis- 
liuo visokius spasabnš, bei. vis 
tie spasabai buv’o nepasekmin- 
gi ir bausmes verti, del (o su
silaiko nuo to.

Viena karta Motiejui prisi
sapnavo trys loterijos Humo
rai. Pa.stanavijo neatbūtinai ir 
tolinus grajint ir dabar atsimi
nė visus savo pralaimėjimus, 
todėl reikė dabar gera suma pi
nigu turėt.

Po ilgai abieju rodai, pasta- 
navijo Jokūbas dastatyt pini-

Ant antro laipsnio gyveno ke
liuose pakajuoso senelis — jau
nikis apie kuri žmonos kalbėjo
birk turi jisai didelius turtus. 
Jokūbas jam pritarnavo, ap
žiūrėdamas jo pakajelius kož- 
na ryta kada senelis iszeidavo 
isz namu. Ant rytojaus, po pa- 
sirodavymui siu Motiejum, o 
buvo tai diena kurioje turėjo 
atsi'but traukimai, Jokūbas ati
daro duris jo pakajaus ir in
ejas in tiiszczia pakaju pradėjo 
jeszkot po szufledas pinigu, o 
kada czion ne rado, ne szeposc 
ne kamodose, pradėjo jeszkot 
lovoje,
nikus ir pagalvę bet niekur ne
buvo to, ko jeszkojo. Atsistojo 
tada ant vidurio pakajaus ir 
užsimislino.

— Kad nors kelis rinskus 
raseziau. Vogti ne noriu. Szia
dien iszgrajyczia o ryt vela pa- 
deczia ant tos paezios vietos 
tiek kiek paėmiau. Tame laiko 
puolė jo akys ant mažos medi
nes skrynutes stovinczlos po 
lova. Viena žingsni ir jau buvo

A » - K . A «

iszcziu pinodamas szie-

lova. Viena žingsni ir jau buvo 
prie jos, isžsitrauko isz po lo
vos ir pradėjo mėgint atidaryt 
bot tas jam nepasiseko nęs bu
vo drueziai uždaryta.

— Czion pinigai!
L
riu. Susilaiko prie duriu, gryžo

—tarė
pats in savo ir nubėgo prie du-

1923m. Nesenoj turėjau prista-' 
lyti nalnrnlizncijos certifikala 
ir radau,
galiu gauti natūralizacijos eer-! 
tifikato kopija? Kur galima 
gauti ir kidk reikia mokėti?

R.8., Chicago, III.
A įsakymas: — Jeigu žmogus 

pameta natūralizacijos eertifi- 
katft ari>a jo pirmas popioras 
(intencijos deklaracija) gali 
iszgauti duplikata isz teismo 
rasžtininko (derk). Turi kreip- 

teismo kuriamo gavo 
Tures darodyti kad

kad pameoziau. Ar
I taradaįka
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t is prie 
pilietste.
pop ievos yna pamestos. Galima 
gauti tam tikras blankas teis
mo sziani tikslui.

Groibziaus iszduos ceri ifiku
to kopija, jeigu žmogus atsimi
nti diena kada pirma kopija laz
duota ir nimiera certifikato.

Reikia niokoti 95 centus už 
pirmu popieru kopija ir $1.90 
už nal nralizaoijos 
kopija.

Luzmmu
i'*lik. -4. AXA

Kai Huang, žmones
Kiniszkos Tjindy

j

Tien
kaimo “Kiniszkos Tjindy” ap- 
lekincja Suv. Valstijos ant mo- 
ksliszku tyrinėjimu ir peržiū
rėjimo oroplaniu fabriku. Hu
ang yra vienas isz geriausiu 
Kiniszku lakiotojo.

n re

tiojns apsimalszines. — Vieszi- Apart kunigo, važnyczios ir atgal bot vol susimislino ir nu-

i

i
t

♦
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bego tropais žemyn.
Motiejus Inom Įnik 

buvo isztusztines didele plecz- 
ka degtines, jau antra ta diena, 
kada Jokūbas su kirviu ranko
je i n bego in jo stuba.

—- Ka vaikote ponas meis
teri? Pinigu yra skrynutėje bot 
drueziai uždaryta — tarė už- 

o prakaitas
kaip žirniai apipylė jo kakta.

•— O ant ko tai kirvis, po
no ? Sudaužyt skrynute, tai ir 
viskas ant to.

Tr asz taip mislinau, bot

k a lik eerlifikato
—F.L.T.S.

PAJUDINTAS AKYVUMAS.

d uses Jokubas

iaixi

bijausi!
— Ot, szoszkas isz jus, po

no! Jaigu jus bijoto tai asz ta 
padarysiu — 
ožius,

«

paszauke sziau- 
kuriam arielka galva ap

svaigino jau gerai, isztrauke 
kirvi isz ranku sargo ir abudu 
inpuole in senelio pakaju.

Kada Joknbas uždare paskui 
save duris idant kas praeida
mas karidorium ne pamatytu, 
Motiejus davė su kirviu per 
skrynute.- antvožu ir sudaužo.

— :Toliaus bus:—

IN KENTĖTOJUS
Gerklinis kataras, Bronkitis, Ger

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

724-736 MULBERRY STREET 
READING, PA.

6 6 6
yra tai Receptas Jei

Szalczio Gripo, Flu, Dengue, 
Bilious karszczio ir Materijos 

Greitai veikia. Gausite aptiekosa

51,000 TIK UŽ 60 CENTU

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 aukso 
Kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esaa ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėto ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų Ir pa
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu Ilgu. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas Ilgas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
•zirdles liga, tai atsiunsk 85c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.0 Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, Bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir sutelkia žmogui ramu- 
i
Ir knyga kataloge. Reikalingi musu ■L. HA A. A

M. ŽUKAITIS,

ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
I
žolių pardavinėtojai visuose mlestuo-

, «į ''JZ.--ez ■•y. ■
25 Gillet Street. Spencerport, N. Y.
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Daugelis vyru rūgo jo ant sa
vo moterių kad juju nemyli, 
del vyru dantis rodo, savo vy
rus prigaųdineja o ant galo 
leidžcsi in plain svietą. Asz 
duosiu tokia rodą:

1. —Imant mergina už mote- 
roike turėti akis atidar}’-

tas ir ausis pastatytas, nes jai
gu žmogus perka gyvuli ir ge
rai apžiūri, tai tuo labinus turi 
gerai apsižiūrėti imdamas mo
tore ant viso gyvenimo.

Gyvuli parduosi,
Bdbos niekam neatiduosi, 
Turi lyg smert laikyti, 
Su niekais varga vargti.

2. —Temyli reike ir ant tėvu
jaigu levai davadni, dievo-bai- 
mingi, ne girtuokliai ir paezo- 
dns, tai ir dukrele bus gera nes

Obuolis nuo obelos netoli
ritas,— Ar žinai, Katriuk, ka 

asz del laves pasakysiu, apie 
labai gera naujiena! Radau del 
tavęs jauniki.

— Ar isz tikro, mano teve
li? — Kaip jis iszrodo?

— Tszrodo? Nežinau kaip 
tau pasakyt?

Noroczia žinot ar szvie- 
siu ar juodu plauku?

— Ne szviesiu no juodu.
Tai tamsiai geltonu?
Ir tai no.
Del Dievo! — Juk tik ne 

turi rudus plaukus?
— Ir tai ne. Jis suvisai no 

turi plauku.

GERA SZIRDIS.

Advokatas gindamas savo 
kaltininką kalba: — Asz sakau
ir sakysiu jog apskunstasis tu
ri labai puikia ir gera szirdi 
todėl kad visus pavogtus daįg- 
tus padovanojo del savo' uosz- 
ves.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS L1ETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

I IT

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t 
S2O W. Centra St. Mahanoy City. Pa-

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $628,858.62

Ir dukrele bus kas kitas, 
Davadni ir dori tėvai, 
Bus toki ir ju vaikai.

O vėl, daug priguli ir 
vyro, nes motore:

Už gero vyro
Kaip už muro, 

O už kokio lepflzes, 
Gero neturės.

Paimi mergina sau 
ežia, turi būti del josios: tėvu, 
vyru, apglobeju; turi būti su- 
džium teisingu ir visame jaja 
aprūpinti nes —

Kaip sueina in pora, 
Darosi suirus pora, 
Greitai apsidžiaugė, 

In visas szalis trauke.
Pradeda su kitais draugauti 

Ir munszaine traukti.
Šu kitais szoka, 
Kad ir nemoka.

Pasigėrus strapalioja, 
Bjaurius žodžius plipvoja, 

Vyras ant to nežiūri, 
Ba užpiltas akis turi. • 

Bobele ka nori, gali daryt, 
Gali ir diedui žandus daužyt, 

Jis priesz jaja tylės, 
Kaip žioplys žiūrės.

Tai bent vyreli gerove, 
Del vyro szlove, 

Kaip žandus jam tviszkina, 
Tai jau gana.

Vaikinai nesikabins prie 
bobų niekados, • 

Tiktai bobos vaikinus nuo 
doros nuveda, 

O kas ant veselku darosi, 
Tai net žmogus kratosi.

Bjauru regėti, 
Doras turi bėgti,

Toki vyrai ka savo moternl 
negali suvaldyti, 

Tai gali drąsiai parodyti, 
Kvailiai ant kvailiu, 

Asilai ant asilu.
Pats girdėjau kaip viena mo- 

* -A <WA A A * •

« • nuo m

I

u z pa-

<1

»

terole kalbėjo in savo kūma: 
Isz savo vyro tai esmių labai

laiminga,
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Mokame 8-czia procentą ant 
sudStu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir Jus 
tur&tumet reikalu su musu banke 
nepaisant ar mažas ar didelis.

1 Liepos.

G. W. BARLOW, Proa, f

A. J. SAKALAUSKAS

Tik kad turetau da prieteli, 
tai butau giliukninga, 

Beda vargai ir vargeliai, -M « • -S • • ’*
vyreliai

♦ » ♦
Kas su Airisziukęms užsideda, 
Tasai ant galo varga randa, 
Vienam Lietuviui tas atsiejo,

tai butau giliukninga -W-A -1 • • 1 • J •
Man liūdna jus vargszai

' i 1 'I

Su Airiszems in pažinti suėjo,

1

41
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LIETUV1SZKAS GRABORIUS 
(Bell Phone 872) 

331 W. Centre St., Shenandoah, Pa.

į ?I* 1 ■

Nuliudlmo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavimu. !
atliekam rūpestingai k gražiai. Bu-

Isz Mahanojaus Jeigu kas parei

W jį 

i

Palaidosima

site pilnai užganfidlnti.
Isz Mahanojaus Jeigu kas parei

kalaus mano patarnavime tai mel
džiu man telefonuotl o pribusiu 
dešimts minutu. Telefonas 979.

* ■
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Tame tarpe 60 dol. pradangino, 
O kur? Nežino!

Ant tu žalia-andarokiu už- 
siklepojo,

Tosios dagirde nopadovanojo, 
Pas vaita apskundė.

t

Ir vaikina už tai nubaudė.
Szti'iuopa užmokėjo, 

Bet jis ir nedovanojo, 
Parduno žalia-andarokems 

nedave, 
In augsztesni suda padavė.
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA. I MEILE ARTYMO

+ Adomas Judinckas, mirė 
namie ant 217 E. Oak uli., sirg
damas trumpa laika. Velionis

kekszu urvoje 4 4

viena seserį

— Makaronas Bruną Vada- 
!ia isz Leiksaid likos arosztavo- 
tas už prispyrima savo paezioš 
vesti paleistuvinga gyvenimą paliko dideliam nubudime pa-

Castle Gar- ežia, tris sūnūs, o Lietuvoje tc-
den” ant kebo užsukant tuo- va dvi seseris, o 
jaus prie geležinkelio. Motoro Matulevicziene czionais. 
pranesze apie tai palicijai kuri 
aresztavojo iszgama vyra o 
motere paėmė po savo apgloba. ryta baisi ugnis padaro bledes

Girardville, Pa. — Subatos
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judino. Niekas nosistvere gel
bėti nes niekas negalėjo ap-
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ganczia būti drauge su pate 
gia merginu pirm negu numii 
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Mergina atsake:
Jaunikaiti, tai asz busi 

tavo pati! < t j 
Jaunikaitis sutiko ant to i 

parsivedė jaja in savo namus. 
Kada praėjo valanda, kurio

I ATRADO SAU MYLIMA I
5 MBMMMIlMMMMSMMMMMMMMMMHAMMMMMailMMMMk įį

Vieno jaunikaiežio mirė tė
vai. Jaunikaitis turėdamas di
delius turtus geide apsipo- 
cziuoti, bet tame mieste kuria-

svarstyt miOri gelbejimo.
Ant kart iszgirdo bėganti 

arkli. Tai pra'baszezins užsė
dės ant arklio, kun smarkus 
tekėjimas vandens nesze, bet

. ' - . j • i 'n- J n . , ’į ' ‘ m i 1 i J1 I - •

HOOVERIS APDOVANOTAS
AUKSO MEDALIU

f.

•1

Keturios inžinierių drauga
vęs — civiliszkos, mekaniszkos,

Metuose 1827 jaunas kunigas 
apėmė prabaszczysto vienoj 
parapijoj, Liono diecezijoj. 
Bažnytėlė tos parapijos yra pa- 
budavotn kaimo gulincziamc 
tarpo augsztu kalnu. ;

Tykus, mielaszirdingas, lah- 
doringas ir pilnas pasiszventi- 
mo kunigas likos greitai pamy
lėtas per savo parapijomis. Vi- 
siszkai užsitarnavo ant to, nes 
kožnam atsitikime szelpe ge
rom patarmėm savo parapijo-

Ant kart iszgirdo bėganti 
arkli. Tai pra'baszczins užse-

Toki vyra turėtu paimti po sa- ant 200,000 doleriu o penkios 
vo apglobė Kliuksai ir gerai szeimynos pasiliko be pastogių 
iszsmaluoti. ir vos iszsigialbejo isz degan- . .. „

e, .- __ . l ežiu namu konia pusnuogi. Ug- Inūs.
Labdarįngumas jo neturėjo 

ru'bežiaus, viską ka tiktai tu
rėjo dalinosi su savo parūpi jo
nais. Didele jo Diovmaldyste 
buvo priežastimi jog ji vadino 
szventu. Kada ėjosi apie apgy
nima geru instatu arba provu, 
visada buvo persitikrinamas 
bet malszus mokantis su kožnu 
pasielgti ir pasikalbėti kad vi
sai ne yra stebėtinu dalyku jog 
stojosi teisdariu savo parapijo- 
nu kurie vietojo eiti in suda, 
eidavo pas ji ir iszduota pa
liepimą, kožnas palaiko už tei
singa ir iszpildydavo.

Viena ryta priesz tekėjimą 
saules pradėjo skambinti in 
varpus, apreiszkent nelaime del 
gyventoju kaimo. Isz priežas
ties lietaus kuris jau nuo keliu 
dienu puolė, vanduo prūduose, 
gulinti ant kalnu, pakilo ir isz- 
plcsze pylimus ir su dideliu 
smarkumu bego žemyn in sto
vinti pakalnėje kaima.

Didžiause ugni gali užgesin
ti bet kas pajiegs sulaikyti 
vandeni bėganti nuo didelio 
kalno. Gyventojai iszsigando 
istfbegiojo isz namu savo, vie
nuose tiktai marszkiniuose. Ne- 
kurie da norėjo gelbėti savo 
turtą ir gyvulius bot ant to ne
buvo laiko, kožnas turėjo sku
bintis gelbėt savo gyvastį.

Kunigas buvo pirmutinis ant 
vietos nelaimes ir sudarė szio- 
kia tokia drauge nesziino pa
gelbės.

Ne galima buvo mislinti apie 
sustabdymą vandens, tiktai 
reikėjo mislinti apie tuos, ku
rie radosi st ūbose 
vandeniu.

Ant kart davėsi girdėt riks
mas draskantis szirdi. Ant sto
go ka tiktai riogsanezio, supu
vusios stu’beles, buvo matyt se
na moteriszkc su dviem mažais 
vaikeliais. Vanduo jau sieke 
lyg stogui, stu'bele ka tiktai 
riogsojo, o per tai viena mislis 
apėmė visus, kad ja vanduo nu
griaus o motere su dvejetą vai
keliu pražus vandenyje.

Kaip gelbėti tuos nelaimin
gus? Visi stovėjo, niekas nesi-

ir vos iszsigialbejo isz degan-

Sziandicn suėjo 20 metu n*g prftSį(|ej0 restauracijoj Cry- 
nuo mirimo a.a. Damininko T. 
Baczkausko, uždetojaus laik-1 
raszczio 4‘Saules”. Mirė 25 d. 
Vasario 1909 mete.
t Petnyczios ryta staigai 

mirė Juozas Valukeviczius, 49 
metu, nuo szirdios ligos, namie

nuo mirimo a.a. Damininko T. štai, 5 W. Main ulyezios. Tula 
Į mergina ejdama namo pamate 
liepsna ir pranesze gyvento
jams apie juju pavoju.

mokantis gerai valdyti arkli,
• * >1 | t 4 • « 4 V

los kuriai jįas valandėlė van- 
dup grasino pavojum* rto trum
pai valandai daplauko prie stu- 
beles, paėmė su savim vaiku* 
ežius
adgal, paleisdamas ant saugi 8 
vietos.

Atsukęs arkli ir vėla taiks
tosi plaukti pas stu'bcle bet pa
kilo riksmas, parapijonai už
stojo kele ir ne nori leisti ant • • • t 1 •
I .
mai ipeko ne gelbsti, garbus 
kunigas pasukęs arkli in van-

pataiko daplaukti prieisiubo- 
los kuriai kas valandėlė van-

■ ,l" ll1

ir laimingai iszplaukej
f

pavojaus. Praszymai ir meldi-

inc gyveno, nesirado ne vienos 
merginos khri jatn patiktu. 
Melde Dievo kad jam-duotu 
nors viena valanda pagyventi 
su tokia mergina kuri jam bu
tu meili. Po tam iszejo jeszko
ti meilingos merginos. Eida
mas keliu sutiko viena labai 
patogia mergina apsirėdžiusiu 
baltais rūbais. Nudžiugęs pra
dėjo dainuoti:

Sztai mergyte raudona,
* * * *

New Britain, Conn. — Raszo- 
ma, kad J. Miszkinis tenai sun- 

po No. 333 W. South ulyezios. kini primusze ir sužeidė Alek- 
Velionis pergyveno daugeli 
metu Amerike, paliko dideliam 
nubudime .paezia, broli Vincą, 
New Philadelfijoj. ir pus-broli 
Povyla.

sandra Alesziuna.

■f Del daugelio žinoma Mrs. 
Julije Siock, 72 metu naszle, 
gyvenanti ant kampo B ir 
Spruce ulyezios, sirgdama ko
ki laika, mirė praeita Ketver
gą. Paliko keliolika suaugusiu 
vaiku ir daug anuku. Palaido
ta Panedelio ryta su bažnyti
nėms apeigoms Airisziu bažny- 
czioje.

PAJEBZKOJIMAS.

Muszeika 
esąs aresztuotas ir pastatytas 
po $5,000 kaucija.

— Lietuviai susilaukė nau
jo advokato. Sziomis dienomis 
tenai atsidarė savo ofisą Kazys 
P. Tamulionis. Vienas Lietu
vis advokatas New Britaino 
jau buvo, taigi dabar bus du. 
Yra ir du Lietuviai gydytojai.

Kenosha, Wis. — Pranesza- 
ma, kad policija tenai užklupo 
Antano Dužinskio slapta smuk
le. Dužinskis griebės už revol
verio szauti policmana, bet po- 
licmanas ji pirma nukirtęs isz 
savo revolverio.

deni pradėjo plaukti.
— Melskitės už mane — 

pasząukc in susirinkuusius.
Apstojo riksmas, visi esanti
* - * Jl W * <* 4 •suklaupė ir pradėjo melstis. 

Ak, kokia tai buvo valanda! 
Vanduo ūždamas ii4 putodamas 

neiszpasakytu stiprumu 
pradeda neszti raiteli ir arkli.

Ak, kokia tai

su

po

pa-

Asz, Ji e va Wiskockiene, 
tėvais Krividžiute paeinanti 
isz Lietuvos, Rumbonių Para
pijos, Paplančko Kaimo, 
jeszfkau sekaneziu: Teta, Ona
Graciuviene, po tėvais Stagniu- 
te. Paeina isz Gudeliu Parapi
jos, Pusžiliu Kaimo, 
gyveno Brooklyn, N. Y. 
brolius Juozą ir Petrą Akama- 
viezius, taipgi Ona Akamavi-

raida” su drau-

Raitelis galęjosi su stipriom 
vilnimi už gyvastį savo ir mo- 
teros.

Jau daplauke. Tame girdisi 
lūžimas. Stogas sutcszkejo, šlu
bele sugriuvo, 
rėkti ir verkti isz 
nes isz 
matyt kas pasidaro su motere 
ir kunigu. Po valandėlei pala
mino gryžtanti kunigą laiky
damas ant ranku motere, ant 
naujo inžengo viltis in szirdis 
parapijonu, kad tiktai insteng- 
tu iszplaukti; Dievo da padek!.. 
Kunigas daplauke iki krasžtui, 
motina ir yąikucziai iszgelbcti, 
parapijonai ‘suklaupia Dievui

žmones pradėjo 
iszgastios 

karto negalima buvo

kasyklų ir clektrotekniku, ap- m ė . m r* 1 mdovanojo Fritz’o aukso meda
liu, nauja prezidentą Hooveri 
kuris taipgi yra civiliszku in
žinierium.

Del mano meiles atsiunsta.
Mergina apsidairė užklaus

dama jo:
— Kur eini jaunikaiti?
— Einu jeszkoti merginos 

kuri man butu graži ir meili. 
Musu mieste tokios nesiranda. 
Asz jau esmių metuose ir gei
džiu apsipaeziuoti. Prasziau 
Dievo kad nors viena valanda

K

Pirmiau
Pus-

Ansonia, Conn. — Pr. R. jan 
linksmas būdamas, per sesutes 
vestuves insigeide pasivažinet. 
Pasiėmė draugo automobili ir 
jlasileido in (i 
gemis.

Pavažiavęs keletą myliu, ap
siverto ir vyrelis labai susžeide 
bei automobili labai sugadino. 
Laimo, kad tos mergeles likosi 
sveikos. Jos gavo gera pamo

cziene.Jie gyveno Pittston, Pa., Minima, .1°# nereikia su girtais
dabar nežinau kur. Pusbrolius 
Juozą Szima, Prana ir ju sese
rį Maria Krividus. Kadaise gy
veno Philadelphia, Pa. Nore- 
cziau su visais susiraszyti taigi 
meldžiu atsiszaukti ant 
adreso:

Mrs. Mike Wiskocka,
43 W. Lehigh St.

važinėtis. Dabar teismas to vy
relio pagyant laukia.

szio
lt.

Coal Dale, Pa.
PARSIDUODA PIGIAI.

Namas kuriame talpinusi 
buezerne ir grosenie. Name vi
sos vigados. Parsiduos su biz
niu ar tik namas. Gera proga 
kam pigiai nupirkti. Atsiszau- 
kite ant adreso: (tl7

917 E. Pine St., o r

Mahanoy City, Pa.

FARMA ANT PARDAVIMO.

55 akerlu žemes farma. Ran
dasi 5 mylios nuo Mahanoy 
City, Pa., ir 300 pėdu nuo stel- 
tinio kelio. Visi reikalingi in- 
rankiai del iszdirbimo žemos. 
Taipgi Reo trokas, 2 arkliai, 2 
karves, ir daugiau kitokiu gy
vuliu. Gyvenamas namas yra 
naujas kuriame suvesta van
duo ir elektrikine szviesa. Isz 
priežasties ligos persiduos vi
sai pigiai. Atsiszaukit in “Sau
les” redakcija. t.18

4 Reading
lines >

IS4..OO
! IN

WASHINGTONA, D. C.
les priežasties Inaguracijos 

Naujo Issrinkto
Prezidento Hoover 

PANEDELI 4 KOVO
Per Phila. ir B. ir O. R.R.

Apelie Mahanoy City 2>37 vai. 
ryte ir pribus in Washingtons 
9>30 ryto. Grįžtant apleis Wa
shingtons 7 >30 vsl. vakare.

Ant Readingo Geležinkelio

Dubeltavas 
Tikietaa

I • v«padėkavojo ir per amžius to 
kunigėlio negalėjo užmirszti.

' h

o o o 
SKAITYKITE “SAULE”
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Worcester, Mass. — B. Ski in
tis 222 Vernon St., buvo nuteis
tas 18 menesiu pataisos na
mams, nes puolė su peiliu Alek
sa Paszkevicziu, 581 Millbury 
Street.

apsemtose i

melde nuo Dievo, persimam 
staigai patogi mergina in sen 
ir baisiai negražia bdba.

Jaunikaitis, perpykęs, pra 
dėjo jaja baisiai barti ir iszm< 
tineti:

— O tu netikėlė, apgavik< 
nuskriaudei ir apmonijai ma 
ne!

Bet ji ji ma'lsziai atsake:
— Tu pats save apsigava 

prislėgdamas priesz Dieva, pri 
siegiai man ir dabar jau neat 
sikratysi nuo manės. Turi eit 
su manim ir nepaliksiu tave.

Buvo tai mirtis, kuri paemu 
dalgi, nukirto galva jaunikai 
ežiui ir jau ji nepaleido.

Kas daug renkasi,
Tas visada blogai nusirenki

to1
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Pennsylvania Power Light Co. Preferrec
r<-

Visu Daktaru Receptai 
Atsargiai Iszpildomi 

APTIEKOJE PAS

Litschs’ Drug Store
14 E. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

Stock . You are simply transferring youi

dollars from one place to another. From
*

I

i * ,y
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State At-4 4 *

"Walteris

Chicago, Ill. — Adv. B.
Mastauskau gavo 
torney” vieta Illinois valstijoj.

— Maik.is Ragaiszis, savi
ninkas užeigos adr. 5151 Arch
er Avė., nuszautas. Ji nuszovo 
jo partneris su kuriuo jisai tu
rėjo kartu užeiga,
Lewdickis. Ragaiszis buvo 35 
nuZu amžiaus.

Sakoma, kad Ragaiezįs su- 
gryžes namo jau po dvyliktos 
dikeziat inkauszes. Supykęs 
<lel ko ton, jisai, su peiliu ran
koje, vijos sav o žmona Cecilija 
ir vyresniąją, (lukteri 15 metu 
mergaite in kiemą. Tuo laiku, 
kai Ragaiszis vijosi moteri ir 
dukterį in kiemą, Lewdickis 
pagavės sz autuvu ir szoves, 
Taip aiszkhla Lewdickis ta nu- 
szovima. - —N.

NE TINGIU.
Sudžia: — Tai tu geras 

pauksztelis, jaigu galėjai tokia 
spyna atpleszti kad pavogti 

pinigus. Turėjai netuosius
mažai da rbo.

_____— O ponas sūdžiau, asz no 
tinginy?, ir darbo nesibijau.

AJ .^T PARDAVIMO.

Noifiu parduoti dvi isz t.riju 
farmit. Pirkėjas gali pats išgai
rinkt katrais farmas jis non 
pirk tL Viena 40 akeriu prie 
puirio ežero, su naujais budin- 
kai ,6. Kita 120 akeriu su budin- 
ka is prie puikios upes. Treczia 
8Cj akeriu su naujais budinkais. 
Ijandasi ant szios farmos szto- 
ras ir gasalino stotis. Parsi
duos pigiai. Reikalaujant dau
giniu informacijų kreipkitos 
Irriszku ant szio adreso:

Mr. Ignas Gullis,
R. No. 2, Box 47, 

Branch, Mich./

■ 4 J
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Dr. T. J. T ac i e! aus k as
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dontistas Mahanojuje.

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

ideleness to usefulness. When you invest you

Vyruczei Bus Galas, Jeigu Turėsim Szitaip
it' Rėdytis

$
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Londone ant kriaueziu parodos buvo rodomos naujos drapanos
X— * _ * — — — _ - _ _   * . * * * * a

del vyru kurio dirba koncolarijosia. Turės neszioti szilkinos
jokųtes, trumpas kelnaites kaip tai ant paveikslo matoma.
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put to work the dollars—to work and make
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them earn more dollars for you
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