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ISZ AMERIKOS
BAISUS SZTURMAS

20 ŽMONIŲ UŽMUSZTA, 100 
SUŽEISTA IR BEVEIK 

VISAS MIESTELIS 
SUARDYTAS.

Duncan susideda

Birminghara, Ala. — Sker
sai North Mississippi valstija 
perėjo baisus sztnrmas su vie
sulą, kuris sunaikino beveik 
puse miestelio Duncan. Tieji, 
kuriuos nelaime nepasieko, pra
dėjo gelbėt tuos, kurie randasi 
griuvėsiuose kur randasi daug 
s u žeistu,) u.

Miestelis
isz G00 gyventoju. Tik vienam 
name užmuszta deszimts ypatų 
kada viesulą sugriovė narna.

Artimi miestai dagirde apie 
nelaime, atvožė daktarus, gy
duoles ir ambulansus kaipo ir 
reikalinga muistą del nelaimin
gųjų kurie pasiliko bo pasto- 
giu’

Du blokai bizniavu namu su
griauti ir asztuoniolikn priva- 
tiszku stubn sziadien^gnli griu
vėsiuose. Bledes milžiniszkos.

PARDAVĖ PACZIA UŽ 
60 CENTU.

Mayersdallo, III. — Danielius 
Daugherty parojus netikėtai 
namo apie 12 valanda nakezia, 
rado savo paeziule sedinezia 
ant keliu kokio tai Edvardo 
Bell. Vyras isz pradžių prajojo 
paczhilet feiiiotinct josios ne- 
isztikimysta bet ant galo apsi- 
malszines ir dasiprates kad jau 
daugiau neturės teisingos pa-
ežios, nutarė jaja parduot Beli
ni už G0 centu nes tik ant tiek 
apsvarsto josios verte. Bell pa
klauso josios ar sutinka ant to, 

‘’jiji atsake jog tai butu gerai ir 
nutiko ant to. Bell užmokėjas 
60 centu nuskriaustam vyrui, 
pasiėmė savo pirkini, kaip gą«-
padorius karve ir abudu isz-
piszkino in garsinga pabėgėliu 
miešta... Chicago.

SŪNŪS STOJO APGYNIME 
MOTINOS, — PERKIRTO 

TĖVUI GALVA.
Cleveland, Ohio. — Stanis

lovas Novak, 16 metu, ginda
mas motina nuo užpuolimo te- 
vo^ pagriebė kirvi ir perskėlė 
tėvui galva, po tam isžbego in 
Akrona, kur pasidavė in ran
kas palicijos, sakydamas kad 
užmusze tęva.

Palicijo nuvažiavo in narna 
Novak’u kur rado tęva gulinti 
be žado ir nuvožė in ligonbute. 
Daktarai yra tosios nuomones 
kad Novakas mirs.

Stanislovas sake
buk tėvas pavojas namo pra
dėjo bartis su motina ir norėjo 
jaja muszti, iszvarydainas pa- 

-czia ir 10 metu duktere Helena 
laukan.

SPEKULIAVO UŽ DAUG, 
SUKAPOJO PACZIA IR 

KŪDIKI.
Mount Vernon, N. Y. — Ad

vokatas George Youngwood 
spekuliuodamas už daug ir ne
tekės apie 60,000 doleriu, taip 
nusiminė kad nutarė padaryti 
galo sap, paežiai ir 4 metu su

policijai

J J

NEPAPRASTAS SUSIDŪRIMAS
DVIEJU AUTOMOBILIU

i** *'*» *>vi ’;

M

Iszrodo tikrai ant kokio cirkusinio perstatymo, bet drei- 
veris žemesnio karu ko norėjo pasukt isz kelio antram ir tasai 
norėdamas apsisaugot nelaimes panasziai norėjo padaryt, bet 
užėjo ant pirmutinio taip smalkiai, kad užbėgo net ant stogo, 

apsisaugojo nelaimes ir noStebėtinu, leak] abudu droivorlai 
viena nesužeidė.

UŽSISPYRUS
MOTERELE

INKANDO PACZIULIAI IN 
KOJA KAD JAM NEDAVE 

LOVOJE VIETOS.

Mountainside, N. J. — Vy
ras, kuriam buvo per ankszta 
lovoje ir geisdamas idant pa- 
cziule duotu jam daugiau vie
tos prie josios szono, inkando 
jai in koja 1f“ šziadien pasili
ko “ sziaudiniu naszliu.”

Mrs. Elzbieta Casio aplaike 
persiskyrimą nuo savo 
James’o kuris prisipažino
de kad tikrai inkando paežiai 
in koja, nes už dau 

ne

vyro
su-

g apėmė vie- 
norejo pasi-tos lovoje ir 

stumt o jisai turėjo gulėti ant 
pat kraszto.

Sudže juos perskyrė ir pa
liepė vyrui mokėti jai po 30 do
leriu ant užlaikymo kas san- 
vaite ir juju trijų vaiku.

Stebėtina isztikruju kad už 
taip maža prasižengimą sūdąs 
perskirtu porele. Mahanojuj ne 
senei panasziai atsitiko, bet in 
atida porele ne ėjo ant susitai
kymo. Vyras davė bobai per 
žandu kad nenorėjo pasislink! 
ir da iszmete isz lovos o ant 

buvo viskas “allrytojaus 
rait.”
NEPRASZALINS KASYKLŲ 

PALICIJOS.
Harrislburg, Pa. — Guberna

torius Fisheris apreiszke buk 
jisai perstatys byla priesz le- 
gislatura ant pagerinimo tiesu 
kurios kiszasi kasyklų palici- 
jos arba kaip juos vadina 
zokais.”

Gubernatorius sako kad juju
, nes 

turi tiesa

viskas

4 4 ka-

DVASE; trankosė |SZ visu Szaliu
NEDUODA ŽMOGELIUI PA
SILSIO, ATIDARO DURIS, 
DEJUOJA IR TRANKO

SI PO STUBA.
j

Nf if. — Walteris C.

~ n--

PAPJOVĖ SAVO
LOCNA VYRA

Įdu-kart 8ANVAITINIS LA] 
-ISZEINA KAS UTARNINKA IB PBTNYOZIA..

Franvmerata Kaattnoja: Amorike ant mato 88.88
Europoje ir Kanadoje |4.00 ant rito moto.
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Udnku ir Pinigu rind, dnddto Hk ant kIo adnagi V
W. D. BOCZKAUBKAS-OO,

MAHANOY OITY, PA.MABANOY AND A STS., 
> o m mo o • o e o o o o *

. BOCZKOWNKL Prea. A Mf. 
V. W. BOCZKONHKL Mltor.
W. D

Žydas Kapelonu 
Amerikoniszko 

Legiono

K41

JP
40 METAS

ŽYDU RABINO 
TESTAMENTAS

t

PATI NEPAGAMINO JAM 
VAKARIENES, NUŽUDĖ 

SZVOGERI.
Shamokin,'‘Pa. — Užpykęs 

kad jojo pati jam nenorėjo pa
gaminti valgi kada jisai parėjo 
namo l itą valanda nakezia isz

užpyko 
ja muszt.

Cucto,
Treichler, nesenei pirko apleis
ta farmukia snsidedanezia isz 
l t) akerin ir sugriuvusi s namas, 
kuri pataiso pagal naujausia 
mada ir insikrauste ana diena. 
Apie antra valanda po pusiah- 
nakt, kokiaį tai dvasO pradeda 
trankytis adt pastoges, dejuoti, 
atidarinėja južrakytas duris ir 

J * ’ ’l . .
metu adgal 

tani name nbsižude fąrmeris ir 
manoma kati jojo dvase neturi 
pasilsio. Trcichler’is yra ’blai
vus žmogus^ ir isžkeliavo po 
visa svietą [ir yrą tvirtu kad 
kokia tai / 
pasilsio, norints peržiūrinėjo 
visa narna bet nieko nerado. 
Sako jisai kąd negali suprasti 
del ko dvase tame name tran
kosi ir nebiitu in tai iutikejas 
bet ant kožnu durą yra, naujau
sios spynos kurias dvaso ati
darinėja kas naktį. Kaip kada 
nakezia iszgirsta ant kiemo, ro
dos kad kas kasa sau kapa, bet 
jokiu ženklu ant rytojaus nesu
randa.

MOTINA PRIKALBINO SU- 
NU IDANT JAI PADĖTU 

PAPJAUT TĘVA.

kuri pataiso

szokineja pq s t ubą.
Badai daugel i ;

tani name nusižv

žmogusb ir isžkeliavo po . . !• . . . . ,
ii vase neduoda jam

bet nieko nerado.

Bialostokas. — Ant uždarbiu 
ketino iszva'žiuoti in Francije 
Franas Kabala, gyvenantis kai
mo Cibore. Jojo pati Klomon- 
tina, mane kad josios vyras ke
tina jaja pamest ant visados ir 
todėl nuduoda kad važiuoja in 
Francije.

“Mano miela, kas tau inlin- 
do in galva kad asz tave noriu 
pamesti ir daugiau nesugryžti 
namo,” — aiszkino vyras. — 
“Kada uždirbsiu pinigu, par
važiuosiu vėla namo ir bus 
mums gerai.

“Žinau asz tuos prižadėji
mus, jau no vienas iszvažiavo 
ir nesugryžo, palikdamas savo 
szeimynas varge.” 
motore užpykus.

Nepagelbejo joki iszsikalbe- 
jimai. Motore buvo tosios nuo
mones kad jaja vyras mano ap
leisti ir gana. Vyras pasirengi- 
nejo in kelione, o pati nutarė ji 
neleisti ir parengė baisu plana.

Nutarė vyra nužudint... Prie 
tojo baisaus darbo prikalbino 
savo 15 metu aunu Mikola 
idant jisai prigeibetu tam vol- 
niszkam darbui. Diena priesz 
iszvažiavima vyro, motoro su 
sununi papjovė vyra su ilgu 
peiliu.

Palicijo

m

v

Rabinas Lee J. Levinger, Ph.
iš® Columbus, Ohio, likos

— kalbėjo

PRISIPAŽINO PRIE BAISIU 
DARBELIU UŽ GYVAS

TIES, ŽYDAI TUOM 
BAISEI PERSIEME.

Dublinas. — Komarovo mies
teli je nesenei mirė gerai žino
mas Žyd i saka h rabinas, kuris 

į paliko testamenta idant jojo

miešto, Franas Pasco, 24 metu 
gerai užsigėręs, 
ant jos,
Jojo szvogeris Antanas BarscZ, 
22 metu, girdėdamas barni tarp 
jojo ir sesers, iubego isz kito 
kambnrin'-ginti šeseri nuo gir
to vyro. Pasco'* pagriebęs ilga 
mėsini peili d u re Antanui in 
krutino po tam iszbego laukan. 
Palicijo žadintoju surado pas 
jojo levus ir uždare ji kalėjimo.

taip 
kad szoko

MISZIU TARNAUTOJAS 
UŽSIDEGĖ PRIE 

ALTORIAUS.
Columbia, Pa. ~ Karia do- 

szimts metu Jack Reardon, tar
nautojas prie miszin Szv. Pet
ro katalikiszkoje bažnyczioje 
u'ždcginejo žvakes, jojo.kamža 
užsidegė nuo knato ir vaikiu
kas pastojo visas liepsnose. Jo
jo draugas Jack Kennedy nu- 
pleszdamas deganezia kamža 
nuo savo draugo baisiai apsi
degino. Susirinkę žmones 1 
nyežioje pribėgo prie vaiko ir 
vienas isz ju apsupo overkoti 
apie ji ir tokiu budu užgesino 
liepsna. Vaikas likos baisiai 
apdegintas ant veido ir visi 
plaukai nudegė nuo galvos.

SUTVERS DIDŽIAUSIA 
BANKA ANT SVIETO.

New York, — Už keliu dienu 
bus czionaia sutverta didžiau- 
se banku ant? svieto, kurios ka
pitalas susidės isz dvieju 'bili
jonu doleriu. Penkios bankos 
susivienys in viena o tos yra: 
Midland Bank isz Anglijos, 
Lloyds Bank isz Anglijos, Na
tional City Bank, New Yorke, 
The Chase National ir Conti
nental Illinois Bankos isz Chi- 
cagos. Ant vietos National Lan
kos ,New Yorke, pastatys mil
žiniška narna.

TUKSTANTIS ŠPILKŲ 
MERGINOS VIDURIUOSE.
Hamilton, Kan. — Nepapras

ta ligone randasi vietinėje Ii-, 
gonbuteje, dvideszimts dvieju 
metu amžiaus Anele Cordon.

• • aresztavojo abudu 
ir nuvožė in pavietavA kalėji
mą.
SENA ZOKONINKE PAPIL - 

DE SAVŽUDINSTA.
Rymas. — Ant plento »po 

Portia Pia, likos surastas la
vonas 5G metu motores, paro
dytas iifzokoninkisžkus rubus. 
Pažino joje miniszka Eulelije
isz zokonu Dukteriu Ižganyto- 
jaus. Už gyvenimo Vadinosi 
Marijona Vcnuzetta. Meto 1893

D.
paskirtas kapelonu Amcikcs- 
niszkko Legiono. Dr. Levinger 
buvo kapelonu prie 26-tos divi
zijos ir dalybavo musziuosla 
prie Salle upes Francijoj, Svie- 
tinejo karėjo. <

kuna palaidotu sekaneziai: Pa
imtu jojo lavona už ranku ir 
kojų ir inmesti in prapulte, kur 
visi paleistuvei ir nusidėjėliai 
yra inmetami. Savo vaikams 
uždraudė ejti peskui karovona 
nes *‘ paskui karovona seks pul
kai velniu paskui mano du- 
szia.” Priesz laidotuves, pagal 
mirusio norą, likos perskaity
tas paskutinis testamentas su
sirinkusiems vaikams ir szel- 
rnynai, kuriame rabinas aprei
szke, kad už savo gyvasczlo, 
perlaužo visus Dievo prisaky- 

papildydamas visokiusmus, 1 .
nusidėjimus kokie tik randasi 
ant svieto, o terp k it-k o raszc: 
“Prigialbinejau turtingiems ir 
skriaudžiau vargszus, atraki
nėjau jiems teisingysta o prl- 
gialbcjau skriaudikams, o ne-

i*

I

I

VILKAI DRASKO
LAVONUS

VILKAI IR SZUNES DRAS
KO LAVONUS NUMIRĖLIU, 

ŽMONES APIPLESZINE- 
JA VIENI KITUS.

dariau jos del teisingųjų. Ple- 
sziau nuo sieratcliu ir uaszliu 
paskutini skatiką, trefna mais
tu permainiau ant koszęrinio, o 
kišzenui ant trcfno, szaba ne 
szveneziau, rakiau tuja diena 
paperosus ir geriau aridka. 
Gal ne yra.grieiko ant svieto ko
kio ncpapddžiati savo gyto’cnt- 
mč. Lai būna prakeiktas var-

London. — Žinių
Reutero, pranesza apie 
bada kuris
ežiai po Shansi provincija

das mano ant amžių. Ne tik už- 
draudžiu paguldyti mano grie- 

agencijc Szna kuna szalo mano tėvu, 
o lai neturi atsilsio kape tas, 
kuri szalo manos paguldysite!

Tasai iszpažinimas isznere di-

‘ ‘ baisu 
prasiplatino pla- 

, ° 
ypatingai aplinkinėje Saratsi. Jeli nusistebėjimą terp Žydu

Pagal aplaikytas žinos, tai 
skaitliu mirusiu nuo bado yra 
taip didelis kad mielaszirdin- 
ga draugavę, kuri atvažiavo in žmogų.
pagelba, negali spėti palaidoti 
lavonus, todėl valdžo paliepė 
iszkasti didele duobe užmies-

‘I

•»

szioje Komarovo aplinkinėje,
* a —T- « a * a ««nes visi Žydai laike rabina už 

labai dievobaiminga ir teisinga
* f

Paskutines Žinutes
pribuvo in Kj-ma ir’inženge in kuritt inmeta lavonuB.ir

tas
LINDY” SUŽEISTAS ERO- 

PLANO NELAIMĖJE.
Mexico City. — Lindy išzle- 

su savo sužiedotinc Miss 
Ona Morrow,4 ‘
Meksika bet kada sugryžo ant 
Valabuona lauko, eroplanas 
nutupe ant žemes tiktai su vie
nu ratu nes kita pamote kelio
nėje. Eroplanas likos gana 
smarkei sudaužytas, Lindy iš
sisuko peti bet sužeidotine isz-

< (Užkasa.
Bet ir tas nieko negelbsti. 

Lavonai iszvežami in užmiesti 
yra sukraunami ant kapu kur ko 

szunes juos 
In tris dienas

kliosztori, bet paskutinuosia 
laikuose patominth, kad sesuo 
Eulelije rodo ženklus ne pilno 
proto. Zokoninke užszimusze 
szokdama nuo gonku.

amžiaus Anele Cordon. 
Jau trys menesiai kaip randa-

mo josios ligos. Su pagelba X- 
, pasirodė buk 

viduriuose randasi 
daugybe spilkucziu ir kitokiu 
dalyku kuriu suskaite net tūks
tanti špilkų visokio didumo. 
Daktarai nieko negalėjo gelbėt 
merginai nes viduriai buvo 
skylėti ir nelaiminga miro pra
eita Panedeli.

. Milu l/lV o uiviivnlcu nuiĮJ uumir 
baž- si ligoributeje ant isztyrineji-

savo
Herman Si-

ra y spinduliu 
merginos PERDETINE KLIOSZTO- 

RIAUS NUŽUDINTA.
Belgrade. — Pcrdetine kliosz- 

toriaus, motina Planoniacz, 60 
metu, isz Ostrogo klioszto- 
riaus, netoli Danilogrado, Mon
tenegro, 1___ ______  __

vėliaus vilkai ir 
drasko ir oda.
surinkta 80 lavonu kuriuos isz- 
vežo in užmiesti ir paliko ant 
suedimo vilkams ir szuniems. 
Sa'konui kad tai pigiauses bū
das palaidojimo mirusiu.

Badas stumia gyventojus

pa si va# net” po
'"'T

i

.1

prie apipleszinejimu, nes apsi- °j° isz tos nelaimes be jokiu 
*; žaiduliu. Daktarai sutaiso Lin-

pleszineja artimus kaimus ir Pc^ P° tam szoko su myli-

likos nudurta ant 
smert per nežinoma Žmogų ku
ris vėliaus pabėgo.

Isz priežasties dideles mie- 
laszirdystes ir dievobaimingo 
gyvenimo 
mącz, g
ir jeszko žudintojaus. Nužudin- 
ta motoro 'buvo giminaite mi
rusio karaliaus Nikalojaus isz 
Montenegro. * .

UOSZVIAI NUŽUDĖ 
SAVO ŽENTĄ.

Krokuva. — Kaimo Gobono 
atsitiko szoiinyniszka tragedi
jų.

Turtingi gyventojai, Juozas 
ir Ona Maldovai, nužudo savo 
žentą Joną Autora, gaileda- 
nflesi jam duoti pasoga po ap- 
slpacziavimui su juju duktore, 
nes buvo labai skupus žmonos.

Uoszviai nužudė žentą kada 
apgavingu budu suviliojo in 
namus kur ji pirmiauso apszu- 
tino vordaneziu vandeniu o ka
da radosi bo žado, smaugo ji

žaiduliu. Daktarai sutaisė Linginklavo bandos žmonių api- 

miestelius jeszkodami duonos. ma automobiliu ir iszpiszke-TRECZIU KARTU TURĖJO 
CESARISZKA OPERACIJA.

Kulpmont, Pa.
tus, iii
Elzbieta Moravskiene, 30 metu
turėjo Cosariszka

jo pas ponstva ^forrow.

SZPOSAS ISZEJO ANT 
BLOGO.

Indianapolis, Ind. — Kaimy
nai geisdami padaryti 
kaiminkai Mrs.
mons szposa, parode balvona in 
vyriszkas drapanas ir paguldė 
josios lovoje miogkambaiyjc, 
kada jiji buvo iszejus in mies
tą.
• Mqteriszke sugryžus namo ir

Tokiu budu trys tukstaneziai 
žmonių susiorganizavojo ir 
apipleszineja tuos kurie da tu
ri sziek tiek maisto.

susiorganizavojonegali praszalint visiszkai 
dideles kompanijos 
naudoti privatiszkus pa lici jau
tus ant apsaugojimo savo loc- 
naseziu, bet galima padaryti 
rūstesnes tiesas kurios 
draustu policijai pasielginet 
žveriszkai su žmonimis.
PRIJAUTIMAS PRISIARTL 

NANCZIOS MIRTIES.
Allentown, Pa. — Chester 

Gottshall kuris turėjo darba 
prie statymo tiltu, atsikėlęs in' 
darba eiti, baisiai nerimavo ir 
turėjo prijautimą kad ji ta die
nu patiks nelaime prie darbo. 
Pati isz jojo pradėjo szandyt 
kad jisai yra lengvatikiu. Ches- 
teris nuvažiavo in darba bot jo 
lavona parveža in kėlės valan
das po tam. Paliko jisai pa- 
czia ir septynis vaikus. Cheste- 
ris laike darbo nupuolė nuo

bet
tv už

josios lovoje iniogkambaryje

nuėjus ant virszaus nusiredyt, 
paregėjo gulinti “žmogų” ant 
lovos isz ko taip persigando, 
kad apėmė jaja priepuolis ir in - 4 M. ‘ ▲ *kolos miliutas įniro. Kaimynai 
ateja pažiūrėt kaip jiems szpo- 
sas pasiseko, rado motore negy-

minyszkos Plane- 
yventojai iabai inirszo U Coatsville, Pa. — Per su

sidūrimą trakiu ant Wilming
ton St., Northern Branch gelež- 
kolio, likos sužeisti 22 pasažie- 
riai, isz tu du mirtinai.

‘ U Chicago. — Filipas Co- 
let t i suplakė balsei savo 12 me
tu su nu Charles, suspardė ir 
k on i a užsmaugė. Vaikas isz- 
spruges isz tėvo ranku, pagrie
bė karabiną ir nuszove ant

Į -
-- Kardinolas Vi

co, prefektas Szventosios Kon
gregacijos, mirė czionais Palie

tus. Yra tai trocąes kardinolas, 
kuris mire in trumpa laika.

H Miami Beach, Fla. — Ko
kis tai žmogus inejes in kamba
rį mūszttfko Dempsey, paleido 
in ji $4uvi,vbet nepataiko. Ma
noma, kad norėtą pavogti

NAUJA REV0LU0IJA
KINUOSE PLATINASI.

Chefoo, Kinai. — Pasikeleiai 
prieszais Nacionaliszka valdžia 
sudedanti isz 48,000, pradėjo 
apipleszinet visa aplinkinla, 
degint kaimus ir žudinti žmo
nis.

Žmones pradėjo bėgti isz tų
jų aplinkiniu in saugesnes vie
tas.

Amerikoniszkas 
laivas Trenton isz Manilos, at-

T- Tris kar
iai ka (leszimts metu,

operacija 
imdymo kūdikio Shamokin

ligoiibutoje. Daktarai iszeme 
per szona 11 svaru kūdiki ku
ris yra sveikas ir gyvas. Kiti 
du kurie gimė tuom paežiu bu
du yra gyvi ir auga sveiki. Dr. 
Reoso sako kad tai yra retas at
sitikimas kad motore eitu tris 
kartus po tokia operacija.va. — Nėvisados šzposas isz- 

} 1' '• ' I ' 1
-Mr- I •

MOTINA ISZMETĖ KŪ
DIKI PER LANGA.

Chicago. — Devyniolikos 
metu amžiaus Jova DaroVska, 
pagimdo kūdiki—mergaite. In 
penkiolika minutu po tam, ne
laba motina iszmete kūdiki per 
langa. Sukruvinta ir negyva 
kūdikėli palicijo nuvožė in la-

smert tęva.
5 Rymas.

eina ant gero.
neliui. Su kirvuku užklupo ant 
mieganezios paezios ir sūnelio, 
baisiai juos sukapojo po tam 
iszgoro truciznos mirdamas in 
trumpa laiku.

Sužeistieji likos nuvežti in 
ligonbute kur daktarai tikisi 
juo# iszgelbet nuo mirties.

Diena priesz tai advokatas 
neužmokes 

tui 3Z0rif“H '’nr,l,ln5 ir>i"

Į

augftztumo ir hžsimusze J*ant 
vietos. • f 4 1!ligfdtibtttė.

vonybzia o motina ht kalėjimo 
lifrdhbntA:•>. LAI

Į
». *

NORĖJO NUŽUDYT KUBOS 
PREZIDENTĄ.

'Havana, Kuba.

4'

**** Asztuoni
i ' ■ 1 ' »K’1’ te '"•'J f

Žymus žmonės likos aresztavo- 
ti už suokalbi įpriesz gyvastį 
prezidento Machado, po tam 
sukelti rovoliucije ir inmaiszy- 
ti Suv. Valstijas in taji ergeli, 
bet in paskutine valanda šuo- taip ilgai rankomis ii* keliais, 
kalbia likos atidengtas ir už
bėgtas.

pakol auka neteko gyvasties.

kariszkas

plauke in Chofoo, apsaugoti 
Amorikoniszkus padonus ir ju
ju žemisžka turtą.
niszkas konzulis Webber, pra- 
nosza valdžiai, buk padėjimas 
yra gana pavojingas ir galima

Ameriko-

--- - — w VlAuVlC J1U

Abudu likos uždaryti kalėjimo. I Kinu ošia.
4

yra gana pavojingas ir galima 
tikėtis naujos namines karęs

I L | R
/ * **, «JU

dolio diena, turėdamas 81 me-.

Dempsey ant isapirkimo.

i
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Kas Girdėt Laimėjo Lenktynes

Lankiai skaitome laikrasz- 
czinose apie tai kaip lai mie- 
laszirdingi žmones arba miesto 
virszininkai užsiima gyvenimu 
arkliu, asilu ir kitu gyvuliu 
kurie dirba per ilgus melus. 
Taigi Atlanta, Ga., dirbo del 
miesto per daugeli metu mulas 
vardu “Geras Benas” kuris 
paseno, juk ir mulai turi pa
sens t i.

Kada senatve užėjo ir 
galėjo jisai ilginus dirbti, no
rėjo ji paskirt del žvėrių ant 
maisto miesto žverineziuje. Gy
ventojai su majoru miesto su
simylėjo ant mulo ir paleido ji 
ant pensijos.

O kiek tai Amerikc žmonių, 
pasenusiu darbininku, valkio
josi be darbo ir priežiūros bet 
niekas apie juos nesirūpina ir 
neduoda jiems pensijos ant se
natvės. _________

Butlegerystc turi būti geru 
bizniu jaigu nužudytus du bro
lius Guscnbcrgus, butlegerius, 
palaidojo grabuose kurie kaš
tavo daugiau kaip 3,000 dole
riu kožnas, o ant juju buvo už
dėta szimtai vainiku. Nėr ko 
stebėtis kad už toki bizni prie- 
szininkai vieni kitns žudo. Kas- 
gi girdėjo idant paprasta žmo
gų laidotu sidabriniam gratae? 
Teisingam darbininkui kaip 
kada trūksta net ir keturiu 
lenta ant grain).

44 Geras Benas * >

ne

pacztiniaiEkspresiniai ir 
eroplanai praeita meta Ameri
ka perlėkė 7,500,000 myliu. Ne
mažiau kaip 137 milijonai gro- 
matu ir 30,1 
pergabenti per eroplanus.

m pakeliu likos

Protestonu dvasiszkasis Rev. 
Tyler Smith isz Norfolk, Va., 
buvo žinomas kaipo didelis ne
vidonas svaiginaneziu gerymu 
ir tankiai ant pamokslo duoda
vo velniu savo pavapi jonams 
kad juju negertu.

Likimas vienok kitaip surė
dė ir Rev. Smith’ui padare 
klasta. Likos jisai aresztavotas 
ana diena Bell Haven, N. C., ir 
apskunstas už turėjimą mun- 
szaines, daugiau ne kaip val
uže pavėlindavo. Kada stojo 
jisai priesz slidžia, iszsi kai bi
ne jo buk nuo sunkaus darbo 
apsirgo ir naudojo “uždrausta 

tiktai kaipo gyduole.
Leigh neinti-

' vairiu”
Sudže Juozas 

kejo Reverendui ir nubaudė ji 
ant užmokėjimo J 00 doleriu 
bausmes. Ar Rev. Smith ir ant 
tolinus pasiliks apgynėju pro- 
hrbicijos — larkraszcziai ne ra- 
szo. _________

Kožnas žmogus savo gyveni
mo turi iszriunst ir iszputot. 
Jaigu jaunystėje to negalėjo 
padaryt, tai vėliaus savo gyve
nime tai padaris. Kožnas kuris 
perserga ta ja liga jaunystėje, 
tasai pasilieka sveiku ant se
nesniu metu savo gyvenimo, 
bet jai nžriepe ja giliai, sirgu
liuoja per visa gyvenimą, ne
galėdamas jau isz jos iszsigy- 
dint kad ir norėtu. Datyrimai 
levu neiszgydo vaiku, kožnas 
turi pats persitikrini ir to da
li rt. Nekuriu stebisi ir peikia 
už pasintima kitu, pakol pats 
neinpuola in ta liga.

Moteriszke, pagal nekuriu 
nuomone yra palaikoma už že
mesne žmogiška esybe; už 
silpna ir nogaJinczia būti Imj vy- 
riszkos apglobos, tankiai labai 
neteisingai yra nužeminama. 
Pažeminimą ilžsipclni ji tada, 
kada iszsižadėdama savo pa- 
szaukimo, seka vyrus paside- 
<lama jiems ju garbes, troksz- 
dama susilygini su tais kurie 
savo pašaukime Žemiau už ja 
stovi.

Sziojc gadynėje kada beveik 
visi savo dvasia skandina ma
terializmo, moralyste ir idea
lai žūsta. Szioje gadynėje mo
toriuke kaip augsztai gali stot, 
jaigu «u vėliava idealo eis in
verpetus gyvenimo. Ji leng- iszvengiamu. Dėlto visos vals- 
xiMMfii £«ii esiglitet ErįęssM tybos ginkluojąs!.

Fred Printz isz Cascade, Ida-
lio, laimėjo lenktynes su rogu
tėmis pakinkytas in szunis isz 
Truckee, Calif., 
trijų dienu kelione, laimėdamas 
sidabrini kielika ir 3,000 do
lerius. Po lenktynių pasitiko ji 
pati, 
kiu.

in Tahoe

apdovanodama ji bucz-

žmonijos, jos galybe neapvei
kiama, jai iszsižadejus savo 
‘‘asz” pasiszvens labui draugi
jos. Tns pasiszventimas mote- 
riszkiai yra lengva, nes reika
lauja vien teisingo pildymo 
privalumu moteres ir motinos, 
bet kokia garbe suteikė tas pa- 
siszventimas! Juk tai vienati
ne laime tarpe nelaimiu, skaus
mu ir aszaru...

Idant tauta turėtu geras mo
tinas ir moteres, privalo turėti 
geras merginas. Ko-gi mes ga
limo reikalaut nuo musu mer
ginu? Pirmiausia mažiau kvai
los puikybes,
daugiau teisybes 
jausmuose, tai yra, iszmintin- 
gos dorybes ir teisingystes pa
sielgimuose — o tokiame kar
te tauta turės garbingas mo
to res ir vertas motinas.

pasisziauszimo, 
mislyse ir

Tula'P

ant

Ii o, vyro ar 1.1, 
laikraszcziai

motevele Cincinnati, 
Ohajuje, isztckejo už brolio pa- 
czios savo sunaus. Jaigu turite 
gana kantrybes, tai išvokuo
kite kokia bus giminyste tarp 
juju gentkartes. "11-1 " ■ " l- I

Nesiranda teisingystes
szio svieto del vargszu. Jaigu 
tarpe milijonierių atsitaiko li
ga kūdikio, o tėvas arba moti
na randasi kur ten tūkstanti 
myliu tolumo nuo namu ant 
“gud taims” pasiskubina prie 
lovos serganezio kūdikio, bro- 

, tai Angliszki
apie meile szei- 

mynoje milijonierių apraszi- 
neja rodos kaip apie koki ne
paprasta narsuna, mažiausius 
atsitikimus. Jaigu darbininko 
szeimyna atima sau isz lupu 
paskutini kąsneli duonos idant 
iszauklet savo kūdiki ir po ke
liolikos metu vaikai iszauga 
ant geru 
del labo 
tai laikraszcziai nieko 
szo, rodos ant to neužsitarna
vo. — Tokis jau szis svietas.

vaikai 
ir naudingu žmonių 
visuomenes tai apie 

nera-

k

(i
sako Robertas,

s v. bet neteisioginiai 
sunaikinl-

Kare 
žmonių

iomis dienomis Anglu Feld- 
niarszalas Viljamas Robertso- 
nas skaitė paskaita Londono 
Tautu Sąjungai remti draugi
joj apie busimo karo galimy
bes. “Svietas,”

niekada nesužinos tikrai kiek 
jam kasztavo paskutinis didy
sis karas. Puvirszutiniai skui- 
eziuojant, tame kare'tiesiogi
niu iszlaidu buvo 40 milijonu 

stori.,
(miestu ir kaimu 
mas) padare nuostnoliu 30 mi
lijonu svaru, t.y. viso apie 70 
milijonu Anglu svam. 
žuvo apie 10 milijonu
t.y. du kartu daugiau, negu vi
suos 'karuos per paskutinius 
120 metu. Bet jei tektų sulaukt 
dn vieno karo, jis reikalautu da 
daugiau leszu ir auku. Be to, 
baisiausiai nukentėtu ramus 
gyventojai nuo oro ir chemisz- 
kojo karo. Bet nuo 1918 metu 
politikai tik ir kalba apie bu
sima dideli kara ir laiko ji ne-

I
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GERI PAMOKINIMAI
— Jaigu iszsiŽadesi laimes 

i—)

f

kurios trokszti, tai jau isz to 
laimingas busi.

I '— Ne vienas labai sparnu 
nori, bet užmirszta jisai kad 
turi kojas.

Ant moterių sutaikos no 
reike paisyt niekados.

— jaigu tiktai pinigu turi 
lai ir protingu vadytis gali. 
Bet kvailos galvos, neuždeng
si kvailybes niekados.

Kuo mažesnis žmogus, 
tuom sznekosnis bus.

Jaigu isz kitu juokus tu
ri, tai isz saves verkti gali.

— Jaigu teisybe kam in 
akis kalbėsi, tai del saves ne
vidoną turėsi.

darysi, tai per 
szlnbuosi.

— Garsiai niekad nekalbėk 
veluk su kvailiu neužsiduok.

—F.

■<«.■■■ ■»WIU

Jaigu negera žingsni pa
x’i sa gyvastį

PAaDESZKOJIMAS.
na ■*>■■■> n

Asz Agota Bagdanaviežiute, 
po vyru Miszlcinienc, pajesz- 
kau savo pusbroli Jonuką Kau- 
sziu. Koki asztūoni metai atgal 
gyveno ant Leonard St., Grand 
Rapids, Mich., dabar nežinau 
kur jis. Jeigu kas ka apie ji ži
no arba jis pats tegul atsiszau- 
kia ant szio adreso:

Mrs. Agota Mis'Zkinis, 
62 Wilford St.,

Pittston, Pa.

(lt.

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIU3 MAHANOY CITY

*

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir L L 
520 W. Centro St. Mahanoy City. Pa.

6 6 6
yra tai Receptas del

Szalczio Gripo, Flu, Dengue, 
|r«^,C71«0 ir jvfajerijog.

Gi eitai veikia. Gausite aptiekose

...vvu UK U2 60 CENTU

1 - t * b tuKJiauiia doleriu žmogui 
reiszkia, jeigu jie yra apimtai ko
kios nors iigoe bei viduriu sugedi
mo T Toks žmogus yra susiraukęs, no- 
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveiksta, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistažolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų Ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-Žoles yra nuo sekaueziu 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. Atsiunok 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 86e. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatai.’’ Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bot mu
šu Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk '10c. o gausi musu žolių 
Ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
Žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Street. Spencerport, N. Y.

CA PIT AL STOCK fl25,OOO.OQ 
SUBPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS <623,868.08
*■'■■*■* ♦ j

Mokama 8-czb procente ant i 
auditu pinigu. Procente pride- ] 
dam prie Juan pinigu 1 Sando a < 
1 Lfapoa. Maa norim kad ir juk < 
turėtumėt reikale au musu banke j 
napatoaut ar taialae ar dldelia.

G. W. BARLOW, Pres.
i j. renausoN, vim-rm. t lu.
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PADĖJIMAS
Francis I. Jones, Suv. Vals

tijų Darbo Tarnystes vyriau
sias direktorius, biznio apžval-
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SŽILTAS VANDUO 
VISZTOMS

,.w'negu samdė pereitais meteis 
paežiu laiku,

Pabaigoje 1928 m. aliejaus 
laukuose ir panasziose instei- 
gose in vyko pagerėjimas ir to
dėl 1929 m. pasiliks.

Laivu statymo vietose dau
ginus darbininku samdys, ypa
tingai prityrusiu mechaniku.

Anglies kasymo industrijos 
produkcija ir darbas 1929 mc

"A- vi H
, z J j'

Reiikalauja dauginus prity
rusiu darbininku ir viskas jodo 
pasta mdy m a danginus apsigy
venusiu neprityrusiu darbinin
ku.

Rokuojama kad nuo $12,000,-

m

goj pranaszauja 1929 m. darbo Ous* praleista vieszom?
Sako, kad 1929 m.padėjimu.

Ims samdoma danginus darbi
ninku bet bedarbis pasirodys 
“baltn-kalnierin 
ranku-darbo 
darbininku tarpo.

Geležies ir plieno industrija 
sveikamn padėjimo. 1929 m. 
bus ypatingus metai automobi
liu industrijoj; audimo indust
rija atsigaivins ir tikima vis 
vystysis: eroplanu industrija 
samdys daug prityrusiu darbi
ninku; kaip tik oras nusistatys 
statybos industrija irgi augs, 
nes sziais motais ypatingai 
daug pinigu paskirta viso
kiems keliams, vicszkeliams ir 
visoikoms vieszoms insteigoms. 
Bandys pralenkti 1928 m. re
kordą. F.L.I.S.
Darbo Padėjimas Invairiosc 

Valstijose. — California.
Naujas $7,000,000 automobi

liu fabrikas ir $3,000,000 fabri
kas gaminti guminius daigius 
bus pastatyti. ♦

Pittsbnrgo apielin*kej cino fa
brikas bus atidarytas Balan
džio men. Kasztavp $3,000,000

trioboms ir vieszkeliams. $400,- 
000. paskirta pagerinti Fort 
Benjamin Harrison ir valstijos

kiiasoj, ir? f

ir neprityrusiu

pastatyti. Visose kitose indus
trijose matyt pagerėjimas.

Viontik San Francisco mies
te $30,000,000. paskirta 'kares 
paminklui, srutu pataisymams, 
bulvaru invedimas, ligonbu- 
cziams, ir vandenio iszsivysti- 
jimo darbams.

Oaklande mokysiu pastaty
mo programas knsztuos $2,000- 
000. ir keliu ir gatvių pataisy
mo $1,500,000.

Berkeley Universitetas pas
kalius milijonus doleriu

statymo darbui.
Los įkngeles miestas pasta

tys $8,000,000. ligonbuti, $2,- 
000,000. universitetą, paskyrė 
$2,300,000. mokykloms ir $17,- 
300,000. miesto pagerinimams.

kyre

M ) * o * .

Didelis prūdas kasztuos net 
$23,000,000. Tarpe Odtu pageri
nimu ym uosto iszvystijimas ir 
pagilinimas laivams.

Tunelis bus parvestas per 
Berkeley 'kalinis, tiltas pasta
tytas Richmonde, ir geležinke- 
linis tiltas skersai Carquinex 
susmauga.

Aliejaus industrija irgi pil
nai dirbs.

uždarytos vol pradės

fabrikas

Colorado.
Raportai rodo pagerėjimus 

metaiu-kasinio industrijoj, ir 
daug kasyklų kurios per daug 
metu 
dirbti.

Anglies kasymas taps svar
besne industrija. Bus dauginus 
darbo aliejaus laukuose. Iszdir
byscziu insteigos ir 
pranesza pagerėjimus.

Guminiu daliu instoigos pra
deda samdyti dauginus darbi
ninku ir tas pats su mėsos pa
kavimo vietoms. ? •

Nauju rotuže Denves miesto 
kasztuos net $5,000,000. ero
planu insteiga Colorado Spr
ings kasztuos $25,000.ir telefo
nu industrija praleis $5,180,000 
visokioms konstrukcijoms.

Illinois.
Ūkiu inrankiu ir elcJktris^ku 

produktu fabrikai pradeda at
sigaivinti. Pranaszaujama sam
dys darbininku automobiliu ir 
automobiliu daliu fabrikuose. 
Mažai permainų i n vyk s mėsos 
pakavimo industrijoj, kur nor- 
maliszlkai samdoma 30,000 dar
bininku. Drabužiu iszdirbystc 
yra kita szios valstijos didžio
ji industrija, ir 1929 m., pasl-
liks po .senove nepaisiant inve- 
dima d&rbo-sutaupymo maszi- 
neriju. Vasario men. baldu fa
brikai samdys dauginus darbi-

vieškeliu departments kelt- tn’* 1,118 P^nafl7jHs 19Ž8 m.
na pastatyti net 300 myliu
vioszkeliu kas kasztuos

ii *■ ■ 
Massachusetts.

1929 m. indnstrialiszkas pa
dėjimas ne blogas. Audimo in- 
dutrijoj darbas bus normalisz- 
kas ir tikėta, kad pereitu szc- 
8ziu menesiu pagerėjimas czc- 
voryku industrijoj vis bus už
laikytas. 1929 m. metlu-darbo 
insteigos pilnai dirbs ir dau
ginus darbinirikn bus samdytu 
guminiu daigtu
spaustuvėse, drato, ir popieros 
fabrikuose. Geresnes darba np- 

maszi- 
iszdir-

$18,000,000.
net i

insteigosc,

linkybes pranaszautos 
neriju, virvių, st ropliu 
bystese.

Ta prastai tikėta, kad maszi- 
nu szapos, instoigos gaminam

"fežios meszinerijas, olėktrisMcus 
daigtus, radios, ir gelžkellu 
reikmonus padidins darbininku 
skaiezin. Bus stoka prityrusiu 
darbininku, bet nerprityrusiu 
bus per daug iki pavasario 
Strepliu, szilko ir drabužiu fa
brikuose i 
nuo 1928 m.

Szioj valstijoj per pavasarv 
tikėta pradėti nauju projektu 
darbus kuire kasztuos net $150, 
000,0000.

darbas nešima inyb

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

Visztos megflta sziltd van- 
M

U'

denio atsigerti Žiemos laiku, 
sako W. C. Krueger, New Jer
sey valstijos kaimu eleiktriza- 
vimo ekspertas, kuris nesenei 
vede invairius tyrinejinras su 
visztininkais.
“Paszildymas visztu vandens 

pagerina kiaušiniu producijn. 
Visztos nemėgsta szalto vande
nio pabandymas ta aiszkiai pa
rode.

“Vandeny galima inpilti in 
tam tikrus indus, aplink ku
riuos apvyniota popieros, sžie- 
no arba kitos medžiagos. Vir
šus reikia uždengti paliekant 
tik maža vietele per kuria viš
ta gali pasiekti vandeny.”

— F.L.I.S.

4

r

Wisconsin.
Uziu reikalaus dauginus pri

tyrusiu darbininku negu reikė
jo 1928 m. •

Žiemoti laiku bus daug laiki
no darbo, bet tigetn kad su pn» 
vasariu laukinis darbas bedar
be iszbaigs.
Raportai isz iszdirbyscziu pa

rodo, kad didesnes industrijos 
turi užtektinai isz anksto užsa
kyto darbo užlaikyti normaiisz- 
kn pnsamdyma darbininku.

Geležies

KRAUJO
Sloginimas

žmogus lekiant su eroplanu per 
mares yra ne didesniam pavojuje 
negu žmogus su dideliu krauju 
Bloginimo. Jeigu kraujagyaloa yra 
užkietėja; juos gali trukti bile 
kada. Laikykite savo krauja, sxlr- 
di, nervus, plauczius, inkstus ir 
vidurius geram padėjimo Ir apsi
saugokite nuo pavojaus.

KREIPKITE8 PAS
Dr. Hodgcns Specialiste.

Tik Utarninkc, Scrcdoj, Ketverge 
Nuo 9 valandos ryte iki 9 vakare.
Antro floro, 4 S. CENTRE ST. 

POTTSVILLE, PA.
Shenandoah, Pa.

A. J. SAKALAUSKAS 
L1ETUVISZKAS GKABORIUS 

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

Nubudimo valandoje 
geriausi patnrnavima. 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavimu tai mel
džiu man telefopuęti o pribusiu in 
derzimts minute.

suteikiam
Palaidojimą

bosnese

K. RĖKLAITIS 
Lletuvftslra* Graberiut 
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslo. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

31G W. Nprace *t..
MAIltlOY C1TT. P*

XOS NAHKKTNT ,
TAMAUDA.TA.

Michigan.
Tarp tautiškas tiltas bus pas

tatytas Port Huron ir kasztuos 
$4,000,000.

Pastatymas 40 myliu viesz- 
kelio samdys daug darbininku. 
Bovei,k4$2,000,000 bus praleista 
sziara darbui.
Vientik Lansinge 800,000 kot- 

virtainisZku pėdu pridėta prie 
keturi u didžiasiu fabriku.

Minnesota.
Padėjimas geresnis negu bu

vo pereitais metais.
kasymas yra labai svarbi in
dustrija. Gelkeliu invedimo 
darbas samdys daug darbinin
ku. Malūnai, mcos pakavimo 
insteigos, automobiliu daliu ir 
ukes inrankiu insteigos sam
dys nauju darbininku.

New Yorkas.
Tikėta, 'kad 1928 m. indus- 

trialiszkas pagerėjimas svar- 
indutsijose pasiliks

nors pradžioje 1929 m. Auto
mobiliu ir automobinliu daliu 
industrijos gerai dirbs. Darbo 
rata geležies ir plieno industri
joj pasiliks ir per 1928 m. Rei
kės dauginus drabininku meta
lu, maszinoriju daliu, gelzke- 
lin reikmenų, elektriszlko ir in- 
kaitinimo aparato, kamerų, 
chemikalu, elevatorių ir drain 
industrijose. Bet mažesnes in
dustrijos parodo prastesni pa* 
dėjimą. Radio insteigos ir ra
dio daliu instoigos, ir keli sky
riai drabužiu industrijos, ypa
tingai šilko, ezoveryku
tinkamai lygintis su 1928 m.

Normalifižkas padėjimas in- 
vyks transportaciju linijose ir 
geležkeliu pataisos szapose.

Ohio.
Czia ‘reikės dauginus prity

rusiu darbininku, ypatinga: 
automobiliu ir maszineriju in- 
stoigose. Didesne automobiliu 
fabriku produkcija naudos at- 
nesz gurno ir plieno industri
jose.

Statymo programas irgi 
na didelis.

Buvo labai daug bedarbiu 
tarpe neprityrusiu darbininku 
ir tikėta, kad bus sunku per
mainyti padėjimus per didesne 
dalė metu. Beveik $20,000,000. 
paskirta vieszams darbams, t. 
y. apskriezio vieszkeliams, til
tams, miestu gatvėms, ir ki
tiems pagerinimams.

Pennsylvania.
Pradžioje nauju metu visokį 

mantos suraszai ir visokį fa
brikui pataisymo darbai pa- 
liuosiuos ’kiek nors darbininku

Telefonas 872.
,»,n»f f*>

guli

(YN-

b

invairiose darbuose, ,bet pabai
goje Sausio men. darbai page- 

miestuose 
kurios pasamdo 

daug darbininku szvonteme, 
juos pnliuosuos ir todol pasiro
dys daug bedarbes.

Geležies ir plieno industrijos 
darbai pagerės.

Automobiliu industrija ir 
reikalaus dauginus prityrusiu 

dys daug prityrusiu ir nepri- darbininku ir gal sziais motais 
1 • < J 1 • • * 1 1*

ninku bot darbas hiklnaB. 
Szios valstijas gyventoju skaL 
oziuB vis auga.

Gelžkeliniu katu-pataisymo 
-•M ■ <• • K,sznpos lanke goresniu aplinky

bių.
Keliti pataisymo darbas sam- 

ji_ __ i • *
tynuiu darbininku.

*

i

res. Didesniuose 
krautuves

sąmdys daugiu us darbininku

\
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Pirmutine Didžiausia
VIENU LIETUVIU EKSKURSIJA TIESOG 

IN LIETUVA

Per Klaipeda
BE JOKIO PERSEDIM0

Rengia Visi Amerikos Lietuviai Laivakorcziu Agentai 
BALTIC AMERICA LINIJOS LAIVU

S. S. “LITUANIA”
18 DIENA GEGUŽES 1929

Garbes dalytas bus vicc-konsulis gerb. P. Daužvardis

*

Palydovai bus prityrė ir gabus bei žinomi Lietuviai 
laivakorcziu agentei. Atminkite! Didžiai svarbu 
yra vietas laive užsisakyti tuojaus, iszanksto!

Del informacijų ir kitko, kreipkitės in Baltic America
Linijos agentus. Jie suteiks jums pilnas ir puikias infor
macijas, teipgi pagelbės parUoszti keliomis dokumentus.

* BALTIC AMERICA LINE
315 3. Dearborn St. 

Chicago, Ill.
8 • 10 Bridge Street. 

New York, N. Y.

Union Trust Building 
Pittsburgh, Pa.

433 California St. 
San Francisco, Cal.

ISZPLANKIMAI LAIVU ISZ NEW YORKO

o
LITUANIA 
ESTONIA

2 Kovo
16 Kovo

v

26 KovoPOLONIA
LITUANIA 4 Balandžk

T*"”*—***^T*T_. «i a s m     n, .ns i i ■—

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
UAHAKOT OITV. FJL

t

1111 a .... .
3-czia Procentas už j ubu pinigus ir Baugumas del jutu 
pinigus yra genaus negu 10-tas Procentas, be jokio '

' k V ...•»*#' * H

MERCHANTS BANKING TRUST OO.,
moka 3-czia Procentą už j ubu sutaupytu pinigu ir t*

saugumo.

Hiuna kaskart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
‘ ‘ i■!............... A ,. V' Barite raw

peraiUkrinrite ir maty riti
Dftrite savodel žmogaus kuris dirba ir esedina. 

pinigus in raita Bunka o ] 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Ęroeanto.

t
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DU PAPRATIMAI
Aprasiymaa isz Gyvenimo.

NAUJAS UNIVERSITETAS BRUKSELOJE
Sztai naujas Bruseles, Belgijoj, universitetas kuris tomis 

dienomis likos užbaigtas ir ati- —w
darvtas del studentu isz visu 

v

daliu svieto

♦ . - • v* .. •! 4 ... „H.. I j

pasiseko pabėgt isz kalėjimo.
Taip kalbėjo Jokūbas kuri 

už vagyste patalpino in kale ji-

Blizgėjimas sidabro aptemdo 
ju akis kad net pabūgo, bot il
gai ne mislydami, griebėsi prie 
pinigu ir tuojaus ture,jo pilnus 
kiszenius. Kada jau neturėjo 
kur dot, Motiejus nutvėrė lyg 
pusei isztusztinta skrynele ir 
svyruodamas norėjo bėgti.

— Hei! Ponas Motiejau! 
U-gi jis pamatis jog kuferolio 
nėra ir ant manes pals tuojaus 
nužiūrėjimas — paszauke Jo
kūbas ir užstojo jam kelia.

— Ar sziaip ar taip vis pa
žins kad pinigai iszvogti tuo- 
jaus nes kafordlis sudaužytas, 
tokiame kurte geriause paimt 
viską ir bėgt kur akys rodo.

— Tai gal taip. Bet name 
pamatys kaip iszeisime su ku- 
fereliu.

— O ir mieste tiek žmonių 
— kalbėjo žiūrėdamas perdan
ga Jokūbas, tame staigai atszo- 
ko nuo jo‘lyg‘butu pefkunu in- 
t renktns.

— Kas jum tai, pone! •
— Senis sugryžta.
— Begkime!
— Susitiks mus!
— Palauk !a Gera mislis man 

atėjo in galva. Ho! ho! nors 
Motiejus girtuoklis bet protu 
visados savo turi, pone!

Tai pasakęs pastate kufereli 
prie duriu, užžiebė žvake kuria 
pamate ant kamados ir pribėgo 
su ja ja prie lovos.

Vienoje valandoje užliepsno- 
jo szienikas ir paduszkos ir ne 
trukus visa lova buvo liepsnose 
o Motiejus atitraukė ja ant vi
durio pakajaus, mete ant jos 

taleli su pagelba Jokū
bo kuris apkvaitęs nežinojo ka 
veikė, prislinko szepa, kamade 
ir kitus daigius.

Viskas tas atsibuvo taip grei
tai, jog tik gal vienas szeto- 
nas kuris jam darodino lokes 
misi is, 
darbe.

kode.

pri gelbėjo jiems tame r
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loterijas grajina.

liūs kaip 
isztikro —

to t ar] > būrio žmonių stovėjo 
kokis tai apdriskelis ir kalbėjo 
o žmonos klausė ir juokėsi nuo
latos.

— Taip, pone, jaigu nors ke
lis centus tureczia, padaryczia 
didele laime. Kas nori pralobt 
tegul tik in
Bet saugokitės daužyt kufere- 

tai daro Jokūbas o 
e, to nepasakysiu 

jam. Arielkos ne gerkit nes tai
nelaime didžiause ir didele ne
laime. Kas stojasi paprastinu 
girtuokliu, ir pati jam numirs, 
pats eis vogt, padeginet, o ant 
galo gaus kirviu in galva ir 
galas ant to, pone. Ir man taip 
atsitiko o nuo to laiko ne noriu 
ne pažiūrėt ant arielkos ir visu 
svaiginaneziu gerymu. Bet ar 
nežinot kas man atsitiko? Tu
rėjau visus kiszenius pilnus si
dabriniu doleriu bet man juos , . < t . . A A Jatidavėligonbuteje atome ir 
tam nuo kurio jie buvo pavog
ti, bet Jokūbas pavogė juos, ne 
asz, pone! Po tam kada pasuke 
kad asz sveikas ir liepe man 
cit namo, pareinu in mano 
dirbtuve o ten — t pfu! pone, o 
ten jau kas kitas gyvena!... Kas 
jums taip juokinga?...

Praszau ne pertrauki-

— t) ka? Dabar bus labai 
gerai iszsiteisint nes pamislys 
jog kuferelis sudege o pinigai 
sutirpo.

Tai pasakius paėmė po pa
žaste kufereli, Jokubas-gi kir
vi ir jau ėjo, bet tame laike 
stojo duryse senelis. Pakajuje 
buvo durnu tiek jog nieko o 
nieko nebuvo galima matyt.

— Gelbėkite! dega! — pa
szauke senelis ir mėtėsi in pa- 
kaju gelbėt nors ka galėdama 
bet susidūrė su Jokūbu.

;— Kirviu in galva, pone!— 
paszauke Motiejus pamatęs 
iszsisklaidžinsiaose durnuose, 
isz priežasties atidarymo du
riu, seneli prie Jokūbo.

Senelis vienok iszgirdes tuos 
žodžius traukosi in szali o Jo
kūbas pakele kind augsztyn ir 
kirto su juom in galva — Mo
tiejui kuris toje paezioje va
landoje priszoko prie jo norė
damas prigelbet jam. Ypas bu
vo taip smarkus jog Motiejus 
griuvo ant žemes pus-gyvis, 
paleisdamas kufereli isz kurio 
pinigai su skambėjimu iszsipy- 
le. Jokūbas iszbcgo in prieme
ne ir netrukus ‘buvo ant ulv- 
cziu bet palicijantns puregejas 
taip baisiai nusistebėjusi r 
prick tam su kirviu kruvinu 
rankoje, paėmė tuojaus ji ku
riam tuojaus ant ženklo duoto 
pribuvo in pagelba daugiau ir 
taip papuolė in rankas teisin- 
gystes.

Kada ugnagesiai po neilgai 
procei užgesino ugni o durnai 
iszejo per Įaugus, duryse pare
gėjo gulinti ant padlagu su per
kirsta galva, Motiejų. Žaidulis 
užduotas in galva su kirviu bu
vo gilus ir buvo abejone ar 
smegenų nedOlypstejo. Nuvež
tas in ligonbuto kur ilgai buvo 
Sodintas bet protas niekados 

a ne likos iszgydintas o kad 
mato kad nepavojingas isz jo 
beprotis, paleido ant valnystos,. 
gyventi isz almužnos.

TV:

net!...
Paskolinkite, pone man pini

gui... O tegul jus velniai paima 
kad isz manes juokeles! Kvai
liai beproeziai!

Taip tarė Motiejus, nes tai 
jisai buvo, iszbcgo isz apstoju
sio ji rato žmonių ir nubėgo 
sau toliau tllyczia beveik ris- •r
ežia, o vaikai miesto bego pas
kui ji juokdamiesi ir szaukda- 
mi: “
Tuo laiku kvailys nepaisyda
mas ant ju, nudiatos pats in sa
ve kalbėjo, davinėjo pats sau 
iržklausymus ir ant ju atsaki
nėjo, rodos buk kas su juom 
<1 rauge ėjo.

rato žmonių

Kvailas Motiejukas!

— Ar ne pazinsti 
pone ?

— E-gi, pone! Sveikas, drū
tas, vaikine? Na, jau ir seniai

manės

1 
e
t-'

miela, vienoje valandoje nieko 
nežinai, jau 
mirszti.

Kalbėjo nuolatos, o tuom laik 
iszsiskirste vaikai ir pradėjo 
jau temt.

ir apie viską pa-

Motiejus buvo jau 
už miesto ir ojo sau taku per 
laukus ir kalbėjo toliau in sa
ve:

Kur-gi tai einame?
U-gi ant nakvynes, Įjo

jau ten negy
venu kur seniau gyvenau. Bet 
man dabar geriau nors ne turiu 
lorno kampo. Matai ten ant 
kalno melnyczc vėjinė!’Miltu 
fen jau pone, jo’je seniai ne ma
la niekas o gerai kad ja nesu
griauna, nes ne tureczia no kur 
pramigt.

O del ko-gi ne gyveni 
mare kaiip seninu t4 •

— O, koks tu akyvas! O kas 
tau galvoj f

— Paskolink man pinigu, 
pastatysiu ant loterijos ir isz- 
grajinsiu o kada busiu turtin
gu, iszbudavosiu pa'lociu ir gy
vensiu jame! Tave priimsiu už 
lekaju ir bus mums gerai.

Tail) kalbėdamas daejo ly 
melnyczios. Inejo in viduri. 
Tamsuma ne pavėlino apsižiu- 
ret jam po savo narna. Galėjo 
tiktai suprast jog padlagos'bu
vo kuom iszklotos, nesibeldė 
kada vaikszcziojo.

— No turiu ezion, pone, lo
vos no paduszkos no kaldros. 
Miegu ant padlagu ant kuriu 
vagys primoto sziaudu biski. 
Elgkis tiktai malsziai idant ne
prikeltam ’ Malgarietos kuri 
miega kamputyje. Nematyt jos, 
pone, nes tamsu... Sztai pasa
kęs atsigulė, 
apart to paslėpė veidą savo in 
delnus, nes rodosi jam jog tik
rai mate mirusia -savo ipaezia 
ir persigando jos labai. Vos už

girdėt 
prisiartinan- 

dviej u

no. Nes žinai jo fr
ir>

ne

n

užmerkė akis o

migo kad sztai davėsi
'balsai

melu vežios
*/

matėmės. In kur—gi eini?
— Arba asz žinau ?
— O tai eik-gi su 

nes asz taipgi valkiojuosiu nuo
latos. Oi, beda pone, nuolatos 
beda, vargas!

— O kur eisime?
— Kur? — palauk tuojau 

tau pasakysiu. O turi kur per
nakvot? .

-— Isztikro apie tai mislinu.
— O tai szposai, pone! Eik- 

gi. Ei, kad kur Jokūbą pasi
tikt galeczia! Pripildė sau ge
rai kiszenius doleriais ir pabė
go kur pono, o gaila nes su ma
nim turėtu pasidalint arba su- 
muszczia ji jog ne pasijudini ne

manim

K va ii v s

ma kaipo ir už ipnždidLma Mo
tiejaus laike tos vagystes, isz 
kurios vienok po keliu menesiu 
drauge su kita tokiu vagiu ei- 
naiujziu ton, iszsilauže isz už 
grotu geležiniu ir da lyg sziam 
laikui ne'buvo susekti.

— Gaila jog / Motiejus su- 
(lurpavojo! — 
bns po valandėlei — jis . butu 
panaszus iii mus, geras vagis ir 
sn mumis dalintųsi.

— Nes tai navatna jog ta-, 
ves negali pažinti. I

— Nes mato mane tik nak- 
czia. Ant galo no vėlinu to sau 
nes gal isztikro pareikalautu 
nuo manes dolerius, kuriu no 
turiu. Kožnam karte su kvai
liu ne szposai, dalykas pavo
jingas, galėtu sau prisimint jog 
jam kirviu in galva kirtau, in- 
pultu in Įpasintima. ir kasžin 
kas galėtu atsitikt, o ant kož- 
no atsilikimo tureczia su juom 
ergeli.

Ilgai da kalbėjo, net lyg už
migo. Anksti, ant rytojaus, pa-

taro vol Joku-

*
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DEL -MUSU VAIKU *SSSBF'
OŽYS SURADO VAGI.

atnesze in žvėryną. Ta žmogų
Ka « a « a _ k 1 • a ! k

inloido žiūrėt, o szuniu'ka“ pa- 
Vienam tpi liugam Arabui kaž eme ir inmete in narvo, kur bu-

kas pavogė auksini pinigą, vo liūtas. Szuniukas perimtas 
Arabas tikrai žinojo kad vagis, baimes prisiglaudė narvo kam- 
— tai kuris-nors jo Belaisviu, pe. Liūtas priėjo prie jo, pa
Arabas tikrai žinojo kad vagis, baimes prisiglaudė narvo kam- 
— tai kuris-nors jo nelaisviu, pe. Liūtas priėjo prie jo, pa- 
bet vagies niekaip negalėjo ras- uoste ir nieko jam nedare. Ta- 1 • • • 1 * 1 « J >* m .h 4 «! 1 va
elgties.
ti. Pagalios jis. sugalvojo, kaip da szuniukas atsigulė augsztie- 
elgties. / f t

Suszauke vįsus savo iielais-
I vi us, jis papasakojo apie vagy ► 
ste ir szita ka dar pridūrė:

— Szi vakaru visi jus sto
site pas mano oži. Visi paeiliui

1 /

budo Motiejus1 ir pradėjo dai
rytis ar ne ras savo numirusios 
paezios kuria vakar mate ir 
kalbėjo, bet pamate tiktai mie
ganti Jokūbą o draugo jo jau 
nebuvo.

• *— Ach! kas atsitiko su ma
no draugu? — ir užlaužė ran
kas kvailys. — Isz tikro gal ji 
pikti žmones kurio ezion nak
voja, ir dabar mano sanžine 
bus nespakaina, juk tai isz ma
no priežasties nes aSz ji czio- 
nais atvedžiau. Ak, visur mane

« * . •< ■ A * a- A Anelaime persekioja! Tuojau pri
kelsiu t a ji žmogų, gal ka nuo 
jo dasižinosiu. Ei! ei! kelkite- 
gi!

-- t) kas ten? 
pabudęs 
akis.

Motiejus žiurėjo ant jo su 
nusidyvinimu, patrynė su del
nu savo kakta, buk sau ka to-j 
ki prisiminė. J

—- O kus jus dc|

— Iszgirdes lai Jokūbas

Jokūbas
paszauke 

trindamas

— O kas jus dd vienas? — 
paklausė po valandai.

dasiprato jog Motiejus prade
da pažint ji, dtvėrėsi ir norėjo 
begi.

— ,iStokl — paszauke kvai
lys ir .nutvėrė ji už plauku isz 
užpakalio. • i(

gal jau ezionais

sziadien padarei 9

Vargingos jus mergeles, 
Užaugote kaip lendrelcs, 
Kur didesnes apygardos, 
Ten dungiause visados; 
Vargszes neturi darbo, 
Ne nori vargt vargo. 

Kad mamele iszvadnot, 
Duot isz ryto pamiegot;

0 vėl toji mamele, 
Lepina už daug dukrele, 

Isz mažens visame lepina, 
Ne pirsztu neužaugina.

Beda su tokia sloga, 
Kaip Ruska zaloga, 

Ne papjaut, ne parduot, 
Reiko laja sunkenybe talavot.

Miestuose dideliuose, 
Turi darbus fabrikuose, 

No taip, kaip mažose peczese, 
Tai ne kas del merginu aibeeze.

Tėvai turi apsižiūrėti,- 
In dideli miešta nevažiuoti

Ten yru visokiu fabriku, 
Del vaikinu ir del merginu.

Miesto kitolus buvimas, 
Visame, ramumas, 
Sziokiose dienose, 

0 ir Nedaliose.
Mergaites uždirba gerai 

Daugiau negu vyrai,.
Savo tėvams palengvina,

y

turės ant jo nugaros ranka pa
dėti. Szis ožys turi stebuklinga 
galybe — pužinti prasikaltusi-

ninkas, pakele kojukes ir pra
dėjo krapyti uodega.
pajudino ji savo koja ir pasu
ko. Szuniukas stojo priesz liu- . 
ta ant pasturgaliniu kojukių. 
Liūtas žiurėjo in szuhiuka 
kraipydamas savo galva tai In 
viena, tai in kita szali, bet szu- 
niu'ko nejudino. Kada žvėryno

Liuias

JjUiyUC “* pUZlIlvl piJlSllMiilUNI- jI1IUIVV/ jivjuviuiva ikaua 
ji. Jei prasikaltasis palies jo.'prižiūrėtojas inmezdavo liutui

tai ant delno pasiliksnugara, 
juoda deme.

Atėjus vakarui, visi 
susirinko paskirton vieton ir 
paeiliui ėjo tamsiam kambarin, 
kuriame buvo ožys. Kiekvienas 
inejusis dėjo ant ožio nugaros 
ranka, ir iszeidamas rode jaiszeidamas rode 
szeimininkui.

Szeimininkus pirmiau 
iszsuodinęs ožio nugara, todėl 
visu iszeinancziuju rankos bu
vo suodinos. Bet sztai vienas 
iszeina nesuteptomis rankomis

— Atradau vagi — tarė 
Arabas, — sztai jis. Tiktai jis 
vienas nedryso ožio nugaros 
paliesti.

ožio

mėsos, liūtas atpleszdavo gaba
lu ir palikdavo szuniukui. Va- 

turnai kare, kada liūtas atsiguldavo, 
szuniukas prieidavo, padėdavo 
savo galva ant liūto kojų. 
Nuo to laiko szuniukas su liutu 
gyveno viename narve. Liū
tas jo nejudino, sykiu ode, ka 
jiedviem atneszdavo, miegoda
vo kartu su juo ir 
žaizda vo.

Karta atėjo szuninko savi
ninkas in žvėryną ir, pažines 
savo szuniuka, prasze prižiūrė
tojo, kad jam ji sugražintu. 
Prižiūrėtojas sutiko atiduoti ir 
pradėjo szuniuka szaukti, kad 
ji paėmus isz

buvo kai-kada

SZIAUDELIS PAGAVO.
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narvo. Liūtas 
perpykęs eme draskytis ir 
kaukti, ir taip keletą dienu 
bandė ta szuniuka nuo Huto 
iszvilioti, bet kiekviena karta 
tas-pat pasikartodavo.

Taip pragyveno viename 
narve liūtas su szuniuka iszti- 
sus metus. Praėjus metams, 
szuniukas susirgo ir pastipo. 
Liūtas matydamas, kad szuniu
kas vis guli ir nieko ne ėda, 
suprato, kad -szuniukas jau ne
gyvas: jisai szoko perpykęs ir 
pradėjo save uodega per szo- 
nus muszti, metytis ant narvo 
sienų ir kramtyti geležis, sie
nas ir grindis. Visa diena jisai 
metėsi ant sienų, trankėsi po 
narvu, staugė, paskui atsigulęs 
pas szuniuka nutilo. Prižiūrė
tojas norėjo paimti iszmesti 
pastipusi szuniuka, bet liūtas 
neleido paimti. Daug žmonių 
mato liūto nuliūdima; jie pa
tarė prižiūrėtojui, kad jis <in- 
mes tam narve kita gyva szu
niuka. Jis paklausė žmonių pa 
tarimo ir davė jam kita (gyva 
szuniuka, bet liūtas perpykes 
szoko ir sudraskė ji in kąsne
lius. Paskui jis apėmė savo ko
jomis negyva szuniuka kauke... 
Ir taip pragulėjo su juo pen
kias dienas. Szeszta diena liu-

Motute nupirko obuoliu ir 
norėjo pietums iszkepti. padė
jo juos virtuvėj ant skobnies 
ir iszejo vandens pasisemti 
G ryžusi neberado dvieju obuo
liu. Paszauke vaikus ir liepė 
prisipažinti, kuris paemes! Ne 
vienas neprisipažino. Tada ji
nai padalino visiems vaikams 
po viena vienodo ilgumo sziau- 
deli ir pasakė, kad iki vikarui 
kaltininko sziaudelis pasidary
siąs daug ilgesnis.

Kaltininkas, bijodamas, kad 
jo sziaudelis nepasidarytu il
gesnis, nukando sziaudelio ga
leli.

Vakar motyna, padėjusi vie
non vieton visus šziaudelius, 
pamato kurio vaiko sziaudelis 
trumpesnis, ir tokiu bud u at
rado kaltininką.

Nuo to laiko tasai vaikas 
niekados ne bevagiliaudavo.

<ii||
■■
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Apsiredo ir .iszsimaitina.
Kitaip musu Skulkinc, 

Vaikine,
Vyras neapsileidže visame, 
Anglis su pikiu pikiuoja, 

Net isz kaktos garuoja, 
Uzionais kitokia mada, 

Apie tai bus gana.
i >k ♦ - - M* ■* *

Ana Nedelin in Szenadori 
x pribuvau,’

Na in ir bažnyczia nuėjau 
Ba niaitcle z van i jo, 

Ir man pasimelst užsinorėjo.
Na ir inejau, 

In lankele insedau

i!fa

*11/

f

LIŪTAS IR SZUNYTIS.
Londone rode laukinius žvė

ris, ir už parodymą ome pini
gais arba szuniukais, katėmis 
ir kitokiais gyvulėliais, kuriais 
maitindavo žvėris. Vienas žmo-

• . t ♦

— /Leisk, lai liksiesiu.
— Gerai, pasakyk-gi dabarr 

man ka padarei su mano drau
gu ?

Ą 1

I

-r- i.Bct-gi asz no žinau apie 
ka kalbate, ponas meisteri!

— Tai-gi jus Jokūbas!! pa
szauke Motiejus, o akys jo su
blizgėjo nepaprasta szviesa.

— Darote tame klaida, nes 
asz taip nesi vadinu.

— Meluoji! Tu mane in to
kia nelaime davedei! A! turiu 
tave pone, atkorszinsiu tau da
bar — paszauke ir nutverė vie
na ranka už gerkles, kita už 
krutu sza ūkdamas:

Dabar dingsi, pone, kaip 
Užkluptasis norėjo

1

gus norėjo pažiūrėti žvėrių, tas pastipo.

♦

4

j*
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i *

lauk uose
ežiu prie 
žmonių.
f

vra — tarė vienas ineidamas in 
nielnyczia — nes girdot jo krio
kimas.

-r Ir mums bus laikas jau 
pasilsėt — tarė kitas ir atsi
gulė abudu.

—- Kiek
Jokūbai!

— Žiogo veli ir du sidabri
nius szauksztus.

— Labai gerai.
pasiseko iszlraukt nuo ponios 
puglercsa isz kiszeniaus,. ku
riamo radau, ant nelaimes, vos 
tris renskius.

— Ir tas gerai. Vis dau-
1 " - * - A

Man vos

ginu negu turėjom priesz tai, 
kol mus in kalėjimu ne buvo 
patalpino ir geriau gyvenamo 

nors baime,įgalėtu. Prigulėtu da viena kar-1negu kalėjimo, 
____ • A • J £ •_ • I I • 1 i f

szuo!
gintis, nutvėrė abiem .rankom 
už plauku kvaihui ir taip abu
du pargriuvo ant žemos.

Musztyne kokia dabar užsi-
riszo tarp ju buvo baisi. Jokū
bas matydamas gala savo gy
vasties, paleido už plauku ro
vės o nutvqre abiem rankom 
jam už akiu, norėdamas nors 
taip atstumt savo priesza. Bot 
ir tas nieko neprigelbejo., B«ir 
sus skausmas koki iszvcre iąz- 
1 tupimas gyvam akiu, invedo ji 
iii didesni pasiutima, nutverę 
abiem rankom už gerkles . jį 
smaugė ndt Jokūbas nustojo 
kvėpuot. i f

Jau kūnas vagies pradėjo 
stengt o kvailys da vis laike 
suspaudęs gerkle ir gulėdamas 
ant jo, isz skausmo graužo jo 
veidą dantimis. Stuigai suriko, 
stvėrėsi už tuszczin lįuob-akiu, 
rodos tik , dabar pajuto kad

4

Pradėjo rinktis moteriukes, 
O insipuszino kaip mistakes; 

Szilkai sznabžda, 
Žiedai blizga,

Skrybėlės ne vienokios, 
Visokios, 

Suvartytos, 
Viskas butu gražu, 

Nieko sakyti negaliu, 
. Kad tik no raugalai, 

Tieji munszaines kvepalai
O kaip misiu'ke inszilo,

Da didesne smarve pakilo. 
Kožna isz nobažnumo dūsauja 

O isz burnos pokas namines < 
garuoja.

Vienas žmogelis susimylėjo, 
Langus atidarinėjo,

Vėjelis truputi pempute, 
Ir bjaure smarve isztrauke. 

O ka jau mergaites, 
Kaip grofąitos, > 

. Lonkose sėdėjo,
Viena kitai sznabždejo.

Norints jaunos‘bet veideliai 
suvytę, 

Rodos isz dideles ligos 
jszsivyte.

Kada brylius ant nosies 
užsidėjau, 

<)-gi szirdeloSHka paregėjau!
Pilki vabalėliai landžioja, 

Kaip szunes poi rugius bėgioja. 
Keno tame kalte? Motinos, 
Jaigu dukreles nevalios. f

’ s ' -Ii'

A. RAMANAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRAB0RIU3 
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no! — paszauko su baisiu skau-
Tamsu!... Aoh, akys ma-

LIETUV1SZKAS GRAB0RIU3 
28 Frack St., Frackville, Pa. 

Bell Telefonas 172

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

Bell Telefonas 1480-R
■ ■'» ■■■ ■'« ■ |H

iBzbalaamuoja ir laidoja miruaiue
*., i, — nr t
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Henry Muilins isz Atlanta, Ga., yra konia du kart tidk dl
TRYLEKOS METU IR DA AUGA.

Ii" v ’

•/t

dūmo kiek jo draugai, o bet turi tiek metu kiek ir jie. Henry a 1 « A a M • aturi tik 13 metu bet turi.7 pėdas augszczio, norints turi tiek 
pėdu, bet yra gerai iszsivystusiu vaiku ir visai nejauezia jokiu 

ThLnesmagumu.

KYTRAS ŽYDUKAS.

Tūtele, asz norėta u bu- r e
t

Na tai kas isz to būti,
tu ant tavo vietos!...

” F JJK
GERA PAVEIZDA.
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.ta nueiti pas ta tureziu, paimt idant mus vėl nepagautu, blski smu szirdies, ome svyruoti ant paprauczhuslu iki praktt- Icele?
’jam pinigus o po tam padegt, nespakajina, tai tiek t to. Ne.kojn, griuvo, pataiko smilkiniu njaua|U. pariamdo automobiliui del . ------ «------------- —
[pono, lova ir kirviu in galva karta mislinu jog užgimiau po galvos in siena ir ant vietos at-; hldotuvlo, rtaeliu, krikMtynlu ir doleriu del savo bocburkes Tee- 
egout, ei, tu ne žinai kaip tai laiminga žvaigžduke, kad man liko. < Galas, kltloms paalvallnSJimama. ___ [lo....

jam pinigus o po tam padegt, nespakajina, tai tiek to. Ne.kojų, griuvo, pataiko smilkiniu nUtulu. Par»«mdo automobiliui <iel ’ _ 1  • I • • • 1  ■ t J « • ♦ _ V • •  | . 1 _ • _ 1 4 A. * B. A a a
. . . .... i- .Ant vienus imk ulyvsiu uiiCH-'gaut
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Asz tuojaus duotau pora

Mano paciiule, tegu! ir Asz no
rint karta turiu savo valo!...

Tik tu neminakyki nieko,
ba matai, turi duoti gera pa- 
veizda vaikam, idant motinoa
klauaytu...
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nemis apeigomis in parapijos 
kapines Pringle.
t Antanas Paltinaviczius nu

puolė nuo laiptu savo Sand St., 
Pittstono namo ir in treczla 
diena mire. Gimė Lietuvoje. 
Czia atkeliavo priesz trįsde- 
szimts metu. Paliko szeimyna
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ŽINIOS VIETINES
* • 1 n .

— Petnycziojo pripuola pir
ma diena Kovo—March.

— Ateinanti Panedeli pri
puola Szv. Kazimiero diena.

— Vincas Valinczius, bu- 
ezeris American sztore, skau
džiai susižeidė ranka laike dar
bo. Dr. Burke apžiurėjo žaidu- 
li.

— Trys garadžiai Boston 
Run peczeje, sudege ana diena 
drauge su trimi automobiliais. 
Ugnagesiai isz Gilbertono ir 
Mahanojaus .pribuvo in pagel- spirito p Kazio Raszimo instai-

dideliam nuliudime ir viena se
serį Lietuvoj. Laidotuves buvo| 
su bažnytinėmis apeigomis. Pa
laidotas in parapijos kapines 
Pringle.

— Czia valst. policija ir de
tektyvai rado degtines, alaus Ir

ba. Bledes padaryta ant 6,000 goj, 592 So. Main St., ir kadan
gi jau nepirmas kartas, jis busdoleriu.

------ 1VHUO AXCAACMAUO A-f«^ino- [t’lMUIIUIN. AUU Itirpu ILWUlV/ilUB i 
kas isz West Hazletono lanke- $1,000, jis paleistas iki teismui, 
si ana diena “Saules” redak- Atrasti Lietuviai Antanas 
cijoj su reikalu.

— Muso biznierius Louis 'Juozas Kaupia, 592 So Main St. 
nubausti po deszimtino.

— Gerai žinoma tautieti, ir 
gera tėvynaini p. M. J. Kvicku, 
Hazel Av. gyventoja apvogė: 
iszplesze jo siuvykla.

Kadangi jau iszvagia antra 
karta, tai kas nors nori sunai
kinti jo bizni. Pirmas buvo vio-

— Ponas Karalius Lapins- teisiamas. Tuo tarpu u'žstacziuš

Wosch turi savo sztore stebu
klinga elcktrikine lampuke ku
ri be paloves dega diena ir 
nokti. Jisai užpraszo visu at
silankyti in jo sztora ir pama
tyti ta stebuklą. 1333 E. Center 

ap. 
Nedelioj bus ekskurcija 

in New Yorka ant Readingo 
geležinkelio. Ekskursinis trei- 
nas apleis Mahanoju 1:16 vai. 
sukatos nakti.

St.

SHENANDOAH, PA.
— Per nupuolimą anglių 

Shenandoah kasyklose, 47 me
tu, Boleslovas Jaskeviczius li
kos užmusztas ant vietos.

— Nekurios Readingo ka- 
siklos dirba tik po keletą dienu 
ant savaites.
t Vincukas, sūnelis Antano 

Maksztuczio, likos palaidotas 
Utaminko ryta su pamaldomis 
Szv. Jurgio bažnyczioje.

— Palicijantai Stanislovas 
Dobrovolskis ir Leonas Urban
ski likos suspenduoti nuo dins- 
to per burmistrą už sumuszima 
(Charles May, kukoriu Moose 
kliubo, kaipo nužiūrėta kad 
dalybavo apipleszime tojo kliu
bo su kitais. Vėliaus pasirodo 
kad žmogeli visai nekaltai nu
šiurinę jo ir be reikalo sumusze 
taip kad dabar pavojingai ser
ga-

Gilberton, Pa. f Vincas Ja- 
szinakas 67 metu, mirė po dvie
ju sanvaieziu ligai. Velionis 
pergyveno czionais apie 40 me
tu. Paliko paezia ir keturis vai
kus. Laidotuves atsibus Suba- 
tos ryta su pamaldomis Szv. 
Kazimiero bažnyczioje Shena- 
dorije.

Frackville, Pa. — “Saules” 
16-tam numeri ja buvo patalpy- 
ta žinia apie Mykolo Rugie- 
niau's mirti ir laidojima. Buvo 
raszyta kad pamaldos atsibuvo 
svetimoje bažnyczioje. Dabar 
pasirodo kad tos pamaldos at
sibuvo ne svetimoj bažnyczioj 
bot Lietuviszkoj. —Nors ne di
dele mus bažnyczia bot be sko
los. Turime labai darbsztu kle
boną kuris in du metu atmokė
jo $13,000 skolos ir jau turi 
$1,000 del naujos bažnyczios 
fondo. Artimoj ateityj turėsi
mo ir mes didele ir gražia baž
nyczia. — Frackvilliotis.

Baltimore, Md. — Vasario 
17 d. mirė Juozas Bridickas. 
Palaidotas Vasario 20 d. su 
bažnytinėmis apeigomis Holy 
Bodemore kapinėse.

Nuliudusia paliko žmona, ke
turis sūnūs ir viena dukteri.

ISZ WILKES-BARRE IR 
L APLINKINES.
p a- Juozas Januszkas, 42 me- 
tttį 316 Slopo St., Warrior Run 
prispaustas prie kasyklų ang
lių vagono: nulaužta doszine 
koja. Gydomas General ligoni- 
n°J- ....

f Oria mirė Vincas Baltru-
szaitis, 49 metu, nuo kompli
kuoto ligos. Buvo atkeliavęs

25 metai atgal, in 
aliko moterį, tris
Seattle, Washing-

ir seseri Cleveland©.
ykosi paleistas su bažnyti*

p*

AMERIKONISZKI LAIVORIAI BALBOJE,
EINA ANT PASILINKSMINIMU ISZi LIETUVOS

Lietuviai
Daiglis, 51‘Atchison Lane ir

t

N

fe*

Kada Amerikoniszki laivoriai karišku laivu atplaukė in Balboja, Panamos Kanalu,

II

apskriti policijos

Nuostabu

aplaiko urlopa ant dienos apleisti laivus ir nusidudti in miestą ant pasilinksminimo ir geni 
laiku. Kaip kada musu boisai per daug Linksminasi ir patenka in visokius ergelius su gyven
tojais o tada turi už tai atpakutavoti kėlės sanvaites.

Knis ir daugeliui žinoma va- darkey (Žukauskas)
Dabartinis yra Jonas Simo- 

naviezius (Simonovich) prisi
pažino, kad jis iszvoge Ohio ir 
New York valstijoj, bet Pcnn’a 
valstijoj esą pirma karta vo
gęs.

Teisėjas Jones ji pasiuntė 
sunkiuju darbu in valstijos ka
lėjimą nuo penkių metu iki de- 
szimties. Jeigu bus mandagus 
ir geras, tai penkis metus skal
dos akmenis, bus isz kalėjimo 
iszleistas, bet prasikaltus — 
reikės iszbuti deszimti metu. V.

Trumpi Telegramai.
Tokio. — Mieste Kiscmuo 

ugnis sunaikino apie 2,000 na
mu. Keli žmonis sudege ant 
smert o daug apdegę ir sužeido.

V Beri i na s. — Valdžo aps
kaitė, buk praejta 1928 mete, 
visokiosia nelaimėsią Vokieti- 
joi užmuszta 24,622. 
282 žmonių.

Nužudo

Man Gerai Tėvynėj.
Lietuva mylėsiu 
Nes joje gimiau, 
Svetur asz ne bėgsiu 
Czionai man ramiau.

Gyventi man gera 
Tu soeziai peni, 
Czia ‘brolis, sesutes 
Tėveliai seni.

Geros szirdies žmones 
Lietuviai visi, 
Tu tikraji dranga 
Czion tuoj atrasi.

Kaip veidrodis bliksi 
Vanduo ežeru, 
Miszku koks žalumas 
Krūmeliu, keru.

Tarp kalnu vingiuojas
Upeliai maži, 
Nestinga ir lipiu 
Gamta mus graži.

Tave guodžia paukszcziai 
Kai eini miszku, 
Laksztuto triliuoja 
Gegute “ku-ku!” 

Gražiai žalia pievos 
Czia dera laukai, 
Vandens-gi sveikumas 
Kai maudais, plaukai!

Kodėl man czia gerai 
Kodėl czia ramiau? 
Ir taip gamta meili

f

Mat, czia asz gimiau.
——F.W.S.B.

SUSTABDYKITE KOSULĮ paoinan- 
czio nuo perazallmo. Variuokite DR. 
WHITES LUNGA HEALA gyduole 
nuo kosulio; ir Dr. Whites Black 
Crow pigulkaa. Klauskite savo sztor- 

—apg.

” V ’ A J

kosulio; ir Dr. Whiter Black

n in ko ar aptiekoriaus...
„,11 ■' a. i ill M U >11 M fru ■

Visu Daktaru Receptai
Atsargiai Iszpildomi

APTIEKOJE PAS

Litschs’ Drug Store
14 E. CENTRE ST.

MAHANOT CITY, PA.

GERI LAIKAI. SZTORNINKO HUNUS.

Ve! Laimėjo
“RAUNDE

SUMUSZE 8TRIBLINGA 
BET JI NEPAGULDĖ.

DESZIMTAME “RAUNDE” 
PRIPAŽINO BUK SHARKEY

MIAMI, FLORIDA — Sere-
dos vakara 10 valanda, Jonas 
S h a r k ey—Ž11 k n u e k a s, norint s 
nepaguldė savo priesza Strib
ling’a isz Georgijus, bet po 
deszimtam “raundui” refora-

Žukauckas,

— Pasakyk Jonuk, jeigu 
svaras mėsos kasztuoja 15 cen
tu, kiek kasztuos 10 svaru“? i K ’ L

Kasztuos 1 dol. ir 50 cen-
tu. <

— O jeigu kasztuoje 25 cen
tai svaras.

— Tai mano mama nepirks.

Kostumeris klausia, karta 
sztorninko mažo sūnelio:

— Kuom tu Maikuti nori 
būti kaip užaugsi?

— U-gi tokiu kaip ir tu 
visada iniminesiu isz sztoro ir 
niekad no mokėsiu.

SUSTABDYKITE KOSULĮ pneinnn- 
czio nuo pcmalimo. Variuokite DR. 
WHITES LUNGA HEALA gyduole 
nuo kosulio; ir Dr. Whites Black 
Crow piguikas. Klauskite savo sztor
ninko ar aptiekoriaus. 

i 
■ ■# ■’•’L 

----- -------------- - ,■!„!

Dr. T. J. Tacielauskas I'
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje.

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

MILIJONIERKOS NUVALĖ ULYCZIAS

Georgijus, 
“raundui”

torius pripažino buk Sharkey 
yra geresniu inusztuku ir lai
mėjo musztyne. Musztyne buvo 
gana smarki ir Sharkey sukru
vino savo priesza.
Kumsztynes atsibuvo Flamin

go darže, miesto Miami Flori
doje kur buvo susirinko in 40 
tukstaneziu žmonių kurio už
mokėjo beveik puse milijono 
doleriu inžangos. Isz tos sumos 
Sharkey aplaike 100 tukstan
eziu doleriu o Sherbling gavo *J* 
40 tukstaneziu doleriu. ’ ♦

FARMA ANT PARDAVIMO.
55 akerlu žemes farma. Ran

dasi 5 mylios nuo Mahanoy

Jau seniai 
ap-
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Milijonierkos gyvenanezios Norfolk, Va., su pagelba Boy 
Skautu, nuvalė Hampton bulavarda nuo visokiu szaszlavu ir ta
darba atliko pasekmingai.

tl

I E. T. EVERETT f
ESAME DIDŽIAUSI ISZDIRBEJAI VISOKIU ♦Te

ISZTREME KALVI IN TAU
RAGĖS APSKRITI.

Kaunas. — Priesz kelias die
nas Užpelkiuose Pagėgių aps., 
szokiu vakarėly ‘kalvis Kuprai- 
tis būdamas girtas pasiprieszi- 
no policijai. Klaipėdos karo ko
mendantas už tai ji nutarė iš
tremti dviems menesiams in 
Tauragės

j priežiūrom
> Kretingos miesto gyventoja 
M. Mastaricne jau 5 karta bu
vo bausta teismo už gabenimu 
kontrabandos. Dabar komen
dantas ja nubaudė — isztremc 
6 men. in Mažeikiu apskriti.

MARIAMPOLEJ SUDEGE 
BE MIEGODAMI UGNIA

GESIAI.
Mariampolc.

bus plataus pasaulio kultūros 
žmonėms, kaip Lietuvoje galė
jo ugniagesiai sudegti. Juk jie 
turi viešame mieste, kur tik už
sidegs, gaisrus gesinti...

Bet faktas palieka faktu
kad netaip ugniagesiai, kaip ju 
visa bustyne — szpricauze — 
sudege.
Tai invyko praeito Sausio me

nesio pradžioje. .Na, sudege, 
tai sudege. Juk viskas gali su
degti. Bet labai nuostabu, kad 
ta taip svarbi miestui vieta, 
kur stovi apie 50,000 vertes in- 
rankiu ir pabūklu, nebuvo ap
drausta nuo ugnies.

Czia iszlenda Miesto Valdy
bos apsileidimas.
buvo nutarta nuo ugnies 
drausti. Tam reikalui ir pini
gai buvo in samata inneszti ir 
nutarimas Tarnybos komisijos 
tapo patvirtintas, bet gaisri
ninku patalpa nepasirūpinta 
apdrausti.

Dabar gaisras padare apie 8,- 
000 litu nuostolio, o valdyba 
ugniapinigiu negaus no cento. 
Ir vėl pinigus ugniagesyklos 
atstatymui teks surinkti isz pi- 
llecziu.

Į Matyt tam tikras instatymas 
kuris baudžia valstybes tar
nautojus už apsileidimą, Mari- 
ampoles Miesto Valdybos nelie- 
czia!

KLEBONO MESA PAVOGĖ. 
! Pasvalys. — Kelios dienos 
atgal nežinomi piktadariai pa
vogė vietos klebono dvieju di
džiuliu 'kiaulių, kurias nesenai 
buvo paskerdes, visa mesa. Va
gyste invykus tuo metu, kai 
klebonas kalėdojo, todėl 'kai 
kas miestelyje juokauja: kle
bonas kalėdojas pas kitus, o ki
ti pas ji kalėdoje. Piktadariai 
nesusekti.

PEREITU METU EMIGRA
CIJA ISZ LIETUVOS.

Kaunas. — Pereitais metais 
daugiausia Lietuviu iszvyko 
Argentinon — viso 2,199. Ka- 
nadon nuvyko 2,085, o Brazi-

City, Pa., ir 300 pėdu nuo stel- *♦♦ PnMNIMlfT T II? IdrI?V’7IT T laimes jeszkoti iszvažiavo
tūrio kelio. Visi reikalingi in- & llvIIVU 1I\ IkKI^lU t 1,210.
rankiai del iszdirbimo žemes. A * " ~ <£♦ Afrikon, taip pat, nemažai
Taipgi Reo trokas, 2 arkliai, 2 A Parduodame V isv^°> daugiausiai Žydu, viso
rankiai del iszdirbimo žemes. 
Taipgi Reo trokas, 2 arkliai, 2 
karves, ir daugiau kitokiu gy
vuliu. Gyvenamas namas yra 
naujas kuriamo suvesta van
duo ir elcktrikine szviesa. Isz 
priežasties ligos parsiduos vi
sai pigiai. Atsiszaukit in “Sau
les” redakcija. 1.18
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visokius Pom in
kus, didelius ir 
mažius, už pi
giausia preke.
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Kreipkitės pas j* 
mus ypatiszkai *:*
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$4.00
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WASHINGTONA, D. 0.
les priežasties Inaguracijos 

Naujo Iszrinlcto 

Prezidento Hoover 
PANEDELI 4 KOVO

■ ■ O....... ............................. ... lie ei ■■ ■ ■—'.m-,, į , iiiBii—

Per Phila. Ir B. ir G. R.R.

Apells Mahanoy City 2:37 vai. 
ryte ir pribus In Washing tona 
9:30 ryto. Grįžtant apleis Wa» 
shingtona 7:30 vai. vakaro. 
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TRŪKIS I8Z8IRITO NUO 
BEGIU.

Joniszkelis. — Sausio 14 die
na prekių traukinėlis einas isz 
Biržų in Sziaulius netolies Jo- 
niszkelio nubėgės nuo begiu du 
vagonėliai apsivertė bet niekas 
nenukentejo.
ISZ SZAKIU APSKRITIES.
Slabadai. — Metiniams sam

dininkams algos, maždaug to
kios — vyrui 300-400 lt., mer
gai 200-350 lt. piemeniui 100- 
75 litus. Sutartys daromos Žo
džiu. Dėlto kartais atsiskai
tant kyla invairiu nesusiprati
mu.

T;’ ,11”

— Daug yra atkeliavusiu 
emigrantu” isz sziaures Lic-Ii

tuvos uždarbiauti. Daugiausiai 
merginu. Visi atkeliavusieji 
darbo gauna pas ūkininkus.

— Bendrai^ visi jaueziasi 
gerai, visu kuo patenkinti. Par
tiniu rietenų nėra. Laikrasz- 
cziu skaitymas kaime, metai 
isz metu didėja.

— Naumicsczio parapijos 
kunigai kalėdodami po kaimus 
elgiasi pavyzdingai. Partines 
neapykantos ne szeszelio. Ge
ras pavyzdys kitiems.

BE KELNIŲ SZLIUBO 
NĖRA.

Sziaulenai. — Sziauliu apsk.
Nesenai p. Sz. isz P. kaimo 

atvažiavus in szliuba striuku 
sijonu. Klebonas pamatęs sako: 
“Ko neapsimovei kelnių, szliu- 
bo negausi.

GERIAME.
Kupiszkis. — Knpiszkio apy

linkes ūkininkai nusiskundžia 
blogais metais ir nederlium* 
Bet turgaus dienomis pasižval
gius po miesteli, dažnai pa įim
tai jau gerokai insimaginusius 
vyrus. Jie neatsižvelgdami nei 
in blogus metus nei in nederlių 
nei in tai kad namieje pasiliku
sios žmonos ir motinos graibs
tosi isz paskutiniuju, kad pa
gamintu kokio nors maisto. 
Taip pat nebijoma nei skolinin
ku bei teismo anstoliu — niau
kiam net užsimerkdami.

SZIAULIU MANEVRAI.
Telsziai. — Sausio men. 14 d. 

invyko Sziauliu manevrai. 
Szauliai isz anksto nieko nefcL 
nojo. Gavo insakyma, susirin
ko pasirengė in kovu ir apsi
ginklavę per 15 m. Po 40 min. 
jau gulėjo apkasuose už 5 klm. 
nuo Telsziu ir lauke “prieszo.” 
Dalyvavo visi Telsziu instaigu 
virszininkai.

Sziauliu

TRACING AS IR RETAS ŽY
DU SZ3IMIN0J INVYKIS.
Joniszkis. — Sausio 27 d. nu

sinuodijo su 90 nuosz. stiprumo 
spirito ir kitokiu nuodu prie- 
maisziu apie 20 m. amž. Jonisz- 
kio Žydelkaite Urienzonaitc.

Priežastis: nelaiminga meile.
Mat apie pora metu mylėjo

si su Joniszkio pasiturinezio 
pirklio G. sunumi. Bet pastara
jam pasitaikė turtingesne, tad 
ja pamėtė. Ji, nebepakosdama 
szio smūgio, priėmė nuodos ir 
vežant in ligonine mirė.

1,141; in Urugvajų 555, Ameri
kos Jungtines valstijas 1,562 
(czia inskaityta ir gryžtant 
Amerikiecziai ekskursantai); 
in Meksika — 70, Kuba 61, Pa
lestina 44, Australijon 17, kitas 
szalis 6.

Viso 8,893. Daugiausiai isz- 
vyko Kovo menesi, pavasari 
1,223, o mažiausiai Sausio me
nesi — 503.

DIDELE VILKU MED
ŽIOKLE.

Raseiniai. — Sz. m. Sausio 
23 d. L. T. M. ir Ž. D-jos Rasei
nių skyrius, vietos miszku ure-

4 UMKiaing

Dubeltavas 
Tikietas$4.oo
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Specialb Trainaa Sabale* Naktį

jusu namus. 
Turime du 

Ofisus:
134 E. Mahanoy Ave., Phone 2-J 

MAHANOY CITY, PA.
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dui padedant, surengė didele 
vilku medžiokle. Tytavenu 
miszkuose, kur ju yra labai 
daug ir užpuldinėja vietos gy
ventoju gyvulius, szunis ir t.t.

Tytavenu
lu 

Shftinokin 
Mt. Carmel 
Ashland ... 
Girardville .
Shenandoah .. 
Mahanoy City 
Tamaqua

r

• •••«•••»•• f;

• *•**••••*••

X Shenandoah Heights. Phone625-R X 
f SHENANDOAH, PA. f

Susirinko Tytavenu gelž. st. vi
so 60 medžiotoju ir 200 varo
vu. Medžioklėj nuszauta viena 
lape, o kita perszauta. Tai ir 

i me-visa, kas per szia didele 
džiokle nuszauta. Vilko turbut 
nieks ir nemato, Teko girdėti,^

c- kad medžiokle nors ir didele
bot netvarkingai buvo vedamo.

i, ' > pi'Vlli1 .J . . ’ . *Sjs

Ryte 
12:01 
12:10 
lfe47

. 12:55 

. 12:56 
1:16 
1:46

LNew Yorke pribus Liberty SL 6:85 
New York pribus W. 28rd SL 7’40

GRĮŽTANT—Aplėk New Yorka 
nuo W. 23rd St 6:47 vakaro, nuo 
Liberty SL 7:00 vakare Standard 
yfafrL ' ______________
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