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No. 72 / BNTBRBD AT THB MAtfANOT OITT, FA 
\rori -OPFIOM AB BBOOND OLAM MAIL

W. D. BOCZKOWHKI, Pre*. A Mg.
F. W. BOCZKOWNKI, KUtor. M 41 METAS

ISZ AMERIKOS
PAVOJINGAS BARNIS UŽ 

10 CENTU.
Lewisburg, Pa. — Susitari

mas už deszimts centu, dvi bro
lienes O’Harienes taip insiuto 
kad pradėjo metytis su akme- 
nais. Joniene mete akmenin 
taip smarkiai in keturiu metu 
dukrele Martinienės jog per
skėlė paknuszi ir mergaite 
sziadie'n guli ant mirtino pata
lo ligonlmtyje.

KOLIOJANTI MOTERE 
PRIVERTĖ VYRA PRIE

SAVŽUDINSTOS.
Davenport, Iowa. — Aleksas 

Beamish, 32 metu, gyvenantis 
artimam miestelyje Flynn, su- 
gryžes namo vėlyvu laiku ap- 
reiszke savo moteriai buk li
kos sulaikytas per du banditus 
kurie atėmė nuo jo 64 dolerius.

Moterų neintikejo jam ma
nydama kad vyras pinigus pra- 
kazyriavo ir pradegu ji balsiai 
koliot ir visaip iszmetincti kad 
pinigus prakazyriavo. Ant ry
tojaus

KUR KABO KARISZKAS DEBESYS MANDZIURIJOJE TARPE 
RUSU IR KINCZIKU 

i *

UŽLAIKĖ KVAPA PER 
12 MINUTU.

Berkeley, N. J. — Gal il
giausi laikas užlaikymo kva
po žmogiszkam kūne atsibuvo 
laike 'bandymo per Roy B. 
Warner studentas isz univer
siteto. Tasai studentas užlaiko 
savyje kvapu krūtinėje per 12 
minutu. Visi susirinko profeso
riai labai tuom sielojosi nes 
negirdėjo idant žmogus per 
tiek laiko galėtu kvapa užlai
kyti savyje.

PASLĖPĖ PECZIUJE 525 
DOLERIUS; SUDEGE.

Yonkers, 
525 'dolerius 
James AVelhouso uždegė 
eziuje agni pirma karta ir ne
atsiminė kad jame buvo paslė
pus visa savo turtą. Per vėlu 
buvo iszimti pinigus kada pe- 
ezius dege. Dabar motore pri
siekė sau ką<l daugiau neslėps 
pinigu namie tik nunosz in 
banko. Bet

N. Y. — Paslėpus 
peczinje, Mrs.

pe-

tik nunosz 
ar greitai surinks 

tiek kad nnneszt in banka?
RADO SKARBA PRIE 
PANAMOS PAKRASZCZIO.

Now York. — In ezionais at- 
valžiavo'B. R. Glasser isz Cen- 
tralines Amerikos atsivežda
mas su savim asztuonis se*no- 
viszkus Iszpaniszkus dubiomis 
(tiek kiek Amerikoniszki 20 
auksiniai * doleriai) paeinanti 
nuo 100 metu. Badai Glasser su 
keliais draugais rado milijoni
ni skarba mariniu razbaininku 
užkasta Daria no 
rn- "

inlunkeje. 
Tieji asztuoni 'dublonai yra 
verti mažiausia po penkis szim- 
tus doleriu 
Surado tena is 
bet ir daugybe 
brangiu papuoszu kaip: auksi
nes rinkes, szninrus perlu, auk
sinius kielikus ir 1.1., kuriuos 
apskaito verte ant milijonu 
doleriu.
74 METU SENUKAS TĖVU 

21-MO VAIKO.
Minneapolis, Minn. — Karo

lius Parrish, 74 metu, deputi 
szerifas, ana diena pasiliko tė
vu dvideszimto-pirmo kmlikio 
kuris svėrė vienuolika svaru. 
Parrish yra vedes antru kartu (r
o vyriauses jojo sunūs turi jau 
penkesdeszimts metu. Senukas 
aplaike daug 
nuo savo kaimynu.
ISZMAINE 13 METU MER

GAITE ANT 4 MULU IR
VEŽIMO.

Hopkinsville, Ky. — Henry 
Gibba likos uždarytas kalėji
mo kad i šamai ne savo trylikos 
metu dukrele Louise, sverenti 
vos szknta svaru del Ed vardo 
Green, 44 metu už keturis mu
lus ir vežimą. Gibbs atsivožė 
savo jauna paezia in Detroitą 
bet mergaitei tuoj nubodo ve
dusia gyvenimas ir paliego pas 
gimines kurie ja paslėpė ir da
bar senas vyras josios jeszko 
kada likos iszleistas isz kalė
jimo. Tėvas taipgi likos aresz- 
tavotas už toki pasielgimą ir 
pastatytas po kaucija lyg teis-

ir daugiau.

ir

0 gal 
no tik pinigus 

senoviszku

pasveikinimu

iuui.

P’iežli motore rado sa- 
gulinti lovoje pasian

su keliais žai-. 
dūliais kuriuos sau buvo 
davės su britv^a. Kada pati nu- 
l>ego pas daktaru,

žaidulius, moto
ro nusidavė ant palicijos jesz- 
koti pinigu. Laiko josios nebu- 

ligonis atsikėlęs 
surado karboli nes

( >’ 
n

vo vvra
vusi kraujuose

liaus susiuvo
o- tasai

uz-

vė

vuno namie 
isz lovos 
rukszties ir iszgere. Kada mo
toro sugryžo tuom kart rado 
vyra ant tikrųjų negyva. Da
bar motoro turi pati rūpintis 
iszmaitinimu penkių mažu vai
ku.

SUKAPOJO PERLIORIU 
ANT SZMOTELIU.

San Francisco, Calif. — Bu
že Drasker, pati kundukto- 
riaus, pasidavė gervaliai in pa- 
lieijos rankas ir likos uždary
ta kalėjimo už nužudinima per- 
lioriaus Mikolo Kroli, vien-ko- 
jis, po tam sukapojo įjojo kuna 
ir paslėpė in uždaroma sofka 
savo kmuharyje.

Draskeriene kalbėjo buk 
perliorius atėjo pas jaja rodin- 

ir kalbino 
Gindamasi

rankoje ir

daryt isz
kur paslėpti nužu-

ka

damas 250 doleriu 
paliegti su jnom. 
nuo jojo kirto su kirvuku kuri 
turėjo tame laike 
užmusze ant vietos.

Nežinodama 
baimes ir
(lyto lavona, sukapojo ir paslė
pė.
TURI 17 VAIKU, DAUGIAU 

NIEKO.
Waterbury, Conn. — Isz Ka- 

mulos atvažiavo in ezionais 
farmeris E. Bisailon kuris per 
24 metus iszgyvcno Kanadoje 
ant farmos ir daugiau tena is 
nieko nesusilaukė kaip tik 17 
vaiku. Jisai
kankinau tonais per 
ant. farmos ir neturiu ka už sa
vo darba parodyt kaip dideli 
pulką, vaiku.” 
gauti sau ir
kams darbus ir pakol senatve 
ji užpuls, nori dasidirbti szio- 
kio tokio turtelio.
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minto-Didesniam paveiksle 
mo miestą Pogranicznaja, Mau
džia rijo j, prie 
kelio kur prasidėjo visas
lis tarp Rusu ir Kincziku. Mu- 

Jau
mus’zta. Badai Kinai nenori su- 

ant

ft

VALGĖ PASIUTUSIO SZU- 
NO MESA; VISI APSIRGO.

Praga. — Tūlo fabrikanto 
szuo inkando in koja vienai isz 
jojo darbininku, kuris susirgo 
ant tos paezios ligos ir fabri
kantas liepo szuni niiazauti.

Darbininkas, kuris szuni nu- 
szove,
lupo kuras,

Kiniszko gelež- 
erge-

sziuose

šitai kvt

keli szimtai už-

paduotu iszlygu
per Rusus. Mažesniam paveiks- -
le matome Balt-Rusus kurie 
prisidėjo in pagelba Kinams ir 

savo 
Mandžiu-

Balt-Rusus

ergelio 
prie

nemažai duoda 
“ bratincams” 
riszko rubežiaus.

BAISUS DARBAS
NUSIMINUSIO TĖVO.

Arnold, Ore. — Qeorge Hof
fner, farmeris gyvenantis arti 
Crash vi lie, iszszauko isz namo 
savo motinos tris dukreles: 3, 
5 ir 7 metu am’žiaus, pasodino 
visas tris ant lovos ir davė 
kožnai po piliulia su trucizna. 
Po tam pats paėmė dvi tuju 
piliulių. Kada motina i nėjo in 
stuba, visi keturi buvo miria.

Priežastis tojo baisaus dar
bo 'buvo nesutikimas su pa
ežiu kuri tankiai apleisdavo'

nesutikimas 
tankiai 

vaikus ir namus.
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EROPLANAS NUKRITO 
ŽEMYN — 8 ŽMONES 

UŽMUSZTI.
Albu(|iior<|uo, N. Alex. — Din~ 

nuo keliu dienu didelis 
pasažiorinis eroplanas

kuris iszleke 
('ai i f., su 
riais, likos 
lup, su 
va rytoju užmusztais.
kad laiko lėkimo eroplanas li
kos ipataikintas per perkūną 
laike szturmo. Tarp užmusztu- 
ju radosi viena motore Mrs.

kitiir.

Isz Visu Szaliu
gūsis 
Fordo

ANT SVIETO JAU RANDA- 
SI UŽ DAUG ŽMONIŲ.

Berlinas. — Zvmus Vokisz 
kas profesoris A. Penck, tvir
tina buk ant svieto jau randa
si už daug žmonių, ir jeigu 
teip augs kaip lyg szioliai, ti)i 
2,1 (K) mete pasidaugins žmo- 
giszkos veisles nuo 1,906,000,- 
000 ant 8,000,000,000 arba po 
140 žmonių ant kožnos ketur
kampi nes mylės; Arsziause bu« 
Europoje, kuri turi tik 3,750^- 
900 keturkampi nes mylės, o 
gali iszmaityt tiktai 550,000,- 
000 žmonių, o jau sziadien turi 
480,000,000.

Amerikas turi d a užtektinai 
vietos, nes turintis .6,800,000 
keturkampiniu myliu, galėtu 
iszmaityt visus gyventojus ant 
svieto. Prof. Penck pranaszau- 
je, kad Brazilija turi stebėti
na ateito ir pasiliks nenžilglo 
turtingu sklypu. Teipgi, kad 
pustynes, lyg sziam laikui no- 
užgyventos per žmonis, bus 
ateitoje užgyventos su milijo
nais žmonių.

1

< N 

'M

Ii

nu-
pa-

parsigabeno namo, 
o mesa davė 

ežiai iszvirti. Visi deszitnts na
riu tos szeimynos, kurio val
gė pasiutusio szunc nu‘sa ap
sirgo pasiutimo liga ir 
tuoj nuvežti in ligonbuti.

likos mvlesI
'I

16 PRAŽUVO, 10 SUŽEISTI 
DVIEJUOSIA UGNESE.

Winnipeg, Man. — Kada 
namas Midway Block užsidegė, 
asztuoni žmonis užsimuszc 
szokdami per langus o de
szimts sužeista. Bledes ugnis 
padaro 'ant 60 tukstaneziu do^ 
leriii. Apie 60 žmonių iszgel- 
b(‘ta.

Memphis. — Asztuoni juodi 
vaikai sudege ant smert 

priglaudos

žmonis 
per

1’1

i
per 

užsidegimą priglaudos del 
vaiku, o 80 vaiku gi liuku ingai 
iszsi gel bėjo.

MESZKA NUNESZE 
MERGAITE IR UŽMUSZE.
Winnipeg, Mun. — Didele 

juoda meszka nunesze dvieju 
metu mergaite Fredo Groriczi- 
ko, farmerio, kuria užmusze ir 
suode. Tėvai mergaites tame 
laike dirbo ant artimos u kės. 
Kada sugrąžo namo rado mer
gaite pusiau suėsta ne toli na
mu. Du kiti vaikai ^pabėgo ka
da mate prisiartinant meszka 
prię st ūbos.

SOVIETAI STATYS DIDE
LE AUTOMOBILIU 

FABRIKĄ.
N ižui Novogrod, Rosije. — 

inžinieriai ir 
viena

I

Amerikoniszki 
pinigai statys viena isz di
džiausiu automobiliu fabriku 
Rusijoj kuris stos tarp Volgos 
ir Oka upių. Ant pastatymo to
jo fabriko padavė 6 kompa
nijos isz visos Europos, • bot 
kontraktu aplaike Austin Co., 
isz Cleveland, Ohio. _ Fabrike 
bus dirbami Fordo automobi
le i ir apie puse milijono ant 
svieto. — Pastatimas fabriko 
kasztuos 4(1 milijonu doleriu. 
Teipgi prie fabriko bus pasta
tytas miestelis del 20 tukstan
eziu darbininku, mokslaines 
del ju vaiku, teatrai, kliubai, 
parkai geležinkelei ir 1.1. — 
viskas užims nemažiau kaip 
25 keturkapines mylės.

;il|

DREBĖJIMAS ŽEMES ATI
DENGĖ AUKSO GYSLA. 
Aucliland, Nauja Zelandija.

— Baisus imsi vdimai kalnu ♦
Matakitaki pakalnėje, isz prie
žasties drobėj i mo ’žemes, kuris 
padare baisias bledes ir užmu
sze daug žmonių, buvo prie
žastim nors dalinio atlyginimo 
del žmonių tuom, kad per nu
slydima didelio kalno likos ati- 

gysla aukso
yra taip didele

SOVIATU EROPLANAS 
LEKE IN AMERIKA.

Kabarosk, Siberije. — So- 
vintu eroplanas su trimis le
kioto jais atlėkė in ezionais ke
lionėje in New Yorka.

Batai nuo e.roplano likos nu
imti o in ju vieta mažos luoto- 
les pridėti kad laike nelaimes 
eroplanas galėtu nutūpti ant 
mariu. Leks per Alaska per 
Abutano salas.

BAISI VIESULĄ ANT 
FILIPINŲ.

Filipinai. — Baisi 
Filipinų

kuri paskandino
Mavon. 
riai isz

Manila, 
viesulą prapute pro 
sala,

dengta turtinga
kurios verto
kad geologas Spemer isz Mata- 
kitaki Dredging Co., negali ap
svarstyti.

isz’Los Angeles, 
aszt non in is pasažie- 
surastas arti Gal- 

visais pasažieriais ir 
M a n omą

laivu 
Tiktai devyni laivo- 

37 iszsigialbojo. Tan
kus lietus padaro milžiniszkas 
bledes. Badai keli žmonis teip- 
gi pražuvo.
ORALAIVIS GRAFAS

ZEPPELINAS NAMIE.
Berlynas. — Grafas Zeppe- 

linas pasekmingai parlėkė na
mo isz New Yorko Serodos ry
ta padarydamas 4,595 mylės in 
dvi 'dienas, 
minutas.

Kelione' aplinkui svietą pa
dare in 20 dienu, 4 valandas ir 
16 minutu su 20 pasažieriais ir 
40 darbininku.

Visas miestelis Frodriclislia- 
i szk i Įminga i savo 

ilgai kelioniai.

KATE SUVIRSZUM TRIJŲ 
PĖDU ILGIO.

Pierce, Nebr. — “Jason 
asztnoniu metu senumo 
prigulinti prie F. G. Hali, turi 
daugiau kaip tris pėdas ilgio, 
16 coliu augszczio ir svero 21 
švara. Yra tai didžiauso kate 
szioje dalyje Ameriko.
NORĖJO PAKART SAVO 

PAOZIA.
Camden, N. J.

Morrow,
mo su szmotu virves rankoje, 
be jokio žodžio pagriebė savo 
paezia už plauku, uždėjo kilpa 
ant kaklo ir trauke prie balkio 
tiksle pakorimo.
moteres subėgo kaimynai ir 
palicije iszgelbedami motore 
nuo mirties o vvra uždare ka
lėjime.
DAUG ŽMONIŲ ŽUVO ANT 
ŽEMES, ORE IR VANDE
NYJE PER DVI DIENAS.
Chicago. — Per dvi dienas— 

Nodelia ir Labor Day, arti 200 
žmonių žuvo nuo visokiu atsi
tikimu kaip: nuo automobiliu 
48; nuskendo 18; eroplanu ne
laimėse žuvo 7 o likusieji likos 
nužudyti, savžudinstos, per 
ugnis, szaudymus ir 1.1. Penki 
jauni vyrukai isz Chicagos nu
skendo Long Lako arti Wau- 
kegon, III., per apsivertima mo
torines valties. Ir ko*žna san- 
vaite, kada tik bųna kokia 
szvento tai nelaimes pasidau
gina, ypatingai per autėmobi- 
lius. , \ 1 _

11

Nebr. J !J 
kate,

i
Iszsi-pašake:

24 metus
< i

Žmogelis mano 
vyresniems vai- n

Julije Bin-

su Jonu Weiss likos 
su perpjautu

KOKIS GYVENIMAS TOKIA 
MIRTIS.

Buffalo, N. Y.
ga, 33 metu, kuri gyveno “ant 
v i eros’’
surasta namie
kaklu, szale josios gulėjo vy
ras kraujuose o szale jojo ke
lios tuszczios bonkos nuo mun- 
szaines. Aibudu kelis kartūs 
buvo atsėdėją kalėjimo ir ger
davo kas diena be paliovos.

BAISI VĖTRA SUARDĖ 
VISA MIESTELI.

Yuma, Arizona. — Baisi vėt
ra suardė visa miesteli Bard, 
Kalifornijoj, kur nunesze isz 
pamatu namus, medžius, elek
triko stoti, geležinkelius ir te
lefonu stulpus. Beveik visi 
žmones pasiliko be pastogių. 
Daugelis žmonių sužeista o ke
li pražuvo. Perkūnas trenka in 
narna kuri uždegė ir nuo to už
sidegė kiti namai. Blodes pa
daryta ant szimto tukstaneziu 
doleriu. Bard gyventojai pasi
liko be nieko ir meldžia suszcl- 
pimo.

• •

Harrison
53 metu, iparėjas na-

.. y

Ant kliksmo 
kaimynai

Raymond isz Glendale, Calif, 
o kiti buvo isz New York o 
Cincinnati, Bostono ir
Eroplanas -buvo visas isz mota- 

4‘Citv’of Sanlio ir vadinosi 
Francisco.”

26,000,000 YPATŲ LANKOSI 
IN MOKSLAINES.

Washington, I). 'C. — Pagal 
apskaityma tai in visokes 
mokslai nes 
lankosi 
daraktorių ir daraktorku 
dusi 892,500. Užlaikvmas mok- 
slainiu kasztudja ant 
965 milijonus .doleriu.

tai
Su

26 milijonai

iii
Valstijose 

ypatų o 
ran-

y

meto

BULVE SVĖRĖ 24 SVARUS.
Brownsville, Tex. — Fa eme

ris C. Lehmann atvežu ana die
na aut jomarko nepaprasto di
dumo bulve kuri, svo-ro 24 sva
rus. Toji milžiniszka. bulve tu
rėjo 36 colius aplinkui ir svė
rė 24 svarus arba tiek kiek pu
se buszelio paprastu ludviu.

1[ Brescia, Italija. -— Septy
niolika (lankininku isz kuriu 
buvo didesne dalis moterių, su
dege ant smert o 28 baisiai ap-
dogo 'eksplozijoj parako dirb
tuvėje (‘astenade. Tik vienas 
žmogus iszliko sveikas.

19 valandų ir 34

11 YPATŲ SUDEGE ANT 
SMERT ISZ TRIJŲ 

SZEIMYNU.
London. — Vienuolika ypa

tų sudege ant smert per sude
gimą dvieju kromu ir namu 
Smetkwieke.

Sudegusios aukos prigulėjo 
prie trijų szeimynu MacDonal- 
du, Ashton ir Jones. Isz pir
mutines szeimynos sudege le
vas, motina ir keturi vaikai — 
visa szeimyna sudege. Trys 

per

k romu ir TUKSTANOZIAI ŽMONIŲ 
PASILIKO BE PASTOGIŲ 

PER TVANUS.
London. — Tukstanczi^i 

žmonių pasiliko lie pastogin 
per didelius tvanus kurie kilo 
Egipte, Indijoj ir Jugoslavijoj

11 
j 

M 
I!’’1!

Mi

fen j tri erne 
tautieezius po
Visa Vokietija didžiuojasi ta ja 
pasekminga 
svietą.

kelione aplinkui

Trumpi Telegramai.
11 Ashland, Pa. — Mrs.’John 

Kramer, 48 motu, motina pen
kiolikos vaiku, gyvenanti Hel- 
fonsteinė, mirė Scredos vakara.

U Re-ad i n g, ll *a. — Mikolas 
Vitiezak, 46 metu, likos 
musztas per pasibaidžiusi ark
lį kuri geide sulaikyti. Nelai
mingas žmogelis paliko paezia 
ir devynis vaikus.

1| Jorirzalemas. — Visa Ara
bu tauta iszszauko “Szventa 
Karo ”
ir Anglijos valdžia. Užklupi-

> k

uz-

geide sulaikyti.

p r i esza i s k r i k szczion i s

mai Arabu ant žyHti mopaliau* 
na. h .

szeimyna sudege. 
merginos kurios szoko 
langus iszsilauže sau kojas.

NUOGI DUKOBORCAI 
UŽDARYTI KALĖJIME.

Nelson, B. C. — Palicije turi 
nemažai ergelio su czionaiti- 
niais Rusiszkuis Dukoborcais 

“Laisveskurie save praminė
Sūnūs” kuriu nariai vaiksz- 
ezioja nuogi. Ana diena, kada 
palicija atėjo rado keturis nuo
gus narius tosios draugavęs, 
apie 150 vyru ir moterių už
protestavo jo ir numoto nuo sa
vos drapanas kokias turėjo ir 
o'jo ulyczia giedodami dainas. 
Palicije ir žmones pakele dide
li laruma; surinko visus auto
mobilius ir trokus, instumo 
nuogus Dukdborcus . ir nuvežo 
in kalėjimu. Bet ir tenaiis mo
teres nenore,jo apdengti nuogu 
kunu todėl palkrfje atvežė dra
panas in kalėjimą ir kožnn prL 
verstinai aprodė*

o milijonai akeriu dirvos ran
dasi po vandeniu. Bledes isz- 
nesza ant milijonu doleriu.

Kairo, Egiptas. — Apskai
toma buk per iszsiliejima upes 
Niliaus, vanduo padare bledep 
ant 20 milijonu doleriu del Iš
vainos kuri likos Užlieta. Val
džia paaukavo milijoną dole
riu ant suszelpimo žmonių.

METE BOMBA IN BOSĄ; 2 
UŽMUSZTI, 14 SUŽEISTA.
Nice, Franėije. — Kokis tai 

nežinomas žmogus mete bom
ba in prisigrūdusi bosą kuria
me važiavo buvusieji Italiszki 
kareiviai su savo szeimynoms 
kurie atlankinejo kariszkRs 
vietas. Bomba užmusze du Tr 
sužeidė 14 žmonių. Isz tuju aaž- 
tuoni randasi dideliam pavoju- 
je-

Badai tasai užsikeisejimas 
ant It ai i jonu buvo suokalbis 
priesz Fiicistuwfkuriu Francu- 
zai labai neapkenezia.
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Kas Girdėt
ARGI BUTU TAI

LIETUVAITE
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Daug žmonių serga rnmatiz- 
mu ir kenezia baisias kanezias 

, nuo jojo. Žmones ne karta mus 
užklausė ar randasi kokios gy
duoles ant nimatizmo, na ir 
ant giliuko iszskaitemo vie
nam irnedikaliszkam žurnale 
apie sopa gyduolę kuria iszra- 
do Daktaras Chase ir buvo la
bai pasekminga gydyti ruma- 
tizma. Žinoma, mes negvaran- 
tiname už josios pasekme tik-' 
tai pa duodam kaip ja ja pada- 
rvti, o vadinasi “
auksinis aliejus arbA stiprus 
kamparinis tepalas.” 
kite kamparo szaku (gum 
camphor) 2 unc., aliejaus me
nino (origanum) bu i les (hem
lock) sassafraso ir tinktūros 
raudonųjų pipiru (cayenne pe
pper) 1 unc., aliejaus kajepato

Dr. Chase’s

Nusipir-

■>

V
r j#".’

.. ...............
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Pana Morta Norelintc (No
relius) isz New Yorko, laimėjo 
plaukimo kontesfa 10 myliu in

!■■■. ■ I .. . I I.— . I....................  ■■■ • II

Lietu vos Gen. Kosulato
Jeszkoma

■ —---r
Kalaszauskai, Juozas ir Ma- 

tijoszius, kilę isz Veiveriu v«ls. 
Skriaudžiu km.,
apskr., Amerikoje apie 30 m. 
leszko brolis Kazys.

4 r»

Mariampples

Perminąs, Antanas, kilos isz 
Rubiki) km., Sedos vals., Ma
žeikiu apskr., Amerikon ntvy-

• I kės dar priesz kara, bene iii r.) 11 T- 1Rhonnndonh, Pa. Feszko tėvas 
Sfasvs.

Perminiene, Marijona, kilu
si isz Raseinių apskr., priesz 
kam gyvenusi Glasgow, A,lff" 
lijoje, i)o karo iszvykusi Ame
rikon. , \ ..

laika 5 valandų, 24 ininutu il
so kurni u.O0 Daugiau

LU U 
kaip „J

(aliejum cajcputi), tarpntino, 100,(XX) žmonių prisi’žiurinejįo scsno Olose.
spirito kloroformos 
riszko etom (sulphuric ether)  
po V2 unc., geriausio alkoho- . ,» Afti.vezm? Motore 
o nevartojant laikyk gerai už- 
kimszta.

'Nuo 
skausmu 
skaudamos vietos ir ant delno 
ir subraukyk gerai, užpilant 3 
ar 4 kartus kožno braukymo; 
.jai yra galima, laikyk ranka 
uždėjus kol perdegins. Daryk 
tai rytas ir vakaras, arba jaigu 
didelis skausmas, ir per pietus.

O gal szitas maiszymas gal 
ir palengvins skaaismus ken- 
tantiems ant nunatizmo.

ir snlfu- lenktvnoms.

geriausio alkoho- ant tojo už

SAJJIiB
- M < 4 A - - K.. ■■ - - -h .» .... ( ’ Į Jr
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TRYS ŽENKLAI
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KRYŽIAUS
.. |

TIKRAS ATSITIKIMAS 
‘ • i .

— Na taL ryto atvažiuos

K v '

iW

vaikai! Phsirodinkite gerai, 
nepadarykite( man sarmatos?9 * * * r*Ir da ka.sbAr kplhate kas. die
na “Teve inusuy” praszindami 
dvasios szvclUęs npszvietimo

Pove inusuy” praszindami

del savias ir jus, teip kam prl-
_____ l ■ ‘ •

Suvirszum,1 r ii f’ 7 :r 1 r
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pen kosdeszim ta
ra tikėliu pakilo in viražu ant 
tojo užklausimo ir vienbalsei 
pasznukc:

sakiau!

Stasiulis, Juozas, apie 30 m. 
amž., kilęs isz Szakenu valse.z., 
Sziauliu aps., iki 1923 m. gyve
nos Adah, Pa., Box54, Teszko

i ' i t ' * • j «

Sinkeviczius, Ignas, Ameri
kon ,atvykęs..1907 ip., (arpavo 

sužeistasliaus puse kvortos; sumaiszyk J<jJUlsv.nio (j|. pakratė su gal- Amerikos arm i jojo,

<1 idol i u 
ir t.t., užpilk ant .

nimatizmo

departmentas

va. Tada kunigas vela užklau
so:

O gal tai
nizmo ?”

“Ne dva-siszkas
arsziau.”

“Ar-gi tai
to?”

“Da arsziau jegamasteli.
i i

i <

priežastis komu-

teveli, da

'butu

kare, 1921 m. gyvenos 356 JĮą- 
nover St., ar 475 MitcluflJ, Mįl- 
,waukee, Wis. Nuo .1921 m, ne-

iJ■; J ih.• ■h’*ra jokiu žinių.

Slaboszevicziai Antanas, Vac- 
bedievys- las ir Justinas, kilęs isz Rasei-

Teip praszau ku
nigo katecheto!

Akys jojo žibėjo užganady- 
mu, kada kiaune vaiku pasku
tini įkarta katekizmo. Lauke 
jujii sunkus ekzaminas kada 
pribus biskupas! Stengėsi ka- 
nuęgęriause iszmokint vaike
lius.

Ant galo atėjo laukiama die
na su nekantrumu. Pasitiko 
biskupa kaip prigulėjo priimt 
toji dvasiszka. Po trumpai pra
kalbai irt susirinkusius para- 
pijonus, biskupas pradėjo bir- 
piaypt. Pp pabaigimuį biripa- 
vone# atėjo ekzaminas apie ti
kėjimą. .

Kunigas kateheta pakol pats 
užklansinejo klausima viskas 
ėjo kanogeriausia.. Bdt kada

I

........................................ ■

0 drebaneziu balsu isztare žo
džius: — Ženklinu tavo ženklu 
kryžiaus varde Tėvo ir ’Sū
naus ir Dvasios Szventos! — 
Atsiminias biskupas taja die
na, kada vaikinelis ji ženklino 
kryžium Szv. sujudino biskupa 
teip jog tas vos galėjo susilai
kyt nuo aszaru.

III.
Pavojingas tykumas 

pa tnuja gyvenimo biskupo. 
Langai užtraukti miogstubę.je. 
Tarnai palooiaus ir kunigai 
klausinėjo apie sveikata myli
mo biskupo. Bet žinios daoina 
kanoareziausios; Da szendien 
gal ateit paskutine valanda jo
jo gyvenimo. Ir dabar paliepė 
pas save paszaukt palocini ka- 
pętona idant ji, pateptu szvęn- 
tais aliejais ir paskutiniu atlol- 
(lįmų.

Jau eina pulkas kunigu, o 
daugiau isz ju senukai. Jau
nas kunigas kamžoje ir 
stula ant pecziu, 
rankosia. indą su szventals 
aliejais.,

Tylėdami pulkelis kunigu 
prisiartino prie lovos mirsztan- 
ezio, Andrius’ Yanaitis — ba

vicsz-

su
nesza savo

niu apskr.
Pittston, Pa.

■ n 1 11111111 *•

KELIAUKIT IN LIETUVA PER • 
KLAIPEDA 

Laivais Baltic Amerikos Linijos

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI IN KLAIPEDA 
IR ADGAL. PATARIAM PIRKTI LAIVAKOR
TES IN ABI PUSI, NES TU0MI SUOZEDINSITE 
SAU PINIGU.

*

11

Na tm kas do priežastis?”
Ugi jegamasteli tasai ru- 

mat/izmas jam pepavelina eiti 
in bažnyczia.

Antanas gyvenęs 
, ir žuvęs anglies 

kasyklose ir tai nuo gatveka- 
rio sužeidimo 1912 m. Vadas 
gyvenos Mąnipold, Pa., Wash
ington Co. irgi mainierys. Jus
tinas “Shelskis” buvęs polici-

Treczia klesa $107. Treczia klesa in ten ir 
atgal tiktai $181. Turistine treczia klesa, 
Main Deck $129.50. Turistine treczia klesa 
in ten ir atgal tiktai $216. Cabin $147.50

Revenue Tax” ir Pagalve “Head Tax” atskirai

Per “Vasaros Sezoną” važiuojant in Europa nuo 15 
Birželio iki 15 Liepos, o in Amerika nuo 1 Rugpuczio 
iki 22 Rugsėjo, visos kainos padidinamos $7.50 
vienan galan, o $12.50 in abu galu.

Komercijos 
raportuoja, kad immigrant a i 
vis mažiaus ir mažiaus pinigu 
siuntinėja giminėms arba 
sziap užsienyje. 1928 m. jie isz- 
sinnte tik $189,000,000 sulygi
nus su 1927 m. $241,000,000.

Komercijos departmentas su 
iszdavimu skaitlyniu sako, kad 
pirma — “pereitais keliais 
metais Europa nereikalauja 
tiek daug pagelbos kiek pirm 
to reikalavo, 
mot tik galima 
parsitraukia in szia szali savo 
levus ir žmonas, kurioms pir- 
miaus daugiausia pinigu buvo 
siuneziama.”

Tos skaitlynea Komercijos 
Department ui buvo pasiustos 
nuo Amerikos konsuliniu afi
šų net keturias-deszimts sza
li u.

giminėms

__ < <

Europa

Antra — kuo- 
immigrantai

Kokis tai profesorius szokio 
garsina buk Adomas su .Ieva 
szokdavo rojuje! Turėjo ten 
žvėrys nemažai misistebet isz 
raivinimosi Jevos su Adomisz- 
ku paredu...

nuomone tai

Vela kokis tai asjronomas 
sako buk neužilgo turėsimo 
pabaiga svieto.

Pagal musu 
svieto pabaiga ne greitai 'bus.
— Žmones patys sau pabaiga 
priskubineja. Kada visi latrai 
gala gaus, tada karalyste Die- 
viszka atkeliaus. Sziadien szu- 
nije ant viso svieto, nuo karū
navo! u gaivu lyg ubagu.

Jaigu kada zuikis hz užtvo
tos iszsigauna tai jau nesu- 
gryžta, taip panosziai ir su
žmonimis, kada gaunasi in 
laisves szali ir prakiuri akimi 
duslios tai sunku juosius ap
temdyti.

Czia vyrucziai Amerikos, va
lios ant žmogaus neturi nieka
dos, jaigu elgiesi pagal tiesas.

Gamta paskyrė kad motore 
turi turet patogumui o vyras 
iszminti. Bet vienok tankiai 
atsitinka kad garmta kaip ka
da biustą nes tankiai matome 
bjauria motere turinczia di
dele iszminti o patogus vyras 
turi imti “toniko” ant sudru- 
tinimo savo smegenų.

8zena<loryje, kada kunigas 
atėjo atlankyti Bimbaitienia 
ir užbaigė savo bažnytinius 
privalumus užklausė josios ko
dai Josios vyras ne eina in baž-

Vargai žmonijos dideli!
Sziadien ponas — rytoj uba- 

. sziadien sveikas, 
sziadien gyvas,

gas ; 
sergi; 
mires!

— Del ko tai taip, isz gilu
mos atsidusęs žmogus pamis- 
Ivs.

* Taip’ 
nuo mirties nepalbegsi bet kas 
kiszasi turto lir vargo, sveika
tos ir ligos, butu galima apsi- 
saugot jaigu 
galybėje. . .

Bet kada tieji sanprotavi
mai žmonių užstos?

Simus Dievo nedari* 
skirtumo tarp žmonių; visi del 
Jo buvo vienoki;
sziai stengėmės eiti pėdom 
Kristaus bet kaip .toli esame 
nuo To, ant kurio pavidalo li
komės sutvertais!

papratimo kad 
Melas! Aleįle

tinas “Shelskis” buvęs polici
ninku Pittsburgh, Pa. ir AVest- 

- , ville, Pu-, vejiau pastoje# ka
ry to j riuomęnen, dalyvavęs ekspodl-
rytoj

— lisztikro žmogau,

tai butu ‘žmonių

jokio

mes pa nu
eit i

Sakome isz 
mylime Dievą. —- 
Dievo apsiroiszke per pildymu 
Dieviszku prisakymu o pama
tas tuju pnisakymu yra: ne yra 
tarp mus ne augsztesniu ne že
mesniu — visi lygus.

Tas pamatas suprantamas 
perdėm isz dvasios ir modegos 
ir pritaikinta pilname suprati
me. del žmoniszkos gyvasties, 
duotu laime žemiszka.

Tai vis svajone.
Mes žmones, taip esame ma- 

žinleliai, taip vargingi, kad da 
tukstaneziai metu praslinks 
kol galėsime pasakyt: Žmones 
myli Dievu. Džiaugiamės vie
nok vilczia ir tuom saldžiu 
prijautimu kad ateis tas lai
kas kada per tikra meile Die
vo, vargai žmonijos dings; ka
da vargu ant svieto ne bus.

O dabar?
Norint s pa maželi

del dasiekimo tuju tikslu kut- 
vertybes žmogaus noda- 

lypsto. .
■ Juk szios dienos komunistai 
ir socialistai nori rojų ant že
mes sutvert bet kas isz to, jai-

irk i mos

rie

cijoje jn Meksika., Reikalinga 
tikru žinių apie juos. leszko 
sesuo Adolfina. , , > .

Pszvorskaitės, Elena, Stase 
ir Zofija, kilę isz y Brąc5f4nliu 
km., Seiriju vals. Ėleno isztc-
kejusi už Sziaųlio. Amerikon 
iszvyke 1911 arA912 m. Icsz-'
1 T______ A_____

ko giminaitis Juozas Czeresz- 
ka. i

Antanas Raczys, girnos apie 
1906 jp,, ir Ąnele Raczyte, gi
musi apie 1904 m., kilę isz Bu- 
dvieneziu km., Keturvalkip y., 
Vilkaviszkio aps. Tėvu vardai 
Martynas ir Urszule. Seniau 
gyveno Baltimore, M d. Juos 
pažinojęs John Grebliauskas, 
425 S. Paca St., Baltimore, Mcr. 
leszko sęsuo Ona.

leszkomieji arba apie juos 
ka nors žinantieji maloniai 
kviecziami atsiliepti sziuo ad
resu;

Consulate General of Lithuania 
15 Park Row,

New York City, N.Y.

•V . ♦ » < . .

pats biskupas pradėjo klausi
nėt atsitiko kitaip. Baime 
priesz biskupa uždarinėjo ma
žulėliams lupas. Ne nusistebė
jo tuom biskupas, ba suprato 
gerai baime vaiku priesz bis
kupa. Bet mokėjo su valke
lei# taip apsieit, kone kožnas 
atsake gerai ant užduotu klau
simu, Bet kaip nusistebėjo ka
da paklausė Andriuko Yanat- 
czio, isz pirmutįnios klases, 
stoyinczio ant franto: — Pa
daryk man ženklą kryžiaus! 
Vaikinelis* atsake ant to pus- 
bajsej;. — Ne padarysiu! — 
Kuningas kątechta net parau
donavo ir susisarmatiino — o 
gal ir užpykins, išgirdęs toki 
atsakymu Andriuko. ,

Nusiszypsojas biskupas, ta
ro in vaikineli:

— 0 del ko ne padarysi ?— 
ir iszgirdo atsakymu kurio ty- 
kejosi iszgirst. “Bę ne galiu.”

— Kas tam snargliui pasi
daro szendien, 
persižegnoti — suniurnėjo 
save sėdintis Yanaitis, tėvas

susisarmatiino —

atsakymą Andriuko.

jog negali ne 
in

♦ 0 ♦
W H1 *
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91,000 TIK UŽ 60 CENTU.

Ka tas tūkstantis doleriu Žmogui 
relszkia, jaigu jis yra apimtas ko
kios nors liąos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jaigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne hutų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jaigu jautiesi esaa ap
imtu kokių nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu valst-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio ne
matinio, nenoro valgyt, stropų ir pe
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po

gu ne eina paisytu keliu per kr““"'. plauku »ilnki-
tąjį tikra socialistu 

priesz kuri szios gadynes so
cialistai tiek ženklina 
tamsumu priesz szviesa 
naktis priesz diena.

Kristų,

kiek 
arbg

KVITU knygele Draugystėm* del be
mokei imp pinigu ligoniam*. Preke 25e 
KVITU knygele Draugyste®* del K* 
sleriau* Ęog sudėtu pinigu en| 
•uairinktmu. Preke • - • ‘ lie.

•e

atariau* nog sudėtu pinigu an|
* ‘ Preke - -

W. D? BOCZKOWSKLCO.,
MAHANOY CITY. FA.

Preke •

nio, pleiskanų, szlapinimosl lovoj, k 
kitu Ilgu. Atslunsk 60c. tai gausi 
vaist-AoIlUi kurios jums sugražins 
sveikatą, panaikins mfretas ligas.

Jąigu kenti nervu nulrima, galvot 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szirdies liga, tai atslunsk 85c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus "Nervų Preparatąs”. Nervų Il
gą yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai H* 
gal Be)!* Ir suteikia žmogų! ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
Ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardąvinetojaj visuose miestuo
se. M- ŽUKAITIS,
25 Gillet Street, Spencerport, N. Y,

teip vadinosi palocinis kapeto- 
nas — prisiartino prie lovos, 
kuris buvo jam daugiau kaipo 
priedelis ir geradejus ne kaipo 
perdėti uis. Su aszaromis aky
se bueziuoje ranka jau susza- 
lusia kaipo jisai priesz penkio
likos metu ženklino jojo kakta 
ženklu 'kryžiaus, patepdamasženklu 'kryžiaus, 
aliejum szv.

Dangi szka s nūs i szypso j i m a s 
pasirodė ant lupu senelio.

— O Dieve, nedatyromi yra 
visokiai Tavo! Tegul būna 
vardas tavo pagarbintas ant 
amžių! isztarias tai, puolė ant 
paduszku. Pradėjo mirt. Ka
pitonas suteikė mirsztancziam 
paskutinius palaiminimus.

Trumpam laiko atsiskyrė du- 
szę mokytinio Kristuso iii laja
palaiminta szale, kur paregėjo
Sutvertoji! savo. F. B.

' DARBAS NUŽEMINA.

Vincukas buvo turtingo dak
taro sūnūs. Tėvai ji leido in

Baltic America Linijos laivu populiarumas Lietuviu 
tarpe priklauso ne viep nuo to, kad jos lavai eina 
tiesiai in Klaipeda bet ir nuo to, kad pasažieriams 
teikiama geras maistas ir patarnavimas.

-T.

’ ISZPLAUKIMAI LAIVU ISZ NEW Y0RK0 
POLONIA ... 7 Rugsėjo | LITUANIAPOLONIA ... 7 Rugsėjo LITUANIA .... 5 Spalio 
ESTONIA .. 17 Rugsėjo POLONIA .... 12 Spalio

Del visu informacijų kreipkitės in vietos agentu arba

BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge St. New York

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laldoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tihiu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre ir 603 W. Mahanoy St.

GYDUOLE NUO ANGLEKASIU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama gyduole variuojama su 
stebetine pasekme per 30 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis. Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, Užėima ir szalti galvoje, 
Priszakini skausmą galvos ir t.t. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preke 30c per paczta. 
Iszrasta ir parduodama vien tik per

HAMPDEN LABORATORY 
724 MULLBERY ST. READING. PA.

Andriuko.
Idant žinotu visi tie 

manolei,”
mistino Andriukas tame laike! 
Bet turėjo tuojaus dasižinot 
atsakymu. No galiu, ba ne da- 
siekiu teip augsztai! — Nau
jas dyvas. Ar-gi vaikiukas ne
galėjo valdyt rankos, jog no 
savo kaktos negalėtu dasiegt? 
Niekas lyg sziolei to nežinojo! 
Sztai Andriukas insidrasinias, 
paszauko staiga i.

— Asz ne pasiegsų kaktos 
kunigo biskupo!

Dabar suprato visi ir pri
pažino vaikineliui teisybe. • -wax* a

“isz-
kaip iszmintingai

mokslus ir gražiai rodo. Vi li
aukas didžiavos ir isz augszto 
žiurėjo in savo kaimyną dran
ga, kalvio sunu, kurs suodi
nas, surukęs dirbo buk tai 
prasta darbu. Seniau Vincukas 
dar su juo draugavo, bet da
bar jau nenori su juo nei susi
tikt. Mat, geda. Jis ponaitis, 
o szis juodas praszcziokas.

Ta nedora Vincuko pasiel- 
ima pamate jo tėvo dangas, 

pasiszaukes Vincuką 
sziap jam kalbėjo:

— Pamacziau, kad tu dl-
- ' ‘ ♦» ___ i 1 • 1 • 1

dranga 
ma-

B 
kuris

Susigraujinias dabar bis
kupas, pakele Andriuką in 
augszta ir taro meilingai.

— Turi teisybe mažink pa
daryk man dabar ženklą kry
žiaus.

Ir szvontu ženklu iszgany- 
mo pasženklino kūdikis kakta 
susigraudinusio biskupo, Ta
rno laiko davėsi girdot verks
mas Ivisojo bažnyczioje susi
graudinusiu žmonių.

II.
Nepaprastas krutėjimas szc- 

dien gyvenime biskupo. Plo
čius priesz katedra apsiaubtus 
per minia žmonių, o terp kuriu 
radosi daugybe vaiku, — Slen

džiuojios savo turtu ir kilme 
o niekini savo gera 
Juozuką, su kuriuo isz 
Žens taip dailiai sutikote.

— Tai kas — atsake Vin
cukas ■— kad jis
kaip Žydukas, ir dirba toki 
biauru darbą. Tfiu, asz ne’ken- 
cziu tokio darbo.

— Tai negerai protauji, vai
keli. Dirbti Dievas insake. O 
vol jis taipgi dirba nei 
ne žemesni už tavo, 
naudinga ir reikalinga.

kas padarytu 
s,

kas apkausytu ratus, kuriais 
teip mėgsti važinėtis, pagalios 
ir arklys nekaustytas negalėtu 
toli bėgti. Taigi atsimink, Vin
celi, ’kad kiekvienas darbas 
yra tai atlikimas savo prieder
miu, pildymas Dievo passkyri- 
mo. Ir norą joks darbas žeml-

KRAUJO 

Sloginimas
Žmogus lekiant su eroplanu per 
mares yra ne didesniam pavojuje 
negu žmogus su dideliu krauju 
sloginimo. Jeigu kraujagyslos yra 
užkietėja; juos gali trukti bile 
kada. Laikykite savo krauja, szir- 
di, nervus, plauczius, inkstus ir 
vidurius geram padėjime ir apsi
saugokite nuo pavojaus.

KREIPKITĖS PAS
Dr. Hodgens Specialistą

Tik Utarninke, Seredoj, Ketverge 
Nuo 9 valandos ryte iki 9 vakare.

Antro floro, 4 S. CENTRE ST. 
POTTSVILLE, PA.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentist as M ah anoj u je.

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

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $623,358.62

kaip Žydukas,

nobutu kalvio, 
durims užkabu

pajuodęs,

kiek 
o labai

Kad

užsklandas,

I

reikalaukite:
Pas Visus Lietuvius 

Sztorninkus

BIRUTES
Saldainiu isz Lietuvos
J eigų Tamstų Sztorninkas 
ju neturi, praneszkite mums 
j c vardu ir adresa kad mes 
galėtum jam pasiusti pasiū
lymą.

LITHUANIAN IMPORTING GO
818 E. SIXTH ST.

SO. BOSTON, MASS.

i

i

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pree.
J. FERGUSON, Vice-Pres.irKas. |

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

dien Žolines o biskupas dirma- 
vojo vaikelius katedroje. Pas- 
kutiniose eiliose lauke stu
dentai miesti'szkos seminarijos 
o terp tu radosi teipos-gi Ąn-
driukąa Yanaitis. Iszmintipgn
ątsąjcymų, duotu priesz kelis
metus, atvėrė ątyda biskupo, 
Kurys juQ!T| užsiėmė nuo tos 
dienos, Szendien ketino priimt 
ant saves dvasiszka stoną.

Susigraudinęs biskupas pa
ženklino ženklu kryžiaus su 
szvontu alįojumi but studento
ženklino ženklu kryžiaus

pantis žmogų, nebent tik blo
gi darbai žemina, nebent tik 
puikybe ir pasiputimas žmogų 
žemina. Augsztai kilsi — že
mai krisi, sako patarle. Insi- 
temyk ja, Vinceli.

Vincukas suprato, kad tel-

žemina. Augsztai kilsi —

singai kaliui iv kad jis negerai 
daro^ tai padėkojęs už paturi
ma, žadėjo griežtai taip neda
ryto daugiau.
ma, žadėjo griežtai taip nedę-

A-BE-CELA arba pradžių akaltymo Ir 
ruezymo, del vaikam*. * Preke X5« 

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
MAHANOY CITY, FA,

x X X

MILL A PATTERSON STS., 
ST. 0LAIR, PA.

Bell Telefonas 1430-R

Iszbalsamuoja Ir laidoje mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus paruo- 
szia nuo papraszcziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvlu, veseliu, krlksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

........................   ■—nm''— mu  ...............  ■■

v

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. į ;

i Į ■ I

3-ozia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST 00.
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. , ‘ Dekite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite

i

del žmogaus kuris dirba ir czedina.

kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
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Mano prieteiius, maliorius, 
inpuole in toki pasiutimu, ta
rytum — vandenio atsigėrė, o 
žinoma, kati kiekvienas malio
rius saugojusi vandenio —kaip 
ugnies. Bėginėjo po °

(pavadinta taip per mane
kamba-

H”
isz piktumo) ir be jokios prie
žasties, kaip tigras, bet toksai 
isz baisiausiu, ka nieko neda«- 
rytu tiktai mesa estu. Isz to at
žvilgio kiekvienas maliorius, 

panaszus inreikia pripažinti, 
tigrą.

Maliorius-gi apie kuri kal
bama, buvo tdje valandoje isz- 
tikro, kaip draskantis tigras o 
vadinosi — Dieve jam atleis- 
kio — Simanas Vabalas. Tvir
tas buvo bestija, nepaisant taip 
silpno vardo, peczius turėjo 
kaip mėsininkas arba Horku- 
lesas, storas, kaip geležinkelio 
tarnautojas, ir begOKliszkas 
kaip knygininkas. Barzda tu
rėjo dailia, kaip koksai misijo- 
nierius, nors isz savo persitik
rinimu buvo greieziau žmog- 
edia nei apasztalas. Draskė ir 
tampo toje valandoje barzda 
kaip uraganas bet ne toksai 
musu džiovininkas bet kaip 

• ATUerikoniszkas uraganas. To
je valandoje buvo taip pasiu
tęs kad nuo jo buvo galima vi
so ko sulaukti, net užmokėjimo 
raudos už namus. Vienok man 
rodosi kad asz perdedu. Tikras 
maliorius nepadarys to net bū
damas blaivas.

Bėgiojo taigi Simanas Va
balas isz kampo in kampa, vi- 
siszkai be jokios atilos isz sza- 
lies tiktai, del nekurio invairu- 
mo, paspyrė su koja kede arba 
stala, kuris isz baimes drueziai 
paszokdavo ir klibėdavo.

— Aaa!.. Aaa!..—krankė 
Vabalas.

Ir ingaves urnai proto nepa
stovumą, supjaustė per dvide- 
szimts audeklu, iszsirinko pa
veikslą — arsziausia ir pradė
jo ji draskyti su tokia pasija, 
kokia galima labai retai pama
tyti net ant perstatymu sostą- 
pylose, kada losziamos trage
dijos arba žymesniu poetu bū
relyje. Priek tam szukavo ko
kiu tai lialsu, panasziu in su
gadinta grama foną.

Pagalios, kaipo poezija ant 
dvieju kojų neatsakanti buvo 

operacijos,

ir

priimto skyriaus 
parkrito ant žemes, ant nuga
ros nusitvėrė abiem rankom už 
galvos ir staugdamas bure ko
jom in grindis. Jam ant kojų 
smarkaus būrimo atsake skam
bėjimu langu stiklai, dvi bon- 
kos ir vienas stiklas, su apdau. 
žytais krasztais.

Ant žemesniu lobu szuo su
staugė persigandęs o varnos 
tupinezios ant stogo, pakilo su 
trenksmu.

O maliorius spardosi ant 
grindų, ka pagalios ture jo pa
ženklinti visi seismografai vi
sose observatorijose. Netrukus 
durys laimingai sugirgždėjo, 
taip kaip duszia būdama kan- 
cziose.,

Maliorius, jausdamas kad 
kas toksai ineina, inpuole pas
kutiniam pasiutimai), nepaisy
damas net ka jis tuo savo bau
bimu atszaukia. Tas traukosi 
ilgesni laika, kadangi atejas 
yveczias nesiartino. Net jau nu
bodo malioriiri tasai nusimini
mas, taigi ant valandėlės per
trauke burti kojom, pakele gal
va ir pasižiurėjo kas toksai 
atėjo. Pamates-gi pažystama

spardėsi ant

žingeidumo, kadangi niekados]reti, 
isz nieko nesistebejo.

Buvo taippat maliorius, 
maliavoje tiktai isztvirkusius 
aktus. Apsidadro 
kambari, surdoto skvernu nu- 
szluoste meszlus nuo kreses ir 
sau ramiai atsisėdo. Pasižiu
rėjo nublankusiai in pasiutusi 
Vabalu ir tarė;

— Dantį tau skauda ?
— Kvailas,,.
— Tai gaila kad ne dantis 

nes turiu szviėžios terpentines 
o tas tau pagelbėtu... Be,t man 
szuni pergazdinai... p

Vabalas susinervavo.
Ko czion at lindai?
Ba misljnau kad manos 

szauki idant ateięzian, 
man szuni pergazdinai,

— . Pasakyk savo 
kati jis yra galvijas.

— Tai asz... — pertrauke 
iszkilmingai prieteiius. i, .

— “ .. .0 po tam tau pata
riu idant dirbtum ir nedžio
vintum sau galvos apie ta ak- 
(orka kuri tau mažiausia per

'IIIlHlHHIIlHllHHHIIIIHIIlHIlOHIimąinHHIIiHHIHIHIIHlHi

o

aplinkui

Bet

szuniu i
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menesi deszimts rubliu kaszr 
tuoja nes tau del to negali už
tekti o asz nwluosiu nes to
kiems kai į) tu iszxlykunams ir 
la mpartams neški uodą idant 
po kalbinėtus iszleidinetu ir 
tris kartus ant dienos valgytu 
pietus arba ir daugiau. Todel- 
gi ta viską ka turiu, užrasziau 
ant bažnyczios ir liepiau idant 
už tave melstųsi, nors tas ir 
taip negelbės nes isz negeros 
spklos nieko gero negali but 
kilia maliorius...” Aaa!

Kudas prieteiius mirkeziojo 
linksmai akimi ir net užsitojo
jo kadangi ji isz džiaugsmo 
užpuolė smarkus cziaudulys.

— Tai buvo Urbai gražus 
mūras — tarė pagalios.

— Kad tu paspringtam! — 
atsake jam suvargęs Simanas 
Vabalas.

— 0 tu mielinai kad ji ap
turėsi ?

— Nemislinau, buvau tik
ras. .. Esi u sunaikintas, turiu 
skolas.

— Man esi kaltas deszimts 
kapeikų už tabaka, atmink!

?

Prieteiius paklausė szaltai: 
r— Ar pateptus?
Vabalas tylėjo.
— O kur nori szauti, ar in 

szirdi ar in galva?
— Ir in szirdi ir in galva!

O kas tau rupi? ,
—■ Ba jai in galva tai turė

si jos po tam ilgai 'jeszkot i tai
gi todėl tau vėjy ežia in szirdi. 
įi'Tr Balvonas!

Bot 'prieteiius ’buvo laibai 
doras’, nors ir kudas,

—■ Gaila man tavos Simnnai 
temyk: man bo tavęs b|i0 labai 11 
>•111 • » v • ? |

Ar žinote ka asz jum 
pasakysiu?

Manau kad pameluosiu, 
laižomoje ir Skulkine szpitole 

pastatys, 
Kur Lietuviszkas mergicas 

patalpys.
Mat už 10 motu atsiras daug 

invalidu,

ė i 
i I

I
! i
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vis ^nogui jliūdna, kadangi
yra linksmiau, nors turint pa- 
žinstama szuni, o ka sakyti, jai 
turi prieteliu. O kur tu tai ga
lėsi padaryti? Gal jau no czio- 

v i šokia a Inta tuo jaus

— Žinoma, ne czionai.
— Pagalios, vėl mar| szuni 

pergąsdintum, o tasai kudlius

na i nes 
susibėgs.

yra labai nervuotas. O sii^daig-
tais, kas padaryti ? , , . /

r— Gali viską pasiimti, pa- 
springkl.

—• Matai Simonu Ii
vi šoko keliaueziau
jai tu ilgai besikankintum, bet 
kaip tavo myliu, taip negaliu, 
neturiu laiko...

— Apsieisiu...
— Žinoma

bo busiu, tikrai busiu. Tada 
jau daugiau nepasimatysime! 
Na, sunku! Neverksiu nes kas 
man isz to... Kad jau nori nu- 
s'iszauti, tai szaukis, tau to nie
kas negali užginti... Na duok 

, mielasis, ir

• •

, asz del 
su tavim,

bet ant pngra- 
tikrai busiu.

tau Dieve laimiki 
lengva smerti!

Pakratė drueziai ranka Si- 
manui Vabalui, apsidairo su 
skausmu po kambarį, palinga
vo liūdnai su galva ir iszejo.

Tik už duriu atsiliepė:
— Ei, Vabalas!
— Ko dar?
— 0 jai laibai volai sziadien 

nakezia sugryžtum, tai nesi- 
trankyk laibali garsiai nes asz. 
miegoti negaliu.

— Sprandą nusisuk!..
Simanas Vabalas gra'žiai 'iia- 

sirede, ba’isu revolveri inside-

apsidairo

tai

— Esiu sunaikintas ir tik jo in kiszeniu, užsirūkę pape- 
ant jo smerties pasitikėjau... rosa ir dszeijo. Jam rodėsi kad

— Dabar gali pasitikėti 
ant mano smerties. Gausi szu
ni...

I •»
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Lie 111 v i sz k u m crg i n u 
0 kur pasidės, 

Kaip sveikatos neturės?
Isz jaunu dienu iszsiszabždes, 
Jokio darbo dirbti tnegales.

Oi maitele, tėvai nerūpestingi, 
Nesako nieko kaip dukrele 
\ dirbti tingi,
Kaip hambiliais naktimi 

valkiojosi, 
Paskui sportelius genio josi.
Nebijokite, vyrai žino >apie 

kožna,
Katra gera ir paeziuotis 

•možna,
O paleistuves ir valkatos, 

Negaus vyro nieką (los.
Del tokiu tai szpitoles 

pastatys,
Ir kožna valkata patalpys 

O kur tiks? Niekur! 
Latro ne nori visur, 

Tokiu niekas nelaikys, 
Net ir isz 'darbo iszkikys.

* ♦ * .

Ohajuj mergica viena

* J

DRĄSIOS MOTERS
. - j jį y. .. , !

(Atsitikimas isz laiku kares 
Rusijos su Japonija)

Saule raudoname kamuolyje, 
tarėsi krauju apipilta, ir ne
paprastai iszsipletusi, slinko
žemyn ir junges su horizontu; 
tarsi isz pykezio berdama savo 
kruvinus spindulius ji nurau- 
dino padanges ir ten iszsiblasz-
kiusius debesis,' ir ten debesy
je giliai paslėpė savo veidą. 
Augsztai, pusraudoniamo de
besyje tviskėjo žaibai ir paty- 
loms dundėjo griausmas. Sza- 
ly miesto buvo traukiniu sto
tas ir ten važinėjosi juodi trau
kiniai. Vienam biauriamo trau
kinyje blizgėjo prieszais ug
nies akys nasrais, kaip szimts 
pailsusiu vilku, baisiai szuka
vo; in ilgiausia eile prie jo 
prikabinėtu vagonu žvaigždėti, 
apsiginklavę ponai vare tvir
tus, jaunus vyrus ir žadėjo nu
vožt in tokia vieta, kur badas, 
kankinimai, viens kito žudy
mai ir isz visur surinkti bai- 
siausiejie žmogžudžiu inran- 
kiai: su tais tali inrankiais reik

skaldo ginkluotiems masko
liams antausius. 'Pakilo di
džiausias trukszmas ir sumi- 
szimas, pribėgo isz miesto dau
gybe žmonių: vieni žiopsojo, 
kiti stojo in moterių pusę, o 
ginkluotieji in ginkluocziu 
puse, , Traukinio virszininkas 
liepe maszinistuli paleist in ke
lione traukini, bet maszinistas 
atsisako žudyt moteris, kuriu

liepe maszinistid paleist in ke-
■ta m i a a * a a •

daugybe buvo sugulė ant gelę- 
žiūkelio ir lauke mirties. Mo
ters nuolatos szauke:

' — Nebijomo mirties, nebi
jome!! Kad jau vyrus ant mir
ties veža te, tegul mirsztame ir 
mes!..,.

Kaip tik traukinys sujuda 
jos puola po spyžiniu ratu.

Kovojo hii ginkluotais sar
gais silpnos beginkles moters, 
Jiejosi nekaltas kraujas. At jojo 
kazokai, musze, kapojo ir 
draskė, ■ keikdami jas, mete 
nuo geležinkelio iri griovius, 
draike ju drabužius, spardo; 
moterių aszaros maiszes su 
krauju; nukentėjusios su ilgė
jimu lauke mirties. Neužilgo 
jau važiavo traukinys kruvino
mis vėžėmis.

Traukinys szniokszte, vejas
stot priesz nieko pikto jiems uže, kraujuoti vagonai dunde- 
nepadariusius žmones, ~ j........  ; ‘L
taip pat valdžios suvaryti, jauto savo dvasioje nesupran-

o anie

I !■ ■■ ■■■■■■■■■ ee

TRUMPOS
PASAKAITES

'tt

MOTIEJUS PAS KUN. 
PRABASZOZIU. 

f ■1 ■ • . ' '% • ’e
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Atbėga Motiejus pas pra-
baszcziu, vos galėdamas kvė
puot ir praszo, idant ji nuo pa
ežius Agotos atskirtu:

— Jegamisti, i 
sau koja nupila ūži u

tegul asz 
t, o-gi ne 

gyvensiu su mano paežiu ir ga
na!

— O-gi kas pasidarė? — ta
re kunigas akis pastatias, — 
ar teip niekai ji ji? Del Dievo! 
da nėra nedelo 'kaip susivin- 
cziavojote ir jau nori atsiskirt?

Negaliu ilgiau gyvent ir ga
na, — su verksmu Motiejus 
pasakojo laikydamasis už gal
vos. — Jau man toji mOrgina 
dagriso lyg gyvam kaului.

— Ar gal ligūsta?
— Ne, jegamastie.
— Tai gal no klauso? gn! 

lave musza, gal gore?
— Oj ne, jegamastie, suvis

he!

1
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— Gal su vyrais užsideda? 
ant svetimu vyru žiuri?

— E, ne jegamasteli I — 
isztikimiause pati nuo veseiles.

—Tai kas do kvaraba? Kam 
nori atsiskirt?

— Ar gal liežuvnike ir gir
tuokle?

— Oj ne-ne.

nepadariusius žmones, 
f - ,j4!- ;
tam tikrai iszmokyti, 
priesz save stovinezius, 
nepažįstamus žmones, ne pa
tys nežinodami už ka....

'Pakilo aplinkui verksmas ir 
aszaros savuosius atlydėjusiu- 
ju moteriszkiu: ginkluoti po
nai ju neprileido paskatini 
karta su savaisiais atsisvei
kinti. Verkė motinos savo su- 
naieziu, krito ant žemes, ran
kas lauže, koi'ko visus pikta
darius ir ju vyriausia galva — 
cara, ir siuntė juos in pragaro 
už žudymą ju penėtojų ir gy
venimu vilties, 
savo broliu, 
visas ramumas tik jie. Verko 
moters savo vyru ir tu nelai
mingu vaiku, kuriems prisieis 
badant nustojusiems tėvu mai
tintoju. Verko mergaites savo 
mylimųjų jaunikaieziu,

jo, o vyrai nuliude sėdėjo, jie

žudys
, sau

Verko sesers 
kurioms tebuvo

tama jausmu, kurs iszmetinejo 
jiems apsileidimu, apsnūdimą 
ir baime; j r grauže sanžine už 

akla 
vai-

moterių apleidimą ir už 
klausymu kraugeriszkos 
džios.

BILE EINA PINIGAI
$

Daktar’s žinomi ir turtingas 
Pas ligoni szaukt’s atėjo, 
O ligonis nelaimingas... 
/Jam už žygi nemokėjo.

tiktai tik-
tai....

— Viskas butu gerai, tiktai 
atsigabeno per trumpus pata
lus/ jog kas'nakt kojas labai 
nuszalu. — Tai tas yra ir nore- 
tau norint karta taji varga už
baigt.

GERAS BIZNIEMS.
I 
r

-.T,

I
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Antra kart kaip pavadino, 
Daktar’s eme sau murmėt: 
“Jai ligonis gyvent žino 
Man už žygi tur mokėt.”

Jus nežinot koks jis pon’s 
O be dugno jo delmon’ 
Tai mat esą neblogai, 
Bile eina pinigai.

įr ju Advokatas mokslą baigės

Vienas žmogelis padėjo pas 
sztominka tūkstanti doleriu, 
o ne paėmė jokio ženklo nuo 
sudėtu pinigu ir ant nelaimes 
likosi po žeme mainose už- 
musztas. O kad neprigulejo in 
jokia draugyste ir pinigu prie 
savos, ėjo du kalektorei rinkt 
pinigu ant paikavojimo negy
vėlio. Na ir užėjo pas taji 
sztorninka.

— Ant ko jus kalektavojet, 
ar ant tojo ka užmusze maino
se?

Rl7 
Badai tokios ant svieto nėra

Josios suvaldyti negali, 
Kožna a ploja kaip gali, 
Ir da bjaurini apjuodina, 

Be atsilsio visada. 
Su vienu vaikinu, 

Poruotis susikalbino, 
O kad *biski plikas buvo, 
Tai szirdeles pipiru gavo, 

Po grinezia bėginėjo, 
Bjaurini nebageli,apkalbėjo,

S,—

jaunuose szirdyse augo eneę- teigdamas sude, 
gija stot in kova su prieszais 
ir iszvaduot mylimuosius. Na
mie būdamos prikalbinėjo vy
rus neit bėrei kalo sau mirties 
jeszkot. Vyrai visados tiek te
atsakydavo.

i

— Ka asz vienas padarysiu, 
kad visi eina, kad... jeigu man 
bus sunki bausme.

Dabar jau moters mato la
bai daug vyru verkaneziu ir 
nenorineziu skirties m;o savų
jų ir suprato, jog visi nono-

• A • « A

Taip melavo lyg apsvaigęs 
Buvo gudriausiame bude. 
Szaukem mes su pilna burna: 
“Geda savžine parduot,” 
Jis atsako: “szaukt nedurna, 
Kas man duona gal duot?” 

Jus nežinot koks jis pon’s 
0Jbe dugno jo delmon’s,— 
Tai mat esą neblogai 
Bile eina pinigai.

0 aptickorius be saiko —> 
Buk tu vargszas ar turting’s 
Jis už vaistus brangiai laiko 
Nepagel'bsti ne meldim’s. 
Kas kasztuoja jam tik centas, 
Doleri jis už tai iszlauž, 
Neturasiu, jam tik baika, 
Ar tu vargszas — jis neklaus!

Jus nežinot koks jis pon’s 
O be dugno jo delmon’s,— 

. Tai mat esą neblogai, 
Bile eina pinigai.

Pas bambiza stora, sena 
Žmones eina kogreieziaus, 
Pro kita grūdasi, stena, 
Kas dauginus maloniu gaus. 
Auksą, vari, jis ten rinko, 
Dangaus turtą davė jiems, 
Ir varguoliu kuopos slinko, 
Dangaus turtu nėr’ biedniems.

Jus nežinot koks jis pon’s 
O be dugno jo delmon ’s,— 
Tai mat esą neblogai,

ant gatves in ji visi žiuri ir 
kad su pagarba jam einan- 
cziam duoda kelia. Vejas pra- 

, ar tai 
czionai umali kvailiszkai nusikvatojo 

kada jam pasiseko ant gatves 
užsigesinti liktame. Smulkus 
lietus lijo, kaipo per sapnu, 
pamažu, nuo bodžiai. Vabalas 
brido per didžiausia purvyną, 
iszgalvojes labai kytrai, kad 
žmogus, kuris eina ant smer
ties, neturi reikalo žiūrėti in 
czeverykus. Ėjo vientulio par
ko pusėn, ‘kur nusprendė už
baigti gyvenimą, pilna skaus
mu, dygliu, f ark h teptuku, ter
pentino ir aszaru. Taip yra! 
Ant to paties suolelio nusi- 
szans ant kurio rudai Felcei 
prisiekė iszkilmingai meile,

— Kvailas esi! Ir ka asz dėjo smarkiau pusti 
dabar pradėsiu? Isz 
mane iszmeta rytoj arba po
ryt: valgyti neturiu, ko ant 
modeliu neturiu...

— O iszmaliavok dede gra
be, tai galėsi dykai...

Vabalas urnai inpuole pasiū
ti man, vėl pradėjo 'bėgioti po
kambari ir rauti plaukus.

— Nusisza usiu!
— nusiszausiu!

— Aha! — insimaisze ku
das prieteiius — o kaip sutiksi 
po smert ta amanasa tai nuo jo 
užpakaliu nusisuk.

— Kaulus jam sumalsiu 
idant neturėtu kaip atsikelti 
ant paskutinio sūdo!

Ūmai atsistojo priesz priete
liu ir paliejo jam ant peties 
ranka.

— Klausyk —kalbėjo, — 
kaip Dieva myliu asz nejuoka- 
voju, 'asz isztikro esiu be jokio 
iszejimo. Juk asz Felcei žadė
jau kad kriauczkai užmokėsiu, 
sargui daviau pagarbos žodi 
kad jam <111 rublius atiduosiu.

— O, tai blogai.
— Kas blogai ?

,— Taip lengvai duodi pa
garbos žodi.

— Turėjau, sakau, turėjau 
tai padaryti...

— Taip bet iszdykini bar
barą. .. 0 tas negerai.

— Na, ir ka dabar? Nusi
mausiu ir pabaigta bus... O 
ka asz po velniais turėsiu dar 
sau galva džiovinti ir...

— Žinoma, — tare priete
iius — su taja vandenio dau
gybe, kiek tu jo turi, tai sun
kus darbas.

Vabalas buvo liūdnas. Palen
kė galva ant krutinės ir su tuo 
labai suvargusiai iszrode. Po

suriko

vakariene ir kitokius daiktus 
varduvių dienoje. Tegul žino 
Viena beždžione kad per ja. 
Gerai palikti ant žemes nors 
viena prisiriszusia szirdi. — 
Ba sargas laidokas, mane 'kei
kė — mislijo....

Vejas ant jo smarkiau suuže, 
kada inžopge parkan ir spjovė 
jam in veidu lietum nuo arti
mojo beržo. Vabalas susiran'kc 
revolveri su ranka suspaudė Ir 
ėjo. Nesmagu jam buvo žiūrėti 
in parko iszveizda ženge kaip 
nesavas. Nėra nieko tokio at
kaklesnio kaip malįorius.

Tolinus bus.

Sako: o gal ir gerai turėsiu 
Kaip nuo plikos szviesa 

turėsiu,
Ir da kitaip pliovojo, 

Kiek tik ant liežuvio turėjo.
♦ ♦ ♦

Skulkine vienam mieste 
užtikau, 

Pas vienus Lietuvius užėjau,
Mat gert užsimaniau,
Ir naujienų dažinojau.

Tonais kožnas gerti siūlinėja 
Kad tik pradžia padaryti, 

Va i kineliai indrasyti, 
Žinoma turi masznele 

krapsztyti, 
Ant galo ir masznelo atima

Plpigolius sau paima, 
Už tai gert turi, 

O pasigeria vėliaus guli. 
Bet jau tas nepasiseka, 

Nubaudė kožna vaikiuką, 
Isz tolo szaliniasl, 
Mat kožnas .bijosi.

♦ ♦ ♦

Buvau neseneį Kanadoje, 
Tyczia tegul in ten kas 

nuvažiuoja, 
Daug ten latru pamatys, 
Ir 'del daugelio pasakys. 
Ypatingai szventa diena,

'1 ’ I

Ypatingai szventa diena 
Vargiai rasi grinezia viena, 

Kur tykiau užsilaiko, 
T r* 1 a i k r a szcz i us ska i to,

i

roms eina, tik nesuprato, del 
ko' tiek daug vyru nepažysta ir 

„ I L ft A a « * *

— Tai-gi, ar ne duotumai 
ka mister XX...?

— Ar tam r 
man ne užmokėjo už orderi 1 
Tiek to asz duosu 2 doleriu, te
gul žmonis ne zauniję, jog asz 
nieko nedaviau.

— Žinojome, jog turėjo pi
nigu pasidejas pas koki tai 
biznieri, bet ne radome jokio 
rasztelio,
dings žmogaus kruvina proee.

— O kam durnas, jeigu bu
tu pas mane atneszias, tai ne 
butu dingiu ne vienas centas.

................... "I ■IIIIIIWHII0I—

— Esu nusiminęs, jog ne
turiu vaiku.

— O motina tamistos ar 
teipogi buvo be vaiku?

ana da ir

asalba, be *jokio abejojimo ant 
svieto, pradėjo vėl savo spar
dymą.

— Taip turėjo iszrodyti 
szventas Vitas!.. — sako sve- 
C^iąs.
. Simanas Vabalas pakele pir
miau galva po tam atsistojo ir 
pradėjo kratyti savo drabu
žius. Pasižiurėjo in svėczia; 
sveczias atėjo be kepures nes 
apaezioj gyveno. Buvo tai ypa
tybe baisiai ilga ir nepaprastai I tam karavano žingsniu prisi- 

(viin/lMinau * n a

JUOKAX

Pats pareina isz sztoro na
mon ant pięt ir nusimesdamas 
surdota rugoja, jog labai kar

>4

szta, o pati pritardama sako:—ta, o pati pritaraama sago:— 
Teisybe, dnszuk, labai kąysz-

ta net mėsa pecziuje sudegė.

Kunigas in vaikina: — Pa- 
sakykie tu man, 

a a

vaike, |cas
stosis isz to žmogaus kuris ne-

- a ■ • t a' w

I

Nesisaimatina ne *žmoniu, 
Ant atrytu ir kumpu,

Tr ant geležinkeliu.|I (Uit ^vJC4U1KvUU.

Orgijos tankiai atsiprovinoja,
i"

Komedijas be pinigu 
parodine ja, 

Cypimai, 
Staugimai, 

Keiksmai ir plūdimai. 
Susima|szia vyręi,,bobos ir

va ik I na i,

nesupranta viens kito ir ‘kiek- 
viens tebemano, kad nenorįs 
eit ant mirties tik jis vienas.

Nelaimingųjų tėvai ir bro
liai nuliude žioplinėjo, jau tai
sės važiuot namo i? ramino 
verkanezias moteris. Žandarai 
moteris stumdė, liepe namo 
važiuot, isz ju aszaru juokėsi.

— Netikėtai toj scenoje pa: 
sirode jauna mergina, pilna 
energijos ir karsztos dvasiqs, 
stojo priesz verkianezias mo
teris ir suszuko;

—» Moters! Žinau jog nu
manote musu vyru nesusipratl-
ma, matot ka-pi visi nonoroms 
eina/ net kiti ir verkdami, 
kaip avinai in plovykla, sulin
do in vagonus; nuėjo in kare 
su tikru savo prieszu, su tais, 
ni A ' J k W

kąs juos ten veža, be 'kovos ei
na ant mirties, užmirszo mus 
ir savo tėvynė. Mes moterisz-
kosios pž juos stokime in ko
va, atimkime juos isz pricszo 
yeygijos įr neduokime iszvežt!

Apstojo mergina ginkluoti
T • £ X •ppnai įr iszvede isz stoties na

mu.
Sujudo motęrs, užsidegė

joms kraujas, perstojo yęiku-
s|io^, puolė prie vagonu duriu, 

• r* T k • 1* 11 i-- - ----- — — - - - -■ ------ --- - --------------------------------------------------

rus in kova. Iszsigapdo visi

tai jau kaip rodos

■

1 ®

✓ /

Bilo eina pinigai.
Tula moterėlė, senuko, 
Vargsze buvo visad’ ji; 
Jos Onute kaip lėliuko, 
Saugojama ir gra'ži... 
Dabar turtinga, meto pinigais, 
Nes dukrele kas jai tinka, 
Erne dirbti vakarais...

Tai mat esą neblogai, 
Bilo gaima pinigu... 
Vieni nauda tur’ isz ju, 
Ąntri begalo vargu...

Ūkininkas turoj’ lauko 
Ir labai gražius namus,

/

Z

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUV1SZKAS GRABOR1US 

(Bell Pitone 072) 
331W. Centre St. SbenandeaK P.d.

✓ 
✓ 

✓
z

Z 
Z 
/

*

Nubudimo vnltndojo tuteL* 
kiam geriausi patarnavima. P»> 
laidojima atliekam rūpestingai 
r _ - * - *• * \
nfidintl.

Isz Mahanojaus ir Girardvilioe 
jeigu kas pareikalaus mano pa* įį 
tarnavima tai meldžiu man tele- 
ionuoti o pribusiu in daszimta 
minutu.

ir gražiai. Busite pilnai užga> ✓ ;
\ !
/:

v//
✓

/ii

Si

■•i

Jr;

Bell Telefonas 072 Jį

K. Rėklaitis
LietuvUskas Gra^frlae

Laidoja numirėlius pa-

11

300 Market Street, 
TAMAQUA,

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

010 W. Sprue* StrM 
MAHANOY CITY, PA.

Balius daro, laike nuo laiko, 
Szore kunigus ir ponus,4 
Ukinink’s skoloj nusmukęs 
Ir pavargęs pinigais, 
Nieko, nieko jau netekes 
Šau iszejo ubagais...

Dabar* ubag’s ^buves pon’s, 
Tuszczia dabar jo delmon ’s, 
Juoke'e ponai, kunigai, 
JU <felmenuos jo pinigai...

noyojo atidarinot ir szau'kt vy 

ginkluotiejie, szoko duris gin
ti, ęp kardais mosavo, moteris 
kapojo; moters ; ’ ’ / 1
tus be ginklu kpvėjo; puolė

bgrzdqs akis ir plaukus su

Lietuviai tankiai poszasi, 
Ir provojesi.

Jaigu kur Liotųvjtfi garsingi, 
Tai czionais o ir ęiliuĮaiingi, 
Ba kam, kain, striukiui teks. 

Liotuvys visur pateks.
į

«(
M

priesz ginkluo- 
kpvpjp; puolė, 

ant ju su inirszimu, rovė jiems 
bgrzdQfl akis ir plaukus su 
kumszeziomis ir akmenuicfciais

-
■ •

sirupina a^ie iŽganyma savo <« • A • t A • « t
isnkudūs, burna guodotinas!artino prie stalo, iszsiome isz duszios o tiktai apip kuna?

—   _ m a. «a a-vwVi «« o ’ 1 - f --   1 i T T * Iv « a « 4 rv a <j v

— riebus,
Vaikinas:

Murejo-gi žydrumom akimi be veri ir liūdnai eme ant jo žiu-'gus stosis
sveczias turėjo ramia ir miela, stalcziaus koki tai baisu revol-l 
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Tai tokis žmo-
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I ŽINIOS VIETINES Jaunikaitis ir Trys 
Paneles

j

NEPAPRASTAS
VAIKAS

Giliutes Apgynėjas KARUNAVOTAS KAIPO
“KARALIUS JURGINIŲ”PASAKAITE

w

ant
žmonių

West

B

B*-

.11

a*

— mergaite apie 8 
vaikas apie 6 metu,

— Liūdnas paveikslas per
sistatė del sedineziu 
ant gonkelin
Mahanaoy Avė., Utaminko va
karu, kada du maži vaikucziai 

metu ir 
vede už

ranku savo girta teveli isz ko
kios urvos. Anglikai net 
szpjaude ant tokio regėjimo 
girto tėvo, kuris iszrode kaip 
jautis o silpnesnis už tuos du 
vaiknezius. Sarmata. ‘

— Marijona, pati

Tūlas jaunikaitis, nuėjo in 
svietą jeszkoti sau paezios ir 
drauges del savo gyvenimo.

Atėjės in puiku miestą, su
rado tris patoges paneles in 
kurias tarė:

— Patogios
žvaigždes ant dangau 
tokios

I ■ .................... —

GAMTA PADARE SZPOSA. 
VAIKAS UŽGIMĖ BS LUPU, 

AKIU IR NOSIES.

esate, 

jieszkau

kaip 
o asz

Vinco 
Juodeszko (Lapinskiute) likos 
iszvežta in Ashlando ligonbuti 
pavojingai serganti 
ryta.

—, Garnys

Soredos

NEDELINE EKSKURSIJA 
IN

NEWYORKA
NEDELIOJ 15 Septemberio 

Dubeltavas 
Tikietas

Dabar yra smagiausias laikas ap
lankyt New Yorka važiuojant arit 
Readingo Geležinkelio ekskursijos

Specialia Treinas Subatoa Naktį

Isz Ryta
Shenandoah......................... 12:85
Mahanoy City .
Tamaqua .........
New Yorke pribus Liberty St. 6:35 
New York pribus W. 23rd St. 7:40 

GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7:00 vakare Standard 
Time.

Buvo szilta ir giedri rudenio 
diena. Neszioti, paėmus mažy
te Ciliute, nuėjo su ja sodan, l 
kur ant medžiu buvo daiur nu
nokusiu obuoliu, 

1 \aikas (grusziu) ir slyvų.

i \ 
į *

■ >
I

D r. Luther Michael, sveikatos virszininkas

$4.oo’-K * • iimcuw r
Dabar yra smagiausias laikas ap-

kur ant medžiu buvo daug 
kriausziu 
Paklojus 

po medžiu marszkono, noszio'to 
pasodino ant jos vienu metu 
Ciliute ir padavė jai kelis ap
skirtus akmenėlius,

I 

♦ 
f < X*’* F
I i

kis kuri 
k i u,žvaigždes 

idant man pražibetu tamsuma 
mano gyvenimo.

Visos trys saldžoi nusijuokė 
jauuikaieziui.

— O ka manote dirbti, pa
togios kvietkeles isz stebuklin
gu darželiu? — užklauso.

— Asz patogus jauikaiti, 
grajinu ant tokio indo, ka va
dinasi fartapijonas— tarė pir
mutine.

— O asz, mano juodaki, ma- 
liavoju žiedus ant szilko 
tarė antra.

Asz, malonus jaunikaiti, 
mezgu puikius mezginius isz 
plonu siūleliu kaip
— tarė tTeczo.
Jaunikaitis nulindo, iszgirdos 

tai, paėmė savo pakoliavinga 
lazda, o iszejes per duris tarė:

— Einu toliau patogios 
kvietkeles, — jieszkoto del sa- 

paezios, kuri mokėtu kepti 
duona isz miltu ir skalbti ma
no drapanas. — F.

Lodžius, Lenk.
nuo laiko girdime kad ton ar 
szen užgima nepaprastas kudi- 

gamta nepadaro ta
koki u jpriivalo ibnti. Tas

atsitinka no tik tarp žmogisz- 
kos veisles ibet ir tarp gyvuliu. 
Visi panaszus gimdymai, žmo
nos visaip apie juos kalba o 
lengvatikiai sako kad tai baus
me Sutvortojaus už kokius ten 
son o v i szk u s p ra s i k a 1 timus.

Sztai ka imuoto isz 
Cenžkovieu, po
rijona Vojdieno nesenei iszto- 
kejusi už vyro, 
eita sau va i to trynukus. Dvi 
isz juju buvo mergaites kurios 

gimusios kaip ir

kaimo
Radom u , Ma-

kuriais 
Ciliute su džiaugsmu pradėjo 
žaisti.

Neszioto, sėdėdama szale Ci
liutes, siuvo jai. naujus marsz- 
k i uolius. Ciliutes broliukas 
rinko po medžiais nunokusius 
vaisius, o senas szuo, Rudis, 
gulėjo szale mergaites ir snau
de.

Nesziotei, besiuvant, 
adata, ir ji nubėgo namo kitos 
pasijeszkoti.

— Jnrgut!

Ciliutes

f

• •••••••• 1:16 
1:45

nulūžo
pagimdo pra- 

try nukus.
tarė neszioto, 

paliauk rinkes vaisius ir pa
sėdėk truputi prie Ciliutes, kol 
asz sugrysziu.

Nubėgo neszioto ir sodno 
vartelius uždare.
Jurgutis, berankiodamas vai

sius, dabojo Ciliūte; neszioto 
dar vis ne buvo sugryžusi.

— Eisiu jos paszauktu; Ci
liutes tuo tarpu dabos Rudisl- 
taro vaikinas.

Iszbego jis isz sodno, pali
kes vartus atdarus; Tuo tai*pu 
sodnan inejo degloji kiaule ir, 
pamaeziusi Ciliute po medžiu 
besedinezia, nubėgo tiesog prie 
jos.

rod vn i kai 
“mon- 

gyvento- 
nutare nžplenyti upe-

paliko puiku 
sūneli del ponstvos J. Mažei
kiu ant 335 W. South uliczios, 
ana diena.

— Miestiszki
(Council) vela padare 

Pirmo vardo
jus, nes 
laka 800 skvere, o pirmam var
de upelukas teip pilnas pelenu 
ir dorto kad vanduo ineina in 
žmonių skiepus ir visai nesirū
pina palengvinti žmoniems.

dange- 
kuris

kės 1 >

vortinkliu

palengvint i
Gerai žinomas 

liems Edwardas Tarša, 
dirba First National Bank ap- 
sipaeziavo su pana Munley isz 
Shenadorio Sorodos ryta.

Pana Marijona Grinevi- 
\s sau va i t (‘s 
pažystamus

■*» 1

ožiui e, lankosi kek 
pas gimines ir 
Waterbury, Conn., Astoria, L.I 
ir Wilkes Barre, Pa.

SHENANDOAH, PA.
— Ignotas Kolis, gyvenan

tis ant W. Lloyd uli., 
darytas kozoje už 
savo nanv»., Posūnis Kazimie
rai Kerszickis pasakė palici- 
jai, buk jojo patėvis aplaistė 
rakandus ir karpetus karasinu, 
po tam uždegė ir iszbego isz 
namu. Kolis yra pasimetęs su 
paežiu ir vaikais kurio gyve
na ant Arlington uliezios.

likos už- 
padegi m a

J.— Panedelije ponstva 
Bara lieka i, dukters Helena ir 
Monika kaipo ir Mildred Na- 
rejauckiute, atlankė savo šil
uti Antana kuris gyvena King
ai one.

Frackville, Pa. — Szv
Marijos, Lietuviszka parapija 
parengė puiku bazara su pasi
linksminimais nuo 1 lyg 7 Sep
temberio, ant naudos vietines 
parapijos. Kožna va k a ra daug 
žmonių atsilanko laimedam: 
puikes dovanas. Rengimo ko
mitetas szirdingai meldže no 
tik vietiniu bet ir isz aplin
kiniu Lietuviu atlankvti 
bažara.

P.

SZI

Port Carbon, Pa. — Penki 
anglekasiai likos apdegintais 
per eksplosije South Penu ka- 
svklosia. Visi likos nuvežti in ar
Pottsvilles ligonbuti. Henney 
isz Middleporto, Petras Oželis 
ir Murphey isz Port Carbon, 
Levan isz Pine Grove ir Pet
ras Lenackas isz Minersvilles.

Paskutines Žinutes
Edison, Ga. — Užpykus 

ant savo tėvu, kurie jaja nu
baudė už parėjima vėlybu lai
ku isz paveikslu, Perl i na Ham
mack, 16 metu nusiszovo ant 
smert panaudodama revolveri.

If Billings, Mont. — Bar
ney Benson, 33 metu, angleka- 
sis isz priežasties persiskyrimo 
nuo savo paezios, nuszove ją
ja, motina ir tęva ant smert, 
po tam bandė atimti sau gy
vastį.

PARSIDUODA FARMA.
f

Geo. S. Deem puiki farma 
140 akru, viskas geriausiame 
padėjime. Atvažiuokite pama
tyti. Randasi Locust Valley.

Geo. S. Deem,
R. F. D. Barnesville, Pa.

toliau

V (‘S

DŪMOJIMAI
mol-In pora sueina isz 

les ir reikalo, bet tank i aušo ir 
isz kvailumo.

Jeigu kam nori gerai vė
tai velyk jam lengvoslinti, 

sziitlies ir sunkios maszneles.
Ar tave vargina pakram

tas? Jaigu vargina tai mans- 
tykie apie rytoju. Ryto busi 
laimingesnis.

Tankei groieziau iszmok-
t i gali negu užmirszti.

Žmonis pasakojo 
moteryste tai yra pekla, o bet 
yra didele skirtumą terp tik
ros peklos: Pekloje prakeiktie- 
jei dega, o moterystes pekloje 
dorus žmonis dega.

Lietuvei kaip žuvis duo
dasi ant meszkeres nutverti, 

patrijotu

buk

meszkeres 
tiktai reik© nuo “patrijotu” 
dažinoti kokia kirmėlaite ant 
va su ko uždėti.

Alus daug geresnis negu

< 4

vanduo, dzievaž! Vanduo per- 
verezo triobas, o alus tiktai 
žmogų porverezo.

nystyi dega;
kaip senatve iszeina.

Ziegoriai yra gana tei
singi, o bet juosus kabina....
ant sienos. — F.

o alus

Žmogus rūpinasi kaip jau- 
rupinasi vėliau,

JUOKAI.
DUKTĖ SOCIALISTO.

Daraktoris: — Kodėl Dievas 
davė bulves?

Mergina: — Del biednuju 
žmonių, idant ir jie 
kam kaili lupt...

turėtu

Jaunikis nesenei pribuvo isz 
toli ir užejas pas pažystamus, 
o radęs pirmutine stuboje vie
na gaspadine namo, pasivei'ki- 
no ir klausė pribuiszas:—

— O vyriause dukrele po
nios Emil'ka, ar jau isztekejo?

— Hei paeziut paszauko po
ni, iszkiszus galva in kita stu- 
ba, — ateik szen ka greiicziau- 
so, szion turime juniki del mu
su Emilkos.

PER DAUG NORI.
Marijona: — Povileli, jeigu 

tu mane teip labai myli, tai tu
ri savo meile parodyt.

Povylas; — Gerai, Szokio in 
upe, o asz tavo iszgelbesiu.

yra. sveikos ir •z 
visi vaikai.

Bet treozias tai 
v ra 
kuris nors vra 
žmogų bet neturi 
nosies ir 1.1.,

isztikruju 
n (‘p a p ra s t a s su t ve r imas, 

nors yra panaszius in 
Įlipu, akiu, 

neturi pirsztu ant 
kojų o rankos labai ilgos.

Žino apie nepaprasta vaika 
pasklydo žaibiniu greitumu po 
visa aplinkine ir iszszauke ne
paprastu 
žmonių.
spėja buk isz tos priežasties 
užeis nelaime ant visos aplin
kines. Nepaprastu kūdikiu už
siėmė keli 'daktarai ir tyrinėja 
jojo visa kuna. Kūdikis lyg 
sziam raszymui yra gyvas.

nusistebėjimą tarp 
Tamsus kaimuoeziai

UZKLUPIMAS
ŽIURKIŲ

ŽIURKES BAISIAI SUKAN
DŽIOJO KŪDIKI, MOTINA 

ISZ BAIMES APALPO.

Torun, Lenk. — Motoro kro- • • 1 ' ' • t • •mininko Izaoko Kedeno isz- !
gintus verksmą dvieju mene
siu kūdikio, apie freczją va
landa po <pusiaunakt, iszlįpo 
isz lovos ir nuėjo pažinroti kas 
jam atsitiko. Kada uždoge 
žvake paregėjo baisu regini: 
rankutes kūdikio buvo baisiai 
apgraužtos kaipo ir kojukes. 
Motina taip persigando kad 
apalipo prie kūdikio loveles. 
Dvi -dideles žiurkes nubėgo nuo 
loveles o treczia sėdėjo inal- 
sziai, be jokios (baimes.

Ant josios riksmo ad'bego vy
ras ir mėtėsi gelbėt mote re iri 
kūdiki. Paszaūktas daktaras 
apžiurėjo sukandžiota kūdiki 
bet kaip rodos -mirs.

Locnininkas stubos likos pa- 
szauktas ant atsakomybes nes 
nosistenge isztre-mti daugybe, 
žiurkių kuriu priviso po visa 
narna. i

' • 1 • * •

Izaoko Kedeno isz-
I

apie Ireczią ya-

R

po

atsitiko.

Tikra Teisybe
Sudžia: Kaip pravarde?
— Jonas Kaczikeviczius 

teip mano vadina.
— Kiek turi motu?
— 50 metu esmių dorum 

žmogum.
— Kur gyveni ?
— Ant žemes, o dangus ma

no pastoge.
— Kuom užsiimi?
— Myliu, dainuoju ubagau

ju tikiu in Dieva ir turiu vilti 
Dievuje.

— Tu pavogei bandele duo
nos?

Ponas sudže! buvau 'alkanu 
ir jau suvis neturėjau pajiegu, 
ka mane sulaikytu no pavogi
mo bandeles duonos.

— Turi gera liežuvi, galė
tum gaut darba.

— Asz dirbta u noringai

v

Jisai: — Tai tu esi siratnJj
Ji ji: — Toip, Motiejėli!
Jisai: — Tai gi norėjau su 

tavim paezuotis bet nežinau 
pas ka praszyti tave už paeze?

Jiji: — U-gi gali pas mano barge tiesu, ba norint 
paklaust. a

9
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miesto San
Leandro, Kalifornijoj,.yra.augintoju Jurginių žiedu todėl ji 

. ' “Karalium Jurginių” laike žiedu pa-miestas apkarūnavo,jo Karalium Jurginių
rodos. Garbes beria jam intoike pana Mare Ragusa.

ISZ LIETUVOS

kad ne bi-

— Kriu — krin — kriul... 
kriuksi degloji, bjaurus dantis 
iszsziepusi; ji gal butu sužei
dusi ar visa suedusi be globos 
palikta kūdikėli,
cziulis, Rudis, kuris urnai szo- 
ko prie kiaules, tvėre ja už au
sies ir nuvilko szalin nuo isz- 
gazdintos mergaites.

— Kriu — kriu — kriul... 
kriuksi supykusi degloji, bot 
turi eiti szaliii, nes szuva ja 
yra net iki kraujo inkandes.

— Brrr! —f urzgė szuva — 
pažystu tave, tu pieziurna!....
Visus kandžioji, net ir pieme
niui nedovanoji!...
diki suėsti!... asz tau parody
siu!.... -

Tuo tarpu sūgryžo neszioto, 
paėmė ant ranku vorkianezia 
Ciliute ir nunesze ja namo.

Namiszkiai, kurio mate tai 
visa, labai dekavojo Rudžiui, 
moiliai ji glarhoneda-mi ir vai- 
szindami gerais pietumis.

Szuva yra geriausias ir isz- 
tikimiausias žmogaus prietelis.

SUDEGE 15 TROBŲ, SU
ŽEISTA DARBININKAS; 
100,000 LITU NUOSTOLIU.
Jonavoje, Kauno g. 134 nr. 

Segalio fotografijos laborato
rijoj kilo gaisras, isz jo užsi
degė gretimi namai. Nežiūrint, 
kad susirinko daug žmonių ir 

, ugnis su
naikino 8 gyvenamus ir 7 ne
gyvenamus namus, ju tarpe 5 
mūrinius. Sužeistas vienas dar
bininkas.
gaisrininkas savanoriu,

Viliampoles komandos 
jau rado namus liopsnojanczjuH 

vėlu..

v i etos ugniagesiai

Atvyko isz Kauno 
mies-

to ir

norejai :kli

pagelba suteikti buvo 
Tik apsaugojo, kad gaisras ne
si plėšt u toliau.

Janavos mieste 
kelo panika,
isžpuole in gatves, 
trobų turtą, moterys ir vaikai 

verke, nes tamsoje at- 
kad puse miesto jan

ga įsras su0--------------- —

Visi gyventojai 
iszneszo

l

Darbininkiszkos 
Žinutes

§ • Michigan valstijoj tūlas 
namu statytojas, kuris atsisa
ko užlaikyti valstijos instaty- 
ma aprūpinti sėdynės elevato
riuose merginoms (darbinin
kėms) buvo nuteistas. Namu 
statytojas norėjo vesti savo 
bizni kaip jam atrodė geriausia 
bet teisdarys su tuom nesutiko 
ir priverto aprūpinti sėdynės.

§ North Carolina Ika tik in- 
vedo savo nauja kompensacijos 
instatyma, paliekant tik ketu
rias valstijas — Arkansas, 
Florida, Mississippi ir South 
Carolina be darbininku apsau- 
gojaneziu instatymu.

§ Dalias miesto
valstijoj) majoras paliuosąvo 
visas iszte'kejusias moters nuo 
miesto darbu, tikėdamas, kad 

isztekojusiu moterių vieta

§ Californijoj, sulig priim
to akto 1929 m. legislaturos,

(Texas

- - -

yra namie.

tarnaites, (waitresses) nepri-
i 1 11 un * * 1 i •

szimts svaru tropais in virszu
valo neszti dauginus kaip de- 

•szimts svaru tropais in virszu 
ir žemyn, ir nuo ju negalima
reikalauti pakelti penkiasde-

tik tai praszau man duotio szimts svaru laiko savo darbo, 
darba. Kožnas prižadinoja, o 
niekas neduoda.

Biednas žmogelis turėjo per- 
sedet lakupo 24 adynas.
Iszoidamas isz sales atsigryž-

ta in sudžia kalba:
— Dokui tau iszmintingas

viena
(diena aplaikiau szilto viralo.

§ Massachusetts valstija 
vol apibudino kova priosz vio- 
sza gorymo puodu'ka, kurio se- 
noviszkaso dienose radosi vi- 
szoso vietose. Dabar yra nelo-

§ Massachusetts

galiszku vartoti viesza abrusa 
ir biesza gorymo, puoduką fab
rikuose, darbo bietose, iszdir- 
bystese ir pan. vietose.

»

' r .

0

klykė
rode,
liepsnoje. Gaisras likviduotas 
iszrvto 1:30 vai. 

T * •

Isz miesto nuostoliu esu pa
daryto apie 100,000 litu.

y

miesto

HENRY HOUCK
Kandidatas ant

JUDGE of COMMON PLEAS 
Nominacijos 17 September!o

Mahanojaus Lietuviai 
. Balsuokite už

W. D. BOCZKAUSKA
Kandidatas ant

ANT SCHOOL DIRECTOR 
Praazo juso balso ir intekmes.

READING FAIR
Yrn tai dkjžiaufd ferai «zioj ap
linkoje. Vijokliu akyvu dalyku, 
poratatimu, lenktynių ir t.t. Ne
praleiskite «ziu Feru.

Specialiszka Ekskursija
KETVERGE 12 September^
Treinas apleis 
Shenandoah 
Mahanoy City 
Tumaqua

Tikietas 
12:20 
11.75 
11.40

Ryte 
6:19 
7:01 
7:36

Grįžtant apleis Fair Grounds 7:05
valanda vakare.

Ant Readingo Geležinkelio

6 66
YRA TAI RECEPTAS DEL 

Szalczio Gripo, Flu, Dengtu, 
Bilious karszczio ir M&lerijos. 

Greitai veikia. Gausite apiiekaaa.

Szita yra Receptu 
Aptieka

Iszpildome visu Daktaru 
receptus. Jeigu juso dak
taras negyvena mieste, ; 
atneszkite jo receptą in 
muso aptieka, mes sutai- 
sisime gyduoles.

Litschs’ Drug Store
14 E. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

PERKŪNAS INTRENKE 
KLEBONIJON IR ISZARDE 

JOS PAMATUS.
Rugpinczio 10 d. tarp 16 — 

18 vai. Zarasuose ir apylinkė
je siautė didele audra su le
dais pupos dydžio. Perkūnas 
trenko in notaro Oželio radio. 
Užmųsze tarnaite Emile Kaz- 
lavicziute, pritrenkė žmona, 
apdegino vaika ir baldus bei 
kita turtą.

Trenkė in klebonija. Iszdras-
> I

ke pamatus, toli isznesziojo 
akmenis. Mieste iszdauže daug 
langu, daržu, nutrenkė, suga
dino daug elektros ir telefono 
laidu.
Smalvų ir Imbrado valsczįuo- 

se esia sudeginta vienas gyve- 
1 tvartas, 2 

klojimai. Keliu kaimu sunai-
namas namas,

kinti javai.
‘ Imbrado valscz.

buvo pritrėnkti vyras ir mote
ris, bot atsigavo.

Kukliu k.

RADO NEGYVA BERNĄ.
Rugpiuczio 11 d. ryta 5 vai. 

Raudonio valscziajis Skersaba
lių kaimo gyventojas P. Kuk
ta rado kluone ant szieno 
negyva berną, Vincą Janaūs- 
ka, 27 motu vyra. Jokiii smur
to žymip nerasta. Mirė nuo 
szirdios paralyžiaus.

ta rado kluone ant szieno
A *ka, 27 motu vyra. Jokiii smur 

to žymiu nerasta. L___ __
* f * ’ * '

ra.
— Jonaiį to užsirukyk eiga-

* * 4

Po kidk kasztuoja vic-
nas?

Po 10 kapeikų.
— Asz brolau kitokiu 

rukau; !kaip po 20 kapeikų.
— Tai užsidegk du ant kart.
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ORPHANS

M

f

JUDGE 
WILHELM

Kadidatas ant Re-Elekcijos

s

wr1’*

Patvirtintas per suvirsi 90 procentą Advokatu

NOMINACIJOS 17 SEPTEMBERIO
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