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ISZ AMERIKOSKRUVINI
------------  f 160 MEKSIKONU UŽMUSZ

TA IR SZIMTAI SUŽEISTI 
LAIKE MEKSIKONISZKU 

RINKIMU.

12APASZTALUBUV0 
“TOUGH BUNCH”

SUSIDĖJĘ SU JĖZUM TIK 
TIKĖDAMIESI TURĖTI 
LENGVESNI GYVENIMĄ, 
NE KAIP ŽVEJODAMI.

sakes, kad dvylika 
buvę “tough bunch

Decatur, Ill. — Indianapolio 
Methodistu vyskupas Edgar 
Blake, kalbėdamas ežia bažny
tininku susirinkime, labai nu
stebino savo klausytojus, pa- 

apasztolu 
” — žiau

rus žmones seko paskui Kris
lu tik del savo naudos.

Mes vadiname juos szven- 
tais,” sake vyskupas, “bet kai 
Jėzus pasivadino juos būti jo 
mokiniais, jie buvo žiaurius 
(jffalilejos žvejai. Jiems rūpėjo 
vien savoji nauda, savo mc 
džiuginę nauda, kai mete tink
lus, jie susidėjo su Jėzum. Jie

«<

sake vyskupas

vien savoji nauda,

RINKIMAI

VeraMexico City, Mos. —
Cruze kilo kruvini maiszacziai 
laike balsavimo ant virszinin- 
ku kuriuose užmuszta 160 
žmonių o keli szimtaii likos su
žeisti. Miestuose Orizoba, Cor
doba ir kitur taipgi kilo mai
szacziai laike rinkimu.

^Maiszacziai kilo tarp prie- 
szininku dvieju partijų o ypa- 

prieszininkas 
bernatorius Tajeda užmetinėjo 
buk jisai geidžia investi po vi
sus miestus komunistiszka ad
ministracija.

Daugelis moterių 
tuose musziuosO isz kuriu ke
liolika 
žeistos.

tingai kad

užmuszta

gn-

dalyvavo

likos užmusztos ir su- 
Tarp užmusztuju taip

gi randasi Jose Solis, buvusia 
sekretorius ‘Darbininku Fede
racijos isz (/orddba. Szimtaiisz

mete savo darba, isz kurio su žmonių likos aresztavoti.
vargu gyveno, tikėdamies ra
sti ka nors pelningesnio. Jie 
mane, kad su tuo nauju me- 
siosziu jiems geriau seksis ant 
svieto. Ir jie buvo visiszkai ne
vykėliu gauja, kai Kristus bu
vo nukryžiuotas.

“Visi ju, iki paskutinio, ap
leido Kristų, kada tasis buvo 
apskustas. Ne vienas ju nepa-

PADALINO SAVO DARBI
NINKAMS MILIJONĄ 

DOLERIU.
New York. — Louis Bamber

ger kuris ana diena pardavė 
savo dideli departamentini 
sztora

ana
dideli
NewArke, padalino mi

lijoną doleriu del savo buvusiu 
236 darbininku, kurie jam dir-

sisule jum paneszti jo kryžių. ))0 daugiau kaip per penkioli-
Vienas dagi prisiekdamas tris 
kartus užsigynė, kad jis nie
kados Jėzaus nepažines.”

Vyskupas Blake pasako, kaa 
kelione, in Golgota Jėzaus mo
kiniai peszesi tarp savos ir 
keikėsi. Isz tikro, sake vysku
pas, toki nenaudėliai sziandio 
in bažnytininku konferencija 
nebutu visai insileidžiami. Tik 
kai Kristus prisikelcs ir, su- 
szaukes juos, davės dar jiems, 
progos pasitaisyti, jie pasili
ko geri.
SUKAPOJO DU VAIKUS, 

SUŽEIDĖ MOTERE IR 
PATS NUSIŽUDĖ.

Vancouver, B. C. — William 
Campbell, 38 metu, maszinis-

ka metu. Bankiniai ezekiai bu
vo iszxl'alinti ’be jokiu aiszkini- 
mu, ceręjuOBiju ir tuszcziu 
kalbu apie isztikimysta, tarna
vimu ir nuopelnus darbininku 
kurio visai nesitikėjo taip gau
sios dovanos nuo savo darbda
vio.
DUPONT APDRAUDĖ SAVO 

GYVASTĮ ANT 7,000,000 
DOLERIU.

York. — Laikrasztis 
apgarsino

New
“The Spectator 
pravardes visu 
turi apdraudė savo gyvastis 
ant milijono doleriu ir dau
giau. Pirmutinėje vietoje ran
dasi 
apdraudė

žmonių kurie 
savo

11 METU MERGAITE SU
BJAURINTA IR 

NUŽUDYTA.
Twin Falls, Idaho.

PAPIOVE PACZIA
Szi rn- 

ta i žmon’iu jeszkojo lavono vie- 
mergaites Ma- 

kuria. surado 
upėje arti King Hill

nuolikos metu 
rintes Meisehal 
Snake
ana diena. Pagal daktaru nu
sprendimą tai mergaite pir- 
.miauso likos sužageta ir josios 
visas kūnas buvo pamelynaves 
nuo sumuszimo per iszgama 
kuris jaja subjaurino. Drapa
nos'buvo supleszytos ant szimo- 
teliu o gerkle perpjauta Mitva. 
Mergaite taji ryta 

nuo
nesurasta josios 

lavonas. Manoma kad jaj'a nu-, 
žudo kokis nigeris.

mokslaino 
dingo

ta j i 
ir 

pakol

iszejo m 
tos dienos

DUKTERIS BUVO BUDIN
TOJOS KAIP TĖVAS PER- 

PIOVE MOTINAI 
GERKLE.

ChesteV, Pa. — Dvi dukters 
— Alicija 23 metu ir Helena 18 
metu, stovėjo nutirpia-isz bai
mes, kada juju levas Antanas 
Rokickas, 45 metu, 

Jad vigąi
britva, apie 8 valand'a Sercdos 
ryta. Szeimvna 
628 Moli va in a ve. 
kos nuvežta in Chester ligon
ini! o kur voli’aus mirė.

Rok i e k i s susibarė su paezia 
aresztavimui

paežiai
perpjovė 

gerkle su

gyvena ant
M o te re li-

Isz Visu Szaliu
MOTERE UŽ

ARIELKA
PRANCŪZAS PARDAVĖ 
SAVO PATOGIA PACZIA 

UŽ DVI BONKAS 
ARIELKOS.

PRASZALINORAGANA”
DAUGELI VAIKU.

Barcelonijo, Iszpanije —Ko
kia tai Hensvka Martelli, Ii- 
kos uždaryta kalėjimą už pa
vogimą ir nužudinima mažu 
vaiku. Palicije aplaike skun
da, nuo daugelio žmonių buk 
juju vaikai dingdavo slaptin
gu budu ir kaip mano, turėjo 
juos pavogt sena “ragana,” 
gyvenanti užmiestije. Palicije 
nusidavė pas “ragaifa” pada
rydama krata, po teisybei at
rado kelis vaikus skiepo, bet 
ne visus, nes rado tik kaulus 
užkastus.

Prispirta ragana, 
no kad vogdavo ma'žus vaikus 
ir juos iszvirdavd gyvais su 
v i so keis pri t eisimais idant
padaryti isz ju “meiles 
szus” 
padarduodavo brangoi. Raga
na likos 'apsūdyta ant smerl.

KINAI ISZSKERDE 3000 
MUZULMONU.

Hankow, Kirtai — Pranesza- 
ma isz vidurines Kansu pro
vincijos, buk Kinczikai isz- 
skerde 3,000 Muzulmonu kurie 
pakilo priesza is valdžo ir 
skriaudimą juju 
virszininkus.

Kinczikai suszauke Muzul- 
monus novos ant rodos, 
tam visus atskyrė nuo juju . 
moterių ir vaiku, apsiaubė vi
sus ir prasidėjo baisi kruvina

Norints Muzulmo- 
nai naršei gynėsi bet visi žu
vo.
ARABAI UŽKLUPO ANT 

ŽYDISZKO VAIKU
* • KAIMO.

Jeruzalomas. — Žydiszkas 
vaiku kaimas po vardu Kfar 
Yeland, likos užkluptas 
banda Arabu 
Taji vaiku kaima suszelpino- 
jo Amerikoniszki Žydai, 
dažiuretojai likos užmuszti. 
Tame vaiku kaimelije radosi 
200 vaiku, kuriu tėvai likos 
užmuszti laike Žydu pogromu 
Rosijoi ir UkVajinoje. Vaikai 
dirba visokius darbus ir net 
stato savo grinczcles.
PRISIKĖLĖ ISZ NUMIRU

SIU PO TRIJŲ DIENU.
Brascci, Italija. — Kupczius 

Roveibella iszvažiavo automo
biliam ir likos mirtinai sužeis
tas nuo ko mire in kėlės minu
tes po nelaimei. Likusi naszle 
palaidojo vyra su didele iszkil- 
me, pasirėdė in naszles rtfbus 
ir liūdėjo paskui vyra.

In tris dienas po laidotuvių 
atsidaro durys naszleles namo 
ir inženge per slenksti “miru- 
sis” vyras. Naszlelc nutirpo 
isz baimes bet greitai nudžiu
go ir su džiaugsmu pasveikino 
savo vyra isz

Sztai kas 
iszgirdus apie nelaime, nuva
žiavo ant tos vietos o kad ‘bu
vo baisiai iszsigandus ir apsi- 
aszarojus, ina'žai temine ant 
sužeisto žmogaus ir mane kad 

roiszke ju praeite ir kad to-1 tai josios vyras. Vėliaus pasi
liaus pinigus perka bVangei rode kad tai 'buvo visai kitas

TIKRA PEKLA BOLSZEVI- 
KISZKOJE ROSIJOJE; NE 

NORI VAŽIUOT <N 
JAJA NE UŽ 

DYKA.
Eyethomc, Kent, Anglija. — 

Anglekonini Roonc ir J. Crane 
Bosija okurio nuvažiavo in 

kuriems kelione užmokėjo Til-
Smitli, locnininkas

1

Til- 
sugryžo na- 
apsakymaissi i baisiais

tonai tini darbi ni n k i szka

< (

< t ragana,

ragai fa

■

o
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Par\’žins.
ban t is kasyklose 
netoli Ttiluza, 
login paczki, gyveno draugisz- 
kam sutikime su Rusiszku dar
bininku kuriam labai patiko 
Francuziszkn, patogi moterėle. 
Anglekasis kuris mylėjo daug 
gert ir kuriam niekad neužtek
davo pinigu ant 
gerkles

Anglekasis dir- 
Boruyeres, 

kuris turėjo pa-

den 
manstone kasyklų 
mo 
apie
padėjimą, kad ne vienas dar-

ne nori 
in lenais važiuoti kad ir kelio
ne jiems duoda už dyka.

iŠ u g ryži a angle kasiai
buk atlankė Rusiszkas kasyk
las Broski kur mate 
bes kad jiems net kraujas 
szalo gyslose,
baisiai Šovinius ir sako: 
tern 
nep r i va 1 ėjome matyti.

bininkas isz Anglijos

sako prisipaži-
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po aresztavimui Antano 
už giTtuoklysta ir likos užda
rytas kalėjime. Subatoje jojo 
draugai užmokėjo už ji bausme 
ir likos paleistas. Antanas su- 
gryžes namo, 
iszmetinet ir 
kad nuo tos dienos jisai bus 
bosu namie ir laikis pas save 
pinigus ir neduos no cento ant 
užlaikymo namo. Motore sake 
kad be pinigu negales 
namo ir nom'ato jokios priežas
ties del ko josios vyras jiai ne
duotu pinigu.

Antanas po tuju žodžiu isz- 
bego laukan ir greitai sugry- 
žo in kukuia. Szoko užpakalije 
p'aczios, pagriebė už plauku 
ir perpjovė jai gerkle su.brit- 
va,

(trane
pri tai simais

5 ju “
del lengvatikiu, kuriuos

la-

'baise n v- 
su

keikia
“ma- 

tokias baisenybes kuriu 
f f

pavilgymo
padavė užmanymą sa-

pinigu
J 

vo draugui kada abudu radosi 
tūla vakara karezemoje idant 
pirktu nuo jojo paezia už dvi 
bonkas arielkos. Rusas ant to 
noringai sutiko ir lauko tiktai 
tokios progos o tas buvo labai 
lengva nes ir'Francuzo pati ant 
to noringai sutiko.

Anglekasis apleido savo gy
venimą ir nuėjo pas kaimynus 
o maskolius užėmė jojo 
prie szono patogios moterėlės. 
In kolos dienas, kada Prancū
zas iszsipagiriojo, dasiprato ka 
padaro, praneszc apie tai pali
cijai ir meldo idant sugražint u 
jam paezia. Palicija 'aresztavo
jo visus tris ir uždaro kalėjimo 
lyg teismui.
PATI NUŽUDĖ SAVO VYRA

INDEJO IN MAISZA IR 
PASKANDINO UPEJE. 
Luck, Lenkija.—

kai isztrauke isz upes Horynia 
lavonu nežinomo žmogaus ku
ris buvo u'žrisztas maisže. Prie 
lavono kojų buvo pririszta 
ležies o kaklas buvo surisztas

Kūnas nužudyto buvo 
pamelynaves nuo plaki-

APSIVEDĖ DESZIMTS 
KARTU.

Wilmington,
James Moyer, zo metu am
žiaus, likos aresztavota už 
dahg-apsivyravima ir mulkini
mą vyru.'Sudas iszrado buk to
ji jauna motoro buvo apsive
dus net (leszimts kartu. Kada 
jaja vedu in kalėjimu paszau- 

“kada isz czion isz- 
e’isiu tai volą apsivošiu ir patol 
bandysiu savo gilinki pakol su
rasiu vyra kuris man patiks ir 
su juom gyvensiu.”
PANASZIU BUDU DINGSTA 

DAUGELIS MERGINU.
Now York. — Vienas parici- 

jantas paregėjo puolant isz 
penkto laipsnio namo, szinote- 
li popieros kuria perskaitęs da- 
siprato kad .fenais randasi už
daryta kokb? mergina privers
tinai.

Du detektyvai tuojaus nusi
davė in paženklinta 
iszmuszia duris rado pusnuo
giu 18 metu mergina. Puolus in 
kojas savo iszgelbetojir kalbė
jo buk jaja uždare lenais kokis 
tai jaunas vyras priverstinai 
laikydamas jaja tenais beveik 
menesi laiko ir pasielgdavo su 
jaja gyvuliszkai kerszindamas 
nuszovimu jaigu duris riksmu.

Palici'je aprodė nelaiminga 
ir nuvede ant stoties. Mergina 
apsako buk vadinasi Ona No
rėk bet isz kur tai nesako ir ne-

ke garsiai:
«• -

Del.
26

— ‘Mrs. 
metu 

a resztavota

paregėjo

naina o

Pierro S. DuPont kuris 
ant 1 

tas, sukapojo savo du vaikus, septynių milijonu doleriu. De- V . . . (l .■ • -- -• ‘‘ * ., . žino kokiu birdu gavosi m na-1 sziints Amerikonu yra r"'1 
per- draudė po penkis milijonus do-

radosi Na'jorke.

4 ir 10 metu amžiaus, po tam 
mirtinai sužeidė paezia 
skeldamas jai galva 
narna ir ant galo pats sau per
pjovė gerkle su britva. Motere 
kovoja su mirezia ligonbuteje. draudęs

padegė

TARNAS PALIKO SAVO
PONUI 19,000 DOLERIU.

Saint Louis, Mo. — Buvusia 
tarnas Jokūbas Sonnen, 72 me
tu, pas milijonierių Augusta A. 
Busb, prezidentą bravoro An- 
heussor-Bush Ine., mirdamas 
paliko savo ponui $19,000. Se
nukas papilde savžudinsta ir 
dirbo pas Bnsh’us daugiau 
kaip 40 metu. Viso turėjo tur
to ant $35,000 isz kurios tai su
mos užrasze savo giminėms 
$16,000 o likusius savo ponui.
NORĖJO NUŽUDINT

UOSZVIA, PACZIA
IR SAVE.

Plainsville, Iowa. — Ed war- 
das Joslyn, kuris nuo kokio tai 
laiko buvo pasimetęs su pa
ežio, nuėjo pas savo uoszvia 
Katro Cheppie tiksle prikalbi- 
nimo savo paezios kad sugryž- 
tu vela pas ji gyvent. Uoszve 
priesz tai pasiprieszino, tada 
Edwardas szovo iii uoszve du 
kartus o vėliaus in paezia pa
leido tris szuvius. Po tam no
rėjo pats sau padaryti gala bet 
netekes szuviu pabėgo. Uoszve 
ir paezia nuvožė in ligonbuti 
kur trumpam laike mirė laike 
operacijos.

savo gyvastį

yra apsi- v •

pradėjo paežiai, 
staczoi pasako,

vesti

vieta

NELABA MOTINA SUDEGI
NO SAVO KŪDIKI.

Budapeszt, Vengrai — Kai
me Ncinete, arti czionais, tar
naite pas girrini sarga, 15 me
tu Ona Szebcdin, pagimdė kū
diki. Idant atsikratyt nuo sun
kenybes, užkure pecziu ir gy
va kūdiki inmete ant ugnies. 
Ugnis buvo per silpna idant 
kūdiki visiszkai sudegint. Ta
da Ona isztrauke 'pusiau ap
degusi lavonu,
nuo kaulu; kaulus inmete 
peczu, 
suėsti.

Gaspadine pateminus krau
ju ant grindų, dasiprato kas 
atsitiko,.. p„raneszdama apie tai 
palicijai. Mergaite laike tyri
nėjimo prisipažino prie visko, 
bet sake kad tai padaro isz 
sarmatos priesz tėvus ir kai
mu. Tėvo neiszdave.

valdžo 
per nelabus

po

*
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leriu o 312 ant vieno milijono 
John Barrymore, 
paveikslu aktorius yra

ant dvieju milijonu 
Douglas Fairbanks,

ma nes važinėjo su tuom žmo
gum automobili ujo ir ant galo

krutamuju 
apsi-

doleri u;
Mary Pickford ir Konstancija 
Talmage yra apsidraudė po 
milijoba doleriu kožnas.

PAPEROSAS PRIEŽASTIS 
MOTERES MIRTIES IR 

SUDEGIMO NAMO.
Pittsburgh. — Mrs. Mabel 

Monti, 23 metu atvažiavo su 
isz Clevelando, Ohio,šuneliu

atlankyti savo serganezia mo
tina Mrs. Adam Cook, 
ford City. Moterėlė užsirūkę 
paperosa gulėdama lovoje nuo 
kurio tfžsidego josios plona 
szlobe ir motere pastojo lieps
nose. Bėgiodama po stuha už
degė kitus daigtus ir apimta 
durnais krito ant grindų su
degdama ant smert drauge su 
namu. Kaimynai 'iszgelbejo 
serganezia motina ir sūneli ne
laimingos moteres.

101 METU SENUKUI
ISZDYGO DANTYS.

Hamilton, Kanada. — Ma
ri i ras Tatvin, Armeniszkas pa- 
trijiarka, turintis 101 metu, Ana 
diena pajuto kad jam iszdygo 
du dantys. Senukas yra fcana 
drūtas ir sveikas sverdamas
180 svaru ir visa savo gyvastį tero, tėvas isz ‘gailesties apal- 
niekad nesirgo. 

I

fra f-rn

iszbegdama laukan ir su
krito ant trepu. Po*tam darbui 
Antanas pabėgo.

Ant klyksmu persigandusiu 
(lukteriu, 
kurie gulėjo ant
Mare 16 m. Antanas 12 m. ir 
Onute 10 metu, kuriuos palici- 
jc veli'aus surado visus susi
glaudžiusius isz baimes kuk- 
nioje. Tėvo da nesurado.

subėgo kiti vaikai 
virszaus —-

SHARKEY—ŽUKAUCKAS 
KUMSZCZIAVOSI SU 

LOUGHRAN KETVERGO 
VAKARA.

Now York. — Ketvorgo va
le a ra (sziadion) imusu Lietu vys 
SI i a r k e v - Ž u k a u ck a s k umsz- 
czia vosi su Tommy Lough ran. 
Badai 
r inc jo 

beezino

35,000 žmonių prisižin- 
kumsztyncms ir visi 

“‘beezino” kad Žukauckas su- 
musz savo priesza nes yra ge
resnis ir smarkesnis kumszti- 
ninkas.

ŽUDINSTA LAIKE 
MUSZTYNES.

Bethlehem, Pa. — Jonas Se- 
rauko likos uždarytas kalėjimo 
būdamas priežastim mirties 
Niko Jaczuko. Albudu vyrai su
si baile isz nežinomos priežas
ties. Jonas neturėdamas kito
kio ginklo, pagriebė deganezia 
lampa mete in savo draugu, ku
ri trukdama n'ždegc drapanas 
ir nuo to mirė baisiose k’anczio- 
se.

NUŽUDĖ SAVO DUKTERE 
BŪDAMAS GIRTU.

Shreveport, La. — Charles 
Žinok -būdamas girtu nužudo 
savo asztuoniolikos metu duk- 
tere ir apie tai nežinojo pakol, 
jam iszaiszkino apie tai ant 
policijos stoties. Būdamas gir
tu sėdėjo prie stalo o jojo duk
tė priėjus prie jo norėjo jam 
duoti vaistu pauostyt ant isz- 
sipagirioj'iimo ir užpykęs ant 
josios duro su peiliu peidur- 
damas szirdi.

Kada ji nuvožė in kalėjimą 
ir tonais iszsipagiriojo, nusi- 
strtbojo kad radosi uždarytas sziol nespėjo molinius bludus 
kalėjimo, klausdamas kuom ji
sai prasižengė. Kada jam up- 
reiszke kad nužudo savo dūk-

PLAUKAI PERSIMAINĖ 
ANT ŽALIU IR 

RAUDONU.
Royersford, Mass. — Vincas 

Ridder nuėjus pas barberi lie
pė jam nukirpt plaukus po tam 
barberis patepe jam plaukus 
su kokiais tai taukais. Žmoge
lis nema'žai persigando kad

laiko patemino buk 
pradė jo persima iny t

už

Žuvinin-

gė-n

bu k tai buvo

po.

nudrasko kuna 
in 

o kurta davė kiaulėms

gaites

skordvne.*

per 
ir apiplesztas.

Du

jft
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monesio 
plaukai 
ant ’žaliu. Negana to, in kėlės 
sanvaites persimaino ant rau
donu. Dabar ndbagas randami 
didėlėje nerimastyje nežino
damas ant kokio kolom plau
kai vela persimainys.

GERA NAUJIENA.

— Ar girdėjote moterėles, 
Vižaitis pirko del savo paezios 
visus puodus isz aluminium, 
teip, kaip sidabras, ir taį ma
no rūteles visus sudelus, o ba
dai brangoi Jcasztuoje.

— Tai durnito jis * žinojo 
ka padarytie, mat žmogelis lyg

PARDAVĖ SAVO VAIKUS.
Berlynas. — Dvi mažos mer- 

Viktoria ir Gretchen 
Nender turinezios 32 ir 30 me
tu ,o tiktai 38 coliu dydžio Ii- 
kos parduotos per savo motina 
del cirkuso už 150 doleriu. 
Mergaites nenorėjo butu rodo
mos del žmonių, davė žinia po
licijai kuri aresztavojo locni- 
ninka cirkuso ir motina o mer
gaites pat-alpino in vaiku prie
glauda.

virve, 
visas 
mu.

Tyrinėjimai parodo vėliaus 
gyventojas isz

Horingrado, kokis tai Havry- 
la Vayczukas kuris likos nužu- 
d in ta s per savo loona motere 
Natalija.

■ buvo szeimvniszkas nesutiki
mas. Motere tankiai kerszino 

ji nužudys ir taip 
padare kada vyras miegojo.

Moteriai tame (laibo pagel
bėjo ir kiti bet tuju palicija da 
nesurado.
FABRIKANTE

-ANIUOLELIU.
Lvavas, Lenk. — Per septy

niolika metu Helena Turovs- 
kiene, 44 motu 
kolmyke, 
mu vaiku merginu o ypatingai metu po užgimimui Kristuso. 
tarnaieziu kurios paklydo isz 
doros kelio. Mažiulelius mari
no 'badu toji ragana, plakdavo 
nomielaszi rd ingai ir laikydavo 
meszlo kad net kūneliai supū
davo. Tokiu'budu daugelis vai. pas vietini mokytini kuris isz- 
ku mirdavo o juju kūnelius su
degindavo.

Palicija nuo kokio tai laiko 
nužiurinejo Turovskiene o ka
da surinko daugeli davadu, 
aresztavojo nedorelo. Jau tai 
no pirma karta buvo nubausta 
už toki 
sziuom

Priežastis žudinstos 
szeimyniszkas V

vyrui kad

, gyvenanti So- 
u'žsi imdavo augini-

velniszka darba bet 
kartu nepasiseks isz- 

sprust isz ranku teisingystes.
ISZGAMA TĖVAS.

Roseburck, Prusai.
ilgo laiko kokis tai Motiejus 
Berkman gyveno su savo 16 
metu duktero kaipo vyras su 
motere. Juju uždraustas susi- 
noszimas nepasiliko^ be vai- 

Da'bar jau netaikys su bliudais siaus. Iszgama. tęva uždare ka-
* - , 4 _ — _

ir torielkas pirkti, ba visus pa
ti jam in galva sumuszinejo.

in galva, ba labai lengvi ir 
drūti.
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lojimo o duktero nuvožė in li- 
gonbuti.

RADO SENOVISZKUS 
PINIGUS.

Austrije. —
kaimeli je

Koperovieai, 
Neseno i artimam 
vaikai rado po dideliu akme
niu, nuo kurio vanduo nuplo
vė žemes,
pinigu paeinanti nuo Rimisz- 
ku laiku, da nuo Hadiyano lyg 
Alekso Severo nuo 117 lyg 236

daugeli sidabriniu

Panaszu skaiba surado keli 
menesiai adgal kaimuotis Ivo- 
SkVasczuk laike kasimo skie
po — pinigai radosi moliniam 
puode. Viena pinigėli nunesze

“ano svieto.” 
atsitiko: Moteto

i pavogė Rover- 
Ivonas pardavė Žydui visa I helio automobiliu ir likos su- 
puoda tuju pinigu už 25 zlo- žeistas nes nemokėjo ji varyti, 
tus. Pinigai buvo žinomi kaipo | ---------------------------
“mummus sestercius” 
riaus Automirszo Piuso (138- 
161 po Kristui.)
30 ŽMONIŲ UŽMUSZTA GE
LEŽINKELIO NELAIMĖJE
Ą Moskva, Bosiję, 
szimts žmonių likos užmuszta I gera vyra, 
o 60 sužeista, kada ekspresinis nes nepasirttszei ant daneszi- 
trukis einantis isz Moskvos, mo. Korespondencije nuėjo in 
nusirito nuo begiu prie stoties gurbą. — Sorry “Joe, but yon 
Zujavka, arti Szvedrolovsko. must sign your name to all 
Priežastis nusiritimo yra da correspondence as good faith, 
nežinomas, bet valdžo tyrinėje otherwise, it goes in the waste 
nriežasto nelaimes. I basket.

muzejus. Vėliaus dažinojo, buk žmogus kuris
— « -Y. ... I 1 1 1 A II'

priežade nelaimes.
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ScrantonLloyd Str. Joe.”
Pa. — Jusu daneszimas apie 
moterėlė, kuri užsiduoda sn

— Trisde- Į naszliu ir apgaudinėja 
negalima talpyti,

U
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Tegul tėvai ir motinos neuž- 
mirsztu kurio 
straipsni kad asz

perskaitys szi 
ji raszyda- 

mas turėjau užmanymą užsto
ti mažus tinginius loszanczius 
kazyrems ant porcziu ir szali-
naneziuosius nuo mokyklų, kad 
rflenkioti po ulyczes, metyti ak
menų 1s in beganezius szunis ir 
daužyt medžius, — tuos tingi- 

laike mokslo ‘tisz 
” pjnusto peiluku 

savo suolą. No. Asz kalbu apie 
tuos vaikus pas kuriuos t'ingi- 
nysta yra ligos arba mažiausia 
ligoto stovio ženklu.

Tankiai panaszus maži tin
giniai yra tiesiog neužtenka
mo arba blogo maitinimo, blo
go valgio, virimo ir nusilpno- 

• jiano aukomis. Mes žinome kad 
žmones kurie daug ir skabiai 
valgo ir tokiu bud u apsunkina 
sau valgio malimu, pavalgia 
janezia pajiegu nupuolimą ir 
apatija. Kodėl tas negali atsi
tikti su kūdikiais/ 
kartais valgo nždaug 
Wai ir kada tas persaikins val
gymas ima tankiai atsikar
toti, iszszauko ta tinginysta 
kuria ir priskiria piktai valiai. 
Tokiuose a t si tikimuose užten
ka kūdikio maitinima page
rinti. padaryti ji teisingesniu 
ir pripratinti prie vidntiniszko 
fiziszkb darbo po kožuam val
giui kad tinginysta visiszkai 
praszalint.

Kita mažu tinginiu priežas
tis, padaro kūdikiai su apsun
kintu kvėpavimu. Tai tieji pa
geltę kūdikiai kurie neramiai 
miega ir miegodami knarkiar 
toki kūdikiai blogai iszsivys- 
to, kaip fiziszkai taip ir pro- 
tiszkai ir reike praszalinti tik
tai tas fiziszkas nosies ir gerk
les spragas, kad tinginyste 
praeitu keliu dienu laike.

nius kurie 
nuobodumo

Jie taipgi 
ir sku-

Patogi Indijonka
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TAMSUMAS ŽMONIŲ
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APGAVINGA MOTERS DA-
VE BUCZIUOT NEPAPRAS

TUB DALYKUS DEL 
TAMSUMĖLIU.TAMSUTNELIU 
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Rosie Grinnell,Miss Rosie Grinnell, tikra 
IndH'jonka isz sztamo Pottawa- 

Topeka, Kaus., lai
mėjo patogumo kontesta ku
riamo dalyba v o visos Indijo-

tomic isz

ISZ LIETUVOS
■ •- V

_ l> u *'

NUKRITĘS PO TRAUKINIU 
ISZLIKO GYVAS.

Kaunas. Sziomis dienomis 
Kauno geležinkelio stotyje nu
sidavė paminėjimo verias in- 
vykis: Traukinio
rius eidamas isz vieno vago
no i n kita nukrito po oinan- 
czio traukinio, bet tai laimin
gai, kad iszsitiese lygiui po be
giu. Traukinys praėjo ir jis 
gražiai atsikėlę nei nepajudin
tas. Tai vargu bau toip galėtu 
padaryti ir geras sportininkas 
ar cirko “stebukladaris.”

AUTOMOBILIS SUVAŽINĖ
JO MOTERĮ.

Vilknviszkis. — Rugp. 31 d. 
Vilkaviszkio m., szoferis Ka
minskas suvažinėjo lengvu au
tomobiliu miesto gyv. Katarin- 
skiene,
AUTOBUSAS

SU MOTOCIKLU, f
Rugs. 1 d., Vilkaviszkio m. 

susidūrė autobusas su moto
ciklu. Nukentėjo Kvietiszkio 
žemes ūkio mokyklos mokyto
jas Graužlys ir p-le Bražyte.

Vilnius
lianų atėjo kokia tai motore su 
relikvijoms, kuri lilgą laika ke
liavo po 
pati sakosi, 
|)užino kad melavo.

INVAIRUS LAIKO 
ATSPĖJIMO BUDAI

I? ...
Dvi-deszimts keturiu valan

dų diena, prasidedanti vidur
nakty yra visur priimta. Bet 
žemos laikas yra lik vienas isz 
daugybos bud u kokiuos žmo
nos vartodavo,
laiko bėgimą, ir invairiis budai 
dar ir dabar randasi, sako 
pranoszimas National Geogra
phic Society Washingtono isz- 
leistas.

Alfredas

Užbartas 'Pęį 
' Prfezidenta Hoover’i

i. h ’ 
' S .11

t

kad sužinojus

SUSIDŪRĖ
VISOS

’ niszkos mergaites isz Ameriko. 
Su dovana Itosio apln'ike gar
be patogiausios Tndijonkos.

Ana diena atėjo in musu re-, 
dakci'ja kokis lai jegamastelis 
labai inirszes ir užpykea klaus
damas knygvedes: “Kur yra 
redaktoitius kuris mane labai 
apšmeižė ir už tai noriu jam 
visus kaulus sulaužyt!”

Mergina be buvo taip kvailu 
sutvėrimu ir atsiliepe:

Szventa Žeme, kaip 
bot vėliaus prim-

i

Toji motoro turėjo su savim 
relikvijas ir uždnrbiavo gerus 

’Purejopinigus nuo kvailiu.
ji ji net ketu ros rolik vijus: Szv. 
Andriejaus kepure; indą isz 
kurio Pana Marija valgydavo; 
Aniuolo Gabrieliaus sparnu ku
ri jisai pamoto kalbėdamas Pa
nai Marijai Prasidejima ir asi
lo pusnagius L„. 
bogo isz Egipto.

Pagal kežuos 
szventuma ir diduma buvo ir 
mokestis už pnlbucziav’ima ir 
pasimeldimą prie j u, kaip: už

I -

ant kurio Jėzus

relikvijos

turėjoDidysis 
vaszkinos žvakes, dvylikos co
liu augsztumo, pūszenklintas 
taip, kad rodydavo kol tiriu va
landų degimo laika. Vėliau jis 
jas dengdavo plonu, baltu ra
gu, kad apsaugojus nuo užge
simo, bet jis buvo Ulbai toli 
užsilikęs sulyginus su kitomis 
pasaulio dalimis, ir jo laikro
dis buvo labai prastas, sulygi- 

iszradimals

i

t

te

< J. J l J* H I j

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

46 nkeriu ferma Jjoctfst Val
ley, Pa., persiduos pigiai sy
kiu su m a szi nerijoms, gyvu
liais ir vasarojum. Tvartas ir 
kiti budinkai geram padėjime. 
9 ruimu stuba su visoms viga- 
doms. Ant farmos randasi b 
akeriai girrios, sodas su 250 
medžiu ir 1,000 aviecziu medu
ku .Atsiszaukit sziuo adresu:

A. G. Klingeman,
‘ Barnesville, Pa.
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Nekurie tvirtina buk profe
soriai ir kiti augsztai mokyti 
žmones turi geriauses atmintis 
bet isz sokanezio atsitikimo pa
sirodo buk tai yra neteisybe.

Tūlas profesorius isz dakta- 
riszko universiteto Filadelfi
joj, vaikszcziodamas prie prū
do Central Parke, sugavo var
le, isztrauke laikrodėli isz ki- 
szeniaus idant persitikrint pla
kimu pulso varliukes, po tam 
inmete laikrodėli in prūdą o 
varlio insidejo in kiszeniu.

idant slidžiu i
ja i darode

Kansas City varginga nasz- 
le turėjo sude teismą bet tei- 
singystes negalėjo aplaikyt. 
Josios kaimynas 

“paszmeruotn”
delnus. Naszlo gerai nesupra
tus ka tai ženklina “ 
ruot”, paėmė tauku ir iszpil- 
de rodą savo kaimyno. Isz pra
džių sudžia baisiai užsirūstino 
bet vėliaus nžsi šarma tino ir 
iszdave vi roką pasekmingai 
del vargingos naszles. — Iszsi- 
pilde priežodis nors karta kad: 
“kas 
ja.

paszinc-

szmeriroja, tas važiuo-
f 9

Jaigu turite 
doleriu bumaszkose tai sudeki
te jaises ant krūvos o persitik
rinsite kad turėsite stulpą 276 
pėdu augszczio. O jaigu turė
tumėte milijoną doleriu sidab
riniuose doleriuose ir detumet 
viena ant kito, tai pasidarytu 
stulpas pusantros mylios 
augszczio. Kalbame tai isz sa
vo dasekimo praeita nakti. 
Sztai dėjome paskutini jau do. 
leri ant to milžiiliszko stulpo 
kad staigai pabudino redakto
rių isz miego paeziulo kuri už
draudė taip smarkiai ne kriokt 
laike miego.

Nekurie žmones turi dideli 
gilinki savo gyvenime kaip tai

viena milijoną

pnsanti-os

turėjo tūlas žmogelis Pennsyl- 
vanijoj. Nuėjo jisai in skiepą 
ir pradėjo kasti ir užtiko ant 
gyslos anglių. Dalbai- turės už
tektinai anglių, nereikalaus 
mokėti irž anglis ir parvežimu 
ar bijotis straiiko.

p* ’ 1 #

te

“Pra- 
szau tamistos atsisėsti. Pas re
daktorių ant virszaus dabar 
randasi trys ponai kurie atėjo 
tuo pacz/in tikslu ka ir tu. Ka
da tamista paregėsi ‘kaip jau 
treczes lėks staezia galva že
myn tropais tai tada ateis ant 

9 9
I' I <ll ,

Tasai jegamastelis kuris atė
jo atkorszyt redaktoriui, grei
tai apsimalszino o da greieziau 
apleido rodysto, praszomo kad 
vela atsilankytu o bus užgana- 
dintas. Ant duriu musu 
turn sanctorum” 
Dine toblyczaite 
“Welcome!”

NORĖJO ŽMONES PAVOGT
įf

Telsziai. Rngpiuczio 25 d., 
3 vai. ryto viena pil., iszejusi 
szluoti gatves, pastebėjo, kad 
prie krautuves lango laužiasi 
du vyrai. Ji tuojau nubėgo ir 
pakele savo pažystamus, kurie 
netikėtai užpuolė piktadarius.

tavos kaloinc.

“ sa ne
turime iszka- 

paraszu:su

Katro neprasto, tai su laz 
da iszpraszo.”

Yra tai labai senas priežo
dis kuris lyg pabaigai svieto 
užsilalikys.

Czionais Lietuviai Amerike 
per savo apsileidimą ir neap
sižiūrėjimo tankiai prisiverda 
koszes ir užsideda ant savo 
sprando junga baudžiavos. 
Atsiranda kokis prageltsmege. 
uis ir pradeda ant visu spran
du szokti, — na ir pasilieka pa- 
naszin vilku, kad praszo gas- 
padoriaus idant ji pa vėžy tu, 
po tam suede gaspadoriu ir 
arkli.

Panasziai <ledasi

i i

užsideda 
junga

ir su ne
geistinais apglobejais kurie in- 
sisiulo žmoniems ir netrukus 
paima visus už sprando, pra
dedamas nuo dftvadnesniu vy
ru, visaip juos bjaurindamas 
ir paniekindamas publicznai.

Bet jau žmoneliai ne yra tie 
glanionus avinėliai, sunku juo
sius in kutulį invaryt.

nesiduokite,
lazda paimkite.

V v ra i vilkui
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YRA TA! RECEPTAS DEL 

Szalczio, Gripo, Flu, Dengue, 
Bilious karszezio ir Malerijos. 
Greitai veikia. Gausite aptiekose.

fl
/ ✓Ant. J. Sakalauskas 

LIETUVISZKAS GRABORIUS 
(Boll Phone 872) 

331 W. Centro St. Shenandoah, Pa. /

✓ 
z

Nuliudimo valandoje sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa
laidojime atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaue Ir Glrardvllles 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man tele- 
foauotl o pribusiu in deszlmts : 
minutu. Bell Telefonas 872

I

i

z
Z 
✓

NELAIMES VILKAVISZKY.
Rugs. 1 d., susidūrė automo

bilis su motociklu. Sužeisti p- 
lo Bražyte ir Kvietiszkio že
mes ūkio mokyklos mokytojas 
Pr. Grauszlys.

DIDELES PERKŪNIJOS 
ZARASU IR UTENOS 

APSKRITYSE.
Kaunas. — Rūgs. 2 d., Za

rasu apskr. nuo 18 v. iki 23 v. 
siautė didele audra su perkū
nija, kuri padare daug nuos
toliu.

Salako vai., Priviszkio kai
me griaustinis užmusze gyv., 
Vaičkiene C., Deguczių valscz. 
ir k. Gruodžio ganyklose per
kūnas užmusze 2 arklius. De
gu ežiu v. Sol to k u k.
Sinkoro kluonas su
To paties vai. Polvarko k. su
degino pil. Rogožino kluoną su 
javais, paszaru ir inventorium.

Zablockiu k. pil 
trobesius

sudegc 
paszarir.

Degucziu v.
Juodkaus sudegino 
ir gyvulius: arkli, 2 karves, 5 
avis ir 4 kiaules.

Dusetų m. gyv. Jofes sude
gino tvartus, vėjo maluna, vil
nų karszomaja maszina ir gy
venamus namus.

Antalieptės valscz. Zabicziu- 
nu k. sudegino pil. Urbano 
kluoną su javais ir paszaru.

Viso Zarasu apskrity per
kūnija nuostuoliu padaro virsz 
184,000 litu.

Dusetų aplinkinėje buvo isz- 
krite nigs.’ 2 d., didoku ledudidoku ledu 
Tacziau krito neilgai ir nuo
stoliu nepadaro.

Rokiszkio apskr. rugs: 2 d., 
audros metu griaustinis užmu
sze Svėdasu valscz., Malaisz- 
kiu k., gyv. Valavicziu V., 21 
m. amž. Panedelio v. Ovalnlu 
k., užmusze gyv. Gasiuna P. 
ir sudegino jo tvarta. Svėdasu 
v. Kunigisziu k. sudegino gyv. 
Czepo F. kluoną su 
nuostoliai 5,000 litu.

Panemunėlio v. Maszkenu k. 
sudegino gyv. Gryžo J. kluoną 
su javais ir 20 kin. malku, ku
rios priklausė Maszkenu pradž

javais;

mokyklai. Panedelio v. Szeksz- 
lirinku k., sudegino Baltrmiie- 
nes J. kluoną ir paszara. To 
paties valscz. Lebežiu k. Gab-' 
riuno A. sudegino gyy. narna, 
tvartus ir kluoną. Nuostoliai 
5,000 litu.

Utenos apskr. 2 nigs., 19-23 
vai. buvo didele audra su per
kūnija. Invalidose apskrities 
vietose perkūnija sudegino: 4 
kluonus su javais, 2 gyv. na
mu ir užmusze 3 žmones.

Nuostoliai siekia virsz 25,- 
000 litu.

Nuostoliai

pasi meldimą prie vi eitos relik
vijos reikėjo mokėti tik 20 zlo
tu bot prie kitos net visas rub
lis. Tamsus žmoneliai plauke 
būriais ir kantriai lauke savo 
kaloinos palbuczinoti szvente- 
nybos ir noringai mokėjo pini
gus.

Ant galo palicija ir keli ku
nigai insfanaiisze i n taji veika
lą ir aresztavojo nelaba moto
re kuri dare gera giszefta isz 
luju dalyku porstatydama žmo- 
nioms juos kaipo relikvijos.

Paskutines Žinutes

jokio

U London. — TgnOths Pa
derewskis, garsus pianistas, 
radosi po operacije pendes'ai- 
tis ligonbuteje Gonevoje. Svei
kata jojo gera ir nėra 
pavojaus.

U Bloomington, Ill. —First 
Christian Church eksplodavo- 
jo butelis bažnytinio vyno, ku
ris supjaustė pryczori Samuel 
E. Fishor. — O gal vynas bu
vo drūtesnis už munszaine.

V Urbaiui, iii. — In llli- 
nois Universitetą szimet užsi- 
rasžc in mokslą 10,828 stiideii- 
tu. Yra tai didesnis 
no kaip praeita meta.

11 Paryžius. — Po pavjin- 
jingai operacijai mirė 
uolas Du Bois, Paryžiaus arki- 

turintis 73 metus

skaitlis

k a rd i-

vyskupas, 
amžiaus. Buvo jisai gerai ži
nomas Amerike.

U Orville, Calif. — Už tai 
kad josios vyras neleido j'a.ja 

, Mrs. Pearl Bald- 
nuszove ant smert savo 

, sunu vietinio burmist-
Motero uždaryta kalėjimo.

New York. — Sidney Ri
ce teip skaudėjo dantis, kad

ant szokio 
win, 
v v ra 
ro.

negalėdamas ilginus nukensti 
skausmo, iszszoko per lango 
isz asztunto laipsnio savo na
mo ir užsimusze ant vietos.

II West 'Hazleton, Pa. -— Al
vina Pliszko, 42 metu, mirė li- 
goributyjo nuo sužeidimu ko
kius aplaike puldama isz au- 
tonnobiliaus isz kurio badai li
kos iszmesta per savo vyra ku
ris likos uždarytas kalėjimo.

U Pawtucket, R. I. — Pet
ras Gaili užbaigė sziadien žak- 
sejima kurlis ji buvo a'pemes 
per 173 dienas be paliovos. 
Gaili atvažiavo isz Milford, 
A(ass., gydintis nuo 'žaksej’imo.

11 New York. — Miller Hug
gins, žymus bois’bolininkas ini- 
re po trumpai ligai. Jisai pri
gulėjo prie- Yankees kliųbo. 
Likos palaidotas Petnyczioje. .

11 Fort Landovdalo, Fla. — 
Baisi viesulu su szturmu pra- 
pute per czionais kuri padaro 
daug blede>s. Visi gyventojai 
isz Miami iszvažinejo in sau
gesnes vietas.

II Joruzalemas. 
deszirnts Arabiszku pasikele-

mis su kitais 
priesz 900 metu.

Senoviniai Sauliniai 
Laikrodžiai.

žmones, 
priesz istorijos atsiradima, in- 
smeigdavo lazda i n žeme, 
apibrėždavo linija apie ja pa
ženklindami szoszelio kelione 
nuo saulėtekio iki sauleleidos. 
Kiti nuvykdavo virve, 
suszlapincs, 
giais (arpais, 
gus, iszlengvo ir 
slenkanti ugnis rode laiko bė
gimą.

Nors yra tokiu, kurio spėja 
kad Japonai labai seniai, 
turėjo jokio laiko atspėjimo 
būdu, vienok kili tvirtina, kad 
Japonai ir Kinai vartojo be
veik toki pat dalyka, kaip ir 
virve, tiktai jii buvo panaszus 
i n knata, kuris nedegdavo bet 
rūkdavo. Vienas toks sen i vi
ii is knatas randasi Paryžiaus 
muzejui.

Net priesz 3,800 motus pirm 
Kristaus, žvaigždes pustynese 
padare astronomus isz tu, ku
rie buvo pradėjo, su pagelba, 
laika spėti. Niekas nežino ka
da jie pirmiausiai paskirstė 
laika in dvidoszimt keturias 
valandas, nuo saules iki saulei, 
ir kada valandos buvo paskirs
tytos i n min utas.

Laiko “Skandinto j as.
Nekurie Malajai net ir szia

dien dar tebevartoja keista 
laiko spėjimui būda, 
madoje Rytuose beveik 
metai. Jis vadinamas vandeni
niu laikrodžiu, 
lūs bliudelis su skyluke dugne. 
Kada tas bliudelis indedamas 
in vandeni, jis iszlengvo prisi
pildo ir skėsta, ir tas visuomet 
atsitinka vienodamė laiko pe
riode.

Egiptiecziai gilioje senoveje 
taipgi turėjo vandenini laikro
di. Viename Anglijos muzeju- 
je randasi vienas ant kurio

su

Primitiviniai d a.

ir

kuria 
snmazgydavo ly- 

Ta virve užde- 
regula riai

9 

ne-

kuris 
5,000

ir yra apve

užraszytas Aleksandro Didžio
jo vardas.
Smiltinis Laikrodis Tebevar

tojamas.
Niekas nežino smiltinio laik

rodžio senumo.rodžio senumo. Jam (pradžia 
galėjo duoti vandenis laikro
dis, ir beabejo prasidėjo vie
nojo isz pustyniu szaliu — 
Egipte ar Babilonijoj — kur 
buvo vandens stoka. Negali
ma sakyti isz ko jie buvo da- 

‘ ant 
priesz

ryti, bet buvo parodomi 
Greku skulptūros dar ] 
krikszczioniu laikus.

Laikrodis nesziojamas 
rankos yra skaitomas kaipo 
modorniszkas iszradimas, bet 
pirmutini nesziojo Anglijos 
__ _ __ __ L______ F.L.I.S.karaliene Elzbieta.

I

ant

s ' t

— Szeszos-

Ii U likos* užpauszti per Hztama 
Ibn Sand kurie pasikėlė priošz 
savo valdytoja.

Dr. T. J. Taėielauskas
. . l| ’.j M

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

w 1 į< "J (į ' v’J i J,. (/.. J . ■ I

lt

i

Pirmutinis ĮJetuviszkas 
Dentįstas Mahanojuje.

Ąnt Antro F^oro Kline Sztoro

r t '■ ■- ‘ 'C . -1 ■ ■ ■ ■ ■ J
Laldojž kunus numirėliu. Pasamdo 

automobilius del laidotuvių, kriksz-Dentietas Mahanojuje.
.f*", WjW ’"WMU, puB*va4inejiniQ ir e. i.

19 W. Centre St; Mahanoy City 020 w.c.ntre ir eos w.Mahanoy st.
lipiu, vesellju, pasivažinėjimo ir t. t.
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William B. Shearer kuris pa
sipriešino pdiesz nusiginkla
vimą Amerikoniszkos Plotos ir 
ved e 
priesz

karszta
valdžia, likos inzbartas 

per prezidentą Hoover’i ir kad 
laikvtn savo liežuvi 
nes kitaip bus 
baustas.

propaganda

už dantų 
labinus nu-

Teisingos Teisybes
Apsirijimas ir girntnok-te

lysto, yra lai didži'ause gyvu- 
lysto. 

Ik

deigu CIVHIZUVOTU DUSI, 

tai sukt ir vogt mokėsi.
Velitk su razumnu pamest 

negu su kvailiu surast.
Jeigu būdamas Jonuku 

ne iszmoksi, tai kaip busi .To
nu kvailas busi.

te

su snargleis noužsidesi.
No vienas jaunikaitis sa- 

priesz 
o jeigu to nepadaro, 

;arilesii po szliubiu visada.
Jeigu tylėsi,* žmonių ne

patiesi, ba nedažinos kokios tu 
nuomones.

Kgip skripka gerai

Jeigu civilizavolu busi y

♦

Jeigu iszminti turėsi tai

*

vo mylerna suvalgytu 
szliuba,
<>• 
rS

KQip skripka gerai užs- 
traysi tai ir grąžei pagraysi — 
Ir brolau jeigir stnnias sutai
kysi, tai ir muzyke gera turėsi.

Neprideranti darbaJNepricieranti darna su 
džiaugsmu pradėsi, 'bet su er
geliu baigsi.

KituK i t u nea |) k a 1 b i neki me 
ba apie save daugiau kalbu 
iszgirsime. —F.

..........................      *........ . ...." ................ —.. ......   -Nl II

>1,000 TIK UŽ 60 CENTU.
Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 

reiszkia, jaigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos 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 butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jaigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų Ir 
atgauk savo sveikata. <

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne
matinio, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, k* 
kitu Ilgu. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jaigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szirdies liga, tai atsiunsk 35c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas”. Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloga. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 GUlet Street, Spencerport, N. Y.

EKSKUROIJA IN 

Philadelphia 
Matykite szitfi Istoriszka miestą. 
Daug šlebėtinu dalyku matyti del 
senu (r jaunu.
NEDELIOJ 29 Seįitembeno 

DUkELTAYAS 
ItUtTU

Special is trelnas Subatos nakti 
Isz Valanda

Shenandoah (Preke $3.50) 2:00 
Muhanoy City . . .
Tamaqua ............................ 3:16
GRĮŽTANT Specialiszkas treinas 
apleis Philadelphia 7:30 vakare 
Standard Time.

EKSKURSIJA IN

Bloomsburg Fair 
KETVERGE, 3 Oktoberio 

$1.85 In ten adffalioi 
Specialiszkas Ekskursinis treinas 
apleis Mahanoy City 7:41 ryte o 
grįžtant isz Bloomsburg ekskursi
nis treinas iszeis 4:45 popiet.

EKSKUROIJA IN

New Ybrka 
NEDELIOJ 13 Oktoberio 

$4.00 in W ad£alios 
EKSKURSIJA IN 

Montreal, Kanada 
PETNY0ZI0J 11 Oktoberio 

$13.00 In ten * ‘“’s*1
■ n ■ " "?■■■"■....... . 11 "F" ..................

Ant Readingo Geležinkelio

I

$3.25

... 2:49

te '•

ii te
1

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

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

Bell Telefoną. 1430-R

t 
i

1

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruo- 
szia nuo papraszcziauslu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ii 
kitiems pasivažinėjimams.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokame 8-czla 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, Pm.
i J. FERGUSON, Vice-PrOB.lrKaA

4

I

'i J jl'kij'4. ,s L ( J|U| J | |M .................r- npR T- i 4

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY oity, pa. 

--$--------
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusuh X ivvvillllB judu u nciu^uiuun Juou

, pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas, be jokio
įl saugumo.
2 7 Mg’

I.

j

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 žmogauš kuris dirba ir czedina. Dekite savo
pinigus iii šzita Banka o persitikrinsite ir matysite « A • • • t _ . ’ _ A _kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento

>'4 ;
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Isztikima Pati niiiizvei

Karaliaus I

. gera pati 
pasiizvente ant ‘

•) visko del meiles 
sato vyro !

Vinczevone Jono Coolidge, Sonata Buvusio

Turtingas kunigaiksztis isz- 
keliaudamas in tolima kelione 
tare in savo tris dūk toros:

—• Mylimos mano dukriu
kes, gal no greitai volą pasi
matysime... Kia-gi norėtumėt 
idant jum atvežeziau isz savo 
keliones.

Viena isz jirju geide Idant tė
vas atvežtu puiku szniura per
lu, antra puiku žiedą su dei
mantu o jauniausia, jojo nu- 
myletina, mėtėsi jam ant kak
lo Rza ūkdama:

— Mano mieliausias teveli, 
nsz nieko daugiau nuo tavęs 
nenoriu kaip tiktai giedojau!i 
panksztnka su auksiniais spar
neliais ir kojelėms.

Trvas prižadėjo

atsake kunigą i ksz-

Su v.Valšti Prezidento
- ' 'l ■ f''

Praeita tPancdeli likos sū
ri sz tas mazgu moterystes Jo
nas Coolidge, sūnūs buvusio 
Amerikos prezidento, su pana 
Floenco Trumbull dūkto guber
natoriaus Connecticut ateito. 
Szlinbas atsibuvo Kongf’egh- 
cio 
Plaini’eLI, Conn.

I . *

Tėvas prižmlejo iszpildyt 
prižadejima duota del dukte
rų: atbuvinejo kelione per vi
sa meta, atlankinejo visokius 
sklypus, nupirko deimantu ir 
perins -bet giexlojanezio pauksz- 
tuko su auksiniais sparneliais 
ir auksinėm kojelėm ant viso 
svieto negalėjo rast.

Jau grvžo namon, susirūpi
nės tuom labiau jog nieko del 

mylimiausios
o kėlės vede per 

tank m ir sena girria tarp ku
rios paregėjo viduryje puiku 
palociu, priesz ji stovėjo dide
lis afžuolas su

savo 
neparveža

dukriukes

auksiniais la
pais o ant jojo tupėjo auksinis 
panksztukas ežiu Įbeda mm s pui
kiai.

Nusidžiaugęs kunigaiksztis 
paszauke ant savo tarno ir Ho
pe jiems sugaut paukszteli; 
bet vos vienas isz ju prisiarti
no prie medžio, pakilo baisus 
levas su auksiniais plaukais, 
gulintis spakainas ant žoles ir 
suriko taip baisiai jog net la
pai nuo aržųolo nukrito o 
panksztukas pakilo auksztai in 
debesius.

Sudrėbėjo tarnai, kuni- 
gaiksztis atsiyrė adgalios per
sigandęs o levas taip in ji pra
kalbėjo žmogiszku balsu užsi
rūstinęs:

— Kas norėjo man auksini

tarnai,

žai isz tolimos kelionėn ir vie
toje džiaugtis isz to su mumis, 
tai tu susirūpinės, rodos tave 
patiko didele nelaime.

— Negalėjo mane patikt 
didesne
tis, — tavo, mano mylimiausia 
dukriukc, pažadėjau ant snedi- 
mo del levo idant fiavo gyvastį 
gelliot. •» *

Ir apsako jai visa atsitikima 
kas atsitiko su levu, kur sura
do pauksztuka. Mergaite isz- 
klauso su j 
tam apsikabino 
pradėjo bnoziiiot.

— Gerai padarini mano te
veli %— pas’A’inke linksmai — 
ka-gi daiyezia, varginga sie- 
natęlo be haven f Levo suvisai 
nebijau, ‘apiprasiu ji, pamaty
si, ir iszpraszysiu jog pavėlins 
man sngryžt pas savo mylima 
teveli.

Kunigaiksztis 
pasilikt pas savo ir nedalaikyt 
duoto žodžio levui, norints tu
rėtu pražūt, bet mergaite ne
norėjo ant to sutikt, tvirtinda
ma v 
sulaužvt ir turi kaneeznai da- 
hiikyt, norints ir turėtu gy- 
vasezia Užmokėt.

Ant rytojaus iszsirenge mer
gaite in kelione. Vienas isz isz- 
tikimu taniu jai parode kelia 
o kada paregėjo szimt-metini 
aržnola su

akyvumu tėvo, po
i ant kaklo ir

norejo jaja

> 7

kur ome szlinba.

’ 'V

i

*

Galingas vėjau, kurio
" rf—> — /. I’.X. .. 

—T“*—
f

tu, mano mylima paeziule: ži
nai gerai jog tik tamsumoje 
pastoju žmogum o jnigu tada

jog .luoto žodžio negalėjo P.uH« ant manes norints ma-

auksiniais lapais

biausia szviesa saules, tuojaus 
pasiverszcziau in karveli ir per 
septynis įmetus tureczia lekiot 
po svietą drauge su kitais kar
veliais.

— Nebijok, mano bran
giausias: stengsi uosi u tave 
taip nuo szviesos apserget jog

* "‘M H

graudino savo puikumo ir jau
nystes tiktai bego prieszais su 
baime idant nepamesi pėdu 
kuriose turėjo visa nodieja at
radimo savo vyro.

Jau beveik septintas metas 
baigėsi. *
Pa'jiegos vargszes su kožna

, mano 
stengsi uosi u

(U AUUKl O lt <1 U I\OilU(UO 1C4|Z(<AO| • \ 1 • 1

sugryžo namo idant nebūt lin- nepnls ant tavęs o pamislyk td.
d in tojum
smerties mylimos panaites.

Levas, paregėjus kunigaiksz- 
cziute, pasveikino jaja szirdin- 
gai ir nuvede in puikius paka

baisaus regėjimo kaip man bus linksma su ta
vim po tuom paežiu stogui

Ant galo levas pristojo ant 
praszymo paežius; 
savim sūneli, kurissūneli

paėmė su 
i nesenai

jus kur stovėjo stalas uždeng- Įįems buvo užgimęs ir nuva-
tas. Stovėjo ant jojo skanus 
valgiai auksiniuose ir sidabri-

Stovejo žiavo pas tėvus karalienes ku
rie, ant noro savo dukters, lie-

iriuose induose o tarnavo jai P? užmarint vienam pakajuje
dvvlika tarnu o
szale jos ir paliopinejo ka tu
rėjo daryt. Po pabaigtai beic- 
dai nuvedė jaja in mlegstube 
kur
Pats tuojaus, prasiszalino 'bet

lovas sėdėjo visus langus. Dienos laike bu
vo tarp juju pavidale kara
liaus žvėrių.

Treczia diena po pribuvimui 
jaunos poros in ]>alociu, atsi
buvo puiki veseile.Svecziai va-

tiek vargo, tuojaus viskas 
tik ma'žn va landė-

diena mažinėsi 'bet nesimažino 
meile josios sziixlyje kuri jai 
dadavinejo pajiegu ir kantry
bes.

Taip, jau neužilgio! Tiek lai
ko,
pasibaigs, 
e...

Sztai neparegoje priesz save 
ne laszeli kraujo ne plunksnos 
ir sustojo persigandus. Pažiū
roje in virszn bet nemato kar
velio; nemato jojo debesiuose 
ne girriojo ne ant auksztu kal
nu; kur-gi galėjo pasidėt, kur 

akiu mylimas

SVEIKAS IR NESVEIKAS NUOVARGIS

Nežiūrint koki darbą dirba- 
ino, visi pavargstame, ir tas 
yra natūralu. Vienok labai 
svarbu, kad po pavargimo, bu
tu gaunama užtektinai laiko 
'atsilsėti, ir atnaujinti 'sunai
kinta energija. Dažnai girdi-

I u f • i 0 . « V' '

»1 1

“ natūralu. Vienok labai 
svarbu, kail po pavargimo, bu-
X . 1 . . ■ A * *

1

aisilšoti, ir atnaujinti 'sunai-

ionaliszkoj bažnyėzioj miesto tee apie kitus kurie serga nuo 
riai'iiieu, ’voiui. Pavokikslas persidirbiteo, arba turi džio- 
parodo jauna pora ir bažnyezia va; visi apgaileštuojame, vie

Paveikslas persidirbiteo, arba turi clžio-

tink nepagalvojame, kad Ir
Hnums tas pats gali atsitikti.
t Kartais, nežinomo kad esa
me pavargo. Pervargimo sim- 
tonu yra daug ir invairiu. Pn-
prasčiausia pervargimas yra

Ui'

ninkai, ir tie kurie apsunkinti 
rupeseziu, nepaiso, .kuomet 
smegenys pradedu duoti per
vargimo žeriklus — galvos 
skaudėjimus, nemiegojimą, Ir
vargimo žeriklus — galvos 
skaudėjimus, nemiegojimu, Ir 
kitus, kurie parodo, kad cirku- 
lacijos padėtis jau nesutinka 
su sveikata. .

Pavargęs žmogus kuris iesz- 
ko paslinksminimo daug pro
tingiau daro, negu tas kuris

moskllszkns knygas.
t_____ Lt

savo pareigu yra teisėtas nes 
k. IL. '"L J. A ~ •

kopaxlinksminimo daug pro

parėjės isz illarbo insigilina m 
, Szeimi- 

nitikes noras atsitraukti iiuoI

*
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VIRI SU- 
kuris per visa 

žeme leki, pasakyk man ar ne
matei mano balto karvelio!

— Ne, atsake vejas, nema- 
jojo niekur nes gaida 

man tavos ir paklausiu apie ji

tvėrimai 'bijo,

ežia u

saVo broliu veju isž kitu szaliu 
svieto, gal jieji ka apie ji ži
nos. s

Ir užputo baisiai o ant tojo 
balso subėgo vejai pietinis, va
karinis ir sziauvinis pas ji ir 
pradėjo pasveikint szoki, per

tas, kuris paeina nuo labai slin
kaus darbo, ir atakuoja tuos, 
kurie vartoja muskulus nepra
tusius prie smarkaus manksz- 
tinimos. Geriausia gyduole yra 
poilsis, tol kol nuodai kuriuos 
kuhas prisirinko, yra iszplau- 
nami ir energija sugryžta.

Protinis pergargimas yra 
papraseziausia sziu dienu li
ga. Jis paeina nuo užsikimszi- 
mo kraujo gyslelių smegenyse, 
ir tas yra isz priežasties dide
lio protavimo, rupesezio ar ki
to protinio intempimo. Geriau- 
sis tam poilsis yra fizinis 
manksztinimas, kurie atitrau
kia krauja isz smegenų ir ki
tas kūno dalis.

Nuolatiniai protiniai darbi-

UIIIIIIIIIIIIIIHIHIIMIIIIIIIllIMIIHiiliniHiiiiiiiiiiiiniiiHiiiiiiaĮ

jos darbas yra labiausiai var- 
u ~ L \ ‘
yra monotonisZkiaUsias.
gihantis, vien dėlto, kad jis

Pavargimas dažnai yra prie-
zastjmi valku piktumo ir ne- . 1». • . -.i s..i Jie 
gautu užtektinai miego ir tin
kama maistu. Dažnai viena isz 
didžiausiu priežaseziu, kaip 
vaikuose taip ir užaugusiuose, 
yra neclavalgymas. Nes per
vargęs unas reiszkia ir per
vargusi skilvi, pasekmes kurio 
yra neturėjimas apetito.

atydžiai jjrižiurėti, kad

*
priežaseziu, kaip

4 7«I > • • • * O !

yra nedavalgymas. Nes per-

Neda valgymas ir kitės ligos 
kurios paeina nuo pervargimo 

« 1. - ▲ A A .Ayra faktoriai vedanti prie 
džiovos, ir nors yra nomalu ir 
sveika dirbti tol kol pavargsti* 
vienok pervargimo b^Vojai, 
kol kas nėra atjtucziami. ’ ’

— F.L.L8.

j
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Ypatingai dvieju vardus 
paminėsiu, 

O tada knd duosiu, 
Szonus gerai joms pakoeziosiu. 

* * • %, ■’ * 
Kansas City yra tnoterele 

vardu Monika, 
Iszrodo kaip isztampyta 

armonika, 
Kuri su savo vyru persiskyrus, 
Ir su kitu ir trecziu susineszus.

0 Dieve, kas josios per 
gyvenimas, 

Tai neapsakomas, 
Ant niek suvis, 

Kad ja nudėtu dūlis. 
Snukis susisukęs, 

Bjaurus nemazgotas, 
Dievo szirdyje nėra, 
Bjaurus žodžiai byra.
Brostvas paniekino, 
Kojomi sumindžiojo,.

Baisila pabaiga už tai turės, 
0 pabaigti greit negales; 
Prieteliu jokiu neturės, 
Ba niekas nesusimylos.
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ką^ pasidaro baisi viesulą ant 
svieto.

Žieminis vejas apmalszino 
pavo jaunesnius brolius ir pa
klauso jtfju ar nemato lekio- 
jant po svietą balto karvelio!

Vakarinis ir sziaurinis vejas 
nemato niekur balto karvelio 
bet pietinis, kuris buvo isz ju 
visu meilingiausias, prakalbė
jo tykiu balsu:

— Mielas mano broli, ma- 
džinu balta karveli, loke priesz 
teano toli net ant Raudonujli 
mariu o kad jau perojo septyni 
metai užkeikimo, per tai stojo
si volą levu ir dabar tame lai-

; K

"|9į

isznyko jai isz
josios vyras l

Aszaros uždengė jai akis 
oet ka aszaros gali prigolbet.

BALTRUVIENE I 

J riiniHHIIHHIIIIIIHIIIIIIMHHIIIilUHIIIIHIKIIIIliftlMICr 
FelMHIHlHlHIIIHIIIHHlHinHIHlHIHMHlMHMIHllHHIIHlMHI

Nusidaviau in Viskonsiha 
In szalele tolima, 

Vienam miestelyje apsistojau, 
Ir daug naujiena dažinojau. 
Pažiriau ir sziokiu ir tokiu 

Ir merginu snargliotu 
Namu nevaktuoja, 
Per naktis žilioja. 

O szirdeles ka jau liežuviai 
Tai kaip gyliai. 

Prie bravaro būna kelios 
Dideles liežuvninkes bobos, I 

Visus per dantis traukia, 
Ant apygardos apszaukia, 
Ir moteres ir vaikinus, 

Jaunus ir senus, ' 
O szirdeles priek tam dideles 

kiaules, ’ . vJau ju perdirbt nieks negales.
Disztai vis ant stalo, 

Stribu neapvalo, . 
Vaikai maklakuoti, 

Ir snargliuoti.

Kad ir senas vyrąs, 
Bile drūtas ir geras,. t 

0 jaigu senas ir be sveikatos, 
Tai jau ir ant ženybu neturi 

akvatos. 
Viena moterėlė turi dvi 

merginas, 
Ir da suvis jaunas, 

Na ir nori tam senam viena 
dhoti, 

Jauna mergele priversti, 
. . . , Motyn szlektai darai,pnneszt prie kraszto. j^gu scnio iszvarai|

Iszgirdus tai, nelaiminga ka- Geri-au tu su juora apsivyniok, 
raliene padekavo-jo geram ve- O dukreliai pakojų .duok, 
jui po tam pradėjo -bėgt kiek . * * ' ■ *

gai apžvelgė visas girriąs ir tik tutejo pajiegu prie Raudo- 
lt 1 i 1 • J • - A ' . t • X . . • I
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praszo idant pasilsėtu.
....._________________________ _____________ _______________________________________ . ... .........................................................................................................................................

knda naktis užėjo, atėjo pas r.myo in bažnyezia su žlibintum

temine, užmūrytam ruime ra
dosi skylute, maža szyiesele 
puolė ant užkeikto karaliaus o 
nelaimingas akimirksnyje pa
virto in kalveli.

Kada karaliene sugryžo su 
svodbom namOn, 
inbego in ruimą kur radosi jo
sios vyras, idant jiji suspaus! 
ir apsakyt apie viską, bet in 
vieta savo vyro paregėjo kar
veli kuris taip in jaja prakal
bėjo :

[t ir žvakėm o load niekas nepa- 
pauksztuka pavogt, turi mirti.' pasako mergaitei jog yra ka-

jaja žmogiszkam pavidale ir

raliam užkeiktu per garsinga 
raganių 
ežia, turi 
nakties laike,

Ir iszsFžiojo baisiai rodyda
mas .milžiimzkns -dantis.

— Nežinojau jog tas pauksz
tis prigulėjo prie tavęs — pa- 
szauke nusiminęs kimigaiksz- gali žmogum būti, 
tis — paukszcziai lekioja po 
svietą ir niekeno ne yra loc- 
nastis, bet .jaigu man atiduosi, 
užmokėsiu tau gerai, kiek tik 
norėsi.

ir kolei saule szvie- 
devet levo kaili o 

tarp tamsybes,

Mergaite labai nudžiugo ka
da dažinojo apie tai nes nelai
mingas kaimliunas labai jai pa
tiko. Nepoilgam likos pareng
ta puiki veseile o svecziai isz-

pirmiausia

Aplinkui nieko nematyt, tik 
saulute szviete ant molyno dan
gaus.

Fsztiese ranka in 
saulute ir graudingai paszau- 
<e:

auksine

saulute

— Aukso tavo nenoriu — siskirste kožnas in save, jauna 
atsake levas su puikumu, o už pora 
tavo nedora apsiejimą 
prapult, arba jaigu prislėgsi 
jog po sugryžimui namo, ati
duosi man ta, ka sutiksi ant 
slenksczio davo mimo. O to
kiam laike galiu tau padova- 
not pauksztuka.

Kunigaiksztis labai nulindo 
nes atėjo jam ant mislies jog 
jojo jauniause duktė buvo pa
pratus pirmutine isobegt isz 
namu idant savo tęva pasvei
kint kada namo sugryždavo. 
Bet isz antros szalies, mislis 
apie baisia i 
spirtis ilgiau

turi

smerti nepavėlino 
i, o kadu vienas 

isz jojo tarnu pradėjo jam pa
sakot, jog gal pirmutiniu ant 
jojo tikimo gali jojo szuo isz- 
begt arba kitokis koks sutvė
rimas, ’davėsi prisakai hint ’ir 
prižadėjo levui ka jisai norėjo.

Tame laike pauksztis nusi
leido žemyn ir atsitūpė ant ku- 
nigaikszczio peties ir gerva- 
Irai davėsi pasiimt.

Knnlgaiksztis skubino 
gryžti namo su 
szirdžia o kada paregėjo savo 
jauniausia dukterį beganezia 
prieazais ji, su verksmu pradė
jo jaja prispaudinet prie szir- 
diee ir bueziuot, negalėdamas 
nukenst regėjimo linksmybes 
joflios su kuria pagriebė gie
danti pauksztuka.

— Ko-gi taip rūpiniesi, ma
no mylimas teveli ? paklausė 
ant galo nusistdbejns jojo psz- • •«• « • •

su-
muszanczia

aromis. — Giliukningai sugry-

pust ana v i jo per diena 
miegot o nakties laike gyvent 
taip saves kaip visi žmones, tikėjas; per septynis metus tu- 
Ir buvo jiems linksma.

Viena diena levas tare in sa
vo paezia:

— Rytoj svodba tavo vy
riausios sesers o jaigu nori at; kiti tuos ženklus, galėsi mane 
lankvt savo teveli ir but ant 
veseilios, tai mano levai tave 
rytoj nuvež pas tęva.

Jauna karaliene sutiko ant 
to noringai, vyras nuvedė jaja

Stojosi taip kaip buvau

resiu szitain
lekiot po svietą.
žingsniai, nuleisiu plunksna ir
lasza kraujo o jnigu eisi pas-

pavidalc dabar
Kas septyni

tęs po tam sugryžo namon; ji- 
ji užvažiavo priesz narna savo 
tėvo auksinėje karietoj, trauk
ta per keturis levus.

Didelis buvo nusistebėjimas 
visu ir džiaugsmas levo kada 
jauniause duktė apsakinėjo 
apie save.

Visi mislino jog pražuvo se
nai naguose levo, per ka senas 
kunigaiksztis net pružilo isz 
rnpesties, o .matydamas jaja 
dabar negalėjo invalos prisi. 
žiuret ir klausyt josios balso.

Po veseiliai liepe tėvas pa
sveikint savo žentu o didelis

tik žiūrėdama aky-

iszgelbet po septynių metu.
Iszgirdus tai karaliene bai

siai apsiverkė bet tuojaus nu
šluostė aszaras /nes kalvelis 
tuojaus iszleke ir reikėjo tuo-

iki rribdžiana savo vioszpatys- jaus paskui ji cit jeszkot pėdu 
idant pataisyt kalte per savo 
lengvatikyste ir iszgelbet savo 
mylima vyra. Bego nesidairy
dama niekur ne žiūrėdama in 
aukszti,
vai baltos plunksneles ir laszo 
raudono kraujo kurie nupuoli- 
nojo ant žemes kas septyni 
žingsniai.

Ir taip bego visus motus, 
nemislydama suvisai apie nie
ką, liovei k nepasilsodama ne 
truputi o maitinosi tuom ka 
prie kelio rasdavo, -neverkda
ma idant nepagadintu akiu ir j . 1 I «•

pulkas patinstamu draugavo Nuplyszia czeverykai jau

— Saulute, saulute, kuri 
szvieti taip augsztai ir visa že
me su savo auksine ’ak i a matai, 
įasakyk man kur yra mano 
Kiltas karvelis! Ar silsisi ant 

aukszto kalno ar dingo van
denyje jog negaliu jojo pa re
gėt? Pasakyk man, saulute ma
no, saulute auksine!

Sa u 1 u te a psl da i re po 
svietą bet niekur negalėjo pa- 
temint'balto karvelio ir su nu- 
iudimu atsake karalaitei:

— Ne, niekur negaliu jo 
matyt, niekur nerandu jojo; nė
ra jo vandenyje ne ant kalnu, 
no yra joljo debesiuose. Szkada 
man tavos, mano varginga mo
te id, sztai paimk nuo manes 
szita auksini obuoli ir pamis- 
lyk apie mano kada busi bėdo
jo.

Apsiverk e karaliene grau
džiai bet aszaros nieko nepa
gelbės ir atsigryžo pas menuli 
kuris užszvioto ant dangaus ir 
paszauke:

— Menuželi mano sidabri
nis, menu'želi mylimiausos, su
similk 'ant manos vargingos, 
pažiūrėk girnose, laukuose ir 
pasakyk man ar nematei balto 
karvelio mano!

Sidabrinis menuželis temin-
I i >

visa

ki volą levu ir dabar tame lai
ko prasidėjo baisi musztyne su 
m’ilžiniszku smaku kuris mėtė
si ant jojo, o tas smakas tai 
yra užkeikta karaliene ragana 
kuri nori padaryt ji savo ne- 
valninku. .

— Ar girdėjai — tarė žie- 
vejas in karaliene. — 

Dabar duosiu tau da rodą: sku
bink tuojaus prie kraszto Rau
donųjų mariu. Tenai ant krasz
to paregėsi žalias lelijėles isz- 
auganezias isz plešku . Pa ro
le nok gerai, nuskink vienuo
likta ir kirsk su jaja smaka 
ant nugaros o tada abudu kh-

minis

gerai,

t

In Szenadori isz kur ten 
bobele atvažiuoja, 

Kelis kartus ant nedėlios 
atszluoja, 

T uibu t vėl nes atjojo zovada,
Kad tarp poru pradėjo daryt 

pezgada.
Bet geros moterėlės nutarė,

Isz savo pulko iszvare,
0 kad da ‘butu ilginus pabuvus,

riaujanti atgaus savo 'žmOglsz- 
ka pavidalu ii vyras tavo galės 
ihgalet savo neprieteli. Toliaus 
nesidairyk visai, sėsk tūojatis 
su savo vyru ant 'baltos gulbes 
kuri plaukia ant Raudonųjų

Butu visas poras supjudžius; 
' Visur taip padarykite* 
Niekszas bobas iszvarykite.

i

i

mariu o jiji ant savo pecziu da- 
plauks iki kraszto. Cziona’is tu
ri nuo manės auksini rieszuta, 

j neužmirszk apie ji, kada gulbe 
neteks pajiegu, mesk ji tuojaus 
in mares o isz gilumos mariu 
iszaugs didelis rioszutinis me
dis ant kurio visi sau pasilsė

Nantike in viena saliųoa, 
Mamule su dukrelėms pribuna, 

Mama prie baro sėda, , 
Munszaine gere, preoelius ėda. 
Dukrelea lir gere kiek valioje, .

Pasigeria net suskladvojtt, 
Kodėl megert, kad už dyka 

duoda, ;
Tr tai nublatos viskia ir alų

priduoda.

sit. Kitaip gulbe negalėtu jus

O dukreliai 'pakojų .duok.

Mažojo Piladelpijoja,
n riju teariu.laukus 'bet negalėjo patomint 

balto kalvelio niekur ir nuliū
dęs atsake:

— Gaila man tavęs, var
ginga motere nes norą tavp 
karvelio ne girdose me laukuo
se, jeszkok kur kitur. Paimk 

„ nuo manes szita klauszirieli
kos prisiteista užpraszymas szlebes jau, seniai suplyszo o sidabrini, atsimink sau apie ji žmogiszkam pavidale bet vie-Į

Varginga karaliene užlaužė 
rankas ir graudžiai apsiverko
- * - - 1 r - -. .

U’

jai iki rubežiaus kur pats le
vas ja pasitiko.

In koki laika po tam vela Ii-
• • » » i -

nopaimtestu pėdu savo mylimo, 
se

niai nuo kojų nupuolė, kojos 
apdraskytos ir sukruvintos 
nuo erszkecziu, karaliszkos

11

Isz tolo mate karianjaneziąs

« —

Nekurtos bobeles bambiliais 
važiuoja,

Ieva tei smaku ir žalias lolije- Su boseliais in rodhauzos 
leą. Tteningai parokavo de-1 pasislėpt,
sžimts o vienuolikta nuskynus Gerai atsigert ir Mviėiiu ori!

‘ ‘ . atsikvept( !)>
ve ypa per nugara smako. Tuo. Sztedien apie tai nutylėsiu,
su drebaneziom rankom Uždą-

pasislėpt,

atsikvepi (l)
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Ponas ir Valstietis
PASAKAITE

Važiavo karietoje pėnas ir 
sutikės valstieti, klausia: •

—r Žmogeli, ar toli lyg mies
to! |

Pažiurėjo žmogus in kAtie^' 
tos ratus ir atsake:

— Jei iszlengvd, ponas vn-

tot

h
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žiuosi, tai ligi nakties nuva
žiuosi. .. t

Supykęs Ikonas liepe vežėjui
jauB lovas ir smakas stojasi Kitu Įdurtu apie jaisos 

‘ padainuosiu,
Gnl lyg tam laikui aprii- 
■ !■■■- inalszys,
Bambiliais su boseliais

Daug 'žiunu apie jaises, bet 
da nutylėsiu,

vyti arklius. Nudundėjo ka-
padainuosiu, * rietą, bet ne nuvažiavus no

--W aaw. w* 
ra, 'kad netoli buvo kalV^, bet 
ir tai, kol aszi pataisė, praėjo 

antra diena vakare nuvažiavo 
in miestą. «

1 uvv uu .m* ▼ ▼ ud

versta Inžo karietos aszts. Ge
ra, 'kad netoli buvo

plaukus dulkes apibarste, sau
le apdegino balta vėidą josios 

nenoriu bet jiji ndjąute skausmo ne nu-

ant veseilios antros sesers bet
karaliene tare in vyra: <

tavim, važiuosite^vargimo. Nesisarmatino
/t., n

ubage: riesi-1 mu

NeVažiuosiu įmti 
atsiskirt su 
abudu.

le apdegino balta vėida josios

— Tai yra negalimu daig-jkaip
skuduriu kuriuose

i ąrsziause '

9

savo I

kada busi bėdojo.

bet aszaros nieko nepagelbsti

r? 1toje musztis toliau, karaliene I 
ragana pagriebė karalių ir so
dus ant baltos gulbes, nupiltu-
ragana pajfriėbe karalių ir se-

ke ant mariu ir neu^ilgio iSz-
iszrodo Nuszluostp akis ir su praszy- nyko karalieniai isz akiu, ai _ _i  _ _. *

užklausė žieminio vėjo:
1 V 1 r

jltĮ 

iir

v

į

X.

T

l 1

1 ir tai, Iro! aszi pataisė, praėjo 
noeitniakyH. ne maža laiko, ir ponas. vos 

: i I nnirn dinnn vflVnro niivnfiftvn
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Dvynai Paženklinti in Kariszka Akademija• •
r* *

— Franas Kuczinskas isz 
Turkey Run likos uždarytas 
kalėjimo už durima peiliu Pet
ra Žuką, 24 metu, kuri reikėjo 
nuvežti in vietiniu ligonbutc.

—• Musu aplinkinėje visos 
35 kasyklos priguliezios prie 
Reading Kompanijos dirba nes 
turi užtektinai orderiu ir ma
noma kad dirbs kožna diena. 
J^ehigl: Valles kasyklos teipgi I ko kilo nesupratimas terp _ _ -L . • —. > . - - • < i • 1 V ♦ A. 1 Adirba pilna laika. Lehigh ir juju tai nedažinota, bet Ku- 
Wilkes-Barre kasyklos tun 
daug orderiu idant kasyklos 
dirbtu ilga laika.

f Jonas Janczaitis, 53 me
tu, eidamas in darba Utarny- 
ko ryta in Bukmauto kasyk
las, likos pataikytas per auto
mobiliu kuriame Važiavo La
pino Dondo ir jojo draugas. 
Dondo pasiėmė sužeista su sa
vim ir atvežė pas daktaru Du- 
nna, kur pasirodė, kad Jan
czaitis turėjo perskelta pa- 
kauszi ir sulaužyta koja, nuo 
ko mirė kelionėje in ligonbu- 
te. Kaltininkai dingo isz mos
to ir dabar juju palicija jesz- 
ko. Velionis gyveno pas savo 
sesere’ Mare Kauniene, 800

kasyklos turi czinskas pr i siege pas skvajerl 
kad Žukas spyrė jam in vei
dą ir nuo to prasidėjo muszty- 
ne.

f Utarninke likos palaido
tas -Konstantinas Petrauckas, 
520 E. Center uli. su bažnyti
nėms apeigomis Szv. Jurgio 
bažnyczioje.
t Pa nedali likos palaidotas 

Jurgis Metkus, 
uli., 
Szv.
to dalybavo hiidotuvesia 
rios velionis buvo nariu.

218 N. Račo 
su bažnytinėms apeigoms 
Jurgio Citizens d ra ūgy s- 

, kn-

— Stanislovas Želinckas ir 
Daminikas Brzozowski, 
aresztavotalis

likos
ir pastatyti po

E. Market ulyczios, pergyveno 500 kaucijos už pavogimą au-
Amerike apie 30 metu, gyveno 
kitados Shenadorije.
tris seseris: Kaspariene, See- 
leyville, Indiana; Gintoriene ir 
Kauniene mieste, du brolius— 
Vinca ir Frana, kurie gyvena 
West Virginijoj.
t Marijon'a, 23 metu, myli

ma pati Beno Banonio, mirė 
pas savo tėvus Mikola An įdė

li Ii., 
Utarninko ryta. Velione sirgo 
ilga taika ir buvo vedus apie 
metii laiko. Paliko levus, bro
lius ir seseris. Laidotuves at
sibuvo Ketvergo ryta su pa
maldomis Szv. Kazimiero baž
nyczioje.

— Szi
Yankee Stadium, New 
atsibus kuinsztynes (aiqie Jack 
Sharkey (Žukausko) su Tom
my Loughran. Jie kumsz- 
eziuosis p<T 15 linkiu (rounds). 
Pasekme tosios kunisztvnos 
bus 
numeri je.

— Vincas

viržiu,

Jo-

Sm arkini — skilo |

— 15 metu amžiaus, 
nas Jankus, gyv. 11 Market st., 
iszmestas isz automobiliaus.

sužeistas 
rankos kaulas.

— 21 motu amžiaus, Juo
zas Adomaitis, gyV. 374 South 
Meade St., susikūlus su 'ant
ra maszina, sužeistas. Visas 
smarkiai pritrenktas ir pavo
jingai sužeista koja.

— Automobiliu važiuodami 
Jon'ns Baulinaitis su Marijona 
Speckalione, atsimusze in sza- 
ligatvi ir vėliau in geležini už
tvara. Stiklai ir geležys Spee- 
kalienei sukapojo veidą ir su
raižo rankas bei kojas. Rauli- 
rtaitis sužestas stiklu aprėžy
tu veidu ir galva. — V.

r ■

■
V

Raymond ir Leroy Andersonai, dvynai Mrs. Laura M. An-

Paliko

128 W. Market

vakaru (Ketverge)
Yorke,

tosios 
apraszyta ateinancziam

Marcziulionis,
531 W. Mahanoy avė., sirgo 
kolos dienas isz priedą sties už
stoji m o ant vinies 
mas sau koja.

— Seredos rvta kun. Czes- 
mazgu moterystes 

Marga rietą 
duktere

avė.,

susižeisdiv

na suriszo
pana 
cziute, duktere Jevos Augus- 
taitienes, 615 W. Spruce uly., 

Andriu Cremi

Augustai-

su Andriu Uremi isz Saint 
(’lair, Pa. Pana Morta Pacen- 
eziute, giminaite nuotakos, nor- 
se isz Szv. Agnieszkos ligonbn-

J uozas 
brolis

tos Philadelphijoje ir 
(’remi isz Saint (’lair, 
jaunikio patarnavo jaunave
džiams prie szono. Veselka at
sibuvo pas nuotakos motina po- 
tam jaunavedžiai 
automobiliirm ant 
keliones.”

— Teresiuke Hadalskii ite, 
3 metu mergaite isz New 'Bos
tono likos sužeista baisiai in 
galva ir kojas per autom ohilįn 
ir nuvežta in Ashlando ligon- 
bnti.

l

iszvažhivor' 
saldžiosi< ,s

— Pana Katre Stankevi- 
cziute daraktorkn. sugryžo na
mo isz Ashlando Ii gonbutes 
kur turėjo operacija ant pen- 
desaitis.

» f ■■■

Raportas 15-tos
Lietuviu Dienos

1.5-tos Lietuviu.
t atsibuvo 15-Ui 

Augusto, LAkewood Partee, 
paduoda sekfinczia atskaita. 
Ineigu tos dienos buvo $1,- 
430.81, iszeigu $326.83. IPelno 
liko $1,103.98 kuri suma pini
gu buvo is»siusta in Lietuva.

Vyriausybe.
GYDUOLE NUO ANGUEKASIU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama gyduole v/artuoSama bu 
•tebetine pasekme per. 30 m<Hu, del 
Gerklines Astma arba dusulio^ Bron- 
kith, Gerklines kosulio, Plautių Sunku 
kvepavima, UŽiima Ir szalti galvoje, 
Prhzakini akauam* galvos ir t.t. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vienio mene
sio gydimas Preke 80c per paczta. 
Issraota ir pankuodama vien, -tik per

HAMPDEN LABORATORY 
724 MULLBJCRY ST. READING. PA, 

>'b*.
____ L.^a^Maai^a^

<
Komisija 

dienos kuri

1 j*

KELIAUKIT IN LIETUVA PĖR

KLAIPEDA
Laivais Baltic Amerikos Linijos

tomobiliaus arti Paxinos (ar
ti Shamoku) kuri vėliaus su
daužė ir norėjo parduoti.

— An'a diena sugryžo isz 
Lietuvos ponstva A. F. Bridic- 
kai, kur svecziavosi per tris 
menesius. Kelione buvo smagi 
ir be jokiu kliueziu.

Pa. — PasPoint Marion, 
mus dirba visas diėnas minksz- 
tu anglių kasyklos, bet moka 
mažai; už tona anglių dirbant 
su maszina moka 34 centus o 
su pikiu 48 centus. Žmonelei 
gyvena malszei ba neturi lai
ko pesztis. Visi dirba, tiktai 
tas, katras yra tinginiu. Dar
bo yra užtektinai visiems ir v 1
visos kasyklos dirba gerai.

Pottsville, Pa. f Gerai žino-
mas del daugelio Vincas Ži
linskas, 66 metu, senas gyven
tojas Szenadorio, mirė pas sa
vo dukteria Antaniene Mardic- 
ne, 643 Ced’ar avė., Greenwood 
Hill, arti ezionais. Velionis 
pribuvo isz Lietuvos jaunu ir 
gyveno 
gal, po tam 
dukteria.
Washington, D. C.
Placidą, 
būtoje, 
ka, Cleveland, Ohio; ir Emili
ja munie. Laidotuves 'atsibuvo 
Seredos rvta su bažnytinėms 
apeigomis St. Clair o 
tas ant Szenadorio kapiniu.

ozonais 16 Tnetu ad- 
'apsigyveno pas 

Paliko sunu Joną 
, dukteria 

norse Coaldale Ii gon-
Agnieszka, daraktor-

pahiido-

Tamaqua, Pa. — Juozas 
Venchaitis, 35 metu, likots su
rastas negyvas ant grindų stu- 
boje Pnnedelio ryta. Venchai
tis gulėjo žemai ant sofkon, 
pagal apsakima jojo 
ir miegojo malszei,
atsikėlė isz ryto, josios vyras 
buvo negyvas. Velionis pali
ko $ iczia ir du mažus vaikus.

paezios 
bet kada

Chicago. — Automobiliu va
žiavo James Maciūnas, 2005 
Canalport Ave. Elizabeth Bar- 
low, 20 m., gyv. 713 West Fred 
St., Whiting, z Ind., ir Mrs. 
Ph} lis Niegs, 24 m., gyv. 9753 
Col fax Ave. Auta valde Stan
ley Golmanas, 836 West Cul- 
lertxm St.

Hies Drexel boulevard ir 45 
gatve Ju karas susikūlė su ki
tu, kini valdo McKiver San
dors, negras, gyv. 5248 S.
Parkway.

1U J

negras

Sunkiai sužeista Maciūnas 
ir moteriszkes. Kiek lengviau 
Golmanas ir juodveidis, 
žiaves kitu karu.

va-

— Rugsėjo 20 d., Petriu 
Dargini einant gatve 54 ir La 
Salle St., susidūrė didelis tro- 
kas su automobiliu. Troko ve
žėjas norėdamas apsisaugo! 
nelaimes su automobiliu, pa
suko t roką tiesiog ant praei- 
nanczio Dargio, kuris buvo 
baisiai sužeistas. Nelaiminga
sis buvo tuojau nugabentas in 
Evangelical ligonine, kur ope-
racijos kambaryje ir mire.

Troko ir automobilio drai- 
voriai buvo paimti policijos 
globon. A

: *Tl ,4

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI IN KLAIPEDA 
IR ADOAL. PATARIAM PIRKTI LAIVAKOR
TES IN ABI PUSI, NES TUOMI SUCZEDINSITE 
SAU PINIGU.

*

— Visos kasyklos musu ap
linkinėje pradėjo gerai dirbt. 
Delaware ir Hudson pradėjo 
dirbt piln'a laika. Pennsyvani- 
jos kasyklos kurios turi 10,000 
darbininku Pittston aplinkinė
je kurios lankei sustodavo da
bar dirba gerai. Lehigh V'al-

dorson’ienes isz Womelsdorf, Pa., likos paženklinti per pre
zidentą Ilooveri in West Point kariszka akademija. Juju tė
vas likos nžmusztas laike kvietines Kares, Mamo, Francijoj.

Isz Lietuvos.
'« . * 1 1 • 1 '' i *i 4* i*i 1 Apsivedė Daktaras rai ir pilna laika ir ketina dirb-

AMERIKIECZIAI
MYLI ISZSIGERT 

IR PASILINKSMYT.
bendradarbis

ti be pertraukos. Jonas Szliupas
Kraltovski— Tamoszius

35 metu, pagalbininkas palioi- 
jos pulkininkas, isz Luzernes, 
likos paszautas mirtinai in 
galva ant smert, per piktad'ari 
kuri užtiko už medžiu ir no
rėjo aresztavoti. Krakovskis 
kovojo su mirezia General li- 
gonbūteje.
pienius isz ryto rado paszauta 
palicijanta ir pranesze apie ji 
policijai. •

SZLIUBA DAVE SZILAVOS 
BAŽNYCZIOS KLEBONAS.

“Liet. Žinių”
Krukelis taip apraszo kai ku
riu Amerikiecziu 

t” Lietuvoj:
Rokiszkio Amerikietis P. 

pali'ko tokia rokunda:

mus
i t'

< i pasizyme.p-

Pravažiuojantis

— Už nužeminimą Ameri- 
koniszos vėliavos, Mikola Szu- 
ra, 25 metu, likos aresztavotas 
ir pastatytas po $1,000 kauci
jos lyg teismui ant skundo An
driaus Kaskas, 122 Nicholson 
uli. Szura nuplesze vėliava nuo 
hutomobiliaus laike politikisz- 
kos parodos ir numėtė ant uli- 
czios.

Ka tik atėjusios isz Kauno 
“Lietuvos Žinios 
dienos numery pranosza gavu
sios žinia, kad buvęs Ameri
kietis D-ras Jonas Szliupas 
sziomis dienomis vedos nauja 
žmona.
Jaunavedžiams szliubn Szila- 

vos bažnyczioje davės tos baž- 
nyczios klebonas kunigas Jur
gaitis, senas D-ro Szliupo 
draugas.

D-ras Jonas Szliupas yra 68 
metu amžiaus žmogus. Jo pir
moji žmona, gimimu Liudviku 
Malinauskaitei, yra priosz kiek 
laiko mirus. <

W ,4. ■ ■

senas

J ! Rugsėjo 6

“Gimi
nėms dovanu daviau 600 doL, 
Rokiszkio vicszbuty su merge
lėmis pragėriau 1200 litu. Ska- 
piszky su merginomis pragė
riau 972 litu. Svocziavimas ir 
užpundinau isz viso už 3405 
litus. Alaus ir baltos degtines 
už 2120 litu,
litu, vyno už 820 litu, konjako 
už 360, užkandžiai ir sziaip

maderos už 680

360, 
pragyvenimas 6683 litai ir 80 
centu, elgetoms 47 litus.

Amerikietis M. 
p rage r ta 14,890 litu, 
ežiam teko matyt, kad Ameri- 
kiecziai užėjo kaimo jaunuo
mene gorinezia samagonko ge
resniam gėrimui sumėtė 40 do
leriu. Ar negeriau hutu buvę, 
kad tiems jaunuoliams laik- 
raszcziu butu užrasze?

T >

vestuvėse
Man pa-

upe— Naujas tiltas per 
isz ezionais in Kingstona, likos 
oficialiszkai atidarytas su isz- 
kilmingoms 'apeigomis ir ati
duotas iii rankas miesto. Nau- 

trysjas tiltas kasztavo arti 
milijonai doleriu. 

—Į .1.1. ■ I. Ii/
St. Clair, Pa. — Povylas Bu- 

44 metu, likos už- 
ang-

dinoviez, 
musztas per nupuolimą 
lies nuo tapo Corbin kasyklo
se Seredos rvta.

Ashland, Pa. — Szv. Juoza
po bažnyczioje likos 
mazgu moterystes pana 
rentina
Lapinsku isz Mount Carmel.
Veselka atsibuvo pas nuota
kos motina ant 312 Center uli- 
czios.

suriszti
Flo-

Leviekiute su Jonu

Varg. A. SZLAPELIS
Neklelioj 29 dienia. Septemberio 
pobažnytinejo saloje Szv. Juo-
zapo Parap. Choras po vado- 
vysta vargonininko A. Szlape- 
lio rengia puiku koncertą. Di
desne dali programos iszpildys 
pats varg. A. Šzlapelis. Jis bai
gė mokslą American Conservar- 
tory of ’Music, Chicagoje, Ill., 
ir beto da Italijoje mokinosi 
du metus. Pirma karta szios 
aplinkines Lietuviai gauna to
kia proga iszgirsti dainuojant 
tikra Lietuviu artistu. Progra
mų pradžia lygiai 8 vai. vaka
re. In'žanga 50c. suaugusiems 
ir 25c. vaikams. Pelnas skiria
mai parapijos gaudai. Visus 
atsilankyti užkvieczia:

Szv. Juoz. Piarap. Choras 
ir Varg. A. Szlapolis.t78)

VALDEMARAS ATSISAKĖ 
NUO DINSTO, JOJO VIETA 

UŽIMS MINISTERIS 
TŪBELIS.

Kaunas — Gaunamo tikru 
žinių, jog Lietuvos Minister!u 
Kabinetas rezignavo. Profeso
rius Augustinas Voldemaras, 
Lietuvos premjeru būti toliau 
atsisako. Republikos preziden
tas Antanas Smetona pakvietė 
Voldemaro kabineto finansų 
minister! p. J. Tubeli, kabinėta 
reformuoti ir paežiam p. Ta
beliui būti Ministoriu pirmi- 
niniku, vietoj p. Voldemaro.

Kaip žinome, 
__________ 1 buvo Lietuvos

Gruo-

Augustinas
Voldemaras 
premjeru nuo 1926 m. 
džio 17d. perversmo. 

» f

Telegramuose pažymima Ir 
kitu tautu lai'kraszcziai, /kaip 

raszo, kad 
valdžia buvo smarkiausia ko
voti su Lenkais ir Tautu Sa- 
juga, už Lietuvos istorine sos
tine, Vilnių, kuri 1920in. Len
kija isz Lietuvos atėmė.

Lietuva su Lenkija nesan
tykiuos ir ginezijosi per septy
nis motus. Bot tas klausimas 
1927 m. Gruodžio men. iszkilo 
Tautu Sąjungoj. Bet kaip abi
dvi szalys parėiszke noro pa
laikyti taika, klausymas tvar
kyti pavesta tarybai. Bot, Są
jungos rangumas kaip žinome 
tik veželio ristele klausimas 
risza....

Voldemaras smark i a i 
lo Lenkus ir net naujoj konsti
tucijoj Lietuvos valdžia pažy
mėjo kad Vilnius yra Lietuvos 
sostine. Tas Lenkams labai ne
patiko ir invairiai jie mėgino 
Lietuvai kerszinti.

Daugiausiai Lenkams nepa
tiko, kad Voldemaras juos kal-

“N. York Times”

SUDEGE LIETUVOS TEI
SINGUMO MINISTERIO 

DVARAS.
Kaunas, 

nesza, I 
torio p. Žilinsko dvare Zagra- 
doj ties Garliava, 7 v. 25 m. 
ryto, kilo gaisras. Apie gais
ra pranesze Miesto gaisrinin
ku komandai, kuri skubiai isz- 
vyko in Zagrada. Per kokias 
20 minueziu atvažiavo in dva
ru, esanti 8 kilom, nuo Kauno 
ir rado degant dideli klojima, 
pilna javu, paszaru ir linu. 
Visas klojimas buvo 
apimtas.
vėjui, deganezius stogo sziau- 
dus nunesze net in treczia tro
besį nuo klojimo. Ir tas buvo 
bepradedąs degti, bet gaisri
ninkams pavyko ji užgesinti. 
Gi klojimas su javais, paszaru, 
vežimu linu ir vežimu skardos 
atvežtos isz miesto, 
sudege.

Nuostuoliu ym virsz 100,000 
litu. Klojimas ir javai ap
drausti Vaisi. Apdraudimo in-

Liet. Žinios“Liet. Žinios” p ra
kiui Teisingumo Minis-

liepsnų
Smarkiau pucziant

visiszkai

puo-

tino už pasikėsinimą jo gyvy
bei sziemot Gegužes men. 6 d.

Liepos men. Voldemaras pa-
siunte, Tautu Sąjungai Lenkus 
kaltinanti laiszka, 'kuri Len
kai Rugpiuczio 8d., užginezijo.

Tūbelis yra tautininkas ga
bus politikas ir kabinėta 
reformuoja.

4 I ■
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staigoj apie 60,000 litu sumai.
Gesinimo dalyvavo Miesto 

gaisrininkai, Savanoriu kuopa 
ir Szancziu gaisrininkai. Gais
ras pasibaigė apie 17 vai.

Gaisro priežastis nežinoma. 
Sarayszy su tuo tardomi dva
ro gyventojai ir artimi kaimy
nai.
ISZ AMERIKOS IN KAPUS.

Cziauliai. Nesenai isz Amo-

J Treczia klesa $107. Treczia klesa in ten ir U
. tiktai $181. Turistine treczia klesa, ĮL 

Main Deck $129.50. Turistine treczia klesa T 
in ten ir atgal tiktai $216. Cabin $147.50 f

Revenue Tax” ir Pagalve “Head Tax” atskirai

<9 i recz
1 at«al

< <

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.

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

ISZPLAUKIMAI LAIVU ISZ NEW YORKO 
LITUANIA .... 5 Spalio I ESTONIA .... 26 Spalio 
POLONIA .... 12 Spalio | POLONIA . 16 Lapkričio

Del visu informacijų kreipkitės in vietos agenta arba

BALTIC AMERICA LINE
S Bridge St. New York

1

KAIP GINTELISZKES KLE
BONAS “TVARKO 

PASZTA.
Ginteliszke, Kretingos ap. 

— Jau spaudoj buvo minėta, 
kad Ginteliszkes klebonas 
Chrapauskas priesz gyventoju 
norą paszto punktą perkėlė 
szpitolen, susisiekimo atžvil
giu nepatogion vieton. Gyven
tojai užprotestavo ir pasiuntė 
Pasztu Valdybai pareiszkima, 
kad punktas butu gražintas se
no jon vieton.

In tai klebonas isz sakyklos 
“Acziu Dievui 

pasztas isz bedieviu ranku isz- 
plesztas. Kurie pasirasze? 
skunda, pavardes isz sakyklos 
bus vieszai paskelbtos ir tie 
kunigo nematys savo kieme. 
Jokiu bedieviszku laikraszcziu 
niekas per szpitole nebegaus, o 
ko szitos priemones neinvyks 
ir bedieviszkus laikraszczius 
skaitys, toliau dar smarkesnes 
bausmes pavartosiu.”

Žmones klausėsi ir paežiais 
trauke. Pasztu Vaidybai reikė
tų in tai atkreipti domes, nes 
paszto punktas ne klebonui, 
bet visai apylinkes visuomenei 
turi tarnauti.

G intel iszkes

paroiszke:

nys,

» >

LIETUVOJ TRAUKINIO 
KATASTROFA.

Kaunas. Prekinis trauki- 
krautas daugiausiai po

piormalkemis, ėjo Klaipcdon, 
bet Geniu stoty klaidingai bu
vo nukreiptas in tu pika. In vy
ko katastrofa, per kuria trau
kinys labai nu kentėjo. Sudau
žyta garvežis ir szipuliais nuė
jo 10 vaganou (sąstato buvo 
50 vaironu). Žmonių auku ne-50 vagonu). Žmonių auku
ra.

AR GI TEISYBE

Motiejus— Tas Motiejus jokiu 
svaiginaneziu gorimu nenore

rikos ekskursija in Lietuva Į-vis linksmas ir nuolatos dai- 
nuoje.

~ Tai vaikine 
linksmi katrie tik skaito “Sau
le” ir “Linksma Valanda.”

vaiszems atvyko pasiturintis
Amerikietis Juozas Elinskis, 
kuris tikėjosi greit gryžti 
Amerikon. Bot in vyko kitaip.’ * v * *
Lankydamas gimines, užkilu 
vo in Sasieku eiguline (Gruz
džiu valscz.) pas savo giminai
ti Kiga ir ežia vaiszindamas 
iszgere gerokai valstybines, 
nuo ko Rugpiuczio 9 d., mirė. 
Padarius skrodimą konstan-

visi yra

prie-Turtingas ūkininkas, 
mias nauja berną, apvedinejo
apie laulca ir viską parodinejo 
ir privedials prie smiltinio, kal
nelio tare:

— Žiūrėk, ant tojo kalnelio 
stovėjo ne porsonei malūnas ..

— Matyt, matyt, gaspado- 
reli, ba nevet vejas po juom 

ir buvo mirties priežastimi, / pasiliko

tuota, kad velionis buvo ilgai 
neragavęs degtines ir pirmu 

jau kartu perdaug paragavo, kas 
I f 1 • 1 • A • •

$4.00

Lehigh V alley 
EKSKURCIJA 

in NewYorka
NEDELIOJ 29 Septemberio

Dab«IUvM 
TikUtas

Speclaliszkas Treinas aphis Maha- 
noy City 4:30 ryte. Grįžtant aphis 
Jersey City, Exchange Pl. Sta. 
7:20 vai. vakare Standard Time.

BASEBALL
Giants »u Philadelphia 

New Yorka, 29 Septcmbario

KRAUJO

Sloginamas
Žmogus lekiant su erophnu per 
mares yra ne didesniam pavojuje 
negu žmogus su dideliu krauju 
sloginimo. Jeigu kraujagyslos yra 
užkietėja; juos gali trukti bile 
kada. Laikykite savo krauja, smir
di, nervus, plauczius, inkstus Ir 
vidurius geram padėjime ir apsi
saugokite nuo pavolauf.

KREIPKITĖS PAS
Dr. Hodgens Specialistą

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

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

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’ Drag Store 
* 14 E. CENTRE ST. 

MAHANOY OITY, PA.

W W *1**« 1HW • • ■' V

K. Rėklaitis
Lfotuviaskas Graborias

4 u

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

SIS W. Sprace Str^ 
MAHANOY CITY. PA.

30« Market Street.

K




