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PARDAVĖ PEILI IDANT 
GALĖTU ATIMTI SAU 

GYVASTĮ.
Iowa.

Isz Visu Szaliu ™™s VAIKU MEILE

VAIKAS NUSZOVE MER
GAITE ISZ NETYCZIU.

DIDELIS TĖVU GAILESTIS.

Worcester, 
ir Agotos 
Modoc gatvėj

— Andr.
gyv. 5

7 metu mergai-

Mass.
Degucziu,

> 
te Paulina bežaisdama staiga 
parpuola, pasipila kraujas ir 
mergaite baisiausiai verkia. 
Kiti su ja žaidė vnikucziai jos 
riksmo pabijojo, o szalia gy- 
venanezios moteiys Ida Ki&* 
kieno ir Cora Budd atbėgo pa
žiūrėt kas atsitiko. Pone Budd 
mergaite nuo žemes pakele ir 
greit in artimiausia narna nu- 
neszus, paszauke policijos am- 
bulanso.

Policijai su gydytoju atvy
kus, pamate, kad mergaite pa- 
szauta, ko jokiu budu moterys 
pirmiau nemano. Pradėjus ty
rinėti, policijai pavyko su
rasti, kad 15 metu vaikas 
Sharp isz szautuvelio, leidžia
mo vaikams žaisti, mergaite 
paszvoes. Vėliaus Sharp gina
si, jog jis jokiu budu ne ja szo- 
ves, o paukszti ir jis nežinąs, 
kaip kulka pasiekusi mergaites 
galvute.

Tėvai Andrius ir Agota De-' 
ueziai prie sužeistos mergai- 

buvo, iki mergaite 
jiems matant numirė. Kokios 
szirdgelos tėvams teko patirti, 
kiekvienam aiszku.
. Priesz Sharp policija jokio

Taczian 
kad dalykas per

duodamas advokatui Chas. B. 
Rugg patirti, ar galima užvest 
byla.

policijai pavyko 
met u

o 
los- lovos

kaltinimo neranda.
pažymėjo,

crop lanas 
atlėkė in ezio- 

Isz

SOVTATU EROPLANAS 
ATLĖKĖ IN SEATTLE.

Seattle, Wash. — Po pavo
jingai kelioniai isz Moskvos in 
ezionais Rusiszkas 
“Soviatu Žeme”
nais su trimi lekiotojais. 
Waterfall, AJaskos in ezionais 
padare apie tūkstanti myliu in 
laika deszimts valandų ir de- 
szimts minutu. Isz ezionais ero- 
planas nulėks in San Pranciš
ka o isz ezionais in Washing- 
tonlai kur ketina pasimatyt su 
prezidentu 'Hooveriu ir Fordu.

DVI SESUTES APIPLESZ- 
DAVO NAMUS.

Wilmington, Del. — Dvi se
sutes likos arosztavotos už api- 
pleszima namu aplinkinėje kur 
gyveno. Apkaltintos yra: Hele
na, 19 metu ir Stella Luka- 
szevskiutes, 14 metu. Pavogtus 
daigtus palicija surado mer- 
gaieziu name vertes 700 dole
riu.

NUŽUDĖ SAVO VYRA 
SU KIRVIU.

Summit, N. J. — James Ti
tus, 78 metu, likos surastas ant 
grindų kuknidje su sudaužyta 
galva negyvas o szale jojo gu
lėjo kruvinas kirvis. Už tai li
kos nužiūrėta jojo motore ku
ri su juom pergyveno 50 motu. 
Kada motore nuvožė ant pali- 
cijos pasako buk jpsios vyras 
iszojo in miestą 4ta valanda ry
te ir sugryžo- girtas; isztrauke 
jaja už plauku isz lovos kgr- 
szindamas jaja nužudyti. Apjį 
7ta valanda ryte nuėjo ji ji in 
kukiiia kur rado vyra gulinti A • • 1 1*1

JAIGU TOJI ISZKLYS ISZ
KELIO
TURI TIESA NUŽUDYT 

SAVO APGAVINGA 
PACZIA.

SUNAIKINO 4 NAMUS.
TAIPGI VYRAS

Mcxico City, Mex. — Tcvaa 
turi tiesa nužudyt savo d akto
re ir josios suvadžiotoja jaigu 
mergina pasiduotu tokiam vy
rui, pagal naujas Meksikonisz- 
kas tiesas kurios neseniai per
ėjo Meksike. Tiesos taipgi pa
vėlinu vyrui nužudyti savo no- 
isztikima ir apgavinga motore 
kuri vyra apgaudinėja, bet ir 
motore turi tais paežius tiesas 
jaigu dažinotu kad josios vyras 
jaja apgaudinėja. Vienas ar ki
tas nebus už tai baudžiami jai
gu užmnszimasIbus pirma kar
ta.

Jaigu

MOTERE SUSIŽEIDĖ ANT 
TVOROS SZOKDAMA 

PER LANGA.

APSIPACZIAVIMAS TRYS BROLEI PASISZVEN- 
TE DEL MEILES 

MOTINOS.

Burlington, Iowa. — Tamo- 
szius Alillor, 59 metu, isz Me- 
di'aipolis, pardavė peili už pen
kis ccntusįiž kuriuos užmokėjo 
perėjima per (ilia ant Mississ
ippi upes Jilto nuo 
szoko in uį»e ir nuskendo.

116,000 AU
PAVI

TRENKE IN
KOPLYCZIA

kurio 1111- PERKŪNAS SUARDĖ 
KOPLYCZIA.

KAIP ABRAOMAS GAVO 
PACZIA IR APSIVEDĖ SU 

NEPAŽINSTAMA 
MOTERE.

ISZDUODAMI VIENA 
KAIPO ŽUDINTOJA.

Vilnius.'— Ponas Abraomas 
Voisleder, kupezius gryžo isz 
Bialostogo namo. Perskyroje 
su juom sėdėjo patogi moterė
lė kuri saldžiai
Kada trūkis prisiartinojo prie 
Tluszczo, moterėle 
))orsigandus paszauke: 
vra mano vyras?” 
• ■ . r

Žinoma ponas Aliraomas ne
galėjo jai pasakyt. Motore ap- 
reiszke jam kad paeina isz \TiL 
niaus ir važiavo su vyru in 
Varszava.

Japonija. — Tik to- 
iszsjdave nepa

pūsi szvent imas trijų
Kulpmont, Pa. — Slapti,nga 

ir baisi eksplozija kilo nakties 
laiko namo Petro Aneino, kuri 
sunaikino namus .Jono Podaro 
ir Jono Jozcrskio. Pati Ignoto 
Koroliko, 39'motu, 
per Įauga 
ganezio namo 
nes tvoros susižeisdama baisiai 
ir likos nuvežta in Shamokin 
ligonbute, josios žentas Jonas 
Podaro taipgi susižeidė.

Stebėtina yfa kad eksplozi
ja kilo ka tik pastatytam nau
jam name, kuriame da niekas 
negyveno. Drūtis 
suardė visus 
visus miesto gyventojus, ran- 
ci'ja mano buk tasai szetonisz- 
kas dalbas buvo papildytas per 
užvyde.pma. Ugnagosiai nega
lėjo užgesint liepsnsos tik rū
pinosi apsaugoti artimus na
mus. Ugnis ir eksplozija pada
re bled e s a n t 40, (>00 doleriu.
NEGAUDAMAS DARBO, 

SZAUJASI LIETUVYS.
Pittston, Pa. 

žiaus Kazys 
Hospital ui i ežios, 
fith, negaudamas per kelis me
nesius darbo, — pesiszove. Ba
do A. Kolonis ir ji atgabeno* 
in ligonine, Pittstone.

Yru vilties 
viena kulka, 
praėjo pro plaukus, o antra in 
burna, 
sužeidė.

4,760 GIRTU IN SZESZIS 
MENESIUS. ,

Indianapolis, Ind. — Isz 14,- 
617 prasižengėliu už visokius 
dalykus kurie stojo in snda ant 
iszsiaiszkini.mo, isz tuju buvo 
4,760 aresztavoti už pasigėri
mai o 417 buvo įmoteres kurios 
važiavo automobiliais būdamos 
gi rtos.

Priesz prohibicija per ta pa
ti laika in szeszis menesius bu
vo aresztavota tiktai 271 ypata 
už gii'tuoklysta. Isz to duodasi 
matyti vaisiai palaimintos pro- 
hibicijos, jaigu tike 'žmonių 
aresztavota.
GALĖJIMAS ANT PEILIU 

— VIENAS UŽMUSZTAS.
New York. — Vladas Kroli, 

45 m. kuris buvo teipgi baisei 
nudurtas peiliu, likos uždary
tas kalėjimo už nudurima Pet
ro Jurkevicziu, 50 nų kuris vė
liaus mirė.

Abudu susibarė ..pas Jurkc- 
vieziu, 
namo. Kroli nubėgo namo ir 
atsinesze ilga peili ir prasidė
jo kruvinas galėjimas. Laike 
galėjimo, Ivienas 'kitam Wsz- 
traukinejo peili isz ranku ir 
badėsi. Kroli kone nupjovė 
Jurkevicziui ranka prie alkū
nes, po tam dure jam in kine
tine. Palicije aresztavojo Krol- 
la ir uždare kalėjimo.
KUNIGAS UŽMUSZTAS AU
TOMOBILIU NELAIMĖJE.
Philadelphia. — Katalikisz- 

kas kunigas John J. Carr, vi
karas Szv. Charles katalikisz- 
koje bažnyczidje, Cornwells 
Heights, likos užmusztas pra-

szokdama 
isz dc- 

puole ant geleži-

39 metu 
iszsigolbeti

9

TOMOBILIU 
OGTA 1928 METE.

Washington, I). U. — Apie 
146 tukstajhcziu automobiliu li
kos pa vogi ji gyventojams pra
eitu meta Jcuriu verte isznesza 
ant 83 
gi ausin 
Oktoberio ir Novcmberio. Be

au to niobi Ii a i

milijonu 
pavogta

1 o

doloriu. Dau- 
menesi nose

veik visi pa vogti 
buvo apdrhusti.

,, „ , — » , e

Paskutines Žinutes

UŽMUSZE 4 IR SUŽEIDO 
16 ŽMONIŲ.

Galicijo. — IszM islovici, 
kaimo Kravczyk pranesza apie 

atsitikima kuris 
Nedėlios die-

nepaprasta 
atsitiko praeita 
na.

Tame kaime nesenai iszarde 
semumedinia bažnyczia, o nau
ja. da nebuvo užbaigta, pamal
dos alsi būvi nėjo ant szvento- 
riaus medinoje
Nedalios diena po piet, atsibu- 
vinejo miszparas. Staigai kilo

• mu perkūnais ir žai-

koplyczioje.

namo.

sau iri i e gojo.

pabudo ir
‘ ‘ K u r

n

dirboBroliai dirbo sunkiai 
nakti kad iszmaityti 
motina nors diliui

Tokio, 
mis dienomis 
prastas 
broliu del meiles savo senos mo
tinos,
diena ir 
savo sena 
sunkiai bet konto skurdą ir 
tankiai patys neturėjo ka in-, 
dėti in burna.

Neseniai perskaito laikrasz- . 
lyje apgarsinimu ka<l valdžia 
duoda didele dovana tam kas 
suims ir atiduos in rankas pa- 
lioijos garsinga razbaininka. 
Broliai nutarė pasinaudoti ir 
nutarė paaukauti viena isz tar
po saves kaipo taji razbainin
ka. Mete losus ir jąuniausiam 
pripuolė nelaimingas losas pa
siaukauti valdžiai. Suriszo ji 
du broliai ir nuvedė pas audžia. 
Brolis prisipažino kad tai jisai 
vra tuom razhaininku kuri val
džia jęszko ir audžia paliepė ji 
uždaryti kalėjime; abudu ‘bro
liai aplaiko paskirta dovana.

Broliai užėjo in kalėjimu at
sisveikint su jaunesniu, verkė 
visi trys ir karsztai bueziavosi. 
Patemino tai audžia ir labai nu
sistebėjo kad razliaininkas taip 
karsztai a^ieveikinejo su aavo 
iszdavikais. Paliepė kalėjimo 
sargui gerai ant jo temint ir 
ant tuju kurie ji atvedė ir sek
ti paskui juos.

Broliai sugryžo namo ir pa
pasakojo motinai kas atsitiko 
ant ko motina vorkeneziai at
sake: “Vaikeliai, goriau mirti 
ne kaip neturėti viena isz jus. 
Eikite, sugražinkite pinigus ir 
įnirsi veski te savo broli namo. 
Jaigu 'jau rasite ji nukirsta tai 
atneszkite jojo lavonu man 
drauge su grabu.

Kalėjimo sargas viską gir
dėjo ir pranesze apie tai sli
džiai, o tas liepe atvesti pas 
save kaliniuku kuri privertė 
pasakyti visa teisybe. Jaunes
nis brolis prie visko prisipaži
no. Susigraudinęs tokiu pasa
kojimu ir pasiszventimo su
mins del motinos,
apie tai del ciesoriaus.

Ciesorius liepe atvesti priesz 
save visus tris brolius. Jis pa
gyre ju pasiszventima ir mei
le del motinos ir paskyrė jiems 
visiems dovanas, o ypatingai 
jaunesniam—ir gryžo visi trys 
laimingai pas savo sena moti
nėlių.

važiavo su
Staigai dirstelėjus 

aplinkui pamate kad ir jos visi 
krepsziai dingo 
“Vajei kur vra 
žas’
tore likos apgauta per koki tai 
apgaviką kuris su jaja apsipa- 
cziavo o vėliaus apvogė ja trū
kyje ir dingo. Ponas Abraomas 
prigelbejo nepažinstamai pa
lengvint sugryžima in Vilnių. 
In trumpa laika užmirszo apie 

Praėjo kelios 
gyvenimą

s za ūkdama: 
mano baga- 

Pasirode kad jauna mo-

eksplozijos 
liaunus ir šukele 
gyventojus. Pali-

szturmaf 
bais.

v

Žmonis perimti baime už
giedojo “Szventas Dieve,” o 
kada kunigas Novakas pakele 
monstrancije kad duoti žmo- 
niems palaiminima, perkū
nas trenke in koplyczio pri- 
k i m szta t i k i nezia is.

Dvi moteres ir du vyrai li
kos užmusztais ant vietos o 
szesziolika krito 
perkūnu, 
neiszliks. 
o* 
gios mirties ir norints puolė 
ant grindų, bet monstrancijos 
neiszlcido isz ranku.

Koplyczioje kilo baisus su- 
miszimas, žmonis pradėjo 
griustis prie vienatiniu duriu, 
sumindžiodami vieni kitus kai
po ir daugeli vaiku sumindžio
jo.
BOLSZEVIKAI

ŽUDO ŽMONES.
Harbinas, — Isz Trijų Upių 

distriktp, Mandžiurijoj, gryžo 
Amerikos J. Valstybių vicc- 
konsulis Lilliestrom.

Jis pranesza, kad tenai bol- 
szeviku kareiviai iszžude apie 
Viena tūkstanti žmonių — 
vyru, moterių ir vaiku.

Be “baltųjų” 
la nemažas skaiezius ir Kinie- 
cziu, Iszliko gyvais ir sužeisti 
pabėgo isz tu apylinkių. Jiems

11 Ne\V [Castle, Wyo.
aut peczians, 

kilo baisi eksplozija kuri sude- 
M onroe

Už-paprastu 
uždaryta

ypata yra 
girtuokliu 
prieglaudoje pakol isz to neisz. 
gys. Naujos tiesos taipgi pra- 
szalina 'mirties bausme o teis- 

”džiu-

r*
tai bus liejas ‘kantai no

mai bus perkratinėti per 
re” kaip tai Suv. Valstijose 
yra daroma. — Amerike reikė
tų panasziu tiesu o 'butu ma
žiau divorsu ir apgaudinėjimu 
tarp poru.
KANKINO FARMERI PAKOL 

NEDAŽINOJO KUR 
PINIGAI.

Trys apsi- 
ginklaviaJianditai užklupo ant 
larmerio Juozo Krim, gyvenan- 
czio arti Karlsbrue ir kankino 
ji ir 17 metu sunu pakol neisz- 
dave vietos kur buvo paslepia 
2,000 •doleriu. Banditai po t'ain 

mano buk tai

kaip tai Su v.

Minot, S.’ D. —

dingo. Palicija 
turėjo būti žinomi vyrai isz ap
linkines kurie žinojo kad Krim 
turi pinigus namie.
GUZUTE PRAILGINA VIDU- 

TINIO AM2I0 ŽMONIŲ 
GYVASTĮ.

Chicago. — Vidutinio amžio 
žmones 
holiu ant sudrutinimo .juju 
sveikatos ir prailginti gyvastį, 
pagal nusprendimą daktaro 
Edwardo Martino isz Filadel
fijos ant susirinkimo daktaru 
ezionais. Dr. Martinas yra prie- 
szingas alkoholiuus 
jaunu žmonių.

Gera guzule prailgina žmo- 
gyvasti ir duoda jam pa- 

jiegas bet turi naudoti su isz- 
minezia ir ne daug ir tik kaipo 
gyduole” — sako tasai 70 me
tu daktaras. Kiti daktarai jam 
pripažino tiesa.,
NORI $2,000,000 NUO SAVO 

VYRO.
Cincinnati, Ohio. — Placziti

lo Gilberto H. Mosby kuris yra 
prezidentu Moslby 
Co., apskundė savo 
persiskyrimo ir mokėjimo jai 
“atsikratymo” 
doleriu. Priežastį persiskyrimo

privalo naudoti alko- 
ant sudrutinimo

nusprendimą

gervino <lel

— 26 m. am-
Paulis, gvv. 57o*\r\

Port Grif-

pasveikti 
leista

, nes 
in galva

bet nepavojingi ausiai

i t 

gui

tike

Medicine 
vyra ant

du milijonus

paduoda buk josios vyras su ja
ja nežmoniszkai apsieidavo ir 
jaja apleisdavo tankiai del ki
tu moterių. Porele apsivedė 19- 
21 mete,
AR MOTERE GALI TELE- 

FONUOTI 204 KARTUS
ANT DIENOS?

New York. — Dr. Liston 
Panvil isz Flushing užvede 
skunda priesz savo motere kad 
per daug telefonuoja per diena 
ros turėjo nuo josios 204 telefo- 

e nu sza u kainus in viena diena.
Negana to jiji nuskusdavo 
kvarlba nuo jojo automobiliaus 

girta o atsimindama kiek per Ir iszvadindavo ji bjauriau- 
. __ * a * i. -k — a aa^ a a ■ 4ji nukentejo in praeitus do- 

kzimtii metu, pagriebė kirvi, 
sudaužydama jata galva.

fiiais žodžiais. Slidžia iszmete l( i A*
teismą isz sūdo. Motoro buvo 
daktarui labai užvydi.

4

<

kuris yra sargu tojo

eita Petnyczia ant Pottsvillos 
plento artimoje Hamburgo. 
Kunigo automobilius nusviro 
nuo kelio isz priežasties smar
kios szviesos nuo kito automo- 
biliaus ir kun. Carr likos isz- 
mostah atit plento porsiskolda- 
mas galva. ' i ' t

gino Mrs. Monroe Adkins ir 
josios 15 menesiu kūdiki kaipo 
ir visas namas sudege.

Wash. — Septy-II Seattle, 
ni žmones sudegė aid smert de- 
ganeziam 'Portland hotelyjo 
.14 svecziuį likos sužeisti ir ap
deginti. ITj>’nis kilo nakties lai
ke.

II Portage,

o

August■Ra. ...-
Hess ir jojo pati likos nžrnuszti 

vagonu 
namo

(larbininku likos u z

per pabėgusi anglini 
kuris trenkė in užpakali 
kada senukai valgė pietus kuk
li i oje. ,

II Bilbao, Iszpanija. — De- 
szi mts
muszta o daugelis sužeista per 
eksplozija septyhiu gariniu ka
tilu

II Rochester, N. Y. — Maro 
Patterson mire-turėdama, 104 
metus. Josios motina buvo Mo
hawk indijone o tėvas nigeris.

11 Mexlico City. — Gusto- 
vas Barranco iszkaso sena gra
nata 'kuria pradėjo daužyti su 
plaktuku. Tėvas ir sūnūs likos 
sudraskyti ant szmoteliu.

II New York. — Nuo gazo 
užtroszko Walter Cavanagh ir 
jojo szoszi maži vaikai, 
dantis vanduo

geležies dirbtuvejo.

Vor- 
užgesino lieps

na ant gazinio pecziuko ir vi- 
Pati mirė keli metaisi mirė, 

atgal.

ji

SZALTAS VANDUO PRIKĖ
LĖ ISZ NUMIRUSIU.

Paryžius. — Jaunas 18 metu 
amžiaus vaikinas inpuole in 
vandeni ir buvo manoma, 'kad 
jis prigėrė. Daktarai apžiurėjo 

ir liepė atiduoti graboriui.
Po dvideszimts keturiu valan
dų graborius paguldė vaikino 
kuna ant marmulo lentos fir 
eme krapyt szaltu vandeniu, 
prirengdamas ji laidojimui. 
Vaikunas staiga atsisėdo ir 
verkdmas eme praszyti savo 
drabužiu. Dalykui isztirti tuoj 
atsiskubino policijos virsžinin- 
kas, bet “nebaszninkas” jau 
buvo parėjės namo pusrycziu 
valgyti.

VALGYK MORKUS 
O GYVENSI ILGAI.

Paryžius. — Pagal profeso
riaus Mecznikovo. mokslą, tai 
žmonis, 'kurie geįdže ilgai ant 
svieto gyventi, turi valgyt ka- 
nuodaugiausia morkų. Žmonis 
isz tosios rodos pasinaudoję o 
pasižinimosia sestamaeziuosia
net visus pietus pagamina isz 
mo?ku. Terp merginu prasi
platino papratimas, jog in vie
ta gumo, tai kramto žalius
morkus einant uliczia. Žmonis 
kurie valgo daug morkų, sako, 
kad jauczosi daug sveikesni ne 
kaip priesz tai.

perimti baime 
“Szventas Dieve.

palaimini ma, 
trenkė in koplyczio

dalypstetais 
ir kaip rodos isz to 

Kunigas stebuklin
iu budu apsisaugojo nuo stal

ių irti es ir

nusistebėjas stojo

Rusu iszžudy-

labai reikalinga pagelba.
MILIJONAS MARKIU 

PECZIUJE.
Vokieti jo. — Li- 

mi rūsiam 
mirė 
labai

taji atsitikima, 
dienos kad sztai in 
kupeziaus atėjo du detektyvai 
sakydami: “Vilniaus palicija 
paliepė mums poną aresztavoti 
už apipleszima ir pametimu sa
vo paezios. ”

Kupezius
sude kur dažino»j(> kuk jojo pa
ti ji skundžia už apipleszima o 
norints iszaiszkino buk jisai r 
yra jaunikiu ir niekados da ne
buvo apsi paežiu ves, bet kada 
i nėjo in kambari, patogi mote
rėlė kuri radosi su juom truky- 

uTai ne mano v v- * 
ras bet asz ji pažystu nes man 
prigelbejo kelionėje kada ma
ne v vra s

Ant galo ponas 
dažino’jo buk jojo draugas pa
vogė jam rasztus ir pasidavė 
kaipo , Abraomas Veisfeder ir 
po tuom vardu apsipaeziavo su 
jMitogia pana Szejntlle Grosang 
isz Vilniaus, po tam jaja apvo
gė ir pamėtė.

Ka dabai’ turi daryti ponas 
Veisfeder? Užėjo jam laiminga 

“Asz ne- 
“savo mv- 

O moterėlė
asz nema- 

Ant

jo paszauke:

apipleszo ir apleido.
Abraomas

9 9

Vurcburg, 
kunoje gimines po 

, kuris 
ir gyveno 

vargingai, rado milijoną mar
le i u į > as 1 ep ta |) e ez i u j e. 
riant milijoną markiu surasta nors su 
feipgi daug valdiszku bonu— 
apie 250,000 markiu 
Loozo innesze praneszima in 
miesto valdže 30 metu adgal, 
kad yra vargingu žmogum ir 
negali mokėti padotku. Kada 
valdže dažinojp apie palikta 
turtą, priverto likusias gimi
nes idant užmokėtu užsiliku
sius padot'kus per tiek metu ir 
noringai užmokėjo, idant val
dže neužgriebtu mirusio sku- 
puoliaus visa turtą.
RADO MIESTĄ ANT 

MARIU DUGNO.
Sobastapol. — Senoviszku 

užliekn jeszkotojas Dr. 
nieviez surado senoviszka 
Graikiszka miestą Cliersonos 
kuris stovėjo 500 metu priesz 
Užgimimą Kristaus o kuri ma
rios nurijo per nuslydima k ran- » • 'ii'

Augustui Looz 
Holliugfelde

surado

1 szski-

vortes.

Hri-

to in mares. Mieste rado daug 
senoviszku užlieki! isz Grai- 
kiszku lail^u kaip murus pa
statytus su cimentu apie kuri 
senoviszki Graikai sopiai žino^
J0, ' “ !.

mislis kalbėdamas:
manau persiskirt su 
įima paeziule.
taipgi atsake:
nau apleisti “savo vyro.”
galo abudu nusijuokė, pasibu- 
cziavo ir ponas kupezius kal- 

“Turi u
jaja nepaėmiau szliu- 

bo. Ir da kokia paeziule? Cy... 
cy... /Y groise szyksze!

bėjo:

> >

uIr
savo vvro.

pranesze

tikra paeziule

SENUKE NUSIGANDO KA
DA JAJA PALEIDO ISZ 

KALĖJIMO.į 1

Madrid, Tszpanije. — Tula 
Iszpaniete kuri buvo nužudžius 
savo duktere ir persėdėjo kalė
jimo 36 įmetus, likos ana diena 
paleista ant liuosybes. Kada 
apleido kalėjimą ir pamate ko
kia permaina užėjo ant svieto, 
beveik neiszejo isz proto. Ka 
tik pamate laibai stebėjosi o 
ypatingai kada pirma karta sa
vo gyvenime pamato automo
biliu, trumpas szlebes ant mo
terių ir nukirptus plaukus. Di
dele permaina miesto jaja nu
stebino todėl žmones turėjo ja
ja palengva pripratinti* prie 
naujo gyvenimo. Senuke sako 
kad Madridas per tuos 36 me
tus daugiau pasikėlė ne kaip 
per iniskutinius tris szimtus 1 ‘ l

‘ h -į 3motų.

m
V •

UŽSIMOKA BŪTI 
NAUDINGAS DEL SENU. ■ fl:

Ant geležkelio sto
ties ezionais iszsedo isz trūkio 
kokis tai serganti senuke, kurt

I

Lvovas-
’ 11,1!

s l!1

geide nusiduot in ligonbuto. 
Niekas prie josios neprisiarti
no idant prigelbet ir jaja isz- 
imti, tik vienas jaunas gele
žinkelio tarnas susimylėjo ant 
senukes ir nuveže jaja in 1I-* 
gonbuti savo kasztu. Kada se
nuke likos priimta in ligonbū
ti, padavė tarnui ėkurini krep- 
sziuka kalbėdama buk tai del 
jo atlyginimas už jo gera szir- 
di. Tarnas atidaręs kropsziuka,* 
rado jame bankine knygute 
ant 18,000 zlotu ir 3,000 pini
gais. O kad krepsziuka aplai- 
ke nuo mot eres prie liūdintoji!, 
todėl niekas jam.Aegalojo isz-todėl niekas jąi^vįegalejo i
L

(1>

ginti locnasties
t

11
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Kas Girdėt
szimts metu po tam 1920 sura- 
szas parode kail moterių nuo 20 
lyg 24 metu Ibnvo 2,629,889. 
Tuo budu priaugo 6,262. Aisz
ku kad nors kas ’buvo negero. 
Pa lyginus kitus to
moterių doszimtimeczius, ta pa
ti surandamo 
kad motores 
tai jau seniausios.

amžinus

Po keliu metu apsirgo.'Pa- 
szaukus )sunu prie Jovos> su 
aszaromis melde jo idant pasi
taisytu ir vestu doresni gyve
nimą; ka ir noringai prižadėjo

Daugelis -ziinoniu jau yra gir
doj“ apie nepaprastus atsitiki
mus per 
i n spėja 
mos 
džlu ĮMiduodam < 
atsitikimus kaip:

Viedniaus mieste, Austrijoj, 
pirma valanda nakezia, 1918 
mote, vienoje szeimynoje stai
ga! nukrito nuo sienos didelis 
ziegorius. Iszsigamlnsi gaspa- 
dinp pabudino isz miego savo 
motina, nes prijautė ka blogo. 
Motina jaja suramino nurody
dama kad vinis, ant kurio zies 
gorius ka'bojo buvo jau iszkli- 
busi. Po asztuoniu dienu aplai- 
ke žino nuo valdžios kad gas- 
padines brolis ta nakti žuvo 
n no trukusios granados ir li
kos sudraskytas ant szmoteliu.

Filozofas Dulkais turėjo pui
ku ziegoroli kuris rode sekun
das, minutas, valandas, mene
sius ir dienas. Jisai staigai mi
ro ant gekržkelio stoties Stul
ga nle. Tada prie savos ziegoro- 
lio neturėjo kada mirė nes bu- apdovanoti ji garbe ir pasiliau

ji namie. Pasinxle Joti isz jojo iszradimo tai pati- 
namic ziegorelis

ii- valanda 
kada Dulkais mirė, noh’s laik
rodėlis nebuvo sugedės ir bu
vo geram padėjimo.

Tūlo kupeziaus Dres^lone, 11 
motu dukrele labai sirgo, kuri 
labai mylėjo dideli ziegori ku
ris musze valandas ir tame pa
ežiam laiko grajino trumpa 
szmoteli, paprasze tėvo kad 
ziegori pastatytu josios kam
barėlyje- Ant ligones noro su
tikta ir po keliu dienu mergai
te mirė o ta paezia minuta zie- 
govins grajino valanda ir tam 
paežiam laike sustojo ėjas. No
rint s ziegori užsuko bet tasai 
ne ėjo. Panaszi a i 
pas Mayeri kada jam mirsz- 
tant, ziegxiris, kuris nuo keliu 
motu ne ėjo, staigai pradėjo ei
ti isz nežinomos priežasties.

Menas ūkininkas jkuris isz- 
e-jo iii girria medžioti paliko 
namie savo paezia. Diena buvo 

malszi tik staigai su 
trenksmu atsidarė 

langelis pats, kaimbarelyje kur 
jojo motetre virė valgi. Motore 

dasiprato
atsitiko kokia (nelaime. Nuėjo 
jeszkoti ir

irrioje aavo negyva vyra ku
ris isz netycziu irusiszove.

Daug jMinasziu atsitikimu ga- 
norints nekurto

kuriuos žmones sau 
ateiti, visokes nelai- 

ir atsitikimus. Ant pavyz- 
czionais kelis

'renka priminti
24 metji amžiaus

kam priguli 
jKisiseke pir- 

isvJckti

O kad sziadion visas svietas 
yra uzhntas lekiojimu su ero- 
planais ir oralaiviais, istorikai 
pradi'jo tyrinėt 
garbe, kuriam
miaiisNi / pasekmingai 
in ora. Pasirodo isz senoviszku 
rasztu buk pirmutinis žmogus 
buvo kunigas Jėzuitas isz Por
tugalijos, r 
(hisma, kuris po keliu iszban- 
dymu su savo padirbta lekioji- 
mo maszina, prie visu virszi- 
ninkii zokono, mete 1722, paro
do savo bandvmus karaliui .Fo
nui V ir prie daugybes susirim 
kosiu žmonių.

Pasekmingai perioke jisai ga
na dideli plota ir 
lengvai ant žemes kaip pauksz- 
tis. Pavadino ji “pradom” ar
ba lekeneziu žmogum. Vietoje

Bart ha lumens da

nusileido

orądoru

iszpildyt nes duot žodi, nieko

SAU L B
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:: BOSTONAS
Kuomet tnkstaneziai pasau

lio garsiausiu mokslininku ne
seniai susii’inko

- - - th - -

i * * *» KjL*l M <Li 'i: ?>..1. . ...

isz didžiausiu szidje szitlyj'e.
. Bostono Dailės M užėjus už

imą antra vieta szioije szalyje, 
Metropolitiszkas M užėjus New

'»fc#« -iwx* w» * i0*f" *

copk ir Samuel Adams, n- 
n*

Bostono isz-
nekasztuojo. Po tnm ketino nu- ĮuiHzlcinti• fiziologijos naujas
siduot in miestn pargabent dak teorijas ir diskusuoti gyveni- 
tarn. Niekszas susitikęs kelis mo ir mirties problemas,’Mass- 

panaszius 
ant

v o 
vėliaus 
sustojo ta

palikins

kad
minuta

atsitiko ir

irirria

graži ir<Tr

didžiausiu

tuo jaus kad vvrui

ant tikrųjų rado
«r 
r*

lime skaityt <> 
žmones sako kad tai lengvati- 
kyste, bet tame yra kas nepa
prasto kad toki atsitikimai 
pranesztu žmonietms apie pri- 
siartinanezias nelaimes.

Daugelis žmonių tankiai pa
sijuokė iszmoterių metu ir kad 
josios sarmatinasi paduoti sa
vo tikra amžių. Taigi pagal su- 
rasza 1910 mete buvo merga i - 
ežiu nuo deszimts lyg keturio
likos metu 2,623,627. In dvide-

ko ji nelaime. Zokonas ii- kara
lius ji apkaltino už raganysta, 
uždare kalėjimo kur mirė nuo 
bado ir rupesties.

Kinczikai žinojo apie lekio- 
jima ore su .maszina kelis tuks- 
tanezius metu prie Užgimimą 
Kristaus.

Poni Wilson sėdėdama Illi- 
ndjaus kalėjime užtlirbo ant 
geldos 300 t’ukstancziu doleriu. 
Nėr ko stebėtis kinkini turtai 
ateina pas tuosius kurie no so
ja.

uždirbo

ne are o 'bet surenka geras 
rugepjutes.

Kas parodo kad turtingiems 
ir ylos skuta o vargszui ne duo
da ne britvos.

GUODOKIE MOTINA 
SAVO

gyveno RosijoiNepersenei
naszle, tingėdama didele ir pui- 
ke gaspadoryste. Turėjo jieje

pavėlindavo 
, vis- 

Dagriso

o kaip 
už daug

vo liežuvi o tankei
v o ant josios ranka,

o kaip užaugs
Jaunas

sūnelis,

vienatini aunu Juozą 
tai tan'kei atsitinka 
ji glamonėjo ir 
ant visokiu užsinorejimu 
kas jam buvo vale.
jisai ne mažai žmoni m ir žvė
rim. Motina tankei parodyda- 

pakelda- 
bet j i ji 

nusiszipsojus kalbėdavo:
— Tai nieko, nes tai daro 

isz kvailumo, 
tai nuo to atpras. - 
alus turi iszputuot.

Penkioliktam mete
paprastai kalbant buvo paga- 
dvtas vaikas. Gerdavo arielka 
ir loszdavo isz kaziru, o kada 
motina nenorėdavo jam duot 
pinigu tai atpleszdavo spynas 
ir pats pasiimdavo. Atsidarė 
akys ant galo nelaimingai mo
tinai. Norėjo nubaust šuneli, 
bet jau buvo per vėlu.

si! nei i

MR t
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PALESTINO ARABAI SUGRAŽINA ŽYDAMS
PAVOGTUS DAIGTUS.

Kada vela viskas apsimalszino Palestinoje ir Arabai jau 
nesmaugia Žydu, ant paliepimo valdžios Aralbai turi sugra-
žinti viską ka buvo paėmė isz apiplesztu Žydiszku gyvenimu. 
Ant paveikslo matome kaip keli Arabai mesza vonia, kuria 

iisanesze isz turtingo Žydo namo.

If f M1 W » * t■ * M ’ ' <

1 stebuklingoji,,
u p*1 y Hi- h ' ’ if7i* itAtlantiko. vandenyne, 

riuo Lietuviai in Amerika va
žiuoja, yra Islandijos sala, Is
landija — tai stebuklinga szu- 
lis. Visoje szalyje nėra nei vie
no kalėjimo. Per tūkstanti me
tu Islandijoje tik du kartu 
isztiko vagyste. Abu vagiu 
teismas iszteisino, nes jie buvo 
labai neturtingi. Laiminga bu
tu Lietuva, jei nors kiek butu 
panaszi.

cord,, Lexington, Bunker 
ir Dorchester Heights kovos, 
buvo svarbus punktai revohi- 
cijos karėjo ne tik Bostono: is
torijoj.

Po karu vietine valdžia su
formuota, miesto susirinkimai 
vėl laikyti ir John Hancock 
buvo iszrinktas pirmu guber
natorium.

Priesz Namine Kare Bosto
nas buvo vyriasia vieta priesz- 

judejimo.
1831 William Lloyd Garrison 
insteigo savo žurnalą 
suotoja.”

ku-

Yorke pirmoje vietoje.
Arnold Arboretum turi 

virsz 200 iikrii visokiu medžiu 
ir krūmu. Puikiausias medžiu 
muzejus Amerikoje.

Bostone ir jo apielinkoje yra 
visokiu istoriszkn

H11- t ori joj.

mo ir mirties problemas,'Mass-
draugus panaszius iii save achusotts sostapyle ir Ameri- 
geix* su jeis o ant galo ta- kos seniausias puritonu, mios- 
ro in juos: — Mano sene ilgai tas vol tapoShv. Valstijų into-

• t ' A

i n

ne pagyvens, per tai eintujia: 
užkalbyt graba. (Tž trijų die
nu atsibus josios 
ant kuriu visus 
Kalbu jum, jog bus balins, a 
kuri nemislinate.

Motina su nekantrumu lau
ki* sugryžtanezio sunaus, bet 
ant rytojaus atvežė stalorius 
isz miesto graba ir kalba, jog 
ji padare ant praszimo sunaus. 
Galima dasiprast koki turėjo 
sopuli nelaiminga motina, ku
ri isznugino Juozuką ant link
smybes savo, jog tasai da už 
josios gyvasezio liepe padirbi 
graba. del josios. Verkė ii' inigo- 
jo nebagele, o sunaus kaip no 
matyt teip nematyt.

Susirūpinus motore, iszsiun- 
te siuntinius in visas szalis, 
idant jcszkotu sūnelio.

laidotuves, 
užpraszau. 

e

lok t na I iszku centru.
Kuomet Bostonas insteigtas 

buvo tikejimiszkos neapykan
tos tvirtyne, kur pirmieji kva- Kliubas

labai daug
vietų ir vietelių. Net iki sziai 

stovi
Krautuve,
kur “Szosztadicnio 
susirinkdavo. Buvo

dienai 
Knygų 
1712m.,

Sena Kampine 
pastatyta

? J

koriai gyventojai buvo pakai’- susirinkimo vieta tokiu garsiu
ti;buvo tvirtyne nepriklauso
mybes mineziu ir revoliucijos; 
n (d ik raganyste czionais prasi
dėjo bot Amerikos pirma moks
lo insteiga pradėta IGJGin., tai 
insteigimas Harvard universi
teto, kurio konservatiszkumas 
net iki sziai dienai egzistuoja, 
lopszine Amerikos liberaliszku 
mineziu; buvo toviszke 
t her dinastijos,”
tanu Increase, ir jo sunaus Ma
ther, kurie turėjo didele intek- 
me Boston ’o ir Naujos Angli
jos socialiszkame ir politiszka- 
me g;
dvioji

“Ma-
garsiu puri-

szalis
Sura

do ji ant galo, bet kur ir kaip? į vyrai, John Hancock ir'Samuel 
Adams ir garsus Amerikiocziai 
Hawthorne, Kmerson, Holmes, 
Whit tier, ir Thoreau.

Sziandienos Bostonas.
Bostonas randasi ant pieti- 

Massachnsetts in-

Sztai prigėrusi grabejo smir- 
daneziam vandeni. Niekszas 
pasigerins 
galva pirmyn in grabe, pabai
gė savo paleistuvinga gyveni
mą, o kad buvo girtas, netu- 

iszsigaut

vandeni.
pabludo ir puolė

idantrojo pajėgu 
isz vandenio.

Buvo tai bausme nuo Dievo 
už teip baisu peržengimą ket
virto pri sakymo,
žadėjo tiems vaikams

Dievas pri- 
, kurio 

paguodoje savo tėvus, ilga ir 
laiminga gyvenimą, nes teip-gf 
baudže tuosius, kurie iszjuokl- 
nejo savo tėvus.

Ir atsitiko, jog kunti miru
sio sūnelio i n dojo in ta pati 
graba, ka buvo užkalbintas del 
savo i v
jojo pagadyti draugai ant jojo 
užpraszimo, ’kurie da ne buvo 
girdėja apie varginga gala sa
vo draugo. Kada juju užklauso 
tarnaite ko atėjo, atsake, jog 
likos užprasztyti ant laidotu
vių jojo motinos, o daugiaaše 
ant to idant dalybaut pasi
linksminimo koki ketino atsi
būti taji vakarą.

— Gerai, atėjote in laika, 
ba sztai ne užilgio kimus liks 
nuvesztas ant kapiniu. O gal 
norėtumėt pareget kana numi
rusio? — atsilieipe akamonas.

Po tuja žodžiu nuvedė juo
stis in pakaju kur gulėjo lavo
nas. Baisus regėjimas persista
tė juju a'kim. Grabe gulėjo pa
juodęs kūnas juju draugo 
kuriuom nepersenei gere 
losze isz kaziru. Vienas isz ju
ju tuojaus papaiko o kiti isz- 
dumo per duris, rodos kad pas
kui juos pats yelnes vijosi.

Kunas nedoraus sunaus li
kos užkastas 4 4 juodam kampe
li jo’* 
niu apeigų ir skambėjo 
pu, ba jaunas niekszas ne ei
davo in bažnyczia ir no priim
davo SzvenczJauso kaip 
visi krikszczionls daro.

Nelaiminga motina da pa
gyveno ant szios pasaulės du 
metus, liet nuolatos sau kalbė
davo ir iszmotynejo, jog teip 
nelabai iszaugino savo sūneli.

Tegul tasai ti'kras atsitiki
mas buna paveiizda del tėvu, 
idant nuo jaunu dienu a ūgy to 
savo vaikelius paklusnume del 
tėvu.

Augszcziau minėtas atsitiki
mas atsitiko 1879 mete, diena, 
16 Birželio, kaime Rudakio.

F. W. S. B.

t a

vergijos Czionaip

gyvenime; Bostone gyveno 
garsus revoliucijos did-

Emerson, Holmes

n i o kranto 
lankos ir gyventoju turi apie 
780,000. Jaigu skaitytume visa 
apielinkc isz dvylika myliu nuo 
State Houso tai 'jau gyventoju 
turėtu net 1,600,000. Motropo- 
litiszkas Bostono distriktas su
sidaro isz 38 miestu ii’ -mieste
liu turint savo atskiras 
džias. Sekamieji yra
isz tu miestu — Rytu Bostonas 
saleles sujungtos 
miestu porva'žais ir

val- 
tik keli

su
r

paežiu 
tuneliu;

motinos. Ne nžilgio atėjo Charlestown, kur randasi lai-
vynas; pietų Bostonas su savo 
44 xi parku,

ir Dorchester 
dienose

4 ‘ A qua
il eight s 
koloniju

Marine” 
num” 
kur senovės 
pulkai iszvijo anglu kareivius 

Rox*bury kur netisz miesto;
iki sziai dienai randasi invairiu 
istoriszkn vietų; Brookline 
Caimlbridge, 
sea ir daug kitu.

Bostonas turi puikia trans- 
portacijos sistema, su oran isz- 
kcltoms ir požeminėms lini- 

t u uoliais ir gatvekarąis.

vietų;
Somerville, Cliel-

joms, 
Visos linijos suvienytos.

su
ir

ant kapiniu, be bažilyti- 
var-

tai

a

K. Rėklaitis
LUtaviaskaa Graboriua

Laidoja numirėlius pa
tai naujausia mada ir 
mokslu. Turiu pagelbi-

namos prekes.
nlnke motorems. Prie!-

E

816 W. Spruce Štr.,

806 Market Street,
PA.

MAHANOY CITY, PA.

TAM AQUA,, a 
; J .
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❖ ❖
GINCZA^.

Viena karta pradėjo trys 
žmones ginezyties apie tai, 
koks iszradima« visureikalin- 
giausias. Vienas tarė:

— Visureiknlingiausia yra 
garine maszina, dėlto kad ji 
padidina pirklyba ir darbus, 
ji taipogi padaro žmones dau
giau apszviestais. Kitas thre:

— Visureikalingiausi yra 
geležis, dėlto kad be geležies 
nebutu nei geleži nikeliu, nei 
daugybes kitu reikalingu 
daiktu ir maszinu. Treczias 
tarė:

Paliuo- 
Nepaisant prieszta- 

ravima konservątiszku kliasu. 
neapykantos

l i

IEmerson, 
Hawthorc, Holmes, Longfellow 
Whittier, Agassiz, Thoreau, H. 
B. Stowe ir John Fiske.

Bostono metropolitis^koj da
lyje yra stivii’HZ 200 universite
tu, kolegijų, nornialiszku ir 
technikaliszkii mokyklų, muzi
kos ir dailės iiisteigu ir priva- 
tiszku mokyklų. Yra svambus 
mokslo centras. Tarpe garsiau
siu mokyklų turime Harvard 
universitetą, 
ja Suv. Valstijose; Massaclni- neturtingam tėvui, du broliai, 
setts Institute of Technology, 
pirma teclmikaliszka mokykla 
Suv. Valstijose ri motėm kole
gijas Radcliffe ir 
Kolegijas.

Industrialiszkas Bostonas.
Bostonas yj’a vienas isz svar

biausiu komercialiszku ii’ in
dustrialiszku centru. Vienas 
isz svarbiųjų uostu, jo svetima 
pirklyste užima szeszta vieta 
Amerikos uostu tarpe, 
žalios vilnos ingabenta in Suv. 

ingabenta per 
Yra pirmas žuviiii 

Amerikoje, parduoda

Atnerikiccziii kaip:

seniausia kolegi-

Wellesley

Puse

Valstijas yra 
Bostoną, 
uostas 
apie 150,000,000 svaru žuviu
kas met.

Kitos
yra—czeveryku ir batu, spauz- 
dinimo, knygų apdarymas, lio- 
jinycziu ir maszinu szapu pro
duktu, moterių ir vyru drabu
žiu,
riszku

sva rl ) i os i nd i is t ro.j i s

mesos pakavimas, elekt- 
mnszineriju 

tavom ir pianu.
4,500 industrialiszku

Tikejimiszkos 
vieta galu gale užėmė nauja 
dvasia. Sziadi(?n Bostone kata
likui sudaro didžiausia skai-
czin tikcjimiszko kūno. F.L.I.S

DEL MUSU VAIKU
DARBAS — TIKRIAUSIAS 

PINIGAS.
Vienoj szeimynoj numirus

kitu 
maszinu.

— Ugnis, dėlto kad be ug
nies negalima gauti nei gele
žies. Pirmiau žmones iszrado 
ugni, paskui iszsimoke kasti 
ir dirbti geleži ir tik ant galo 
iszrado garine maszina. Jie ne 
butu ugnies, žmones suszaltu 
nuo szalczio. Jei nebutu ugnies 
mums reiktu valgyti žalia me
sa ir žali rugiai. Jei nebutu 
ugnies, negaletumem gauti isz 
rudu geležies, negalėtume nu
kalti nei kirvio, nei piuklo, nei 
adatos, nei plūgo, nei ezautu- 
vo, nei meszkerio. Nebutu kuo 
statyti namu, arti žemes, siūti 
drapanų, nuszauti vilko,
gauti žuvies. Musu gyvenimas 
bu fu panaszus in gyvenimą 
žvėrių; bet mes nemokame gy
venti kaip žvėris: mes neturi
me isz prigimimo nei szilto 
kailio, nei asztriu ilcziu,
stipriu nagu. Be ugnies mes . 
numirt urnom ne tik del szal
czio, bet ir nuo bado ir žvėrių. 
Tiktai žmogus moka inkurti 
ugni; nei vienas žvėris to pa
daryti negali. , Ne veltui, ugnį- 
gerbe žmones senoveje. Ir da- 

kurie-ne-kurie 
meldžiasi priesz i 
priesz koki dievaiti. Ugnis at- 
nesza žmonėms daug visokiu 
vargu (gaisru), bet daugiau 
atnesza_naudos.

Ka gi darytumėme be ug
nies T

Petras ir Andrius, kad palai
kius savo gyvenimą, priversti 
buvo eiti svietai! uždarbiauti.

Vyresnysis brolis, Petras 
neatsitraukdamas toli nuo sa
vo gimtinio namelio, rūpinosi 
kuogreieziausiai susirasti bent 
koki kad ir sunku darbu; rū
pestingai atlikdavo savo 
teigus,. 
ilgai netrukus tiek jo susitau
po, kad g 
pel i žemes ir 
reikalus.

Jaunesnis gi brolis, An
drius, suvis 'kitaip pasielgė. 
Girdėdamas kitus pasakojant 
apie aukso kasyklas tolimose 
szalyse, nuplaukė tuojaus 
juriu vandenėliu, 
kalnus aukso jeszkoti. Surado 
pagalios ir laukiama turtą, bet 
tuszcziose vietose, toli nuo 
žmonių, 
kainuoja, ir per tai turėjo nu

vargo ir bado, 
savo szali,

brolis,

pa-
taupydavo skatiko ir

alejo nusipirkti skly- 
aprupint savo

gi
Ru

u z 
ir nuėjo in

kur auksas
toli 

menkai

nei

guminiu 
Yra suvirsz 

i 'insteiga 
su apie 179,000 dtifbiniH'ki'i.

224 leidiniu atspauzdinta 
Bostone, 21 svetimose kalbose.

Bostono Istorija.
Bostonas gavo savo 

nuo Bostono, Lincolnshire, 
Anglijoj, isz kur atvyko i n tek- 
mingiausi žmones in Amerikos 
Bostoną. Puritanai po vado
vyste John Winthrop, apgyve
no Bostoną 1630 m. Visu pir
miausia ti'k 200 žmonių atva
žiavo, vėliaus 2,000.

Nuo pat pradžios, Puri t anų 
kunigu intekme galinga, Baž- 
nyczia ir valstybe buvo viena. 
Valdžia buvo demokratiszka 
laikydama savo miesto susirin
kimus.

Bostono

Bostono,
v a rd a

tus sunaudoti
bar

kęsti daug 
“Reikia gryžt in 
kur galėsiu tinkamai savo tur- 

’’ — taip galvo
jo jisai viena 'karta sugryžes
isz darbo. Pasirengė kelionėn; 
bet pakol pavgryžo tėvynėn vi
sas savo auksines smiltis, ku
riu turėjo beveik pilnutėli mai- 

prlverstas buvo iszpar- 
Pagalios suradęs pas

žmones
ugni; lyg

szeli, 
duoti.
pasiturinti savo broli prieglau
da, suprato ir pripažino, kad 
darbas tėvynėj yra teisingiau
sias ir 
turtas.

tikriausias žmogaus

CAPITAL STOCK 1125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >628,558.62

Indomios Vietos.
yra isto-Boston Common 

riszka vieta kur invyko labai 
daug miesto socialiszku ir po- 
litiszku permaina. Bostono pu
ritanai statytojai paskyrp dali 
žemes, isz 50 akru, kaipo yie- 
sza lauka, kur žmones galėjo 
susirinkti. Pavadino ta lauka 
“Boston Common, 
puikiausiu 
yra ‘ ‘ Revoliucijos ’ ’ 
las, kuris pažymi Bostono rpĮe 
Amerikos 
kovoje, i, 
(town meeting), kuris egzista-

Naujos Anglijos dalyse, 
Boston Common.” 

dienose kartuvas 
buvo iszstatvtas ant szito lau- 
ko, kaip ir plakamas stulpas. 
Niekur kitur .-mėlynus instaty- 
mus taip užlaikydavo kaip 
czionais, žmonėms draudžiama 
vaikszczioti 
Priesz revoliucija 'buvo lavini
mo vieta koloniju kareiviams. 
Timj po revoliucija dideli susi-

< i 1,

a

“ Vienas isz 1 i » 
paminklu czionąis 

pamink-Revoliucijos

nepriklausomybes
Miesto susirinkimas

v o 
prasidėjo 
Raganystes

4 4

szvontadieniąis.

rinkimai czionais buvo laikyti.
Skersai Charles gatve, nuo 

Common, randasi Vieszus Dąr- 
žai su daug fontanu ir pamink
lu.

Fiineuil sale, prie Dock 
iSquarOi pastatyta 1740m., seną 
turgaviete ir didele svetaine, 
syki buvo vartojamu susirinki
mams, czionais garsieji — 
Webster, Phillips, EvUrett ir 
kiti — laikė prakalbas ir gal 
todėl vadinama “liuosybes 
lopszine”. ■; i

‘Bostono viesžiis knygynas 
prie Cppley gatves, turi sUVįrsz

mams

sale,

milijoną kriygu ir yra vientisi
' 'i

' i

nepri klausomybes 
dvasia pirmiausia
1690 m. kuomet gerai organi
zuotas sukilimas žmonių pra- 
szalino nauja gubernatorių ku
ri paskyrė Anglijos karalius.

invyko garsus Bos- 
massacre.

pasirodo
tus. ponas 

negalėjo

1770 m.
ton’o “massacre.” Tai kova 
tarpe miesto gyventoju ir Bri
tu pulku apsistojusiu mieste. 
Samuel Adams tapo vedėju ro- 
volucijos kovos Bostone. 1775 
m. garsi “arbatos partija” in
vyko, kuomet trys laivai su ar
bata, nž kuria Bostono žmones?
atsisako užmokesti taksus, bu-
vo sunaikinti Bostono uoste.
Sunaikino vyrai apsirengė kai-

•W r 1 1 ę V • * 3 U t Ą ’ i i IJJ.po Mohawk Indi jonai, ir Ang
lija uždare Boston’o uosta.

Persergėjimo kelione Vaul 
ReVere, pabėgimas John Han- 

..... ..........—■ m ■!! m* .... ..........

lija uždare Boston’o uosta.

❖ <•
PONAS IR BEŽDŽIONE.
Vienas ponas apsirgo pa- 

žandems ir negalėjo ‘kalbėti. 
Tarnai matydami poną pavo
jingoj ligbj ir nesitikėdami isz- 
gijimo, tempe ir nesze isz 
kambario visokius pono daik- 

Tai visa mate ir
bet gerkle užkimus, 
nei žodžio isztarti. Tam kam
bary buvo ir beždžione. Bež
džione, žinoma, stengiasi visa
me kame žmones pamėgdžioti. 
Tuoj bematant griebė nuo kė
dės pono kelnes ir tempia pei 
duris. Ponas, tai matydamas, 
negalėjo iszkosti nesijuokęs; 
garsiai sukvatojo, taip kad net 
truko gerkles pažandės, ir po 
keliu dienu visiszkai pasitaiso. 
Tarnus, kurio vogė serganezio 
pono daiktus, atstatė nuo vie
tos, o beždžione labai mylėjo 
ir laiko, kaipo iszgelbetoja nuo 
mirties.

Mokame 3-czia procento ant 
sudžtu pinigu. Procento pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 

' 1 Liepos. Mes norim kad Ir jus 
> turėtumėt reikalą su musu banka 
r nepaisant ar mažas ar didelis. 
| G. W. BARLOW, Pres. 
J J. FERGUSON, Vice-Prea.irKas.

Procentą pridė

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY O1TY, FA.

■ t i ;
3-czia Procentas už jusu pinigus? ir saugumas del jusu

*

pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo,

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
moka 3-czia Procentą už jusū sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 

Dekite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip (ai pinigas auga su padauginimu Procento.

! del Žmogaus kuris dirbą ir czedina.
1 • • • • i *« ♦ 1 H
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A. RAMANAUSKAS
I I I ■ VU

L1ETUVISZKAS GRABORIUS
MILL A PATTERSON STS

ST. CLAIR, PA.
Bell Telefonas 1430-R

Isebalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruc- 
szia nuo papraszcziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobiliui del 
laidotuvių, veseliu, kriksztynta Ir ki
tiems pasivažinėjimams. įsa Frack- 
villes, Port Carbon ar isz kitu arti
miausiu miestu jeigu kas pareikalaus 
mano patarnavimo, meldžiu man .duot 
žinia o pribusiu in trumpa laika.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 

Dentietas Mahanojuje.
Ant Antro Floro Klino Batoro 

19 W. Centra St; Mahanoy City
* I H t

a
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Prokuratoriaus
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Vienas isz mus net nusijuo
kė pamatęs tokiame padėjimo 
kareivi bet juokas tuojaus tru
ko nes pamatėme ji. ,

1 Tikriau pasakius ne ji bet 
jo-galva. Per siaura duryse 
langeli matomai, su didele sun- 
kenvbe inkiszta riogsojo visai 
nephjndiiNhma mažu kaip vasz- 
kas pageltusi galva... 
stebėtinai geltona ir 
žmogaus veido nebuvo 
jokio reiszkinio...
negyva galva ir tarno negyva
me veide dvi mirtinos akys 
taip isztomptos kad buvo ma
tomos visos gysleles ir nei*vai 
nuo perdidelio kraujo susibė
gimo. .. Tos akys kaip tik, tik 
jiulinosi bepcrstoįancziu judė
jimu, stengdamos ant syk vis
ką pamatyti. Pasuko musu pu
sėn ir man pasirodė kad jos 
dar arsziau isz kaktos virszun 
iszsi vert e. Bet kaip ir pirmiau 
jose nebuvo .jokio reiszkinio. 
.Jai numirėlis, dvi dienas gulin
tis grabe galėtu persigasti, 
turbūt pražiuretu tokiu pat 
budu!

Ksis toksai suaimanavo, kas 
toksai užmynė man ant ’kojos 
ir tiktai ka nenorėjome pabėg
ti stumdydamiesi tropais kaip 
būrys avinu... Bet vieton to— 
baisi rūstybe 
drebuliu knna perimanti, ap
valdė visais. Norėjosi kad to
ji galva pasislėptu, surėktu, 
persikreiptu bile taip nežiūrė
tu! Ir vietoj bėgti puolėmės 
prie duriu o kalėjimo direkto
rius visu balsu suszuko:

— No, no, no. .. tu!
Didžiausia (baime buvo ta

me kad ir ant musu staigaus 
judėjimo ir ant rūstingo riks
mo galva nepasijudino. Ji tik
tai ant mus pasuko savo bai
sias akis ir vėl numirė. Neži
nau, kaip tas atsitiko, kad at- 
siradan pirmojo eileje visu ir 
tiesiog priesz mano veidą, taip 
arti kad maeziau baltose aky- •r
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laimingai galėjo, ilgai gyventi, 
but i papuoszalu savo ir musu 
gyvenimo, o jis ja nužudė žve- 
j’iszkai užmusze be jokios mi- 
1 asz i re I y s tęs nu kauki n o!

zikais, su p i rszta i s, u žk i szt a i s 
i stovėjo

Ir tuo kart turėsi teisybe
jai pats užmuszei, tai arba ne- už puikiu petneszu 

žudymo ir prie duriu ir žiurinejosi in su
ėsi pikta-'sirinkusias minias. Jo pažiūra 

kac kad pamacziau priesz vaiden- 
jam tas patiko,'kad del jo vie- tavęs akis, kaip ji jo maldau-

apart to dar, jisai per lan-1 traukosi

RUpranti baimes 
pats isz prigimimo

nes

, dariu, arba, azventai tiki to už-! buvo iszdidi. Gal buti,
Ir W

dusinimo teisingumui.
- Tai kaip gi t — 
tyliai tardymo teisėjas. —

tl 

no tokia didele minia susirin
ko, i

pak la li is, kaip stengiasi pasprusti ir 
ogonijoi, 
• tempe 

pusgyvi jos kuna, kaip pama
žu jos akys apsivelka smerties 
baltymu, tada pajutau, kad ne
galiu su juom sykiu gyventi, 
kad užmusztos paveikslas vi
sados man stoves priesz akis 
ir kad amžinai turėsiu atminti, 
kad asz buvau per szaltas ta
me reikale ir nieko nenuvei
kiau... rl’aigi dėlto dabar j: 
ir... užmusziau...

— Nejaucziu nei gailesezio, 
nei susimylejiino nei baimes. . 
Bet dabar asz taipgi žmogžu- 

tarpe jusu randas: 
nors vienas žmogus kuriam 
sunku žiūrėti ant manos tegul 
užmusza. mane kaip asz už- 
muszau...

Kas ten sakyti! Pasakojo 
man paskui tei jau priesz pat 
simertb urnai visiszkai nusira
mino, pats nufljo prie kartuvių, 
pats atsistojo ant stalelio ir 
stovėjo ramiai, kada jam ant 
galvos move kapiszona ir nore 
kilpa a.nt kaklo... Tiktai — 
greieziau, greieziau, greieziau!

Murmėjo, matomai, pats sau 
vienas taij> greitai, kad vos tik 
spėjo isztarti ir vis nuolatos 
greieziau, kad ant galo jau nie
ko nebuvo galima suprasti ka 
jis kalba.

Ir kada jis nuimta nuo kar
tuvių ir budelis nutraukė kapi- 
szona, pasirodė kad buvo visai 
žilas. Pražilo per tais dvi, tris 
miliutas kada jau stovėjo su 
kilpa, ant kaklo, nieko nematy
damas, o 
aplinkui ji budelis kruta.

Senas prokuratorius dreban- 
czia 
vyno ir 
pma k ra.

SO smerties ■ I

Vifi-gi kas nors yra priverstas ga- girdėjo burmistro namuose kaip jis ja smaugė ir
imti ant saves sūria ir apgyni; 
ma visuomenes..

— Priverstas ? paklauso 
senas prokuratorius — niekas 
nepriverstas... O jai norite, 
szt n i asz...

Valandėlė tylėjo, kaipo mis
lis rinkdamas, kaipo negalėda
mas pasiduoti.

•— Ka ? — paklauso prisi
traukdamas a rėžiau Verigin.

vr f()Qt sztai... asz... neži
nau. Bot galiu jums papasako
ti |>asaka. Del manos ypatisz- 
kai joje slepiasi gili mislis... 
Pasakykime taip:

Viciimme mieste labai seniais 
laikais, žinoma, taip senais 
kad abelnai niekados negyva- 

bet gyveno laibai laimingi 
gert žmones. J u miesto 

boksztai pasikeldavo auksztai 
in mėlyna danga1, ukesai medi
nos vyžas inesziojo ir pas juos 
nebuvo jokiu užmuszojyscziu, 
jokiu prasikaltimu. Visa, ju 
tiesadavyste kunijosi sename, 
žila-plaukiamo bulrmistre, ku
rio teisingumui taippat tikėjo 
tvirtai, kaip 
dangui iir 
Gyveno 
urnai atsitiko užmuszc'jyste! 
Jauna patogia mergaite, visuo
met kasose nesziojanczia mėly
na st angele, atrasta, ausztant, 
su ža gyta ir t a ja stangele uždu- 
syta. Taip pat dasižinota kad 
dasileido tos piktadarystes: to 
dasiloido jaunas, digtokas mu
žikas, vietinio karezemninko 
sūnūs, 
donų veidu ir auksiniais guzi- 
kais ant raudono brusloto. Jis 
suimta ir atvesta pas burmis
trą. Visas miestas taip kaip ir 
pasiuto: moteres roke, vyrai 
pamote medines vyžas, im'žy- 
miausi ukesai adbego tik apa
tiniuose drabužiuose... Ir nie
kas nežinojo ka padaryti? Nie
kados jiems in galvas neatėjo 
kad butu 
žmogų it 
dar labinus tokia miela, gražia, 
visu mylima 
niekam jokio negražaus žodžio 
neiszsitare! Arsziausia buvo 
tas, kad žmogžudį s labiau už 
kitus tuo atsitikimu perimtas 
taip kad stovėjo su kvailu nu- 
siszypsojimu ant lupu ir liejo 
aszaras tiesiog klanais.

Jie patys nežinojo kaip tas 
viskas galėjo atsitikt.

Mergaite nuo seniai jam pa
tiko, do valiodavo jai ^tange
los, karolėlius, kalbino ja mei

le ur tik sutikdamas alkū
ne pastūmėdavo, o ji isz jo to 
darbo nuolatos juokėsi ir stan- 
geliu nepriimdavo. Ta atsitiki
mo nakti, jis ja sutiko ton už 
sodynu ir norėjo apsikabinti, 
prispausti, bet ji nuo saves at
stume ji. Tada su prievarta 
pradėjo bueziuoti ir urnai pa
juto toki 'žv’criszka, nesulaiko
ma gaszhima ir geiduli, kad ja 
parsimete ir sužage e kada ji 
pradėjo szaukti, persigando jis 
taip daug kad isz pradžių jai 
užkimszo burna o po tam isz 
didesnės dar baimes, ja visai 
pasmaugė! Dabar absoliutisz- 
kui nežinojo kas daryti toliau 
ir ka su juom padarys.

Isztisa nakti inžymesni irke- žmiai. 
sai praleido miesto namuose ir 
tarėsi kas padaryti. Ant galo 
vienas iszvilko garsu sakini 

“akis už aki, dan- 
” Bet kada 'bur

mistras jiems iszaiszkino ka 
tas ženklina, kad roiketu ir 
jauna balt-plauki vaikina pa
smaugti, nekurto tiesiog prasi
juokė.*

Kas czia velt Kas ji turėtu 
smaugti ?..

Miesto gyventojai szventa- 
dieniuoso rūbuose susirinko 
priesz burmistro namus ir sto- 

, su baime ir 
niekio turiu tokias kanezias padek paraszo bet eik nuostaba žiūrint in szviespkvu- 
kenteti. |bU*savo generąliszka mundic- ki vaikina, kuris su savo ge

apie save nutarimo pasekmes.
Piktadari! tave reikėtų pa

smaugti! suszuko in ji isz mi
nios senelis aptiekorius, laša: 
pats, kuri biblijoje atrado sa
kini.

Ji 'Imvo 
ant to 

visai 
Tai buvo

kankinaneziu

tik jausdamas kaip

rigin,

ranka prisipylė stikleli 
iszgere, apsi liedama s 
Tardymo sud'žia su 

proto isztempimu žiurėjo ant 
jo ir baisiai insklemejo sau Ve

tuos nematomus pirsz-
tus, visai savaraukiszkus nei 
apgavingus vorus, krutanezius 
aplinkui kakla, suriszto, nieko 
jau nematanezio žmogaus ku- 

apie priesz-smertinas 
ir gali antrintilik

greieziau

tai 
apsakyti taip, 
ir gal dėlto 
gali suprasti

n s ja u 
kanezias 
viena žodi:

— Greieziau, 
greieziau...

— Taip, mano mielasis — 
prakalbėjo vėl prokuratorius 
o jo’balsas skambėjo nepapras- 

minksztai — labai sunku 
kaip jaueziasi

taigi gal ne visi 
ta baimingumą, 

knem yra smerties. Visos pik
tadarybes to palengvo nžmi- 
szinejimo dalinis duszios, dar 
priesz kana, tos užmuszejystes 
su szaltll kraliju niekas inside- 
met i negali!.. Net to dramato 
dalininkai negali savyje at-negali

se gyslaites ir visa numirusia jaugti piktadariu!.. Nes ir kas

pamacziau
tos buvo

menesius

o

galva. Ji man iszrode labai di
dele. .. Ir urnai 
aiszkiai, kaip akys 
krauju aptekusios.

Czia gavau histeriszka ata
ka, po kuriam du
pragulėjau ligonbutyje ir kada 
atgavau sveikata — tuojaus 
pasidaviau dimisijai.

Kareivis sargas paskui pa
sakojo kad galva jau pasiro
džius sutemus. Atsargiai isz- 
lindus, pasižiurėjus, adgal pa- 
sikavojus, po tam su visa sun
kenybe vėl iszlindus ir taip jau 
apmirus. Riogsojo taip visa 
nakti. Isz pradžių reke ant jos, 
grasino, baugino durtuvu 
paskui pats apalpo...

Žmogžudis buvo žemo ūgio 
ir kad pasiekti langeli, turėjo 
atsistoti ant pirsztu o langelis 
buvo taip augsztas ir siauras 
kad kada jis isz jo traukta, nu- 
pleszta jam skūra nuo a u su in 
pažauniu. Ir taip jis stovėjo ir 
žiurėjo visa nakti, matomai, 
noi’edamas pamatyti kiekvie
na smulkmena szviesa, rugs- 
tanezia lempa, kareivi su gink
lu... Viską kad neužmirszti, 
fit si žinret i paskutinėse to gy
venimo valanodose, nes gyveni
mas jam ant visados turėjo Imt 
atimtas.

Zingeidu butu žinoti ar mis- 
lino apie savo aukas, apie pa
pjauta boba, apie užkankinta 
mergaite f.. Nemislinu! Loc-

tai yra... vieni nutveria pik
tadari, kiti daiboja kad nopa- 
spruktu, treti sudija ir isztar
me isflduoria, pirmas geresnis 
generolas isztarme patvirtina, 
o užmusza—karia budelis. . . 
Ir ant to budelio krinta pikta- 
darystos liaime! Asz mislinu 
<ad jai nebūtu to skyriaus pik- 
tadarysczini daliu, to iszdavi- 
mo isz ranku in rankas, jai je- 
nerolas, patvirtinantis isztar
me pats (turėtu ir kilĮpa už
traukti, patys slidžios kapiszo- 
uus uždėti, tiesu iszxlavejai 
locnomis rankomis laikyti isz 
smerties nagu sprustanti žmo
gų, tai smerties bausmes ir žu
dymo visai nebūtu!.. Kitaip 
ženklintu tai kad visas svietas 
pilnas piktadariu, o juk tas 
taip negalima Imti! Visa pa
slaptis guli tame kad prie gy- 
vuojanezios tvarkos, piktada
riu, visai nėra; tie, kurie gau
do, kurie nubaudžia, tie nužu
dymo nemato, gyvu žmonių ne
smaugia ir mislina kad tas ne 
nuo ju priguli ir jie tiktai isz- 
pildo savo 
kurie net

M

priderystes... Ne
gu) tos priderystes 

iszpildyma atjauezia su tūla 
ukeso iszdidybe. Ir kada pa
tvirtinęs smerties isztarme ant 
žmogaus generolas eis prie sa
vo vaiku ir paezios, jie neužsi- 
gryž nuo jo su paniekinimu ir 
baime, bet prieszingai dar jo 
pasigailės... biednas, kaip tai

nūs gyvenimas brangesnis už t011 turėjo būti sunku žmogų 
viską! Ar galeįo jis mislyt kad 
jo laukia užtarnauta'bausme ir 
pagieža?.. Jai apie tai misti
no tai turbūt su baisiausia ne
apykanta: del tokio tai niek
niekio sztai turiu pražūti!..

Tr jai galeezia, regis tas sa
vo’ aukas antru sykiu užmusz- 
cziau, dar su arazesniu žverisz- 
kmnu ir pasiutimu, kad net vi-

žinoma J

vo
j r

liai

savo molynam
medinoms vyžoms.

ir gyveno, kad
atsitiko i............

sa n

vietinio 
frantas su kvailu, rail-

imti gyvagalima 
pasmaugti ji... o

mergaite, kuri

ir ka su juom padarys.

Senelis

bausti!'
—No, tai ne blip turi buti! 

— suszuko senas prokurato
rius: Tu taip dtvryk: pagauni 
žmogžudį, neduodi jam iszbeg- 
ti nuo smerties, o taigi smerti 
laikai už neatbūtina, tai pats 
Ui Mmcrti ir padaryk!.. Sudiji, 
ant smerties nu baudi f.. Taigi 
tiki savo tiesu szventai teisy-

•I •

isz biblijos: 
tis už danti.

»as svietas suvirpėtu... o tai M. ir PntR viską isZpiklyk!
del to taigi, kari del tokio niek-j Patvirtini su <parašau isztar- vėjo tylėdami,

< -lKi ZJ

.'I I

1 

urusz- 
kepure

— Tai pasmaugk — atsake 
aszti’hri. vaikinas ir prasijuokė 
garsiai suprasdamas to dalcii- 
dimo niekysto.

aptiekorius
ežiai prispaudė 
ant galvos ir sau nuėjo.

Ir sztai senas bulmistras isz- 
ejo ant gon’ku.

-7 Ukesai! — tarė su gilu 
liūdnumu — atsitiko tas, ko 
lyg sziol nei girdėjome, nei

Baisus ir nepataiso
mas prasikaltimas! Kas dary
ti?

Minia tylėjo. O jaunas pik- 
tadaris szypsojosi isz visu su 
paniekinimu.

Klausyk! — prabilo se
nas burmistras ir jo balsas 
skambėjo žiaurai-tu-žmogžudi 1 
piktadari! Ne esi jau mums 
broliu, 
Eik, kur tau patinka ir kur 
nori daugiau niekados negryžk 
pas mus, kad nematytumem ta
vo veido, ant kurio randas: 
Kaino ženklas!

Stiprus, jaunas mužikas isz- 
balo. Isz to miesto niekas dar 
niekados niekur noiszejo ir to
ji mislis visiems buvo stebėti
na. ir baisi. Isz pradžios pabū
go, ale pirmas prasikaltimas 
iszszankia pikta valia. Per ta 
viena nakti laukdamas baus
mes,1 jaunas mužikas paliko 
jau tikruoju prasikaltėliu, ale 
jau ir atkakliu ir kytru.

— Taip, o tas kam? — at
sako nusiszypsodamas-asz nie
kur neeisiu! ,

.Minia atsiduso, o senelis ap
tiekorius nusitraukė nuo gal
vos kepure, ir trenke ja iri že-

savo

matome.

sau

J *

dis ir jei

girdėjome

ir jo

cik szalin nuo musu!

ant kurio

Tiktai bulmistras 
nepermainc.

i
nužengė

Gvvenk 
užmusze:

me.
veido iszveizdos 
Dar kelis žingsnius 
pirmyn ir tarė:

- Gerai, pasilik,
su mumis.,. Bet tu 
ir jau neesi toksai, kaiip kiti. 
Parodei, kad svetima gyvastis 
tau nieko neverta, kad gali ja 
žmogui atimti. Palik-gi ir 
mums tiesa idant ir tavo pa
ties gyvasties nelaikytum už 
brangiausia, už kokia pirmiau 
laikome.

— Kaip jums pa tink a-atsa
ke atkaliai kaltininkas persi- 
gnybdamas.

žmogui Palik-gi

— Ir jei skonstum, sirgtum 
badu mirtum o niekas tau pa- 
gelbon neateitu mes už tai nie
ko nekaltinsime.

— Pragyvensiu ir pats-at- 
sake vaikinas iszbales vienok.

— Gerai gyvenk 
Bet jei tarpe musu 
žmogus kurio szirdis 
pakelti tavo piktadarybes, ku
rtam sunku gyventi po vienu 
dangum su piktadeju tegul 
užmusza tave, 
szoi!

Pasidarė tyla. Saule szviete 
miestelis ramidi gulėjo po mo
lynu dangum liaudis iszbalus 
ir susima i sziuS tylėjo o seno 
bulmistro suvytos veidas žibė
jo iszkilmingai, bet ir

sau!... 
randas;

negali

kaip tu-užmu-

nuo-
%

Kaltininkas neramiai dairo
si aplinkui.

Norecziau asz žinoti to-

mano kaip asz

ilgai traukėsi tyleji-

neužgime 
smerti.

Ilgai, 
mas. Su nuliulimu gyventojai 
žiurėjo in savo bulmistra, bet 
nei vienoj szirdyj 
mislis apie bulmistro
Už tai, kad kentėjo tokias kan
ezias, už tai, kad jo szirdis 
negalėjo pakelti piktadarybes 
ir nutarė nužudyti ir numirti, 
dar labiau gyventojai

kad jo

senoli
burmistru numylėjo. Ant kal
tininko lavono žiūrėta su bai- < 

i Ime, bet be pasigailėjimo ir pu 
tam pamažu pradėta skirsty
ti es.

Ilgiau už kitus paliko už- 
muszto levas. Jis nuolatas ap
linkui dairėsi ir ranka laike po 
pažaste. Senis burmistras nu
liūdusiai ir ramiai žiurėjo ant 

ir lauke kas 
bus karezemninkas jau 
ženge žingsni prieszakin bet 

pa mates miesz- 
ji dabojaneziu 

isztolo iszbalo isz baimes ir 
piktumo ir puolėsi bėgti.

Tada senas burmistras pra
sijuokė ramiai.

— Teisybe užgena padary
ta — tarė. Po tam inejo in sa^ 
vo namus.

— O pagalios tas viskas vie
nas paikumas — piktai pats 
sau pertrauke senas prokura
torius — jokios nėra teisybes, 
bet tiesiog pasakius esu gir
tas! Silpnai prasijuokė ir pri
glaudę prie savos bon’ka.

— Pasakysiu tik tiėk kad 
žmogaus iszmintis sukasi kaip 
ratas ir vėl, vėl sugryžta ton 
paezion vieton kur seniau bu
vus...

Tar.dymo sudžia ilgai žiūrė
josi su iszdidumu in sena pra- 
kuratoriu ir jo galvoje maiszc- 
si liūdnos mislys, o szirdyj au
go sujudinanti paguoda del to 
senelio, girtuoklio ir ciniko, 
kuris negalėdamas perneszti 
žmonių kentėjimu ir pasitrau
kė szalin nuo gyvenimo idant 
numirti czia, užmirsztame vi
sais kampe, kaipo visais apleis 
tas ir niekam nereikalingas.

jo nuo virsznus

apsidairęs ir 
czioniu būreli

paliko

nu-

Ir kada nakezia važiavo na
mo kureziu tuszcziu stepu, ku
rio pakrasztyj baimingai geso 
raudonas menulis, tardymo sli
džia jautėsi

ANT SVIETO.
t

Sterlingo atminties knygynas prie Yale t iiiversiteto ku
ria jau baigėsi statyti, po užbaigimui, bus vienas isz geriau- ’ 
siu pataisytu ir puikiauses knygynas auit svieto. Badai kasz- 
tuos arti deszimts milijonu doleriu.

s

TARADAIKA

»

Daugelis vyru manės praszo, 
Ir pas mane raszo, 

Kad pas j u

Daug tokiu žinau, 
() ir pažinau.

Kaip in czion prihnna, 
Prikimba prie katro ir be 

szliubo būna.
Pe 11 n sy I v a n i joj ban k i a u s i a

Nes prie kietųjų anglių dirba 
geriausia,

Tai kaip pinigu turi, 
Ne ant grieko nežiūri.

Tegul tik perkūnai užeis, 
Tai Dievas ant ju užleis.
Mergeles pasitaisykite, 

Szuniszko gyvenimo neveskite, 
Ba niekam neteksite, 

Kaip nagines susivalkiosite.
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gaspadineles 
pribuezia,

Grinczias nekurtas apvalyczia 
Nes bobos pas kuinas bėgioja, 
t) ka jau tieji vyrai nukeneze, 

Tai szirdoles ajbecze, 
Pekloje rodos gražiau 

Ir szvariau.
O ka daryt, jaigu bobeles 

nuo ryto 
Jau lekia strytu, 
Pas savo kūmute,

Ir jau nesza su savim guzu te.

1

Kaip keletą subėga 
Dingsta nuo j u geda 
Geriau ir pliovoja,

Ka žiotyse turi tai iszkloja.
Ne viena kad ir skaityt 

mokėjo, 
Tai sziadien viskas in szali 

padėta 
Net ir maldaknyges 

iszsi žadėjo, 
Ne vieno cento neturi, 
Ant to suvis nežiūri, 

Kad ir vaikai duonos szauke 
Bet neprisiszanke.

Kenczia vargszai vaikai 
Kenczia ir vyrai, 

Pakart tokia bobele 
Jaigu centus nesza už gazele.

♦ ♦ *

.Jau gana, 
Su tokia mergina,

Jaigu kur nueina ar 
nukeliauja,

Tai pasielgė kaip kiaule. 
Viena tokia in Veselka nuėjo

Tai taip nusilakė kad kaip 
negyva gulėjo, 

Kada ja ja in stuba uždate, 
Tai Abiem galais apsidarė.

Mat mergele pasirodei puikiai, 
Dabar apie jaja žino visi 

f w vaikinai.
Badai vienas vaikinas 

susimylėjo,
Norints vandeniu apliejo, 

O sziaip butu pastipus, 
Kaip karve atlikus.

į Ant. J. Sakalauskas 
! LIETUVISZKAS GRABOR1US 
j> (Bell Phone 872)

331 W.CentreSt. Shenandoah,Pa.

:5 laidojimą atliekant rupwtingai
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Bell Telefonas 872 I

»

Nubudimo valandoje eutei- 
> k i am geriausi patarnavima. Pa-

_ 1
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvllles 
jeigu kas pareikhlaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimts 
minutu.

81,000 TIK UŽ 00 CENTU.
Ka tas tulqtantis doleriu žmogui 

reiszkia, jaigu Jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra’susiraukei, 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 esat 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- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), pergalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosl lovoj, ir 
kitu Hgu. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vajst-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas. A j. !1 _ >

■iflM

.'Ii vii
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džia jautėsi nesavas suriku 
jam buvo ant duszios. Visas 
gyvenimas jam persistatė kai
po kokia nuolatine niekyste-, 
atjautė gilu pasibjaurejima 
prie savo užsiėmimo, prie sli
du prokuratorių, žmonių tiesu 
ir visokiu paragrafu.

Priesz ryta prisnaude ir pri
sisapnavo jam, kad abiem ke- 

žibant slaptinga nežinia isz 
kur paeinanezia szviesa, stovė
jo dfi atkirstos galvos su gel
tonais, nepajudinamais veidais 
ir baisiomis akimis. Viena gal-, 
va buvo galva užmusztos bo
bos antra pakarto žmogžudžio 
galva. Ir Vierigin turėjo per
važiuoti ju tarpu ir buvo taip.

Iszbudo nauja gyvasties die-

ki žmogų! — praszneko pagA- li° pusėm viriszkoj tamsybėj
lios su sunkenybe.

— Tuo žmogum asz esu!— • • • • • •• suszuko garsiai senis ir isžsi 
traukos peili, insmeigo jauno 
prasikaltėlio gerklei).

Ir tada tas minios akyse ap
siliejo kraujas, senolis, 
peili ir atsiliepe:

Ukesai... isztisa nak’ti irtis-, 
lijau apie tai, kad tasai žmo^ daug baisu, 
gus, piktadaris, žmogžudys

mete

Arti Pottsvilles in viena kar- 
Jczema inejau, 

Tai szirdoles daug juoku 
turėčiau,

Keli vyrai prie baro stovėjo, 
Gero aluti ir tarp savos 

kalbėjo.
Tame poreziai sudundėjo, 
Sztai stragi bobele dnėjo, 
0 vienas isz t uju vyru 

Pasislėpė už baru.
Bobele taipgi užlindo už baro 

Sztai oavo vyreli ton rado, 
Pradėjo gulinti vyra lest, 
trž kudlu smarkiai peszt.

Kaip rudi parmetė,
Kiti sako kad jiji ji paguldo, 
O asz sakau kad girtus buvo, 

Tai pats pargriuvo.
Kiti szoko ginti,

Nurojo liolba nuo vyro atimti, 
Tai kaip'apsisuko bobele, 

Aptaiso kožna vyreli.
Visi pradėjo two»j in kampus 

slapstytis, 
Kaip galėdami nuo jos gintis,

Gerai bobele padarei, 
Kad girtuokliams pirti

• užkurei,
Ir jaigu taip tankiai darysi,

7

-I
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h

Tai nuo girtavimo atpratysi. 
r

Jeigu kenti nervu suirimą, ralvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
flzhdies lųra, tai atsiunkk 85c. o rau
si musu rausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas”. Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bot mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li- 
gal kelia ir suteikia Žmogui ramu-

gyvens terp musu tuokart ka- na ir stopas ome pilkuoties ru
da jo auka jau seniai žemej denio lietingo rytmeczio bliz> 
hn« wnniivns. Ji huvn tnkin gOidu, Galas.'

»

. i

■ !,f
ina. Atsiusk 10c. o rausi muša tolia 
ir knyga kataloga. Reikalingi muša 
žolių pardavinėtojai visuose miMtuo- 
50. M. ŽUKAITIS,

‘25 GiUet Street, Spencerport, N. Y,

♦ ♦ ♦
<)j tos kipszos merginos, 

Niekam nevertos,
IR.žemej denio lietingo rytmeczio bliz-

♦

bus supuvus. Ji buvo tokią gosiu.
* ' • •
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ŽINIOS VIETINES

Nuo keliolikos sanvai- 
cziu visos anglines kasyklos 
dirba gerai musu aplinkinėje. 
Bedarbe, kokia buvo konia 
per visa vasara, jau dingo — 
viskas juda smagei kaipo ir 
draugiszkas gyvenimas. Apie 
45 kasyklos dirba gerai, bet ir 
auku atsiranda nemažai, kada 
kasyklos dirba geriau — dar
bininkus nžmusza, sužeidže o 
kiti serga. Eina žmonelei links-
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Worcester, Mass. —10 m. at
gal Lietuve motina Brazinskie- 
ne, gyv. 15 Beach St., Worces 
tei\ Mass, paskutini karta ma
te savo sunu, Joną, tarnavusi 
didžiajame kare. Motina pa
sakoja, l^ad jie ankszcziau gy-

* ...V........ ... » X. ....

atgal maeziusi savo sunu gal-; 
ve važiuojant,

mai in kasyklas penkta valan- bet jokiu bildu neglejusi jo pa- w . • w. _ A •da isz ryto, bet nežino ar pa
reis gyvais vakaro namo.

— Novemberio 
Pottsvilles sūdąs turės 
prensti suvirsznm tris szimtus 
teismu.

— Juozas Sinkoviczius li
kos sužeistas nelaimėjo su kitu 
antomobilium arti Vigenio ir 
likos nuvežtas in Locust Moun
tain ligonbiite. Po nelaimei, 
kokie tai rakalei apiplesze au
tomobiliu konia nuo visko.

— Jonas Monkeviczius, 101 
E. Center uliezios, likos sužeis
tas laike darbo Primrose ka- 
syklosia. Kompanijos daktaras 
ji apžiūrinėjo ir liepe nuvežti 
namo.
t Petnyczios ryta 

mirė senas gyventojas Mikola 
Radauckas, 326 W. Market 
uli., kuris sirgo nuo kokio tai

Velionis 
suvirszum 

laike
o

menesyje
nūs-

• >

staiga i
<><26 W.

laiko szirdies liga, 
pergyveno mieste 
30 metu o per 16 metu 
saliuna ant W. Center uli. 
septyni motai atgal visai ne
dirbo. Paliko septynes (lukte
rės isz kuriu penkios yra ve
dusios o dvi randasi namie, 
devynis a nukils ir broli Lietu
voje. Jojo pati mirė 18 meti! 
atgal. Szermenis atsibuvo pas 
dukteria Doczkiene, 327 W. 
Pino uliezios isz kur likos pa
laidotas Panedclio rvta Szv. •c
Juozapo ba'žnyczioje su pamal
domis ant kuriu dalyvavo daug 
žmonių nes velionis buvo gerai 
žinomas szioje aplinkinėje.

r v ta

SHENANDOAH, PA
Subatos ryta, szt orelis 

Vinco Adamavieziaus, Turkey 
Run, likos dinamituotas per 
nežinoma ypata, kuri padare 
bledes ant penkių tukstaneziu 
doleriu bet ant giliuko nieką 
nesužeidė. Artimieje namai li
kos smaukei sukrėsti ir suar
dyti. Palicije sako kad buvo 
tai darbas kokio žmogaus ku
ris norėjo Adamavicziui 
kerszvti. y ______

at -

Tasai Pavojingas

KOSULYS
VAKTOKITA TA KOSULĮ 

KURIS JUS NEAPLEIDŽIA!

.Ji gali

FLAXINE nauja sutaisyta 
gyduole suteikia palengvinimu 
arsziausiam kosuliui.

FLAXINE vra visai ne
kenksminga, nes padarytas isz 
geriausiu sudėčiai.
vartoti jauni vaikueziai del gy- 
dimo visokio kosulio.
kurie kenezia nuo Asthma arba 
slinkam kvėpimo, atras pale
ngvinimu vartojant FLAXINE 
gyduole.

Parsiduoda po 60c ir $1 Bonkute

Per paczta 10c extra del apmokėjimo 
nusiuntimo kasztu.

Parsiduoda Aptiekoje pas:

W. J. MILUS
Contra A Catawissa Sts., 

MAHANOY CITY, PA.

Tie

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS L1ETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

i

Iszvažiavimas 
Smagus ir Linksmas 
EKSKURC1JA IN

Philadelphia
NEDELIOJ 3 Novemberio

DUBELT^VM 
TIKIF/TAS
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Kf'y,

riko didelis
Atvykus gaisri n in-

veno Ansonia, Conn. Ji 10 m. vjga virszutini

kaip kareivi,

gauti.
Policija, kariuomene ir vi

sos valdžios instaigos jo iesz- 
ko, bet neranda. Kiekvienais 
metais motina vis atvyksta in 
Ansonia ir toj pat vietoj jo 
žiuri... tarytum tikėdamosi ji 
ežia pamatyti, bet veltui.

1917 m. jis instojo in kariuo
mene John Bražinskas vardu. 
Jis žinomas ir kaip Black, taip 
pat. ir Brazinsky. Karo depar
tamentas apie jo dingima taip 
pat jokiu žinių neturi.

Bražinskas gimęs Pittsburgh, 
Pa. Pra.džios mokslą ir ten pra
dėjęs. Vėliau persikėlus jiems 
gyventi in Ansonia, jis buvo ir 
ristiku Y. M. C. A. organizaci
joj. Tėvai žino, kad jis tarnavo 
kavalerijoj.

— 10 m. vaikas, Jonas Stan
kus, gyv. 80 Providence gatvėj 
isz medžio 10 pėdu žemyn isz- 
puole prie namu ir iszsilauže 
kairiaja ranka.

— Florian Mikelionis,
m. amžiaus gyv. 22 Pond gat
vėj, intraukes munszaino, Skus
tuvu mėgino pasipjnut. Truksz 
mui kilus, 
in miesto ligonine.

34

policija nugabeno

Waterbury, Conn, f Jurgis 
Baltrnszaitis, 73 metu, kuris 
mirė 13 Spalio, likos palaido
tas su bažnytinėms apeigomis 
Szv. Juozapo bažnyczioje, per
gyvendamas czionais 40 me
tu. Velionis paėjo isz Alvito 
parapijos, buvo uždetojas Lie- 
tuviszkos parapijos, kuris

73 metu

parapijos, 
daug pasitarnavo czionais del 
labo Lietuvystes, sutiko su vi
sais ir buvo draugiszko budo 

Norints jau 
me taip <larbsztaus 
bet jojo darbai pasiliks ant il
gos atminties terp visu, 
liko dideliam nuliudime paeze 
Elzbieta, du sūnūs ir viena 
dukteria. Lai silsisi senas dar
buotojas del labo Lietuvystes, 
ir lai jam buna amžina, atsilsis.

Z'inogUS.
taip

neteko. 
žm ogaus

Pa-

Wayland, Dlich. — Spalio 15 
d. ežia mirė kun. Jonas Cisas, 
kuris senesniems Chioagos Lie
tuviams buvo gerai žinomas. 
Velionis yra buvęs vikaru Die-

Apveiaclos par., klebonu 
Szv. Mykolo par. Palaidotas 
Spalio
Manome kad daugiau apie ve
lioni žinantieji 
ežia u.

vo par., 
par.

17 d. Hilliards, Mich.

paraszys pla-

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

t Mirė 
cy.ius,

VĖL DIDELIS GAISRAS 
KLAIPĖDOJE; DEGE 
CIGAR ETŲ FABRIKAS. 
Klaipeda. — Vakar apie 12 

vai. Verblovskio cigare!,u fab- 
Klaipedojo kilo

gaisras, 
kams, ugnis jau buvo apėmus 
__ ______ i aukzsta, 
riam buvo daug popierio 
kartono. Esant dideliam vėjui 
vienu laiku grėsė pavojus vi
sam fabrikui, 
ra m ir greitam 
darbui pasiseko ugnis 
znoti ir neduoti jai iszsiplesti. 
Kiti fabriko auksztai, kuriuos 
stovi maszinos ir yra tabakas, 
nukentėjo tik nuo vandens.

Pa v i rszu t i n i u a psk a iczi avi
mu fabrikas turi apie viena 
miliona litu nuostuoliu. Mano
ma, kad po poros dienu dar
bas fabrike vėl prasidės. Fab
rike dirbs arti 200 žmonių.

Priežastis, del kurios 
gaisras, sunku nustatyti

kn-
ir

bet aeziu ge- 
gaisrininku 

lokali-

kilo
, nes 

visas virszutinis auksztas su
degė. Spėjama, kad ugnis pra
sidedi del motoro defektu ir 
užsidegus elektros vieloms.
PRIGĖRĖ AUGUSZAITIS.
Rugs. 20 d. netoli nuo Ky

bartu upelyje prigėrė pil. Au- 
guszaitis R. 60 metu amžiaus. 
Kaip tai atsitiko dar neiszaisz- 
kinta, bot spėjama, kad jis bu
vo neblaiviam stovy.
PAVYZDINGAS 

AMERIKIETIS.
Jūžintai, Rokiszkio ap. Bu- 

vusis Amerikos “Vienybes” 
redaktorius p. J. O. Szirvy- 
das insteige gaisrininku drau
gijėle. Paminėtina, kad szio 
miestelio triobos yra medines 
ir tankiai sukisztos. Be to, 
Szirvydo pastangomis szauliai 
insigyjo gražu knygyną.

kitiems Amerikie- 
cziams, atvažiavus pinigus no 
ant sznapso metyti ir ne pane
lėms, bet žmonių szvietimui

turtina ir

Vienybes

sukisztos.

Pa-

bet žmonių 
vartoti.
GAISRAS MORGININKU 
KAIME; 4000 LIT. ŽALOS.

Rugs. 15 d. Pakuonio vai. 
Morgininku kaimo gyv. P. Ge
lažiaus užslidege gyv. namas 
ir gerokai apdege. Nuostuoliai 
siekia apie 4,000 litu. Spėja
ma, kad gaisras kilęs isz dūm
traukio.
LIETUVOS KORTININKAI.

Kairions, Dusetų v. Czia yra 
keletas piliecziu, kaip vedusiu, 
teip nevedusiu, kurie kiauras 
naktis sėdi prie kortu 
szv i 1 pda m i pa rd not uosius
ūkius bei smulkesni invento
rių. Loszt garsingojo “ 
sueina net ir platesnes apylin
kes jaunuoliu ir vedusiu vyru. 
Sarmata del ju visai apylinkei.
PAKLIUVO LAISZKU 

KRAUSTYTOJAS.
Panevėžio kriminalo policija 

sužinojo, kad kai kurie Pane
vėžio valscziaus gyventojai 
gau.davo įsz Velžio paszto

pra-

oszko”

<

»zitos linksmos
$3.25

PTisidCIdtc prie 
okHkurcljo.4 su kitais ckursantniK
Speciali* Treinaa Subnto. Nakti*

hs Ryto
Shonandoah (Tikietas $.3.50) 2:00 
Mahanoy CLy .................. 2:49
Tamaqua ......................  8:16
GRĮŽTANT—Specialia trienas ap
leis Philadelphia Reading Termi
nal 7:30 vakaro. North Broad St. 
stacija 7:87 vakaro.

BE RUPESTIES 
SMAGUS LAIKAS

SPECIALE EKSKURCIJA 
IN

Cumberland, Md.
$5.50 Dubeltavas Tikietas

Connellsville, Pa.
6.50 Dubeltavas Tikietas

McKeesport, Pa.
$7.00 Dubeltavas Tikietas

Pittsburgh, Pa.
$7.50 Dubeltavas Tikietas 

NEDELIOJ 3 Novemberio
Treinas iszeis Subatoj 

2 NOVEMBERIO
Szita yra stebėtina pigi ir 

žingeidi ekskurcija

3 Dienu Armistice 
Day Ekskurcija in 

DETROIT, MICH. 
Treinas iszeis Subatoj

9 NOVEMBERIO
Dubeltavas Tikietas isz 
Mahanoy City $13.00 
Isz Shenandoah $13.40

3 Dienu Armistice 
Day Ekskurcija in

TORONTO
-Troinas jszeis Subatoj

9 NOyEMBERIO 
Dubeltavks Tikietas isz
Mahanoy City $11.50
Isz Shenandoah $11.90

Apie dauginus informacijos apie 
virsz-minėtas okskurcijas kreipki- 
ant stacijų hrba raszykite pas 
John M. Rolip, District Passenger 
Agent, Williamsport, Pa.

Ant Readingo Geležinkelio
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DIRBA DIDŽIAUSIA MAP A ANT SVIETO.
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MMBMmaS.
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f

lai dirba inžinici ins Lc Koy Nichols. Žemlapis sudaromas isz gipso szmotu. Bus pa*

1 1> ■v

•žymėtos kalvos ir kloniai, upes, vi<.sz|(,,|iai ir ežerai. Darbas atliekamas Bobson parke, szale
Bostono. Bus 63 liedii ilgas ir 48 ped,) platus.

PRANCŪZAI APLEIDINEJA RAINLANDA.
I askutiniai J" rancuziszki kareiviai ana diena apleido Rainlanda i 

[ 4‘nevidonai 
dovaneles nuo kareiviu. Daug kareiviu ap-

ki i ko po savo valdžia nuo kares. Vokiecziai džiaugiasi kad 
_ _ „f) “klykenezeskine bet daugelis morgu aptureje 

sipaeziavo su Vokietaitėms ir tonais pasiliko.

isz Kablenzo, kuri 
apleido juju aptin1 ?

>>

ISZMINTINGAS SZUO.

szunvtis.— Kokis gražus
— Bet jeigu žinotum kokis 

jisai iszmintingas. Kada ma
no pati tik eina prie fartapio- 
no tai prado,da staigai loti.

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ii 
raszymo, del vaikoma.

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
MAHANOY CITY. PA.

Preke 16c
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APKALTINO MA J ORĄ 
MIESTO.

Raleigh P. Hale, majoras 
East Chicago, Ind., yra vienas 
isz daugelio virszininku, kuri 
valdže aresztavojo už butlege- 
rysta, szmuglerysta ir kitokius 
prasikaltimus prieszais prohh 
bicije.
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‘A VISI JOJO VIDUREI NE 

SAVO VIETOJE,
Raymond Richards, futboli

ninkas turėjo pamesti sportą 
nes jojo szlrdis randasi 
deszines puses kaipo
organai jojo kūno. Dabar užsi
ims lokiojimu.
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Bfew

ant
ir kiti1*agentūros Amerikonisžkus lai- 

szkus su padarytomis žymė
mis. Laiszkai visuomet buvo 
atpleszti ir vėl užklijuoti iesz-

Mikas Eidukovi-
42 m., Daytone, 

parvežtas czia ir palaidotas isz 
namu 51 Sheridan St., su baž
nytinėmis apeigomis in para
pijos kapines, Georgetown.
t Palaidotas Laminas Br a- 

zinskas, 638 E. Northamptcm 
St., Georgetown, su bažnytinė
mis apeigomis in parapijos kam
pines, Georgetown.

f Juozas Vagonis palaido
tas isz jo sesers namu, 360 
Chestnut St., Warrior Run su. 
bažnytinėmis apeigomis in pa
rapijos kapines, Wanamie.

t Petras Sikorskas, 39 m. motu kalet. Urbanaviczius pa- 
V 9 • 1 ai* • • • * 4 4 • Ji 1

01) :io,

kant doleriu, be to, keletą kar
tu buvo iszimti siuneziami do
leriai. Kriminaline policija 
kvotos daviniais nustatė, kad 
Amerikoniszkus laiszkus 'kon
troliavo ir isziminejo dolerius 
Panevėžio valszcziaus valdy
bos sekretorius Urbanaviczius 
Balys, kuris kartu buvo ir 
Velžio paszto agentūros vedė
jas. Urbanaviczius už pana
gaus nusikaltimus jau viena 
karta buvo teismo baustas ll/2

s
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■m.

komplikuota liga sirgęs ir mi
res. Gyvenęs Huntington Mills 

su bažnytinėmisPalaidotas 
apeigomis in Wanamics Lietu
viu kapines.

— Pranas Miliszauskas. ga
vo leidimą vestis su Lenk e, S. 
Koson, abudu isz Edwards
ville, Pa.

— Juozapaicziu Juozus, 16 
Laurel St., aplanke garny s, pa
likdamas asztuoniu svaru svei-

V.. ,

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo* 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, vėsai I j u, pasivažinėjimo ir t. t, 
S2O W. Centre ir 603 W. Mahanoy St..1 kutl ii* vikru 8U11U.

•<

trauktas teismo atsakomybėn.
I

GYDUOLE NUO ANGLEKASIU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmok.utia gyduole variuojama bu 
stebėtina pasekme per 80 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
.kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
k^vepavima, UžCima ir szalti galvoje, 
PViszaklnl skausmą galvos ir t.t. Gy
duole kuri ylsad gelbsti. Vieno meno- 
s.\> gydimas Preke 30c per paczta. 
(s; vasta Ir parduodama vien tik per

HAMPDEN LABORATORY 
724 fclULLBERY.ST. READING. PA,
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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 8T. 

MAHANOY CITY, PA.

i

JISAI: Kn norėtum kad asz tau duocziau dova-
nu tavo vardo dienojo!

JI: Asz Mbui mėgstu “BIRUTES”
y it

Zinai, tuos kuriuos Lietuvoje gamina. Ypacz tos kur 
parsiduoda gražiose dėžutėse po švara. Toje deįuteje 
yra apie 20 invairiu rusziu maiszytu.

JISAI: T avi asz duosiu ka tiktai tavo szirdclo 
troksztp, bet kur asz tu saldainiu gausiu?

' "i' 5 ■ H- T"

JI: Dabar ju galima gauti kiekvienoje goresnėje 
Lietuviu kyautuveje. Bet jai negalėsi musu mieste 
gaut tai nusiųsk doleri in Lithuanian Importing Com
pany, 8|8 E. Sixth St., So. Boston, Mass., ir jie taims-

saldainius.

* ♦ ♦
SKAITYKITE “SAULE” 

v ♦ ♦ ♦

tai •dežiUc pnssstu atsius, i

i

JISAI: Gerai, brangioji, gali būti tikra kad
. . 1 J 4 ' a . k . . a _

KVITU knygele Draugystėms del Įsa* 
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
•ierlaus nog sudėta pinigu aut 
susirinkimu.

W. D. BOCZKOW3KLCO., .. . 
MAHANOY CITY. PA.

Preke - • • ISe.

vardo dienojo tau
* / . V

, brang 
ntnoszįu “ Birutes ” saldainiu,

4' ' . %

T1KRIAUSES KABALAS
Arba ▲tldeaglmaa Paslapcslu Atei- 
tlea. Su pagalba kaitrom. Pagal 
Chaldeissku. Peralaaku, Oraiklasku, 
Arablsxku ir Ctgouiasku burtialku. 
Issguldinejimas to kabalo yra labai 
lengvas Ir kiokvieaam gall butt su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra įsideda tmogaua ateiti. Bu 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cigonka laa Egipte Rubiną 
Bulve. Del vyru ir motoru.

VISO* TRIS KNYGUTES BE
TIKTAI Vt .

Pilotuokite mumis tie. Gausite 
visas trio knygutes per paėsta. 
Pinigus galiu siusti sUs^cmIi.

W. D. BOCZKOWSKI-CO, 
MABANOT CfTTTA— ‘




