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ISZ AMERIKOS

perpjauta

duodamas priežastį 
prisiegele negali

MOTINA IR SEPTYNI 
VAIKAI NUŽUDYTI.

Montreal, Kanada. — Mažam 
kaimelyje Three Rivers, Quo., 
kaimynai surado Mrs. Andriu 
Day ir josios sdptynis vaikus 
niro 1 lyg 14 metu, gulinezius 
lovose su sukapotais kaklais su 
kirviu o vyra rado gulinti ant 
Ulyczios taipgi su
gerkle bet buvo taip silpnas 
kad policijai negalėjo iszaisz- 
kint kokiu bildu tasai baisus 
darbas likos papildytas. Matyt 
kad žadintojas stengėsi savo 
aukoms nukirst galvas bot ne
turėjo ant to laiko tik perkirto 
visiems gerkles.
PACZIULE SAVO LIEŽUVIO 

NESULAIKO — NORI 
PERSISKYRIMO.

Chicago. —Heribert Potters- 
dale užvedė teismą aut persis
kyrimo nuo savo pacziules pa- 

kad jojo 
apmalszyt

liėžuvio ir tankiai aplaiko žar
diniu. Sztai ka Herbertas kal
ba:

“Mano saldi ipacziule barasi 
nnt manos be jokios priežasties 
diena ir nakti o kada pailsta ir 
užmiega tai už kokio laiko pa
silsėjus vela pradeda szunc po
terius ir niekad neturiu pasil
si o kada hunu namie. Nedėlio
jo davė man tiek pipiru per vi
sa diena kad nežinojau ka su 
savim įlaryti ir turėjau iszeiti 
laukan.4’ *■«*—**•

SikFžc davė kankytojui per
siskyrimą nuo klegenczios bo
bos ir sziadion Herbertas szvil- 
pauna isz džiaugsmo ir laisves.

KUNIGAS PABĖGO SU 
MERGINA, VEDE, JA 

PASKUI PAMĖTĖ.
Linneus, Mo. — Jauno ka

taliku kunigo Denniso, Dow
ney, romanas su Miss M audio 
Myers, protestone, 
ežia “divorsu.”

Priesz dvejus metus kuni
gas Downey, motes savo para
pija Marcei i ne, Mo., 
su Miss Myers in Chicaga, ežia 

sava i-

pasibaigė

pabėgo

jis parasze 
praneszdamas,

Po 
jai 

kad

VI
SU 'pabe-

susituokė ir po keliu 
ežiu pamote ja Detroite, 
kurio laiko 
laiszka, 
isžkeliaujo in Europa ir kad
ji užmirsztu.

Dabar teismas davė jai 
siszka iszsiskyrima •r 
gusiu kunigu.
66,295 ŽMONES ARESZTUO- 

TI UŽ DEGTINE.
Washingtono žiniomis, sziais 

metais tedera les valdžios pro- 
hiblcijos aganetai aresztavo 
66,195 žmones už degtine. Czia 
nepriskaitti da tie, 
aresztavo valstijų ir 
policija. Daugiausia
buvo New Yorko valstijoj, nes 

Visi jie buvo 
agentu,

kuriuos 
miestu 
aresztu

isz viso 8,265. 
arcsztuoti federal i u 
nes New Yorko valstija probi- 
bicijos nepripažsta ir jos po
licija už degtine nearesztuoja. 
SENIS NORĖJO PACZIUO

TIS SU 14 METU 
MERGAITE.

Calumbia, Pa. — Turtingas 
farmer!s John Talmage, 61 me
tu, likos užkluptas per buri 
jaunu vyruku kada važiavo 
pas skvajeri su 14 metu mer
gaite idant ji surisztu mazgu 
moterystes. Palicija rado seni 
gulinti grabe jo beveik be žado, 
gerai apdaužytas.

Tahnago buvo naszlys nuo 
keliu metu ir turi kelis vaikus. 
Mergaites nesurasta nes jau
nieji vyrukai jaja iszveže in 
kita pavietą. t

ARESZTAVOJO 
RAGANA

BURE ATEITI KVAILIAMS 
BET NEGALĖJO SAVO 

LAISVES ISZBURTI.

Now Orleans, La. — Mažoje 
rinczeleje, užmiestyje, ap

siaubta medžiais, gyveno Roza
lija Qudbrado. Nuo kokio tai 
laiko pikti liežuviai 
paskala buk Rozalija.'užsiimi
nėja. raganysta ir • kad josios 
bakūžėlėje atsibuvineja nepa
prastos ceremonijos ir slaptus 
pasielgimai. Motėres ir mergi
nos i’eikalau'dainos pagelbos at.

vir% užmiestyje

paleido

lankinejo senute idant iszmelst 
isz josios pagelba. Ant galo in- 
sikiszo i.n tai palicija. Ana die
na susilaiko senas automobi
lius priesz narna senutes ir ro
dos ant tu patyczin 
priesz josios nalmeli.
vingi iszlipo ir paprasze senu
tes idant juos inleistu in vidų 
ir paskolintu 
n ep r i ja lįsdama
nuėjo in vidų jeszkoti ropliu.

Buvo t ai įperši redo det ekty
vai kurio insigavo apgavingu 
badu iii josios nameli, persista- 

jiems nepaprastas reginis.
a p-

)

pagedo 
Pakele-

reples, 
nieko

Senuke 
blogo,

te
Tamsia m J<a mil >a tolyje, 
szviestame tik maža žibinte 
sienos buvo nuo lu-bu lyg grin
dų nepaprastai iszredytos su 
žnrogiszkais kaulais, apuokais, 
pelędoms, 
szunu galvoms, senais kardais, 
peiliais ir kitokiais innagiais 
nuo senoviszku laiku. •

'Poliaus palicija 'užtiko daug 
visokiu knygų su buriniais ir 
užkeikimais o ir adresus savo 
kostumeriu tarp kuriu laidosi 
vardai 
merginu. Bet 
nesza vandeni, pakol ausys nc- 
n ut ruki a.” 
že su savim 
re 
nysta nepagelbėjo jai iszsisukt 
isz ranku teisingystes.

szi ksznospa r n i a i s,

'ženklvvii moterių ir
“patol uzbonas

Palicijantai iszve- 
ir užda

ra ga-
“ragana” 

kalėjime. Bet josios

KOVA TARP MOTERIŲ 
IR KIRMĖLĖS.

Si. Paul, Minu. — Didele 
barszkanti kirmėlė atslinko in 
narna Mrs. H. Jordan kuria su
rado kuknioje. Kinmele turėjo 
apie dvi pėdas ilgio ir radosi 
dvi pėdas nuo kūdikio sedin- 
czio ant grindų kuris isztiesc 
rankutes in kirmėlė norėdamas 
pritraukt ja prie savos. Tame 
inejo motina ir su kliksmu mė
tėsi ant kirmėlės kuri ka tik 
ketino ant josios szokti. Netu
rėdamas kitokio ginklo pagrie
bė karszto vandenio nuo pe- 
cziaus. Adbcgus kaiminka ant 
riksmo kuri turėjo rankoje il
ga videlciu.

Kada Jordan ’iene apszutino 
kirmėlė, kaiminka indure ke
lis kartus su videlcimn. Motore 
pagriebė įlaugiau vandens, ap
laistė kirmėle o kaiminka pri
mine su koja galva kirmėles 
užmuszdama ant vietos.

NUBAUSTA PER MOTINA,
ATĖMĖ SAU GYVASTĮ.

' ■ fi ': 1 <| 4LR 1 • A 1 W <

Kingston, Ohio. — Marga- 
rieta Adams, 16 metu, neklaus- 
dama savo motinos iszvažiįlo
davo su draugais in rodhauzius 
ant szokiu o kada ana vakrtra 
sugryžo vėlai nuėjo ant atsil- 
sio. Ant rytojaus motina nu
baudė savo nepaklusnu dukre
le o toji isz sarmatos nuėjo ant 
virszaus tszgerdaima karbolinos

ZVERISZKA
MOCZEKA

< ,2.i..............j'į j;

GAL KITOS TOKIOS NEDO
RĖLES NESIRANDA VISOJ 

AMERIKOJE.
l

.Centerville, Minn. — Norints 
visi žinome kad nekurios rno- 
czekos yra iieimielaszirdingos 
ir bcjausles del likusiu sierate- 
liu po pirmai motinai bet szi- 
toji gal pervirszina visas ki
tas aipio kurias raszeme.

jMirs. Nancy Switzer baisiai 
neapkentė penkiu metu duk-

l pa-rftike, likusia po pirmai 
ežiai Switzerio. Kada tasai isz
ejo d'irbit ant fanmos, toji isz 
piktumo suinusze taip baisiai 
mergaite kad toji gulėjo be ža
do iper penkeš valandas. Nega
na to, vargingam kūdikiui isz- 
lauže abi kojas, 
tris szonkaulius, 
visas kūnelis ir iszrove jai ko
los saujas plauku. Tėvas sugry- 
žes namo užklauso kur mergai
te, moezeka pasakė kad isz- 
siunte pas kaimynus. Mergai^) 
nesugrdžus in koki laiko, tėvas 
pradėjo jeszkoti ir rakio gulin- 
ezia tvarte, pridengta sziau- 
dais. Tuo jaus nuvožė in ligon- 
buti kur badai už kokio laiko 
pasveiks. Tėvas ipardavo far- 
nia ir iszvažiavo'nežino in kur, 
atsikratydamas nuo tokios vel- 
niszkos moteres.
DAUG PACZTO ISZVEŽTA 

IN EUROPA.
New York.,—Laivas , * '*1 "* '

Washington” kuris

viena ranka ir 
pamėlynavo

yra
Jojo mirtis 

nelaimingas

‘ ‘G eorge 
iszplauke 

in llmriburga 12ta D'ecemberio, 
turėjo savyje 26,532 maiszus 
visokio paežio. Yra tai didžiau
sias pacztas iszleistas isz Su v. 
Valstijų, kokis kada iszplauke 
in Europa. Net 173 trekai tu
rėjo vežti siuntinius isz victim 
nio paczto. Ne buvo ne vietos 
delmaiszu laiviniamipaczte to
dėl maiszus turėjo patalpyti in 
valgoma sale treczioje klasoje.
NELABA MIRTIS PERSKY

RĖ SZEIMYNA.
Altoona, Pa. — Mikas Gro- 

toekis, 55 metu amžiaus, likos 
užmusztas per automobiliu ka
da ėjo isz darbo.

liūdna- nes
žmogus po Kalėdų ketino va
žiuoti in Ievyno atlankyti savo 
paezia ir vaikus kuriu nematė 
per asztuoiiis metus.

JOSIOS SAPNAS 
ISZSIPILDE.

Larksville, Vt. — Mrs. Luci- 
jai Grenfell prisisapnavo josios 
diedukas kuris turėjo 72 metus 
o mirė apie 40 metu adgal. Die
dukas stojo priesz josios lova 
sapne ir pasako buk senam ply
tiniam pecziuje ant kiemo yra 
užmarinta 2,000 aukse. "Motore 
tvirtai intikejo in sapnu, apsa
kydama apie ji savo vyrui. Ta
sai parėdytojo vietojo iszlupo 
kėlės plytas ir isztikruju rado 
paslėptus pinigus ir 
sidabriniu dalyku.

DRŪTA MEILE.
— James

f daugeli

Riverton, ’N. J.
Ashfield, 26 nietu, ana diena
apsi paezia vo su pana Lėti ta 
Wayne, mergina be kojų. Du 
menesius priesz szliubą mergi
na ’.patiko nelaime ant geležin-

rukszties ir in kėlės minutas 
mirė baisiose kaneziose. Tėvas 
merginos tame lai ke pavojingai 
serga , i r kaip rodos per mirti 
dukters, priskubins jam smor-

L2L.1--4-W1 fti.
x

kelio per ka ireikojo jai nu- 
pjaut abidvi kojas o kad James 
jau buvo susižiedojas su Leti- 
ta, nenordjo permainyt duoto 
žodžio ir vinezevone atsibuvo 
tomis dienomis. Reikė ir tai 
primint kad jaunikis savo įmy
lima nunosze ant ranku prie 
altoriaus ir laike per visa laika 
pakol 
mteigu? 'motęrj’stes. t 
t - ■' ■ i

akol juos kunigas suriszo

■ 'T. ...........-.=. i

ATKERSZINIMAS
TĖVO

ATSILANKO PO SMERT IN 
NAMA KURIAME JAM UŽ
DEGĖ MIRTINUS MARSZ- 

KINIUS.
l ..............

Houston, Miss. — Tūlam na
me ant '28tds ulyezios alsi lan
ki neja neina tomas sveczes isz 
“ano svieto.” Aszluoni '.palici- 
jantai ir trys detektyvai pasi
slėpė tame name idant nutvert 
“dvasia.
Buvo tai sztarkus vyrukai kaip 
patys savo praminė ir sziadion 
juosius žmones tokiais prami
nė ant juoko. Devinta valanda 
vakare, kada tieji 
susirinkia sėdėjo aplinkui sta
lu', ant kart sustojo trys ziego- 
riai, stalas pradėjo pats krutet, 

girdet žingsniai o juo
das szeszelis perplauko ant oro.

Narsu na i pabalo o plaukai 
pasisziausze ant pakausziu. Ki
lo sumiszimas ir narsumu su
omiu skvernus iszdumo laukan. 
Priesz savo yirszininkus pri
slėgė kamate ir ka girdėjo.

Kožna nakti, ta. paezia. valan
da, tas pats atsitinka. Priežas
tis tame vra tokia: Keli mene
siai adgal, mirė tame namo, ta 
valanda, tėvas locnininkes to
jo namo. Sūnus mirusio tėvo, 
prie lavono susiliare isz netei
singo palikto testamento ir pa
na ml o jo kmnszczias vieni ant 
kitu nuo ko parverto liktorių 
su žvake ir užsidegė anarszki- 
niai ant gulinežio lavono ir nuo 
tojo l'aikotdusze mirusio netu
ri pasilsiu ir ateina kožna va
karu.

Palicija y^a 
turim ir yra 
kad

dvasiu
PASKANDINO SAVO

KETURIS VAIKUS.
Davenport, 

farmerio Antano 
staiga! sutrniszima proto, pasi
ėmė savo ketu'riš mažus vaikus, 
inmote in upeluka ir visus ipa- 
skandino. 
szokti in 
kaimynai

davėsi

< c
ta i

y >

?)

ant karszto 'darbo.

4 l na rs unai: i t

ūži įritalabai
tosios nuomones 

szposeliai gyvųjų 
kurios nieko nebijo.

Iowa. —
Bucks

Pati 
gavoa

Po tam pati norėjo 
vandeni bet at begia 
nedaleido moteriai 

pusi skandy ti ir nu vėže iri pa-
miszeliu narna.*

DAVATKĖLĖ GAVO 
SVAIGULI.

/

JXVUIWIV, --------------------- ---------------- ---------------Detroit, Mich. — Ona Goz- 
dyk’iene gavo tikejiniiszka 
svaiguli

gavo
ana diena. Mdtorolo 

kiek tik turėjo laiko tankiai 
lankėsi in ‘ba'žnyczia kur pra
leisdavo beveik visa laika mels
damasi garsiai. Ant galo pra- 

perszkadinetdėjo perszkadinet kitiems 
žmoniems ant ko palicija buvo 
priversta jaja uždaryti in pa- 
miszeliu prieglauda.

UBAGE, KURI TURĖJO 
TARNAITE IR 4 SZUNIS.
New York — Policija aresz- 

tavo jauna moterį be kojų* ku
ria du vaikezai važinėjo kėdėj 
ant ratuku, o ji praszo isz mal
dos isz praeiviu. Vaikezai pa
liudijo, kad ji 'surinkdavo ’kas 

• . a i « » • ■• •diena apie $30. Policija nuvy 
ko in jos apartmenia 
tarnaite ir 4 didelius 
Policijos teismas insake jai 
t u o j aus isz New Yorko iszva- 
žiuoti.
NUPJOVĖ SAVO PAOZIAI 

AUSI. ’
Sunbury, Pa.

son likos uždarytas kalėjimo 
ant 20 me besi u už nupjovima 
ausies savo paežiai su mėsiniu 
peiliu už tai kad motoro atsisa
ko jam duoti kelis dolerius ant 
nusipirkimo sau keliu kvortų

rado 
szunis.

Jonas Simp-

Prenumerata Kasztuoja: Amerika ant viso meto |8.OQ 
Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso meto.

’ “ r
Latakus ir Pinigus visada siuskite tik ant szldĮ adreso f
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MAHANOY CITY, PA.MAHANOY AND A STR.,
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j Isz Visu Szaliu
KASYKLOSE

EKSPLOZIJA UŽGRIOVĖ 62 
ANGLEKASIUS ISZ KURIU 

TIK 3 ISZSIGAVO 
GYVI.

BLEDINGOS PELES

3

BAISI ŽUDINSTA !
-------------- I

BANDITAI NUŽUDĖ TĘVA, 
MOTINA IR SUNU TIKSLE. 

APIPLESZIMO. * 4

Liūdnos Kalėdos nelaimingu 
szeimynu.

SUKAPOJO 5,000 RUBLIU 
PASLĖPTUS KUPARE 

ŽMOGELIS NETEKO 
PROTO.

>

59 angle k ašiai nuo
3,200

McAlester, Oklahoma. — Tik 
trys anglekasiai iszliko jgyvi 
isz skaitliaus 62 isz Old Town 
Co., kasyklų, North 'McAlester, 
kur žuvo
baisios eksplozijos guzo 
pėdu po žemo. Priežastis bai
sios eksplozijos yra nežinoma 
nes anglekasiai diribo su elek- 
t ri k i ncnis lampukems.

Jau-keliolika negyvųjų isz- 
gavo isz nelaimingu kasyklų. 
Apie 400 žmonių isz kuriu dau
gelis yra moterių, vaiku ir gi
miniu žuvusiu anglckasiu susi
rinko prie kasyklų. Liūdnas re
ginys yra tu j u žmonių kurie su 
kantrumu ir nuliūdusiais vei
dais lauke iszgavimo savo my- 
leinuj u, 
suras gyvus.

K

su vilezia kad da juos 
v un. Raudono Iwy - 

žiaus nariai aprupineja liku- 
szeimynės Žuvusiu anglė

je asi u.
Kasyklos, kuriose nelaime 

atsitiko vra vienos isz seniau
siu Oklahomojo kur buvo ke
liolika nelaimingu atsitikimu 
kaip: Kreibse, No. 21 kasyklo
se, kuriose žuvo 100 angleka- 
siu, 7ta Sausio, 
Degnan* No. 21 kasyklose 91 
pražuvo 3czia Sausio, 1926 m., 
McCttrtainc ir kitose kasyklo
se žuvo 73 anglekasiai 20ta Ko^ 
vo 1912 inete.

Nelaimingos bus Kalėdos li
kusiu szeimyneliu kurios pasi
liko be tėvu ir vyru.

sias

kuriose

1892 mete;

Minskas, Ros. — Paczedu- 
mas yra geru daigtu, bet. kas 
nori ir stengėsi būti paezedum, 
privalo ir pinigus gerai guo- 
doti ir no slėpti po pastoge, 
grindimis, kaime ir panasziuo- 
se vietose ir skylėse, kaip tai 
paprastai daro tamsus žmo
nes, juk ant ko randasi ban
kai, kur galema savo sunkei 
Kuczedytus pinigus indeti be 
m a ž i a u s i o s b a i me s.

Sztai kaip tūlas naszlys czio- 
nais likos nubaustas už nepa- 
talpima savo paezedumo 
saugia vieta.

Buvo jisa'i surinkęs apie 
penkis tulcstanczius rubliu ku
rios permaino ant bumaszku, 
insiuvo in ])amaszala savo 
brusloto ir paslcpo ant dugno 
kuparo, būdamas tvirtu, kad 
randasi saug'ioj vietoje. Džiau
gėsi žmogelis isz savo saugios 
vietos, ne ne ant mislies neatė
jo kad trumpam laike pasiliks 
ubagu.

Priesz Kalėdas, 
kelis rublius pasiimt, dirstelė
jo in savo “banka” ir vietoje 
savo nauju bumaszku paregėjo 
tik dulkelės: peles iszgrauže 
skyle kupare, suede ir sukram
to kone visas biimaszkas. Ne- 
bagelis iszejo isz proto ir to
kiu budu ne tik ka neteko pi
nigu bet ir proto.

jisa'i surinkęs

banka

ii n

norėdamas

Keli

dingo isz namu

VAIKAI UŽTROSZKO 
SKRYNEJE.

Dunsbu'rg, Pa. — Ellen Uh- 
lers, 6 metu ir josios broliukas 
Roy, 4 metu,
slaptu bildu ir negalima buvo 
juju niekur surasti. Tėvai jesz- 
kojo vaiku per visa diena, ant 
galo nuėjo jeszkoti ant pasto
ges kur abudu surado sendje 
didėlėje skryneje. Vaikai neno
rėjo eiti in mokslaine ir pasi
slėpė skryneje. Tame sunkus 
antvožas užsirakino ir abudu 
vaikai u'žtroszko.
ANT VISO GYVENIMO IN 

KALĖJIMĄ UŽ PAJŲ 
IR 30 CENTU.

Victoria, Texas. — 
szius McGraw, 
bausmia atsėdėti kalėjime ly 
pabaigos savo gyvenimo už pa
vogimą' 30 centu ir pajaus. Mc
Graw, kuris yra nigeris, prasi
kalto trecziu kartu nž vagysta, 
o kad tiesos Tex u Lmud'žįa žmo
gų ant viso gyvenimo in kalėji
mą! už treezia prasikaltimą, ,to-

Tarno- 
praliejo savo 

'g

gu ant viso

del nigeris praleis likusi savo
' ' iJ! *gyvenimu kalėjimo.

t - -. i - - hf
*■ '

Trumpi Telegramai.
II 1’ifls‘burgJl'.' Trijų mo

tu kūdikis radęs po lova (revol
veri patraukė vamzdi ir szuvis
pataikė tėvui, Antanui Cortel-
Ii, >53 motu, in krutinę nžmusz- 
damas ji ant vietos.,

11 Hazleton, Pa. — Palicija 
konfiskavo dvi pinigines ma- 
szinas ir 15 galonu sztofo sa-

Palicija

munsząinęs ant Kfllęclu. |pvięsząįs

liūno Felikso Plaktuko, AVest 
Hazlotono. Kaltininkas pasta
tytas po 1,000 doleriu kaucijos.

■fl Nigeria, Afrika. — Atog- 
liszkas vaiskus užmusžo 28 ni- 
gerkas už sukėlimu mgįs^aczio

// • •

Kijevas. — Kaimelyje Kuda> 
suko likos iszžudinta visa szei- 
myna Szomulenkaus kuri visi 
laike už turtinga gaspadoriiu 
Jojo szeimyna susidėjo isz pa
ežį os ir ketvirtos vaiku isz ku
riu vy'riauses turėjo 15 metui 
Tėvas sugiyžes namo isz Kije
vo, po vakarieniai nusidavė ant 
pasilsio.-Szvintant adbego pas 
kaiminka duktė S. su verksmu 
buk josios tėvas ir motina li
kos papjauti.

Žmones nžskarrtbino ant lar- 
mo, subėgo beveik visas kaimas 
i U grinezia kur jiems persista
tė baisus reginys: Ant lovos 
gulėjo su perpjauta gerkle

reginys
perpjauta

aspadorius o szale jo gu
lėjo vyriauses sunūs o ant grin
da gulėjo gaspailine 
pjautu iszilgai pilvu.

gal apsakymu mažos dūki 
, asztuoniu metu, tai ant 

3’inczios užpuolė trys baudi?

ulojo 
pats g:

su per-

BOLSZEVIKAI DEGINA 
SZVENTUJU 

PAVEIKSLUS.
G a rl u v k a, Ros i ja. — 

tuksianeziai žmonių prisižiuri.
nėjo kaip valdžios virszininkai 
degino 4,000 szventuju paveik
slus, kuriuos sukrovė žmones 
prigulhiti prie atskalunu ir ne
tikėliu draugavęs. Ant rinkaus 
sukrovė visus paveikslus ir už
degė. Valdže uždare vienatine 
cerkve kuri czionais radosi.

SZOVE IN KRISTAUS 
MUKA.

Varszava. — Girininkas Ni
kas Podorovas, idant turėti 
linki medžioklėje, szove 
Kristaus muka stovintis prie 
kryželio. IMat czionais tamsu- 
ueliai tiki kad priesz medžiok
le kas szauna in szventa muka 
tai jok i s szuvis ne 
niek ir kožnas turi žveri patai
kyt. Podorovas ta diena nesu- 
gryžo isz girrios su laimikiu 
nes ji rado negyva su perszau- 
tu szonu.

KIRMĖLĖS TERP SENO- 
VISZKU KNYGŲ

Lizbonas,
La'iko perncszSmo knygų lisz 
augseziausio sūdo, darbini li
kai atrado terp juju trucinaiin 
tęs kirmėles. Laikraszczei isz- 
juoko ta ja pasaka ir 
ap^imalszino.

Bet kėlės dienas atgalios, 
kada vienas isz 
davė paredka terp 
knygų name mlnisteriaus vi
duriniu' veikalu, iszslinko -stai
ga kirmėlė isz knygų ir inkan- 
do ji in lupa. Nelaimingas mi
re in kėlės minutas baisiausio
se kankeso. Kūnas jojo pajuo
do ir sutino teijp, kftd jojo nie
kas nepažino. Dabar Virszi- 
ninkas ir rasztininkus apėmė

medžioklėje
gi- 
in

eina ant

Port ugal i je.

viskas

razsti ninku' 
parvežtu

didele baime, nidkas isz juju 
no dryso toliaus sudavadimu
knygų. Dabar laikruszczei ki- 

'• -■lU aPi° tai apraszįnojn

Pa 
reles 

tai kurie pareikalavo pinigu. 
Pirmiausia papjovė tęva po 
tain baisiai kankino motina pa
kol neparodo vietos kur buvd 
pinigai paslėpti. Po tam sunu, 
kuris suriko ir pažino banditus, 
Mergaite paleido gyva nes toji 
nieko nekalbėjo.

Ant vietos žudinstos suvažia
vo palicija. Kėlės ypatas aresz- 
tavojo kaipo nužiūrėtus daly- 
bavime toje baisioje žudinsto- 
jer; y

KŪDIKIS PAGRIEBTAS 
PER ERELIUS.

Polerna, Karpatai, 
diena oreliai pagriebė 
kūdiki kuri suplesze ant szmo- 
teliu. Motina nuėjo in girria 
pririnkti sausu szaliu, pagul- 
dydama keliu menesiu senumo 
kucliki po medžiu. Sugryžus 
atgal, rado tik kelis šmote
lius kūdikio, o in trumpa va
landėlė nusileido isz debesiu 
du milžiniszki orelei ir pagrie
bė su savim likusius szmotus 
ir vela iszleke in padanges. 
Ant riksmo nelaimingos moti
nos subėgo keli žmonis isz 
kaimo ir dažinojo kas atsitiko, 
paėmė ginklus ir nusidavė ant 
artimo kalno, ‘kur radosi ere
liu lizdas, kuriame rado tik 
kaulus sudraskyto kūdikio. 
Xriena isz ereliu nuszove, o ki
tas nulėkė.
POPAS SUSZAUDYTAS UŽ 

LAIKYMĄ PAMALDŲ.
Rygn, 'I.atvija. — Laikrasz- 

Hzvcstva e

— Ana 
maža

keli žmonis

tis ^Izvestya” isz Moskvob 
pranesza buk Rusiszkas popas 
Podgoi-nov /likos sušaudytas 
už atlaikyuna pamaldų pagaj 
senoviszka būda kas pasiprie-
szino naujos valdžios instaty^
mums. Isz kitu daliu Rosijo$ 
praneszama *buk valdžia pana> 

a e a ae a a a Isziai pasielgineja su popais
SZETONISZKAS DARBAS, 

KAREIVIO.
Minsk. — Trys mergaites ėjo 

ant gelcžkollo stoties pasitikti 
motina. Užkirto jiems kele ka
reivis kuris nuvijo dvi mergai
tes o pasilikusia doszimts me
tu mergaite, nutraukė in arti
mus krūmus kur bjauriai jaja 
sužagejo. Aijt verksmo jau- 
nąsniu mergaieziu subėgo ge- 
Icžkelio tarnai, pavijo bėganti
rakali ir atidavė in rankas pa- 
licijos. Mergaite buvo nuveUa 
in ligonbuti.

GIMINE.»7i
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Ar Mkas tavo gimine?
Biskuti, asz jam mano 

mergina, pavedžiau. <er
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Kas Girdėt
Vargingas žmogelis negaus 

jokio urėdo ir negali būti isz- 
rinktas ant kokio dinsto jaigu 
‘ ‘ neszmeruoja ’ * aPba nelai ko 
szali “pustaneziu politikie
rių.“ Tiktai “dideles žuvys” 
būna išbrinkti in Kongresu, so
nata ir kitu augsztu dinstu.

Amerikon i szkum 
Washingtone, randasi dvylika 
senatorių kurie yra milijonie
riais su dideliais turtais ir kam 
jiems rūpintis apie politikisz- 
kus dhistus jaigu turi isz ko 
valgyti duona?

Sztai senatoriai
Grund v

neszmeruoja
“pustaneziu 

Tiktai

1>

Senate

kurie v ra 
milijonieriais: Grundy isz 
Pennsylvanijos turi 30 >m i Ii jo
nu; Phipps isz Colorado turi 50 
mik, ir Reed, Keene, Baird, 
Couzens, Cutting ir kiti kuriu 
milijonai sieke nuo 10 lyg 60 
milijonu doleriu.

Reed,

Popiežius ana diena paskyrė 
szeszis naujus kardinolus — 
trvs Italai ir trys svetim-tau- 
cziai. K a rd i uolas Daugherty 
isz Filadelfijos buvo vienatinis 
Amerikonas kuris 'dalyba v o ce
remonijose.

Kapitalistas ir milijonierius 
Maurice Talk isz PittHburgo 

diena padovanojo 10 mili- 
ant labdaringu 

tikėjimo, del
labo •žmonių ir 1.1. Toji dovana 
bus žinoma kaipo 
atminties

ana 
jonu doleriu 
tikslu: mokslo.

I 4 
mirusios paezios.

Visi pinigai turi būti iszduoti 
in laika 35 metu,
sako kad milijonieriai 
szird ies.

Į (Uiti ktlrlė BŪsluni8»(Invo piil-i 
darni nht žemes. Kada žmones 
paėmė sumusztus ledus nuo že
mes, sztai su 111(101’111 nusistebė
jimu Tado kožhani szsnotolyje 
ledo, aiszku paveikslą Motinos 
Dievo. _________

Su ninnaniis galima daug vi
sokiu szpfdsu padaryt o ir tau
kiausia atsitinka kad darant 
kokias roknirdas, 
mums labai lygiai ir stebėtinai 
skaftlis iszoina. Cziomais pa
duodame toki skaitliu:

Jaigu paimsi numarus 9, 8, 7, 
6, 5, 4, 3, 2, ir 1 ir padaugi
nus per 45, tai turėsi 44,44,44,- 
44,44,45. Dabar paeinąs tuos 
paežius numarus adbulai: 1, 2,. 
3, 4, 5, 6, 7, '8 ir 9, per 45 tai 
aplaikysinie 5,555,555,505. Vo
lą, jaigu paimsime tuos paežius 
numarus ir padauginsime ad
bulai, vieloje 45 per 54 tai gau
sime 6,666,666,606. Dabar pa
imkime puse 54, kuri yni 27 ir 
ĮMidauginki'm taip kaip isz pra
džių tai aplaikysinie 26,666,- 
666,667 — visi 6 iszskiront pir
mo ir paskutinio nu>mni‘o kuris 
bus 27. Vėla paimkime vietoje 

padalindami 9,- 
2 ir 1 tai aplai-

nežinant

—b 
Hi

•> O, o

5, 6, 7

>/•

27 adbulai
8, 7, 6, 5, 4,

7‘>
•> •>>

kyšime 71,111,111,111,112 visi 
1 iszskiri'ut pirmo ir paskuti
nio numuro kurie 'bus 72 — tie 
patys su kuriais padauginbm.

dovana ant 
t > f

Ir nekuria 
net u ri

suradoŽiaunai surado artimoje 
(’how Ontien, Kinuose, žmoniu 
kaulus milijono metu senumo. 
Žinunai vra 
kad tai via 
žmoniu kurie iparodo kad žmo
gus kilo tikrai isz beždžionių.

tosios nuomones 
kaulai la'ždžion-

Ministeris apszvietos Wash
ing! one, D. C., apskaitė buk pa
gal svieto gyventoju skaitliu 
tai randasi ant svieto 850,000,- 
000 ypatų kurios nemoka skai
tyt ne raszyt.

F’agal skelbimus Sibiriszku 
laikraszcziu tai pradėjo platin
tis kanibalizmas arba.žmog- 
edyste tarp badaiijancziu žmo
nių gyvenaneziu prie Korkoda- 
inos upes, Sibire., kur nesiran
da ne
ne telefonu. Vienas isz badau- 
janeziu užmusze ir suvalgė ku
nus savo'brolio paezios ir josios 
ketvertos vaiku.

geležinkeliu, telegrafu

Nepaprasta 'būda iszrado tū
las farmeris "Wiskonsine ant 
iszbaidinimo lapių. Užriszo ji
sai ant gaidžio kaklo maža var
peli o tasai vaikszcziodamas po 
kiemą skambina nuolatos. Ta
sai įbudas badai ketina būti la
bai pasekmingu nes nuo to lai
ko ne viena lape nepasirodė ar
ti visztjnyczios ir nepražuvo ne 
viena visztele. Verta iszbandvt.

Tūlas profesorius Filadelfi
joj turedaanas daug laiko ir ne
žinodamas kaip ji 
apskaitė kiek vienas ojsteris 
gali isz savos isziluoti vaisi. 
Ridbus ir sveikas ojsteris isz- 
duoda 60,000,000 kinusziniu o 
mažiausios skaitlis buna 16,- 
000,000. Sakysim kati raudasi 
tiktai du ojsteriai, tai kiek ju
ju butu penktoje veislėje, jai
gu kožnaH’*ojsteriH iszduotn vai
si? Sztai kiek ju butu pagal 
apskaitymu 'pono profesoriaus: 
66,(M M I,(M K),000,1X)0,000XX)0,(KM),- 

OOOJMX),000,000. iPiiikt gentkar. 
te, ar ne f ** l ... - I ...... .

f

Sunku in tai iniiketi bet 
tukstaneziai žmoniu kurie ma
te szita atsitikima užtvirtina 
kad tai yra tcisvlbe.

Praeita menesi, aplinkinėje 
miestelio Rimiirmont, Franci- 
įoj, tukstaneziai žmoniu regėjo 
pepaprasta gamtos stebuklą.

Užėjo smarkus lietus su le-

sunaudot,
kiek 
saves

in tai

Sbvienytu Valstijų 
Emigracija nuo 
1820 iki 1928 meto

Snv. Valstijų Immigracijos 
rekprdai prasidėjo su 1820 m. 

iffieialiszku 
immigrantu 
Valstijas

statistikų 
atvyko in 

nuo pabaigos

San Franciske, Kalifornijoj, 
susitvėrėdrauguve kuri paren
gė sujeszkojima penkių milijo
nu doleriu auksinėse' plytuke- 
so, kurie randasi ant laivo 

gulinczio ant 
aplinkinėje

Alaskos. Tasai laivas nuskendo 
1901 mete, susidurdamas su ki
tu ir nuėjo aut dugno su dauge
liu žmoniu. 380ipedu gilumo.

Norints norikai negalėjo to
jo laivo tuojaus surasti bet su
rado kita paskandyta laivu su 
didesniu skarbu kuriame užti-

Szkotiszkos guzutes,

lander 
mariu

7 7

“ Is- 
dugno 

Juneau,

ko daug
daugiau kaip trisdoszimts me
tu senumo...

Džiaugsmas lai veri u buvo 
didesnis ne kaip butu suradę 
auksa nes auksas neatnosztu 
jiems jokios naudos.

Nori uts

negyvenamer>.

taip 
žiemine

Amerike kaip kada 
reike truputi badauti laike snu
kiu laiku bet turime būti už- 
ganadinti lead 
bo I sze v i k i sz k o j e I { os i j o j.

Sziadien Rosijoj bolszevikaį 
gaspadoriauja kad visa 

dalis Rosi jos kenezia 
baisu bada. Mynios žmonių ei
na ipcksti in didesnius miestus 
su vilczia aplaikymo maisto 
nes tnkstaneziai žmonių mirsz- 
ta nuo bado, bet isz miestu isz- 
varo “klopus“ su pagalba po
licijos.

Su atėjimui žiemos Rusijoje 
kils kruvini sumiszimai už duo
na. Stalinas nežino kaip užbėg
ti tam baisiam padėjimui ir ba
dui. Sziadien 
Rusija randasi kaip ant vulka
no.

klopus 7 I

bolszevikiszka

PAJESZKOJIMAI

Pajeszkau savo dedo Marti
na Stowska. Girdėjau kati gy
vena Des Moines, lo\va. Busin 
dėkingas jeigu jis pats 
kas ka apie ji žino atsiszauks 
sziuo adresu: I

Mr. Jos. Kasocunas,
707 Sherman St.,

Portage, Pa.
Pajeszkau Prana M i kala rip

ka, ir Juozą Adoma vieži u. Te
gul jie arba kas kn apie juos 
žino atsiszaukia sziuo adresu:

Enieh Urban,
Box 251,

arba

(lt.

Ernest, Pa.

Asz, J ieva Bartuszkiute, po 
vyru Paulavicziene paeinu isz 
Lietuvos, Kalvarijos parapijos 
Kuszliskiu kaimo. Pajeszkau 
giminiu ir pažystamu: Ona 
Jen’keliuniute po vyru Grobli- 
kiene, isz Krosnos pa ba pi jos; 
Kaubolu, Dovonesku, 8mal- 
cėncu, ir Maskucu. Meldžiu at- 
siszaukti sziuo adresu:

Mr. John Paulaviezius, 
R. No. 2, Box 44A, 

Sheboygan, Wise.

pažystamu:

Nėra 
kiek 
Suv. 
Revoliucijos Kares iki 1820m.
bot paprastai sakoma inpie 250, 

1000 atvyko.
Per pereitus 109 metus isz 

įviso 37,240,634 žmones atvyko 
Į in szia szali isz kuriu suvirsz 
18,000,000 atvyko isz sziauri
nes ir vakarines Europoj (Did- 
Britanijos, Vokietijos, Franci- 
jos ir Skandinavijos, szaliu) 
Nuo 1820 iki 1890 m. immi- 
grantai isz sziaurines ir vakaz 
rines Europos sudaro 75 nuo- 
szimti visu atvykusiu kuomet 
nuo 1840 iki 1860 m. sudaro 
93 nuoszimti visu immigrantu. 
Nuo 1861 iki 1870 m. tik 33,628 
ateiviai atvyko isz pietines ir 
rytines Europos kuomet isz 
sziaurines ir vakarines Euro
pos atvyko stivirsz 2,000,000. 
Per sekanezius deszimts meili 
apie 2,000,000 immigrantu at- 
vvko isz sziaurines ir vakari
nes Europos kuomet nuo 18Gi 
i’ki 1890 m. apie 3,770,000.

Tik po 1881 m. daugiaus im
migrantu pradėjo atvykti isz 
rytines ir pietines Europos. 
Daugiausia atvyko nuo 1891 
iki 1920 m. net 18.3 nuoszim- 
cziu visu immigrantu. Nuo 
1881 iki 1920 m. a t vy k o 9,605, - 
100 immigrantu isz pietines ir 
rytines Europos kuomet tuom 
laiku isz vakarines ir sziau
rines atvyko 2,000,000.

Su immigracijos suvaržymu 
matome sekaneziais permainas t

I

kuomet isz

immigrantu.

Nuoszimtis isz Europos.

Metas
1921
1922
1923 
1924 
1925
1926
1927
1928

Sziaur. 
ir Vnk. 
Europa.

17.2
25.7
29.9
28.8
42.6
41.5
37.8
37.9

Piet. 
ir Ryt. 
Europa.

63.8
44.2
29.0
22.8

7.9
9.6

12.4
13.7

Isz Viso 
81.0 
69.9 
58.9 
51.6 
50.5 
51.1 
50.2 
51.6
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Tikriausias patogumas -

<1<.TI

Ball-Band bateliai ir kojinės gaminti

Šic Ball-Band guminiai ba
teliai patogiai apie kaulelius 
suraišiojami it bet kurie odi
niai bateliai, bet vandens ne
praleidžia kaip guminiai batai.

Juose avėk porą Ball-Band vilnonių 
kojinių ir Tamsta turėši toli gražu ne-

tninip
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Garsus Europiškas

PAIN-EXPELLERIS
Jau Jung. Valstijose

Naminis linimentas naudojamas 
per suvirs 50 metų greitam sus
tabdymui skausmų nuo Neuričio, 
(jaivos Skaudėjimo, Reumatizmo, 
Mėšlungio, Dantų Skaudėjimo, 
Neuralgijos, Skaudamų ir Šu__l 
rusių Muskulų ir Sąnarių.

Amerikos vyrai ir moterys gtli 
tikrai pasidžiaugti, nesą bonką 
Pain-Expellerio su Inkaro vaizba-

limo, 
tftti-

ženkliu, kuris tarptautiniai naudo
jamas ir giriamas kaipo skausmų 
ir gėlimų užrpušėjas, dabar kiek-
vienas gali, lengvai nusipirkti bile 
vaistinėje visoje Amerikoje tik už

prilygstančią nešioti ilgumu ir kasyklo-
«• « 1 * • . . 1 1 •____se dirbti patogumu, kombinaciją.

Kojinės sulaikys kojų drėgnumo ken
ksmingumą, tuo pačiu laiku apsaugos 
gumos pamušalą, suteikdamos bate- 
• • • ♦ *1 ♦ • • 1 • ^9

Ii

toj pačioj gamykloj, kuri jau per tris
dešimt rrtfetų gamindama toki? avalynę 
patyrusi geriausiai išdirbti, kad g 
mei daugiausia dieni) a v v 
Visi šie gaminiai žymimi Baud 
kamuolio ženklu. Prašyk savo parda
vėjo Ball-Band apavų, bet žiūrėk Rau
dono kamuolio ženklo, kad būtum tik
ras gauti pageidaujamus batelius.

c’.čtu-
' i.
no

liams stiprumą ir tada jais ilgiau avėsi.
MISHAWAKA RUBBER & WOOLEN MFG. CO., 460 Water Street, Mishawaka, Indiana
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PASAULIO
NEMOKSLUMAS

apszvietos

NAVATNA. MEILES IR VEDYBŲ 
PASLAPTYS!
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35c. ar 70c.

Paimkite blogiausi iš visų seną 
skausmą — Reumatizmą, arba 
Ncuraitj, Neuralgiją, Mėšlungį, 
Galvos Skaudėjimą, Dantų Gėli
mą. Įsisėdantj j kūną Peršalimą— 
tik pavaktuokite kaip kelių minu- 
tu patrynimas su Pain-Expelleriti 
su Inkaro vaisbeženkliu urnai at
neš ' palengvinimą. Sunku tikėti 
tam kuris turėjo kankinančius 
skausmus.

O prašalinimui apšlubimo ir 
skaudėjimo iš pailsintų ir ištam
pytų muskulų ir sustirusių sąna
rių negalite gauti lygaus linimen- 
to. Jokis darbas nebus jums per
sunkus, jokis šokis nebus jums 
perilgas. Jus jausitės begaliniai 
sustiprėjusiu ir pajaunėjusiu, tu
rėdami laisvą nuo skausmų kūną 
ir lanksčius, liaunus muskulus ir 
sąnarius.

Kartą patyrę kaip urnai ir efek
tingai Pain-Expelleris su Inkaro 
vaisbaženkliu veikia — daugiau 
niekuomet nebandysite save svai
ginti su kenksmingais ir vidurius 
apsarginančias vaistais, kad tuo 
budu sumažinti skausmą.

— Reumatizmą, arba
f
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CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

I

M
Asz maczLau žmogų, ka 

neturi ranku, o ant fartapijono 
graina... •

— Tai didelio daigto. . . 
pažin-au mergina nebyle, o pui
kiai dainuoja. ..

— Tai da nieko —Asz pa
žinau mergina ka turi biednus 
tėvus, nieką neturėjo, niekuom 

szi Ikuose

asz

m Asz p

Norintieji pažinti meiles bei vedy
bų paslaptis, nusipirkite Jurgdalos 
knygutes: (1) Meiles vakaras arba 
kaip v$rai myli moteres, (2) Antras 
meiles vakaras arba kaip moters my
li vyrus ir (3) Senberniu iszpažintis 
arba kode! sziu laiku vyrai nenori 
vesti. Visos trys knygos prisiunezia- 
mos už viena doleri. Atskirai kiek
viena knyga' 50 cortttt.“'Pinigus reikia 
siunsti su užsakymu.

KULTŪROS KNYGYNAS 
P. O. Box 3,

Szesziasdeszrnts antras nuo
szimtis pasaulio gyventoju ne
mokinti, sako James J. Abel, 
Suv. Valstijų Apszvietos Biu
ro svetimu szaliu 
specialistas.

Isz viso nemoksiu yra 
virsz 850,000,000, ir pust' 
tu gyvena Azijoj, Afrika turi 

nemoksiu. Szi au
rų Amerika turi apfe 4^300,000.

Mažiausia nomotkslumo ran
dasi pietų Europoje ir tarpe 
žmoniu ant North ir Baltike 
juru. Labai nemokslumo 'pa
sirodo Danijoj, 

kuomet isz tu szaliu 
iszkeliauja'kitur, fenais nuvy
kę sumažina tu vietų nemoks
lumo rata. os szalys turi inii- 
kes mokyklų sistemas ir ju in- 
statymai vorezia vaikus lan
kyti mokyklas, p. Abel sako, 
kad kadangi tos szalys turi la
bai, labai mažai immigrantu, 
jos gali daug gerinus prižiū
rėti savo tautiecziu reikalavi
mus.

Suv. Valstijų turi 
100,000,000 gyventoju 
nemokslumo rata yra mžaiaus 
10 nuoszimcziu. Bet czionais 
kuomet gyventoju skaitytojas 
eina per namus rinkdamas vi
sokias 
tikas apie

. 83,000,000

.1924 m. Immigracijos insta-

skaitly

labai buvo

tymas sumažino imigracija isz 
pietines ir rytines Europos.

Kaip yirszminetos 
parodo Įmini gracija isz Euro
pos nupuolė nuo 81% 1921 m. 
iki 50% 1924 m. Ir sekaneziais 
metais. Bet tais metais immi- 
gracija isz Kanados ir Meksi
kos žymiai kilo.

Priesz 1915 m.
mažai immigracijos isz tu sza
liu. Bet Pasaulinis Karas ku
ris 'sumažino Europos iimm/i- 
gracija padidino skaieziu im
migrantu isz Kanados ir Mek
sikos.

Ir su i n vedimu immigracijos 
suvaržymo instatymo .kuris ne 
liete Amerikos artimas szalis 
isz sziu szaliu immigraeija di
dėjo. 1916 m.1925 m. ir 1926 m 
isz Kanados atvyko treczia da
lis visu atvykusiu immigrantu. 
Kuomet isz Meksikos 
visu atvykusiu
1919 m., 20.2% 1927 metais, ir 
19.2% 1928 m.

Nuo 1820 iki 1928 m. J8,- 
120,000 immigrantu (48.7%) 
atvyko isz sziaurines ir vaka
rines Europos, 13,850,000 (37.- 
2%) isz pietines ir rytines Eu
ropos, 2,765,000 (7.4%) isz

21.1 %
Himmigrantu. ,

Kanados ir 703,000 (1.9%) isz
Meksikos. F.L.l.S.
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ISZDAVE,

Tetuk, vakar, kaip bu-. ...... —ll»

vomo su mama parke, tai suė
jome su Juozu. Vai kokis jis.• •

kvailas!
— Tau Jonuk ne iszpuola 

suaugusi vyra kvailu vadint?
— . Nagi ar ne kvailas. Pa

sitikome, jis mane pavadino 
“beibe“ ir daugiau nieko, u 
su mamule pasibueziavo! Ma
no nosiuke buvo ezysta, galė
jo ir mane pabnczięti.

Szvedijoj ir

SU- 
isz

Norvegijoj, 
veicarijoj, 

žmones
ir

V'

siivirsz
ir jos

informacijas ir statis- 
gyventojus, kuomet 

užklausė apie nomoksluma 
daug žmonių pranesza, 
mokinti, jeigu tik gali truputi

Kuomet Indijoj 
žmogus turi paraszyti draugui 
trumpa laiszka ir 
atsiVkyma pirm negu

paskaityti.

kad

perskaityti 
skflito- 

KI..I.S.irtas mokintu.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dantistas Malianojuje.u v

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

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS L1ETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

tintu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t.
520 W.Centre ir 803 W.Mahhnoy St.

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krlksz-
lt . 1 . •
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ant kožno hunu, kad ir kitame 
mieste.

— Ketvirtas
’Tai didelio daigto! 'Uokiu mer
gų daugVlie gali rasti Skulkino 
paviete.

neužsiima 
rėdžius ir

pasi- 
tik bąlius tai

atsiliept':
Ui

8
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*
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So. Boston, Mass.

i Mokume 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jas 

| turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didėlis.

nuo
6 6 6

Yra tai Receptas 
Perszalimo, Grippo, Dengue,
Influenzos, Karszt-liges, kaipo 
ir Malerijos. Visose aptiekose.

Yra tai veikiausia gyduole žinoma
- - - -

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

KELIAUKIT IN LIETUVA PER

KLAIPEDA
Laivais Baltic Amerikos Linijos

................ ........................... ",........ ... ............. ...............-......... --------------------------------------------------------------- -------......—.... .

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

f

f

*

Szita yra Receptu 
Aptieka

Iszpildomc visu Daktaru 
receptus. Jeigu juso dak
taras negyvena mieste, 
atneszkite jo receptą in 
muso aptieka, mes sutai
sysime gyduoles.

I

G, s 
* r

1

1
4

I '

'f

l
L 1

Treczia klesa $107. Treczia klesa in ten ir į? i recz 
Jį atgal

4 (

tiktai $181. Turistine treczia klesa, fi
Main Deck $129.50. Turistine treczia klesa

1 in ten ir atgal tiktai $216. Cabin $147.50
I ■ ' * 11 ____ ,

Revenue Tax’’ ir Pagalve “Head Tax’’ atskiraiir Pagalve “Head Tax

«x

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 no vien nuo to, kad jos lavai eina 

tiesiai in Klaipeda bet ir nuo to, kad pasažieriams 
teikiama geras maistas ir patarnavimas.

rĮyt-1 *• r ............... wiwBp m«i»i<i»r* ■r-“*'«n w«in rrt»-“r'Tinilmąli im. n ji Jimiru «|rrui'Hinn-. * w i nhimi i

Sekanti Laivai Iszplauks isz New Yorko

Lituania 21 Gruodžio. Lituania 30 Sausio
#•

Estonia 20 Vasario

Del visu informacijų kreipkitės in vietos agenta arba

BALTIC AMERICA LINE
‘ 8 Bridge St.

■.h

New York

Litschs Drug Store 
14 E. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

GYDUOLE NUO ANGLEKASIU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO 

Neapmokama gyduole variuojama au 
stebetine pasekme per 30 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku
kvėpavimu, Užoima ir szalti galvoje, 
Priszakini skausmu galvos ir Lt. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preke 80c per paczta. 
[szrasta ir parduodama vien tik per 

HAMPDEN LABORATORY
724 MULLBERY ST. READING. PA.

Ant. J. Sakalauskas
g L1ETUVISZKAS GRABORIUS
! i (Bell Phone 872)

:i:
į

■/

J 331 W. CentroSt. Shenandoah, P*.

Nubudimo valandoje autel- 
2 kiam geriausi patarnavime. Pa- 
į laidojima atliekam rupeatingai 
į ir gražiai. Busite pilnai uiga- 
į nėdinti.
| Isz Mahanojaus Ir Girardvilles 
į jeigu kas pareikalaus mano pa- 
2 tarnavimu tai meldžiu man tele- 
2 tonuoti o pribusiu in desslmts 
2 mlnutu. Bell Telefonai 872
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NEATMINK VIESZPAT1E 
MUSU NUSIDĖJIMU

■R

rudens vakaras.Vėlyvas
Sniego dar nebuvo bet szaltis 
kasdiena didinosi, ant keliu 

’ purvynas gerokai buvo susza- 
les ir lyg kokios szukes styro
jo.

Lipenczuo.se 'buvo muge. 
Žmones trauke isz visu sznliu, 
kiekvienas beveik su szokiu- 
tokin reikalu: vieni nesze szi— 
ta parduoti, kiti-gi nusipirkti, 
buvo ir tokiu kurie norėjo tik 
pažiopsoti, ir sutiko savo pa- 
žinsCanins, ėjo iszsigcrt alaus 
stikleli; |protilngesnioji‘-gi, ne
turėdami jokio reikalo, sėdėjo 
sau namie ir sziklosi prie kros
nių.

Vakarop, kuomet iszgirdo ra
tu tarszkejima, iszejo pasitikti 
gryžtaneziuju isz muges žmo
nių; sustoja klausinėjo prava- 
žiuojanezius apie javu ir kitu 
prekių kainas.

skubinosi pas 
vartus ir pasitikus 

juos paerzinti “keimosžavu.” 
Szimet, vaikine, no tokia 

muge kaip kad praeita meta 
buvo, — kalbėjo vienas prava
žiuoja nežili u.

Tiesa, tokios negreit su
silauksime, — atsiliepė antras.

Poniai, vvrncziai ii; ke
lias kitokis buvo negu szian- 
dirn. Pamenu kaip mudu su se
nuoju Pempių važiavome roge- 
mi> not \ ė jas pro ausis szvil- 
po.

Y par z 
kai m vn u

'buvo

savo

keimosžavu.

Bet ir sziadien nemažai 
žmonių ėjo.

— Tai kodėl 
reikalas yra. Bet 
priesz pernykszezia muge 
toli gražu. Tai bent buvo 11111- 
ge!

ne eis,
v ra.

jaigu 
vaikine, 

tai

Žiurekit, žiūrėkit, koki 
tarė kas*zirmuka insitaise! 

tai isz būrio.
() ka. ji> jums tinka !
Pinkus 'arklys, 

sakyti. Asz manau jog 
koki szimteli padėti už ji.

Kad uodega kaip žiur-
kės!

— Ar-gi Dievas taip ItyHk 
trus ir kaip szveihta 'žeme gali 
toki latra nosziotif! ‘

— Tai vyrueziai, lyg laiko 
tik, asz jums sakau, paminėsi
te mano žodi! < . -j

Tuo tarpu, minetusjs ‘ ‘ bago- 
czius” praslinko pro sžali savo 
kaimynu ir skubinosi, iu grin- 
czia, ne kiek nepažvolgnlmnas 
in kalbahcziuv«ius, pesuprato

— AT-gi tuievas uup 
trus ir kaip szyeiita 'žeme gali.

kad ;apie ji kalba; Uml, visu 
akys kaip ylos ’buvo in ji in- 
smoigtos. Ne nuo sziadkm ‘žmo
nes jo nekentė, jis jau pripratęs 
žmonių neapkeneziamas Haiti, 
ne vienus ir akmeni isz užkam-
pio paleisdavo in ji.

Inbeges “ 
vo I 
sukeikė:

O kad jus perkūnas nu
trenktu, szunies vaikai! — su
niurnėjo senis kinnszti 
gniaužęs.

Valandėlė pastovėjo, 
ruseziai

aipczi upi nėjo 
nuisznele, kur pinigai sudėti ir 
inejo in grinezia.

Grinczioje buvo jo visa szei- 
mvna: žmona ir vienatinis sū
nūs, kurie pas krosni sėdėjo ir 
sznekiicziavosi, bot, tęva pama
to nutilo.

Duok valgyt! Ar nema
tai kad laukiu? — piktai suri
ko jis.

Žmona padėjo batviniu blin
dą su ‘bulvėms. 'Senis pradėjo 
godžiai ryt, nuolat žvilgterė
damas i n savo simu pas krosui 
sėdinti, kuris apie ka tai sva
jojo...

bagoczius 1 ♦ in sn-

I
j" j 
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j
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rota visas baisus ir lazda -gum-
■ • • • *

KostameVis paregėjęs velne 
jau no toli savos, baisiai nusi
gando, ir nežinojo ar bėgt ar 
stovėt.

Velnes atėjės, dirstelėjo ant 
kostamerio, ilga szalta nosi at-

■IWl

-LIETUVIS PIRKO
Ik.* *

deįo smukiau skelti, į.
Žmonos vol pradėjo inrfiig-

—ff^Asz jau žinau. Visada,' liu_balsu Icrioke.

gyventoju taip-gi ne be >bai- ti, tik sztai iszgii’ido baisu riks- 
mos praleido.

Isz vakaro jau pradėjo tirsz 
tai snigti ir vol nusiblaivino 
dangus. Vėliaus pradėjo pūsti 
nedidelis veja Ils. Apio vidur
nakti vejas ūmai persimaino 
in didele audra; pradeda bal
siai dūkti, net grynezios brasz-

■ ' « • va

kaip tik sutaupini koletą ska
tiku, (mojau ir ncszi velniui!

7— Nutilk !boba, zaunijusų 
jai Inu dar maloni gyvybe!

Trenkė duris ir iszejo lau
kan. Kieme paszaukc szuni ku
ris jam isztikimai tarnavo ir 
netrukus isznyko tamsumoje.

^1?

,Ta nakti daugumas kaimo

Nenžilgip sUgryžo sunūs.
Ka, ar jau jo nebėra

kiemeli, apsidairo ir baisiai |apaugos.

žvalge 
akimis;

su

pasi- 
žibancziomis

savo

Ar buvai pas .Jankeli?— 
ateis rv-aipaklauso tėvas, 

toj versziuko paimti?
— atsake sunūs ui iem n—

1 ar asz

#___*

paklauso vaikinas ir kumszezia 
grūmodamas in duris kalbėjo:

— Palauk t|i, senas szunio, 
jau asz tavo kada nors suszni- 
pinesiu.

Už keliu sziinln žingsniu mlo 
kaimo riogsojo didokas kalnas 
medžiais ir tankiais krūmais 

, Kalno plotas, skersai 
ir iszilgai, užima 
H\i vieta vadinosi 
bomiš.

Apie tai
visaip 
i,

o

sos

viena myle. 
vilku (lau

daubas

buota pasiramszcziuoja:

VELNIĄ
♦

Ne teip seniai kur ten Lai
žomos paviete kokioj ten pe- 
czej gyveno saliuninkas Lietu-

jnepaprasta riksmą!
i stuift11 

szoko isz miegd dantis barsz- 
kindami, žegnojosi mirties bai
mes apimti. Riksmas ant kar- 

uxrlzi m 1 i»lzi» 1 r'i- ’ 
ko rodos lyg tuksiantis pasiu
tusiu žvėrių .balsai 
sula pasikėlė.

Anksti ryta, saulutei tekant, 
oras iszsiblaive, tiktai sniego 
suuiesztos kupetos riogsojo.

Tūli žmones leidosi in kalno 
daubas apžiūrėt audros veiks
mu, bet sztai atranda kelius 
skudurus, viena bala su koja, 
kraujo ženklus ir vilku vilnas. 
Skuti urns pa varte, 

bagoeziaus

ma.
.) Kaimo gyventojai

ka, o sziaudai nuo stogu kaip 
skiedreles laksto; per kaminus 
ugni not in viduVi aslos žere, 
ir vėl apsimalszimi ant valan
dos, rodos kad ilsėsi. Czia vėl 
audra, didinasi ir viesulą siau- 
czia bailiai kliokdama: gir
deli buvo szunio skalijimas ir 
staugimas kuris rodos artinosi 

, ir

O

fl

,jl.

(o nutilo.., dar syki sukrio-1 vik ir jisai tankiai savo kai- kisze« 8u'va pakreipei košta-
- . toki a 0 * - •• J J _ _ A

J ir vol vie-
mens jau tartum pastiręs net '■ I i 

tpboso szi ta rtuszposuoja, kar
tais ir pakeikdamas. No blogai 
jam sekanties pradėjo žmones 
pleporuotie bu’k tai saliunin- 
kas gyvena su velniu.

Karta atėjo jo geras kosto- 
moris ir beda vedamas reika
lais gyvepimp sako: kibą rel-

Saliu įlinkas
klausė: — Na ar tu nebijotum 
sU velniu turėti reikalą ?

— Kostomeris — tai 
ezion bijotie; ar žinai ka, asz 
mislijn kad supranti gerai apie 
velnią, susimylėdamas 
žynkie mane su juom.

— Saliuninkas, - 
iszsigasi kaip vilkas 
si. . .

brolau

susikoneveike.
Vėluos burnt su gumbota laz

da koslameriui per kupra kos- 
tameris dreba ir tyli’kaip ūg
li ije degdamas.

Sztai, atgunglina ir

71

ke pasiraszytie velniui.
juokdamasis

kitas 
vėluos su ragais stirincziais ir 
lazda pasiremdamas.

1111■iKil
''I*' i

Priėjės kitas, vela kastume- 
riui per kupra bumtere lazda, 
ir pradėjo abudu velniai egza
miną vot kastameri, Rai vyda
mas i.s nuo skausmo, velnio 
jcszkotoja tylėdamas radę h 
krauju jo patepta kortele esan- 
czia ant akmens, bet niekai- 
negelbėjo; kentė, kente agza- 

! velniu, galop jau 
netrivedamas suriko visu bal
su, O jei gelbėkite bet velniai

I
111

....
pažino to 

pal ies ” bagoeziaus” rubus ku
ris ncsže savo lengvai ingytus 
pinigus kavoti.

Sekanti pavasari toje vielo
je kokia tai dievota ranku.pas
tate kryžių su paraszu:.

Neatmink Vieszpatie

ir vėl tolinosi nuo kaimo 
balsas mažinosi.

Pradėjus ausžti nutilo aud
ra tik toli girdžiamas buvo 
szunios balso staugimas, o.dar 
toliau buvo girdžiami klyks
mo balsai,* bet tik ne 
balsai.

k a

>1
vilku 

žmonos visaip kalbėjo: Kita
dos girdi, buvo tai žmogžu
džiu ir vilku slaptuve. Kadan
gi jau vilkai liko iszgaudyti, 
ir tik kada nckada prabėgda
mas* vilkn pulkelis sustodavo 
pasilsėti nors trumpa 
žmogžudžiai, kurie

taipgi kraustėsi kitur 
jeszkodnmi turtingesnių aplin
kiniu gyventoju.
Atmintis žmonyse pasiliko iki 

sziai dienai, ir visame kaime 
nebuvo lokio drąsuolio, kuris 
nakties laike leistųsi 
daubas terp 'kalnu ir 
stovi nezias.

Apart tu pramanytųjų bai
dyklių buvo ir kiti pavojin- 

Tos daubos buvo 
la’bai staezios, apaugusios 
apyniais, kur vioszpatavo juo
da, tamsi naktis. Ant dugno 
visoki kelmai ir atlaužos bu
vo, o apaczioje maurodamas 
bego upelis: ežia kibždejo in 
kam uolius su s i ra i cz i u s i o s 
vairiu rusziu kirmėles...

Tiktai vienas musu 
ežius” nieko nepaiso ir

buvo ks- 
szunn

V alan del oi praslinkus 
balsai nutilo, o vejas vėl pra-

_______

___  4 l

musu nusidėjimu!”...
□ '

no,

laika: 
ežia gyvo

je raust esi 1 >

in tas
grioviu

IĮ 
? I 
I! s s t s •» to» 
II 3 3 
h 
! i

k

II i : • •« : 5

supa-

Tai, ugi
ir pabeg- minavone

gi dalykai.
staczios,

o apaczioje

111-
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Kostamieris, — Kas tau 
, usz kantrus ir duo- 

cziau da kokia 20 dol. kad tik 
pas mane privestu...

— Saliuninkas. — Na Vai 
luszczoju duosi 20 dol. tai asz 

suvestie su

nežiūrėdami vis pere kaili kas- 
tamierib.

Galop vejalis pusteklamas 
nunesze nuo akmens parasza 
kostamerio, ir velniai apleido 
Lietuvi.

A st i pei kejos, spyrė namon 
tiesok pas saliūnin'ka, ir pai- 
bego su adgelta skūra.

Sali liniukas pamatęs kostu- 
micriu jau insprudusi kareze- 
mon, pabalusi klausė: —

Na, o kaip? Ar jau viską at
likai ?

Vaje, vaje kad >asz tokiu rei
kalu daugiau nesulaukeze.

Dievaži, kibą, tie patys vel
niai mane ingunde ant pasira- 
szimo kad gautie tik mano kai
li iszvalažitie. Muczijo, muczi- 
jo, galop kaip sakiai, kad ne 
rėkt i e, kaip ten žmogus nerek 
si, kad beveik jau norėjo su

_ AL

usz kantrus irmatyt,
Jokios sarmatos neturi, 

Dievyti,.
Gal kaip protą gaus.

Tai tu Iriksil pasiliaus.
* * *

Girdėjau kad daugelis 
Lietuvaicziii,

Da vis jaunu merga i ežiu, 
Pameta senus savo tėvus, 

Pa si davinėjo >0 kliosztorius.
Vienos in pataisas namus, 
Kitos in prieglaudos narna 

neszioti vaikus, 
Ir save zokoninkems'vadina,

Ir da kitas in lenais 
prikalbina.

Jau kasžin kas butu, 
Jaigu'bile niekus in zokona 

priimtu,
O kad Ir priima,

Tai tokios ne lepinti, 
uri dirbt, net kaulai 'braszka 

O valgyt duoda ka loska.
O kaip kada, ir in kaili duoda 
Jaigu prioszingai atsako kada 

Po teisybei gerai del tokiu,
Merga i ežiu isz<lykeliu.

Vajoi, jau turiu užbaigti, 
Da in kelis sztorus užeiti,

Pirkti kokia dovanele,
Ba. to laukia anūkėlė,

Na tai gud bai, 
Pa šimuty sim volei!

A? RAMANAUSKAS
LIETUVJSZKAS GRABOR1US 

MILL & PATTERSON STS 
ST. OLAIR, PA. 

Bell Telefonas 143U-R

gi megysiu tave 
velniu.

— Kostomeris

vejai is

— Tai bro
lau gerai eisime iszsigert

Nuveja pas bara, 
viena,ir po antra.

— Tai kada ateitie pas ta
ve brolau?

— Saliuninkas, — ar žinai 
ka, ateikie da uszporyt...

— Kostameris, — Gerai 
brolau, ateisiu, ir
gere po kelis alus, ir davė 20 
dol. saliuninkui.

Saliuninkas dabar susimisli- 
jes kaip geriausiai, papraszo 
pora vyru, ir liepe apsimaska- 
vus nuveitie ten girioj nakti, 
ir lau'kti kol bus szaukemi var- 
(111 ° rv/1 nil 1 J *
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()j Dievulėliau hiano, 
Lyg nusu turiu vargo, 

Priesz Kalėdas turiu darbo, 
O czia niekas nepribuna in 

talka. 
Neipo svietą daug galia 

keliauti.
Ne su kūmoms sueiti. 

O k n galiu daryt, reik 
•meisterio klausyti.

Ant vartos vis stovėti, 
DaHbo reik 'žiūrėti, 

’Turiu užmirszt apie savo 
bedas, 

Kad ir tuoj bus Kalėdos, 
Ir naujienų ne kas, 

Ba k ožiui s szventems via 
užimtas, 

Ant Kalėdų sueiti, 
Su kaimynėliu pasikalbėti, 
U'ž tai nepykite ant manės, 
Kad notaIpinn naujienas, 
Kitani narna re abudu 

padainuosiiino 
Su savo kurnu gerus velinimus 

atiduosime, 
Kožnam pasikloniosim žemai, 
Pagiedosim visiems linksmai.

Tuom kart laukime visi 
Kalėdų, 

N e jeszkok i me 'bed u.
* * ♦ 

Beto, szita žinute turiu
' patalpyti,

II volą iszsi-

— N e, 
nebuvau!

— IvAlel nebuvai 
tau nesakiau ?

Bene asz szuo kad tokia- 
szaltvje begeziau 

Nupirk’batus lai eisiu.
Asz tau Ibalvone nupirk

siu, Užsidirbk tai turėsi.
Užsidirbk! — atsake už

gautas sūnūs: — kur-gi man 
sanisti taip greit uždarbis, kai 
jums. . .

Senis paszoko nuo stalo, 
žarijos sužibėjo.

— suszuko dreban-
>

me

ka 'nėra 
reikėjo

Ka tu paisai aut uode
gos! Žiūrėk ant kareziu, ant ko
jų, o ne ant uodegos.. .

Sztai, sztai! — 
balsai, — “bagoezius

traukia namon. TuiHmt meitė
li uka pardavė!

— Žinoma 
mat be meitėlio ]>areina, tur
būt ir gerus pinigus paėmė. . .

suszuko

basas. “ bago- T

keli

jo akys lyg
— Ka?

ežiu balsu, ~ kdki uždarbiai ? 
įmones žino koki!
O tu szuniel. .

Puolė ant vaikinp ir pagrie
bęs už plauku pradėjo grum- 
ties ko i lodami vienas kita. So-

kad pardavė, ,,°Ji «t?ngesi perskirti juodu

Toks vis turi rubliuka; 
kad jis kur pasikartu su savo 
turtu!

— Kaip jis galėjo taip pra
lobti?— paklausė vienas isz 
jaunesniūju. — Asz, žinote, vi
saip apie tai manau ir niekaip 
neiszmanau, — atsake kitas.

— Bene bus tik isz tu dvie
ju lupiu!

— Ka jam reiszkia tos dvi 
lapes. Jisai 'butu seniai nuo 'ba
do nustipęs jaigu ne tas nekal
tas kraujas!

— Koks kraujas? 
czia zauniji ?

— Lyg tu apie tai nežinai 
ir negirdėjai ?

— Dievaži, 
nežinau!

Tai mat, asz pats neina- 
cziau, tik girdėjau kaip žmones 
szneka. Kuomet‘buvo Lenk-me. 
tis tai netoli musu buvusi ba
talija. Giria buvo ma*ža, tai-gi 
ndbuvo kur slėptis. Viena syki 
itžpnole ant ju kariuomene ir 
iszmusze juos; <dalis ju |Hil>ego 
o vienas -imszautas inbogo in 
musu kaima pas ji. Tas paszau- 
tasis turėjo daug pinigu nes 
pas ji viso l>enkiUburclio kasa

K a tu

kumuti. nieko

buvo. Bet tas Jndoszius suuo
dė tuos pinigus o su pažeistuo- 
• * * « • a ■ • .

bet nieko neinveikdama, lyg 
apsvaigusi, rankas laužydama 
ir graudžiai verkdama, atsi
traukė szalin. Ant galo, sūnūs 
tęva • nuveikęs, iszsprudo isz 
grinezios laukan.

Senis alsuodamas 
ant suolo.

Palauk tu szun-galvi!—szau- 
ke sukandės, dantis ir kumsz- 
czia grasindamas — palauk!.. 
Asz tau parodysiu!

—-• Del Dievo!— suszuko se
noji — žmogžudys, savo kūdiki 
nori Užmuszti, žmogžudys!

— Tylėk tu ragana! — at
kirto žmonai, — asz tave tuo
jau itžmigdysiu!

—4 r. Ne, asz tai jau netylė
siu! Užinuszk mane bet kūdiki 
neduosiu skriausti nes tai 'mu
su vienatinis sūnūs. Turek-gi 
proto galvoje; juk tai tikras 
tavo sūnūs, tau*mirus jis pasi
liks tavo vietdje.

—r Kad jis nesulauktu po 
mano mirties!. .• Tegul pastim
pa kaip szuo!

repliano

daug 
naktų tuose daubuose pralei- 

Ka jis ten daro, apie tai 
niekas, apart žmonos ir jo sū
naus, nežinojo.

Ir dabar, teturėdamas 
viena

do.

tik 
isztikima dranga-szuni 

ir pinigu maiszeli pasibrukęs 
nukeliavo savo žinomais ta
kais daubu
Vienok, sziandien, pirma kar
ta apėmė ji baime. Ne, tai dar 
ne baime, bet koks tai keistas 
jausmas apėmė jo szi rd i. Kas- 
gi tai butu? Gal tasai gailiai 
staugiantis vejas daubuose, ža
dino jo sieloje koki tai seniai 
užmigusi baisa ?

Ėjo užsimąstęs ir

J

žinomais 
tankumynuose.

Ėjo užsimąstęs ir galvojo 
sau: gal but geriau sugryžti, 
nes naktis tamsi, vejas baisiai 
stuge. Ne! Jo akyse rodėsi su
nns, kuris tykojo jo turtą. Tas
ji rūstino ir gandino...

— No bus nieko! mane sau. 
Ir vėl ėjo pirmyn. Viesulą kas 
kart vis didinosi ir su sniegu 
maiszesi.

— Juk jau arti, tik dar vie
nas užsisukimas...

Pirm jo bėgantis 
staiga sucypė ir
prie jo kojų czia vėl apie au
sis vejas sudejavo taip keistai, 
lyg kad krioktu mirsztantis 
žmogus.

Senis sudrėbėjo. Szaltis pe
rėjo per visa jo kuna.
dejavimas skambėjo jo ausyse, 
o baltas kaklas su raudona 
juosta stovėjo jo akyse.

Staiga tik apėmė ji didele 
baime.

szunelis 
prisiglaudė

Tasai r

J

y

J

Asmodeuszai.
diena sulaukus 

nakties, atėjo kostameris jau 
hitie jeszkoti velnįo. Srfliu- 
ninkas žinoma nėjo toliai, kol 
žmones isz smliuno visi neisz- 
siskirste.

Po iszsiskirstimui jau reike

na taį

1

•i

Iszbalsumuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraszcziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
iuidotuviu, veseliu, kriksztyniu ir ki
tiems pasivažinėjimams. Isz Frack- 
villes, Port Carbon ar isz kitu arti
miausiu miestu jeigu kas pareikalaus 
mano piftarnavimo, meldžiu man duot

Kad nuo josiospriesz szvente žinia o pribusiu in trumpa laika, i • I 1 1 • .... ........................ ............................. .......................................-M—..-MM   t.—..—   II,
61,000 TIK UŽ 60 CENTU.

leistis kelionėn pas velnią.
Pricsz kelevima, iszsigefc 

po kelis akavitos deliai geres
nes drąsos.

— Saliuninkas, 
eisime...

Iszejo kelionei pas velniu; 
na'ktis buvo tamsi, kartais ve
jas su viesulomi szvilpino, ga
lop daejo pažadeton vieton 
prie didžio a’kmons, ir sėdosi 
saliuninkas tarė:

— Ar iszsižadi szitu visu 
Žvaigždžiu ka ana augszbai 
danguje matytie?

— Iszsižadu!
— Ar iszsižadi kam visko

tais peklos gizuotais kucziais 
mane užbaigtie, bet turbu* 
Dievas davė vejali, ir nuo ak
mens kur padėjai su paraszu 
kortele kaip tik nupute, tada 
jie mane pamėto muczije.

— Saliuninkas: — tai ma
tai dabar tai viskas pefr nier 
nuvejo; kas tame kaltas?!

— Kastameris. — Dieve, 
vai ni</ks nekaltai nes asz kaip 
jus sakote tik kaltas ka tokio 
durno jezkojau. Stug perkūnas 
tuos velnius, kad tik tokie po 
smert žmogų nepagautu. Bai
sus dalykas su velniais.

Velniai tai buvo žmones su 
popieriniais snukiais (niąs- 
kom) apsikarstia ir baisus, .tie 
tai saliunhiko pakalbinti pere 
skūra piikiko velniszkos 
gelbos.
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atsikratyti: 
'Kvaraiba žino kas tai yra, 
Kad kone kę/žna mergina, 

Pas tėvus nesi’buvina, 
Tik in didesnius miestus 

.. nusibostina,
!sž pecziu mažesniu,

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
reiszkia, jaigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos boi 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-

jn juk nedaug triaso reike: sū
ri hzo, atomo pinigus «> 
kariuomenei atidavė. Kareiviai 
puolė ant jo kaip iszalkv vilkai 
ir kaip matai jtžmusze ta ne- 
l*aga; jo kuna-gi nuvilko in 
girna ir ten užkaso. Tai mat 
isz ko tas latras pralobo!

— O, ra kulis!

ji pati

— Sugrysz'k ! Kugryszk! 
sznabždejo 
koks-tai paslaptingas balsas. 
Ir greitai apsisukęs leidosi 
bėgti kaip pasiutęs, tik ne tuo 
keliu, kuriuo atėjo. Po valan
dėlės suprato, kad paklydo, 
bet tuoj pasuko kitu taku: o 
galvoje tik maiszesi, uže, ne
žinojo kur esąs, o ausyse gir
dėjo ta baisu nuolatini deja
vimą kuris vijosi paskui ji 
rodos iszlindes isz po žemes 
siurbėsi in jp szi rd i ir jis nie
ko kito nemano kaip tik: 
° bėgle — begk!”...

Ir bego kaip beprotis iš
verstomis akimis ant kelmu Ir

o ausy-

jam ant ausiąs

franke pulkais in didelius
miestus jeszkoti užsiėmimu, nesne butu Bveikata, negu tat aukso
Ir su kuom ten užsiima,

Ir kokia vieta užima,
Tai nesakysiu,

Del Mves da pasiliksiu.
ka, koki kur yra vaikinai,

J

—’ Žmogau, susivaidyk, ne
kalbėk taip kad tikras kūdikis 
lauktu tavo mirties.

—> Nesulauks nieko! Kolei 
asz gyvas nuo'inatneH nieko ne
turės o ir po mano mirties taip
gi nieko. Tegul pastimpa, pa
stipkite judu a’budu, nuo manės 
nieko negausite!

Greitai atsikėlėm ir nusitve
ręs pinigu maisteli eina pro 
duris laukan.

— Ir vėl eini, mat geriau 
velniui tarnauti negu kūdiki 
apauti.

— O tu ka binai kur asz oiakmenų klumpdamas:
siu ir ka darysiu? So rodos, kad kas nuolatos gai-

O
Tuojaus niekina paprastinai 

Ba tai no sportai, 
'Tiktai geri darbininkai.
/ O Czia maitele, 

Kožn-a panele, 
Visos tingėsimu apimtos, 

Mažai yru duvaduos.
Vtvykus viena isz Lietuvos, 
Persistatė savo isz gimines 

•garsingos, 
Ir sako kad Markelio tarnaite, 
Tai ne bile įprasta mergai!e.
• Dabftr m1ola|ps guma 

mtianioja

i

. ...
■Po st rytus vaikszezioja,

Nepaiso ar vanduo ar duobe■■ ♦

t,

Bu turi trumpa szlobo^ 
Kad net augszoziau keliu

kalnus. Taigi, jaigu jautiesi esaa ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaiat-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savu sveikata.

Vaist-žoleh yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų Ir pe
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszaiimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, pluuku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimhsi lovoj, k 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums Sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jaigy kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szirdios liga, tai atsiunfck 36c. 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 katalogą. Reikalingi musu 
žolių pnrdavinetojal visuose mieatuo-

M. ŽUKAITIS, 
2t» Gillet Street, Spencerport, N. Y.

1

— Iszsižadu!
Sztai dabar peilis, ir 

duotio ant drūtos vienybes 
prasipjautie mažiuku pirszta 
kaires nan'kos, o krauju pavil
gęs pasiraszysi tris bruksznius 
ant szito zmotelio popieros, ba 
tu raszytie nemoki, tai bus Ir 
teip gerai.

Pasiėmė kastiameris peili, 
prapjovė pirszta ir kraujais 
savo užtepe ant popieros tris 
bruksznius.

— Saliuninkas, — suszuko 
balsu, Asmodeuszai, Asmodeu
szai! patikti klausant, girdelio 
buvo Asmodeuszo 
mas.

Kastameris

turi

atsiliepi-

1

<«■ ii L ■

F 
so.
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GERAI ATSAKE.
— Pavelyk Magdute priso- 

tyt maaio akis su tavo patogu 
veidu.

— Gaila, kad ant mano 
veido ne auga ropes tai galė
tumei ir savo pilvą prisotyti.

TEISYBE PASAKĖ.
— Teip, kaip skolin&i nuo 

manes pinigus, tai sakei, ant 
trumpo laiko.. •

— Na isztikro ant trumpo 
laiko, jau in dvi dienas ne 
cento neturėjau.

" : j
■
9
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si

jau nerimoja, 
kad pasiraszeš, tai nėra ka da- 
lytie.

Saliuninkas ...tai dabar jau
jisai vehies žino kad tu czio- 
nai, asz padėsiu ant akmens 
szita parasti ir eisiu namon, 
o tu laukio kol Aamodeuszas 
ateis. Padejes popierukia sa
liuninkas tani akmens sake: 
tu labai bijosi pamatęs value 
ateinant, bet bnkio drūtas ne 
beg szalin, kaip agzaminavos 
tai sukandės dantis laikykis ir 
nerokie, ha jeigu suriktum, tai 
visas darbas nnveis už niekia 
Saliuninkas sau nuėjo.

Sztai ateina velnes Asniau- 
deuszjas kurio nosis ilga kup-

ANT FARMU.
Klauso pati farmerio savo 

vyro: — Kodėl Mat ne iszgeui 
karves in lauka ir laikai tvar
to uždarytas!

Matt: — Del to, kad keli

!|

lai dabar jau
F J

Lietuvisziki įsaliuninkai atva
žiavo ant medžiokles, tai bi-
jau kad ne paszautu, taip ‘kaip 
praeita meta.

(T K. Rėklaitis 1
tfO LUtuwbxkas Grabodas

jF Laidoja numirėlius ph-jXfc naujausia mada Ir
mokslą. Turiu pagalbi-

; į Į ninks moteroms. Priti
namos prekes.

UI 616 W. Spruce Str.,
Ill MAHANOY CITY, PA

306 Marks* Street, 
TAMAQUA,'■■v PA.
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ŽINIOS VIETINES
— Nodclitį 

žiemos.
pirma diena 

I
— Vincas Navickas važiuo

damas arti American banko 
ana diena, jo automobilius nu
slydo nuo kelio,
mas ugnini ploga isz 
vanduo iszszove in virszu kaip 
koki^ gazinis szulinis.

sudaužyda- 
kurio

I

SHENANDOAH, PA
1 . ■

— Laike kaziriavimo Pet
ras ir Martinas Zadzinskai už- 

su 
O‘)O

I
— Rodhauzo ant Mintzero 

Kalno, kuriame radosi du isz- 
t virkdei ir dvi aptersztos ba
landėlės, likos užkluptas per 

insteitiirius ir visus iszveže 
kalėjimu.

— Lietnviszkas 
dent klinbas parvnginoja pui
ku pokyli

Indopen-

ateinanti menesi, 
kuris bus vienas isz didžiausiu 
ir linksmiausiu.
sunkiai darbojesi kad vakarė
lis butu smagiausiais su vaka
riene ir szokeis.
jau spaudosi.

Komitetas

Užkviet imal

sikarszcziavo ir susibarė 
Kostu Andruszkenczium, 
N. M t. X’ernon ul i., ■sužeisdn- 
mi ji pėiliu in galva ir aki ir 
szeip sumuszdami skaudžiai. 
Sužeistasis likos nuvežtas In 
vietine ligonbuti o peszlukn: 
in kalėjimą.

— Jonas Kuitlusza, 9 mo
tu vaikinukas, kuris likos su
žeistas per au|omobiliu 25 
Nov. mire vietinojo ligonbute- 
je Nedėliojo. *

— Aleksa Politika, 431 W. 
Lloyd uli. Antanas Bogdanas 
1180 W. Coal uli., likos apde
ginti per eksplozije guzo Pac
ker No. 2 kasvklose. Antanas 
Tamarauckas ir Petras Galinis 
isz Lost. Creek likos sužeistais 
toje paezioje nelaimėjo.
likos nuvežti in LocUst ligon
ini! i.

------------------- ------------------------- _ .„Į-

|67 motu amžinus. Isz Lietuvos 
kilos nuo Liudvinavo, Amcriko 
iszgyvono apie 44 -metus. A. a. 
Adomais Senkus paliko nuliū
dime viena sunu ir penkes duk
tė re s, visi jau u žangia. Likos 
palaidotas Gta diena Gruodžio

A A Asu bažnytinėms apeigoms in 
Szv. Luko kapines. Lai jam’bū
na lengva szios szalies žemelė
je. —Vietinis.

Chicago. —Gruodžio 15 die
na, priesz pietus isz namu isz- 
ejo Viktoras Yuknis, gyvenai’ 
812 W. 19tli street. Iki 2 va
landos q)o jpSetu, 'piiinadienj, 
dar nebuvo gryžes namo.

Aluti na labai 
davė žinoti apie 
policijai, 
neturi.

Viktoras yra 15 metu, 
tamsiais plaukais.
kius 115 arba 120 svaru, pa
inus apleido pasirodęs 

kautu,

snsirupinusi. 
prapuolimą 

Bet szi jokiu žinių

Po-
Svero ko

' ■ j Į 1
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ISZ LIETUVOS
NESZVARIOS MĖSINĖS 

SKLEIDŽIA LIGAS 
PANEVĖŽY.

Pauevežye gana papiltus pa-,| 
ratilo liga, Miesto gydytojas 
d r. J. Vileiszis apžiūrėjęs mė
sinės rado, kad jose pardavi
nėjama. sena, paszvinkusi mė
sa, nuo kurios ir tu liga ky
lanti. Surašzytu nemaža pro
tokolu.

Panevėžy, sparezini statomi 
Lenku gimnazijos didoki rū
mai. Nors mokiniu trūksta, bet 
matyt, loszu netrūksta.

ŽYDU MUSZTYNES 
SINAGOGOJ.

Kamajai. — Sziu metu Spa
liu men. 27 d:, sekmadienio ry_ 

e i d a m i I >a ž 11 y cz i o n
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PACZTAS YRA UŽKRAUTAS KALĖDINIAIS SIUNTINIAIS.
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Geri Pamokinimai
Per mokslą ir darbu tur-&y

ta ingy si o per tamsuma ir 
tinginyste viską praganysi.

§ Iszmintis Hevo ir niloti- 
nos, užlaikys 
ant visados.

§ ■ Jeigu esi 
nos nenumesi; 
palaikysi ba velei alkanas bu
si.

§

vaikus
ir Suloti - 

dorais

sotus, tai duo- 
ant kito kart

kiek pikta pa-
Gera paveizdu neranda 

tiek sektoju, 
veižda kitoju.

§ Teisybe kalbėt 5n akis 
tiktai klausys patogi moteris.

§ Kada szirdis labai plaka 
protas tada nieko neiszplaka.

§ Turtas kvailiui ant niek, 
patogumas be dorybes eina per 
niek.

§ Dangaus nereik jeszkot 
kol gyvas esi, jeigu geras bu
si tai ir be jeszkojimo 
gausi.

Tiejei geriausi ir laimin
giausi ka pinigu ne turi, o ir 
paskolinti nuo nieko negali.

Juom žmogus daugiau

Dangaus neįeik

dangų

žmogus
su pagyru ne insiszoka. 

niekad nedažinos 
apie būda moter 
ja ja ne susinės/..

J 
moka

$
f

V v ra s
pakol su

— 1\

PO SZLIUBUI.

Apie ka tu Onute misli-
; im:
— Apie nieki! o jeigu no

ri tai mislinu apie tave.

k

vu r|C|
■

—~ Pel ras ir ALirtimis Pa
jarską i. kurie prisidėjo 
sumuszimo ir sužeidimo

prie 
pei- 

Konstanta Andruszkevi- 
229 X. Mt. Vernon uli. 

kaziriavimo, likos pasta-

leis 
ežiu, 
laike 
lytais po 500 kaucijos kožnas 
Andruszkeviczius gydosi Lo
cust Mountain ligpnbutejo.

— Eidamas isz ryto in dar
bą Packer No. 2 kasyklose, Mi
kolas Abramaviczius,* 27 'metu, 
437‘/j West Poplar uly., likos 
užmusztas per lokomotiva. Ve
lionis paliko dideliam nuliūdi
me paežiu Ona ir tris vaikus. 
Laidotuves atsibus Subatoje.

____________ I

Bentleyville, Pa. — Darbu 
szitoj apylinkėj kitokiu nėra 
kaip tik augliu kasyklos. Ka
syklos vienos dilba pilna laika, 
kitos po tris ir ketures dienas 
iii sanvaite taczian 'Žmonių be 
darbo nesimato.

Keliolika metu adgal ežia 
buvo didele Lietuviu kolionija 

Lietuviu turėjo savo 
nuosavybes namus taczian, 
paskutiniuose laikuose, sulau
žius mainieriu unija ir suma
žėjus užibp’biams, 
pradėjo nykti. Vieni 
savo pi aperies iszvažiavo 
miestus darbu 
važiuoja kur 
sziuo laiku jau 
visai srinažcjo.

Trecziu diena G ruodžio 
mirė staiga mirezia senas gy
ventojas Adomas Senkus, apie

ir •daug
mumis

Lietuviai 
pardavė 

in 
jeszkoti, kiti

kitur taip kad 
ežia Lietuviai
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Dabar ‘ Birutč*'' aaldainiai' 
graiiuoar dUuttae gaunami 

kiekvienoje gereanioje ' 
lietuviu krautuvėje, f

vaimy ir saldumynų “UruUa** 
saldainiai yra tikras raktas 

kiekvienos mergaite* 
Ai r dm.

J >ot iwgali rauti

Bildamiig, posiųdi 
dolerį ir met Tumui pri- j 

\ siutime paltu, f

3[ithu an i an ^mportinq (To.
018 E. SIXTH ST. SO. BOSTON, MASS.’ 

0

rudu 
apne- 

raudonals
lumberdžiakio 
sziotu ir sulopytu, 
siūlais iszaustu; kelnes mėly
nos. Bendrai imant, yra diktas 
vaikas kaip del jo metu. 
Aukszczio bus 'apie 5 pėdu ir 
8 coliu.

Motina prispejo ar neįszti- 
ko vaika nelaime. Jei kas ži
no ar iszgirstu apie apraszyta 
ežia vaikina, tai 
p ranesz t i moti na i 
aukszcziau adresu.

meldžiama 
nurodytu 

— K.

Paskutines Žinutes

II Baltimore, Aid. — Ugnis 
Thomas O’Conner Paper Stor
age Home, paėmė tris darbi
ninkus, keliu nesurado, daug 
sužeista kaipo ir ugnagesiu.

II Zagrzcb, Jugoslav i j e. — 
Kas tokis padėjo bomba ka
tedroje vietojo kur ’ketino sė
dėti karalius laike ceremonijų 
apviai’kszcziojime jojo gimimo 
diena.

11 Minneapolis, Minn. — He- 
1 el i jo Belmore, kilo ugnis, ku
rioje žuvo du svecziai, keli 
baisiai apdegė, o 13 turėjo ug- 
nagesiai iszgelbeti isz liepsnos.

11 Lon«don. — Juoda, kate 
ant laivo “Gladys” kuris nu
skendo, 'bet

su

du svecziai,

visi laivpriai isz- 
kate, miaukis 

t(*ip persigando kad persimai
no ant balto. Juk ir žmonis 
pražilsią laike baisiu nelaimiu.

11 Sunbury, Ont. — Keturi 
kai na kasei likos užmuszti lai
ke kada bego isz 
Lovark kasyklų 
Kanadoje 
iszsigelbejo.

1l Cadiz, Iszpanije. — Ar
ti Morko, nuskendo laivelis su 
12 žuvininkais — ne vienas ne- 
iszsigelbejo.

H Kingston, N. Y. — Law- 
15 metu, atkl- 

karabina j n

sigel'bejo

degancziu 
Nichel Co.

— (5‘J įdarbini akai

rence Wilbur, 
szes “tuszczia”
savo broliuką Eugeno 11 me
tu, ir Alicijo 3 metu, patrau
kė vamzdi ir szuvis pataikė in 
abudu užmuszdamas juos ant 
vietos.

11 Romney, W. Va. — Už tai 
kad ji a.resztavojo už pardavi- 

'munszaines,
nuszove -ant smert 

skvajeri Inskipp, dažiuretoja 
kalininku Milleri ir Ed. Wol
ford.

ne j ima 
Crabtree

Walter

ANT PARDAVIMO.

Namas ant dvieju familiju, 
tik 4 metai kaip pastatytas, 
lotas 50 per 15 pėdu didžio. 
Vieta del 2 automobiliu. Na
mo randasi visos vigados, van-, 
duo, sziluma, elektrikas, mau------------ ' - ■ - ■ ■■ ■ .. I L - - - — V*

! dyklo ir t.t. Randasi prie Stol- 
to kelio Park Crest. Parsiduos 
pigiai. Atsiszaukite inMERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY CITY, PA.
---------$---------

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

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

tuo! žmogaus kuris dirba ir czedina. Dekite savo 
f pinigus in szita Banku o persitikrinsite ir matysitą

kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

I les ofisą.
“Sau- 
(t.102.

1 ........................ " 1 1 T . ............... ............ - 1 1 .......................... ...

DIDELIS BALIUS!J '
Tamaqua, Pa. bus laikomas 

balius 31 diena Docomborio, 
Lietuviu bažnytinėje svetai
nėj, Pino St., Rengia Szv, Pet
ro ir Povylo Draugystes na-
rial. Atsilankykit jauni ir seni 
kur sulauksi t laimingai Nau
ją Mojo. (t. Dec. 31.

Ųžpraszo Komitetas.

f
*■

M i

le žmones 
pamate keista regini; pabėgo-
mis skubėjo Žydu sinagogon 
policininkai ir szanliai.
kas pradėjo .spėlioti, 'kad po

Kai

licininkai perėjo Žydu tikybon 
ir eina melstis, bet paskiau pa-
aiszkejo, kad Žydeliai karsz- ‘ 
tai pasimeldė ir pradėjo ap
tarti savo “geszefto” reikalus 
susiginezijo ir šusimusze. Du 
Žydai sužeisti.

120 METU SENUKE.
Tyleliu kaimo Kamajų vai., 

Rokiszkio a.p., gyvena 120 me
tu Grasilija Dulkiene. Jos 
dukterys jau beveik ant lazdų 
vaikszto, 
metai kaip

G rasi Ii ja

o ji vos tik dveji 
nustojo dirbusi. 

Nusiskundžia, kad valgyti ne
galinti ir ja visa, traukia žc- 
myn. Senus laikus dar gerai 
atsimena ir’, pavyzdžiui, gra
žiai nupasakojo savo atsimi
nimus isz baudžiavos gadynes 
in P. Rnsecko “Baudžiava.” 
Tik kažkodėl visai neprisime
na 1863 metu 'sukilimo. Bau
džiava ėjusi Gudiszkio dvare.

Baudžiava.

Senute gimusi Tytaliu kaime 
kame ir dabar tebegyvena.

*

() kad žmones paklauserOdos paežio ir pradėjo siuntinėt anksti siuntinius per pacz-
ta, todėl visi didesni paežiai likos užkrauti visokiais siuntiniais.

MUSTEIKIO DVARO 
GAISRAS.

Vaiguvos valscz. 
siszkiu (Įvare užsidegė pil. Pra
no Musteikio daržine ir pasza- 
ras. Gaisras kilo isz padegimo. 
Padaryta nuostoliu 35,000 lit. 
sumoj. Turtas apdraustas.

MIRTIS SZULINY.
Lapkriczio 19 d. K. Dabkc- 

viezius, Panemunėliu v. Dub
liu k. gyventojas, beleisdainas 
cementinius vamzdžius in nau
jai iszkasta szulini, isz nety- 
cziu paleido geležine karti, ku
ri ji vietoje užmusze.

Janezau- i 
$ $ 
į 
jį 
į!

f
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ANT KALĖDŲ!

•** k W » «». » k

Linksmos Kalėdos
del nariu muso

Kalėdinio Kliubo
Nariai kurie instojo in muso Kalėdini Kliuba 
metas adgalios; dabar turi gatavu pinigu del 
nupirkimą visokiu dovanu ir del kitokiu kito
kiu reikalu..

I l'iI

DUBELTAVAS 
TIKIETA3

PRALEISKITE

KALĖDAS
Philadelphijoi

Specialiszka Ekskurcija
IN

PHILADELHPIA
SEREDOJ

25 DECEMBERIO
Szita ekskurcija duoda jumis pro
ga atlankyti gimines ir pažinsta- 
nius Philadelphijoi per Kalėdas. 
Yra tai pigia ekskurcija. Pirkite 
tikietus priesz laika.

Isz Ryte
Shenandoah (Tikietas $3.50) 5:30 
Mahanoy City ....................... 6:10
Tamaqua................................ .. 6:39
GRĮŽTANT— Apleis Philadelphia 
Reading Terminal 6:55 ir 11:30 
nakezia o nuo North Broad Street 
Station 7:03 ir 11:38 nakezia.

MILŽINISZKA NAUJO 
METO PARODĄ 

Mummers’Parade
Specialiszka Ekskurcija 

IN

Philadelphia
SEREDOJ

I JANUARIAUS
Pirkite Tikietus Dabar
Isz Ryte

Shenandoah (Tikietas $3.50) 2:00 
Mahanoy City ....................  2:49
Tamaqua, ....................  3:16
GRĮŽTANT—-Specialiszkas treinas 
apleis Philadelphia Reading Ter
minal 6:30 vakare, North Broad 
Street Station 6:31) vakare.

Dubeltavas į
Tiklataa$3.25

Apie daugiaub informacijos apie 
virsz-minčtas ekskurcijas kreipki- 
ant stacijų arba raszykite pas 
John M. Rolin, District Passenger 
Agent, Williamsport, Pa.

▲nt Readingo Geležinkelio
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Dabar laikas užraszyti gimi
nėms in Lietuva “Saule” do
vanu ant Kalėdų, o priek tam 
gaus dovanu ir Kalendori, iss 
kurio Lietuvoje labai nudžiugs.

Yra tai pigiause dovana del 
jus be jokio rupesezio iszsiunti- 
mo, o giminėms padarysit ne- 
iszpasakytinai daug džiaugsmo 
per visus motus. Prenumerata 
ant viso meto tiktai $4.
W. D. BOCZKAUSKAS-CO.

MAHANOY CITY, PA.
_____ 9______
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Ir jus galite turėti extra pinigu per szita lengva 
ir iszbandyta spasaba del sutaupinima pinigu.

INSTOKITE DABAR DEL 1930 METO !

Maža suma indėta dabar priima jus kaipo nari

First National Bank
MAHANOYj CITY, PA.
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GYVENTOJAI CHICAGOS ATLIKINĖJA SAVO KALĖDINIUS PIRKINIUS.
os miesto bizniavus ulyezios yra taip prigrūstos žmoni mis kad vos galima pra'Cliicag

eiti. Kain> kur strytkariai ir bosai turi stovėti ilga laika pakol žmones praeina ant kitos pu
ses. Apie puse milijono žmonių atvažiavo isz aplinkiniu (pirkinėti Kalėdų dovaneles.

I

. MILIJONAI EGLAICZIU ANT KALEDU.
Szimet likos nukirsta milijonai eglaieziu

» 
* f

idant užganediht žmonis visose'dalyse Amęrikc
i 

r 1 ' r /hiiiJMu

*




