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ISZ AMERIKOS
DAUG TOKIU YRA
APGAUDINĖJO SAVO VY

RA, PASIĖMĖ VISUS 
PINIGUS ISZ BANKO 

IR ISZDUME PO 
VELNIU.

ar

Chicago. — Jonas (arba im
kite koki norite vardu) insi- 
mylejo mergele. Szi teeziau 
urnai pamėtė ji ir isztekejo už 
kito. Joną užgavo mergeles žy
gis. Bet ka darysi!

Vėliau Jonas susirado kita 
mergina. Kerszydamas pirma
jai, jis apsivylė su ant raja. 
Greitai pasijuto padaręs klai
da. Jisai pradėjo abejoti,
sau vienam apsivedęs. Žinote, 
sunki vyro padėtis, kai tokios 
mintys galva kamuoja.

Bet ka darysi — reikia gy
venti. Susilaukė .Jonas dukre
les. Pakriksztijo ja, lai buna, 
Onutės vardu. Dukarite gra
žiai augo, slz put mažens duk
raite mylėjo tęva, o tėvas duk
raite.

Paaiugo kiek dukraite. Eme 
klausinėt Jonas dukraite 

mama namie,
}s, ka 

daranti mama namie, kada 
Jonas, dirba dirbtuvėje. 

Mergaite viską pasakoja: kas 
ateina, 
veikia.

Pradėjo Jonas drausti žmo
na, iszmetineti jai. O moteris 
ome klausinėti: isz kur tu ži
nai? Nors Jonas nepasake, bot 
jo imcna -btsfwjo i^z karto, 
kad Onute pasako tėvui viską. 
Supyko motina, užsirūstino la
bai ant mergaites.

Onute pirma meta pradėjo 
mokykla lankyti. Buvo sveika, 
graži mergaite. Bet sztai ji su
sirgo. Pasznuktas ’ gydytojas. 
Liga pasirodė keista. Gydyto
jas pasiszanke dranga, 
mergaite įniro.

Jonas, laikui bėgant, nusira
mino. Susilaukė dar dvi duk
teris, bet jau, rodosi, szios ne
buvo taip meilios, kaip pirmo
ji*

Paczedus buvo musu Jonas. 
Sunkiai jis dirbo ir ne daug 
uždirbo. Bet czedino kiekvie
na centą. Ir suezedino apie tre
jetą tukstaneziu doleriu. Lai
ke pinigus banke.Trauke (riju 
nuoszimezoiu kiekviena meta.

Pinigai buvo padėti, kai]) ir 
daugelio, jo paties ir moters 
vardu. Bet sztai moteris imi 
kalbėti .Jonui: jei kartais tn 
mirtumei, ar kas su tavimi at
sitiktu, tai asz tu pinigu ne ne- 
gaueziau. Eikime in banka ir 
padarykime taip, kad bile ku
ris isz musu galėtu iszimti pi
nigus vienas reikalui esant.

Žinote, kaip yra su moteri
mi: ji, kalbėdama'kasdien nors 
po truputi,’inkalbes vyrui sa
vo mintis, irgal u galy vyras 

taip, kaip moteris no-

jis,

kas iszeina ir kas ka

Bet

Bet

padai 
ri.

Gerai, onas pristojo žmonos 
patarimui ir praszymui. 
nopraejo ne pora menesiu, kaip
Jonas pasijuto, kad ir vėl pa
daręs klaida.

Per dvideszimti metu su vir- 
szum Jonas dirbo ir czedino pi
nigus juodai dienai.

Ana diena sugryžo Jonas isz 
dirbtuves. Žiuri — žmonos nė
ra, nematyti ne nikandu, stu* 
boję tuszczia, kaip tyruose. 
Pingo kažin kur Jono žmona, 
dingo rakandai, (kaip raszo 
Naujienos). Ant rytojaus Jo
nas sužinojo, kad dingo ir... 
per dvideszimti metu ezedinti 
pinigai.

Sziadien Jonas ir vėl singo- 
lis ir, gal laimingesnis, nei 

* priešą aptveriant. ** * —
gal laimingesnis,

16 SUDEGE
SU EROPLANU

r

PASAŽIERINIS EROPLAN- 
AS UŽSIDEGĖ IR NUKRI

TO ANT ŽEMES.

VISI PASAŽIERIAI 
SUDEGE.

San Clemente, California. — 
Viena isz baisiausiu nelaimiu 
su eroplanu atsitiko arti czio- 
nais kada didelis 'panažierinis 
eroplauas M add u.s T. A. T., le- 
kentis isz Agua Caliente, M ex. 1 
in Los Angeles, Calif., nukrito 
isz delx‘siu visas liepsnose kaip 
kokia kometa. Žmones matvda- fe 
mi deganti eroplanu subėgo ant 
vietos bet negalėjo gelbėti ne
laimingu pasažieriu kuriu ja-

♦

me radosi 14 ir du lekiotojai — 
visi sudegeOxjveik ant pelenu ir 
negalima buvo juju pažinti.

Yra tai antra didele nelaime 
su eroplanu nes 3czia Janua- 
riaus žuvo deszimts žmonių ka
da eroplauas nukrito in mares 
kada trauke krutamuosius pa
veikslus.

Vienas isz sparnu kuriame 
radosi gazolinas, užsidegė ir 
liepsna tuojau apėmė visa ma- 
szina kad niekius negalėjo isz- 
sigelbet isz vidurio.
TIK BEPROCZIAI VAIKSZ

CZIOJA BE SKRYBĖLIŲ.
Wilkes Barre, Pa. — Burmis

tras miesto Hart innesze rezo
liucija su 
(council) 
skanibu:

Nekurie

m i esto rodininkais 
sekaneziaikuri

žmones tu rodami4 <

ka rszt as smegenis sa v o paka u- 
szyje neg 
smegenys 
volu t oxi ei
k i am ore be skrybėlių arba ke
purių. Trxlel miesto rodininkas 
nutarė idant tokius beproezius 
ir pusgalvius uždaryti už mūru 
prieglaudose idant nearzintu 
žmones savo kvailu pasielgimu. 
Gerai vasara vaikszczioti be 
skrybėlių bet žiemos laike arba 
kada lija toki pusgalviai 
vaikszczioja be skrybėlių, o gal 
juju neturi tai

Į*ali jojo uždengt idant 
guogeje ne eksploda-

vaikszczioja viso-

patariam aisi- 
szaukti o miestas -dovanos dy
kai skrybėles ir kepures to
kiems be s m egen i a ms.
“NEBASZNINKAS”

ISZBAIDE ŽMONES.

i >

Queretaro, M ox. — Nemažai 
gailiu inkai kada 

atnesze grabu su “mirusiu” 
-Jose Lozano kuris priesz inlei- 
dima in kapa adgijo. 
ninkas’ ’

nuo kapiniu namo. Žino* 
“numirėli“ isz- 
is szalis isz bai

baimes turėjo : 
grab a

u Ndbasz-
sudauže graibu ir*nu-

lx‘go 
nes paregeja 
bėgiojo in vis 
mes.

Lozano tik apmirė ir dakta
ras pripažino buk jisai yra mi
ręs. O kad nekurtose dalyse 
Meksiko, ypatingai tarp var
gi ilgesniu žmonių, nebasz/ninku 
mbalsamavoja, todėl Lozano ir 
adgijo nes kitaip ndbutu adgi- 
jas jaigu butu hžbalsamavOtu.

ISZTIKRO BUVO VIENAS 
ISZ NIEKIAUSIU VAGIU.
Washington, Pa. — Pavogti 

kam v isz ta s v ra. nieky st a ir 
peržengimas tiesu bet jaigu pa
vagia žmogui visas visztas ir 
palieku jam tik viena szlųba, p

ŽUDINSTA
UŽ RADIO’
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LIETUVIAI
UŽTROSZKO
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41 METAS
3

KAIMYNAS NUSZOVE KAI- DU RADO NEGYVUS 
MYNA, KAD NESULAIKE

RADIO nakties:
LAIKE.

TRECZES MIRSZTA NUO 
GAZO ISZ PĖCZIUKO.

Minersville, Pa. — 
damas sulaikyti grajinanczio 
radio, lOla valanda vakare, ant - vyras 
paliepimo savo kaimyno, I . 
ras Jurczyk, 40 metu, isz Prim
rose, likos nuszautas per savo 

Mikola Slisz, kuris 
gyveno per 
Žadintojas 
Pottsvilles kalėjimo.

Pagal liūdintojo pripažinimą 
tai Slisz atėjus 
paliepė jam 
nes jisai negi 
czikas nepaklauso paliepimo ir 
per tai kilo 'barnis, l’ada Slisz 
nuėjo in st ubą, atsinesze kara
binu o kada Jurczikas atidarė 
duris Slisz paleido szuvi mirti
nai sužeisdamas ji nuo ko mirė 
in kėlės valandas ligonbutyje.

paliko paezia ir

sulai k v t i

kaimvna fe

J

Nenore-
Chicago. —

Lietuvis vyras ir Lietuve 
toris, užtroszko gražu. Kitas 

pritipsz’kes. 
v

Pa n odelio rvta * 
nio

gražu.
Jis buvo 

Pęt»| nugabentas ligoninėn, liet dak
tarai turėjo mažai vilties, kad 
pasveiktu^

Kai szi žinia raszoma, 7 va- 
• siena nuo Jurcziko. vakare, dar neteko pa-

likos uždarytas

pas kaimyną 
sulaikyti radio 

dėjo užmigti. Jur-

J u vežikas 
tris vaikus.

MAŽIAUSIA MOTINA 
ANT SVIETO.

Kingsley, Ala. — Praeita 
sanvaite mirė czionais Mrs. .Ju
lija Kaufman, žinoma kaipo 
mažiausia motina ant svieto. 
Motere turėjo 76 metus o buvo 
tiktai 29 coliu augšzczio. Pali
ko vvra ir tris vaikus kurie vra 

ft » *

paprasto dydžio kaip ir juju 
tėvas kuris,turi 'beveik szeszes 
pėdas gugszezio. Motere graji- 
no puikiai ant piano kuris likos 
jai specialiszkai padirbtas, tu
rėdamas tiktai tris pėdas ilgio 
ir *dvi pėdas ploczio.

KUNIGAS UŽMUSZTAS AU
TOMOBILIU NELAIMĖJE.
Greensburg, Pa. — Katali- 

kiszkas kunigas Aleksa Uda- 
czek, 30 metu isz East Pittsbur- 
go, profesorius 
biologijos S
gijoj, Beatty, 
musztas ant 
Povylas Odela, 33 metu, pra
ba s z c z i u s b a žn vez i o s 
Pa., likos pavojingai
ka'da automobilius kuriamo va
žiavo likos trenktas per kita 
automobiliu ant Lincoln plento 
ketures mylės nuo czionais.

tirti, koki yra. pūdytis 
bento ligoninėn vyro.

Nelaime isztiko Lietuvius 
name adresu 3426 So. Wallace 
street, Bridgeporte.

Nutroszkusios moterį 
varde buvo Mr 
ne. Jos ainžius 
lai.

Nutroszkusio vyro vardas ir 
pavarde 
apie 35 metu amžinus.

N uga be n to 1 i gon i n on
iMiiįMHIiiiiMii M'

apie 4(1

nuga-r>

hs pa- 
Meszkauskie- 
- apie 35 ne

Mike Lipszis

vvro
Juozas
‘metu

Apie

botanikos ir 
’. Vincento kolo- 

Pa., likos už
rietos o kunigas

United, 
sužeistas

“ŽIEMA" SU “VASARA" 
NESUTIKO; PERSISKYRĖ.

Pittsburgh. — Neseniai 20 
metu dažidretoja ligoniu, Mrs. 
Franciszka Schilling apgarsino 
laikraszcziuose kad isztekes už 
vyro kuris jai duos 5,000 dole
riu ant užmokėjimo skolų jo- 

ir atsisžauke 
ypatoje Frank Leon- 

74 metu,

b

ypatingai jeigu tasai žmogus 
turi keturiolika vaiku ir paczaa 
ir du nusinesza spyna nuo visz- 
tinyczioM, tai galima tqki vagi 
pavadinti didžiausiu rakaliu. 
Toki atsitikima turėjo sunkiai 
dirbantis Kranas Lutes, vien- 
rrinlfiMl, kuris maitino savo di
dele Hzėimyiia parduodaimtB 
kiauszinius. _ ' x- 'kiauszinius.

tevu. Na 
kvailys 
a rd, 74 metu, isz Balt i mores, 
kuris sutiko duoti Franciszkai 
5,000 iloleriu, puikia szliubine 
szlehe ir puiku narna. Vincze- 
vone atsibuvo praeita sanvaite 
bet po suriszimui mazgo mote- 

“ davė savo 
mylimai tiktai pėukis dolerius 
o kada toji imsiprieszino tai jai 
atkirto: “megyk tu gauti nuo 
manės penkis tuksta'nczius do
leriu.” Nuotaka užveda teisina 
ant persiskyrimo už sulaužymą 
duoto žodžio ir dabar porele 
gyvena atsiskyria.,

TRYS ANGLEKASIAI UŽ
GRIAUTI KASYKLOJE.
Scranton, Pa. — Per nukri

timą a'kmenįi Jermyn kasyklo
se, Hudson Coal Co., U ta minko 
ryta, likos užgriauti trys anglo- 
kasiai Vansickel ir du broliai 
McAndrews. Kun. Langan insi- 
leido in kasyklas -duoti pasku- 

' abuojiucijti mirtjztąntiems.

sios

rystes “jaunikis

vardas* i u pavarde 
Saudargas 
amžiaus.

nelaime kalbamuose 
namuose patirta szitaip. Kai
mynai- Panodeli nužiūrėjo, kad 
minėtuose namuose nesirodo 
gyvybes žen k 1 u.

Kada prisiartino ir pietus, o 
namai atrodo kaip iszmire, tai 
duota židoti policijai.

Apie -31 
iszmusztas langas ir 
narna n. 
šit i ko.

Gazas sroveno 
stabai suszildvti. 
kanapoje sudėjo moteris ir du 
vyrai. Ant stalo buvusi stik
line vandens. Mike Lipszis ir 
Nleszkauskione buvo mirė, o 
pas Saudargu, matyti,' dar bu
vo gyvybes ženklu. Jis skubiai 
iszgabentas in ligonine.
TĖVAS 30 VAIKU; 23 GYVI.

Ottawa, Kanada.
Dubuo, 68 metu, džiaugėsi kad 
vra tėvu v 
szi m t as 
ana 
vra

Jojo pirmutine pati mirė 
penkiolika metu adgal su ku
ria susilaukė 23 vaikus kurie, 
yra visi gyvi ir sveiki. Antroji 
jojo motore turi 38 motus.
PAKORĖ NIGERI KURIS

SUEDE DVI MERGAITES.
Mexico City, Mex. — Žino 

pribuvo isz Cuernavaca del 
laikraszczio El Universal 'Gra- 
fico, Imk inirszia gyventojai 
Yatepace, provincijoj Morelos, 
pakorė nigeri Hernandoza ku
ris nužudo 'dvi mažas mergai
tes, sukapojo ant szmoteliu .po 
tam suodė. Žmog-e<lis likos su
sektas per szunis kurie atitiko 
kaulus mergaieziu ant meszly- 
no arti žadintojo grinCzios.
NUŽUDĖ PA0ŽIA IDANT SU 

KITA APSIPACZIUOTI.
Enfield, Mass. — R. N. Nor

man, 26 metu; geisdamas atsi
kratyt nuo savo.32 
ežios kad po tam g 
paeziuot su kita mergina, ap
laistė jaja su gazolinu, szove in 
galva jai po tam uždegė lova 
ant kurios nelaiminga motere 
gulėjo su kūdikiu. Uguagcsiai 
pribuvo in laika užgesino ugni 
o motore su kūdikiu išgelbėjo 
bet ir trumpa laika miro. Pali- 
cija aresztavojo vyra kaipo nu
žiūrėta o mergina, su kuria tu
rėjo pažinti, prisipažino kad ji
sai su jaja mane apsipaczhiot 
nes persistatė save kaipo jau
nikis. Porele gyveno su savim 
tiktai du motus.

o’ 
b

valanda dienos liko:-, 
inlvstu. 

Czia pasirodė, kas at-
.. A» - ’ Ai*1'' ■1 * ■*' '*** ♦ '■ ■ * *■ ’ *■

1 sz pec.zi ūko
Kedese Ir

—" Louis

trisde- 
pakrikszti ntas 

Dubuo

I i

30 vaiku 
likos 

diena.
di'džiausia Kanadoje 

pati

szeimyiia

i n i rszi a

metu pa- 
faletu a,psi-
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TRŪKIS SUMALĖ 10 VAIKU 
VAŽIUOJANCZIU IN 

MOKSLAINE. V J ■!* - If f
Beria, ()liio.

Jcu isz kaimo Brook. Park va
žiavo bosu in mokslai ne. Bosą 
vare John 'Pavlor o kada prisi
artino prie New York (Ymtral 
gcležkelio neužtemino atleken- 
czio pacztinio ekspreso kuris 
trenkė visu smarkumu in bosą 
sumaldamas deszimts 
tik viena iszliko gyva.
sustojo kokia -du szimtu pėdu 
nuo vietos nelaimes. Ambulan- 
cai. pribuvia isz Bevea suran
kiojo szmotelius nelaimingu 
vaiku.
SZUO APSAUGOJO VAIKUS 

NUO SMERT.
I'rvs vaikai 

farmerio J. M. Strickers likos 
iszgeTbeti
per szuni Rex, noriais jisai 
pats paaukavo savo gyvasti už 
juos. Kada vaikai ėjo per gir- 
ria pas savo (lede, 
ant artimos farmos, 
tris jaunus 
muose. Vaikai neprijausdami 
nelaimes prisiartino prie mesz- 
kueziu ir pradėjo su jais bo
x'i utis. Sztai iszszoko isz tan- 
kumviui motina rneszkucziu.

» I * •

A'aikai pradėjo bėgti o szup pa
galėlis su

ISZ LIETUVOS
Dvylika vai-

fe

vaiku o 
Trūkis

Al too n, Wis.

nuo baisios mirties 
Rex, norint s

gyvenanti 
pa regoj o 

meszkuczius kru-

si Ii ko ant pleciaus 
nieszka. Vaikai adbogia pas dė
de apsakė savo atsitikima. .Dė
dė su kitais nusidavė anf vietos 
bet rado Lenais tik sudraskvta 
szuni o męszka su meszkucziais 
dingo. Narsumas isztikiamo 
szunio. apsaugojo vaiku gyvas
tis o jeigu lUKszuo tai butu tik
rai vaikui sudraskyti.
KANARKA PASIKORĖ ISZ 

NULIUDIMO.
Allentown, Pa. — Būdamas 

dideliam nuliūdima kad jojo 
drauge atsiskyrė nuo jojo per 
mirti, puikus kanarkelis prigu
lintis prie Mrs. Cecilijos Har
ris, pasikorė savo kletkoje. Jau 
ne karta pauksztelik ketino at
imti sau gyvastį bet kožna kar
ta likos užtiktas. Ana diena nu
tilo giedojus o Mrs. Harris nu
ėjo pažiūrėt kas jam atsitiko ir 
rado kanarkeli tarp drūtu.' 
Daugeli kartu likos atidaryta 
klctka idant kaba r kelis iszlek- 
tu bet neapleidinejo savo gy
venimo kuriame praleido tris 
metus su savo drauge ir isz di
delio nuliūdimo pasikorė.

atsitinka ir

r>.

Panasziai atsitinka ir su 
žmoniems; vienas kito netekia 
mirszta isz 
dimo. .
TVIRTAS TIKĖJIMAS SU
GRAŽINO JAM REGĖJIMĄ.

į Frackville, l>a. — Nematy
damas dienines szviesos per du 
metus, Robertas F. Bowen, 43 
metu, gyvenantis w 445 W.

gailesties ir nuliu-

gyvenantis 'po 
Pine ulyczios, staigai praregė
jo ir yra dėkingas Dievui už 
sugrąžinimą jam akiu szviosa.

Bowen neteko regėjimo 28ta 
J u lajaus, 1927 mete ir nuo t ojo 
laiko tvirtai tikėjo kad jam 
Dievas sugražins regėjimą. Pri
gulėjo jisai prie “Dievo Bažny- 

ir buvo kelis kartus pu
-ulejo jisai prie

ežios”
teptas per pryczori Straub isz
Strnbury, kuris I
(žinoma prptestoniszkas) mies
to. Bowen tvirtina kad jojo ti
kėjimas ir maldos sugražino
jam regėjimą.

“RITUALINE ŽMOGŽU
DYSTE,“

Viena 1

KURIOS VISAI 
NEBUVO.

Vilniuje neseniai invyko isz 
esmes komiszkas. bet galejes 
liūdnai pasibaigti i n vyk i s.

3 metu mergaite in-
bego in vieno Žydo krautuve 
nusipirkti obuoliu. Buvo jau 
po 8 vai., vadinasi krautuve tu
rėjo but uždaryta. Savininkas, 
žvilgterejes pro duris pamatęs 
netoli policininką, mergaite 
sulaikė. Žvilgterejes kita kar
ta, fxatnate policininką lyg ir 
pas ji ateinanti.

Tada jis mergaite intrauke 
in tolinfesni kambarį. Mergai
te nusigando. O kai dar pama
te, kad tas Žydas varto dideles 
skardai kirpti žirkles, eme 
szaukti, mat mane, kad ežia ,»i 
dabar macams piaus. Žydą.*, 
bijodamas kad neateitu polici
ninkas eme mergaite tildyti, o 
kadangi toji vis labiau szau- 
ke, užkimszo jai gerkle.

V is del to mergaite isztruko 
iszbėgo szaukdama in gat

ve. Pirklys, bijodamas, kad su
sirinkusi ir vis didėjanti miniu 
jo neužmusztu, pasislėpė. Tik 
vėliau policija, isztardžiusi ir 
mergaite ir pirklį, iszaiszkino 
visa invvki.

žirkles,

ir

92,000,000 LITU NUOSTUO- 
LIU ISZ GAISRU.

Kaunas. — Padaryti 1918- 
1928 m. gaisru nuostuoliai Lie
tuvoje siekia 92,042,543 litu, o 
kovai su gaisrais per ta laika 
iszleista 4,767,907 lit. Per ta 
laika buvo 9103 gaisrai, isz to 
kiekio mažu 5838, didesniu — 
2659, dideliu — .55 ir labai di
deliu — 51. Gaisru ir nuostuo- 
liu skaiezius kiekvienais 
tais
atsitinka 
nuosz

sen a k.

ŽEMAICZIAI NUGRIOVĖ 
BAUDŽIAVOS KRYŽIŲ.

Pi'iesZ Plunge .prie Salantu 
keliu apie 1898 mt. kunigaik«z- 
tis Oginskis buvo pastatęs di
deli cementini ąžuolo pavida
lo kryžių. Kryžius buvęs isz- 
kilmingai atnesztas. Seniau jis 
stovėjęs kunigaikszczio senuo
siuose romuose ir buvęs labąį 

Pasakojama, kad toje
vietoje, kur buvo kryžius pas
tatytas, baudžiavos laikais 
plakdavo baudžiauninkus. Ka
sant žvyrą randama žmonių 
kaulu ir senoviniu daiktu 
pinigu.

NUSZOVE ŽMOGŲ.
Biržai. — Tetirvinu kaimo 

stambus ūkininkas K. J. mir
tinai braukininko szuviu per- 
szove to paties kaimo ūkinin
kaiti Žagrafkeli Matu, 27 m., 
amžiaus. Pcrszautasai skubiai 
nuvežtas in Panevėžio ligonine 
czia po keliu dienu mirė. V e
lioniui szuvis |HTskrod(‘ vidu
rius siekdamas plauczius, nes. 
szuvis paleistas in krutinę.

ir

bei žmonių, 
pamaldos

»REIKSZMINGOS 
PAMALDOS.

Szakiai. — Gruodžio 1 diena 
Szakiuose, dalyvaujant daugj> 

buvo at lai k v tos
su pritaikintu iš

moksiu už katuli kiszku d raugi- 
Iju ir ju veikimo persekioto
jus. Pamaldas laike pavasari
ninku dvasios vadas kun. Szal- 
czius.

'5

■ H. NELAIME.
Liepalotai (Szakiu apskr.) 

Lapkr- paskutinėmis dienomis 
pil. Užupis, versdamas kluo
ne nuo sznlines sziaudns, staiga 
nukrito žotnen. Po ki^k laiko 
rado ji ten begulinti be žado. 
Pasirgęs tris dienas apleido 
szi pasiiuli. Palaidotas Gino- 
džio menesio 2 d., Luksziu ka
puose.
VILKAVISZKIO DAKTARU 

BYLA UŽ KYSZIUS.
Kaunas. — Sausio 10 <1.. Ka

riuomenes teismas nagrinės 
byla VitkaviHzkio apskr. gydy
tojo J. Kudirkos ir 4-to arti
lerijos pulko gyd. Kazio Gude
lio ir keliu Žydu, kurie kyszi- 
ninkavimo keliu stengiasi iš
vengti karines prievoles.

Daktarai Kudirka ir Gude- 
teismo isz

-t.

me-
gaisru

57.2
apskritiesJ

auga. Daugiausia 
kaimuose — 

miestuose
teisinis —■ 19.2 nuosz., dvaruo
se — 7.8 nuosz., miesteliuose Ir 
bažnytkičiniuose — 7.6 nuosz. 
Dega daug leiitpiuviu ir ma
lūnu, vidutiniszkai po 4 lent- 
piuves ir 8 malimus per metus. 
Nuostuoliu daugiausia tenka 
kaimams — 41 nuosz., mieste
liams — 34.2 nuosz., dvarams 
— 9.7 nuosz., miestams npskr. 
teisėmis — 7.9 nuosz.

T 
nies 
platinės, pav., viso per 
rus sudegusio turto tik 
nuosb. apdrausta, vadinas 88.7 

už kuri 
savininkai negauna jokio at
lyginimo. Musu piliecziai iki 

mažai invertiiia ap-

Purto apdraudimas nuo ug- 
pas mus darmažiau iszsi- 

gais-
11.3

nuosz. turto sudega,

sziol per 
sklraudinia nuo ugnies.

SKAUDUS DALYKAS.
J’elsziu nuovados daboklėje 

yra pil. Žilinskiene, kurios ne
priima no vienas jos su nūs, 
kad ir puikiai galėtu iszmai- 
tinti. Kodėl, sūnūs, toki yra? 
Kur ju meile motinai!

JONISZKIO KUNIGAS 
KAMENDORIUS 

INSIMYLEJO IR VEDE.
laike misijos Žagare, Gruod. 5 (Isz priva

tinio laiszko, 
savo broliui (’hieagoje). 
liiszio

rą szvt o

j

ANT MANEVRU.

Laike dideliu manevru ūžti-
*

ko afieierius pakelyje kelis Žal
nierius mieganezius, kurie net 
kriokė, ir paszauke:

Ar tai szitaip pildote su
vo služba ? . i

— Mes, ponas ' aficieriau,

lis už užstatą ligi 
leisti.

Paskutines Žinutes
KarloIf Horton, Kaus 

Finger motere, staigai pnmiszo 
ant proto, papjovė savo 7 ir £ 
metu dukreles, po tam pati s^fi . 
perpjovė gerkle nuo aurios lyg 
ausies.

K Mt. Carmel, Pa. — 
vardas Kravczyk, 19 mėnesiu 
inpuole in kubilą karszto van
dens ir kaip rodos nuo apšau
ti nimo mirs.

U Havru, Franeije. — Pen
ki žmonis likos užmuszti pęjr 
nukritimą eroplauo arti Dip- 
P<‘*

sesers 
— Jo- 

k u n i ga s k amendor i us, 
jaunas vyras, insimylejo.pane- 
le K ved erai t o isz Žagarės 
miesto Naujosios gatves ir ja 
ve,de. Po vedybų apsigyveno 
Klaipėdos mieste. Ten jauna
vedžiai nusipirko sau namus ir 
ramiai gyvena.

Lietuvos žmones labai žin- 
geidauja apie kunigus, kad jie 
ir in Dieva nebetiki. Pasileido 
visai Lietuvos dvasiszki teveJ 
lai. wX»>
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Armond Beach, 
Milijoneris Jonas D. Rocketd- 
leris, turėjo trumpa pasivaži
nėjimą eroplaue, bet ne augAz- 

kaip jamkiolika petin 
Senukas bijojo

nugszcziau lėkti.
fl Chicago. —

KI a. *—

cziau 
nuo • žemes.

Du szimtai 
žmonių buvo priversti apleisti 
savo gyvenimus Northside pei 
užsidegimą namo. Tame laiku 
buvo smarkus szaltis o žmonis 
tik turėjo apatines drapanas.

O j tu nevidono už ka muszi 
sesute? tarė tėvas in aunu.

— Asz tetuk Imvijuosu, 
teip kaip tęte su mama.

■ • (W' «n ė.
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Kas Girdėt
Laikas nuo laiko trankosi po 

visa Amerika “ 
szvietos, literatūros ir mokslo 
iribrukdami žmoniems visokius 
laikraszczius, paniekindami ki
tus o savo girdami kaip tai jau 
mums nekartu musu skaityto
jai danesza. Ant .paveizdos isz- 
traukcm tik trumpai isz gro- 
matos vieno isz musu skaityto
ju ka kalba toki apszviest-gal- 
viai”: “•••“randasi czionais 
tokiu kurie kalba kad jusu 
laikrasztis yra negeras nes dau
giausia ji žmones skaito; kalbi
na mane visaip idant paliau- 
czia ji skaityt o užsiraszyt 
moksliszka( ?!) laikraszti bet 
asz tokiu mokintu asilu neklau. 
sau nes mums jusu laikrasztis 
geriausia patinka o kad man 
kitus duotu ir už dyka tai juos 
neskaityczia, veluk užmokėt ir 
skaityt jusu laikraszti. Kitus 
numeta po stalu kaip ateina o 
eina pasiskolint 
savo kaimvnu
daug kartu susibara 
vyrais kad tokius niekus nžsi- 
raszo kad nesupranta ka skai- 
to**** ” — Daug panasziu gro- 
matu aplaikom' kuriu netalpi- 
nam nes in juju vieta talpinam 
gardesnįns szmotelius del musu 
skaitytoju.

emisarai ap- 
»>

giliuikis netankiai atsitinka ant |qy VlQII 
Panaszu gilinki turėjo J. W.

Tawes isz Pottsvilles, Pa., ku
ris atidaręs dideli ojsteri sve- 
renti suvirszum viena švara ra
do 23 I 
linkui viduri hikszto kurie yra 
labai puikus ir vienokio didu
mo.

tru kartu.

TAMSUS
. '** , v
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Szaliu
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BOLSŽEVIKAI
NAIKINA

KLIOSZTORIUS

&
.. ry,-- ,'ty -įlF’,-- - —-T---7- —• — '■ ■■■'7 ' r-—’-r-.,

PINIGUS DĖJO IN KI8ZE- 
a. «r* A A V Tl A

■ 1 -y-"

baltus perlus sulietus ap-l SZVAICARAI
• i. • i.......... "

Inžinierius B. Rice Davies 
isz Bangoru, nutarė apskaityti

TIKI IN VISOKIUS BURTUS 
IR ISZPJAUNA SZIRDIS 
MIRUSIOMS MERGI-

1 1 Am > * *

NOMS ANT GILIUKO.

SUARDĖ DINAMITU SENA 
KLIOSZTORIU, KITUS PER-

MAINO ANT OIRKUSO 
IR KLIUBU.

NIU O VAIKAI BADU 
• MIRĖ.

Odessa. — Pagal isztyrilieji
mą valdžios tai prieglaudoje 
del vaiku praeitai meta mire 1,- 
062 vaikai isz •skaitliaus 1,098 
vaiku. Prieglauda Ekaterinos- 
lave likos uždaryta per valdžia

• 1 * . •.•* . O ’ v •

nes

PILGRIMU ’ 
ATVYKIMAS

'ApĮ|>
Mi.f" < 
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I'.IX T"jo būti valdžios p^^et A'

kiek sziadien kasztuotu pasta
tymas vieno Egiptiszko pira
mide, panaszu kokis yra pira
mides Gizeli. Kasztus statymo 
Davies apskaito pagal tebyri 
kasztu materijolu ir užmokėji
mą darbininkams. Del pastaty
mo tokio piramide kokiu yra 
Gizeli, tada reikėjo apie 100,- 
(XX) darbininku kurio -dirbo 
priėjėjo 20 metu ‘bet sziadien 
toki pati piramide pastatytu 
21,000 darbininku in viena, me
tu ir kasztuotu apie tris milijo
nus doleriu.

I 1 
Pilgrimai nenorėjo demokra- 
tiszkos konstitucijos.

Del blogo oro ir del kitu 
priežaseziu, kolonistai iszlipo 
iiz laivo Massachusetts vals
tijoj ir ne Virginijos valstijoj . 
kaip jie norėjo, ir jie neturėjo 
kitos valdžios formos, tik «zi- 
ta kuria tarpe savo insteige. 
Ir nebuvo paskutine sutartis. 
Naujoj Anglijoj užtektinai ki
tu paraszyta.

t
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1Pirmadieni, Gruodžio 22 d., 
1620 m. mažas valtte nuo di
desnio laivo “Mayflower” 
priplaukė prie Plymouth’o in- 
lunkos. Tai buvo to laivelio 
tree.zia kelione aplink Cape 
Cod krauta. Istoriszka pasaka 
apie dideli akmeni, Plymouth 
Rock, kuris kilo isz vandens 
prie kalonelio ant kurio isz- 
lipo vyrai nuo “Mayflower” 
sziadien yra tradicija. Bot isz- 
tikruju yra tikra pasaka. Taip • 
prasidėjo Anlgiszka kolionija 
Amerikoje, kuri losze tokia 
svarbia role Amerikos tautos 
pradžioje.

Mayflower

laivo

I

I

tonais atsibuvo daugelis 
bjaurybių per soviatinius vir- 
szininkns. Norints tonais novos 
radosi (ant popioms tiktai) 62 
t arnaites del priži u įėjimo vai
ku ir tiek aplaikydavo algų bot 
d a žiu retoj u radosi tiktai 18. 
Daugeli vaiku kam i si ja rado 
negyvus su tnszezioms bonkii- 
toni's nuo pienoIburnolose, kurie 
mirė isz baldo.

Tiktai tieji kiim'bariai buvo 
užlaikyti szvariai kuriuos už
imdavo dažiuretojai, daktarai 
ir claži u re to jos o likusieji buvo 
patiaszus in tvartus.

PARDAVĖ SAVO PACZIA 
UŽ 75 KAPEIKAS.

— Kaime Balžy, 
Nikolas Kosylla, būdamas gir
tu pardavė Savo paežiu Miki
tai Jarosinni už 75 kapeikas ir 
dvi bonkas vodkos. Kada Ko
sylla ant rytojaus iszsipagirlo- 
jo, pradėjo gailėtis ka padare 
ir ne norėjo klausyti apie par
davimu paezios, 
nas atėjo pasiimti, savo tavora. 
Jarosinas apskundė Kovylla ir 
reikalauju 500 rubliu už neda- 
laikyma žodžio. Sudas atmetė

r t

»
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Apart tikejimtezkos priežas
ties, Pilgrimus verte kiti da
lykai apleisti Anglija. Angli
joj toms dienoms buvo visokiu 
permainų*— politiszku, ekono- 
miszku ir tikejimtezku. Puri- 
tanai buvo szioki toki ponal- 
czia ir vdurines kliasos biz
nieriai, 
permainų. Ir naujas pasaulis 
buvo tinkama susirinkimo vie- . 
ta nepatenkintiems.

Bet isz Europos žmones vy
ko netik in Virginija. Tarpe 
1620 m. ir 1642 m. 18,600 as
meniu 
18,000 ir kitas vakaru Indijos 

ir tik 14,000 vyko in 
Bet kuomet 
apgyvenimas

I: ■ ■

Geneva, Szvnicarije. - 
Jurtonbergo danesza in czio- 
ais apie baisos piktadarystes 
papildytas tiksle visokiu bur
tu. Nežinomas piktadarys at- 
pleszinoja grabus jaunu mer
ginu ir iszpjauna joms szirdis. 
Laikraszczei, raszo placzer 
apie tai, kad per visokes juo- 
daknygos ir burtininkystes ku
ri haisei pradėjo platintis tarp 
lengvatikiu Szvaicariszku kai
mu oczi u.

Daugeliuose kaimuose gy
ventojai laiko ir saugoja kai
po brangius dalykus, ant sku- 
ros paraszytus burtus nuo se- 
noviszku laiku iszsilikusius ir 
kuriuos tvirtai tiki. Prie ap- 

vaistu priguli 
kurie ketina isztikrinti

Isz

apie baisos piktadarystes

raszo

VI- 
aplinkineje 

ir Leningrado dabar

Iii

A 4?

visi kentėjo nuo tu t“Mayflower” 
gai prasidėjo viduri 
szimtmcczio, kuomet Anglijos 
karaliene Elzbieta iszleido 
proklamacija vereziant visus 
savo pavaldinius melstis sulyg 
reikalavimu insteigtos bažny- 
czios. Kaikurio nesusitaikan- 
tioji istorijos vadinti “Brow- 
nists” ir “atsimetėliai” prasi- 
szalino nuo valstijos 
ežios ir insteige nepriklauso- 

Pra-

pilgrimu var- 
16-to

Elzbieta

r" 1
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Moskva. — Simianovo kliosz- 
toris, kuris už cariszku laiku 
buvo vienas isz turtingiaushi 
Rosijoj, likos suardytas per di
namitą o 5,000 liolszcviku isz- 
nesziojo likuczius inmesdami in 
upe. Tasai kliosztorius likos 
pastatytas 600 metu adgal per 
Szv. 8ergiusza.

Komunistai perdirbo kated
ra Szv. Izaoko Leningrade ant 
kliubo o varpus sunaudojo ant 
kitokiu tikslu.

Beveik penkesdeszimts 
šokiu kliosztoiiu 
Mos k vos
yru ardomi o iii ju vieta stato 
mokslaines, kliubus ir valdisz- 
ku's namus. Vaipus isz tuju 
kliosztoriu ir cerkvių sunaudo
ja už tuos pinigus ant insteigi- 
mo žverineziaus.

Garsus Aleksandro Ncwska- 
ja Lawro kliosztorius Lenin
grade likos permainytas ant 
komunistu akademijos kuria
me patalpys naujus studentus. 
Tasai kliosztoris buvo pastaty
tas 200 metu adgal.

Matyt kad ka Dievas geidžia 
nubausti (ai jam pirmu atima 
protu — panasziai ir su komu
nistais Rosi joje.

NELABAS TĖVAS. B
Radoviczy, Lenk. — Likos 

czionais aresztavotas darbinin
kas Motiejus Kobon už tai kad 
nežmoniszka i pasielgi nėjo su 
kūdikiu, kuri jojo pati susilau
kė su savo prielardiniu.

1 1-11 _____ 1______ _ .. _. t

rodo, 
pakauszi

Moskva. nuvyko in Barbados,
Soviatiniam laikrasztyje “Iz- 

wiestyach ” buvo patalpinta sė
ly a 111 i s a | >ga rs in i ma s:

“Radau ziegorcli iszšodyta 
keliais deimaidais ant Šunskus 
ui vežios, 

•r

salas,
Massachusetts.
Massachusetts 
buvo mažas ir nedaugiausia 
žmonių atvyko bet pagarsėjo 
istorijoj lodei kad buvo pra
džia Amerikos kolonijų, ku
rios vedinus tapo Sziauru Ame
rikos Jungtines Vatetvbes

— r. L. L B.

nuo“Saule 
moterėles net 

su savo

m :

Apsileide moteres yra prie
žastim daug jH^rsiskyrimu tarp 
poru.” T*:- *-n ““------
koninkas 
laike pamokslo 
Tolinus jisai sake: 
moterių priesz 
rėdosi szvariai 
ežiai l>et kada pagauna vyra in 
savo kilpas tada apsileidžia 
visame. Daugelis poru persiski- 
ria per nenuilstanti barni tarp 
saves o ypatingai jaigu motoro 
laiko savo vyra po pantapliu. 
Zokoninkas turėjo teisybe.

i 4

Uaip kalbėjo tūlas zo- 
kunigas Joakimas 

Filadelfijoj. 
“ Daugelis 

apsivvravima 
ir pritinkan-

gali in-Nevisados žmogus 
spėti kur randasi, jojo giliukis. 
Sztai ana diena kokis tai varg- 
szas užklupo ant ulyczios mios- 

turtinga kureziu 
jam galva 

“bile.” Kada atsikvotej 
ežias nerado puikaus ziegorelio 
ir maszneles bet už tai surado 
vela savo girdėjimą ir nesigai
li pavogtu pinigu.

te Bostone, 
siunuszdamas 

bile.” O

su 
kur-

patiLaiminga motore yra 
Cirilo Krokoskio isz AVinonos, 

Eidama pakraszcziu 
rado peria 

raudonos *borvos. No-

Minn.
upes Mississippi,
baltai
rints jai aiiksorius siūle 600 do
leriu už ji bet ji ji nepardavė. 
Dabar žmones vaikszczioja pa- 
kraszcziais upes su vilczia su
radimo daugiaus -perlu liet tas

Locnininkas 
užmokėdamas

gali ji 
atsiimti užmokėdamas 5 rub
lius už kasztus ir patalpinimu 
szito apgarsinimo.”

Ant rytojaus ant paduoto ad
reso atsiszauke apie 979 žmo
nes kurie pamote ziegoreli. 
Kožnas prisipažino prie pames
to ziegorelio o nekurie net kal- 

Dieve mano, kiek tai 
linksmu valandų praleidau su 
tuom ziegoreliu.

Laimingas snradejas ziogo- 
relio net tryne rankas džiaug
damasis isz biznio nes kožnam 
sugražindavo po ziegoreli už
dirbdamas ant kožno po ketu
ris rublius czysto pinigo nes 
kožnas ziegorvlis kasztavo jam 
95 kapeikas. Bet dali savo už
darbio turėjo jmsidalinti su re
daktorium kuris apie tuja ap- 
gavysta gerai žinojo. Juk kož
nas turi gyvent. . .

bojo: i 4
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Isz Pekino, Kinu ,ateina liūd
nos naujienos buk arti du mili
jonai Kincziku iszmire badu ir 
nuo szalc/zio ir da keli milijonai 
iszmirs.

Provincijoj Szanszei, kada 
szaltis daejo 32 laipsniu, tuks-

su-

Szanszei

taneziai sustingusiu žmonių 
rasta’ant keliu ir lauku.

Vieni Kinczikni mirszta be 
baimes kiti meldžesi in savo 
Budda ir Konfucijusza bet abu-
du Kiniszki dievai tyli. Dingo
tieji laikai kada dievai ir pra
našai prakalbėdavo in žmo
nes.

* *
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pain ĘKPĖLLERI
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* galės — pirm negu pastos tik-
I rai pavojingu. Atsikratikyte 

•// peršalimo naudodami PAIN- 
/ EXPELLERI su pirmu ko- 
,V. sulio ir čiaudėjimo apsireiski- 
®mu. Du ar trys išsitrynimai 
W su PAIN-EXPELLERIU su- 

teiks jums neįkainuojamu pa* 
Raibą.

Neapleiskite 1
Peršalimo! ‘

Sustabdykite pirm negu iši

rai pavojingų. Atsikratikyte 
peršalimo naudodami PAIN- 

sulio ir čiaudėjimo apsireiški-
W 1 aA-.____?----------------a

PAIN-EXPELLBRIU su-

kaliadia? Jis pralinksmins jus. Jis sustiprina jėgas. Jis
•u • * * - c inri^ttin 11 IllZfifflS. 11S SU*

»

t tr t» t»
StrtodiegliQ

kalną didumo bankutėseį 
tai, didesnė 70 centą,

Reikalaoltita srtimiausio)e Vaistinėje

p*cd- 

Atgaivinanti*

Ttea'jiią V-H* «**uratnaujintas 
ir

y i
mas nuo 
st -
*»

etų laikotarpio._ Dėlto jis 
ludojaraaa U l ‘
Kosulio, , Paprastu 9«rkl*s 

I KruHntle. Gėlimą Pečioo- 
k>, Neunuclioa. C ‘

Netenka — 
kuomet PAIN-RXPKLLERIS stois 
boci. Muskulą oeiimsi if Skaadepmsi

efektas M PAIN-BXPELLKkIO

ir sutvirtinus.

lo. Dėlto lis 
tekvtnenduoia- 
>rastą Gerklės

itinėie. G« 
earikljoK

didini 
didesne

arba raiyidu į

PAIN-EXPELLERIU išsitrynimas paakstina kraujo cjr- 

i sutrikau jums daugiau galios pasipriešinti ligoms. Jis SU- 
’• kelią jumyse* impulsą kovai su paprastais susirgimais. 

Galios 
pranyksta.

išsitrynimu su*

fPAINI XP1 ILLR •

J • ‘

raganajoneziu 
tokio, 
meile ir isztikimysta mylimu 
ypatų, teipgi turi visokius bur- 
tinikiszkus, raganiszktis daig
ius, kurio užtvirtina žmogui 
laime, ramybe, apsaugoja gjr- 
vulius nuo užkroczemujii ligų 
ir 1.1.

Žino jie būda kokiu galima 
atrasti žemoje paslėptus skar- 
bus, bet reike prie to turėti 
peili, su kuriuom iszpjauta 
szirdis jaunos palaidotos mer
ginos. Teipgi pasirodo kad ap- 
1 i n k i nėjo J urton bergo, 
tai kvailys is/.pjaustinedamas 
mirusiu merginu szirdis, davė 
tai su peiliu su kurio pagialba 
( !) galima atrasti skarba.

I)a ant svieto randasi užtek
tinai tamsiu vietų kur žmonis 
tiki in burtus.

kada darosi-

kuriuom

kokis

LAIMINGIAUSES KAIME
LIS ANT SVIETO.

I Inmburg, Vo'kieiijo. 
žas kaimelis Ebern, ne toli nuo 
czionais, gal yra laimingiauses 
kaimelis ant svieto', nes gyven
tojai nemoka jokiu padotku, o 
kožnų szoimyna aplaik'o kelis 
vežimus malku ant meto ir da 
po 60 markiu pinigais. Pinigai 
yra uždarbis Inuo pardavimo 
medžiu isz dideles girrios kuri 
priguli prie kaimo, o gaspa- 
doriai teip f elgėsi dorai su pel
nu kad visi pinigais pasidali
na.

MIRE VARGSZU BET 
PALIKO $8,000.

London. — Kokis tai Ame
rikonas Roland Rockwell, 55 
metu amžiaus, radosi ant bar
do pas Mrs. Clifford, 
nekarta kalbėdavo, jog neturi 
no szilingo prie saves ir mirė 
didžiausiam varge. Po laidotu
vių gaspadine norėjo parduoti 
jojo senas drapanas skudur- 
ninkui. Bet pirma apžiurėjo 
drapanas ir nemažai nusisto- 
bo, kada pamjiszale surdoto 
rado 6,000 Ameri'koniszkais pi
nigais o 2,000 bondosia., At ra
do adresus giminiu, 
pranesze apie suimti, 
mirusis emo dalybas svietineje 
karoję ir buvo gazuotas pasi
likdamas po karei Anglijoj 
kur užsienio ubagavimu.

DŪDOJE RADO SKARBA.
Novogorod, Austrija — 

finoje bažnyčioje sugedo var
gonai, metras nežinojo kas bu
vo do priežastis, kad viena 
isz dideliu dudu — bosu visai 
neiszdavinejo balso. Ant galo 
parvežė strapstoju vargonų, 
kuris ėmėsi suardimo eregelio. 
Iszardes konia visus vargonus, 
o kada pradėjo czystyt dūdas, 
bosulje surado koki tai punde
li, kuriame rado daug Fran- 
cuziszku, Austrijokiszku h* 
Muziku pinigu. Kolis puikius

Ma-

kuriai

kuriems
Badai

Vie-

Austrijokiszku

žiedus ir pnikilu stilietn kurios 
rankena buvo uždėta deiman
tais. Po radimui turto, strajin- 
lojas dingo nežino kur bet ji 
iszdave vaikas kuris jam pri-

1 geibi nėjo

bažnv-

czystyt vargonus.

i

Pa- 
;al daktaru tyrinėjimą,"pasi

imk kūdikiui permiiszo 
ir iszlaužo rankute. 

Kobon’as likos nubaustas ant 
asztuoniu metu kalėjimo.
MARES ISZ ME T E ANT 

KRANTO SENOVISZKA 
TURTĄ,

Lodonas. — Po popaprastai 
viesulai, kuri vieszpatavo per 
kėlės dienas aplinkinėje Suf
folk, vilnis mariu iszmeto ant 
kraszto daugeli pinigu parei- 
naneziu nuo laiku Anglo-Saxo- 
niszku. Teipgi daugeli visokiu 
papuoszu, indu ir 1.1.

Teipgi aplinkinėje Aldeber- 
go vilnis iszmeto daug 
viszku užliek u. 
tis metu atgal

seno-
Apio tukstan- 

• netoli 
miestas Duiinich, kuri 
marios. Visus dalykus nusius-

radosi 
užliejo

e F 
teismą. . ’
KAIMU O OŽIAMS NEVALE 
PARDAVINET GYVULIUS.

Moskva. — Cenįraliszkas 
Veikentis komitetas Soviatn 
iszdavo ukaza kuris uždraudžia 
turtingiems 
skersti kiaules ir kitokius gy
vulius arba juos parduoti. Už 
peržengimą, t uju tiesu valdžia 
konfiskuos visus gyvulius, bus 
baudžia m i ka Įėji mu 
guitais isz sklypo.
PRASIDĖJO POSĖDIS

DEL SVIETINIO NU
SIGINKLAVIMO.

Londonas — Penkių Didžių
jų Valstybių, būtent, Suv. 
Valstijų, Anglijos, Francijos, 
Japonijos ir Italijos karo lai
vynu konferencija prasideda 
sz i an d i e.

Konferencija atidaro Angli
jos Kandi us George, 
ryte Greenwich laiku.

Jo atidarymo kalba bus pen 
duota per radio ir Amerikoje.

Anglijos British Broadcas
ting kompanijų ir National 
Broadcasting ’kompanija Ame
rikoje ir 'kitu delegatu kalbas 
perduos pei^ radio*

Karalius George kalbės 6 
vai. ryte Amerikos laiku.

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS
ST. CLAIR, PA.

Bell Telefonas 1430-R.

k a imuoezia ms

arba isz-

būtent, 
Francijos

11 vai.

•sirgo ant akiu.

ta in valdiszka muzeju.
ŽIOPLYSTA DAKTARO.
Sicilija, Italija. — Tula mo

toro, pati muliorians, motina 
dvieju vaiku,
Liga kas kart didinosi taip kad 
ant vienos akies visai aptemo o 
ant kitos vos mate. Daktarai 
nutarė kad tik per operacija 
gali apsaugot kita aki bet tu
rės motore užmigdyt. Kada mo
toro pabuido po operacijai bai
siai porsigamdo isz daktaro 
klaidos. Vietojo iszimti ligoniai 
ligota aki tai iszpjovo sveika. 
Motore apskundė daktaru bot 
kaip teismas iszejo. tai nežino.
LAIKE PRIRAKYTA PACZE 

ANT LENCIŪGU. ,
Kijevas. — Kokis tai locni

ninkas namo, Antropovas, lai
ko per keliolika metu savo pa
ežiu prirūkyta ant lenciūgo,
kaip tomis dienomis iszsidave. 
Laiko kratos jojo namo rado 
nelaiminga motoro visa pamė
lynavusia ir sužeista, ,sza lt am 
kambaryje, prirakytu prie sie
nos su lenciūgais, suvis nuoga. 
Būdama tam kanezin kambary
je visai neteko proto.

Antropovas
F piktu dvasia

iszsikalbinojo 
oido isz beprotes 

kuri
tuom buk
iszvarvti v •
apėmė jojo motoro keli motai
adgal. — Dabar kalėjimas isz- 
varys pikta dvasia isz tamsaus 
vyro kuris likos nubaustas ant 
ponkiu metu už nežmoniszka 
_ . a. i ■kankiniina savo paežius.'

J

! i ■ 
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Iszbalsnmuoja ir. laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraszcziausiu iki prakil
niausiu. Pa r samdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir ki
tiems pasivažinėjimams. Isz Frack- 
villes, Port Carbon ar isz kitu arti
miausiu miestu jeigu kas pareikalaus 
mano patarnavimo, meldžiu man duot
žinia o pribusiu in trumpa laika.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $628,358.62 
i.

Mokamo 8-czia procentą ant

V
3 ! ■ ■
I

Biiddtu pinigu. Procentą pride- 
damdi|m prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt rolkalasumusu banka 

isant ar matas ar didelis.ne

3. W. BARLOW, Pres.
J, FERGUSON, Vico-Pres.irKas.
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mes tikėjimo vieteles.
džioje 17to szimtmcczio Angli
joj buvo apie 20,000 atsimetė
liu. Jokūbo pirmojo valdžia 
kuoasztrieusia. bando sulaikyti 
szituos atsimetėlius, ir 1608 m. 
nepaisindami pasekmių, gru
pe isz 100 atsimetėliu iszvyko 
in Leyden, Holandijoj. Isz 
naujos vietos pradėjo stipria 
kova priesz Anglijos bažnycze 
siųsdami daugybe brosziurellu 
ir knygų apie nauja tikėjimą 
ir politiszkas indejas. Galu 
gale Anglijos valdžia, supran
tama su pagelba Holandijos 
valdžios, uždare spauda ir per
davė ja Leyden’o universitetui 
1618 m. Dabar tie pcrsokioti 
žmones nutarė vykti Ameri
kon. Su pagelba tūlos kolioni- 
zavimo kompanijos “Mer
chant Adventurers of Lon
don,”
rai gavo leidimą nuo Anglijos

1 1 V • * »s M "t* • * * » * * *valdžios i 
Amerikoj.

Leyden, Holandijoj.

kompanijos

Leyden’o parapijos vy-

apsigyventi Sziaiirū 
. Po sutartim pasi- 

rnszyta Kovo men. 1620 m.
‘ ‘ Mayflower ’ ’ 

pasamdytas Londone, ir eks
pedicija iszvyko Amerikon. 
Buvo ir kitas laivo “Speed
well,” 
tnm laivui ir abudu laivai su- 
gryžo in Plymouth’n. Plymou- 
tlio visus pilgrimus pasodino 
ant “Mayflower,” isz viso bu
vo 102 aficieriai, jūreiviai, ir 
keleiviai. Isz tu, 35 prigulėjo 
prie Leyden tikėjimo grupes,

laivas buvo

iszvyko

bot kas nors atsitiko

liekami 67 prisidėjo prie szios 
grupes Londone.

William Bradford , parasze 
vieinteli koliones apraszyma.

“Jūreiviai norėjo gryžti at
gal Anglijon, jaunas jūreivis 
kuris iszjuoko keleivius ir ju 
kelione, mirė ir visi žinojo jog 
“Dievo teisinga ranka” ji nu
kirto.

John Howland in juros in- 
buvo

n

* |

*

I

6 6 6
Yra tai Receptas nuo ♦

Perszalimo, Grippo, Dengue, 
Influenzos, Karszt-liges, kaipo 
ir Materijos. Visose aptiekose.
Yra tai veikiausia gyduole žinoma

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 

Dentistas Mabanojuje.
Ant Antro Floro Kline Setoro

19 W. Centre St; Mabanoy City

• •

Tasai Pavojingas

KOSULYS
VAKTOKITA TA KOSULĮ 

KURIS JUS NEAPLEIDŽIA!

FLAXINE nauju sutaisyta 
gyduole suteikia palengvinimą 
arsziausiam kosuliui.

FLAXINE yra visai ne
kenksminga, nes padarytas isz 
geriausiu sudecku. 
vartoti jauni vaikueziai del gy
dimo visokio kosulio, 
kurie kenėzia nuo Asth: 
sunkam kvėpimo, atras pale
ngvinimu vartojant FLAXINE 
gyduole.

Parsiduoda po 60c ir $1 Bonkute

Per paeita 10c extra del apmokėjimo 
nusiuntimo kasztu.

'Su SHaaaMaaaaaiaai

Ji gali

Tie 
i arba
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Parsiduoda Aptiekoje pas:

W. J. MILUS
Centre A. Catawissa Sta., 

MAHANOY CITY, PA.
S 1,060 TIK UŽ 60 CENTU.

Ka tas tukatantb doleriu Smogui 
reiszkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui Ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 

imtu kokiu nors nesmagumu, “tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų Ir

u
i 4

puolė bet stebuklingai 
iszgelbetus.
.“Simus gimė Giles Hopkins 

žmonai, ir užvardintas Ocea- 
nus.
“Po 67 dienu keliones, “May

flower” pasiekė Cape Cod ant 
Massachusetts krajito tai bu
vo Liipknczio 19 d., 1620 m. kalnas, Taigi, jaifu jauUeri mm ap-

4 (

vo Lapkriczio 19 d., 1620 m. 
21 diena laivas apsistojo prie 
Cape Cod uosto Provincetow-
ne. Žiena beveik prasidėjus--
ir laivo kapitonas norėjo tuoj ®tgauk »avu sveikata. .

Vaist-žolei yra nuo aeknnciiu Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio no- 
malimo, nenoro valgyt, atrenu Ir pe- 
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikint minėtas ligas.

Jaigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
azirdies liga, tai atsiunsk 35c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas*'. Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga ta! li
gai kelia ir suteikia Žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu Soliu 
Ir knygų kataloge. Reikalingi musu

m. Bukaitis,

Kuomet
sustojo kelel-

> >

sugryžti Anglijon.
“•Mayflower* ’ 
viai parasze garsia Cap Cod 
sutarti, kuri skambėjo —

“Vardan Dievo, Amen.
Mos, kuriu vardai žemiau pa- 
raszyti, isztikimus pa valiniai 
musu baisaus karaliaus Jokiv 
bo, — npsiemem, Dievo gai\ 
bei ir iszplatinimui krikszozib- 
niszkos tikybos, musu kara* 
liaus ir szalios garbei, kelio- 

insteigti pirma kolionija
„ J 

iii vesti ir užlaikyti tinkamus 
instatymus, konstitucijas ir 
t.t. John Carver iszrinktae gu
bernatorium vieniems metams.

“Mayflower” sutartis turo-

ne 5
Virginijos sziauriniai dalyje,

J" /

Vaist-ioles yra nuo aakanciiu 11-

Žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. BUKAITIS,
2B| Gillst Street, Spencerport, N. Y,
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VAIDINELIS I turėjo prieszu; motina, nežilu

Parasze N. P inkerton as, 
garsus detektyvas.

Verte F.W.S.B.

i
gintos. kepalas kasztavo viena centą. 

Tuom laiku, Virginijoj kaina 
geru pietų buvo 10 svaru ta
bako arba 15 centu.

1675 m. vienas raszytojas 
pradėjo raszįneti apie anglisz-

I AJ.GOS AMERIKOS> TAmi^jv^pturdni jokiu ve- 
'IUsnių žinin 1 < ‘ *

— Jokiu ncaptnrejftu, Bet 
galimas daigtas kad A storo 
vieszbutyje surasiu kokia nors

rint in jos me^us, turėjo stebė
tinai szviesu protą; tikrai nėra 
ne vieno Žmogaus kuriam butu 
buvusi naudinga mirtis kuni- 
gaikszczio ar kunigaiksztienes, Žinele. Mano motina ir nelai-
arba kuris galėtu kerszyti to- mingasis mano brolis žinojo 
kiu baisiu bildu. Baisi paslap- jog Now Yorke asz kaip tik gy
tis apklojo szi atsitikima. Nuo 
pirmo smūgio atsikvoszejus 
man smilktelėjo tuojaus mislis

venai u tame vieszbutyje!
Sznipas skubiai paomo skry

bėlė. — Jai t&ip tai asz einu su

i VJos nerimastis augo ir kaip 
atėjo pusiaunaktis ir apkabino 
mano. Man toipgi pasidaro 
baugu; asz kietai suspaudžiau 
revolveri,,f kurs gulėdavo vis 
ant raszomojo stalo; asz pa-

atėjo pusiaunaktis ir apkabino

žiurėjau ar jis užprovitas, ir 
tuojaus padrasejau.

Keletas tarnu susirinko bu
dėti už sienos; jiems buvo in-

praszyti tamista idant prisiim. tomistą kunigaikszti nes asz vi- ^uoi®us ?<• vykti ant
rmniA. arrnnlromA tliuosiu jog szioso dienose turė

jo atvykti kokia nors žinele.
Jis i s zs i re n go tuojaus ir nu- 

tėrszkejo in yieszbuti. Kaip til 
kunigaiksztis pasakė savo pa 
varde, szveicaras jam tuojaus 
padavė laiszka atėjusi isz va
karo. Abudu atsisėdo skaityk
loje; Liotuvys staigai suriko, 
veidas jam negražiai iszsikrai- 
pe:

tumet susekti slaptus piktada
rius. Tamista galite reikalauti 
sau kokio tik norite užmokes- 
czio, asz noriai atlyginsiu ta
mistai ir duosiu apseziai kel- 
pinigiu, idant tik sueziupti pik- 
tadari!

— Ar tamista tikrai nepa
sitiki kad mano Lietuviszki bi- 
cziuliai sugėlus iszgliaudyt ne. 
girdėta piktadaryste? — pa
klausė sznipas.
• Tamista isz szio telegramo 
pats gali suprasti kad Lietu
viszki sznipai mažai vilties te
turi. Man tuojaus palengvėtu 
ant szirdies jai tamista prisi- 
imtumei susekimą.

Talentuotas sznipas suskam
bino varpeli pakviesdamas tuo
jau savo pavaduotoja. Bfiubi. 
Apsvarstęs su juo podraug vi
sas bylas ir reikalus, szni'pas 
tarė Baubiu i:

— Mielas Baubi! Asz noriu 
visus reikalus tau pavesti ir ti
ki uosiu kad su pagalba Moriso- 
no ir kitu veikėju tu užbaigsi paskiau padavė 
juos laimingai. Asz pats-gi ryt
diena iszkeliauju Liepojnn su 
kuuigaikszcziu Radvilu!

Kunigaiksztis net paszoko 
isz vietos ir suspaudė ranka 
sznipui.

4

pirmojo szauksmo!
Asz ka tik nuraminau moti- į 

na, bet sztai, jos akys iszsike- 
nuo baimes. Ji jautojo into nuo baimes. Ji. jaurojo m 

portjera: asz ir-gi žvilgterėjau
in ta puse ir man visos ’blusos
apmirė; pri(j duriu stovėjo bal-

sa

— Tai mano 'brolio laisz- 
kas! Jis rasze man nežinoda
mas koks baisus likimas ji lau
kia!

Pinkertonas perskaitė adre- 
ir žvilgterėjo ant krasos

sztempelcs.
— Laiszkas pasiaustas 30ta 

Rugsėjo, tai-gi -paraszytas tri
nu dienoms pirm žudinstos 
Verkiuose! Tariant sulyg ka- 
raktorio, laiszkas paraszytas 
didėlėje nerimastyje.

Kunigaiksztis skubiai per- 
plesze konverta ir ome skaity
ti. Jis iszbalo, lingavo galva ir 

laiszka szni
pui. Ar manote kad tai galimas 
daigtas? Tai tikras galva-su- 
kis! Asz per visa savo gyveni
mą netikėjau in vaidinelius 
(szmoklas)!

Pinkertonas ome balsiai skai-
— Asz ošiu tamistai labai tyli szi laiszka. 

dėkingas! Tamista isztikro nu- 
vertei akmeni nuo mano kruti-

Skyrius I.
Sziurksztus likimas.

Rudenyje 1860 m. in Pinker- 
tono kantora New Yorke inejo 
puikiai pasirodęs ponas. Tai 
buvo augszto ūgio, gražaus vei
do liesas vyras: jis pasisakė 
esąs kunigaiksztis Gediminas 
Radvilas isz Vilniaus.

— Asz norecziau pasimaty
ti su ponu Pinkertonu, — tarė 
atėjusia.

Kantoristas dailiai linktelė
jo galva ir nunesze vizitine kor
tele savo virszininkui o szis 
tuojaus liepe pakviesti sveczia 
savo kabinetan.

Kunigaiksztis Radvilas sku
biai inejo kabinetan garsaus 
sznipo ir tuojaus.užklausė:

— Ar gali, ponas Pinkerto- 
nai, rytdiena garlaiviu “Au- 
dra-kirtis” važiuoti su manim 
in Liepoju o isz ten in Vilnių!

Sznipas pirmiausia paprasze 
jo atsisėsti ir prabilo:

— Asz visupirma noreczia 
žinoti kame dalykas? Czia asz 
esiu užverstas visokiais dar
bais taigi nenoreczia taip stai
gai szvilpti per okeano. Vienok 
jai tamistos reikalas in ten yra 
svarbus ir spirginąs tai asz pa- 
siszvensiu tamistai.

Kunigaiksztis buvo labai su
sirūpinės: jis isztrauke isz ki- 
szeniaus telegrama.

— Pirm perskaitymo szio 
telegramo asz turiu paaiszkin- 
ti. Dabar gyva yra tik mano 
motina: keletą dienu adgal dar
buvo gyvas mano jaunesnis nes. ir asz tvirtai rikiuosiu kad 
brolis Keistutis! Mums priguli 
Verkiu dvaras su palocium ku
ris gražiuojasi netoli nuo Vil
niaus. Musu szeimyna labai su
tikdavo tarp saves. Motina nie
kiu' nesilankydavo ir gyveno 
ramiai sau palociuje: jai suka
ko 70 metu taigi ji užsiganedin. 
davo vien paminėjimais mano 
tėvo kuris Aire jau befltyni die
tai adgal. Broliui sukako tris- 
deszimt-vicni metai: jis mokė
si universitete, asz jau susilau
kiau dvideszimt-penkiu metu. 
Szeszios sanvaites adgal asz isz 
Lietuvos iszvažiavau in Ame
rika idant susipažinti su czio- 
nykszcziu gyvenimu, tvarka ir 
žmonėmis. Laike pirmuju san- 
vaieziu asz neturėjau jokios ži
nios nuo brolio nei nuo motinė
les nes negalėjau jiems nuro
dyti savo tikrojo adreso. Užva
kar vakare asz atsidūriau Chi- 
cagoje ir sustojau vieszbutyje 
Auditorium kame radau lau
kiant manes telegrama. Jo in- 
talpa mane taip iszgazdino kad 
net plaukai pasisziausze. Teiki
tės, p. Pinkertonai, perskaityti 
szi telegrama; ji atmusze p. At. 
koeziunas, policijos virszinin- 
kas Vilniuje.

Pinkertonas paėmė telegra
ma ir greitai peržiurėjo: jis 
skelbė:

Kunigaikszcziui Radvilui,
vieszbutis Auditorium.

Chicago S. V. A.
Tuojaus gryžkite

Rytmetį, 3 d. Spalio m. tamis
tos brolis Keistutis buvo atras
tas pasmaugtu jo sekleje. Sza- 
)e jo buvo pamiszusi kuni
gai kszti enc.
tuojaus nugabenta in Vileikos 
ligonbuti. Kartais ja suima 
apatija, kartais ji ima dūkti: 
jai vaidinasi tuomet numirėliai 
ir negyvos galvos... Szis atsi
tikimas nustebino visus. Poli
cija isz kailio nėrėsi kad tik 
susekus piktadarius liet lyg 
sziol nieko nesurasta. Vietiniai 
sznipai uoliai ruosziosi, ta- 
cziaus piktadaris dingo lyg ug
nyje butu sudegęs.

Policijos virszininkas,
G. Atkocziunas. ”

— Kn-gi tamista dabar pa
sakysi ? -y paklausė pagalios 
kunigaiksztis. Ar-gi tat nebai
sus dalykas! Man visai nesu- kvotimo! i , * ■' _ ■ ■ X. ii
1

Brangus Gediminai:
Asz eeiu visai susmukęs 

dvasiszkai ir nežinau ar pri
veiksiu tau pridereneziai apra- 
szyti kas pas mus dedasi nak
timis. Musu Verkiuose insime- 
te piktoji dvasia, tai-gi musu 
motinėlė yra visai nusiminusi 
ir prislėgta. Užvakar asz gana 
vėlai sugryžau isz kliubo na
mon ir nusistdbejau iszvydes

tamista kaltininkus tikrai su
varysi ožio ragan! Ir taip asz 
galiu laukti tamistos ryt-diena 
ant garlaivio ?

Žinoma, kunigaikszti! — at. 
sake Pinkertonas vienok asz 
dar norecziaji pasikalbėti su ta
mista apie tokius klausymus 
kuriu negalima judinti kelio- jog motinos kambariuose buvo
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IMku czeveryku augsztas prekes 
— už pora reikėjo mokėti $1.50 

sergeuž ° 
mąstą.

Virginijoj

> r materija $1. už

viduryje 17to 
szimtmeczio vyras turėjo mo
kėti $24.30 in metus už pra
gyvenimą. Szimtmeti vėliaus 
vietinio kalvio iszlaidu kny
gelėje rasta, kad jis mokėjo 
$50. in metus už pragyvenimą.

Net ir tose kolionijaliszkose 
dienose musu algos buvo skai
tomos labai augsztos Europo
je, bet ir kolioniju valdžios 
laike jas augsztas ir bandė ' 
laiks nuo laiko algas sutvar
kyti.

Massachusetts kolionija in- 
sake, kad dailydams ir mūri
ninkams butu mokama ne dau
ginus 48.6 centu in diena (2 
szilingai) ir tik 32 centai su 
pragyvenimu. Paprasto darbi
ninko alga buvo 24.3 centai ar
ba 12 centu su “valgiu ir gėry
nių. ’ *
vėlinta 24.3 centu ir prastes- 

16 cenfu in diena su

4

Ar tu, Pottsvilles jauti, ne 
paliausi?

Neužilgio nuo keliu gausi,
Nuolatos girtas slankioji, 

Savo darbo nedboji, 
Argi jau užmirszai apie paezia

/

i ,.i<
tą figūra, grūmodama mums 
kaulota Tan’ka; isz užu portje
ros tiesiai in mus žiurėjo isz- 
bales tėvelio veidas... Asz no
rėjau surėkti, norėjau pakelti 
revolveri ir iszszauti, bet ne- 
iszsigalcjau...

— Teveli! 
prastenėjau. — Ka tu ežia no
ri ?
kapu?

Reginys taip pereme mane, 
jog asz tikrai maniau, 'kaci 
priesz mane stipso nabaszni- 
ko dvasia. Asz neiszsigalejau 
nei tarnu paszaukti, nei atsi
kelti.

Tuo tarpu figūra pas duris 
pradėjo baisiai, velnioniszJkai 
juoktis. Portjera nusviro nu
mirėliui ant veido, kaulota 
ranku nusileido žemyn; man 
pasirodė kaukolas, kuriame 
nusmego tėvo veidas. Tik da
bar asz ntsi’kvoszejau ir pasi
judinau, Asz paszokau, atsis
tojau ir pakėliau revolveri.

—I o jei ne, tai 
asz szausiu! — suszukau asz. 
Vėl velniszkas juokas pripildė 
kambari, o asz ėmiau ir isz- 
szoviau szcszitis kartus. Asz 
girdėjau, kaip kulip'kos lindo 
in duris, bet vaidinelis ne kiek 
nesijudino, vėl pakele rankas 
ir piktai juokėsi.

Portijeros susismauke, 
baisus reginys isznyko...

Motina gulėjo kaip negyva 
ant patalo, o dabar ir asz apal
pau. .. j į ............ i.:l

Kai už pusvalandžio asz isz- 
siblaivcjau, greta manes rud- 
szesi tarnai ir tryne man smil
kinius, kakta stiprinaneziomis 
esencijomis; motina vis dar te
bebuvo apalpusi.

Mano szuviai tuojaus 
szauke tarnus, du isz ju sakėsi 
dar mato vaidinoli paskutinia- 
mo momente... Nebuvo jokio 
pedsakio, bet duryse mes su
radome mano paleistąsias ku- 
lipkas.

Jos tai turėjo perszvilpti 
skersai figūros; ilgiau asz ne
galėjau albejoti kad neženiisz- 
kos jėgos czia insimetusios 
yra...

Brangasis broli, spruk tuo- 
jaus namon

Szendien persikelsime in ki
tus kambarius... Motina isz- 

ęyva mirusi; mets

vos no vos

Kodėl atsikėlei isz savo

jog asz tikrai maniau,

Eiksz ežia,

ir

mas

ir vaikus, 
Kuriuos 'palikai 'be skatiko 

visus,visus
Prageri uždirbta centą, 

O užsiduodi su boba nelemta, 
Sziadien apie tave da tylėsiu, 
Kita'karta daugiau pagiedosiu.

* * *

Džerzeje karczemoje vienas 
gerai užsitraukė, 

Vėlybam laike namo trauke, 
Priėjus prie upes, nors foras 

stovėjo, 
Bet jisai iii forą nescdo. 

Sėdo in maža valtele, %
Ne didele — kaip geldele, 
Netrukus irklą isz ranku 

paleido, 
Ir su rive plaukti pasileido.

Pagirios iszejo, 
Baisiai drebėjo, 

Žmones kraszte stovėdami 
žiurėjo, 

Mane kad tai koks 'būtiegėris, 
Ar koks szmugleris.

‘Matyt, Dievas ant jo 
susimylėjo, 

Pražudyti da nenorėjo, 
Vanduo prie kraszto prinesze
Gyvas isz valteles iszsinesze; 

Ne vieno girto drąsą, 
Gyvata nunesze.
* *

p
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Suv. Valstijų Darbo Depar
tamento Statistikų Biuras isz- 
leido apraszyma apie algas 
Amerikoje nuo kolionijąliszku 
dienu iki 1928 m. ir yra labai 
interesingą (pasaka apie pir
mu Amerikos kolonijų ekono
mini padėti.

Per visa teip vadinama ko- 
lionijaliszka laika, czionais 
mokamos taigos buvo augsztos- 
nes už Europoje mokamas al
gas.

Kad nors žemdirbyste buvo 
svarbiausias žmonių užsicml- 

kolionijaliszkame laike
bet nekurtos kitos industrijos 
buvo insteigtos ir iszvyste 
priesz Amerikos Revolucijos 
laika. Virginijos ūkininkai 
produkavo tabaka ir samdė 
darbininkus ukems. Prityrė 
machanikai, mūrininkai ir dai- 
lydai buvo visur reikalaujami. 
Livu statymas, Amerikos pir
ma svarbi industrija, reikala
vo prityrusiu ir specializuotu 
darbininku. Kaip tik baltieji 
žmones apgyveno Virginija jie 
pradėjo geležies iazdirbyste, 
kuri iszsivyste ir kitose kolo
nijose kur tik rado geležies. 
Pirmos kolionijos irgi produ
kavo stiklą, batus ir czevery- 
kus. Naujoj Anglijoj žmones 
namie audė bet fabrikai neuž
ilgo pradėti ir ten buvo sam
doma darbininku.

Sziaurai ir pietai turėjo ma
žai darbininku. Bet pietines 
valstijos pradėjo atgabenti na
minius tarnus isz Anglijos ir 
vėliaus invede vargijos siste
ma. Bet Naujoj Anglijoj žmo
nes invede tam tikrus instaty- 
mus ir nuolat ragino visus 
darbininkus neapleisti jiems 
žinomus darbus. Kaikurie vy
rai, prityrė darbininkai neku
rtose amatuose, bandė tuos 
amatus apleisti ir vykti ant 
ukiu bet tie ju norai pripažinti 
kaipo aktai priesz visza gero
ve, priverstinai turėjo dirbti 
prie savo amatu.

Kuomet darbininkai reika
lavo per augsztas algas kolio
nijos bandė kontroliuoti algas 
instatymais. Bet invedimas to
kiu instatymu nebuvo pasek
mingas, nes tie darbininkai 
nuolat kraustėsi, in tas vietas 
kurios neturėjo tokiu instaty
mu.

Teikimas specialiu privile
gijų amatninkams irgi buvo 
bandoma. 1640 m. Bostonas ir 
Charlestown praszalino neku- 
riuos pilietystes reikalavimus 
nes tie miestai reikalavo dai- 
lydu.

1635 m. Lynu miestas, Mas
sachusetts valstijoj, / balsavo 
inleisti neturtinga kalvi ir vė
liaus jam paskyrė 20 akru že
mes. Bet kuomet miestai taip 
dare, uždėjo kokias sunkeny
bes ant tu žmonių.

Kuomet gyventojai Haver
hill, Mass., dare kolekta šu

Geriems kraucziams pa-

niems 
valgiu..

Kuomet legaliszkus suvaržy
mai praszalinti prityrė darbi
ninkai gavo net 73 centu in die
na. Virginijoj 1666 m. darbi
ninkas gavo 20 Svaru tabako 
in diena apie 30 centu.

Pabaigoje szimtmeczio algos 
buvo augsztesnes. 1698 m. dat- 
lydai Pennsylavijoj gavo nuo 
5 iki 6 szilingu In diena (nuo 
$1. iki $1.20) ir mūrininkai $4. 
už tūkstanti plytų. Kalviu al
gos buvo net $1. in diena tai 
buvo svarbiausi darbininkai 
kolionijaliszkose dienose, nes
jie turėjo gaminti netik viso
kius inrankius bet ir visokius 
naminius daigtus.

Viduryje szimtmeczio stikli-
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niu tavoru darbininkai New 
Yorke gavo net $14. in menesi 
bet pabaigoje szimtmeczio ga
vo $1. in diena.

Pirmieji Virginijos ir Masa- 
cliusetts gyventojai vartojo 
Anglijos pinigus. Po 1640 m, 
kolioniju pinigai buvo Iszpa- 
nijos doleriai vieton Anglijos 
pnigu. Bet Virginijoj szilingas 
pasiliko per visa kolioniju is
torija.

Pabaigoje Revolusijos Ame
rikos pinigine sistema buvo 
Respublikos priimta. Bet net 
po priėmimu Kopstitucijos 
Angliszki pinigai buvo pap
rastai vartojami pinigai, kad 
nors nuolat buvo mainomi do
leriais ir centais. Net asnre- 
niszkos iszlaidos Thomas Jef- 
fersono, kuomet jis buvo pre
zidentas nuo 1801 iki 1809 m. 
buvo užmokėtos Angliszku sai- 
lingu — ilngliszkais pinigais.

— r. l. L >

GYDUOLE NUO ANGLEKASIU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO 

Neapmokama gyduole variuojama tu 
Btebettae pasekme per 80 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, Užėima ir szalti galvoje, 
Priszaldni skausme galvos ir Lt. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mėne
sio gydimas Preke 30c per paėsta, 
(szrasta ir parduodama vien tik per

HAMPDEN LABORATORY 
724 MULLBERY ST. READING. PA.

Jau tik tam Sžėnadoryj, 
Negali pasigert kad ir nori, 
Bet už pinigą visko gausi, 
Ir gerymo parsitrauksi.

Neseniai turbut nuo mun- 
szaino, 

Keli jau apjako, 
Valdžios ne proto neteko, 
Net ir jaustos neturėjo.

'**** r * M? 1/V*’ J ’ 1 >4 i ' » • ’ • •nes metu! Pirmucziausia kaip 
kelionėje taip ir Vilniuje nie
kas o niekas, neprivalo žinoti 
kas asz; tai privalo būti di
džiausia paslaptis. Vadinkite 
mane Jonu Palmeriu ir garsiu- iszbalusia nuo baimes! Ji apse
kite kaipo savo asmeniszka 
raszt-vedi (sekretorių) kuri ne
va pasamdete Amerikoje!

Kunigaiksztis linktelėjo gal
va o sznipas tese toliau: Pir
miau tamista sakei kad niekas jis užsigryžes ir pranykęs už 
nebuvo užinteresuotas mirtimi 
jusu brolio ir motinos. Atsaky
kite praszau ant klausymo: 
kam patektu tamistu lobis ir 
manta jai isz jusu szeimynos 
niekas nebutu pasilikęs gyvas?

— Niekam nepatektu! Ma
no tėvas paliko pinigus ir neju
dinama manta lygiomis dalimis 
man ir broliui. Mano motinos 
gerove taipgi teks 
abiems. Žinoma ne Keistutis 
nei asz dar nemanėme paraszy- 
ti testamenta nes mes abudu 
esame visai jauni vyrai. Mes 
neturime artimu giminiu: yra 
keletas tolimu genezių bet jie 
mums visai nepažinstami. Po 
musu galva dabar visa gerove 
galėtu patekti tiktai iždui 
(skarbui)!

— Ar kunigaiksztis Keistu
tis nenusidėjo kam nors ir ar 
ežia nėra keno nors kersztas?

— Visai negalimas daigtas. 
Mano brolis būdavo visados 
rimtas. Musu 'bieziuliu ratelis 
visai nedidis: asz negaliu nei 
vieno žrhogaus intarti!

— Tai dar paregėsimo kai 
nuvyksime Vilniun, — atkirto 
Pinkertonas. —Dar viena klau
symą, ar tamistos tėvas priesz 
mirsiant ndbuvo su kuom nors 
susi kirtęs?

— Ne! Mano tęva visi my
lėjo, jis darydavo daug gero ir 
per jo szertnenis daugybe varg- 
szu tapo apdalinti dovanomis!

Sznipas atsistojo. — Ir taip 
asz, pakol kas, susilaikysiu nuo 

* 1 a A * • -■ •1 o — ■ 1

p ra n tarnu, kas galėjo padaryti nius tyrinėjimus asz pats jau 
szi peržengimą. Mano brolis no- darysiu Verkiu palociujo. —

dar szviesu! Tarnaites blakuti- 
nejo szen ir ten ir viena isz ju 
matare man tuojaus eiti pas mo
tina. Asz nubėgau pas motina, 
radau ja gulinczia ant lovos ir

kine jo man buk tikrai maczi ir
si dvasia musu nefoaszninko tė
vo kuris buk stovėjus kamba
rio viduryje, žiurėjas in ja ir 
grūmojąs jai ranka. Paskiau
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duru. Bet priesz iszeisiant jis 
vela atsigryžes link motinos ir 
vietoje savo vyro ji pamaeziusi 
bjauru, apkirmijusi numirėlio 
veidą! Ji suszuko nesvietiszkai 
ir apalpo! Pakol subėgo tarnai
tes, vaidinelis jau pranyko ir 
neveiziant in uolu pajeszkoji- 
ina niekas nesugebejo patirti 
kur jis dingo.

Žinoma, asz iszreiszkiau abe
jone ir intikrinejau motina kad 
jai akys apsitavaroja buvo... 
Vienok sukirszintbji senuteVienok sukirszintbji 
itin spyrėsi kad ji nemiegojusi, 
kad tikrai budėjusi,.. Mano 
intikrinimai neinveike. nieko 
pertai asz pasižadėjau ateinan-

• « . • -• v# . • ■ •czianakti dežuruoti prie jos. 
Visa vakar diena ja krėtė dru
gys: sziurpulys tuojaus perim
davo ja kaip tik ji pamastyda- 
vo apie nteisianezia nakti.

Ji užsimėtė iszsidanginti isz 
nelabojo kamlbario ’bet asz at
kalbinėjau ja pasijuokdamas 
isz kokiu ten ‘f esybių;” 
skelbiau kad ji stojosi galiuci- 
nacijos auka. Oj, kam man rei
kėjo taip kalbėti! Sutemus mo
tina emo taip virpėti, ja apėmė 
tokia didelė nerimastis jog asz 
bijojau kad tik ji isz galvos ne- 
iszeitu. Vienuoliktai valandai 
iszmuszus asz atsisėdau greta 
jos lovos, tyliai sznekdjau su ja 
ir stengiausi nuraminti. Bet ji 
tapradž žiūrinėjo in duris por- 
tierais papuosztas, kurios atsi
daro in laiptus ir kurios, kaip 
žinai,
Per szitas tai duris buvo inejas 
vaidinelis, nors pirma ir pas* 
kinu durys buvo atrastos užra- 

’ s
• ' !

asz

esą visados užrakintos.
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Motina isz- 
rode nei gy va mirusi į mets 
nuo moto ji stena ir vis kažka 
niurna. Asz blakutjneju taipgi
lyg padūkęs; nežinau nei ko
griebtiesi. Pakol kas asrž tar-
nąms liepiau tylėti; asz neno-
riu, idant Veikiai taptų ap
tariami ir žmonių akyse sto-
tusi užburtu palociumi. Asz 
nekantriai laukiu tavof sugry- 
žimo. Suvienytomis jėgomis 
mes laptarsime, ka daryti su i •.»/ JT.. _ _ i . .
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Toliaus bus.
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Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872)
331 W. Centra St. Shenandoah, Pa.

. > o 1 
J

baisiaja šmėkla

—

| Ant. J.
S lietuvis:

M i?/'

1 •

*4

■* u
/

i

/ z z z Z
Z

z
1

3

r

p
k

1P

Nuliudimo valandoje sutei
kiam goriausi patarnnvima. Pa
laidojimą atliekam rttpMtlngal 
Ir gražiai. Busite pilnai užga-

Isz Mahanojaus ir Glrardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavimu tai meldžiu man tele
fonuos o pribusiu in deszimts 
mlnutu. * Bell Telefonas 872
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Jaigu norite sorkes matyti, 
Turite in Konetika nusiduoti 
Pamatysite kaip tonais vaiki

nai szoka, 
O po, teisybei visai nemoka.
Isz pradžių kaip sustoja tai 

dairosi, 
Kožnas iszsižiojas rodos praryt 

ka taikosi, 
Pradeda alkūnes kilnoti, 

Taip kaip varna rengėsi lėkti.
Ir pasileidžia su dideliu 

, szturmu, 
Su ariama jauezio miklumu,
Kaip arkliai alcinyczioj 

vėžlioja,
Merginom ant kojų mindžioja.

Ne dy va i, tai ti k praktikas 
atsibuvineja,

Turi miklintis ba per diena 
nusisedeja.

Vaikine, geriau knyga in 
ranka paimk, 

Ka naudingo perskaityk, 
Ba tavo guogeje negerai,

Vieni tusztumai ir pelenai.
Skaityt, raszyt ir rokuot 

nemoki, 
Vos kojas paveiki o “džiazą

• , szoki,
Isz * ‘ džiazo ’f duonos nevalgysi, 

Iszmok veluk koki amata tai 
gerai turėsi,

O tos mergicos ka ant szokiu 
valkiojasi,

Isz tokios, motin, džiaugsmo 
• neturėsi,.
Ba jaigu nuolatos szoks,

Z

dare kolekta su
rinkti užtektinai pinigu nu
pirkti kalvui namus ir žemes, 
reikalavo kad kalvis apsigy
ventu mažiausia septynius me
tus tame mieste.

Winsdor, Conn., idave vie
nam amatninkui narna su žeme 

. ir szapa tik “jeigu jis tenais 
apsigyvens ir mirs ir mes ga
lėsime pasinaudoti jo amatu.” 

Lowdl, Mass, paskyrė 24 ak
rus žemes tūlam William How, 

jeigu tik jis czionais 
M

1656 m.,“
aus ir atliks miesto darba.

Pirmos Algos ir Gyvenimos 
Iszlaidos. Kuomet kalbama 
apie algas yra svarbu kreipti 
atyda in tu dienp daigtu pre
kes, toms dienoms darbininkui
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Lietuviszki Bonai
r 1

buvo užmokėta už atlikta dar
bu su invairiausiais daigtais— 
kailiais, tabaku ir žemdirbisz- - - . *

Jei norit pirkt ar parduot 
gaunant gera kaina, rašy
kit del informacijų dykai 
in Dept. 4

Kurt H. Schurig & Co 
50 BROADWAY 

NEW YORK
1

VrKS
J

Tai dorybes rubeži perszoks, 
Tada, motin, šu 'dukra dejuosi, 
Sarmata nuo žmonių turėsi.

Jaigu įnamio sėdės,
Dirbs viską ir nesigėdės, 
Tai bus gera gaspadine, 

Neiszeis ant valkatos naktines.
1 »

kais produktais.
Nuo 1630 m. iki 1750 m. bu- 

szelis kviecziu kasztavo nuo 
68 centu iki $1.10; svaras 
sviesto kasztavo nuo 6 iki 18 
centu; jautienos svaras nuo 3 
iki 5 centu; kiaulienos svaras 
nuo 3 iki 8 centu. Duonos kai
na buvo kolionijaliszkn teis
mu nustatyta. 1675 m. duonos
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K. Rėklaitis
LletaTlaakas Graborlvs

Laidoja numirelliui p* 
gal naujausia mada lt į 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterema. Priei
namos prekes.

616 W. Spruce Strn
MAHANOY CITY, FA.

SOO Marlrtt Str^L 
TAMAQUA. <
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Kvirinalo Koplyczioje,
Karalaitis Vmberto isz Italijos su savo paeziule karalaite Marie Juze isz Belgijos, po suriszimui mazgo moterj’stes 

Rymo, atlanko popiežių kuris jaunavedžius palaimino.

tfll *SHENANDOAH, W
......... —- I

— Del daugelio pažysta
mas Bzimas Sa roką, 29 S. Le
high uli. praeita Ketverga isz- 
silauže tiesia ranka, puldamas 
ant slidaus sidvoko.

ateina in ofisn nes yra pas jaja ■ namie. Ta paezia diena tėipgi 
■'**.**. A «. —- a • • O " » a

Kazimieras bą-
'■ f F

i 
I 

isz

ŽINIOS VIETINES

— Oras nors puikus bet 
szaltas, darbai aplinkui Maha- 
liojd szeip teip kruta bet ne vi
sos kasyklos dirba.
• ■— Tegul Alena Venciute

reikalhs.
Marei 8mar, 409 W. 

* Pine uli., clektrikinis ringeris 
Antranke jiai ranka laike skal
bimo drapanų ir baisiai sus- 

i paude. Likos nuvežta in ligon- 
bute.

Gydosi • *

ass. Szveritėms 
ežia vienas vyrukas insigeide 
tūlai motoriszkoi nupirkti do
vanu — kojines. Na, rodos, 
taip keiseziausiai . neatrodo, 
bet... jo, mat, norėta jas ir pa- 
mieruoti. .. • Kaip mierąvo n 
kiek mieravo, taip 'pat kokias 

, man neteko patirti,

udson,

neatrodo,

ijkaudžei susižeidė tuo m pa
ežiu budu ir 
nionis aut West .Coal uly.

Navickas, 
Turkey Run, kuris buvo pri- 
pažytas kaltu per džiure už 
sužagejima savo dukters, likos ! 
nubaustas per sudže' Kock už
mokėti kasztus teismo, 10 do
leriu bausmes ir septynis me- 

; vardas Sakoskis isz Tamakvcs tus kalėjimo.

• Szv. Juožapo bąžnyczio- 
praeita Subata likos su- 

• riszti mazgu moterystes Ed-
• jo,

su pana Helena Babrinskiutc, 
dūkto Poczkaicziu, 520 IV. 
Pino ulyczios pas kurios jau
navedžiai apsigyveno.

— Proga ten geriausia kur

Jnrgis

Kingston, Pa. t Del dauge
lio pažinstamas Jonas Kudir
ka, gyvendamas Maltby per 35 
metus, mirė pas savo duktere 

kaina pigiauso, tik pamąstyk: Magdalena Kazakcvicziene, po 
No. 100 Belmont St., Throop, 
Pa. Paliko dvi dukteres Mag
dalena ir Agota Zemontiene, 
West Virginijoj kaipo ir sunu 
Joną. Laidotuves atsibuvo su 
pamaldomis Lietuviszkoje baž- 
nyczioje Kingstonc. Velionio 
motere mirė du metai adgal.

szviežes szolderis 18c. sv. cie- *
las. Pork ezops 25c. cielas arba 
puse szmoto; chuck roast 28c. 
sv. cielas, malta mėsa 25c. sv., 
geriausio sviesto 2 sv. 87c. re- 
zinku be seklu 3 sv. 25c., tauku 
2 sv. 25c., namie virta hamo 65 
c. sv. ir daug kitu bargenu kas
dien. Musu prekes gvarantuo- 
tos; in namus pristatymas vel
tui: P. J. Kubertaviczius, 

600 W. Pine St., 
Mohanoy City, Pn.

KODĖL GERE.

Vienas aficierius paklauso
Žalnieriaus: \

Ziczcm ty vodku geri ir 
kasdiena esi girtas?

— Zatiem vaszeblaharodie, 
jog labai brangi.
—Szto ty gavarysz, kad 

labai brangi o kad butu pigi

Baltimore, Md. — Du jauni 
piktadariai Kazimieras Micze- 
lukas ir Albertas Shileika ana 
diena apvogė kriaucziu Jedle- 
vieziu ant S. Hanover ulyczios 
paimdami nuo jojo 40 doleriu. 
Abudu vėliaus likos suimti ir 
uždaryti kalėjime.

t Januariaus 20ta likos pa
laidota Ona, mylima duktė Jur
gio ir Reginos Mikalaucku. 
Laidotuves atsibuvo isz namo 
Warnerienes, 919 Rdsedale uly
czios, su pamaldomis Szv. Al-

u A«u muiu phonso bažnvezioje. 
vodka tai tu da daugiaus ger- r xr ‘

vnszcblaharodije, tanfcu.s apiplovimai
tumi

— ’ Niet,
kad dyka duotu, tai niekas ne
gertu.

---- No uželi!
—r Toczno tak, vaszeblaho- 

rodijė.

I

NEDELINE 
EKSKURCIJA IN

NEW YORKA
$4.00
NEDELIOJ 2 VASARIO

Dubeltavas
Tikietas

Sociali* Treinav Subatoa Naktį

Isz Shenandoah .... 12:85 ryte 
Isz Mahanoy City 
Isz Tamaqua ....

1:16 ryte 
. 1:45 ryte

Grįžtant treinan apleis New York 
tex West 23 Street stacijos 6:47 
vakare, isz Liberty Street 7:00 
vakare, o isz Elizabeth, N. J. 7:32 
valanda vakare.

— Musu mieste atsitinka 
1 žmonių 

per nigeriuB kurie tankiai su
bjaurina « ir baltas mergaites. 
Gerai butu kad tokius lineziuo
tu ant pirmo stulpo.

— Kriaucziu darbai visai 
sumažėjo, vieni kitiems lenda 
už akiu ir numusza prekes 
dirbdami beveik už dyka. No- 
rints turi unija ir moka po 3 
dolerius ant menesio bet jokios 
naudos isz jos neturi — nėra 
vienybes, nėra drutybes. Pra
gyvenimas brangus ir žmogus 
su szeimyna nežino ka daryti.

— Per Kalėdas gerai pa
snigo bet sniegas už keliu die
nu sutirpo ir buvo kaip vasara 
ir viskas pradėjo žaliuoti kad 
ztai vela gerai pasnigo ir vis
kas suszalo.

Meizville, Pa. T Pranas Szup- 
tarskis, kuris buvo ant burdo 
pas dukterį, likos surastas ne
gyvu lovoje praljusia Ncdelia.

kojines, 
bet visi sako, kad moteriszkas
kojinis' pamiehioti, esa kin
kas sunkhtu, kaip batelius. Tie; 
sa, juk tai jardo ilgumo. Bot 
to dar negalas. Galas buvo ta
da, kaip jo nuosnvoji prisiego 
lo patyrė ir smulkmeniszkai po 
nosia pagrūdo fakta, daugpagrudo fakta, daug 
vaizdžiau apibudinta, kai]) ežia 
raszau ir kaip man isz viso to
ko patirti. Vyrukui moteris už 
tai iszkclo puikius pietus.

Geri Pamokinimai

* Tiejei žmonis geriausi vi
sados, katrų nematai niekados, 

iszradejai del dar-* Visi 
bininku geradejai.

Jeigu kitu rodu neklau
sysi, tai 'niekad .pit>tingu ne 
busi.

Tiktai kvailei puczesi, su 
savo kvailu protu gi ros i.

Jeigu mus koloja tai ne
gražu, bet d a labiau negražu 
jeigu žmogus ant to nusipelni.

Vyras

*

Vyras didelei protingu 
butu, jeigu in motere neinsi- 
myletu.

Geras vardas tai spindulys 
bet ne >kožnas ta spinduli op
iai kys.

Yra geriau kaip kvailys 
gire, negu jprotingas ^teisybe 
in akis by re.

* Meile tikrai saldina ken
tėjimą.

Žmogus bo meiles yra 
sausas medis ant ugnies grei
tai susigady«.

* Jaunysta li
tai viens tikslas, jeigu 
laiko nieko nepamesi, tai rude
ni nieko neturėsi.

* Katrie savo 
krikszczionybes vadina, tiejei 
tai tanke i krikszczionybe ga
dina ir žemina.

Kas abejoja, »tąi ’neblu-

bo meiles

pavasaris, 
tame

Vadovais

# 
džioj-a.

Kuo kvaįlys nesupranta 
tuojaus papeikimą atranda, 

butu, tai žmonis niekad neme
luotu. —- F.

e

w
J

Kad ant syiętp daugįau

DUKTĖ IN TĘVA:

— Tetuk, kas tai yra kro- 
kodiliusf

— Yra tai tok is didelis 
driežas.

— O kaip bus didelis?
— Taip kaip prilyginus ta

vo motina.

»■

PAJESZKOJIMAI■ . 1 i < .■ i
Dingo isz Philadelphijos 24 

Augusto 1929 mete,' Bertha 
Lauksh 35 melu senumo, 5 pė
du 7 coliu aukszczio, 150 sva
ru, trumpi rusvi plaukai, kar- 
pa.iant lupos, žemiau akies, ir 
viena ant kaktos. Pasiėmė su 
save 14 metu senumo mergai
te vardu Silvia, ir vaiku Al
berta 12 metu senumo. Moto
re gal gyvena su savo szvėgo- 
riu Steponą Lauksh. Jeigu kas 
darodys tikrai apie tokia szei
myna, Jiptih’os $10 nagrados.

A. Lauksh,
51. N. Salford SI., 

Philadelifliia. Pa.(F.11)
■■“n............

Asz Ona Sutikinto po vyru 
eszkau savo gi

relių Petrą ir A ri
ju rgi Si ui kins. 

Antana Grinių.

Aino vieno pa j 
miniu, pu 
tana ir 
Pajeszkait ir 
Asz paeinu isz Kauno Redybos 
Kaseinu apskr., Ludvinavo pa
rapijos. Meldžiu atsiszaukti 
sziųo adresu:

Mrs. OmuAi nori one, 
■202 South St

1 
I

dedu

Meldžiu
(t. 7

• * 
Athol, Mass.

I

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

V

JUOKAI

Ar jau numirė! — ture 
kunigas, — da norėjau su jūom 
priesz smerti pasikalbėt ir su- 
ramhy; ant laimingo kelio; del 
ko manos nepaszalikot ?

— Asz teveli ne norėjau jus 
tiirbaeyt tai asz pats ji rami
nau.

m— Tai ka tu jam kalbejei.
i — Asz pasakiau: 
kaip rodos tu srnertclnai sergi.

— Tai teisybe, atsake,Pai teisybe

Jonai

atsake Jo
nas.

>
IĮ,» 4
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Jonai, —— ounui, — asz tariau,— 
tu isz to ne iszeisi.

.......——Mt

SI.

teveli jog jis ta jaute, ba tuo
jaus admire.

Ne, atsake jis.
Jonai, tu tuojaus numir-

atsako.
— Jonai, tu negali tikėtis 

dangaus.

Teip

Ne, — atsako ligonis.
Jonai tu eisi in pekla.

a‘-— Rodos, jog taij> bus, 
sake jis.

Jonai, tu privalai džiaug-
juk yra da tokia vieta inlis, 

kur gali gautis.
— Tai ir asz taip kalbu,

$3.25 ir adga!
1N

Geyser, Montana.
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PHILADELPHIA
VASARIO 

12 IR 22

Apie dauginus informacijos apie 
viru-minltHH ekskurcijas kreipki*
ant f ta c j.) u arba raškykite pas 
John M. Rolin. District Passenger 
Agent, Williamsport, Pa.
1 ■ ■■     »■ ■■ ■— - 1 ■ ■■■n Į — ■ .!■ 1 4 ■■ - n—— —.....................

. *

Ant Ręadingo Geležinkelio
■ ?. > ** »

Girtuoklis: — Tai vyruti gi
li ūkis, viena karta gryžau na
mon blaivas, tai mano pati ne \ 
noiszsižojo.

I

Vienas ponpalaikis in slūgi
ne:— Kas ten inejo in pakajuf 
juk asz tau sakiau, idant ne in- 
leistum norint pati karalių.

Slūgine: — Praszau pono at- 
pacztoris pinigus.
O, tai tegul greitai atei-

ne pas mane.

Henze

I

FARMERIS ISZ BUCKS PA
VIETO PASAKOJA APIE 

DR. WHITES LON-GE 
HAI-LA GYDUOLE.

rankas in 
register! po

Pas mus 
oras labai szaltas, tikras Sibi- 
riszkas oras.

— Kokis tai banditas atojas 
in rostauracija Juozo Armonto 
paliepė jam iszkolt 
virszu ir apiplesze
tam iszejo. Reike primint kad 
penios A nuautiem s tėvai kita
dos laike salima New Cumbola 
o dede Mikolas Karužiszkis gy- 

I vena Tamakveie. Gevser mies
tas randasi tolimuose vakaruo
se arti Kanados rubežiaus ir 
daug ten randasi visokiu ban- 
<litu.

ATIDARYTAS SUBATOMIS VAKARAIS NUO 7 IKI 8 
- . VALANDOS IR LAUKĖME JUS.

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
. MAHANOY CITY, PA. ' 

-------- $-------- ' 
||* Mlr įk > Į0>: «, h

Užkvieczia juso atailankimo ir pradėkite dėti pinigus in
R?

I 
sI
I

I
X

Į Fermeriai gyvenanti toli nuo mieu- 
to privalo namie laikyti viaokes gy
duoles ant greito pareikalavimo nes 
ncvisuila galima greitai daktara pa

smaukti ir turi kartais patys gydintis. 
Fermeriai ne yra užvydua žmones 
nes viens kitam suteikia rodąs kada 
kas nuo ju parcikalauna. 
Mr. Harry Wlcrbach, 
Pleasant Valley, Bucks pavieto, suko 
apie Dr. Whites Lon-go Hai-la gyduo
le nuo kosulio: “Esmių jums labai 
dėkingas už visa gera ka. suteikia ju- 
su gyduole del manos ir mano szei- 
mynos. Mnpo szeimyna turėjo kosulį 
ir pcrszalima ir viską bandome pakol 
nodagirdau apie juau gyduole kuri 
pagelbėjo trumpam laike todėl pata
riu visiems vartoti ta gyduole nes 
mums suezedino daug kasztu dakta
rams.“ Dr. Whites Black Crow Laxr- 
tive pigulkos yra taipgi geros del pjr- 
szalimo galvoje, skausmo sąnariuose 
jr kauluose. Gvarantyti • ir paiduoti 
aptlekoso.

rams.

yra

Sztai ka 
farmoris isz

Brite. Banka.
rr* -

Gera. Banka yra geras prietelis, ir muso Banka yra ppite- 
telium del kožno depozitoriaus.

DIREKTORIAI
D. F. GUINAN 

JUOZAS MACIEJUNAS 
ANTANAS DANISEVICZIA 
JOHN J. MORAN 
GEORGE OLIVER
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WILLIAM R. MILLER 
JAMES A. DOLPHIN 
JOS. B. REING 
P. C. FENTON J
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LehighValley
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in New Yorka
NEDELIOJ 2 VASARIO

$4.00

EKSKURCIJA ■ f t ' rf r - • s °1

Dub«Itavaa 
Tikbtat

Speclallszkas Treinas apleis Maha-
noy City 4:30 ryte. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange PI. S ta. 
7:20 vai. vakare Standard Time.
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ŽMONES LAUKIA NEKANTRIAI APSISEDIMO VANDENS.
perDideli plocziai žemes Mississippi aplinkinėje likos užlieti 

Mississippi upes. Daugiau kaip 150,000 a keri u randasi po vau hm u ir
isz loviu

szimtai namu sunai-
rszsi liejimą

kinta. Daug szeimynu neturėjo laiko apleisti namus todėl likosi ant pastogių ir kuriuos Rau
dono Kryžiaus Draugove szelpia. Paveikslas parodo viena isz tokiu miesteliu užlieta per vau-
deni.

r. .v; C * ’ n-

I

U

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krlksz- 
tlniu, vesoliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre ir 603 W. Mnhnnoy St.

1

JEVUTE,” ISZ LOS ANGELES "ROJAUS.< < I >

Sztai naujausio budo Jevujte, (’aria Laemmle kuri losze
9 9 naujam krutainu}u paveikslu perstatyme' kuri* role “Jovos

atlosz laike suvažiavimo Žydiszku moterių' ant seimo.
if

7

TIESIAI IN KLAIPEDA!
■7.

-------------------

/ z 7/ ''
Ą’vytąuto

mi mi Minna mV.

VISOS PASTANGOS BUS PASZVESTOS PADARYT KE
LIONE ATMINTINU INVYKIU, PILNA INVAIRUMU
IR MALONUMU DEL TU, KURIE JOJE DALYVAUS

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI 
IN KLAIPEDA

Trcczia klcna in viena |(u«c $107.00
Treczia klcsa in abi pusi

i • ‘ *
Treczia klcsa in abi pusi $18l.u0 

i Tuvis, trees, kl. in viena puse $123.50 
Tur. trr. kl. in abi pusi Xmin) $204.0') 

' Cabin klesu ...........................$142.00
į UŽ VAIKUS:’Nuo 1 iki 10 metu 
i puse kainos.
! UŽ KUDYKIUS: Iki 1 metu $5.50. 
If Valdžios Revenue ir Head TaxValdžios Revenue ir

utskyrium.
TANKUS 1SZPLAUKIMAI LAIVU

.1
ISZPLAUKIMAI LAIVU 

ISZ NEW YORKO
30 Saudo .
20 Vasario .

8 Kovo ....
3 Balandžio

17 Balandžio . . LITUANIA
1 Gegužes 

17 Gegužes . 
26 Gegužes

LITUANIA 
. ESTONIA 
LITUANIA 

ESTONIA

POLONIA 
. ESTONIA 
LITUANIA

STACZ1AI ISZ KLAIPĖDOS
SMAGIAUSIA IR PATOGIAUSIA

Del informacijų ir laivokorcziu kreipkiten tuoj pas savo vietos aprentus. 
NELAUKIT PASKUTINIU DIENU

LINE
Dearborn St. Chicago, III.

616 St. Jarno® St. Montroal, Caa.

KELIONE .

“ BALTld-AMERICA
8d r id g® -St. Naw York, Kl. Y. 315 S. Dear
Union Tru»t Bldg. Pittsburgh, Pa. C"*
... r<------- r---------rr--T' ................. rn-T-..r-
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