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BAŽNYCZIA APSĖDO 
“VELNIĄ”

New York. — Visu Szventu- 
ju unitarijonu bažnyczia, New 
Yorke, apsodo szpukai. Terp 
lubu ir stogo pradėjo kažin kas 
daužytis. Zakristijonas bijojo 
vienas ir bažnyczios duris ati
daryti. Bažnyczios stogas yra 
labai žemas ir žmogus tenai 
vaikszcziot negali, taigi kas- 
gi daugiau galėtu tenai vaka- 
ruszka kelti, jeigu ne raguo- 
cziai! Pagalios jie ir isz maldų 
pradėjo tyeziotis. Kada perei
ta nedeledieni kunigas užgie
dojo psalmes, ant lubu pradėjo 
kniaukti kacziu balsais. Buvo 
paszaukta ginkluota policija. 
Ji isztyre dalyka ir pranesze, 
kad terp bažnyczios lubu ir 
stogo yra susikraustė apie tu
zinas kacziu.
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SUBADYTA PEILIU 20 KAR 
TU PER VYRA KURIS 
APVOGĖ JA ANT 231 

DOLERIU.

SMARKI EKSPLOZIJA GA
ZO UŽMUSZE 16 ANGLE- 

KASIU, SUŽEIDĖ 40.
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MEKSIKOJ PANAIKINTA 
MIRTIES BAUSME.

Mexico City, Mex. — Meksi
koje priimta naujas 
mas instatymas, 
kai atmeta

baudžia- 
kuris visisz- 

mirties bausme. 
Prezidentas Ortiz Rubio ta in- 
statyma jau patvirtino ir da
bar stengsis panaikinti mirties 
bausme armijoj. Trijų rusziu 
žmogžudyste visai nėra

galima užmuszti 
savo garbe, 

galima užmuszti neisztiki- 
savo paezia ar vyra ir 

galima užmuszti gelbėjant
savo gyvybe nuo bado.

bau-
džiama:
žmogų
2-
ma
3-

1- 
ginant

VOGĖ TORKES DEL ISZBA- 
DEJUSIOS SZEIMYNOS, 

LIKOS UŽMUSZTAS.

Chicago. — Fredas Bernard 
atsisveikino su savo szeimyne- 
lia, prižadėdamas atneszti tor- 
kc ant piet,likos susektas ir 
kada ji vijo 'policija 
kelis szuvius ir 
žmogų nuszove ant smert. Vie
toje tor kės, atvožė namo negy
va vyra del paezios ir penkių 
vaiku.

Steponas Kanata, buczeris, 
manydamas kad Antanas Bob- 
kus buvo vagis, nuszove ji ant 
smert. Bobkus gyveno tam pa
ežiam name ir buvo atejas na
mo vėlybu laiku kada ji bucze
ris užtemino ir nuszove.

• •
susektas 

paleido> 
nelaiminga

buczeris

NUSZAUTAS LIETUVIU 
VAIKAS.

Worcester, Mass. -— Pereitoj 
Su'batoj po pietų du Lietuviu 
vaikai iszejo szaudyti varliu 
Blakcstono paupyj. Vladas Di- 
dick, 13 metu amžiaus jaunuo
lis, iszszsove pora sykiu in var
le ir norėjo užtaisyt savo kara
binu isz naujo. Dedant patro
nus karabinas netyczia iszszo- 
ve ir kulipka pataikė Libiku 
vaikui Framii in szona. Didick 
nubėgo atgal in miestą ir pa
šaukė pagelba. Kada pribuvo 
policijos vežimas su daktaru, 
Libikutis buvo jau be žado ir 
nuvežtas in ligonine tuoj mirė. 
Pasirodo, kad kulipka pramu- 
sze jam plauczius.

' Scranton, Pa. — Mare King, 
22 metu žinoma kaipo Viktori
ja Smolinskiute, isz Tamaqua, 
Pa., likos nužudyta savo kam
blį re 1,v ja Ketverge ir apiplesz- 
ta ant 231 doleriu, kuriuos mer 
gina turėjo susiezedimfs.

Policija už laja žudinsta 
aresztavojo koki tai Juozą Kisz 
26 metu, isz Scrantono, kuris 
tyli ir nieko nesako apie taja 
žudinsta norints ji policija kvo 
te per tris valandas.

Smolinskiute
Andriaus Smolinskio, 
Elm St., Tamaqua, Pa. bet na
mie negvveno tik tarnavo hote- 
liuosia už tarnaite. Viktorija 
inejo in savo kambarį su Kosz 
ir neužilgio davėsi
girdėt kliksmai ir žodžiai 
darvk to.” 
iszbego laukan bet in ketures 
valandas vėliau likos suimtas 
per policija.

Žmonys subege in Viktorijos 
kambari rado ja subadyta pei
liu 20 vietosiu.

Kiszas kelias dienas 
sumusze James Mock, 
gyveno su Viktorija

Lu t ic, Oklahoma.

buvo <luk te
526 E.

kambarėli 
‘ ‘ ne 

Po tu žodžiu Kisz

atgal 
kuris 

, kad net 
reikėjo ji nuvežti in ligonbuti.
Trys merginos, kurios gyveno 
su \riktorija pažino Kisza kai
po tu pati kuris iszbego isz jos 
kambario, po žudinstai.

Su aresztavotu žudintojum 
likęs suimtos kaipo budintojos 
Betty Newell, Virginia Deli la, 
ir Bettv Lavos kurios tame lai- 
ke radosi name.

[sz to visko galima d a si-' 
prasti, kad merginos buvo ap- 
tersztos balandėlės ir laike ur
vą.

Lavonas nužudvtos Smolins- 
‘kiutes (kuri teipgi vadinosi 
Marie King; Billie Mack ir ki- 
tokeis vardais) bus atvežta in. 
Tamaqua ant palaidojimo.

Viktorija paliko tėvus, kelis 
brolius ir seseres Taniakveje.

rali in a

Kokis tai ap-

APTIEKUS PARDAVINĖJA 
MESA.

Pittsbsurgh. - 
tiekorius pradėjo pardavinet
savo aptiekoje mesa. Priesz tai 
užpTotestavdjo mileslb (bueze- 
riai, bet kaip rodos ju pasiprie- 
szinimai ne bus pasekmingais. 
— Sziadien aptiekosia 
konia viską pirkti.

galima

VARGONUOSIĄ RADO 
MUNSZAINE.

Macon, Ga. — Nariai Baptis
tu bažnyczios Berline, Ga., pra 
nesze szerifui 'buk surado mun- 
szaine vargonuosią. Kada var
gonininkas praliejo grajyt ant 
vargonų, tasai darbas jam ne 
pasiseko kaip tikėjosi, ant galo 
kas tokis sudundėjo ir nuo (In
du nupuolė galonas munszai
nes, kuris susimusze. Prie ko 
munszaine prigulėjo tai da ne 
dažinota. O gal vargonininkas 
kaip kada pasivilgindavo ger
kle...

Fksplo- 
zija gazo No. 5 kasyklosia Hai
ley Oka. t ’oal (’o., 

anglekasiu,
užmusze sze- 

sužeideszioli ka 
apie 40 isz kuriu keli mirs nuo 
baisiu apdeginimii ir sužeidi
mu.

Yra tai antra nelaime Okla
homa* kasvklosia in laika ke
liu sanvaieziu. Apie 40 angleka 
siu laimingai iszsigavo isz kitu 
daliu kasyklų.

Po eksplozijai pasklydo tru- 
cinantis ’’black damp” gazas. 
Sužeistuosius nuvožė in Harts
horne ir McAllister ligon'bntes.

Eksplozija buvo taip smarki 
kad nunesze karuka ir sudaužė 
ant szmoteliu iy užmusze mula.

M iestelis 1 jutie,

black damp

guli tiktai 
kelios mylios nuo Wilburtono,
kur 91 anglekasiai li kos uz-
muszti Sausija 1926 mete per
eksplozija gazo.

Nelaimingi paliko paežius ir 
vaikus, tiktai trys isz žuvusiu
buvo uepacziuoti.

AUTOMOBILIAI UŽMUSZE 
IR SUŽEIDĖ DAUG fc 

ŽMONIŲ.
Harrisburg, iPa. — iPennsyl- 

vanijo'j automobiliai užmusze 
188 ypatų ir sužeido 3,779 per 
menesi Okto'beri, 2,586 automo
biliai susimusze. Didesne dalis 
nelaimi u patiko žmonis, ku rie 
ėjo skersai kelia o 39 procentas 
nelaimiu 'buvo vaikai.

SZNIPAI GERAI PAPELNE.
Scranton, Pa. — Sausieji 

agentai turėjo gera pelną dary
dami krata Lackawannos ir 
Luzernes pavietosia ana diena 

“uždrausto vai-
Carbon dailėje užėjo

jeszkodami 
siaus”
ant trijų saliunu, Pittstone ra
do 200 galonu munszaines, St. 
Johns užtiko pas farmerius 
2,000, 1,500, ir 50 galūnines sa- 
mogonkas kurias iszsiveže 
sztopa sunaikino.

i r

KIEK KASZTAVO AMERI
KONAMS DEKAVONES 

DIENA SZIMET.
Chicago. — Dėdės Šamo De

kavones Diena szimet kasztavo 
jo vaikams 156,240,250 doleriu 
arba du milijonai doleriu ma
žiau ne kai f) 1929 mete. Papras 
tai kožna szeimyna taja diena 
iszduoda po $6.50 del penkių 
nariu szeimynoja.

Sztai ant ko tiejei pinigai 
buvo iszduoti: ant torkiu 40 
milijonu,'bulvių 8 mil., ojsteriu 
15 mil., agurku, olivu, celeros 
13,400,000, kendžiu 18 mil. 
pajų 12,400,000 pieno ir kitu 
gėry m u 3,800,000.

Bet 'kiek iszdave ant svaigi
na neziu gerymu tai nęapskai- 
tytu, bet galima narsiai sakyti 
kad daugiau ne kaip aut tor
kiu.

KETURIOS YPATOS SUBA
DYTOS ANT SMERT.

Poughkeepsie, N. Y. — Szei
myna James Gromend, suside-. 
danti isz keturi it ypatų: vyro, 
paezios, sūnaus ir dukters, li
kos surasti subadytais peiliu 
ant smert ant farmos arti Stan- 
fordvilles. Visu kunai turėjo 
baisu žaiduli prie szirdies, co
li ploczio. Manoma kad žadin
tojas panaudojo medžioklini
peili. Žudintojaus da nesusek
tu. f •

DU KUNIGAI SUŽEISTI 
AUTOMOBILIAUS 

NELAIMĖJE.
Chester, Pa. — Du Katali- 

kiszki kunigai likos atvežti in 
czionaitinia ligonbutia ant gy
dymo, kurie likos sužeisti auto- 
mohiliaus nelaimėje, kuris su
sidaužė su kitu automobiliu.

Snžeistieje yra Kunigas (L 
Biazo isz Filadelfijos ir kuni
gas Konradas Osterio iszKonradas Osterio 

* j Newarko, N. J.

NORI SULAIKYTI ATEI- 
VYSTE IN AMERIKA 

ANT DVIEJU METU.
Washington, D. C< Sena

torius Reed isz Pennsylvanijos 
užmanė nauja bila in kongresą 
irant visa ateivysta isz Euro
pos sulaikyti ant dvieju metrų 

Prezidentas Hoover tam už
manymui nelabai pritarė ir ne 
žinia ar bilius bus priimtas per 
Kongresą.

Ok to beri o menesyju pribuvo 
Europos tiktai 6,000 o

24,()00 pyibuvo kas inenesis 
priesz tai, t . .. .

isz

H

Washington, 1). C. — 
kus szalcziai užėjo pb visa Suv 
Valst. praeitas paskutines ke 
les dienas, kįokin 
L■ .i-   ■ j’ t 
laipsniai daęjp 
žemiau zero. 1 
žmonių mircfinuo szalcziu.

Didesniuosia miestuosiu ypa-’ 
tingai West įlosiu, žmonys daug 
nukentėjo nuo szalcziu.

i . -- - ;- -----------------------

80 METU ŽMOGUS NUŽUDĖ 
55 METU MOTERIA KURI 

UŽ JO NENORĖJO 
TEKETI.

Philadelphia. — 
tus svilino padus 60 metu Vin
cas P i cnta, 
Niedzialkvskiens

Sinar

les dienas, l<M»kin ne buvo in 
praėjusius 3()‘metus. Szalezio

> lino 18 lyg 20

t DREBĖJIMAS
ŽEMES CHILIJE
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UGNIS, VANDUO IR DRE
BĖJIMAS ŽEMES PADARE 
MILŽINISZKAS BLEDES.
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tingai West įlosiu, žmonys dau

I’er I ris me-

rAl

I

prie naszles Mares 
, kurie gy

veno 1733 ir .1735 Tilghaman 
ilnt to paties kiemo, 
metus kibo jisai 

bet tankiai pasi-«

ulyczios —
Per tris 

prie Glares,, . 
gerdavo ir ja muszdavo, per ka 
motore nenorėjo visai jo matyt. 
Senis ant galo nutarė padaryti 
jai mirti inišzaudamas motere 
po tam pats-sau atėmė gyvastį.

New

NETURĖJO UŽ KA BŪTI 
DĖKINGAS.’ I '
York. — Dekavones 

Dienoja szeimyna Makso Kan
tors turėjo valgyti pietus res
tauracijoj o tai isz tosios prie
žasties: Tarnai te Het tie Brown 
pasiėmė didele torke ir bran-

jk 1 • 0genybiu už 3,000 dolerius iszr 
dūme nežinia in kur ir Kanto- 
rai pasiliko ’be piet ir brange
nybių. V

“kilnaus
— prohibicijos

PROHIBICIJA PER 3 SAN- 
VAITES NUTRUCINO 

16 ASMENŲ.
Los Angeles, Calif. — Pono 

Hooverio vadinamo 
eksperimento”
vaisiai visai ne kilnus. Per pa
skutinei tris sanvaites Los An
geles paviete prohibicija 'pa
pjovė szesziolika asmenų. Visi 
jie mirė nuo gi___
geriu svaigiųjų gorimu, 
riuose butą denatūrato.

Vietos vyriausybe dabar da
ro pastangų suseki szaltini, isz 
kurio tie nuodingi gėrimai te
ka in žmones.

••autu isz but lė
le li

GAIDYS PADĖJO KIAUSZI- 
NI IR PASTIPO.

Saratoga, Fla. — Septyiiiiu 
menesiu senumo gaidys veisles 
Plymouth Rock, padėjo kiau- 
szini, sugiedojo ir sukrito ne 
gyvas. Ne huge lis paaukavo gy
vastį už toki daiba. Aplinki- 
nai augintojai 'paukszcziu 
girdėjo apie toki atsitikima.

ne

gis Szatas su

Trys Lie-

Jurgiu
J ar

TRYS LIETUVIAI AUTO
MOBILIO NELAIMĖJ.

Merideiia, Copn;
tuviai: Juozas Kuliesza

sųmrm
pirmasis isz Reridėna, o kiti isz 
New Britain, važiavo automo
biliu North Colony keliu ir štai 
ga invažiavo iu stulpą. Auto- 
mobolius sudaužytas, o visi 
trys Lietuviai sužeisti. Dau
giausia nukentejo Juozas Ku-

if

liesza, kuriam pramuszta galva 
ir sužeistos a|)i kojos. Jurgis 
Szatas ir jo suhus lengviau su
žeisti. Automobili vaire jauna
sis Szatas. Policija Ąiszkina, 
jog visi trys keleiviai buvo gir
ti. Jaunasis Szatas aresztuotas. 

---------------- —----- -
— Ar tau ne sarmata szven 

ta diena ubagaut ir žmonis už
kabi net ?

***** < uk usz gaspadoreli uba- 
u'btigauju ir szioki'a dienu.
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NAUJAS LAIVAS PAKRIKSZTYTAS PER PONIA 
HOOVER.

Su bunka vandeniu surinktu isz septynių mariu ant svie- 
V a 1 s t i j u pa k r i k sz t i n o 

‘‘President Hoover” kuris priguli prie Dalias 
Steamship.Line (‘o. Tasai laivas kasztavo 8 milijonus doleriu 
ir likos spadivbtaS Newport News, Va.

lo, poni Hoover, pati prezidento Suv. 
szita lai va “ President Hoover” kuris

Isz Visu Szaliu
SUDEGE CIRKUSAS

28 Žmonis Sudegė, 
Kaipo Daug Žvėrių

TRŪKIS SUSIMUSZE SU 
GAZOLINIU TRUKIU.

Mexico City, Mex. — Isz di- 
cirkuso daugiau nieko 

susuk* 
v a gu

ra-

del i o 
nepasiliko kaip tiktai 
tos sztangos sudegusiu 
nu ir mažiausia 28 žmonis 
do mirti liepsnoje arti miesto
Guadalupe. Daugeli da hesu- 
randa o apie 50 žmonių randa
si ligonbujesia. Daugelis žvė
rių teipgi pražuvo, o tiejei ka 
pasiliko gyvais — moszkos, ti
grai, levai iszbegiojo po visa 
aplinkinia baugindami gyven
tojus.

Nelaime patiko cirkusft'Beas, 
kuris buvo vienas išz |iidžiau- 
siu Meksike, kada važiavo iii 
Iraputa. Vagonai buvo stum
dami ant kito kelio, bet per ap- 
sižiopliavima geležkelio tarnu 
vagonai susidūrė su trukiu, 
kuris veže daug gazolino. Eks- 
plozije buvo baisi ir vagonai 
tuo likos apimti liepsna. Dau
gelis darbininku,, kurie •tame 
laike miegojo vagonuosia 
dege. Apie 20 žmonių da 
surasta.

Šti

lio-

ANT SVIETO RANDASI
341,430,998 KATALIKAI.

Vatikanas. — Suraszas pa-
rodo, kad mete 1929 buvo ant 
viso svieto 341,430,998 katali
kai. Isz tojo skaitliaus Pietb- 
niam, Vakariniam ir Viduri
niam Amerike radosi 100,097,- 
124; Europoje 
Azijoi 16,536,900;
330,000 ir Aust rali joi 1,585,- 
000.

208,882,104; 
. A f rike 5,-

rr. .  1 *..... ....... ... *

SZIAULEIUŽKLUPO ANT 
VAIKU.> ft. "* '

Vilnius.—
ui u ant kapiniu Panevežiuje, 
kuopa sziauliu užklupo ant 
meldženczi usi u vaiku, 
klūpojo ant kapu. Tris studen-.

ir kėlės merginas 
f giedojo giesiqes

♦ •

KOKIS BUS ATEI
NANTIS METAS

REVOLIUCIJOS, 
MES, BEDARBES, DREBĖ
JIMAI ŽEMES, VIESU- 

LOS IR T.T.

. NELAI-

Santiago, Chile. — Negana 
kad smarkus drebėjimas žemes 
padare daug bledes, bed ugnis 
ir tvanai prisicįejo prie tos ne
laimes Chileje o bledes pada
ryta ant milijonoant 
($130,000).

Didelis, miestas 
likos smarkiai sukrėstas apie 
8 valanda ryte, praėjusi Ket- 
verga isz kurio visi gyventojai 
iszbegiojo. Vos snmiszimas ap- 
simalszino, kad sztai ugnis ki
lo vidurmiestije ir keli blokai 
iszdege. Bledes nuo drebėjimo 
daeina lyg 100,000 pesu.

'I’vanai užliejo visa aplinki
ne Huasco ir Copiapo. Miestas 
Vallenar likos užlietus. Visi 
geležinkelci sustojo ėja. Vais
kus pribuvo in phgelba daryti 
pa red k a. . r

pesu «ilh5

Coqui mb a*
iSa

-.1

*pa red k a.

KINUOSIA RANDASI
500,000,000 gyventoju;
Pekinas, Kinai. — Pagal 

paskutini valdžios apskaitima, 
tai Kinuosia randasi sziadien 
5(H) milijonu gyventoju. Žinu- 
nai sako kad Kinuosia randa
si daugiau žmonių, kuriu val- 
dže niekad nepasiegs ir nesus« 
kaitvs.

Delmas- 
” pra- 

kad 
ta-

Parvžius. — Mme. 
F ra y a, žinoma Fra n c užu 

pranaszuja, 
1931 metais 

susilauksiąs 
galo, Vokietijoje busianti 
smarki revoliucija ir visose 
pasaulio dalyse invykusia di
deliu ekonominiu ir materiali
niu katasliolu. tiko netekėta nblaimo. Per elek-

Asz regiu, 
i i 

valstybes vvro žuvimą ne sava > ft-
mirtimi ir po to visiszka poli
tinio režimo pakeitimai.Vokie
tija kankins revoliucijos, nal- 
kindamos ekonomini ir finan
sini kraszto gyvenimą.

“Argentina ir Brazilija da 
nebaigė savo politiniu revoliu
cijų. Jose da bus keletas smar
kiu atmainų 1931 metais, bet 
be didelio kraujo liejimo. Isz- 
panijoj taii> pat bus smarkiu 
politiniu audru.”

Mmo. Fraya sako, kad Eu
ropoje greitai artinas 
bet 1931 metai praslinksia tik 
nuolatiniame karo pavojuje ir 
baimėje, ginkluotu konfliktu 
dar neinvvksia. Per ta laika 
Francija dar labiau konsoli
duosianti savo pozicija 
tangomis vieno jauno

■

naszautoja, 
ateinaneziasi 
žizmas Italijoje

Y’okiet i joje 
revoliucija ir

-........ - - - - - L

EROPLANO D0-X SUDEGE 
VIENAS SPARNAS.

Lizbonus, Portugalija. — Di- 
džiaiise eroplrma ant svieto pa-

*

< 4

szautoja,
sako ta prana- 

didžiausio Italijos

karas,

“ pas
vyru,” 

kurio politine žvaigžde dar ne
santi patekėjus.

Isz viso, sako pranaszautoja, 
ateinaneziais metais pasaulis 
susilauksiąs daug nelaimingu 
invvkiu.I
sianezios isztiktos 
desnes ekonomines depresijos 
bet pagaliau savo 
nugalesianczios.

Suv. Valstybes bu- 
dar skau-

sunkumus 
Finansiniam 

ir ekonominiam gyvenimui at-
- Dienoje Uždusi- ,l»"K prisidesianczios

tūs sužeidė 
už tai kad 
Lenkiszkai.

iedojo
4 v I , „

kurie

BAISI EKSPLOZIJE BENZI
NO RUMUNIJOJ.

Bidcaresztas, Rumunija. — 
Trisdoszimts dideliu kubilu su 
benziną iszleke in padange 
Plaestojo, kuri padare dideles 
bledes, užmusze keturis dar
bininkus, aplinkinei namai su
degi', 18 žmonių baisei apdege. 
Eksi>k>5fiijo padaro bledes ant

I185,000 doleriu

trikini drata sudegė vienas isz 
dideliu sparnu, sziaip kitu da
liu ugnis nedalypsteju. Kelione 
vis atliks in Amerika ka ir at
einanti meta.

PARANDAVOJO PAOZIA 
ANT TRIJŲ METU.

\'arszava, Lenk.— Gaspado- 
rius Juozas Bajor isz kaimo 
Okotniku už kėlės bonkas gu- 
zutes parandavojo savo jauna

• *paežiu ant trijų metu del ko-*
kio tai Vinco Hajduko, kurta 
pasidavė save kaipo prrdetinis 
keliaujanezio cirkuso. Hajdil- 
kas sake buk jisai keliauna |n> 
miestus ir kaimus rinkdamas 
jaunas motorus ir merginas del 
cirkuso kaipo aktorkas 
riems prižada mokėti puikea 
algas. Hajdukas dingo su mo
tore nežino kur. Ant kaimynu 
prikalbinimo, Bajoras nusida
vė ant policijos, kuri vėliaus 
isztyrinejo, buk kokie tai nu
žiūrėti vyrai valkiojosi >x> ap
linkinių prikalbindami mote* 
ros idant važiuotu su jeis. Ma
noma kad tai knpcziai balto 
tavoro, kurie merginas ir nn> 
teres parduoda in paleistuvi 
urvas.

ku-

t

Ml

I
"H

'UI

f
Paskutines Žinutes !

-

il McKeesport, Pa. .

■
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Amerikos moterys
Europa ir kitas pasaulio da

lis, pasak jos, aplankysianezios 
smalkios audros ir žemes dre
bėjimai, per kuriuos tukstan- 
cziai .-žmonių neteksią gyvybes. » M '* ' ,

PILSUDSKIS PADEKAVO- 
JO UŽ DINSTA.

Varszava, Lenk. — Premie
rs Pilsudskis padekevojo 
savo dinsta, bet valdys Lenki.- 
jo kaip valde pirmiau, saky
damas, kad jau nubodo valdyt 
sklypą.

I’rezidęntas Masciekis in jo- 
, pulkininkujo vieta paskyrę 

. '.Valeru Stovėk.i;

už

eksplozije gazolino sudega 
Booth (liovnilet Co.\ nnmfis 
kuriame sudege 40 automoblę 

| liu vertes 50 tukstaneziu do
leriu. .. . - r

Vmisauken, N. *J. — Ja- 
kliokis, Teodoras, 14 metu, 1^- 
kos nušautas ant smert laiku 
medžiokles per savo draugui.

II York, Pa. — Basil White
leather, 60 metu, likos surnB- ' 
tas suszalias ant smert tvarte. 
Žmogus neturėjo jokiu gimi
niu. • '

11 London. — Visos kasy
klos Bzkotijoj sustojo Pano<|«- 
llyja, po nesutikimui susitaikė? 
mo su operatoriais.. m Apie 93 
tukstaneziai žmonių ]>a^ilikQ 
be darbo. „ . _ _ _

knekis, Teodoras, 14 metu, M- t a ai a t • W r.

11 York, Pa. — Basil White-

operatoriais, m Apie 93

be darbo. j
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Dekavonvs Diena 
praėjo dabar lauksime Kalėdų. 
Daug buvo ka neturėjo už ka 
Imti dėkingi, ne tik ka neturėjo 
turkes ne vištukes ant piet, 
bet ir mesntes nėthrejo 
szeimvnos. t'

del

Kampininkas, kuris apdirbi- 
nrjo kelis margus žemes 
moję Poiterso 
žiaus), kokis tai Dromon t, dvi 
>anvuites atgal laimėjo dideli 
iiumern ant loterijos viena mi
lijoną franku. Laimingas žmo
gelis vos pinigus patalpino in 
luinka, kad sztai upinike tele
grama isz Paryžiaus kad lai
mėjo du milijonus ant kitos lo
terijos.

arti-
(netoli Pary-

- 'Toki atsitikimai isz 
tikrųjų galima paradyti gilin
ki u.

Būdama kvailiszkam tikeji- 
miszkani apsvaiginime, fa r mor
ka vardu Arthuriene Wix isz 
aplinkines Wnnsau, Wis., užsi- 
keisejo ant gyvasties savo sep
tynių vaiku.

Vienas isa -ju mirė. Žiūrė
dama kaip liepsna apėmė visa 
narna, }>amiszele szauke: “No
riu kad visi nueitu in dangų!”

Pamiszusios motinos geidi
mai gal buvo geri,
kart nelaiminga motere

pamiszeliu

hot tuom
nuėjo

ne in dangų bet in 
prigla ūda.

Bedarbis, William Wolf, 
metu isz Brooklyno, pirmiau
sia panaudojo trucyznos 
užbaigimo savo kentėjimu, po 
tam pasikorė ant duriu 
name.

Trucyzna ir virvute nebuvo 
m*s ji užtiko in 

laika jo pati ir nuveža in ligon- 
huti . Nors luom laik nelaimin
gas nesirūpins apie maistu, pa
jėgia ir darbu.

pasekmingos.

■M
< A1' ii < 4* *1 « 'M *1 |

M

JI

VALDYTOJAS 209,000,000 
MAHOMEDONŪ.

IlnfisIledscbi Dafis Mnglaji- 
litsch, naujas Reis-Ul-Ulema 
(augszcziausia galva Mnliome- 
doliiszko tikėjimo, panasziai 
kaip popiežius yra galva Kata.- 
likiszkos bažnyczios) sziadien 
valdo 209 milijonus Mahome- 
donu.

tavo va rd a.s i r

Kad butu goriau rinkti 
nukils.

— Kaip 
pravarde?

Ickits Szapiras isz Kroeli- 
malino.

Paduokit* vandens! —- 
suriko virszininkas in lama— 
vandens!

Virszininkas iszgere

•>7Si

ant

savo

tai da

Girdinie nekarta visokius at
sitikimus laike medžiokliu, bet 
kokia patiko ana diena žmogeli 
llenryki Upham, kuris medžio
ja girriosia Michigan 
gal niekas negirdėjo.

Sztai musu Honrykis jeszko- 
<lamas elniu girriosia labai pa
ilso, <> kari tuja diena buvo gra
žus oras todėl Henrvkis atsisė
do ant krūvos lapu ir ant galo 
saldžiai užmigo.

, Kokis buvo jo
mas ir net ‘baime, kada Henrv
kis atidarė akis 
elnius stovinezius 
akyvai žiūrėdami, ant jo pui
kios ilgos barzdos nusistebėju
sio medžiotojo.

Vrietoje pagriebti už karabi
no, pagriebė sau už barzdos. 
Tas buvo užtektinai del elniu, 
kurie nudume in 
rios.

nilsfctvbcji-

paregėjo du
prieszais ji

giluma gir-

atvdav 

kuris 
stMleda-

prie^z
stovyleli Szv. Antano isz 

Py

Laike I žduszinin Povozko- 
sia, Lenkijoj atkreipė 
aut savos senas ubagas, 
grajino ant skrypkos, 
mas imj medžiu pastate 
savi
Paduos, in kepure v 
lesi ne tik variniai bet ir sida
briniai pinigėliai did ubagėlio. 
Ant galo policija užklupo ant 

sedineziu'ubagu, kurie išbė
giojo in visas szalis. Norėjo

Antano,
szalis 

bėgti ir globėjas Szv 
bet nepaspėjo ir gavosi in ran
kas policijos drauge su stovy- 
leliu. ,

Ant policijos padare 
pas nbftga, 
ui uosiu keturis 
muiszilikus pilnus pinigu, ke
turis 'bilietus ant loterijos ir 
nszlponis .vekselius 
zloty/* Policijos 
praliejo suiaszinet pravardes 
suimtu aresztavotu.

krata
surasdami kisze- 

andeklinius

ant 655 
virszininkas

Nekuriu 
ubagai buvo isz (’zenstaknvo, 
Suvalku, Kalvarijos ir 
valstijų. * '

Ant galo atėjo kaĮeina ant

r— Artai tavo stovvlelis ?— 
užklausė yiišininkas,

Mhuo.

musii ubagėlio mirzikanto.

kitu

—Del;ko ji atnešei ant

* $1 • - •
«• a*-.

t

»■. •?<■■■•■&■     ’.UMM.-a- iiiiVi’itil 1,

Paleistuvei
’ V.

. -t Ikj JX lif
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du di
delius stiklus vandens, ant ga
lo atsikvotejas nuo nusistebėji
mo užklausė:

— Kaip tu d rysi i, būdama 
melst is

jraieistuveį^ 
Apsakimas 
f ---tu

Ji stovėjo prie atviro lango 
ir akimis, 
namo liūdesio, žiurėjo in bory- 
bi dangų, prisėta, nennskaito- 
ma daugybe skaiseziai 
ežiu žvaigždelių...

Naktis jau prabėgus didesne 
dali savo amžinojo rato.

(’zia keįurios žvaigždes Gri
go Ratu.liuosni kabojo ant kitu 
trijų... 'Uoliau kiti žvaigždynai, 
vieni aiszkiau, kiti silpniau ži
bėjo...

rUen, dvelgdamas sidabrinė
mis dulkėmis, plaeziai iszsi- 
plėtės l’aukszcziu Kelias....

Visas dangus, prisėtas invai- 
riausiomis žvaigždėmis, rodėsi 
žavėtinas...

Jauna moteriszke, žvilgterė
jus tolyn surado Gnl'bes žvaig’ž 
dyna, kurio briliantinis kry
žius szi vakaru jai iszrode ypa
tingai skaistus. • Rodes 
Žvaigždžiu sidabras meta savo 
szviesa ant jos iszblyszkusio, 
priglausto prie langines veido, 
ir slenka per,jos juodus godu
lio rūbus...

Akys, insmeigtos in ta. žvaig 
ždini kryžių, buvo nepaprastai 
puikios — puikios sustingusiu 
jos atspindžiu berybinio liūde
sio. Lupos vos judėjo, ir jei kas 
nors butu paklausęs szia vasa
ros nakti isz jn iszeinamo ty
laus garso, butu- girdėjos nuo
lat atkartojamus tris žodžiu 
“Alėtai... lygiai metai atgal...

pilnomis neminimi-

žiba ii-

i „ ?, n,llt dud i n

laipteliu... dvi nupuolė esybes, 
r- 

jok buvimu 
la- 
ne 

kaip tos žvaigždės ant dan
gaus. Kas jai ju kalbos fu. 
norėjo uždaryt hfnga, bet kas 
tai sulaikė., i 
klausytis ir kas tai užinteresa-

dvi draugijos isznia'tos/du gy
* 4 a > al’ a a ■ aveniniai svetimi 

nesurišti niekUom su ja
' . M M 1

Į n/ndiu į *

biau tolyini jos mintims,

Ji

su atydžia pradėjo ■i' L. « h

vo... koks kai žodis niszkiai at
simušęs in laiigu...

— Rodos ‘‘nelaime’’... 
užsirėmė ant prichinges ir klau 
susi-su intempta atydžia, gedo-

Ji

damos ir nesupnasdnma pati 
saves.... *

Užkimęs balsas nesmagiai- 
smvrde vasaros nakties tyla...

— Sakdu tau, — girdėjos,— 
nelaime esti visur, nelaime lau
kia... Tu nesijuok, M anka., to
dėl ir neatsižiurosi, kaip ji in- 
eis... ir pati nežinai per kurias 
duriis... Asz tau sakau...

Balsas tapo žemesnis ir dalis 
kalbos, kaip ir slapta pasakyta 
— buvo jaunos moteriszkes ne 
beiszgirsta....

Balsas tapo žemesnis ir dalis 
kalbos, kaip ir slaptai pasaky
tos, 
neiszgirsta....

A tiekdamos dalys

— girdėjos,—

jaunos moteriszkes buvo

priesentikiu Zvdu, 
szvento Antano?

Niu, kas jum sake, 
asz prie* jo meldžiausi ? — atsa
ke nusistebėjas Szapira. — Asz 
tik tam szventam Antanui gra- 
jinau, <> grajyt juk kožnam va
le ar m*?

Ilgai mausto virszininkas ant 
lokio atsakymo žydelio ir ant 
galo turėjo pripažyt kad gra
jyt szventam niekas negali už
drausti kad ir Imlu sentikius 
žydas. Szapira palaido.

kad

Da motere gali kuom vi- 
rui pritarnaut ir pataisyt kas 
ant jojo būna ne gera, kaipo 
pataisyt kravata (nektaiza) Ir 
1.1., bet neiszpuola jei prigel- 
bvt kada vyras prausėsi o
vyras ne gali reikalaut, bu tai 
žemina motere. •
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.slogi an-
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Ir staiga ja apėmė drebulys, 
drebulys viso kūno... 
ežio atsiminimo.

Lygiai motai... jos vyras at
rastas... vienoj tnszczfoj gat- 

Jo bruslotas visas buvo 
Jis buvo 
ženklais

gy- 
lytojas be vilties, nuleido ran- 

“Jau per-

z S
Ū-h

►W<-

i

J

p 

y*?'

'-'-J,,.

r c

II
■ /i

I z

'*^'^81

A >

11 iį

- < < 1Aj-
A

■ IB

-t
i t

■S;

J >"■

■ 
e-

u

m
k

s
b < ►’ r
I? įtrf K

Ki

i 
J

4

14)
X '

4,';

į j »

£

A

44

GARBES MEDALIS DEL 
KAREIVIU.

Valdžia pradės mnszti 
jus garbes medalius del Ameri
konišku kareiviu kurie atsižy
mėjo mį)aprastu ir narsiausiu 
budu. Medalis yra isz bronzo ir 
padirbtas per artistu Galtana

llllll-

Cecere isz New Yorko.
<>■ ii m i—ii .1— II .U! i— IM^III

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKA3 GRABORiŪS*
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Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laklotuviu, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t,t1 —Telefonas 600 
603 W. Mahanoy Ava: Mah. City

irrr-n 11 ' i u.it■1 -jnw. asaaa

žodžiu 
sakiniu ir ėziali sakiniai, 
tai skendo kosuly...

Kolera... rodosi ramus., 
mylėjau... kožna mylėjo Alfon
są... ir asz... tikėjau jam... 'ma
niau...”

Ir vela dalis kal'bos pasken
do gergždaneziame kosuly...

Pasakojant sustojo, atsiko
sėjo, pakilo ir, stovėdama pyie- 
szai sedinezin ant laiptu, kal
bėjo balsu aiszkesniu, kaip ir 
auganeziu su inspudžiu klau
sa neziosios...

(.) moteris ant virszaus klau
sėsi vis atydžiau ir •atydžiau...

...svetys... rodosi, kaip ir 
kožnas kitas,
kastai ypatingo:..
tai nesi runge., labai ilgai... 
taip paskui apsirengė, kai)) be
protis... kaip ir prijausdamas... 
bet žiburio nedavė uždegt... ren 
gosi tamsoj... maniau galvoj, 
nevisi namie... paskui paklau-

Klansyk, Uu, kas tai... ki

ve,)...
krauju su k rekejes...
bežadu., su silpnais 
gyvybes....

Kuomet ji imicsze in kamba
rį ir paguldė ant sofos

kas ir tylei isz t a re:
vėlu!”...*

Ligonis
gusias akis, pažiurėjo iu savo

. - v. ’ ’ •• 
szvito džiaugsmd nusiszypsoji- ’ 
mus, kurio ji nebeužmirsz nie
kuomet, — o paskui... be deja
vimo, be riksmo, iszleke pasku-

atvere savo sustin-

jauna paczia ir jo veidas nu

be riksmo, iszleke pasku
tinis atdusis,.. Gal but ten... in 
szita žvaigždėta dangų..;

-Ji netiki, kad juodu riepasi- 
matvtu niekuomet... niekuomet

Yra, turbūt, 
niu už mirti... 
meile... Jis perdaug ja mylėjo, 
kad palikt viena ant visuomet.. 
Nustoti jo?! Kuomi buvo visi 
nuostoliai sulyginus su sziuo?.. 
Niekuom....

Ir vis-gi paliko ja vieno., be
veik elgeta....

Paskutini vakaru juodu bu
vo fa brikoj, kuria Akeijonie- 
riu Draugija uždare; 
užmokėjo, kaipo 
inžinieriui, visus jo sutaupius 
tus pinigus ir da gavo nemaža 
dovana — keletą tukstaneziu 
rubliu. Ir viskas pražuvo... bet 
tai niėkys..: Lyg verta rugot, 
kad isz puikaus gyvenimėlio 
nuo antro aukszto ji perėjo ant

rysziu stipres- 
tie rysziai —

ten jam 
v vria u si am

penkto ir siūdama turi gamin-
tissa u pragyvenimą ? Visai ne.

Ji iietiki... Ji pasiliks'isztiki- 
mn jo atmneziai ant žemes, ko
lei dvasia jos krūtinėj kvėpuo
ja — kolei to norės Dievas, 
o paskui... paskui ji pasikels 
augsztai prie žvaligždžiu ir Su
ras ji 'berytbej erdvoj...

Jis turi ten būti 
ant szio paežio’žvaigždino kry
žiaus; kuris szioj valandoj ro
dės jai simboliu jos kaneziu ir 
vilties... ■ . ;

Tyla... pro atvira langu roja
lis isz airtymo skvero atnesza 

ir kutena jos
1 V A.

j| gal but

ply v u kvapsni 
kakta...

Tyla.... .
Staiga isZ apaezios pasigirs

ta biaurus girto juokai, tarpais 
pertraukiama, užkimusi kalba. 
Ji sudrėbėjo... \Talandele dve

joj0 norėjo prasišalint tino 
lango. Bet instinktyvjszkai su
stojo pažiūrėt, kas taip ‘bege-
diszkai iszafile jos svajones...

Dvi prostitutę gtsisedo ant

vis

bet buvo jame 
kaip priesz 

labai

AMIii I ii^lrtl 

lupos
jilted
t
« ■ y e nvurjn iiiimiuhii’/h,

jpra^ivere.. negali išrėki.
---- iPinigiiH
Svetys iszomo (rankos jo 

drebėjo... va šitaip) pinigine,

.še: “
tame kambaryj?....” 

zkš sakau, ne... tai
kai}) asz Dieva myliu....

O žinojau, kad tai 'atėjo ma
no Alfonsas... tik maniau, kad 
jis eina gulti...;

Svetys sako, uždeg žiburį..;
Nespėjau uždegt 

kai}) iszgirdau
“Atlaniszkio” ineina su... pei
liu ir eina tiesiog ant jo...

— Pinigus atiduok 
sas pas mane apmirė,

4,

kate..

a’beižura, 
Žingsnius

...Bal- 
stdviu

ir žiuri ii... .

DU KAIMYNAI
PASAKAITE

..Gyveno viename sodžiuje du
kaimynu. Jiedu turėjo po viena 
sunu. Abudu kaimynu buvo 
žmones darbsztus ir b u du. kaip 
kuris iszmane, tai}) mylėjo sa-

« ’ a « — — A & '**|i h' a

vo vaikus. Vienas ju rūpinosi
kuodą ilgiausia i uždirbti kad

/r J 1/M.

O svetys nublanko;
A M A ... A

drębejo... va šitaip) pinigine 
pilna pinigine., smarkiai pri
grūstą..: dar atsidarė ii r krūva
popieritkiu aiszkiai spalvuotu..

I žemes... 
grybszt! už pinigines... 
žemes viską susirinko... 
juoke... balvomis, i r d u re ji pei- 

tas
O 

pagru-

išpuolė ant žeme h...

PIENAS iW<A
i t i «*
Yra pni- 

labai garas 
Netik tavo vaikams 

bet ir tau; tiems kurie serga ir 
f) jjs tiems kurie yra svedki.

Ar vartoji pieno? 
kus gėrymas ir 
maistas.

ii’ nuo Dangei metu atgal pienas

'nu...
nukrito., trumpai suriko... 
jis man... szitai kaip...
mojo... kad reikia vaktnotis jei 
iszduosiiL..

O kas buvo paskui, 
kudos neįižmirsziu... i 
neužmirsziu....
AsZ puoliausi gelbėt., o krau

jo lidjosi upelis... tik rankas 
spaudžia, prie, krutinės... ir ant 
veido matosi kanezia... 
kankyne...

Asz sakau — bėgsiu j>as gy
dytoja... ežia gyvena dviem 
augsztais žemiau...

O jis prispaudė mano ranka 
prie savo pamėlynavusiu lupu., 
ir bneziuoja, įbucziuoja....

ne... nereikia... nerei-

J

jfaczini in krutinę...

ir išbėgo.

.palįkus savo sunui,. kaip tik 
ga’liina didesni turtą. Antrasis 
taipQ-gi rūpinosi sulyg iszga-

I

tikslu, kad savo

les daugiau uždirbti savo vai
kui, bet didesniojo dalyje tuo 

su n n galėtu 
daugiau pramokyti. iPirmasis 
1 - .. .
ta, kuri ir paliko sunui.
kaimynas surinko nemaža tur- 

. Ap) e 
Savo.sūnaus prainokyma jis ne 
sirupino. Ahtrasis-gi, tAhtrasis-gi

R . 
katos depart a meptii vity sten
gia duoti tau ir tavo vaikams 
gero ir geresnio pieno.

B(*t jie negali viską atlikti. 
'I’u gali prisidėti prie to darbo 
ir tik del tavo gero. Yra Jeng- .....  __ i- 
vjentik geriausio pieno, 
raus pieno, saugaus pieno tau 
ir vaikams. , Reikalauk tokio 
piėno. Galu gale yru pigiauses.

Dabar, kaip gali gauti tokio 
pieno!

l’žtelefonuok tavo sveikatos
. j|P > . h ; . nV Li Jjtr

vas būdas.

■

Žiu rėk kad pirksi 
szva-

misi- buvo tik ienas. Tikėta, kad vi
sas pienas vienodas, nepaisant 
isz kur paėjo ir kaip siitntive- 
tas. Praeityje pieną gavome isz 
artymu vietų, ir kartais net 
miestuose gavom szviežio kar
ves, pieno. Miestai nebuvo toki 

... asz nie- dideli ir arty mos vietos l<mg- 
ir mirsiu.. v«i pristatė gyventojams szvie

žio pieno. Bet kuomet miestai 
isZsi vyste, tapo didesni, jau re i 

i k ėjo eiti tolinus ir tolinus nuo 
miestu gauti savo gyventojams 
pieno. Tada radome kad

« prastas pienus” jau pamėtė sa
vo verte nes ji reikėjo trauki
niais gabenti in miestus ir tas 
‘‘ })aprastaas pienas’ ’
pasiekė miestus jau nebuvo sal 
dus ir gerus pienas.

Nelabai sesniai, buvo rastas 
kad vartojimas pieno, kuris 
buvo szvarns, ir daugelyj atsi
tikimu nebuvo švarus, buvo 
priežastim labai daug vasari
niu vaiku ligų ir kitu ligų. Blo
gas pienas irgi buvo priežastim 
senesniu žmonių ligų. Bet szia- 
dien nercik 'bijotis vartoti pie
ną nes kiekvienoje vietoje- 
miestelyje szioje szalyje gali-

D.

Ir vartoti ta pieną sau ir vai
kams yra kiekvieno užduotis. 
Gal t'avo mieste kaikurie žmo
nes vis neszvariai laiko pieną 
praei tyje darj’davo.

baisi i 4 pa

kilome t

“Ne
kia...”

Ir kai)) kūdikis prnszo:
— Nuneszk mane žemyn 

huneszk....
— Kaip-gi asz jus 

asz silpna.
Nnvilk laiptais., nuvilk..
O jai jus numirsite... 

kraujas prasimusz..? asz kiemi- 
ninka nusiimsiu pa.rneszti isz 11UI gauti gero, szviežio pien< 
vaistines...

O jis rodo... nuimti nuo pir- 
szto žiedą, ir išimt laikrodėli 
ir sako:

— Žiedas tau...

nuine

n nne-
sziu ?

ir

nnneszka Ne vartok
mane žemyn... tuojaus... kad ne tokio pieno. Yra lengva žinoti
czion numirti... ne czion....

Kiemininkui duosi szi laik
rodėli... kad iszmestu už 
tu... tik, kyd niekas nematytu., pieno? 
ant gatves lavono....

var-

ant gatves lavono..,.
Ir spaudžiasi prie mano ran

kos... apkabina man kojas... 
hneziuoja

apkabina 
siekiu manes link... 
drabužius ir... stingstąs...

Ir kaip per miegus antrina:
—- Ne czion.. ne czion.. czion 

negalima...
Ir asz pamaželi... nutempiau 

laiptais... už kojų... tik tamsoj 
galva in laiptus baladojus... o 
paskui,drauge su kiemininku..♦ • •

Tvanku vasaros nakties orą 
perreže baisus riksmas ir 
skrido angszlyn linkui 
Žvaigždžiu...

Moteriszke nuo penkto gyve
nimo nukrito ant grindinio....

— P. X. 
vyras

n li
ra m i d

P.S. Alfonsas buvo 
jaunosios moteris/.kės.

VILKAS Ik SZUVA
PASAKAITE •

Storas ir sotus Murza, nusi
traukęs virve, nubėgo in už
miesti pasitrankyti. Artimoje 
giraitėje jis susitiko vilką. Ati
kas buvo toks susliesejes, kad 
vos bepaėjo. Murza daugiau 
gailestingai* negu piktai, dirs
telėjo in vilką. Tuo padrąsin
tus, vilkas pradėjo skunsties 
in 'Murza, kaip sunku jam gy- 
ven t i. Pa ga i I o sz u n i u i v i 1 k o ir

departaamentui arba sveikatos 
aficieriui ir užklausk apie pie
ną kur dabar gauni, arba kur 
gali pirkt i •gero, szvaraus, sau
gaus pieno, 
pranesz.

Vartok pieną kuris tinkamai 
pastoiirizuotas.

-F.L.I.8.

Jie maloniai tau

PAJESZKOJIMAI.

Asz, Jonas Balczius, pajesz- 
kau mano puseseres Onos Rau- 
luszkiavicziutes, 
sinskiene. Girdėjau vyras mi
res. Turiu svarbu reikalą. Mel
džiu paežiai ar kas ka apie ja 
žino praneszti sziuo adresu:

M r. J. Balczius,
127 Chestnut St. 
'l’orrington, Conn.

po vyru Je-
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MALDAKNYGES

koki pieną vartoti.
Bet kaip buvo galima žmo

nėms }>ristatyti gero szvaraus
1 Yra labui idomi pasa

ka ir verta perskaityti.
Kuomet szioje szalyje buvo 

rasta, kad neszvarus- pienas 
galėjo ligas užkrėsti ir isztikro 
užkrėtė, visi žmones lame rei
kale nžinteresuoti 
kai, pienininkai, 
komitetai,mokslininkai,, 
pradėjo vesti visokius tyrinė
jimus rasti budus kaip prie ta
vo duru palikti gero szviežio 
pieno. Per daug metu toki ty
rinėjimai vesti net ir sziadien 
vis vedami del visokiu pageri
nimu

visi žmones lame
- ukinin- 
sveikalos

visi

No. 186 Balsas Balandėlis, tuoj 
pati knyga kaip virszuj parodyta, tik 
apdaryta plonais kietais ekurineis 
apdarais.......................................$2.00

No. 187 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga maldų kny
gele, pavesta visos Lietuvos Kataliku 
Jaunuomenei. Graži knygele puikiai 
ir drueziai apdaryta minksztais aku- 
rineis apdarais, auksuoti lapu krasz- 
tai, preke tiktai.......................... $1.50

No. 188 Aniolas Sargas; yra tai 
naujausia malda-knygcle, su bažny
czios aprobatu, 448 puslapiu, visos 
reikalingos maldos, skurineis minksz- 
tais apdarais, puikiai iszmarginta, au
ksuoti lapu krasztai.,..................$1.50

No. 189 Vainikėlis, katalikiszka 
maldų knygele, mažiausia knygai lie
tuviu kalboje. Skurini juodi minkszti 
apdarai, auksuoti lapu krasztai, 802 
puslapiu, didelis aiszkus drukas $1.00

No. 190 Visuomet, malda-kny- 
gele katalikams lietuviams visokio 
amžiaus. Puiki maža knygele, 25$ 
puslapiu, baltos celluloides apdare- 
llais, su kolioruotu paveikslėliu ant 
vlrsziaus, auksuoti lapu krasztai be 
kabutes. Puiki knygele del dovanoji
mo vaikams ir mergaitėms...

W. D. BOCZKOW3KI-CO.
MAHANOY CITY. PA.

. .$1.50

——X

I H)
LITHUANIAN 
JĮANCĘ FOLIO 
E PIAN0 50L0 I

(Containing a choice H 
collection of the mostTie žmones rado — kati szva- 

rus ir saugus pienas turi j)aeiti 
nuo karvių kurios yra szvarios 
ir sveikos; melžimas turėjo 
būti kuoszvariausias, žmones, 
kurie aplink pieną dirbo turėjo 
būti sveikus ir szvarns, visi 
viedrai ir visi indai kuriuos 
ūkininkai ir pienininkai varto
jo turėjo būti szvarns, labai 
szvarus, ir pienas turėjo būti 
laikomas szaltai.

Yra dar vienas daigius, ku
ris padaro szvaru pieną snilges 
niu. Tai yra “psteurizavimas’, 
l’asteurizavinms reiszkia in
kai tinimą pieno iki paskirtos 
temperatūros (143 
F.) ir taip laikyti per 
valanda. Po tam greitai atszal- 
dintas. Tas inkaitinimas kuo
met atsargiai ir tinkamai at
liktas pieną padaro saugesni u.

Pienas jaign taip pagamin
tas yra geras, szvarns ir yra 
pienas kuri privalai vartoti.

Tavo miesto sveikatos 
cierins labai žymiai prisidėjo 
pastangų tau duoti gero pieno. 
Jis aplanke likos, ir pieniny- 
czias ir moksliszkai iszogzami
navo pieną. Jis prižiūrėjo pie
ną nuo laiko kuonud pr< n la
kuotas iki pmletas prie tavo 
duru. Jam pagelbeju valstijos

szvarus,

I popular Lithuanian
I pieces •

TIK I&LEIŠTA.
Kain* ttfc.

tarė Murza:

szeimininka;
nysto gausi
galėsi gulėti sziltojo būdoje.

Vilkelis nudžiugo ir 
paskui Murzos. Bet

Bikie gyventi pas mano 
už menkta tar- 

soeziai priest i ir

Szi Albumą Lieluviszku Szokiu 
(laidu ar Notų ant Pianu gau
namu pas

W, D. Boczkauskas-Co. 
Mahanoy City, Pa.u nėjo 

jiedviemtai sybe, 
turtu nedaug teinstenge palik- beeinant vilkas pastebėjo, kad
s i rupi n o.
i /
ti savo sunui, liet už tai jam da
vė ingyti nemaža mokslą. Pir-
mojo kaimyno sūnūs, pavelde-
- - L . 'LL" ud -L. '• .» • į T

ie« didžius turtus po savo tėvo, 
nemokedainas su jais apsieiti 
ir pasikėlęs in puikybe, netru-

. . 1 k. k. - T J

nemokedainas su jais apsieiti

kUs isznikvojo visa turtą ir li
ko pftvaiželis. Antt’ojjU-gi kai-

ir nedidi turtą
myno suims,
mokslą, itors
nuo tėvo Įipvcidejas aeziu ge-

ingi ids nemaža

ram iszirianymui, padidino sa
vo't urtn o turėdamas g<?ra 
sžirdi, suszHolpe neviena va5’g-

>■'»'u I • i b ■ 1 i i ’ V 1 f

o turėdamas gęra

sza tarpe kitu ir turtingo kai
y/

Kuris isz iu dvieju kaimy- 
n išmintingiau mylėjo savo 
nikus? Aiszkii, kad tas, kuris 

sunu iszmokiiKh ■

inyno.*
TT.

liti isžmintiugiau mylėjo savo
VI

SZlŲlOs 
kai.

unt kaklo nutrinti plau-

(I kas ežia pus tave? 
užklausė vilkas.

'Pa i menk niek is —

Bet vis-gi kas ežia ?
kvosze vilkas.

Tai nuo virves
no szuvti

szuva.
t a re

aiszki- 
szeiminiiikns mane 

priesz nakti pririša:
— SzitaiĮ) — tarė vilkas —- 

tai nenpriu asz nei soeziai esti, 
nei būdoj gulėti, 
igiaii už viską.

: k

laisvo brmi-

— Mot orei neišpuola te
nai s turętic del savos užsiėmi
mu kur tiktai patis vyrai bū
na.

i

A. RAMANAUSKAS
laipsniai 

viena

afi-

LIETUVI SŽKAS GRABORIŪS 
MILL A PATTERSON STSM

BU >

Bell Telefonas 1430-B )
i

ST. CLAIR, PA.

Tl'.l k
F «

- -...(oi.
#

i

^Iszbaleamuoja ir laidoja mirusius £ 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa- 
ruoszia nuo papraszcziapsiuQdpra 
kilniausiu. Parsajndo automobilius 
dot laldotuviu, vesoliu, krikttty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams, 
Ise Frackvilles, Port Carbon 4r 1« 
kitu artimiausiu miestu jeigu kaa 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot Žinia o pribusiu

' ..'MfIi

ant visokiu kapiniu. Pagrobus pa-

kitu artimiausiu miestu jeigu kas

meldžiu man duot Žinia o p’ 
In trumpa laika.

1 ]
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Razbaininku 
Karczema 

Kalnuose
Verte F.W.S3. f,

Buvo tai maža apleista kar- 
czema terp milžiniszku kalnu 
in kuria buvan priverstas nu- 
sidiiotl ant nakvynes. Nobutan
in jaja užejas, nes paklydau 
isz tikro kelio ir turėjau jesz- 
koti joje priglandos. Atsisto
jas prie duriu pabarszkinau 
garsei. Ant barszkinimo nea- 
plaikiau jokio atsakymo. Dirs- 
lelejau ant lango rodosi man, 
jog patemijau veidą moterisz- 
kes. Vela pabarszkinau da gar
biau. Staigai atsidarė duris ku- 
riuosia pasirodė žmogus su ne
labai puikum veidu.

- Atleiskite ponas už toip 
ilgai neatidaryma duriu,
ezionais kainuosiu greitai ei
name ant atsilsiu ir nesitikime 
svecziu.

(nejau in vidų 
paskui mane.

— Ar galiu aplaikyti nak- 
vynia ezionais! — tetariau. — 
Kaip rodos negalėsiu daeitl 
prie kalnelio tokiam ore.

— Gali aplaikyt nakvynių. 
Prusizau truputi palaukti pa- 
szanksin Ona.

Atidarė duris ir garsei pa- 
szauke:— Ona! Ona!

Tuojaus atėjo jauna patogi 
kokios senei nebu-

nes

0 gaspad or i s

mergaite,
vau matos ir tuojaus supratau, 
jog tai ne duktė gaspadoriaus. 
Dasipratau, jog ezionais turi 
būti kokia slaptybe toje mer
gaitėje.

(Ina, — tarė gaspadoris, 
sztai szitas ponas pasiliks czio- 
nai ant nakvynes. Parengkie 
jam kambarį

nakti nieko

nakv vnes.
o žiūrėk idant 

nešt no-jam >zia 
k uotu.

Merginos veidas visas paba
lo, akis iszsigaudia, o kada no
rėjau in jaja daugiau teminti, 
jau buvo isz karezemos dingus.

Kada man atneszo vakarie
ne pati <szinkoriaus, net mane 
>zirpulei perėjo dirstelejas in 

veidą, iszrode ant raga
ut e jo in kar- 

ko- 
nebu-

jos veiaa, iszrode ant 
uos. Ne gana to
< zema du baisus rakalei, 
kiu da savo gyvenime 
vau mates. Dirstelėjo ant ma
nus isz paszulies o kada pama
te masznele gerai 
bumaszkoms vienas in ‘ kita 
dirstelėjo suprantanezei. 
lurejau ant ko skundstis,

o vvnas

iszkinizta

nes

; v*a
asĮusi Cfsio j lova niwiĮminėjo ržomin per 

nais, kuris mane apsaugotu grindis ir dajiar atsiminiau 
nuo nelaimes! Kokia nelaime‘apie duota porsergejimamer- 
manc grasina? Dasipratau, jog ginus.
nieks daugiau mano ne apsan- Staigai atsisėdau su revolve-

• a * . I ■ a • I a _ -

varstės ^lyk» gėrai kitaįpp 
miffin a u. Kas tokteaslusi gz

kuris mane apsaugotu grindis i • a WF . i • i ti • t

-----------------------# .

- į vo labai tamsus jr pajutau kad
M. I # X____ •

iir dajiar atsiminiau

mane grasina? Dasipratau,-jog ginus.

gojo kaip tik toji patogi mer- ri uni1 rankoje, bot stulpai lovos

1 s a u L ui
jo szviesa. Dir.-ftelejau ųnt hi 
•by ir paregėjau kokiu, budy tOr

• 1 • 1 • - A. 4 •va , 
skiepą, buvo tai puikus intal- 
symas, su pagelba paslėptos 
sp re nd ž i nos gr i nd y s 
davo o lova nusileisdavo

■R 
I •W

J ■

fl .■L

. /

r ”• r r SI ■ ■ f-4 • *

nusileido isz augszto in

persiški r- 
že-

gina, i Nutraukiau nuo lovos mane teip prispaudė, jog net myn. Supratau tuojau kiek tai’ 
. a ■ 1'* ra 4 1 •« II aa y 1 . aa « 1 n La* • > . X ra _____ * 1 _ I , i z* I ■ I i t i t \ i WII t 4 * t ••/'k « Zl k k till U 1 t t t »« / * t V kszienika, patalus ir padusakas ' sudejavau, o 

; i___ V_L ,1___________  „
sunkei užmigau ir nepabudau I 
lyg .szvintant. Apsirengiau 
greitai, paklojau lova ir stebė
jaus jog pasilikau didelis szosz 
ka$, nes lova stovėjo paprasto
je vietojo.’ , • - ,

Kada nulipau žemiu, gaspa
doris su velniszku nusiszaipi- 
mu užklausė manes kaip mie
gojau.

— Gerai, aeziu 
Lova buvo smagi.

— Teip, toje lovoje 
daugeli pakelcvingu 
miegojo giliu atsilsiu.

Norints 
nereiszke, bet man rodėsi, jog 
tame yru nepaprastas ženklini
mas. Pateminau durysi stoviu- 
ežia mergina isz kuriu akiu ga
lėjau dusiprast, jog man dė
ka vojo kad nemiegojau lovoje 
ir isz.pildžiau josios norą.
* — Tavo duktė patogi mer
gaite — isztariau in gaspado- 
riu. — turime džiaugtis isz 
teip geros mergaites. .

— Teip, esamo abudu, links
mi isz teip puikaus kūdikio. 
Bot man rędos, kad ponas ne
galėsi tolinus keliauti, nes snie
gas užputę visus takus naktije 
nes gali paklysti ir dingti.

Prisiartinau prie lango ir 
isztikruju paregėjau jog ap
linkine buvo užpustinta snie
gu. Szirdije nesigraudinau, 
jog da viena nakti pernakvo
siu po pastoge kur randasi teip 
patogus veidelis o priek tam 
norėjau datirti slaptybe kokia 
vieszpalavo toje karezemoje.

— Turi teisybe gaspador. 
Kai]) rodos turėsiu vela per
nakvoti jusu 
je-

Per visa diena geidžiau susi
tikti 
pasikalbėjimo, 
nurodė, 
uždrausti merginai sueiti 
manim.
jaja vela paregėjau, praėjo pro 
mane greitai bet tame 
pa regėjau 
kuri numėtė

ir atsiguliau prie pecziaus ir bo žado.
po tam gulėjau I nelaimingu turėjo pražūt tuom

7/+ n* * i "

I,

1 Isz Lietuvos.
* mini—«■!

MARIAMPOLES KAUNO 
AUTOBUSAS NELAIMEI

SEPTYNI SUŽEISTI.
Keleiviu auto- 

Marianipol

AUTOBUSAS NELAIMĖJ

l)liI* 1 I

4
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atsakiau,

jojo žodžei

Szirdije

fp 
n

O

u lojo 
visi

nieko

svotigoje vieto-

>u mergina ant trumpo 
bet kaip man 

tai gaspadoris turėjo 
su

Tik laike vakarienes

va kriene buvo gani i 
skanus.

Pavalgus , vakariene, pasa
kiau gaspadoriui, jog noriu ei
ti in savo kambari ant atsilsio. 
Tuojaus pa szau k e vela ta pa
ezia mergina in kuria teip in- 
biteminau.

Atėjo sn žvake o gaspadoris 
pamojo in ja su ranka idant 
mane vestu in mano kambari 
Inejas in kambari paregėjau 
jog viskas radosi paredke, ap
sidairęs, paregėjau, jog mergi
na da stovi su žvake rankoje. 
Paemias nuo jos žvake pade
kavojau tardamas:

Jus netankiai turit ezįon 
svecziu?

Nieko man neatsake tik liūd
nai pakrato galva o isz akiu 
atsirouszinejo didelis gailestis. 
Ar-gi teip buvo manes iszsi- 
gandus, jog nieko neprakulbe - 
jo J Kada norėjau vela in ja 
prakalbėt, iszgirdan sziurksztu 
baisa: , -

— Onai Ona!
tebėgo greitai, dirstelėjus 

ant manes su ga i lestu. >.<
Uždariau duris ir užstumiau 

geležine sztanga pradėjau reng 
liti aut atsilsio. Sztai iszgirdau da ant lovos, 
szYiabždejimn prie duriu ir pa
regėjau szmoteli fiopieros ply- 
Hzijo. Paėmiau popiorelo nusis- 
,tūnojau purskaites žodžius:

‘‘Ne miegokit ant lovos!“
Daugiau nieko ne buvo pa

raižyta o galvoje pradėjo pai
niotis visokios baisios mislis. 
Del ko neturiu atsigult i n lo
va, kuri iszrode smagi vieta 
ant atsilsio. Isz pradžių misli- 

tai juokui bet aps-Įiau,

■

1

f
Garliava. ~ 

bose Kaunas .uariampoio 
toli Kauno iuvyko didok-

iie- 
ne

laime. Paslydės ant plento au
st ulpa. 
( 7 str

paežiu hudu kokiu asz gavausi 
per pagelba tosios lovos.

Staiga i

1

VARNAI

radausi
H-

* * IĮ 'Y ' V* f1’ ' į» H * ’f

Kada atsigaivinau 
.kokiam tai skiepe kuris baise! 
smirdėjo supnvoleis o ant suo
lu aplinkui lova, sėdėjo mano 
volniszkas gaspadorius su sa
vo raganiszku paezia ir da du 
baisus piktadarei kuriuos mu
rzinu taju diena karezemoje. 
Akis turėjau užmerktas, gulė
jau malszei, 
girsta ka tioje rakalei kalbėjo 
ir ketino su manim padaryti.

Mano masznele radosi ran- 
kosia. gaspadoriaus kuris skai
tė pinigus o gaspadine apžiū
rinėjo auksini ziegoreli. Tuo
jaus dasipratau, jog pakliu
vau in rankas razbaininku. Pa- 
kiszau ranka po paduszka 
idant isztraukt revolveri, 
jo lenais.nesirado.

Pradėjau mislint apie savu 
nelaimingu padėjimą karoze- 
mojė tarp kalnu iii kuria ma
žai pakelcvingu atsilankyda
vo. Kas galėjo žinoti, ar likau.s 
nužudintu o mano kūnas sil- 
scjoSi kokioj gra beje ?

Sztai vienas isz razbaininkv. 
atsikėlė o priėjės prie lovos su- 
sznabždejo:

— Da miega.
Kiti jam ant to atsiliepe.
— Tai ir gerai kad miega. 

Pasirenginejn ant ilgo atsilsiu 
nuo kurio jau ne pabus.

Sudrėbėjau visas, iszgirdes 
tokius žodžius, atidariau akis 
ir paszaukiau:

— Kas czioiiai 
visi susirinkot 
vosAr sergu f

Mano klausimas nustebėjo 
Gaspadine priėjus prie 

manus atsiliepe:
— Ponas turėjai naktije 

sloguti ir atneszem iii ezionais 
idant galėtumėm geriau 
{irižiuret.

pinu,

juos.

laike 
szmoteli popiero> 

man prie
Pakėliau popiereli 
skaitvti:

“Jeigu brangini savo gyvas
tį ne gulkie ant keturios stul
pines lovos.“

Nežinau kas su manim daro
si, bet pajutau, jog mane apė
mė didele baime. Ka reiszke, 
toji lova pastatyta isz 
riu stulpu?

Gal mergina, kuria * vadino 
Ona, žinojo slaptybe tosios lo
vos bet del ko nestengesi aįsz- 
kiau iszreikszti man josios 
slaptybe, o gal tame turėjo ko
kia priežaste! Buvau drutu vy
ru buvau ganu drąsus ir nuta
riau nepaklausyt antro perser
gėjimo merginos. Sėdėjau kar- 
czemoje lyg vėlybai nrtkezei o 
kada pajutau, jog miegas ma
ne apima paprasziau idant at« 
uesztu man žvake. Kada lipau 
ant virszaus mano gaspadoris 
puszauke:

— Ne gulėki ponas ant grin
dų nes turime daug žiurkių o 
ypatingai nakties laike dau
giausia bėgioja po grindis!

Padekavojau jam už perser- 
gejimu inejas in kambarį už
rakinau duris ir apžiurėjau ge
rai visa kambarį. Vienatine 
mano baime 'buvo žiurkes, ku
riu labai bijojau, pamisliniu 
gal praeita nakti ant manes 
In^giojo kada gulėjau ant grin
dų. Atkreipiau didžiausia aty- 

, lubu, bet nieko 
tokio ntižiurinezio negalėjau 
patemint. Pamislinau, jog mer
ginu isz manus tikrai daro 
juokus. Padėjau po paduszka 
masznele, auksini ziegoreli ir 
revolveri, atsiguliau, in lova 
ir tuo sunkei užmigau su ran
ka laikydamas revolveri po pa- 
duszka. x

Kaip ilgai miegojau nežinau 
bet

kojų, 
pradėjau

ketu-

A

f

bot. tuoju u s isz-

bet
i

atsitiko, jog 
prie' mano lo-

IS

lave

atsilie-Dasipratau, -
— 'idant turėtum’ geres

ni atsilsi ar-gi ne teip?
Gaspadine paraudonavo 

vėliaus pabalo o
pražibejo piktumu kada pri
siartino prie lovos ant kuriuos 
gulėjau.

— Ponas esi geruosia ran-

o
vyru akis net

kosia — atsiliepe gaspadoris 
su nuduotu gerumu,
savo szveczeis apsieinam gerai, 
teip gerai jog ne nori mus I 
daugiau apleisti.

Kiti nusijuokė isz tosios kal
bos, dasipratau kad nereika
lingai pasakiau savo nuomone 
bet su piktumu atsiliepiau:

ai. *• . _ _ I

nes su

— Dasipratau, jog ne tik 
ka jus savo sveczius apipleszc- 
te nuo visu brangenybių, bet 

ne isz-ne gali isz ju runku 
trukt, bet ųe misliukyte, 
tas jums iszeis ant gero,

supratau, jog esmu

jog 
nes 

mano priefelei mailes jeszkos 
kada nepribusiu namon o tada 
bus jums blogai.

— Tavo prietelei bus pri
imtais pas mus szirdihgai kaip 
ir tu, atsiliepe gaspadoris szai- 
pindamasis in mane szetonisz- 
kai. .

Dabar
rankosia razbaininku, buvau 
juju galybėje, isz kuriu tetru
kau pirma nakti per .apsaugo
jimu jaunos merginos kuriuos 
baisa lyg sziam laikui no bu
vau girdėjas,

Pinigu turėjau in du tuks- 
tanezius, ziegorelis buvo tikro
aukso ant ko pasigodojo raz- 
baininkai. Niekas isz narnisz-

iszgirdau ka toki
slenkant-,.viražui mano gaivos, 
dirstelojas in virszu paregėjai*
stovineziu patogia Onnka-, prie 

.ma « ■ a a A
atidarymo per kuri nusileido 
lova. Veidas josios buvo iszba- 
los.

Paregė jus mergina saukit u
ant ligiu kojų isz nusistebėji
mo, I
prie lupu ant ženklo tylėjimo,

bet ji ji pridėjus pirszlu

numėtė man popierele. Pagrie
biau su djfįeliu akyvumu aut 
kuriuos buvo paraszyta:

r ■ ■ ■ ■« ••— “Tięjv rakalei tave įjo
ti na nužudyt pusiaunakti Jo — 
kaip nužudino ir kitus, turi 
isz czionai pabėgt. Asz tau pri
gelbėsiu!“

Ąsz dirstelejas ant jos

ir kitus i

su
dėkingumu .susznabzdejau:

—- Mano szirdiirga Onuk, tu 
kaip

gi gali ? — tavo motina ir 
va s ne duos tau progos, mano 
geradejike. Prasiszalik isz ezio
nais ir palik mane viena.

Pakratus gi 
tokio greitai 

kuria man
.pTol. hus.

’ L

man ne gali prigelbel

k a
popieros
Pradėjau skaityti:

Garnys

d vėl e.
raszvti

te-

pradėjo 
ant 

numoto.

Garnys tai labai * v
pauksztis. Žiema vol i kaž kur 
toli in sziltus krasztus 
« « ikias,'sako, už juriu, o
kai]i pa vasaris iszauszta

protingas

iszle 
t eežia u, 

, volei 
sngryžta iii musu szali ir at
randa savo lizdą įiepaklysda- 
mas. Nuostabu, kad jis arczųui 
žmonių noris gyventi.

kalbant, 
kadaise buv.eS žmogumi, 
nai-senai, kaip Vieszpats Die- 

pasauli HUtvero ir jame 
tvarka padare, pasiszauko gar
ni ir davė pripildyta ir užrisz- 

s, kad jis ta

jau žmones
Girde- 

kad jis 
Se-

va s

kiu nežinojo kur asz osmu ir 
niekas gal manos ne jeszkotu 
toip atitolinto  j vietoj nuo tikro 
kelio. Kokis kvailis isz manos, 
jog iii czion užėjau. ,

Po trumpai valandėlei isz- 
girdau liždaranczias duris irgirdau liždaranczias duris
v iskiw nutilo.

Ln koki taika pajutau badu

... ............ I ■»■■* .
I ' ‘ ' / ■' • rf ' J •

Turėdamas reikalu su žino- 
noniis, nekarta knlb(\jaii>i api** 

’ pankszrziiis. terp kuriu ir npio 
varna, apie kuria vienas žmo 
gelis, kurs mane nežino, sztai 

I k n. papasakojo:
Ar žinai ka, tamsta var

na inkirus pauksztis ir bjau
riai kvarksi per isztisus motus. 
Delko? Nes tokia teise jai Die
vas davės; taip tamsta, už tai, 
kad tiesa, pasakiusi. Mat, ir 
paukszcziai osa gavo nuo Die
vo ypatingu teisiu. Sztai, 
vyzdžiui,

*■■*■ »*«*

Sztai, pa- 
laksztingala,kaip gra 

žiai gieda, o trumpai; matomai

tobiHas atsitrenkė in i 
Važiavusiu 32 keleiviu, 
žeisti. Terp sunkiai sužeistųjų 
yra ir Žinomas naujo tikėjimo 
skleidėjas Lietuvoje, ponas U-

, II If IHIII ■■ —»

LIETUVOJ PIGUS JAVAI; 
BLOGI ORAI.

Mari ampule.
skundžiasi <lel
kiaulių atpigimo ir 1.1.

Pas mus dabar labai blogi 
orai: visur szlapia 
isziliojusios 
kini lyja, 
tvanas artinasi.

f

& >

^i,l‘ ■|,'p u i

TARADAIKA
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Iiginto,
i

■ r v I įiy jA

>

4

— Ūkininkai 
javu pigumo.

* visos upes 
ir kasdien smar- 

ant raslyg rodos,
f

■ *ri

kuo-nors prasikalto ir jai ne
leista ilgiau giedoti. Arba sztai 
kad ir gegute, tamsta netei
singas pauksztis, 
jai neleista, uždrausta kukuoti 
— tyli!

— Kada tai ir kam varna 
pasakiusi teisybe ?
•— paklausiau.

— Paežiam Kristui pasako! 
Paklausykit, kaip buvo:

Senai,

tamsta
po Petrinių

kuometlabai senai, 
dar Kristus ant žemes vaiksz- 
t i nėjo, 
liu, o i 
las paskui Ji seko.

Kristus buvo jaunas, lengvai 
ir vikriai žengo. Szventas Po
vilas, 
gis, neatsilikdavo 
bet szventas Pel ras 
nusenęs, 
paveikus, 
jais paspėti.

Eina jie taip ir eina, eina ir 
eina, o Petras kas karta vis la- 

, jau anuodu 
, pagalio?, 

visiszkai isznyko už kalno.
Ka ežia bedaryti ? Senos ko- ♦

jos nenori tarnauti, kelias el-

, viena karta Jis ėjo ke- 
szventas Petras ir Po.vi-

ma I omą i, d rūtas ka ržy- 
užpakalyjc, 
, silpnutis,silpnutis 

kojas bc-vos-ne-vos
pailso ir negalįs su

biau atsiliokas 
isztolo vos užniatas

ISZPLESZE BAŽNYCZIA 
LIETUVOJE.

S<*da. — Spaliu 23 d. pikta
dariai isz Sedos bažnyczios isz- 
plesze cimbori jos dureles, isz- 
bere Szv. Sakramentu, pavogė 
2 puszkas, indeli pirsztu nuplo
vimui ir 2 liktorius. Viena 
szventvagiu policija sugavo.

NUSISZOVĖ.
Mažųjų Samažu k. Alyt. aps 

iiŲsiszovi* ....
25 metu amžiaus, 
galva ir vežant ligoninėn mirė. 
Žuravliovas turėjos bažnyczios 
pinigu, kuriuos 
Del to ir nnsiszoves.

.Jonas Zuravliovas
Szovesi in

iszaikvojos.

RŪPINASI CIVILIO SZLIU- 
BO REIKALAIS 

LIETUVOJE.
Kaunas. — Vyriausiame 

TriuiloleTriuuolo svarstomas civilinio 
szliubo klausimas 
Drauge 
szliubo 
klausimas.

1 sietuvoje, 
sutvarkytas 

nevienodos
busias

tikybos

Jaigu kas nori ezionais 
gyventi,

Turi in kokia apdraudos drau
gu ve prigulėti. 

Juk apie lai nereikia daug 
, sakyti,

Bn kožnn> gali žinoti.
Taigi ve ana diena, 

Palaidojo vaikina viena
O kad in jokia draugavę ne- • 

prigulėjo,
O priek tam ir pinigu neturėjo. 
Pavietą* >av<» kasztu palaidojo 
Bet kur? tai niekas nodažįnojo, 

Mat sinerli tokia turėjo, 
ln bpykyze nuėjo, 

Su Hali jonais >u>i rupeziuvo, 
Ir nuo to snierti gavo.

'I'oki> gyvenimas, 
Tai jau ne kas, 

Miiszesi ir girtuokliavo, 
Ir toki gala gavo.

In Clevelando miestą. 
Pribuvo in viena vieta, 

Viena mergica kuri labai 
{gyrėsi 

Ir prie visu vyru kabinosi, 
Priesz zerkola cziauposi, 

In szalis kraiposi,
Visus ant juoko laiko. 
Gero žodžio netaiko. 

Jaigu kur tokia atsiras, 
Vyrai privalo žaras, 

In tokia spiauti, 
Reikalo su ja neturėti.

Nuo Lietuviszku valdonu, 
Ir nuo Amerikoniszku forma

liu,

♦

hiji 
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ta maisza insakes 
maisza toli-toli nuncsztu ię in

Kas aname 
o ji at- 

riszti ir pažiūrėti Dievoš buvo 
griežta i u žd raudes.

Nesza garnys maisza ir gal
voja: kas jame galėtu būti? 
Nuėjo jau toli, puse kelio pa
dare — maiszas sunkus, nuilsu, 
taigi numetu ji nuo pecziu ant 
žemes ir silsisi.

O ji be paliovos žingeidumas 
kankina, I
Dievas insakes bedugnėn in- 
mesti ? O kad taip pažiurėjus. 
Kad ten nežinia ka pamatytu, 
tai ir
Dievo paliopima 
Neiszlaike!

O kad pradėjo visokios bjau
rybes lysti isz rnaiszo ir szliau- 
žti ant žemes... Garnys net 
pastiro! Dieve! Ko ten hebu- 

rupužčs, žalcziat, VI* • • _ ____ ir 
. Maiszas akimlrksime

bedugne inmestu. t“ 
maisze buvo nepasukę

ka jam Vieszpats

vėl maiszu nžrisztu. ir 
iszpildytu.

vo? Varles 
gyvates, 
maži...
pasidarė tuszcizias, o tos szlfiui- 
žiojanezios bjaurybes iszbegio-

1 ’ 
driežliai ir dideli

jo in visus žemes krasztus.
Gryžta garny tuszcziu mai- 

sziu ne-szinas ir verkia ir verk
damas keikia savo smalsumą!

ji Vieszpats Die- 
ir 

prisakė jam balose, jiblkese ir 
pievose rankioti visokius

Tr už tai .
vas permaino ih pnukszti

pievose rankioti 
szliaužlkus,'kipp antai: varles, 
driežus, gyvates ir kitus.

- 1925 m
■" 1,1 *' J1 t 

.

driežus-
Mokolai.

■ L

y; w

K

atsikoliati isz lovos ir pradėjau 
isztirinoti savo kalėjimu. Buvo (

r ■

bet kada pabudau buvan la- tai tamsus skiepas su mažu 
j bai persigando. Kambarin bu- langeliu, jog vos persimuszinė-1

II

A A

K. RĖKLAITIS
, Lietuviazkai Graboriua 

B

1 r ' . • »

Laidoja numirėlius pa-
r“
niokria. .Turiu pagolbl-

narnos prekes
j ■ 'Vlr'

gal naujausia mąda ir

ninke moteroms. Priei
namos prekes. '

516 W. Spruce Str., 
Bolt Telefonas 149

M AH ANO Y CITY, PA.
306 Market Street

Į

1 ■ kh Bell Tblofonhs 4'41-J
TAMAQUA, ‘ PA.
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nas priesz kaina, saule žemai, 
vakaras rti, o in miesteli toli!

Iszvydo Petras prie besiga- 
nanezius arklius; piemens ne
matyt. Apsidairė.

NORĖJO PAKART VAIKA.
Juodeliu km., 

vai., 19 m., vaikinas, buvo po 
medžiu pakoręs 5 m., vaika. 
Szakai nttlužus, vaikas iszliko 
gyvas. Tai invyke del armoni
kėlės, kurios vaikas nenorejes 
duoti.

Kalvarijos

Apsaugok mus. 
Nuo tu dieliu visus. 

Ar mislinate kad Lietuviszkas 
Bosas, tai kažin kas?

Brolycziai niekam netikės, 
Nuo dorybes atlikęs 
Darba novos duoda*

Bet nesidžiaugs niekados* 
Kol in gerkle pila, 

Uždarbi fa'brike pirmiau dali
na,

■ Į

Prieina jis in vienu kumele 
duodasi pagauti, nebega, nus
tvėrė už kareziu, paszoko, at
sisėdo ir joja net žeme dunda! 
Kumele smarkiai bėga, prunk- 
szczia, truputi kreczia, bet ka 
ežia žiūrėti, noužkenksia, senos
kojos pailsėsią, by tik savuo-

I i t
* * A.

Ir pavijo. Mato Kristus, kad
sius pavysiąs!

* -- 9 ,

Petras raitas joja ir klausia:
Petrai, Petrai! Kur tu 

kumele gavai? Ar tu ja pirkai,
* S
~ T .1 I ■* . . .

iszsigando Vieszpa-
ties ir tarU:

—? Pirkau, Vieszpatio.

KAUNA APSĖMĖ VANDUO
Kaunas. -~-

Nemuno vanduo. Kai kurias 
žemesnes vietas vanduo užlie
jo ir padare nemažai nuostuo- 
liu. Tik pirm 50 metu buvo 
sziuo laiku toks didis vandens 
pakilimas.

Staiga pakilo

Tai da laikosi, 
Ir džiaugėsi, 

O kaip tik nieko neduos, 
Isz fabriko tuoj atsakuos. .

A

Ifl

ar. pavogei ?
Petras i

f

Mato Kristus lekiąneziu in 
medi gegute, tuomet ja paklau
sė:

Gegute, gegute! Ar Pet
ras pirko kumele, ar pavogė ?

-— Pir-ko, pir-ko pir-ko! — 
atsake gegute.

Lefcla varna. Kristus varnos 
klausia. ( .

— . Varnu, varna! A r Pet
ras pirko kumele, ar pavogė?

— Pa-voo-go, pa-voo-ge, pa- 
vooge! . rėkia varnu.

Tuomet Kristus pasuke:
* Matai, gegute, už ta i, 

kad pamelavai, ligi Petrinių 
tiktai tekukuosi, O tu varna, 
kad teisybe pasakei, per isztl- 
sus metus kranksėsi. Ta pat Ir 
sziandien girdime: gegute tik- 

» o 
metus

rėkia varnu.

■A

A

tai ligi Petrinių kukuoja,
varna 
kranksi!

■

«!

w

per Įsztisus

■> '—

SIENINIAI KALENDORIAI
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KAUNUI UŽ 4,000,000 LITU 
STATOMA DIDŽIAUSIA 

LIGONINE.
„Kaunas — Viliampoleje, ties 

Kaunu rengiamasi statyti mil-
žiniszkai didele ligonine. Ligo
nine su visais jos inrbngimais 
ir idaržais užims 10 hektaru 
žemes plota. Namu budavoji- 
mas kasztuos 4 mil. litu. Nau
joj ligoninėj bus intaisyti visi 
naujausi ir patogiausi inrengi- 
iiiai. Jos budavojimu užsiima 
Kauno miesto valdyba, bet no
rime ir vyriausybe pritraukti.

SZIURPI NELAIME 
LIETUVOJ.

Kaunas. — Ties Kauno aero
dromu Spaliu 20 d., 

tuvu skrido vienas lakuhas 
vyr. puskarininkis Jonas Stan
kūnas. Staiga susvyravo — vi
su smarkumu krito žemyn A* 
sudužo in szipulius. Lakumu* 
užsinjusze. Katastrofa, kaip 
spėjama, iuvyko del motoro sn- b i '‘'v fe g

szi u r pūlinga kata strofa.
iuvyko

Lėk-

Vienos bobeles vyras in kur i aį 
iszvažiavo, 

Bet bobele netrukus kita gavo, 
Veselka atprovijo, 

Norints niekas nežinojo.
Tegul tik surgysz vyras, 
Tai bus szpieHs ne kas, 

Tokios szundbes tai ne naujie- 
jiena, 

Girdisi kožna diena.

Niudžerdžeje >>“czikendej 
praleido, 

Nemažai ir kraujo iszleido, 
Jaigu pinigu turėjo, 

Tai žinoma besigailėjo.
Vaitas gera pelną turėjo, 

Keli po dvideszimtine padėjo, 
O katrie pinigu neturėjo, 

Tai in koza nuėjo. 
Kalėjimas neszlektai, 
Dirbi vaikine mažai, 

Edala szioki toki duoda, 
Bile mirti neduoda.

Jaigu pinigu tupėjo, 
Tai žinoma besigailėjo* į
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Jaigu tai butu teisybe —* no 
melas, 

Tai butu suvis ne kas,- a • * • • *•
- ■ ’ . j

K ltd kunigas biauriai žmonis 
isslare, 

Per tai baisiai supykdino, 
Nuo viskoin biauryblu iszva- 

dino.
Sziadien ant kunigėlio KcrsiU 

1

męlas,
1U1 DUJAI SUVIS no

Vienoje vieloje tas pasidarė,

HH||ĮH|H|| tssbare, 
Per tai baisiai supykdino,

gedimu

ATPIGO VYNUOGES.
Kaimas, -r- Paskutiniu laiku 

Kauno staiga atpigo vynuo- 
Iges, kurias dabar parduoda pu 
’ Ii 4 ii L* 1 Iri Vii j t^i ii b ii u b ii i

—e ii—

ih,

*

na, 
Apie tai bus gam.

»* * * i I

* - T

Kas prisiiria viena doleri, ^laikys15 lit už kilogr. Nusmukus kai- 
^didejb

1981 meto. Prie kožno kalendoriaus krautuves vos suskumba ten-

I r
5 PuiktiH Sieninius Knlondorlus nnt nai

yra prisiūta
pasrtykirts.
marginti Ir isridnuti įl f

A1 -ii

padidėjo vartojimas ir

i

i puinvi 13* i i v •

W. P. Btfėz- muito vynuoge# dabar užsienyiuiiihiiivi u h ... 4>vv«- ■ » -
Muakns • Co., Mnlumoy City, Pn, (tf kuszluopt tik jnise htlxu
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Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Liotuviszkas 
Dentist as Mapanojuje 

Ant Antro Floro, Klinč Sitoro 
Iti W* Centra St., M«b«n*y Cily

■~;aa

-

*

rL.
*



I

I

1
I

ŽINIOSYIETIM'.S
«

» * 
I

Adventai.
Gruodžio menesis.
Paskutinis menesis szio
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j ’ f Szimanaa Pavlauckas, 54 
n&fti Wire s taigai namie More- 
joį~Ketverge. Velionis paliko 
paezia ir kelis vaikus. Laidotu- 
tūlves. atsibuvo Panedelio ryta

Garnys ana diena paliko
atogia ir sveika dukrele del 

ppnstvos L. Vaszkevicziaus.

phcžia ir kelis vaikus. Laidotu- 
tiives. atsibuvo Panedelio ryta 
8i pinjaMomis Szv. Juozapo 
bažnyezioję. Graborius Tras- 
khuckas laidojo.

— Jonukas Valczak, 14 me- 
tA isz Vigenio eidamas namo 
iAZ mokslaincs, likos pataikin- 
tAs per automobiliu ant East 
Centre ulyezios kuri vare Al
bertas Stinskis, 602 E. Pine uli. 
Dreiveris likos aresztavotas 
nes neturėjo dreiverio laisniu 
ir kaip sakoma tai buvo užsi- 
gerea. Jonukas likos nuvežtas 
in Ashlando ligonbuti.

—♦ Elks teatras krutamuju 
paveikslu likos atidarytas szi 
Panedeli su kalbancziais pa
veikslais. Szita teatra paran- 
aavojo Chamberlain kompani
ja, kuri yra locnininkais Vik
toria teatro •
3 — Mare Jancziute, 15 me
tų mergaite, likos sužeista per 
automobiliu preita • Ketverga,
kuri vare Jenkins isz Barnes- 
villes. Nelaime atsitiko arti 
tfliengowno.

-r- Filadelfijos sūdąs užda- 
rę apie 50 vietų kuriosia parsi- 
^ayinejo szlapi gerymai szioje 
Aplinkinėje. Tarp kaltininku 
Hndasi ir szitie: Antanina Vil- 
czianskiene isz Frakvilles; Sal- 
liė Vidaitiene isz Ashlando; 
Reisigg ir Vincas Milauckas 
(Rattlsnake Inn) abudu isz 
BarnesVilles;Jonas Graželis isz 
Pottavillos; Jurgis Bernackis 
Htz Port Carbon; Juozas Bara
dis, Daminikas Misiuk, Juiyis 
Wallace isz Shenadorio ir kiti.

- Benamis, Jurgis Bendo- 
/aitis, nevedės, 
darželyje ant 
kuri prižiūrėdavo kiti ir tonais 
HŽantoje gyveno, likos surastas

4

likos surastas 
Maple ulyezios,

Atgyvas Nedėlios ryta. Grabo- 
ftus Rėklaitis užsiėmė na-rius Rėklaitis 
bAszninku. ’

— Prasidėjo Misijos 
Juozapo bažnyczioja, 
trauksis per dvi sau vai tęs.

— Ponstva Ardickai aplai-

V. 
kurios

kė liūdna žinia isz Filadelfijos, 
kad ju žentas Jonas Kupczins- 
kfls (Kooper) mirė Subatojamirė
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SHENANDOAH, PA.
— Praeitu Sereda atsibu

vo puiki vincizevone Szv. Jur
gio bažnyczioje kurioje priė
mė sakramenta moterystei pa
na Aniele Stcpsziuto su ponu 
Petru Bražinsiku. Veselka atsi
buvo pas nuosakos tėvus aut 
321 E. Center nilyczios ant ku-
riuos buvo jižpraszyta gimines
ir pažystami, ,

f Del daugelio 'žihomnA Se
nas gyventojas Juozas Kup
czinskas isz William Penn, mi
re praeita Kotverga namie 
sigdamas tik trumpa laika. Ve
lionis gimė Lietovoja 61 metu 
atgal ir pribuvo in Amerika
būdamas vaiku. Prigulėjo prie 
Szv. Jurgi parapijos ir Asz- 
traus Bromo draugysfes.Jo pa
ti mirė keliolika menesiu atgal. 
Paliko dukteres: Arandkiene ir 
Edvardsiene, Dotroite; Noru- 
sziene, Mineravilieje; Ona na
mie ir aunu Juozą, Chcsteri, du 
brolius Jurgi, Minersville ir 
Joną Illinojui kaipo ir sese re 
Weavoriene, Westville, VII. 
Laidotuves atsibuvo su bažny
tinėms apeigoms Panedelio ry
ta.

Westville,

Velionis paliko paezia du 
ir penkes dukteres, broli

t Juozas Atikas, 50 metu, 
gyvenantis ant 310 E. Center 
uly., mirė vietinioje ligonbutc- 
je
sūnūs
Frana ir seseria Kuczinskienc 
ir 7 anūkėlius. Laidotuves atsi
bus UtaFniniko ryta su pamal
domis Szv. Jurgio bažnyczioje.

Catawissa, Pa. — Ignotas 
Aukštinis pranesza savo gimi
nėms ir pažinstamams jog 
Utarninke 25 diena Novem'be- 
rio apsivedė su Ona Asauliniu- 
te. Jie ketina surenkti trum
pam laike linksma partija ant 
kurios bus užkviesti gimines ir 
pažinstami.

ir

Mount Carmel, Pa. — Pane- 
delio diena likos suriszti maz
gu moterystes pana Ona Rad- 
zevieziute su Antanu Lucku 
isz New Philadelpbios. Vinczc- 
vone atsibuvo 
bažnyczioje.

— Mieste

Lietuviszkojc

randasi daug 
žmonių kurie turi senas malda
knyges, todėl prisiunskite jai- 
ses in redakcija o bus jum ap
darytos puikei.

Pa.McAdoo, Pa. — Vaši liūs 
Jurkovicz, likos pastatytas ponuo uždegimo plaucziu. Plates- *5ulr™\„;u . i • i.vi i , $1,500 belą uz iszenuma duriunis apraszymas randasi Fibulei 

fijos žiniosia. ir langu isz stubos kurioje gy
veno žmonis negalėdami užmo
kėti randos.

Chicago. ~ Langių ’ plovėjaį] Chicago. —- Langu plovėjai 
George Siė^ut (Szoputis ?) 
nukrito nuo 16 floro St. Clair 
hotel, 162 E. Ohio st., ir užsi- 
muszo vietoj. Sloput gyveno 
5940 West 63 st. Ji numėtė 
smarkus vejas, nesuspėjus už
sisegti diržo.

— Lapkriczio 
vai. vakaro inejo du pleszikai 
in Peoples Furniture komptini- I* - - -
■Icė, 2536-40 W. 63 Št

25 d.,

s UŽPUOLIMAS' 
) "I ? SIO DIKT A'

SAULE.
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jos krautuvo Marquette Uar- 
----------- . ... _ - įtvare’kė, 2536-40 W. 63 St.,• su vare 
vi^us krathVcj esrtncziu.s 
“seifą,” [
vusins pinigus, po to apkrims
to visu kiszenius. Pas p. Szel- 
_ _ I ' 1 „ •

111pilėme isz kasok bu-

te visu kiszenius. Pas p. Szel- 
maiti rado 21c. ir tuos paome.' 

, ' paėmė
Isz viso paome apie 

$800, kuriu daug maž puse bu
vo czekia is. Taip apsidirbę sė
do automobiliun ir nudume. D.

— Antanas Czernauskis, 39 
, gyvenęs ^8 

So. Laflin St., nedelioj apie U 
vai. vakare, liepdamas isz gat- 
vekario tapo pervažiuotas au
tomobilio. Labai sužeista ir be 
sąmones. Czernauska policija 
nuvožė in German Deacon Hos
pital ant 54th pl., ir So. Mor
gan st., ir ten ant operacijos 
stalo mire. Kadangi prie jo ne
rasta jokio ženklo, kad nieks 
nežinojo jo pravardes. Per di
deles pastangas graborius Eu- 
deikio surasta jo szvogeris

Isz p-no Naktoszio 
$35.00.

metu amžiaus

Vincentas Chapclo.

Philadelphia, f Po trumpai 
ligai uždegimo plaucziu mirė 
Jonas Kupczinskas (Cooper), 
turėdamas apie 39 metus. Ve
lionis pergyveno czion Amc- 
rike apie 20 metu, pirmiausia 
gyveno Gilbertone, po tam Ma- 
hanojui kur apsivedė su nasz- 
le Snrokiene (Ardickiutc), po 
tam įsivažiavo 

4 « ■ r
in Filadelfijo
Paliko dide-itkur laike bizni.

liam nuliūdimo paezia Marijo
na, dukteria ir du aunu, du 
brolius, seseria ir motina Lie
tuvoje. Laidotuves atsibus isz 
namo 4410 North 8-th ulyezios 
Seredoje su bažnytinėmis pa
maldomis.

ISZ LIETUVOS
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isz ku-

331 W.CantreSt., Shenandoah, Pa.

Ant J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872)

Nuliudimo valandoje, sutei
kiam geriausi j>atarnavima. Pa
laidoj ima atliekam rūpestingai 
Ir gražiai. Busite pilnai užga- 

’ Didinti.
.Isz Mahanojaus ir Girardvilles 

jeigu.kas pareikalaus mano pa- 
tamavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimts 
mlhutu. Bell Telefonas 872 

t —"
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Girardville, Pa. — Prie Szv. 
Vincento bažnyczios atsibuvo 
kruvina musztyne per nežino
mus pesztukus. Saidvokal bu- 
v kruvini kas parode kad bu
vo kraujo pęaliejimas. Jau ne
karta toje vietoje atsibuvo pa- 
naszi batalije, kuri inbaugino 
artimus gyventojus.

Nadal is
111 Ogden uly.,

(o gal
Ii-

—~ Jonas 
Medalis), 
kos ant vietos užmusztas Ham
mond kasyklosia praeita Pet- 
nyczia. Velionis buvo kontrak
tiniu anglekasiu per 15 metu, 
paliko paezia ir kelis vaikus.

AUTOMOBILIUS INKRITO 
IN UPE SU ŽMONĖMIS; 5 
LIETUVEI NUSKENDO.
Ukmerge. — Keleivinis au

tobusas Kaunas--— Maletąi ne
toli Ukmergės važiuodamas 
per Va rintes upelio tilta nus
kendo su 7 keleiviais, 
riu nuskendo ir iszsigelbejo.

Del paezios nelaimes taip 
praneszama: Plento tiltas tai
somas ir Padarytas laikinas 
tiltas szalia kelio. Patvinus 
upeliui tiltas buvo iszkeltas ir 
apardytas. Autobusas važiavo 
apie 8 vai. vakare ir pavojaus 
nepastebejo. Jis su visais ke
leiviais nukrito apie 5 mote
rių^ in vandeni. Važiavęs vie
nas krasininkas ir autobuso 
konduktorius iszlisdami per 
nuskendusio autobuso stogą 
dar galėjo iszsigelbeti. Kiti 
keleiviai terp ju vienas tėvas 
su savo sunumi nuskendo.

krasininkas ir autobuso

BAISI STATISTIKA.

DR. C. A. ŽERDECKAS GAS

.. .LIETUVISZKAS DENTISTAS...
Tamaqua ofisas, randasi People’s Trust Co., Banko name ir adaras kas 

dien, nuo 9 iki 6 valanda (pagal senovės laiko), iszskiront Seredomls.
' Vakarais pagal pareikalavimo. *

New Philadelphia ofisas 34 Water St., adaras kas vakaras 7 iki 9 valan- 
Seredomis visa diena buna adaras.

■ 'Telefonas, Tamaqua 638
dos.

Pottsville 9-R-2

P . a _ ____ _ _______________—___ -_______________________

MERCHANTS BANKING TRUST CO. BANKA PAGEL- ' __ _ _ , r
A d A TT TX A TX A T> A d Y2VT A THT>TT31 HATCfBSTA SAU KADA PAGELBSTA KITIEMS

Jus pagelbstat sau kada pagelbstat kitiems. Juso pinigai
uždirba jumis daugiaus pinigu ir suteikia darba kitiems;
kada indedat juos in banka

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM
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Kaunas. — Oficialiais davi
niais nustatyta baisus Veneros 
ligomis serganeziu prostitu- 
cziu skaiezius. Visoj Lietuvos 
buvo inregistruota 267 prosti
tutes, kuriu 2/3 (184) sergu 
luošu ir gonorėja. Didžiausia 
prostituteziu dalis susispietė 
Katine — 173, isz ju serga sifl-

»•liu 80, triperiu 53.
Antroj vietoj stovi Tauragės

apskrit., kur buvo 23 prosti-
tutes, treczioj Vietoj Sziauliai 
(20). Ukmerge ir Panevezys
užima ketvirta po 13. Panėvę-
žys visos inrogistruotos pros
titutes serga! (12 sifiliu, 1, — 
gonorėja).

Tas pats pastebėta Vilka- 
visžky, kur inregistruota 10 ir 
visos serga. Raseiniuose isz 8 
serga 7. \

Tie baisus daviniai liudija, 
kad reikalas suregliuoti kova 
hu venerate Ilgomis pqsidare ‘ 
gWb' ikftudus'ir .

SIO DIKTATORIAUS 
VALDEMAR?

Telsziu “Žemaitis”
Kretingoje pasklydo gandai, 

kad Plateliuose vėl inyykes in
cidentas (nesupratimas) su 
prof. Voldemaru. Priesz kėliau 
dienas prof. Voldemaras iszc- 
jes pasivaikszczioti su savo 
žmona( Kaip paprastai, isz tolo 
juos . lydėdavo vienas unifor

raszo:

ir viena;' 
algybininkas civiliais rubais ■ 

viesz- 
koliu pravažiavo du dvirati
ninku. Veliah tie patys dvii

muotas policinjpkas ir vien u’ 
žynlgybininkasl civiliai 
apsirengęs: Jiems ciftivnt'viesz- 
koliu pyavažiavo du dvirati
ninku. VeliaU tie patys dvira
tininkai vėl sugryžo sustojo ir 
pradėjo 
kalbėti.
niūkūs sulaikė. Prof. Voldema
ras del to su policininkais sn- 
siginezijo. Tacziau szie griež
tai pareikalavo isz dviratinin
ku dokumentu, padare jiems 
asmens kratas ir surado prof. 
Voldemarui adresuota laiszka. 
Tame laiszke buv. Plunges vei
kėjas G. raszo maždaug taip: 
“Nebijok, viskas bus gerai.”

Kol ėjo kratos ir dokumen
tu tikrinimas Voldemaras pats 
nuėjo in miesteli ir isz paszto 
davė ministeriui tokio turinio 
telegrama:

“ane užpuolė kely du vy
rai, vienas policininku apsiren
gęs, kitas — civiliai. Praszau 
mano apsaugoti!”

Isz Kauno atėjo insakymaz 
visa inv^ki smuŲciai isztirti ir 
praneszti. Žvalgybos valdinin
kas turėjęs daug darbo, nes 
visas praneszimas vos tilpo In 
7 puslapius.

su prof. Voldemaru 
Policininkai dvirati-
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Kas metas aut Paryžiaus iilycziu atsi'buna lenktynes Monbmarte hoteliniu tarnu
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LENKTYNES PARYŽINIU KELNERIU — HOTELINIU TARNU.
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Kožnas tarnas) 
turi po bunka vyno ir tris stiklus ant taeos ir bėga. Katras neiszvercze stiklo ne bonkos, tas

* kellneriu, ktras isz ju yra gabiąsias ir moka geriausia patarnati svecziams.

GAUDE ’ PLESZKA, 
SUGAVO DEGTINDARI.

Veliuona,- Neseniai Veliuo
nos policininkas gryžo in mies
teli vėlai nakti. Jie norėjo su
imti pabėgusi p?z kalėjimo ple- 
szika Lieponi, bet nepavyko ji 
sueziupti. Dubinskiu kaime 
pas K. Januszka policininkai 
pamate vėlyba žiburį. Nuvyko 
in ta kiemą,.jieirado szeiminin- 
ka bevaiszinanti sveczius lik 
ka baigusia virti namine deg-
tinę. Visi degtines gaminimo 
inrankiai buvo ežia pat. Poli
cininkai surasze protokolą ir 
visa “fabriką” nugabeno in“fabriką” nugabeno in 
Veliuona. Januszka senas deg
tindaris, bet tik dabar tepavy
ko ji suczitipti.

4 Reading
. lines

Sztai Pigi Ekskurcija 
IN NEW YORKA $4.00 
Nedelioj 14 Decemberio 

Specialia Treinaa Sukatos Nakti 
Shenandoah ........................ 12:35
Mahanoy City . .. .............  1:16
Tamaqua .............................. 1:45

t ' 4 « » *« ••

Apie dauginus informacijų apie 
szita ekskurcija kreipkitės ant 
Readingo geležinkelio stacijų arba 
raazykite pas John M. Rolin, Dis
trict Passenger Agent, William
sport, Pa.

ANT READING GELEŽINKELIO

f /

6 6 6
* 4*

yra daktaro receptas del 
Szalczio ir Skausmą Galvos 
Yra greięsiausia žinoma gyduole.

666 Teipgi Tabletuose.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS ĮR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.02

i Mokame 3-cžia procentą ant 
f i
( dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir

Budėtu pinigu. Procentą pride- 
k

1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaus su musu ban
ka nepaisant ar mažas ar didelis.
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O. W. BARLOW, Pres.
Ji' PERGVSON, Vtee-PretMrKas. j 
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buna apszauktas goriausiu patarnautoju ir aplaiko dovana.
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35 SVARU TORKE (KALA-KŪTAS) DEL PREZIDENTO

SMARKIAUSIAS LUPIKAS 
KORNU.

Fredas Stanek isz
pavieto. Iowa, laimėje

t 1

HOOVER.
Miestas Galvestno, Texas, nusiuntė prezidentui Hooverui

35 svaru torke (kalakutu) ant Thanksgiving dienos. Bet ne

Webster ‘ 
> pirma 

dovana laike National (■oru' lu
pi mo kuris atsibuvo Norton, 
Kansas. Stanekas taipgi laimė
jo dovanas 1924, 1926 ir 1927 
mete už geriausia komu nulu
pi ma.yra tai torke isz mėsos bet tiktai padirbta isz vatos. ■
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LENINO KAULAI GULI SZITAM ANTGRABIJA RAUDONAM PLECIUJA.
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Naujas antgra'bis pastatytas ant Raudono Piečius, Moskvoja kuriame silsisi 
Nikalojus Leninas, Rusiszkos soviatines respublikos inkurejo, dirbosi per 16 menesiu.
sunaudota 16,000 tonu akmens ant jo pastatymo.
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PIRMININKAS GOLFO
• ' i. ’ ' * ' .

DRAUGU VES.
Herbert H. Ramsay yra pir

mininku golfo draugavęs Suv.
epie^ (Jaju

“"lass, j, /■
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AVINAS PARDUOTAS UŽ 1,300 DOLERIU.
Leader” kuris aplai-Szitas Rambouillet veisles avinas ‘r

ke pii'ma dovana ant National Woolgrowers draugoves paro- 
_  JS už .

.ii Jolm K. Miulscn isz Mount Pleasant, Utah.
* 1

• . •

dos Salt Lke City, Utah, likos parduota ž $1^300. Užaugino 
b,

^4
* 1 *
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