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No. 3 ENTERKD AT TWK MAHANOY CITY, PA m
ISZ AMERIKOS
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DU VAIKAI SUDEGE ANT 

SMERT.
Jersey Shore, Pa. — Du vai

kai, Marjorie, 8 metu ir Jonu- 
A kas 11 menesiu, deganeziam na

4
T( KNTERKb AT TUK MAHANOY CITY, PA.. \ 

trOST-OFUlK AS 8KCOND CLASS MAIL MATTER./
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PENKIOS KASYKLOS PRA
DĖS DIRBTI.

Scranton, Pa. —• Ana diena 
Scranton (?oal Co. ir 
čo. apgarsino buk nimžilgio ati 
darys savo penkias kasyklas. 
Glen AIden padare prieszingai 
nes uždare szeszias savo kasy- - - “ “ - * « «

* 
neje o Lehigh Coal Co., užda
rys dvi kasyklas Green wood ir 
Rahn arti Tamakves per Visli 
szi menesi.

W. D. NOCZKOWHKI. I’re a. A Mg. 
F. W. BOOZKOWnKI. Ittlor. m 42 METAS

Elk Hill •

me Donnhlo Borven. Tėvas isz- Mas, tris rzionnitineje nplinki
szoko per langu su trecziu vai
ku ir ketino gryžti in deganti 
narna iszgolbet likusius du bet 
jau buvo pervehi. Motina likos 
sužeista szokdama per langu.

In dvi sanvaites laiko szioja 
aplinkinėje sudegė szeszi vai
kai.

NELAIMES KASYKLOSIA 
1930 METE.

Harrisburgh, Pa. — Penusvl 
vanijos minksztuju ir kietųjų 
anglių kasyklosia 19.30 mete ne 
laimiu buvo 130 mažiau ne 
kaip 1929 mete. Minksztu ka
syk Iosin buvo 293 mirtinos ne- 
laimes su iszkasimu 
(XX) tonu anglių.

Kietųjų angliųkasyklosia bu 
vo 438 mirtinu nelaimiu su isz
kasimu 70,(XM),(XX) tonu ang-li.i. 
Isz viso žuvo 686 darbininku o 
1929 mete žuvo 816.

125,000,-

DEDE UŽDUSINO KŪDIKI.
Shamokin, Pa.—Jonas Rove 

atsigulęs ant sofkos, nepatehn- (k
kad’HAui >ęcffbt|b*keliu mėne

siu senumo kūdikis, kuri moti
na paliko mieganti iszeklama 
in miestą. Motina sugryžus isz 
miesto priėjus pažiūrėti kūdi
kio, rado ji fiegyva, nes -dode 
atsiguldamas uždusino mažiu
lei. Policija ji paleido ant ]iuo- 
sybes nes tai 'buvo padaryta isz 
netycziu. ir

Per szventes

PER SZVENTES ŽUVO 91 
YPATOS VISOKIOSIA 

NELAIMĖSIĄ.
New York.

po visas dalis Suv. Valstija žu
vo nuo visokiu atsitikimu 91 
žmonys. Tik paežiam Cliirage 
likos ujmuszta 20 žmonių auto
mobiliu nelaimėsiu. New Yor1<o

i

mirė asztuoni nuo alkoholimis. 
Apskaitoma buk per taji laika 
sužeista in tris tukstancziim 
žmonių.

in tris

9 ŽMONYS UŽMUSZTI ANT, 
GELEŽINKELIO./

C’hicago. — Greitasis G rajui, 
Trunk trūkis trenkė in automo
biliu arti Harvey užmuszdd- 
mas devynis žmonis ant kart. 
Buvo tai nariai Urano Nova ko 
ir Motiejaus Olasono szeimyuu. 
Visi važiavo vienam automobi- 
liuja. Tik trijų menesiu kūdi
kis likos uuncsztas

• »

GYVENO DRAUGE G3 ME
TUS, PALAIDOTI DRAUGE.

Chicago. — Priiniiiestyja 
Maywood, nuo daugelio 
buvo žinoma

metu 
vedusivisiems 

pora senuku, kurie tonais per
gyveno drauge 63 metilu 
vendam i malsziai ir sutikime. 
Buvo tai Charles ir
Bulard. Vyras per 25 motus bu
vo virszininku Maywood Trust 
Co. banko ir tik keli 
šiai atgal padekavojo už įtins
ta. Apsivedė 1867 meto. Dvi die

Nauja Mota įniro 
Emilija o in dvi dienas po mo
tore* mirties įniro ir Charles 
turėdamas 84 metus. Abudu li
kos palaidoti ta paezia dienu, 
vienam kape.

nes pricsz

V!

Emilija

me ne-

PERSISKYRĖ SU PACZIA;
I PRIĖMĖ ATGAL UŽ

- EUE0RKA.
Uednr Rapids, Iowa.

Smith, aplaike

PAVEIKSLAI ISZ KASDIENINIO ATSITIKIMO
tt1 I

M

v
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Kunigaiksztis Ludvikas II isz. Monoko, stovi su savo virszininkais ir kareiviais
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ant trepu Monte Carlo katedros. Reles sanvaites atgal.gyvent ojai ji norėjo 
dinsto. 2. - Valdiszki balonai laike karmivalo Lakehurst, N. J..3. 
sziotojn laikraszcziu isz visu daliu Suv. Vjdst., kurie atvažiavo 
Washington!), Mount. Vernon.

NUŽUDĖ DU SUNUS IR 
PATS SAVE.

Uzmiestvj
V V

Lincoln, Mass.
likos surasti lavonai dvieju vai 
kn ir tėvo, kurie buvo porszau- 
ti. Buvo tai tėvas Peter Flet
cher ir jo du sūnūs 15 ir 10 me
tu amžiaus. Del kokios priežas
ties užbaigi1 gyvastį vaikams 
ir pats sau, tai neiszaiszkinta.

s ii-

nuoprnszalinti
Suvažiavimas vaiku ne

sudėti vainiko aut kapo

Paskutines Žinutes
Devv-

Isz Visu Szaliu15 IUBIJl!,zf . ‘

MERGINA
POPIEŽIAUS PINIGAI JAU 

BEGIJE.
Vatikano Miestas 

nei, sidabrinei, nikelinei, ir va
rinei popięžiszki pinigai jau 
randasi begije, bet tuom pa
ežiu kartu Italijoniszki pinigą/ 
teipgi bus begije mieste.

Auksinis pinigas yra 100-li- 
rinis, vertas apie penkis dole
rius ant kurio randasi paveiki

ant kitos pn-

A uksl-
SOVIATINEI VIRSZINIKAI 
PASTATE ANT LICITACI- 
. JOS DUKTERE KAI- 

MUOCZIO.

*

las Popiežiaus o 
sės stovvlas Krist ūso.

Didžiause bumaszka v ra ini- 
lijonine lira, vertes anie 50 
tukstanezius doleriu.

vertes apn k

Ryga, 
inunia

“Ko*— Laikrasztis 
praiii’sz.'j apie nepa

prasta atsitikima kuris parodo 
kaip pasielgineja komuniniisz* 
ki virszininkai su kaimoeziais^ 

Soviatu virszininkai alva^ 
žiavo in Bvifika, pradėjo rink
li grūdus gyvulius ir konfis
kuoti visa gaspadorysla loto- 

prispirdamį 
ji prie “kuloku’' nes turėjo 
vos du hektorins žemes.
Virsziįlinkas Meczianovas už* 

dėjo pndotka 50 rubliu, ka ži
noma žmogus negalėjo nžmo- 

1'ada virszininkas 
paneszimo kaszlu ir padotkit, 
pastate Husianovo, asztuouio- 

metu patogia dukrvlia 
Soviatinis Imj* 

virszininkas paaukavo 
už jaja penkiolika rubliu.

Bot virszininkai nesigavo irt 
rankas 
mvne •> 
nais \ irszininkns 
nepasibaigė ir virszininkai tilr 
rejo gelbėti sam gyvastes nuo 
inirszusiu žmonių. 4,1 *1'

Kaip laikraszcziai raszo tai 
tasai soviatinis administrato
rius jau kelis kartus pastatd 
ant lieitaeijos pntoges kaimo- 
ežiu dukleros. Z

! 1

rilius llusainovo.
“ kuloku ”

$5 UŽ ŠVARA SVIESTO 
ROSIJOI.

Rusiszka valdžia 
at idarė ezionnis 25 k romus, 
kuriosia parduoda visokį tavo- 
ra ir apsiredimn, bet labai 
brangei. Svaras sviesto losią 
kromosia kasztuoja 5 doleriai, 

ir deszros 6 doleriu 
$4.50 už švara kumpi 

5 dolerius

Moskva.
rzionais ket i. ant

-
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SUKAPOJO VYRA KIRVIU 
KADA TASAI MIEGOJO.

1 ' y i ” Wil* '• ' -i 1 •

Norristown, Pa. —• Alfredas 
Muscarelli, 40 metu, likos
rastas lovoja mirtinai sužeistas 
ir sukapotas, su kirviu, kamba- 
ryja savo namo czionais. Mir- 
sztanti užtiko jo pati Madelina, 
kuri tuojaus pranesze apie tai 
policijai.

Po perkvoiimui moteres, po- " t
licija dasiprrtto kad taji darbe
li turėjo papildyt ą puti, kuria 
uždare kalėjime po daktarisz- 
k u tyrinėjimu,
seniai likos paleista isz ligon- 
bules del menko proto žmonių. 
Manoma, kad apimta staigu 
kvaituliu sukapojo vyra, kada 
tėvai miegojo. Sužeistasis mirė 
ant rytojaus.

laike sn-
1 ure jo

Ii kos 
ant Imitacijos, 
szi rilis

1[ Bombay, Indije. 
niolika rnaisztininkn sužeista 
isz kuriu devyni mirs, 
rniszimo kuri palicije 
apinalszyt su paikomis.

1[ Harrisburg, Pa. — Penn
sylvania yra užregistruota lyg 
szioloi .1,204,999 visokiu auto
mobiliu už kuriuos surinkta 
17,752,756 doleriu už laisnu 
blekes.

Baltimore, Md.
žmogus likos užmusztas o ke
turi sužeisti ugnije kuri kilo 
spaustuvėj ” 

kilo

suris
švara, 
džiovytos žuvis po

už
o,

svaras, bulves po 25 įimtus už 
bolszo-

112 METU MOTERE MIRĖ.
('ape Girardeau, Mo.

melyja Zalma, miro senuke ku
ri turėjo 112 metu, Patsy Jane 
J...... . kuri buvo seniausia
moterį’ Missouri valstijoj. Pa
liko devynis vaikus ir apie 30 
antikų ir pra-anuku.

Spears
><ii k t|i « A r.......... .

Kai-

nes motore ne - V ienas

švara. Ir tai 
vikiszkas rojų

vadinasi 
s! 1

patogi totoraite, . nes 
totorių apmėtė akmc$ 

ir lic.itacijf

- I.J. 
persiskyrimą 

nuo savy pezios ant t uju iszly- 
gu, kad priims ja atgal po sa
vo paslegia kaipo kukorka ir 
mokės jai po penkis dolerius 
ant sanvaites už darba. Ant lo 
Smithes pristojo noringai, nes 
turės gera gaspadine už pigia 
alga ir turės jos draugavime.

DARBAI PRADEDA KRU- 
TET PO AMERIKA?

Chicago. — Bizniai ir derliai 
prisiėda pasigeryt po Amerika 
(?) kaip skelbia nekurie laik- 
raszcziai. Chicago Northwes
tern geležinkelis priėmė prie 
darbo 7,000 darbininku.
roito automobiliu fabrikai ypa
tingai Fordo, priimta apie 22,- 
000 darbininku. Cleveland!) 
pramones priėmė 1,800 darbin
inku. Harrisburgo geležiniuose V
fabrikuose priims koki toks- I » ■
liauti nauju darbininku po pa
baigimui statymo nauju fabri
ku.

Del

NUTEISĖ DIENOMIS DAR
BO DIRBTI, 0 NAKTIMIS 

EITI IN KALĖJIMĄ.
Yakima, Wash.

Daniel Hood ma n
— Teisėjas

TURI TIKTAI 33 METUS 0 
JAU BOBUTE

Denver, Colo. — Mrs.

VĖTRA UŽMUSZE 92, O 59

Baltimore Post”.
nuo

Mrs.

Fa v c 
Dulton, 33 motu, yra sziadien 
jauniausia bobute visam Kolo
radus valstijoj, po užgimimui 
siinnus josios dukteriai
Mario Coulder, kuri turi pen
kiolika metu. .Balioniene turėjo 
septyniolika metu kada iszto- 
kejo ir turi du kitus vaikus.

1)0

BOMBA SUDRASKĖ 
BAŽNYCZIA.

Danville, Va. — Kas tokia 
padėjo dinamitine bomba
Penticost ial Holiness bažny- 
czia Schoolfielde, 
nuo ..kokio tai laiko audėju 
si raikės. Drūtis eksplozijos su 
drasko grindis prie altoriaus 
dali altoriaus ir iszkule 
visus langus bažnyezioja.

* i j . * . i' i, ■

kur tęsiasi

kone

BUVUSIS MILIJONIERIUS 
PAVOGĖ MESA ISZMAI- 
TYT SAVO SZEIMYNA.
Uniontown, Pa. — Wesley

Ugnis 
skiepe.

• Seville, IszĮianije. — Va
gis apvogė Szv. Gil bažnyczia 
kurioje radosi senoviszkas slo- 
vylas Szv. P. Marijos papuosz- 
tas su daugeli votivoms.

11 Berlin, W?s. 
gyvena

losią, kurios priguli prie Ran. szeimyuu visam Wiseonsine — 
szeimyna Markovskiu, suside
danti isz devynių (lukteriu ir 
devvniu sunu. Tėvas turi 59 
metus o motina 57 metus.

Cz i o na is

8 ANGLEKASIAI ŽUVO 
EKSPLOZIJOJ.

—Asztuoni 
anglekasiai likos užmuszti eks
plozijoj gazo G km Ridge kasy-

Hockley, W. Vn.

leigh Wyomingg .Coal konų)a- 
nijos. Trisdeszimts du angleka- 
siu gilukningai isz^igavo isz 
kasyklų po eksplozijai. Angle
kasiai tame laiko dirbo ant. 
naktinio szipto, .ant kurio pa
prastai dirba apie 400 angleka-
siu.

A
'5. A* A

o J

ekspibzijo.s

Czionals 
viena isz didžiausiu
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King, loenininkas kasyklų ir
mano, kad milijonierius likos arėsztavo 

žmogus uždarytas naktimis ka- tas ’ana.*Miena 
per lokomtyva ir numestas in Jojime mažiausia • turi progos szmoto 

siauro

200 pėdu irž ‘pavogimu
*
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Baisi 
cent ra Ii no

NESURANDA.
Manila, Filipinai. ■ 

vėtra prapute per 
dali szios salos užrnuszdama
92 žmonis o 59 nesuranda Ir 
manoma kad daug daugiau 
žmonių pražuvo. Prie Cebu ir’ 
Leyte salų daugelis žuvininku 
pražuvo. Vėtra padare bledes 
kimia ant milijono doleriu.

MOTERE NUTRAUKĖ VA
GIUI AUSI.

Paryžius, Francije. Kokis 
tai banditas užklupo ant Eli
zos Schieror, iszt raukdamas jai 

ranku krepsziuka, bot kolII Buffalo, N. Y. • .. ....................................
nupuolė sniego kaip kur imt 13' gni(.j0 pnbegt'i motore turėjo

isz

DREBĖJIMAS ŽEMES SU
KRATĖ SMARKEI NAMUS I

Melfi, Italija. — Smarku^ 
drebėjimas žemes kuris Uksosi, 
apie deszimts sekunda, sukta* 
t e smarkiu namus, sugriovei

* it* Will s

stogus ir
boksztus bet žmonių nepražu-.

I
• i

Korinei-*

smarkiu namus, 
kelis bažnvtiniua • *

Kada kūdiki pake lė
bavo sveikas ir gyvas.

. ■ Praeita meta, aplinkinėje Chi 
cagos užmuszUi 1,136 ypaton ar 
danginu kaip po tris

♦ ant dienos. .«. • »

sniegą. K *

y pa t a s
» ■

jszklysti isz tiesaus ir 
Jceljo.

Trys vyrai buvo apkaltinti 
del girtavimo ir nepadoraus 
pasielgimo ir teisėjas kiekvie
na jn nuteisė trims deszimflms 
na keži u kalėjimo.

Mat kaltinamieji melde, kad 
jie turį szeimynas, kurioms tu
ri duonos uždirbti, ir jei jie bu
sią uždaryti kalėjime, tai ie

PENKI ANGLIAKASIAI UŽ
GRIAUTI.

Midvale, Ohio. — Penki ang- 
leknsiai likos užgriauti per eks
plozija gazo Midvale Coal Co. teks darbo. Tad nusprendimas 
No. 4 kasyklosia. I^yg szioliai 
surasta lavonas Cha riešo Car
nahan, 40 metu. Likusiu da no 
kiirnain vriai

buvo toks, kad per visa mene ii 
jie kasdien 8 valanda vakaro 
eitu in kalėjimą, o 7 vai. ryte 

i—:>l*:: ..-j.. : i”
•r*

Vo.
Atėnai, Gmikije

joi 60 namu sugriuvo nuo dre* 
bejimo žemes, kuri sukrato 
laja dali Graikijos, bet žmonių 
neužinuszta, tik keli likos su

per griuvniiczius mn-»

coliu o žiemiu dalyja New Yor- 
ko prisnigo, konia ant dvie ju 
pėdu.

11 Belgradas? — Didelis 
szrapnelis kuris radosi name . 
buvusio kareivio kaipo atmin
tis po Sviotinei Karei, eksplo- 
davojo kaimely,ja Opuzena, už- 
muszdamas tęva, motina ir du 
vaikus.

. If. Montreal, Kanada. — 
si keliai Quebec likos užpusty
ti, per sniegą pęr ka 7,000 be
darbiu aplaike darbus nuvalyt 
sniegą nuo plento. •

sti juom tasyne. Pasekme to- f 
sios tasynes buvo ta, pakol va- t ' '
gis iszsiliuosavo isz moterėlė 
glėbio, josios rankosia pasiliko 
vagies ausis. Kada moterėle 
pamato kn laiko rankoje
apalpo. Vagis likos suimtas per 
palicije.

žeistais
rus.M#

r’ KftWZ
I||Il3 

jAi 
B

IBI

>?•
•X
2
.<•

w

.< net M

Sii

4

s

/ c1 
o Vi-

Y 
$r.

$ ,<y ; <■':j
‘y

1
(

. PASUNIS NUŽUDĖ SAVQ
PATĖVI. " ’

Krzanov, Lenk.
Kvaczala sujudo, 

dngirdo apie papihlytn žadins-* 
ta nakties laike ant Juozd 
Krafnažo. Tyrinėjimai parode^ 
buk žadinsią papilde posūnis

: i
I

Visas kaL 
kacVa !' i

SUKANDŽIOJO SAVO MY- 
LEMA PRIE ALTORIAUS
(Monnuirai, Lenkije. 

lies sanvaites atgal, ėjo namo 
atlankęs savo sužiedot inia Leo
poldas Grund, 26 metu ir likos 
sukandžiotas |>er insiutiisi szu- 
ni. Žaidulis greitai sugijo, ir 
visai neteminta ant jojo.

Terp tojo laiko, atėjo diena 
vinezovones Grando su sužle- 
dotrnia, povele nUvažjavd in 
bnžnyczia ir kada jauna pore
le klūpojo prie altoriaus, sta:- 
gai jaunikis paszoko, apsipu
tojus ir lodamas kaip
prrtdejo kandžio! baisei savo 
mylema. Bažnyčioje kilo su- 
misziinas, susirink in svodbi- 
ninkai snriszo nelaiminga jan- 
navedi ir nuvožė in ligonhutia,

- Ke-

m a s 
-%

18 motu Jonas Bakoski, kur|s 
insigavo slaptai iii griueae lt 
užpuolė ant mieganezio patė
vio. Suimtas žadintojas priitfp 
pažino prie kaltes paduodama* 
piježasto zti\linstos, Buk pa
tėvis lankei su juom pasielg
davo žveriszkai kaip ir su jojo 
motina, kuria tankei patėvis 
skaudžei suplakdavo, ir už tai 
nutarė jam atsimokėti.

h’ d

iii*

1 k TIKTAI PEKLOJA.
.........M*-"

Onute: ™ Mapiele ka veikia 
dangujn aninoleliai ?

Molina, —— 
jina.

• ' v 1 M

r "
■ i , 

•IHImagazino 
apsaugot

mėsos 
idant iszinaityti 
savo szeimyna nuo hado, už ka 
likos nubaustas aut szesziu me
nesiu kalėjimo, bet buvo tuo- 
janfc pnlėistasant Ii nosy bes ir 
aprūpintas darbu..

King pasako sudžiui buk per 
tris dienas jo pati ir 3 vaikai t
neturėjo ku valgyt. Kėlės die
nas aplaike nuo miesto tryleka 
doleriu ant maisto, bot tas ne
užteko ant ilgo ir buvo privers
tas vogti, - — Tokis tai likimas 
A me ri kon i szk u 111 rez i 11 

• > r

dien turi 
n »»

ir

I* l'

Mr<C
; i

h

NORI VALDYTI MIESTĄ
CHI0AGA.

Teisėjas John H. Lyloj diile- «
lis nevidonas Cziaginiu gengs- 
teriu, apszaukc savo kandida
tūra ant majoro miesto ir n«r4"’ 

isz 
miesto. Bus tai labai sunki už
duotis pono Lylo ir vargiai jam 
tasai darbas pasiseks. :

czystyt visus gengsterius

I’gi gieda ir g ra-

O. —Ar ant Jartapijom> 
Tėvas: —- Ne, tiktai pekloje 

ant fortapijono grajina.

♦
O-gi kaip kūmute radai

i.4fe

Tėvas:

11

C

szuo
1

r
“szia-

o rytoj po suolu gu*

- -- ---w W 4

— Mama, ar asz paeinu isz 
beždžiones 1

’ Asz nežinau, nepažino-
• J J • • •

namiejo kaip sugryžiai 
szermunu. I • / , *

— Duok pakaju kūmute,
/ r ■ j. ■

pilnus kampus szaszlavul...
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sus kampus iszvale
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GERAI ATSAKE.
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-y Kur gali Juozai viskQ 
kur mirė baisįosiu kankekin. guuti? e
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Kas Girdei
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Žymus astrologai ir inspeto- 
pranszatfja daug 

sziuos
jai ateities 
ergeliu del svieto per 
1931 metus kaip:

Prasižengimai visur padidės, 
farmoriai turės labai blogus 
metus, daug nelaimiu atsitiks 
ant geležinkeliu ir mariu, pasi
kėlimas kils kalejimnosia, dre- 
bejimain žemes, pacztu apiple- 
szimai ir persiskyrimai ženkly- 
vu žmonių ir kaip rodos kils 
kelios kares.

Darbininkai susilauks geres
niu laiku, butlegeriai, szmugle- 
riai ir gengsteriai patys , save 
iszžudys. Bankai turės gera pa
sisekimą. 
< 
(‘alifornia, * 
Philadelfijoj, 
New Jersey. Dideli tvanai kils (r
Vakaruosią ir Rytnosia kur di
deli ploeziai žemes bus užlietos 
ir daug blodes padarys 
būtos bus pripildytos ligoniais 
nuo kokio tai prasiplatinusio 
amaro. Žodžiu, bus tai 
lis motas” 
šokioms nelaimėms.

ateitis

Drebėjimai žemos 
luosis jaust Bostone, Portland

Ohio, 
, New

Cleveland,
York ir

Ligon

7 >

fį

,,S- y ' i. .. 'TM.

„ " M
J. k ■■■’BF*

’ ’ v

i 
H

S

SENAS KONGRESMONAS IR JO JAUNA PAOZIULE.
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Charles B. Timberlakp, 72 motu, kongresmonas isz Colo-

“dide-
kuris aldžymes vi-

Nelabai szviesi 
musu szimet!

del 
Vėl, turėkime 

vilti kad inspetojai neinspes to 
ko niekas nežino.

Apimtas pasintiszku 
dėjimu,, 25 metu Henrikis Ri
chards isz Londono nužudo Ha

du vaikus, savo

nzvy-

vo paezia, du vaikus, 
dranga ir pats save.

Kokia isz to turėjo nauda 
Pati kuri vra neverta užsitiko- 
jimo, ne yra verta ne kulkos isz 
revolverio.

*

atsitiki-Rugepiute visokiu 
mu per Naujus Metus daejo 
lyg szimtu auku. Savžudinstos, 
žudinstos, nelaimingi atsitiki
mai ir daugiausia tame yra 
priežaste prohibicijos. Kvailas 
žvėris, niekados gervaliai pats 
save nctrucins.

Kas kitas su žmogum.
Prohibicija, vietoja būti ke

lia in iszganyma, pasirodo ta
keliu in ana svietą ir prapulti.

Kožnas žmogus turi savo pa- 
proezius ne tik iszrinkime kas 
jam yra mielu bet net ir iszrin
kime sau būda mirties.

W. Gimbel, turintis vos 35 
metus, susigiminiavęs su Gim
bel Bros, kurie laiko didelius 
departamentihius sztorus, per 
naujus metus, szoko keliolika 
laipsniu ankszczio isz Najorki- 
nib lioteliaus kuriame gyveno.

Vėla kokis tai Jonas Būgno, 
isz Suu lt Ste. -Marie, Mich, gar- 
horius, szoko in dideli kubilą 
verdanezio skystimo, kur dir
bo per 26 metus, turėdamas 52 
motus ir iszvire ant smert. Bu-

rado, ana diena apsipaeziavo s 
rojo valdiszka dinsta Washington^. Nuotaka turi 46 metu

jusivms žinioms ir seniai perė
jusioms. Po tam gyventojai vio 
no pavieto uiisinesza laikraszJi 
in kita pavieto ir taip eina isz 
ranku in rankas, pakol visisz- 
kai nesuplj’szta. Laikraszczius 
numota lekioto jai isz erpolanu, 
kurie retai perleke per tais ap
linkines Australijos.

'Jew Yorke ir priemieseziuo
siu gyvena daugiau kaip dvy- 
leka milijonu žmonių, 
sziandienini Babelona, 
nasis Babclonas iszrode 
mažas kaimelis.

i

Pagal 
tai se

kai p

Lagose, Nigerijoj I Indijoj

f ! 
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t y Clerk’s Office a r l?n’ bilį vie
tine organizacija galės jnfh pa- 

dpielin- 
sakyti kas yra d ran gyslos See- 
kej arba aspkrityjo, arba infor
macijas galima gauti para
ižant iii viena isz dvvlika Fe
deral Land Banks, kurios ran
dasi patogiausiose szalies daly
se. Kiekvienas pasiskolintęjas 
lapsi a nariu Fnrtn L<?nn Asso
ciation taip padarant ūkiu pa
skolų systema koopofatyvisz- 
ka. Pskolos kaina yra pa
skolintos sumos pridėjus 
kęsti isz $15.00 kuria suma ban 

Tokiu budu kaina 
$6,(XX) ni*bn <1au- 

giausyra $75.00. Kaina $1,000 
paskolos yra $25.00, •

Kuomet žmogus paduoda ap
likacija turi užmokėti $15.00 
aplikacijos užmokesti. Jis turi 
su savim atsineszti visus rasz- 
lus, aseknriavimo popieras, ir 
paskutinias taksu bylas. Jis tu
ri iszpildyti tam tikra hlanka 
kuri reikalauja 
apie virszmentus dalykus 
apie apskolos tikslą, turto ver
te, aplikanto paskolas, ukes 

I produktus, ukes ineigas ir t.t.
Kuomet a | iii kantas paduoda 

aplikacija apipreknotojas pa
siusta* peržiūrėti jo visa turtą. 
Po tam banka prancsza npli- 
kantui kiek prisirengus pasko
linti pinigu ir vietinis advoka
tas turi pertikrinti savasties 
tiesas, ir užbaigti paskola. Kai
na tb pertikrkinimo ir užbaigi- 

I mo paskolom pasiskolintojas

* ?- f* r

*
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Szetos/ 
mokslą kunigas “isznlszkino,

, Li:’j Tik . ■ <'

kad jau /gr< 
lio pabiga, hcs jHu iszipilde vi
si Kristaus pninaszavįmni. Bai 
ges piimokshų dideliu dvaslps
pakilimu udrusk(‘ tantiuinkii 
atsiszaukima “Ko jie nori“ 
ragino žmones minėta atsisZiihr 
kima neskaicZius ple’szyti.

Valdžios ir Inntininku .4drb- 
su kunigėli^ nopagailejft 
žiu” 1 
niam 
ju butu 
tyti.

<1 r

gi4,n- 
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piliecziu geriausiu atVe-j
' f '•1 ■ ■ I
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“gr.fi-
opitietO, už kūrinos oili-

toko Varnius pairi A-

GRIPO EPIDEMIJA KAUNE 
NESILIAUJA. v

Gripas ne jun-Kaunas.
kais užgulė Kauna. Be viso to, 
ka. jauezia inslaigoš, neteku
sios didelio procento tarnuuto-

a. ’ o . / iPir L i u • i M T labai jaucssta ir ligoniu n Airs. Roberta Elliott, kilniu- '; d _ * . . ,
s.

ISZ LIETUVOS
♦ ■ ■

NUBAUDĖ PASVALIO MU- 
SZEIKA KLEBONĄ.

Pasvalys. — Gruodžio 9 tai
kos teisėjas nagrinėjo krimina
le byla Pasvalio klebono kuni
go K. Kriszcziuno kaltinamo 
tūlos Aniunaites sumuszinic. 
Nukentėjusioji teisino papasa
kojo kad nuvykus pas kleboną 
paszalpos papraszyti, o pasta
rasis ja lazda sumuszes, prista
to ir gydytojo liudyma. Klebo
no ingaliotinis prasze kleboną 

1 isztcisinti, nes klebonas nega-

kasa. Per diena nauju susirgi
mu osa i n registruojama po 60- 
70. Vien paszalpos 
tiems ligoniu kasa per sanvai- 
te iszmoka apie 15,000 litu, o 
kiek reikės sumokėti gydyto
jams už vaistus, 
tik galo mėnosib pamatys. Per 
savaite paszalpu gauti ateina 
apie 1,000 asmenų. Vien pa
szalpu sergantiems gripu jau 
iszmoketa apie 100,000 litu. 
Jau dabar iszeikvotos paszal
pu sumos, kokios numatytas 
sąmatoj, o dar no galas metu. 
Aiszku, 
teks suvesti balansu, su defici
tu.
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mirė neseniai užsigyvenes ton lodamas nukentėjusios isz vir-
- ---- — - e •

g1Iul’ tuves iszvaryti, kur ji skanda
lu kėlusi, 
sudavęs.

steilingu (tiisde- szaiįg jr ju liudininkus, kuriu
I buvo visa eile szpitoles mote
rėliu, kleboną nubaudė viena 
para naminio areszto.

Pastebėtina ir tas, kad liu
dininkes, dievotosios motere- 
reles, kurios teismo prisiekė ir 
rankas suėmė stovėjo, tik sa- 

kad musze negalim snky- 
‘ ‘nematėm,”

kolonistas Doherty, isz 
mo Airiszia, kuris mirdamas 
užrasze visa savo turtą verties 
600 svaru 1 ’
szimts milijonus doleriu) savo 
szesziolikoms paezioms 
vaikams.

Visos szesziolikos juodos pa- 
cziules tojo 
pažibtos per 
kaipo tikros jo moteres ir da 
bar visoms iszdalins likusi tur
tą.

pora smagiu lazda 
Teisėjas

ir r..)

Airiszio likos pri-l 
soda ■ 

<1-

Angliszka

PAJESZKOJIMAI

ko:
ti”
(kaltinamojo atvestos)

1 4

arba

fc , rt.tl.1 !■ I ,1 ,!■—HMI.   — W «

VIEtOJ DAŽU NUSIPIRKO 
DEGTINES.

Kaunas. — Pricsz paroda 
Kaune parodos aikszteje state 

iszklauses I Latviu pavilionn Latvis Kru
ti minas. Payiliona daž4e kaunie

tis Dobkeviczius. 
dažu Krųminas davė 
vieziui 100 lt., ir pasiuntė nu
pirkti dažu už 3 litus, o kitus 
pinigus prasze gražinti.

Dobkeviczius nuėjės 
pirkti .pinigus pragėrė ir 
gryžo.

Dabar Dobkeviczius taikos

F iVUUUIV-
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Ant fornieziu iszkilmcs American Furniture (-o., (.’hieii- 
go, nuo 5 lyg 17 Sunkio, yra rodoma maži nameliai del vaiku, 

kaip

fe A ■M
MAŽIULĖMIS NAMAS DEL MAŽU VAIKU

M1
i ■ ,♦

American Furniture Co., CĮlica-

Tie nameliai yra parengti su tinkamais fornieziais taip, 
dideliuosia namuosia.
_____________ __ _ t______ _

Susikūprinimas ir
Sveikata

Federales Žemes 
Bankos Paskolos

Bile ūkininkas, kuris gyvena 
ant akos ir dirba ta uke, kuria 
siūlo užstatu, arba ūkininkas 
kuris tik ingi jo likos, ir kuris 
aid jos dirbs ja, gali pasisko
linti pinigu nuo Federal Land 
Banks. Paskolos neduotos kor
poracijoms ir globėjams; ir pa
skola nebus duota u kės aren-

informacijų
*, ir

smegenų, bet bo-

'riesi pozicija priduoda žmo
gui energijos, fizinio judrumo 
ir sumaningumo. Dauguma pa
saulio vadu stovėjo tiesiai ir 
buvo sveikatos ir tvirtumo p.i- 
vyzdžiu. Net Napoleonas, tik 
penkių pėdu aukszczio, dary
davo tvirto žmogaus impresija
dėlto, kad nebuvo susikuprines duotojlii tik jaigu savininkas 
bet tiesiu. Žinoma, ne visi tie
sieji turi daug 
veik visi uošveikaproeziai yra
susikūprinę. Mokyklos vaiku 
statistikos rodo, kad tiesiai nž- 
silaikanczin vaiku grupe, 
suoinet virszija sveikatoja 
moksle lygia puse susikūprinu
siu vaiku. To priežasties daž- 
nei yra blogos sėdynės ir 
tinkamas fizinis auklėj ima 
Snlanksczius

paskolos 
turi apmokėti.

tos ukes turi pilna kontrole.
Kiek Galima Pasiskolinti. 

$

Mažiausia suma paskolinta 
yra $100.00 ir didžiausia $25,- 

‘ 000.00. Apiprekuojant turtu ne 
dauginus kaip puse produkuo
jamos agrikiilluriszkos žemes 
vertes pridėjus penkta dali 
ukes vertes nsekuruojaniu t rie
bu, pavėlintu vokuojant, pasko
los suma.
tos ant žemes kuri neprodukuo- 
jama, ir paskolos neiszduotos 
ant asineniszko turto kaip gal
viju, i n ran k iii, pagerinimu, ir 
t.t., ir paskolos neiszduotos ant 
antru morgieziu.

Paskolos duotos 
tikslams, kuriuos reikia 

del nupirkimo

VI-

J r

— r, L L R
---  --------------- =SS

Lietuviszki Bonai
Jei norit pirkt ar parduot 
gaunant gera kaina, raszy- 
kit del informacijų dykai 
in Dept. 4

Kurt H. Schurig & Co
50 BROADWAY 

NEW YORK

ne
fizinis auklėjimas.

gyvuosius orga
nus negali tikėtis, kad smege
nys ir raumenys atsakaneziai 
veiktu. Kodėl kareiviai moka
mi tiesiai vaikszczioti, pakelta 
galva, isztemta krutinę? Tai 
ne vien dėlto, kad gražiai pasi- 

bet kad butu sveikais. 
Susikūprinimas gali būti liga 
priežastimi.

'Kai kuriose 
darbuose

Paskolos neiszduo-

rodyti y

krutinę ?

CAPITAL STOCK 1125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

nekiltiems 
pra- 

neszti — del nupirkimo ukes 
arini daugiau žemes del nupir
kimo galviju, reikalingu page
rinimu, užvaisintoju, ir 1.1, ar
ba užmokėt likęs egzisufbjan- 
czius morgiezius.

Paskolos.
Nuoszįmczio ratu yra 5AA»%.
Užmokėjimo laikas bėga nuo 

20, 33 arba 34metu. Genera- 
lis.pitonas, kuri galima pamai
nyti, yra turėti lygius pusmeti- 
ilius užmokesezius per pasko
los begi, tie užjnokescziai ap
dengia nnoszimti ir principąlo 
dali, pakol paskola pilnai už
mokėta. Kuomet paskola bėga 
poakis metus pasiskolintojasl 
pavėlintas padaryti kitus už- 
mokesCzius ant pri nei palo arba 
pilnai paskola Užmokėti. Pav. 
ūkininkas pasiskolina i$l,()00. 
35 Plotu paskola, nuoszimtis 
yra 5^; metinis mokestis bus 
$65.00. Pirmais motais $55. tos 
sumos apdengia nuosziinti ir 
$10.00 pridėta nuo principalo. 
Užmokescziai vis pasiilicka 
$65.00 kas met, bet kadangi 
siimn mokam kaipo nuoszimts 
vis puola, didesne suma reika
lauta nuo principalo, ir pabai-l 
goja 35 metu paskola visai isz- 
sibaigia. Jaigu kiti užmokes- 
cziai padaryti thd paskolos lai- 
kaš vis trumpesnis.

♦

Kaip Ir Kur Prasžyti Paskolos.

Pasiskolintojas turi paduoti, 
aplikacija per vietini skyriui 

• Farm Loan Association. Coun-!

užsi ėmimuose, 
ilga

<
kitos

griež-1 teisėjas nubaudė 3 men. kalc
iai tvirtino, kad buvę prie kak jimo.
bamojo invykio ir mate, kad
klebonas nukentėjusios nemu-

! szes, nors, kaip jau matom

o

Asz, Juze Skucziene, 
vais Raulickiutc ] 
pusbrolio dukters Mares Kali
ku nok i u tęs, 
Kulikausko duktė ir Emilija nis pripažino, Kad “poru sy- 
Blažakiute po levais, o po vyru kiu klebonas lazda kaltinama- 
pravardes nežinau. Paeina isz jai sudavęs. 
Seiriju miesto, Alytaus apskri
ezio, gyvena Chicago, Ill. 
Mares Svecavicziutes, po vyru 
Vaisznoriene. Girdėjau gyvena 
Paterson, N. J. Praszau atsi- 
szaukti arba kas ka žino i 
jas tegul man prancsza sziuom

po te
pa jeszkau j

mirusio Antano paties
ir Emilija

>

vo jisai praszalintas du ibene- a<lresu:
sius atgal nuo darbo.

Žmogus gyvenantis sziandie- • 
niniaim padėjime, kuris už ke
lis centus nusiperka sau laik- 
raszti idant ji perskaityti ir vt- 
liaiis numesti in szali arba su- 
pleszti, nežino kad randasi ant 
svieto tokios szalys, kur laik- 
raratis yra neapmokamu skar- 
bu.
Tokiu sklypu yra vidurine da
lis Australijos, kur žmonys yra 
labai iszmetyti ir per keliolika
metu nemato jokio laikraszczio 
ne knygos, o jaigu kada kokiu 
giliukningu budu gaunasi in 
ju szali kokis laikrasztis, tai 
žmonys susirenka in viena vie
ta kaip ant kokios
^zventes ir dalinasi porsiseno- g

dideles

, kaip jau 
kaltinamojo ingalioti

nis pripažino, kad l c

J y

ir BAŽNYCZIA PAPUOSZTA.
Milaszaicziai (Bes. aps).

■ Milaszaicziu kleb. kun. Razu-
' nias, nors ir nepergeriaiLsios

privereziama 
laikk susikūprinus dirbti. Prie 
tokiu darbu reikalinga poilsis. 
Ka-d iszsisaugoti susikūprini
mo ir isz to kilaneziu pasek
mių, reikalinga vystyti raume
nis darant manksztinimus ir 
tam tikrus žaidimus. Susikūp
rinimo taisymui reikalinga 
brangiu pri et a i siti. Paprasto 
manksztinimosi rytais ir vaka
rais pilnai užtenka.

1
H

TAVO SZUVA MANO SZUNI 
O ASZ TAVE " 1

K i r sn a kavizn a, M a ri ampol e s 
apskriezio. Neseniai ežia in- 
vyko terp dvieju kaimynu szu- 
nu pesztynes, kurios ir terp 
paežiu kaimynu iszsprogidino 
parako. Buvo taip. Ūkininko 
C. • szuo iszbego in pamiszke 
(pamedžiot ir sutikės kaimyno 
B. sztihi, susiėmė pasikramtyt.

■ •'

C. -szuo iszbego in pamiszke

taisymui

—F.L.I.S.

1 Mokame 3-czia procentą ant 
' sudėtu pinigu. Procentą pride

dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir Jus 

Į turėtumėt reikalaus su musu ban
ka nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pre9.irKas. <

* I

K. RĖKLAITIS
Lietuviukas Graborlu*

Laidoja numirėlius pa- Cc 
1L gal naujausia mada ir 
jF mokslą. Turiu pagelbl- 
X. ninke moterems. Priei- 

1 narnos prekes, 
į Ii 516 W. Sprue* Str., IĮ
Į Bell Telefonas 140 11
U MAHANOY CITY, PA. U
p 306 Market Street Ii
JI Bell Telefoną* 441-J JL
S TAMAQUA.

NAUDOJA.
* .

nors ir• I / y ‘ ° , t
apie sveikatos, dirba tiesiog su did-

i ... . .

»

Mrs. Juze Skucziene 
755y2 Main St.

Sugar Notch, Pit.

9

vyriszku pasiszventimu ir en
ergija. Visai neturtingos ir ma
žytes Milaszaicziu parapijos 
bažnyczia jo pastangomis k ne
puikiausiai iszpuoszta.

Taip kovojant szimimš del pir
menybes, atsirado ir

■j” 1 .,£■> '/C ' kf 1 "* 41

sdvininkai.
turis geresnius dantis ir savo 
priešza paguldo. Apveikto 
sziiris savininko garbe buvo in- 
žoista, jis szįuifo lazda ir pra-

■»
szunu

C. szub pasirodė
Sveikas drūtas

paguldb. ■ Gerai mister, bet ne ry-

Asz, .Jonas Dilbikns, pajesz- 
kau szvogeri Joną Spingi ir jo 
sunu Joną. Jie gyvena kur Chi
cago. Meldžiu atsiszaukit sziuo 
adresu:

J. J. Dclbok, 25 Grove St.
Amsterdam, N. Y.

9 tai

KA MIELINA SENA 
MERGINA,

— Kaip maža buvau 
nuolatos mielinau jog butą u
laiminga, kad tnrotau septynio 
lika metu!

O jaunikis tarė: — Asz mis- 
linu jog sziadion no kitaip no
rėtum !

kurio dali taip pa-

PAVYZDINGAS LIETUVOS 
NOTARAS.

Kalvarija, Suvalkija. — Mi
re notaras Szesztakauskas, .70 
metu amžiaus, ir paliko dide
li turtą,
skirstė: po 100 lit. kiekvienam 
elgetai, kurio pas ji dažnai at
eidavo; taniams ir tarnauto
jams po 5,000 lt; Žydu sinagb- 
gai 5,000 lt; likusius pinigus 
apie 80,000 lt. — seneliu prie
glaudai.

Szesztnkausko vieton nuo 
Gruodžio 1 d., notaru paskir
tas Viktoras Kuraitis.

<

dėjo vanot savo kaimyną sa
kydamas: tavo szuo mano szu- 
ni, o asz tave..
jo, bet savininkas nukentėjo'
nes gryžo su pramusztu galva.

C. sztio laime

Simai!
Ateik pas mus rytoj ant piet, 
ba gal da bučdo no turi ? 

niyiain

toj, tiktai poryt.
— Del ko nery to j?
— Dėlto kad tavo

ant ryt užpraszo.. •
*

misis

'1|K M M —
MM

Del to invykio B. gausias pa
sini szkint teisme.

A *« ’’<r7. s 1 • *k

DfcLTO
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— Delko tėvelis mfthe no 
leidžia už Kazio ?

— Ba kazirninkas.
Juk tėtulis pats kortus

su juotm per nakti, kazyravaU 
Na taipį bet jis mano su-

.ii

<kwiM

grajino.

Viktoras J. Palulis
Plumberis ir Blekorius

Jeigu jumis reikia gero Plumborio
tai kreipkitės pas mane. Indedu 
visokias vandenines paipas, mau
dykles, szilumas, pataisau ar už
dedu naujus blekinius stogus ir t.t 
Kaipo Lietuvis, Liotuyiams patar
nauju kuogeriausin..

Shenandoriecziai kreipkitos po 
adresu 409 E. Lloyd St. arba te- 
lefohuokite 826-W.

Isz Mahanoy City kreipkitos pas 
kalvi A. Baniuli, 1000 E. Pino St. 
arba tolofonuokito 225-W.

v

VIS

PA.
■

Ant J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

(Bell Phone 871)
331W. Centra St., Shenandoah, Pa.

Nuliudimo valandoje, autei- 
klam geriausi patarnavima. Pa
laidojimą atliekam rūpestingai 
ir graliai. Busite pilnai uiga- 
nMintį.

Tas Mahanojaus ir Girardville* 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavima Ui meldiiu man Ule- 
fonUhti o pribusiu in dearimta 
minutu. Bell Telefoną* 871 

j_._.__ ■__ _±__ /
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Gvoniu Vargdienis/
Harkyll’ius lAzaiOme revol

veri, apžiurėjo ar yra užtaisy* 
tas, atsigryŽes prie tarno ge
ležinkelio, kuris sėdėjo ant vie
nos isz skrynių, pri si žiuri nėjo 
užsiėmimui Harkyll’iaus.

— Ar fnri tamista raktus 
nuo duriu vagono?

A

man

ii M

— Taip.
— Meldžiu 

atidaryti.
— Tai prieszinasi insfaty

mams! Nevalo man atidaryti.
— Padalyk ta toujaus — 

suszuko Harkyll’ius piktai.— 
Esmių valdiszku palicistu ir 
vardan teisiu duodu tau ta pri
sakymą. Nužiuroma, jog tai 
peczknrys užmusze pereita na k 
t i nelaiminga moteri. Be pasi- 
prieszinimo vienok tarnas ge- 
ležkelio atidarė duris vagono, 
Harkyll’ius užėjo tropais ant 
virszaus ir inlipo in skryne, 
kurioje buvo anglys. Atlikimas 
to užmanymo buvo tiesiog pa
vojingu, nes traukinys buvo 
pilnam bėgyje.

Juozas, kuris nopatemintas 
šoke valdiszka palicista, stovė
jo tarpo atidarytu duriu žiū
rėdamas in ji su akyvumu. 
Harkyll’ius žarstydamas ang
lis jeszkojo, ko tai su atyda.

Prie garvežio sėdėjo du žmo
nes. Vienas isz jn augsztas, su 
ilga juoda barzda, buvo tai 
maszinistas, vedantis garveži, 
kitas-gi žemos, trumpo spran
do, veidas iszrode teisingas, 
buvo tai peczkurys.

♦Juodu žiurėjo su nuosteba 
in Harkyll’iu, maszinistas pir
ma paszauke: , »

Ei, ka tai ženklina. Ko 
tamsta ten jeszkai?
liiojaus in vagonu, nes prie
šingai duosiu žinoti nžveizdai. 
Ar jau nei jokio valdininkę 
geležkelio arti nesiranda, ku
ris neleistu tokiam prieszingu- 
miiif

Harkyll’ius nepatemijo tu 
žodžiu jieszkojo toliau, staiga 
suszuko su džiaugsmu:

— Dabar matau, jog mano 
nužiūrėjimas buvo tikras!

Po tu žodžiu iszsieme isz 
augliu kelis brilijantu žiedus 
ir moteriszkes krepszeli.

Rodant ant fu daigtu kai
ria ranka, o deszinia atkiszo 
revolveri in peczkuri. szaukda- 1 • į
mas:

Aresztavoju tave, žmogžudį! 
Tai ne kas kitas kaip tu papil
dei užmuszejyste.

Veidas peczkurio apsiniau
kė. Suspaudęs kumsezius, 
szauko sujudintu balsu:

Kas tai per suktybe! Kaip 
tai tamsta inan užmėtinėji to
kius dalykus bausmes vertus?

—• Esi blogiausiu užmuszc- 
ju ant pasaulės — atkirto val
diszkas paliciRt’as, eidamas že
myn-
, Pcczkurys szauko baisum 
baisu: _

1 Jr1, f iii i Z'11 * r
— Latre, kaip gali mesti 

ant teisingo žmogaus panaszius 
užmetinejimus.

Ir maszinistas užtarė 
peczkuri. '

— Petras Grusza netinka 
prie tokiu darbu.

— Suszuko 
balsu. — Jis yra teisingas Ir 
geras, nepajėgtu muse už- 
muszti, o dabar žmogų.

— Aresztavoju tave—szali
ko nžkiotejes palicistas! —

t nojau s

y d

Baigtai, kurios radau angliuo
se, yra privedimu jog tu esi 
užmuszejti nežinomos.

Petras Grusza pabaigė, 
sza ukdatna.^? ’

Bn viena žodi, o niesiuo
si po ra Va is garvbžio.

* 11

Piktumas ji teip apėmė, jog 
rodosi jis iszpildis savo pasi
kėsinimą. Harkyll’ius pagrie
bęs revolveri, greitai neniimie- 
raves szove, kulka užkabino 1 »
smilkinį galvos peczknrio, to 
užteko vienok, kad parmuszus 
pecmhiri.

Antra syki atkiszo revolveri 
in nelaiminga, sza likdama s su 
pasiutimu:

— Prapulk bjaurus žmog-

Grusza

raves szove,

1!

sunkus

bet

K*

in .B

Grvžk

HZ

sloginanczin

B A Ų n Bh

I

I1

r
i

•M

•M-
,4
"t
<..

• i *

- OI to Wadsted naujas ininisterisjn Suv. Vralst. isz Donmarko kurij
( ? V 11

dinsta Washingtone. 2. — Patogius szokikes sveikinti Nauja Meti
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id ana diena ap-
!i laiko Rožių

— Procesija Japoniszkn kunigu Tokio, Japonijoj kurie renka 
ir t uju kurio nukentojo per paskutini drebėjimą žemes.

P

h
p■' y
B

----- -- - - —— A
Žaibo greitumu stojo Ansž- 

rinte tarpo 'duriu, pagaudama 
su virsz žmogiszka jiega Hat- 
kyll’hi už rnnkbs ir Intr.ilikda
ma ji atgal in vagonu.

— Kas tai per juokingas su
manymas, o gal norėjai tams
ta pasivaikszczioti po isžkrett- 
mui, koki sužinojai. Nemaniai 
gal apie ta, jog tokis szokimas 

kyll’ius visai nėra valdiszku dideliai pavojingas, grese lam
stai mažiausiai didelis susižel- 

Gaila man butu buvo

■HMWNMMtaMNNWWWWMW 

džiaugsmu, jogei mato garbiu 
ga Zofija Auszriute.

Kalbėta sau apie jos tiesog 
nebūtas pasisekimus bnvo ti- 
krrii didvyre, o 
palicista Hailąvll’in pamate 
visiszkai užsitikejima.

Pripažino didesne dali teisy
bes detektyv<*i, 
lankus jos mintims, jog Har-

♦

K“ -

4
in vrjldisžka

I*

budami prle-i

palicistu. N(‘kurie abejojo apie 
kalte peczkurio, Ant paly t in- dimns.

Auszriute ne tamstos — tarė su ironiszku 
juoku.

Uždare duris Harkyllitis vie
nok neatsako nei žodžio. Nu
leidęs galva nuėjo in savo sky-

Praeidama pro viena miega- rin. Auszriute davė insakyma 
maji vagono, patemijo, jog du- savo padėjėjui

ežiu ta dalyku, 
duodavo atsakymo.

Po valandai laiko po iszejp 
mo Harkyll’iaus apleido Ausz
riuto vagonu restauracijos.

, idant sergėtu 
kiekviena žingsni Harkyll’iaus

lllbįi

ame savo 
Karna volo, Pasadena, Calif., 
nuo žmonių aukas del vargszu

buvo ja i sės tik:

ris per kurias iszeidineja jsz
atidarytos. I pati taipgi pasiliko karidoriu- 

, idant žmogus taip 
tinio laipto, norėdamas pilnam Į nužiūrėtas nepabėgtu.

—: Toliaufl bmi :—

traukinio, buvo
Harkyll’ius stovėjo ant pasku-'je, temyli

bėgyje traukinio iszszokti.žadi!
Tik spėjo isztarti, 

szmotas anglies nupuolė jam 
ant rankos ir iszmote ginlka.

Apsižvalgo, ir pamate ant 
skrynios augliu sėdinti Juozą.

— Ka tamsta darai — tarė 
jaunas detektyvas juokdama
sis. — Kas tai mato szaiiti iii 
beginkli? Valdiszkas palicis
tas turi teise aresztuoti,
jeigu tamista bntnm pataikos 
nelaimingam, bntnm buvęs už. 
muszeju.

Harkyll’ius paemes revolve
ri nuo žemes, norėjo nuteiki li
ti revolverio vamzdi tiesiog in 
detektyvą, Juozas patemijes 
judėjimą palicisto, iszsifrauke 
ir savo ginklą.

— Padek tamsta savo gink 
paszauke juokdamasis 

Juozas — klysti spręsdamas, 
jog galėsi padalyti abipusiai 
kulka in deszine ir in kaire. 
Privalumu tavo yra iszduoti 
paliepimu, idant sulaikytu 
Iraukini, sužeista peczkuri ap
žiūri ir padėti nauja in jo vie
ta. Kiek matau nežinai tamsta 
apsiejimu valdiszko palicisto.

Harkyll’ius mete žvilgsni 
pilna piktumo ant jauno de
tektyvo, pripažinstaut vienok, 
jog turi supratimu, atsigręžę 
in maszinista tardamas;

— Meldžiu sulaikyti Irau-

dvi y pa tos,
Zofija Auszriute ir josios pa- 

1 i Vdejejas Juozas Zcn'klas.
kia buvo pravarde Juozo).

Skyrius III.
Smarkus Barnis.

Paskubinta bėgimą trauki
nio, taip atsilyginti užtrauk
tam laikui.

Vakare Auszriute ir Juozą?
nuėjo in restauracijos vagona, 
idant suvalgyti vakariene.

Del ekty ve nusprendė
laika daboti Harkyll’iu.

Buvo persitikrinusi, jog no- Aresztnoju just
—- Noriu pamatyti legitima

ęija tamstos
— Syki jau parodžiau ja!

Jog visi regėjote sidabrini žen-

(To-

visa

Juozas

!a

idant

kini!
Maszinistas klausosi su aty

da visai tai kalbai, nesako vie. 
nok nei žodi, bijodamas užpuo
limo. Ant paliepimo valdiszko 
policisto sulaikė bėgimą trau
kinio, maszinistui užlaikius 
maszinos dirbimą, traukiny 
po valandeliai sustojo ant at
virti lauko.

M v

Juozas tuo laiku nulipo ir 
nuėjo in bagažiu vagono, kur 
lauko jo Auszriute ir apsakė 
jai visa atsitikima.

Valdininkai geležinkelio nu
siskubino su užklausymu, kas 
buvo priežastim sustojimo 
traukinio. Harkyll’ius perstatė 
visa dalyka. K i

Apžiūrėta sužeistoji ir por- 
noszta ji atskyra vagono. Susi
rinko taip-gi saujalo žingei
desnių pakelevingu,Č valdisz
kas palicistas parode visiėms 
rastus daigtus, visi patvirtino, 
jogiai mato tuos brilijantu žie
dus ant pirsztu moteree. Visi 
stebėjosi nepaprastam smar
kumui valdiszko palicisto, lin
kėdami jam da goresniu pa
sekmių. Harkyll’ius dekavojo 
su pasididžiavimu ir užganė
dintas praeita pergale.

Po valandeliai traukinys ju
di nosi, pakclevingi buvo tikri, 
jog sugauta nžmuszeja.

Nežiūrėjo rastu daigtu, tik

ninko tarė:
— Tamsta labai klysti žiū

rėdamas in mumis kaip in pra
sižengėlius. Manau vienok, jog 
asz neklystu, sprozdama jog 
tamsta niekad hpbuvai val
tį i szku palicistu.

Harkvll ’iils i*z
~ t/

lo ir sudrė
bėjo. Atsiminė vie’nok greit ir 
tarė užkimusiu balsu:

— Tai pasiutimas! Užmeti- 
nejant tokius užgaudinejimus,
nori tamsta iszsisukti isz ne-1 tiko, 
smagaus padėjimo, nenusiduos 
tau tas, pAaiitrinti

nuraminti

da svki:

buvo jis valdiszku palicistu, 
bet paėmė tokia role, idant už- 
muszi ir apipleszti nelaiminga 
auka. Norėjo Richmond’e pa-
szaukti policija ir suaresztuofl kleli.

Visi pritarė. Auszriuto atst- 
grinždama in visiW suszuko: 
- — Patikrinu,

77.
Sumiszimas tarpe pakelevin. 

gu augo. Auszriute stengos: 
kokiu nors būdu 
juosius.

— Koki užsiėmimą turi ?
Juozas nusijuokė, paskui at

sake:
Esmių padėjėju.
—- Detektyve linktelėjo in 

ji su pripažinimu. Paskutinis 
Į atsakymas Juozą jai labai pa-

Harkvirius užrasze 
jauno 

detektyvo, in savo iižraszu 
pas k u i at s i gry žd m as

VusZriutes paklauso:

v •

su

tarė Auszriute.

Hnrkyll’iu. Bet atsitiko kitaip.
Harkyll’ius pats patemijo mie.
rius Auszriutcs.

Per kiaura diena neapleido' szitas nerw palicistu valdisz-
jos padėjėjo, ku. Prigavo jumis blakute,' kn- 

isz kiszeniaus

jog žmogus

atvda visus atsakymus <•
savo

detektyvos ir
tankiai užmetinėjo žvilgsnius Ha isz.emo 
neapykantos ;
jam perszkadino 
peozkurio.

Kada vagone restauracijos 
gerokas skaitlius pakelevingu

Harkyll ’ius stojo

i
ir

ant Juozo, kuris taip greitai ja paslėpė atgal, 
dino užmuszimc tai nėra legitimacija valdiszko.

, ka 
apie tai manyti.'Vieni buvo po 
pusei Harkyll’iaus kiti gi szali
ko, idant antru sykiu parody- 
tu areli sidabrini ir sumusztn 
tokiu budu nužiurinejimn nc- 
pažinstamos nužudymo.

Harkyll’ius
net

Pakelevingin nežinojo

persimainyda
mas balo ir raudo.

Ypata ta yra be gėdos!‘ ' ll>' * ' * ' '

susirinko, 
priesz Auszriuto ir jos padėjė
ja, o atkiszes vamzdi revolve
rio in Juozą, paszaukc:

' Aresztavoju tave!
Detektyve nusijuokė,

ne mislijo rei’kalingu iszsiimfi 
ginklą.

—» Kaip tai susZiiko 
linksmai — tamsta nori aresz- eija, aresztnoju jus, o teisėjas 
tuoti mano dranga?

— Teip po isztyrimui dac- 
jau prie persitikrinimo, 
draugas tamstos prasikalto ir 
ji negalima paleisti.

Koks jo prasikaltimas?
Apie ta jis pats geriau
Esmių perstatytoju tei

sybes, valandoje, kada norėjau 
aresztuoti užrnuszeja, meto ant 
TYiavina Q7mnfn nnolina iv aulai-I 
ko mane nuo iszpildymo mano 
mierio.

— Ta i melas — tare Juozas 
ramiai.

' ^'1, *1 ■ ’i f ’ I

— Ir asz kaip sakau — in- 
simaisze detektyvo.

Valjiszkas palicistas drebė
damas szauko pasiutusiai:

Geriausia bus. ieiiru asz

V' I y" 1

— roke pasiutusiu balsu. — 
Nerodysiu kita syki legitima-

* h

Nori jiems kokia tai beda už
mesti.

Ir Sn viena apsivesti, 
Bei nežino katras gėrosnls 

Ir kaltesnis.,..
Dabar pas knmutes rodos klau

sinėja.
Ir prts provininkus bėginėja, 

O kaip bus tai vėliau dažinosiu, 
Ir del visu padainuosiu.

tii " > *« .J f f im 1 .i h. - > U1 . ’
MINKI )UII M«41IIIINUMMMNNI
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T

važiai pasielgė,

knygute 
prie 7

— Kaip tamista vadiniesi? u-
. — Zofija Auszriute — pa
sigirdo atsakymas. Žodžiai szlo 
isztrauko isz jos perkuniszka 
aiszfkuma.

Harkyll’ius 
žingsnius, veidas jo •apsidengi* 
numirėlio baltumu. Su placziai 
atidarytomis akimis žiurėjo f n 
veidą Auszriutcs, 
mas užkimusiu balsu.

— Zofija Auszriute!
Taip tai asz vadinuosi. 

Kodėl tamsta neklausi toliau? 
Nesikankyk tamsta, atsakysiu 
neklausta.

gatves No. 77. Phila- 
dolplii’joj,) isz užsiėmimo es
mių detektyve!

Negalėdamas baisa atgauti, 
paslėpė savo užraszu knygute, 
nekurio pakclevingi juokėsi isz 
iszsiganadimo.

— Dabar vienok matai, 
jog neesama prasižengėliais — 
tarė

■>IW III f

Garden

atszoko kelis

alkartoda-

Ir asz gyvenu ant

H < smarkiu y 1
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Ar žinote mano rūteles kas 
apie Vilksberius atsitiko? 
Kad daugelis musu vyru be uo

siu pasilli ko...
Mat ežia randasi

net būrys ju yra,
Tu garsiųjų vaikezu kurio 

maukia byra.
Jie dirba taip usmarkiai” kad 

kojos nelinksta,
Tūli liejai veikėjai net ploksz- 

ti pAsvirsta.
Argi ežia ne garbe toki darba 

dirbti,
Kad tam reikia mokslo ir gerai 

patirti.
Bet kiti tik szypsos analai, jau 

svyruoja,
Jonui, Petrui, Szimui ant kak

lo pajoja.
Ar1 ežia ne sarmata toki juoką 

krėsti?
Moterims žioplėms ant ulycziu 

visa burna rėkti...,1 ,

Juk inoterems reikia praleist 
szventes linksmai,

Nesakysiu kur, 
Žinoma tas atsitinka visur, 
Mergeles g
Savo Įderins apskelbė*

Nuo žaliablekiu kendes kramto 
Nuo skudurliaus vyro nelemto 

O motinėlė tuom džiaugėsi, 
Kaip dukrele bambiliais val

kiojasi.
Kada jau beda gauna, 

Tai bile kvaili pagauna, 
Su poliemonais paima, 

Szliuba pas skvajeri ima.
Tada jau nieko nepaiso^ 

Ba turi vyra, viską sutaiso 
Kad ir vyras vėliau pabėga 

Ir sarmata nubėga, 
Motinėlių dukrele prižiurokie 

Lazdos nesigailekie,
Duok in kaili kol jauna.

i

detektyvo su pajuoka. O prie to mes žinom kad reikia 
justi prasiradima, priesz Kuo tamsta turėjai koki abe- 

jog' taip užsitarnavusi valdininką, 
kaip asz esmių.

— Kad tik nepasibaigtu 
tas atbulai —tarė detektyve.-— 
Abejoju, idant tamsta ncpatal- 
pintu už grotu kalėjimo.

— Tylėk tamsta — sžauke 
prisakanoziu balšu Harkyll’ius 

manes szmota anglies ir sulai-1 drebėdamas isz sumisžimo ir 
! •__-II___  ____’ i’ ~ ' 1 I

atlygins jums tinkama bausme 
uz :

ži no.

4

Geriausia bus, jeigu asz
jumis abudu sulaikysiu. Kiek

i ■ • » . .. >

jojimą, pertikrins tamsta gal 
szita legitimacija.

Tardama tuos žodžius iszsie- 
mo sidabrini areli, parodyda
ma visiems.

— O dabar, tamsta meldžiu 
savo parodyti ligimitacija.

Kiek galėdamas valdėsi pats 
save. Netemydamas jos pasku-

Makveje ant vieno si ryto, 
Po Kaledn vaina atsiliko, 
Dvi bobeles susirupeziavo, 

Turbut nuo gerymo avail uli 
gavo.

•

Nesipeszkitc moterėlės, tai no 
gražu,

Asz dabar laiko neturiu,
Tai pakolioti negaliu.

Bet kaip dar karta ka dagirsiu, 
Tai smagiai su koczelu užkir

siu.
prigert soeziai,

Bet dalykas tame reikia nosis 
vaktoti,

Reik augsztyn iszkelti bet ne 
žemen durti.

Kitaip yra per prasta “aki
nus” neszioti, 

Jai josios nėra proto, reik 
vargsziai klejoti.

Vyrai ir mergeles ir jus senos 
bobos...

Nekelkite trittkszmo nedirbkit 
“trivogos.”

Bell Telefonas 1480-R

A. RAMANAUSKAS 
L1ETUV1SZKAS GRAB ORI U S 

MILL A PATTERSON STS^ < 
ST. CLAIR, PA.

^Isibalsamuoja ir laidoja mirusiu#^

G

■ R

ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa
ruosta nuo papraszcziausiuikipra 
kilniausiu. Parsamdo automoblliua 
del laidotuvių, vąšeliu, krikasty- 
niu ir kitiems pasivažintjimama. 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar ias 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o pribusiu 
in trumpa laika. ’

W. TRASKAUSKASl
L1ETUV1SZKAS GRABORIU3

J ___________ 1 Ij

■‘O

O dabar praszan tiniu žodžiu, tarė su pasisku-
■ * ' • 1 » •

piktumo.
atsakyti.

Atsigręždamas prie Juozo
paklausė:

— Kaip vadiniesi ?
i .. ■ ir ■. .

■t

v.v y

jaunas detektyvas pažiurėjo 
in akis Auszriutei, kada ta 
linktelėjo galvii atsakydama, 

' tb:‘’k d
Juozas Zėnfeiii 

■

in akis AuszriUtėi, kada ta

binimu.
Atsipraszau tamsta szir- 

dingai, Apsirikimas mano bu
vo, pirma syki mano gyveni
me atsitiko toks panasziimas 
esmių taip susimaiszes sziuom 
netikėtu atsitikimu, jog eisiu 
valandeliai in savo skyriu, pas- 
kui pakalbėsime.

Szhiostydamasis 
nuo kuktos, nuojo sviruojan-

Ii ‘ I*ožiais žingsniais in savo vrtgo- 
na. Auszriuto, nieko neat šaky- 
dama jam, pažiurėjo ant jo su 

1 ’ I * '4 \ ’ 

pajuoka.
Dratigai keliones pormaine

,į’ ’U ■

Rl

jis atklvto.
— Juozas Zfenklris.
Perėjo balsas nusidyvinimo.;

. ... - llr

jos padėjėjo žinomi buvo ho-

suprasti galima isz jusu užsi
laikymo, esate prasižengėliais. Pravarde puikios detektyvos
’Drangai keliones klauso su

nAk^nirumu,
mijo, jogei visi buvo po pusei

a " * ‘ , -M* ii 1 V* ■<' 1 r J U . ■

Auszriuto pate- kuriems toft osantionis. Hat'
Oi { o y; J

prakalta

Ilaikyll’iaus pritarianti jam 
už atidengima ir aresztavima 
užmuszejo.

Detektyve pasikėlė, o žiūrė
dama tiesiog in akis prieszi-

kyli’ius nepatomijo to ir klau-
so

I

tolinus. f į

■— Kur gyveni?
■ ■■ ’»* •*“ ' ♦ ■’ 1 ** . ' iv 1

- Philadelpln ’joj. 
Ant kokio gatves ?

-■ ' ■”l M!

— Ant Garden gatves No,

savo simpatijas, visi po pusei 
detektyvos, spausdami jai ran
kas ir iszreikszdami savoiszreikszdami

Montkarmo kėlės morgycas už- 
1 ■ • *

Tai net apkvaitau, 
Noses Užriestos kaip ožkos 

uodega, 
O nieko nežino apie geda.

Jaigu koki Airiszi ar Italijona 
pamato.

Tai net akis pastato,
Tuojaus juos szauke,

Lupas sueziaupe, 
PAuderiu nosis dabinasi,

“ lipst iki n * ’ kvarbuojasi
O j begedes ir be pro tęs, 

■f 'I Ik,1 '

Nevertos esate mazgotes, 
Viena isz tokiu,

Prisiplakė prie vaikinu dvieju

tikau, ‘I

Iv » v kjlį>
Laidoja kunufi numirėliu. Patam

i_ _____________ ..
kriksztinlu, vesellju, pasivailnijl- 
mo Ir t.t —T* Telefonai 506
803 W. Makanoy Avet Mak. City

Laidoja kunua numirėliu. Pasam- 
do automobilius del laldoturiu,

-X
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Telefonas 506
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ŽINIOS VIETINES
— Vincukas Kavaliauskas, 

609 E. Mahanoy avė., likos su
žeistas per automobiliu kada 
važiavo ant rogucziu. Ant gi- 
linkio vaikas tik mažai 
žeide.

T Vincukas, szesziu mene-: 
siu sūnelis Kazimiero Dunsevi- 
cziuus, ant W. Spruce uli., mi
re po trumpai ligai. Laidotu
ves atsibuvo Seredoja.

•— Edvartlas Lapinskas, 14 
metu vaikas dingo isz namu ir 
nežinia knr raminsi. Tėvai mel
de policijos ji surasti, o jaigu 
kas apie ji žinotu tegul prane- 
sza del policijos.

— Sudžia Hicks isz Potts- 
villes sūdo nu'baude skaudžiai 
gazolininius banditus,kurie ap
vogė kėlės gazolino stotis mu
su. paviete. Cliff, Winterstein, 
Svoika ir Deitrich gavo nuo 10 
lyg 28 metu kalėjimo — visi 
prisipažino prie kuities, bet ki
tas banditas ir motere Ona 
Nauss, 23 metu naszlele, 
prigelbedavo banditams 
pleszimuosia eis po teismu. 
Naszlelę pasirengdavo in vyro 
drapanas ir vare automobiliu, t

. Aleksa Bcndinskas isz 
Rochester, N. Y., lankosi koki! 
laika pas savo tėvus Jurgius 
Bendinskus ant E. Centre uly. 
Apie 18 metu atgal Aleksa lai
ko buezerne bet dabar turi pui
ku užsiėmimą fabrike kamorų 
Eastman Kodak Co.

— Read ingo kasyklos mo
kės musu aplinkinėje Subatoj. 
Moroa ir New Bostonas 15 Sau
sio. • •

—' Utarninko vakaru poli
cija užtiko kelis banditus api-

Thornas 
magazinu 

prie Lehigh Valles geložkelio 
Stoties. Policija tuojaus pa- 
szauke steitinius ir Shenadorio 
policija, kuri apsiaubė bandi
tus ir ju automobiliu, bet abu
du pabėgo isz kuriu vienas li
kos sužeistas.
Jurdsta daug pavogto 
tolius W ilkes-Barrio 
dteJztavojo nužiūrėtus

plesžįant Thomas L. 
wholesale groseriu

susi-

kuri 
api-

— Banditai norėjo insigaut 
in Moose kliuba, bot likos isz- 
baidyti per kelis narius kurie 
da radosi kliifbe. ir pabėgo be 
nieko.

— Garnys paliko sūneli del 
pons t vos Edvardu Jurkoniu 
ant 325l/į W. Coal ulyežios.
t Marijona, myleina pati 

I Juozo Sakocžio, 228 E. Oak uli. 
mirė staigai nuo aiiopleksijos. 
Velione gimė Lietuvoja ir pri
gulėjo prie Szv. Jurgio parapi
jos, 
ros:

ir Silvest ra

Paliko vvra ir dvi dūkto- 
Janeziuliene ir Bubniene 

ir du sūnūs Joną 
mieste.

Andrius Masiunas, 40 
metu, 215 W. Poplar uly., li
kos sužeistas Shenandoah City 
kasyklose ir likos nuvežtas ant 
gydymo iii Ashlando ligonbu- 
te.

— Franeiszka Banonis 9 
metu, miro Ashlando ligonbu- 
toje kur gydosi nuo Gruodžio 
menesio. Franciszkole jialiko 
dideliam nuliūdimo savo tėve
lius ir dvi seseris.
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NAUJA SZVIESA KURI PER DURĮ MIGLAS.
»«3 • r/rfte 9*1 -v..

i'
J. y fįį',r..

Kranas Gianatasio 7 Mekuikoniszks inžinierius kuris pa-
dirbo szita žibinto, kuri meta geltona szviesa ir perdūrė mig
las ant mariu kad laivai galčtu matyti ir nesusidurtu su ki
tais laivais aut mariu.
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Į Karta ėjusi in Kelnori Keža 
• ' atneszti, tai su tvirta spyna už

rakintos durys jau isz tolo isz 
saves jai, liudininkams ma
tant, ntsidnruisios ir vėl užsi
vėrusios. Jos kambaryje* ir ki
ti inuniszkiai girdėjo yargonu 
ir angelu trubu balsus^ norint 
Vargonėlių visai tum kimjbarj

lovos nevalioja keli vy-
K

Ji sako, kau 
angel u pilna esanti.

doje isz jos tyeZiojasi ir netiki 
in tikyba, tampa 
nubausti. Tarp
vieloj ir tame momente smarki • 
audra, vėtra su iszgastinga 
perkūnija, taip kad net stiprus 
vyrai žemes priblokszti tam
pa. ’ *

Dar jiereitoj ncJelioL'iSiibą- 
tos Vakare, tycziojds vienus

M T

■ii

r

nebuvo.
Jos

rai pakelti, Jam priesz jauna 
vaikas valioja. 
toji “

Žm^nys, • kurie jos akyvniz-

jos angelu
kad kyla toj

4. *

■
_ •

Puikiausias Pasauly
Linimentas 1

“Geriausias visam pasauly Kni-
mentas” tikrina milionai linksmų 
Enker PAIN - EXPELLERIO 
naudotojų. O, kaip jie pirmiau* 
kentėdavo! Bet dabar jie yra laisvi 
—laisvi nuo tų visų neapsakomų 
skausmų.
Dabar jie visiškai nesirūpina, nes

Enker PAIN - EXPELLERIO

kentėdavo! Bet dabar jie yra laisvi
skausmų.
Dabar jie visiškai nesirūpina, nes 
turint PAIN - EXPELLERIO 
bonkq namuose žino, kad niekam 
iš šeimos nereikės kankinti* su 
geliamais kaulais ir muskulai*.

Enker Pain - Expelleris 
Tuojau* Išvaro lauk Sustingimą ir 
Skaudėjimą nuo Ištampytų Mus

kulų ir Pavargusių Sąnarių.
Sustabdo Neuralgiją ir Reumatil- 
kus Skausmus, Galvos Skaudėji
mą, Danties Gėlimą ir Mėšlungį.-

UMUS PALENGVINIMAS nuo skausmų. Tik nusipirkite 35c
>«:r jrA.

<

ar 70c bonką vaistinėje ir išsitrinkite juoini skaudamas vietas, 
lųs busite nustebinti ir patenkinti tuo pačiu momentu, kuomet 
ištrinsite skaudamą vietą su PAIN-EXPELLERIU!
“INKARAS” nedegina odos ir nesuteršta drabužių. Neturi prik
laus kvapsnio. Tuo tarpu jo kuone magiškas veikimas prašalina 
skausmą ir gėlimą iš skaudamų strėnų, sąnarių ir ištampytų mus-
lauš kvapsnio. Tuo tarpu jo kuone magiškas veikimas prašalina 
kulų. Nusipirkite Dabar —- Visuomet laikykite jj savo namuose. 
Artimiausioj Jums Vaistinėj.

* t Gerai žinomas del dau
geliu Ignotas Levas mirė 11 
valanda Utarninko vakaru na
mie. Velionis paliko paezia, dvi 
dukteres, brolius Kazimiera isz 
Wm. Penn ir viena Lietuvoje, i 
viena seseria Rochester! ir dvi 
Lietuvoje.

Frackville, Pa. f Lavonas ■ 
Albert ienos Maslauskienes, 28 
motu, kuri mirė 
Ohio, likos atvežtas pas sese
ria K. Kirelevieziene ant 65 N. 
Lehigh avė., ir bus palaidotas 
Subatos rvta 
Lietuviszkoje bažnyczioje.

Clevelandc,

su pamaldomis

LIETUVISZKA
“SZVENTOJI”

MATO ANIOLUS IR DVA- 
SES; LOVA PILNA ANIO- 
LU, KURIE ATNESZE 

JAJA NUO KAPINIU; 
DARO STEBUKLUS.

t Vincas Razmerskis isz 
Ringtono, miro Utarninko ryta 
mirė po trumpai ligai. Lavonas 
paszarvotas pas Kuczinskus 
ant 10 S. Emerick uly. isz kur 
atsibuvo laidotuves Petnyczios 
ryta su apeigomis Szv. Jurgio 
bažnyczioje.

Keadingo kasyklos mo- 
, Locust Mountain 15 

Packer kasyklos Utarninke.
kės 15,

Gilberton, Pa. t I’ati Petro 
Kalevicziaus, 35 metu, mirė 
staigai namie, 
vvra ir tris vaikus.

Automobili uj.t 
tavom, 
policija 

Fra na 
;Trėka ir Petra Norkų su ja pa
inioms name ant 86 K. Hancock j 

buvo sužeistas ir )<0

H

dtcJztavyjo

ifi. Trekas t
njanoma kad tai tas pats, kuri 
Alahanojaus policija sužeido. 
Visi likos atvežti in Pottsvilies
• f * '•

kalėjimą. ^Banditai buvo pavo
gta troka nuo Alberto Bernn- 
dyno ‘ agradžius
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KITA TERESE NEUMANN.
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35 metu, 
Velione paliko

Tamaqua, Pa. f Tamoszius 
mirė' 

namie po trumpai ligai. Velio
nis gimė Lietuvoja ir pergyvi*- 
no czionais apie 30 metu. Pali- 

paezia, tris dukteres ir tris 
sūnūs. Laidotuves 
Ketvergo ryta.

Lucas (Lukaszeviczius)

atsibuvo

Baltimore, Md. t Diena

ji‘♦u

!?/■>
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Pas vietini ūkininką Kr. Au- 
szra tarnauja jau tris metus 
nekuri isz Lietuvos kilusi 19 
metu tarnaite Naste,
ninkas yra labai patenkintas, 
kadangi ji pasižymėjo savo 
darbsztumu ir Į
Tik szios vasaros baigyj ji štai
ga apmirusi buvo. Nuo to laiko 
darosi lyg kokie stebuklai «u 
ja. Taip, kad net tolimos apy-

Ja uki-

<<w

J

J.

tos Vakare 
kalvio pagelbininkas isz Krei
vėnu ir tuoj 
isz lauko puses jam rodosi 
matoma ranka, 
nuo iszgasczio perimtas skau
džiai ranka ingavo ir sekanti 
Szventadieni in bažnyczia sk't- 
binosi Szv. voezero priimt.

Sziaip ji ja aplankanczius 
graudena tikybiszkais būti. Po I 
Kalėdų, sako ji, kad taps nuo! 
angelo vesta netikinezius grau
denti. Toliau ji sako, kad vi
sam pasauliui trys tokios, kaip 
ji, esanezios. Daugel jos asme
nybėj mato Dievo apsireiszki-! 
ma ir sako, kad tai 
kaip savo laiku Vokietijoj pa
garsėjusi 
Bayru esanti.

tycziojds vienas

Tiktai 35c ir 70c

77r< ZB/xva/oAves oZ*
EAd. RICHTER if CO?

ŪERRYAND SOUTH FIFTH STS.
BROOKLYN, N.V

ra
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ISZMALAVOS P A VEIKSLĄ

dorovingumu.

linkės gyventojai ja susidomė
jo yra.

Ant pirmo ji yisiszkai stip
riu valgiu nevartoja 
vaisiu mintą,
Ji. yra per vis tikybinio rytino 
persunkta. Nors ji kataliku tl- 

10 paezios, kuri vėliaus paku- k-vl,os -vri,> bet nepaniokinn 
bys uame (iirls Senut Draugu- l’vat‘^lik« giesmių, knygų, 
ves New Yorke. Airs, llooveyie- 

. ne yra garbes pirmininke tos

PONIOS HOOVERIENES.
Gleb llym, žymus malorius 

isz San Francisco, iszmaliavos' 
puiku paveikslu ponios lloove- 
rienes, Suv. Valstijų prezideu- kybos 

evangeliku
v raf

tik isz
o stipri atrodo.

Be to ji sakosi angelus yra re-

antrapus lango

mi kad s7.i«.n 11 Kada Perkate Mesa

panaszi

Maria ’Perėsią isz
Kiti vėl mano

I

kad ji ysterijos bet nervu ligai 
serga. — Isz “Lietuvosr ’ n
Keleivio 5 * , Klaipėdoj:!.

su kuriuom žinomas 
iszpyszkejo in Wilkes-Barre. | palikdamas dideliam 
’ jTosios dvi merginos kurios 

. ... , „i “paezios”
li^os pažintos kaipo Alicija 
Murphy

m e rg i n u d r a u g u v e s.

6 6 .6
yra daktaro receptas del 

Szalczio ir Skausmą Galvos 
Yra grcicziauaia žinoma gyduole.

G66 Teipgi Tabletuose.

gojusi, taipgi ir kitas dvasias. 
Ant kapiniu nebijosi, nup 8 
vai. vakaro lyg 1 tai. nakty 
melstis, Ir norint kapai nearti 
guli, tacziau keletą ininlicziu 
laike ja angelai pargabena na- 
mon. ...L.',

pdsįdave kaipo j u

ir Ona Giliate

25 
Gruodžio, 1930 mete mirė gerai 

Konstantas Czepulis, 
nuliūdi

me savo paezia Ona, du sunūs 
Alberta ir Petra. Velionio per-
O ------------- ----------- - ----------- ---------------------------------- ---------- —yveno Amerika 40 metu ir bu- 

) >

’r
isz vo senas skaitytojas “Saules 

to paties namo kuriame buvo kuria labai mylėjo skaityti
nužudyta neseniai Mare King platino tarp savo draugu.
isz Taipakves.

J1 fe i;
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SHENANDOAH, PA.
* t Praeita Suimtos nakti 

; k< Ii vagys insigavo in sztora A. 
aniszkio, ant 233 E. Centre8

p i., iszpiove grindysia skyle ir 
i_.ii^Higuvo in viražu isz kur isz- 

.. noszc tavoro verties ant 50 do-
Jqriiu.Matyt vagis buvo

>4

IB

■j’

VINCAS MINKEVICZIUS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Seniausias ir Isztikimiausias Graborius Visam Miesto.
215 SOUTH MAIN ST. SHENANDOAH, PA.

Ofiso telefonas—116
.-111 -M- -Ml ... II.. J ■ . - ~  --] '     ~ - fl .IL ■ « .1 - - - -1 I

Namo telefonas—799 
„ ....______t--------------------------------------------

A

•_. i . iazal-
kad tik.ipzneszc valgomu ta
rų ir mėsos.

$ •—- Juozas .Macziulskis isz 
Eznfto, likos sužeistas in koja

> Maple Hill kasyklosi laike dar-

B

r ■ Aru i 
!

* » —te

I

j — Aleksa Narkuski nuo W. 
Arlington uli., aplaike sužeidi
mą kojos per nupuolimą anglių 
Hammond kasyk losią.

J SČredbJtrdikos' palaidota
bažnytinėms apeigomis pati 

Juozo Snkevicziaus, 228 E.228 E

Praszykite savo sztorninko arba buezerio kad jum 
parduotu SHENANDOAH mesa, visokiu gatunku, 
Lietuviszku deszru, skilandžiu, taukines, lasziniu. 
Mos turim gyvuliu skerdyne, eziseziause ir geriau
sia intaisyta pagal vėliausia mada del skerdimo ir 
užlaikimo mėsos visokiu gatunku po priežiūra 
rando Pennsylvanijos Steito.
“HONEY CURED HAMS ir BACON” 
kumpiai ir laszinai.

geriausi

SHENANDOAH ABATTOIR CO.,
■ SHENANDOAH, PA.

PADEKITE SAVOPINIGUS IN

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM
. ---------- $----------

Pilnai apdrausta nuo ugnies ir vagiu. Juso pinigai visada 
buna saugi kada jie randasi banke.

Vavis ju negal pavogti o ugnis junegal sudeginti.
Pristokite prie muso 1931m. Kalėdinio Kliubo.Mahanoy City
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Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lictuviszkas 
Dontistas Mahanojnjo 

Ant Antro Floro, Klino Sztoro 
19 W. Centre St.,
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BOSTONAS TURI DVI MOTERES KURIOS PASILIKO TEISĖJOMS.
Pirmutines moterys kurio aplaike garbe teisėju Masacchužęs valstijoj,ana diena likos 

prislėgtos per gubernatorių Allen. Tosios yra: MrsWWluUtl  ̂
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AMERIKONISZKI LAIVORIAI PASIVAŽINEJA VENECIJOJ.
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►Szitie trys Amerįkoniszki laivoriai isz kariszko laivo Northampton, nutarė pasivaži- 
iaj Lr niml ti«j Viirln in Inivnu i/nuiiu Siiiufoin lint Uollll (11OI11L

Emma Schofield ir Mrs. Sadie Shulman.
Žinoma, kad motorus yra geros advokates nes kitaip nebotu aplaike toju garbingu dinstu.
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SUKAMOJI PLATFORME ANT KURIOS NUPRAUSĖ IR ISZMELZE 50 KARVIU
ANT SYK.

RotolactorSzita platformų kuri vadinasi “Rotolactor” yra 60 pėdu aplinkui, numazgojo, isz- 
džiovina ir iszmelže ant syk 50 karvių likos padirbta Plainsboro, N. J. Tris kartus ant die
nos 1,680 karvių buna iszmelžtos tokiu czystu budu, po tam kožna karve ])ti(i elftli’in savo 
perskyra. Pienas buna labai czystai užlaikomas ir daug sveikesnis.
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