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Isz AmerikosPRIS'*“SAVO VYRUS
UŽVYDI MOTERE

NUŽUDĖ DVI MOTERES. 
SUPIAUSTE JU KUNUS IR 

INDEJO IN KUPARUS.

MOTERĖLES NEDUOKITE 
VYRAMS SIŪTI GUZIKU 
IR LOPYT SAU DRAPA
NAS BA IR JUM TAIP 

GALI ATSITIKT.

MAHANOY CITY, PA.
■ o o o o 0-1R » • mo o >

4.m 43 METAS
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PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU PER DAUG TIKĖJIMO^ DARBININKISZKOS
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Los Angeles, Calif. — Mrs. 
Winnie Ruth Judd, pati dakta
ro Judd isz Phoenix, Arizonos, 
ir duktė Protestoniszko kunigo 
yrą jaszkoma per i>olicija už pa 
pildymą baisios žudinstos 
dvieju moterių.

Jos aukos yra Miss Jadvyga 
Samuelson, 27 metu norse ir 
Mrs. Agnieszka L Roi, 32 mė
tų darbininke ligonbuteje. Po 
nužudinimo moterių supiauste 
ju kunus, indejo in di> didelius 
knparus ir nusiuntė pas savo 
broli su paliepimu idant 'kūpa
nt inmestu in mares. Ant gele
žinkelio stoties kuparai 
susekti, atidaryti ir 
iszsidave.

Pagal policijos nuomone, tai 
Ruth Judd, turėjo moteres nu
žudyt isz didelio užvydejimo. 
Pakol mdteres nesuims tai ne
galima t virty t, kas ja 
me prie tos žudinstos.
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BIJOJO SKIRTIS VIENAS 
NUO KITO PER MIRTI, 

ABUDU PASIKORĖ.

Ean Claire, Wis. — Marion 
Wanszeka, 62 metu, likos 
rasta pasikorusi savo name 
Shullburgc. netoli czionais. Jos

su-

I -------
DAUG NELAIMIU KASY

KLOSIA PRAEITA
MENESI.

> t (, *

Harrisburg, Pa, — Vaistinis 
Darbininkiszkas Biuras garsi
na, buk Septemberio mėnesy ja

vyras, kuris lame laike nesira- Pennsylvanijos dirbtuvesia už-

likos
žadins t a

St. Louis, Mo. — Sztai gera 
rodą duoda kokia tai Mrs. Ed
na Church del kitu savo sesu- 
cziu kaip užlaikyti savo vyrus 
nuo pabėgimu su kitoms mote
rims. Poni Church sako: 
; “Asz turėjau gera vyra
kuri uo m gyvenau asztuonjs 
metus, bet to nesupratau ir 
apie jo mažus reikalavimus vi
sai nesirūpinau. Kada jam nu
truko guzikas nuo kelnių arba 
suplyszo marszkiniai,
jau laiko ant insiuvimo guziko 
arba sulopinimo skyles, 
mano laikas buvo užimtas lo- 
szimo “bridž”. Tada mano vy
ras melsdavo tarnaites idant 
jam ta ji darba atliktu. Tarnai
te niekados jm neatsakydavo ir 
su mielu noru
darba prisiūdama 
asz maniau kati tai 
darbas.

Ir kas isz to iszejo? Ana die
na neradau ne vyro ne tarnai
tes namie.
yen t su moteriai kuri nenorėjo

nes

atlikdavo t a ji w 
gnzika, 

ne mano
ba

prist u -

BANDITAI
MOTERIA ANT SMERT. •

• Chicago. — Koki^-tai bandi
tas* staigai sulaikė pana Kitty 
Enright, 52 metu, kuri taip per 
sigando, khd sukrito negyva 
ant ulyczios isz baimes. Bandi
tas gavo tiktai 42 centus. Dak
tarai isztyrinejo buk isz bai
mes merginos szirdis truko ir 
gavo kraujateki.

NUGAZDINO

DU BANKAI LIKOS UŽDA
RYTI — DIREKTORES

‘ NUSIŽUDĖ.
Pottsville, Pa. — Artimuosia 

miesteliuosia arti czionais likos 
uždaryti <lu bankai: Valley 
View Bank, 22 mylios nuo czio
nais ir Auburn State Bank, 14
myliu nuo czionais.

Jonas Romberger, 
direktoris Valley View banko, 
prisisiavino banko $31,000, o 
kada dagirdo kad ji ketina 
aresztavoti, nuėjo in garadžiu 
ir tunais nusižudė.

56 metu

armo»ta
szuvį sverenti 1,560 svaru ant 14 myliu tolumo. 2. — Japonai naudoja rnaszininus karabinus

1. — Iszbandymas naujo* 14-colinės anuotos Aberdeen Md.
_ . -C 2 .

muszyja su Kinczikais arti Mukdano, Mindžiurijoj. 3. — Harold Donnell, naujai paskirtus 
supredontas ant Marylando kalėjimu 

• 41

Benas

Vyrui nubodo gy-
I - * .

jam prisiūti guziko ne sulopyt 
marszkiniu ir volu k turėtu tar
naite už drauge savo gyvenimo 
ne kaip, mane pasipuoszusia 
poniute.
už pabėgima ir

mane
Nekaltinų savo vyro 

prisipažinsiu 
prie žaltes. — Sesutes nedary
kite kaip asz, ba ir jus neteksi
te vyro, b jaigu vyras turės 
pats guzikus siūti, tai tave ne
laikys už motore, ba jisai bus 
tos nuomones, kad jisai yra vai 
dytojum tavo kūno ir duszios 
ir nuo tavos atsza.s!” — J u bet 
Mrs. Church, turi tikra teisy
be!

b jaigu vyras

ISZTRAUKE PINIGUS
BANKOS, VAGIS 

PAVOGĖ.

ISZ

gyvenimo
771 <lole-

AIDŽEKERIAI ATĖMĖ NUO 
DREIVERIO TROKA SU 

ALUM. '
Allentown, pa. — Ant kelio 

arti Alburtis, Lehigh paviete, 
ajdžekeriai (banditai, kurie su- 
laikineja trokus su alum ir ji 
atima nuo dreiveriu) sulaiko 
Roberta Larne isz Mount Car
mel, Pa. sumuszdami ji baisiai 

su : 22 
baczkoms gero alaus ir nupysz- 
kėjo nežinia kur. Sužeista droi- 
veri surado pravažiuojant au-
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atimdami nuo jo t roką
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tomobillstai ir nuvožė in ligon- 
buti. . L,t ’ 

* '
ALUS PRAJUOKINTU

* 20,000,000 ŽMONIŲ. 
Wasington, Spalio 18. — Pno 

daugelio argumentu, kodėl rei
kia leist alų, dar vieneto prisi
dėjo. Illinois atstovas kongre
se Bitten pareiszke, kad 20 mi
lijonu suaugusiu žmonių pra-

. t r džiugiu, jei alaus gautu.

Greensburg, Pa. — Netikė
damas in bankas, Juozas Ko- 
czer, 40 metu isz Hermine, isz- 
traukės viso savo 
suezedytus pinigus,
rius, paslėpė.kuparelyja.
(. Ant rytojaus norėdamas per
sitikrini ar pinigai yra 
rait” 
nusiminimo, neradęs savo sun
kiai suezedytus pinigus. Kas 
juos paėmė nežinia, bet mano
ma, kad tai buvo darbas buv- 
dingieriaus.

“all
, žmogelis net sukliko isz

NUŽUDĖ SAVO SVAlNIA 
KADA TA UŽMIGDINO 

KŪDIKI.
Park Falls, Mich.

Crbckett, 30 metu, nužudo savo 
svaine Anna Ormond, 19 meta, 
užsmaugdamas ja kada migdi- 
no savo kūdiki ir siūdama dra- 
panukes del kito kūdikio kuri 
tikėjosi 'pagimdyti į ateinanti 
menesi. • •

Hunas neturėjo darbo’ nuo 
kdkio tai laiko ir rūpinosi kaip 
iszinaitys savo szeimynn per 
žiema. Nuėjo ta diena pas svai
niu paskolyt pinigu. Tame pa- 
cziamo laike atėjo jos kaimin- 
ka paskolindama ’ kelis .dole
rius. Tamoszius pamatęs pundą 
bumaszku, manydamas kad ten 
randasi nemažiau kaip 
penki szimtai doleriu,
mas pakol’kaiįninka iszejo štai 
gai szoko ant savo svainios už
smaugdamas ja in kėlės miliu
tas. Žadintojas gavo tiktai 58 
dolerius. Policija ji suėmė ir 
uždare kalėjimo ir kaip rodos 
turės už tai atsakyti ant virvu- 
tos.

kokie 
laukda-

DVI MERGINOS IR 
BURTININKAS DINGO.

Cumbola, Pa. — Dvi jaunos 
merginos kurios dingo isz ežia 
praeita Petnyczia da neatsira
do ir nežinia kur jos iszvažia- 
vo. Yra tai Julija Vorciekauc- 
kiute, 17 metu ir Suzana Kelloy 
15 motu, kurios sake tėvams 
kad važiuoja in Pottsville pas 
burtininką. Nuo tos <1101108 visa 
žinia dįngo apie mergaites. Vė
liaus policija isznipinejo
tas burtininkas iszvažiavo in 
Teksus ir manoma, kad mergl- 
nas prikalbino važiuoti su 
juom.

buk

BEDARBE PRIVERTĖ MO- 
T NUŽUDINIMO 

KETURIU VAIKU IR 
PATI SAVE.

Wilmington, Ohio. — Bedar
be ir vargas pristūmė paezia 
Russell Ward ant baisios žu- 

Nelaiminga motina 
savo

TINA
* 1

Gif-

dinstos. 
pirmiausia nužudo savo tris 
mažus vaikės po tam pati nusi- 
szo ve.

Jos vyras kožna diena jesz- 
kojo darbo, bet jo nesurado. 
Vaikai ateidavo isz mosklaines i 
su verksniu ir rugojimu, kad kit 
ti vaikai isz ju juokdavosi ir į, 
szandijo kad neturi goru dra
panų ir ezeveryku. Motinos 
szirdis da daugiau susgraudino 
vaiku apsakymais ir ■ sumano 
palengvint vargus vaiku ir sa
vo. Ana diena, kada vyras vela 
sugryžo namo nesurasdamas 
jokio darbo, rado visus penkis 
lavonus ant grindų.

..................■ ■ ,IL » ■

MAŽIAUSIA $170,090,130 
REIKALINGA SZIA 

ŽIEMA.
Washington, D. C.

fird, Hooverio bedarbes komi
sijos direktorių#'paskelbė savu 
surinktas žinias, kąd ate nr,n 
c/:ai ž;emai apsaugo h .bc-.hu. 
biu> nuo bado ir szalczi*' rei
kės mažiausia $170,990,130, 
kurio turi būti paskirstyti terp 
314 mieėtip

46,585,595 žmonių esa atsi- 
i liepe su prižadėjimais aukauti 
tiems reikplanis.

DU VAIKAI APVOGĖ 20 
NAMU.

West Pittston, Pa. —Du bro
liai Juozas Rugienis, 15 metu ir 
Antanas, 13 motu, likos suimti 
per policija už apipleszinejima 
namu. Policija iszgavo isz vai
ku pripažinimą, buk apiplesze 
daugiau kaip dvidesziints na
mu Fort v Fort ir West Pittsto- 
ne. '
f f

P

| Beveriy Hills.
kala taksi szoferis

VAGIS NUPLESZE NUO MO
TERES DRAPANAS JESZ- 

KODAMI PINIGU.
Ęoston. — Mrs. Celeste An

derson, 32 metu, eidama namo 
isz miesto, likos užklupta arti 
pamo apie deszimta valanda 
vakare per du pleszikus, kurio 
jeszkodami pinigu ant inoteres 
nuplesze visas drapanas ir nu- 

f * ’I

trauke net paneziakas nuo ko
jų. Kada už savo darba sura
do ant moteres tiktai tris dole
rius ir kelis centus, taip inir- 
szo ant moteres, kad baisiai ja 
sužeidė szokdami ant jos. Mo
tore randasi pavojingam pada- 
jimo ligonbuteje. I

važiuoti

NEREIKES MESZKERIOTI: 
ŽUVYS PACZIOS ATEINA.

St. Paul. -— Tūlas pilietis 
Arnold Vogt papraszo Minne
apolis majoro, kad uždraustu 
moszkeriojima Lonf ežere ties 
jo namais; jila tiek prijaukinės 
ežere žuvis, kad jos paežio# 
ateina ir valgo isz jo ranku 
maista. Meszkerioti visai ne
reikia, nes paskambinus varpu 
žuvys paezios pasiduoda pa
gaunamos.

i

SZOFERIS INVAŽIAVO 
MERGINAI IN SZIRD1.

Roma nti šz- 
Edward

Shaletto taip gerai pavėžėjo 
Miss Florence McAlister, 18 
metu milijoniere isz Oklaho- 
mos, kad ji pasisamdė- ji savo 
privaeziu szoteriu, nupirkti už 
$55,000 nameli ir už $37,000 ra
kandu ir po to ji apsivedė.

do namieje, per dvi diena, su- 
gryžo surasdamas savo gyveni
mo drauge kabanto ant virvu
tes negyva. Norint s policija ji 
aresztavojo ir kvoto apie mirti 
paezios, bet Wanszeka iszsitei- 
sino atsakaneziai ir likos pa
leistas ant liuosybos.

Toji porele keli menesiai at
gal pristojo prie misijos lan
kydamiesi ant pamaldų kas die 
na baimėje kad turės skirtis su 
sziuom svietu apleisdami viens 
kita. Gyvendami drauge ir su
tikime per tiek metu, nutarė 
abudu mirti drauge.
Praeita Subata Warszeka nu

tarė užbaigti savo gyvastį, pa
siėmė virve ir nuėjo in artyma 
girraite pasikarti, bet kada vir 
ve užmovė ant kaklo savžine 
jam kalbėjo, kad to nedarytu ir 
sugryžo namo. Kada priėjo 
prie namo, rado duris uždary
tas. Inlipo per langa, užtikda
mas savo moteria kabanto ant 

Matyt jo motore buvo 
tos pezios nuomones kaip ir vy
ras.

virves.

muszti 132 darbininkai o 9,089 
sužeista. Isz t uju nelaimiu dau- 
gianAą atsibuvo kasyklosia Iki 
38 likos užmusztatkietuosia ka- 
svklosia o 25 ‘minksztuosia k a- v
syklosia o fabrikuosią užmusz- 
ta 21 ir mirė nuo sužeidimu.

KASYKLOS DIRBS GERAI 
GAL VISA ŽIEMA.

Scranton, Pa. — Pasibaigus 
kasyklų nesupratimams Glen 
Alden Coal Co., daugiau kaip 
25,000 anglekasiu pradėjo dirb
ti Skrantu ir Wilkes-Barre ap
link i neja ir kaip rodos angle- 
kosiai turės darbo pėr visa žie- 

nes kompanija aplaike
daug užkalbinimu isz Kanados 
ir kitu szaliuant anglių.

nia »

DARBININKAI GRYŽTA IN 
DARBA.

Milwaukee, Wis. — West Mil
waukee dirbtuvėse sziomis die* 
nomis gryžt darban apie 1,000 
darbininku, o in Minneapolis 
lokomotyvu dirbtuves : gryŽb 

a •"< . a ii ■ ‘ '

CD
in Minneapolis

dirbti 350 darbininku.
■ —b

I

SIŪLO 6 VALAKDV DAKBO 
DIENA. .

Woburn, Mass. — Vietos vi
suomenes vagiai siūlo investi 
visose vietos dirbtuvėse szesziti 
valandų darbo diena.

I prasze pas save kaimyną Alek-1 • ■

GERE, GERE, SUSIPESZE 
IR ANT GALO SULAUŽĖ 

JAM SPRANDĄ.
Port Carbon, Pa. — Utarnin- 

ko vakara kaimynas Petras 
Skrabulis isz Schocntown, pa-l

KATE PRIEŽASTE 
NELAIMIU.

Philadelphia. — Staigai isz-
bėgus juodai katei katei isz sn 4Q m(?tu flnt dl.augisz. 
skleno. beirn nėr kelia kada va- . ' *i .. •• . .
žiavo automobiliam Antanas 
Sofario. Geisdamas apsaugot 
kate nuo užmuszimo, pasuko in 
szona, permuszc geležini stul-;
pa, sužeidė viena žmogų, 
daužo kara ir likos aresztavo- 
tas už pasiutiszka važiavima. 
Kate iszliko gyva ir nubėgo 
tolinus.

katei isz
skiepo, bėga per kelia kada va- • įo ir prie“ tos

progos iszsigere puikiai nami
nes. Namine pridavė vyrams 
drąsos ir nuo to kilo ginezai ir

su-

KLETKA NUKRITO IN KA
SYKLAS, VIENAS 

UŽMUSZTAS.
Uniontown, Pa. —- Vienas 

anglekasys likos užmusztas, o 
deszimts maždaugiaa sužeisti, 
kada kletka ant kurios nusi
leidi nėjo anglekasiai in giluma 
275 pėdu žemyn Allison kasy
klosia.

Fveristo Musso 53 motu li
kos užmusztas. Sužeistiejei li
kos nuvežti in Uniontwon li- 
gonbųtes, kur badai penki isz 

; ju t liros mirti. '

9

22,000 STRAIKIERIAI 
APLEIDO DARBUS.

Lawrence, Masš. — Apie 22,- 
000 audėju isz American Wool
en Co., Arlington Mills ir Pąci-

ant galo kaimynai susimusze. fic Mills pametė darbus, užpro- 
T 'i a X *< zm m A 1 L z* r. » ■ * z*. 4 ■ V z-1 O -ww. ■ •• 9 A •> Ii «« M

10 procento mokesezio. Apie 
200 policijantu patruliavo uly- 
czes iszvaikindami straikie-

Petras pagriebęs Aleksa in 
glebi mete nuo poreziu apie 
penikoll’ka pėdu žemyn ir Alek
sa aplaike sulaužyma sprando

testavodami prieez numuszima

I
nuo ko mirė. Petras uždarytas (rius. Kelis darbininkus sužeidė 
Pottsvilles kalėjimo ant pakil
tos lyg teismui.

DINGO 9,000 BEDARBIU.
New York. — Labdarybės 

instaigos registracijos biuru 
pereita savaite užsiregistra
vo apie 9,000 žmonių, kurio 
skundosi esą be darbo, neturi 
ko valgyti ir kur miegoti. Juos 
pasiimto in nemokamas valgyk 
las, kur jiems žadėjo duoti po 
2 kartus per diena, bot no vie
nas isz ju in valgyklas neatėjo.

VISUS SENUS AUTOMOBI- 
. LIŪS SUNAIKINS. iM ■ 1 J • *
Pittsburgh, Pa. — Vaikezai 

su vargu begales rasti numestu 
1910 metu modbliu, nes Auto
mobile Chamber of Commerce* •

žada statyti visoj szalyje 300 
laužiniu aikszcziu, kur bute sn- 
vežami ir tuojau supaikinann 
visi paseno karai. l‘KuHe eina 
in laužu kiemus ir perkasi ka
va už $20. yra didžiausia pa
vojingi važiuotojai,” parciszku 
vienas oficialus.

• •

i

i

PRIESZININKAS PROHIBI-
4

kurie norėjo gautis in audiny- 
czias. Raudonieje agitatoriai li
kos aresztavoti ir nuvežti in 
Bostono kalėjimą.

DIEVOBAIMINGA 
GASPADINE

• '* x j Ir1 L Ji ***'

Tūlas Kunigėlis priėmė ant 
tarnystos senyva moteria. Aut 
rytojaus kunigas Užgirdo savo 
tarnaite giedant “Pulkim ant 
keliu.” Nudžiugo, jogjturi taip
dievobaiminga tarnaite, nuėjo
in kuknia idant ja pagirt už jos 
gera gyvenimą tikimysta.

— Prabasztftll asz giedau 
“Pulkim ant keliu” 
notan kaip virti kiausziniūs. 
Kada pergiedau du punktus 
tai kiauszinial minkaztai Už
virti, o kada pagiedau tris 
punktus tai kiausziniai kietai 
iszvire. Tai tokiu budu daži* 
nau kada kiaulinei iszvirti 
kaip reikia.

Kunigas nieko ant to neatfcn 
• Verbludas yra vienatiniu ke ir daugiau nepagyrė aave

GIJOS.
Paveikslas Fredo G. Clark, 

milijonieriaus isz Cleveland, 
Ohio, kuris yra vadu “Kryžio
ku0 d raugu vos,
prieszais pvohibicija ir jos pa- 
nakinimo. ...

kuri kovoja,

idant ii-

gyvuliu kuris nemoka plaukt, tarnaite už dievobaimingumą
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Kas Girdėt
laike pastimpa.
’ A’ust’raliecziai surisza rankas 
lihhildpiitn idttht negkletu po

BKJDMŪB
——n *

Tūlas geras tėvelis pasiėmęs 
savo nerūpestinga dukrele iii 
kita kambarį prakalbėjo in ja 
sokaneziai:

Mhno mielas kūdiki,uMhno mielas kūdiki, gei
džiu su tavitn pasikalbėti afllė 
tavo motina. <lal užteminai jos 
rūpestinga veidą, het nėsakau 
kad tai tavo priežastis bet ta
vo privalumu yru praskaldyt 
t a ji rūpesti ant josios ’ 
Mano pageidimu yra idant tn 
rytoj anksti atsikeltumei ir pa
darytumei pusryczius o kada 
tavo motinėlė nulips žemyn ir 
nusistebės tavo pasielgimu pri
lauk prie jos irpabucziuok ja. 
Tuorti padarysi jai didžiausia 
džiaugsma. Priek tam žinok 
kad jai priguli tavo buczkiai. 
Kada tu buvai kūdikiu ji taVo 
Bulavo ir bueziavo ka<^ tu gU-

BrtioH* itoigatit isž grablo.
Jaigu Kinczikas numirszta 

pvetimoja szalyja, tai j6 kurni 
deda in gmbn pndirbta isz me
džio pargabento isz tėvynės.

Alnzuhnomu palieka Gaujele
6 7 s

lik

plauku ant nuslcustbs galvos, 
ba tiki, kad už tu phiuku Maho
metas juos intrauks in flangu.

Naujojo Zelamlijoj nepavoli- 
na niekam mirti stabo ja,
iRžties^i mirsztanti ant- laukd. 

jį

tai 
niekas lame name dnnglnu ne- k 
gyvvns. ■ •

Nekuriosia dnlysirt Szvaica- 
rijoja, visi numirėliai, 
butu ubagas ar 
palaidojami kasztu valdžios.

Turkai buvo piitnutihiais ka 
pradėjo laidoti savo numirėlius 
ant. kapiniu ir state del ju antk 
grnbiuK ir paminklus.

veido. Jaigu kas mirt n Mt u boja,

tajai sergante o visi tave bijojo 
dalypstet. Tada nebuvai taip 
patogi kaip sziadiieh osL Per 
visus tuos metus kada tu augai, 
ji tave prižiūrėjo, apsaugoja 
nuo nelaimes ir bueziavo tavo 
sužeista kūneli jaigu kur susi1 
žeidei; užmigdino tavo savo sal
džiais buczkiais kada tu ^bijo
jai užmigti. Žinoma, tavo mo
tinėlė ne yra patogi sziadieh 
kaip tu esi, bot jaigu tu jai pri- 
gelbetum jos naminiam darbo, 
tai gal sziadien ji neimtu taip 
raukszleta, o 1x4 jaigu tu ap- 
sirgtum ir ji tave prižiuretu, 
tai ji tau nudoutu kaipo aniuo- 
las’, kuris tavo nelaimes pra- 
szalintu. zl\ūp, mylema mano 
dukrele, tavo motinėlė gal tave 
kokia diena apleis, jaigu jds 
sunkenybes nuo jos peeziu nO 
bus palengvintos’per tave. TOS 
iszflirbtos rankos, kurios tau 
tiek prigelbėjo gyvenime, gulės 
sudėtos ant jos szaltos krutinės 
tos lupos, kurios 
karta imibueziavo kūdikystėje,

t

Isz Visu Sząfad
NUŽUDĖ 76 VAIKUS
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ar jie 
ture/.ius, yra
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Vastas senam andaroke 
’motetes Mrs.
Wood, kuri netikėjo in
bankas ne paezodumo

ir

Sknrhas andaroke!
Irtai no bile kokis, tiktai apie 

Įinso milijono doleriu likos su- 
senos

Ida Mayfield 
jokias 
vietas. 

Negana to, jos pnistata kam-
Imrolyja, vienam isz New Yor- 
ko hottdiu surasta visdkiuosia 
Vietuosia paslepia apie milijo- 
ims doleriu bondais, brangeny
bėms ir-kitu dalvku turlnczius e 
didelia verte.

Mrs. Wood turi 93 metus
nito sunkiu laiku kokie buvo 
1907 mete pametė visa vilti in 
bankas, kuopindama pinigus ir 
slėpdama juos ih szienikus, aiL 
darokus ir kitas vietas. O kada 
pradėjo t Urėti .kūdikio proto, 
jos gimines pareikalavo 
sūdo idant paimtu ja po 
apgloba.

Kada virszlninkai

nuo
savo

paskirti 
per šuda a tojo *in jos kambarį, 

tave pirma surado jame dideli turtą, o ka
da perkrato jos drapanas, rado 

jau ne prakalbos meilingus žo- josią in siutą apie puse milijo
no doleriu bumaszkomis.

Ant užklausymo, del ko tiek 
pinigu paslėpė ir nesziojo ant 
savos, motore atsake su aszaro- 
tnis, kad svietą* sziadien 
pilnas banditu išvagiu, 
sunku kožham irŽsitiketi.

delius in tave, o tos nulindo 
akys nematys tave daugiau lyg 
eudnai dienai, tada tai suprasi 
verte savo mvlemos motinėlės «r
kda 8741 h a žemele uždengs jos 
mirusi kana szaltam kape ant 
kapiniu, het jau bus per vėlus 
tavo gailestis ir nigojimai kad 
jos neguodojai už gyvasezio ir 
jai neprigclbejai jos darbousia* 
Dft yra laiko, neužmirszk, ka 
tau sakau, o bu*i -linksma ir 
Dievas tau visatme tarmibs.”

Gal nevisi tėvai gale* taip 
kalbėt in savo dukreles, todėl 
patariame musu dukrelėms szi- 
ta gerai perskaityt ir niekados

ehenžmirszli.

Tėvai ir motinos, užauginki
te pirmutini savo sunbli ar dūk 
relia gražiai ir dorai, o jie sa
vo paveizda užaugins jum ki
tus vaikelius aht doru žmonių.

Pas visokes tautas; randasi 
visokį papratimai ir budai isz 
kuriu paduodame ezionais ke-
lis:

Arabai tiki in tai; kad gar
nys turi žmogiszka szirdi.

Japonai tiki, kad lape turi 
, žmogiszka prijautimą, o kada 

lape ir 8zno stapge, reikia tikė
tis prisiartinanežtos nelaimes.

Mongolai tiki, kad' drebėji
mas žemes yra priežaste kvė
pavimo it szolfimo miižinisz- 
kos varles kuri randasi vidur- 
žemeje.

Nekuriosia dalysiu Anglijos 
žmoriys tiki, kad jaigu kas nu 
mirszta ir nueinu jirie avilo ir 
ji nepabaHzkina ir ifepaaako 
apie nelaime, tai bites subėga 

. |sz tos* vietos arba trumpam

yra
todoi

Daktarai ir visdki pręfeso- 
riai užtikrina mums, 
prastai žmogtis gales dagyVent 
lyg 70 įmetu amžiaus. — Bet isz 
tos žitiios negalime džiaugtis, 
jaigu žmogus turėdamas 40 
mėtų negali aplaikyti darbo? . A

kad pa-

PAJESZKOJIMAI
Pajeszkau savo pusbroli Sto

si Digri. Pirmiau gyveno 
Brooklyn, N. Y., dabur nežinau 
kur.’ Jaigu kas ka ėpie ji žino 
ar pnts tegtd atsiszaukia szitio 
adresus o

i I •» Mrs. Zutlaš,
131 W. Ogdėn; Girardville, Pa. 
m... .. a- į, „į..
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\ GeUdami aptailrt tavo garus
_• kestunerius, privalo U* laiko

duoti atapaudyt, 
PUIKŪS SIENINIUS

*■ KALENDORIUS

ANT 1932 M7.‘..'■r—
lr‘ IsMtrlbkt kaklu! nori 

bMldakt
DABAR LAIKAS ušsikalbyt

plrmUfi 14, ' tat fŪši taškibnkli (
■ palketaiaU I

W. D. BOCZKAUSkAS - CČ., 
MAHANOY CITY; PA.

-Ir nota takoti’ ilgai, nok* kas

/

m

4

DAKTARAS PER KLAIDA 
NUŽUDĖ 76 KUDIKIŪS 
177 PADARE NETINKA
MAIS; MELDŽE MIRTIES. « ------- J,

' BerlinnM, Vflkictijė. — PrbJ 
feso n s Doycko, vienais isz dak' 
įtaru teistu už ntiŽddinimd 7(1 
vaiku ir padarymu 177 netin
kamu ant gyvenimo prisipaži
no, buk tiktai jisai vienri.M yVa 
kalins už mirti Bėk vaikiu rtėš i ■
per savo klaida inezirksztini- 
mb'vaiMu iri* kūdikius’ idknt 
u žbogt i < 1 ži o Vos Ii tjn; >l)ė vi nėjo 
jikai* vai kaltis antitoksinu pit* 
darytu’ irtfc aerjgnndžlu gtwtilitt' 
nuo komlrdavo^.

bakthras^ pripažino
M*.fc
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Dakthhitf pripažino savo 
klaida laiko teismo, bot melftė 
sūdo idaht nobnuntit jdjb dtalU' 
gus/ kulio tnmė- blthd.vme yra 
visai nekalti.* GOidŽO'jisalhnirtb 
už padaryta klaidaMr* kAd’,su- 
das ji nubaust u.- DAkt it ra«‘ |irftK 
kalbėjo iif susirinkamins' tevil* I 
vaiku melde jnjiU‘idant dbVA-i 
uotu jam kalte iė kad tufeht 
milaszirdyste ant jojo draugu* 
daktaru ir nesispirtu juju nu
baudimo. ‘
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"Lupę nenori karčių deginimų. AŠ 
Lucky mėgėja. Negali būti abejo-
nei apiė taii - Luckies iš tikrųjų 
palankas mano gerklei. Valio, tam
jūių patobulintam Celofaniniam
pAkėliiiF - jis tikrai atsidaro be 
didėlių*' pastahgi^ *
•kVėtbi.”
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Lupę Velez yra nepaprastai didelis
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pliusai Hollywoodui, ji akyviausia. gy
viausia' mažytė meksikiete gražuole
kad A nors perėjusi Rio Grande, Holly- 
woodat ją myli. Neužilgo ji pasirodyt 
mums -Metro-Goldwyn-Mayer’s* pui-

II
į Sbng” (Kubos Meilės Daina).

w e * * * *
*■ i < F » U * •

Pagaminta iš geriausių tabakų — 
viso derliaus grietinės — LUCKY STRIKE 
vieninteliai cigaretei apsaugoja jūsų gerklę

Ml

; kada ftors parijusi Rio Granda, Holly- 
swoodat ją myli. Neužilgo ji pasirodyt 

mum* Matrn-Goldwyn-Mayer’e* pui
kiam - paVelksle, “The Cuban Love
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★ Ar p4ė* Vale* 
Pareilklmst 
Apmokstąs?

Jumi bus jdomu, ksd už U 
p-las Valai psraUklmg, įsi 
namokats na canto. P-li 
Valai LUCKY STRIKE ci- 
garafus ruko i«u du matai. 
Mas tikima, kad čia tal
pintas jos paraiikimas bus 
tiak jai, tiak M-G-M Ir 
jos pavaikslg gamintojams 
naudingas lyginai kaip 
jums ir mums naudingas 

jot paraiikimat apia

jos paveikslų gamintojai™

I UCKIES.

T A 
įtoJM
f
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Herne, Vokietije. * — Pėr 
smarkia eksplozija gazo Mount 
Ccnis kasyklosia, likos užmusz- 
ta 19 anglekasei, 37 sužeisti o 
31 iszsigelbejo. PriežasliM ne
ini mos da neisztvrineta. e>-

Mount Conis kasyklos yra 
naujausio jntaisimo isz kuriu 
Lzkasn kietas ir minksztas 
anglis,.Panaszi eksplozije-nts! 
buvo tosia kasyklosia 1921 m'e 
ta, 
v o.

* į •

kada tai 83 aiįglekasiai žiu
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DREBĖJIMAS ŽEMES IR
SUKYLIMAS MARIU Už!

MUSZE 150 ŽMONtU.
Siiva,'Fiilii Sulos. — Ka (ik 

aplaikylos žinios skelbia, buk 
smarkŪH drebėjimas žemoA ir

*

i 
f

■ *

vieninteliai cigaretei apsaugoja jūsų gerklę 
pėr tą išimtiną “SPRAGIN1MO” procesą. 
“Spraginimo” procese naudojami Ultra- 
Violetiniai Spinduliai — procesas, kuriuo 
pašalinami tam tikri kartumai ir erzinan
čios ypatybės, kurių, naturališkai, yra 
kiekviename žaliame tabake. Šie kartumy-• • to

• nai ir erzinančios ypatybės pašalinamos iš 
jūsų LUCKY STRIKE, jų juose nėra. "Jie 

išimti - todėl ją ir nėra!” Nenuostabu, kad 
. LUCKIES visuomet palankūs jūsų gerklei.

V *

ypatybes, kurių, naturališkai,

išimti - todėl ją ir nėra!” Nenuostabu, kad
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It’s toasted”
«t r 7 a ' * n b 1 * «

Jūsų Gerklei Apsauga 
prieš knltejlmus—prieš katuli

lt I \ if ” 41

Neper&lampamas Cellophane Užlaiko tą 
uSpraįinimo" Skonį Visuomet Šviežiu

s

ATSUK RADIO — Lucky Strikt lokių Orkntrts gritiia kitkvientf 
AiitraJleul, Ketvirtadieni ir Šeltadienį, vakare per N. B. C. radio tinklų.
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snkylimaft mari d užmhftzė 150 KIRVIU DU PLE-
žmonių ant salos Shii Christo
val. Marios užliejo aszt’uonio- 
lika kaimeliu.

SZIKUS KURIE NUŽUDĖ 
t JOSIOS VYRA.
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neperšlampamas
CELLOPHANE

Vhuomet Gerai - Tvirtai V»daryta» 
Ypatingas Humidor Pakelis 
Zip — ir jis atsidaro!

Atkreipk dėmesį į naują, ypatingą

-i—-

r

«' r f* "I

skveta pakelių viršuj. Vieną jo dalį
L __ r / * ................
paprasta. Greit. Zip! Ir viskas. Labai ypatingai

i

prilenkęs pirštu prilaikyk ir piešk, kitą jo dalį. Labai

Pakelis įvyniotas į neperšlampamą Cellofanįng 
popierą, per kurią neįeina dulkė, slapumas, ligų
perai ir kiti nešvarumai, švaru, apsaugota, gražli, 
ŠVIEŽIA! - kas galėtų būt daugiau modemiškai 
kaip, LUCKIES patobulintas Humidor pakelis - 
taip, lengvai atidaryti. Ponios — šis LUCKY 
SKVETAS - apsauga jūsų pirštų nagams.
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8,000 LENKU PRISIEGE' 
NEGERTI1 VODK'OS; ’

i * ■, r »

Varsžava, Lėrik. —* Alui die-
r

na 8,000 kaiihuoėziu” s'ūvažiirf* 
vo in Tarnova, kur prisiege ne
gerti vodkos ne rūkyti. Prie-

4 * 4 m <-s »• ■ » r» z 1 r« a<ww/v •* r >• »a *4* rW 1

kad valdžo neturėtu pelno ntto

r «

Laukna, Kėtėdijė —Pas vie
na ūkininką netoli Plušo, ate- 
jd hėpažyšlaimu vyras, vesda
mas, kaip rodos serganezia 
mbtoriszljfė, kuri vos galėjo pn- 
lettL Ukinihlcns, kuris tik vie- 
nak gyveno su paežiu, priėmė

;---

MOTINOS ŽUDINA SAVO 
KŪDIKIUS ISZ BADO. —

BAISUS PADĖJIMAS 
IŠZBADEJUSIU.

<1

Ryga. — Prisiartinant 
mai, Rodijoi duodasi in ženklus 
baisus badas. Saratovo appkri- 
tije del bado, daugybe žmonių 
pablusta ir bėga per laukus kol 
sukrinta ir mirszta.

Vasaros metu badas buvo pa- 
keneziatnešins, neis žmonis mai
tinosi žolėmis, pelėmis ir kito- 
kbis gyvūnais. Sziadien mais
tui vai-tojamės kates ir szūnis, 
bet ir szitu jaii didelis stokus.

Badaujariezios motinos savo 
isžbadojiT&ius vaikus maudo 
pagamintame nuodingame sky
stime. Tas daroma, kad vaikai 
greiežiau mirtų negu jiedure- 
tu badu-kankinanti.

Vilsais paketais'

v • 
740-

4

J

no vienojo prieglatuloje.
Rugsėjo • 3 d.,

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 

Dentistas Mahanojuje 
t®"Ant 2-tro Floro, Klino Srtoro 
19 W. Centre St., Mahanoy City

2
P

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

< 
kar.no buvo aresztuoti du bro 
liai. Ju levas pasiliko nanin- 
vienas ir labai susigrai.di.' s Į 
del vi'.ku aresztavimo — is'e 
jo isz proto. Po to jis apsigyve-

Tik
jis iszejes isz 

prieglaudos užėjo in vaistine Ir 
nusipirko du butelius benzino. 
Nuėjės in laukus, senelis apsi
pylė savė benzinu ir pa doge, 
ir teip sunkiuose skausmuose 
mirė.

svetingai p’ftkelevingus -po pas-

wveczos
žastis tojo prižadėjimo yra taj togia. O kad moteriszl^e rodo.4 

„„ „augiau h-psirgo,<ia’ di 
gėrimo ir tabako. Mat Lenki^- melde ūkininko, kad su juom 
1 t iv v ’I • i .!• Iika valdže uždėjo didelius pa^ 
dotkus ant arielkos ir tabako, 
todėl tokiu budu kaimuoeziai 
iszreiszke savo noužganadima

—— .i. i igU.ww 
SURADO SĖNOVISZKA 

AFRIKONISZKA MIES
TĄ PUSOZIOJIA.

Johannesburg, Afrika. L— 
Prof esoris Dr. P. W. La idle r 
isz Londono, su šAVo page!bi
ldukais sutazta4 senoviiszlca 
miestą užpusta pieskoms- 'Afri
koje pusezioje ne toli mioAto 
Heilbrono;
isz akmeniniu namu, kurie yra

v

; v "

važiuotu parvežti daktaru;
Ūkininkas sutiko ir iszvažiavo.

Nemažhi nusistebėjo mot ere
.ima‘ kadtt sūgyy’žb ifi'g’rinczia ir pa-

'’VJĮ V) K v į 1 • i Į*

regėjo prie kėrgahezioa lovos
■ . . . * A 4. . . ... I. ■stovinti koki tai ploszika, ku
ris pradėjo smrtngti serįsfan-

. . ?|ir
perskėlė plėszrkni g'alva. Po

• ‘ ' f ' * < 'i M

* ežia. Motoro pagriėbe kirvi
“B s

m

gerhi vėlandai .sugtyžo nėpn-

Dabar kita kova terp irioterisž- 
kes Ii* nepažystamojo ėėeėžfoį 

Mietas toiideOa *"ri toira6tero kirt(>
I _

vietos. Ūkininką žmonis Huta- 
do nužudyta prie kelio netoli 
grinezios,

•. D Vi sėnėai tea Ma tghl Ii kos ki-

žlnMamas, * bet' be ūkininko
I ii • 1 • .1 L' .. - 1 j ‘ . * •*- ' 'vi J

, Aū k i rM if ir negyva, paklojo ant

M

PILSUDSKIS PAVOJINGAI 
SERGA.

valkiojasi
' 1 i f g ii- ' 4

iwzbhdeja žmonis panaszi in gi tI * .• 1 'tines no kaip in žrtiogiszkns 
ypatas. Bolszevikai nieko isa' 
to nedaro. Juk jiems gerai, jie 
turi rojų o žmonils tegul mirsz- 
ta

■r. ‘"‘I

Bukaresztas.
Lenkijos diktato

rius!, pavojingai serga nuo in- 
fluenzos ir uždegimo plaucziu. 
Pilsudskis atvažiavo in czio- 

monesims 
tai

.Pilsudskis
Marszalka Mokame 3-czia procentą ant 

sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turžtumetreikalaus su musu ban
ka nepaisant ar mažas ar didelis.

na is praleisti kelis
per žiema, nes nuo kokio 
liuko nerijnute sveiku.
■    .       - ' —   »■ -- - .   . ——

BANKAI YRA SAUGIAUSIA VIETA JUSO PINIGAMS 
Ugnis ju nesudegins. Vagis ju negal nepavogt.

i

Nelaikykite pinigus namie.

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

■ t h! *__

pastatyti Kė jokio cirrtento ir X 
mėlio.

b Tėrp griuvėsiu atrasta viso-
k i' ind Ai; ktfriė piftėhih)1 ntf d ’ kė-
Hu tukktancisiti'mMii; Matytjjt/Kš ttltiiHnka's ptižtffiytir*' tup-

I kad' gyVentdjM bnVd: n'psisViėA.
-ta tauta - žriioni ii
BAntid.'1 r II

vadinamti
4

f

paėziu ’ bfadė isz rtrtiėiė kaimd, 
kiiriAlihird'iėž^hžiAvės in niiės > 
ta sh rėM&flėta.

JL to I*
• ' i ! ■ L ’ . 1

pttėziu ’ Wdtt isz artithd kaimd,

ŽMOGUS SAVE SUDEGINO.

Pyto apylinkėje, netoli Va r 
tržuvoš, lattko buvo raktas ap
degęs negyvas žrriogifs. Ap
žiurėjus ir ištyrus vikas ap
linkybėj pasirodo** sztrv. kas. 
Pciėsz pldtn rhėnbsin

■

vi manhc
?• Į<į

i MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY OITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 
YRA GERA VIETA JUSO PINIGAMS.

' Ditas STORIAI

MAHANOY CITY, PA.
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Kalvalbja, Vakaru PėnhsyL 
vartijojrt pirYn keleto rfiėtti du 
broliu ūkininku gyvehb Vienas 
szalia kito. - - 
lauka susėjo stonais.
buvo kitu kaip tie ąžuolai, ku
riuos naujokai Amorikoja kirs
davo pradedant czionai žeme 
dirbti; juodu buvo protingu, su

■

h

4
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beklausydama apsiVerke.
Ligoniui iszrodant gražiai

k

—~

— Kokia Mikuti?
— Ar nebus tamistai pernors sakes. Vietinis klebonas 

buvo gotas ir protingas gany
tojas. Jis atvažiavęs in sve*

*

ežius primine prfedetmo, bet li
gonis sttarkszcziai jam atsake. 
Tada senieji drangai it* pažins- 
tami pakraipa ghlVas ir nullh-

Jųdviejų platus kadžmogus notolyiiias nih<
Juodu ties taip mažai ttairu|5lnft, jog 

tores Dievai iszdiioti skaitliu 
isz sugaiszyto gyVonitao. •

Laikas bogo. Nelaimingasis 
žmogus

iu

iszoldamas ''Tėtkar-
ninittlu, labai padoriu ir stipru. |į.zini!t in Rn<w sftro

pne miestelyje npalpdnVAį1’ bet 
jk to nepaisydavo t ik dėredh- 
vo sn kaimynais galvijus ar’ja- 
Vus visai nžmirszdamns, kad*
mirtis grbital joja pas ji ar jis 
pas ja. Jo inpykimas ant reli- 
gjos badavo taip piktas ir tuo 
atvvju žodžiai taip nepadorus, 
kad ir artyminusieji gimines 
eme vengti jo namu.

Tiksli ligonio dede ir kriksz-

Jiedviem*patikdavo žali laukai 
ntelynas dangnK ir riša kUom 
turtinga. Jnodn mėgdavo kny
gų skaityti, tik rotai ju gauda
vo gyvendama toli nuo miestu 
kalnuose. Abudu buvo maldin
gu ir net ingėdavo garbinti Die- 
ya.

Visi kaimynai gerbdavo tuo
du ūkininku. .Juodu turėjo 

Vienas ypatingai 
mylėjo savo sunu, kuri in krik- 
szta’huvo neszes jo brolis. Tas 
vaikinas peraugo abieju ūkiniu 
ku namini gyvenimą. Dar tebe
būdamas jaunutis jis užsimanė 
iszeiti isz namu ir jeszkoiis di
delio pellno rename dideliame 
Vakaru Amerikos mieste. Tam 
tikslu jis paliko abi szeimynas 
nhliudusias, atsižadėdamas lai
mingu ir sveiku namu, ramaus 
ir gero gyvenimo ukeje. Tėvas 
sn mot ha meilingai ji atkalbi- 
Viena diena jis iszkellavo in 
nėjo ir bare, bot jis nepakladse 
miestą, o namiszkiai, mylėda
mi sunu ar broli verke.

Pradžioj jis netingėdavo pa- 
raszyti namiszkiamR apie save. 
Laiszkai pareidavo1 sutariaią 
laikais. Jis nepametė roligljds. 
Kaip buvo isztikimas Katali
kas; taip ir likosi — geras sū
nus ir meilingas brolis. Metatn 
beliegant laiszkai paAidaro re
tesni, ilgainiu visai paliovė ej(®.

Emr ritWV1 -deszi mtmoeziai; 
Teviszkejo pradėjo darylis per
mainų. Vaikai vieni paskui ki
tus lyg p'nnlčszt vilai iszskridb & *
isz lizdo. Atėjo nelaimiu ir pa
ežiam ano vyruko teVni. Ukeje' 
apsigyveno sVotimaA. Vyrukas 
tumrtet jau buvo - pilnu meta 
vytas ir giinn greitai'jis linko 
in ta gyvenimo puse’, kada jau 
laikAs pasitsefl’ ir didžiuotis 
tuomi, kas Uždiibta pirmoja 
gyvetnimo dalyja. ’

Mus apraszomasis vyras bu
vo ingijas didelin turtu sevirio 
kasyklose, bet bnvo praradėA 
sveikata.

Vienu tarpu pasklydo gar
sas, kad keleivis ketina gryžti 
namo numirti. Likusieji gimi
nes ir kaimynai jautėsi atgijA 
priesz pasitiksiant ji. Jis atpir 
ko teviszke ir nėrė jo senam tė
veliui gražinti laime. Kadangi 
jis gryžo rietėkes sveikatos, Bet

ūkininko, 
daug vaiku.

tatovis nepasidavė jiAsmams. 
Nors ir jam prisėjo atkelti 
plidvoniu, bot jis nėsiliovė lan
kos sorganežio broliavaikio ir 
kriksztasunio.

Viena diena ligonio senasis 
t<‘vns nukrito ntio vežimo, bet 
suniuko kunigo pa r vežant, ir 
numirė priomos Szv. Sakra
mentus. Sūnus nei neprisiarti
no prie mirsztanczio tėvo ir no 
buvo bažnyczioja palaidojimo 
laiku. Vteh parapija pasipikti
no tiiomi.

Po to ligonis dar labinti su
menko ir jau retai boiszeidavo 
in gatve, Pagalios jis liovėsi 
rodytis visai. Sodžius sznekojo, 
kad ligonis nekėlias isz patalo. 
Jei kas ji atlankydamas neuž- 
trhkdiA'o ir neminėdavo roligi- 

mandagus

y __ ... . y ...... „ _ ...

imis apibėri uh del porclauR
j 'IHr

liuoso gyvenimo miestUbAė. Jis
. ■ rli Ii IkiM .i

ryta jis Binto kleboną laikant
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BALTRUVIENX
f *

vėl atkurtojo, kad'tos Utenos]
rytojaus sugryžti ir 

Kokia ežia Szvencziausia Sakramenta.
No, teveli, tara ligom

atneszti
■ •

— No, teveli, tarė ligoms, 
neatideliokit*. Negalima pmA- 

Asz taip tikėjausi, kad tikėti, mano pagerėjimu. Ge
rinti tuojaus priimti Szventii 
Vijatikn; mirties’nebetoli nud 
m’atfbs. »

Klebonas ! nošiginczijo.

Senelis tėvas ir tas paliovė k a
' I
Haug baladbnes pakviesti niaii ir sveikai kunigas žadėjo ant 
knniga!

Baladones?
gali būti baldone^ Asz einu ir 
pA r Ved lt!

• -- ■ ■

dede padarys, del to asz kvie- 
ėitlhh. Mhn rodės dedo ta gc-
Haii Atliksi negu kas kitas. Szin 
dteli jnuczinosi daug sveikos-

Aržiu Dievui, turo sone-
nis;

lis K. rlVri asz oi n n Mikuti!
1 Tn'isZtarefc dedo iszejo, ir nie

kam notarė’ nei žodžiu:! nei li
gonio paežiai, nei* savajai , nos 
ji stovėjo tarpdtifyja; khdh K. 
ėjo pro savo namus in* klebo
nija. Kunigas nudžiugo. Neil
gai truko ir klebonas jau buvo 
pas lova žmogaus, kuris taip il
gai prieszinosi Dievo malonėm 
ir rodėsi visai nemint i jas apie 
savo dusziii ir nuodėmes nors 
mirtis buvę ežia pat.

— Teveli, tarė ligonis,— Teveli, tarė ligonis, la
bai aeziu, kad atėjote pas ma- 

Asž buvau sziryt jusu Mj- 
RZiosc ir janeziau, kaip Dievo 
malone isz ju tekėjo• in mano 
duszia. Asz pasijutau nužemin
tas. Man pagailo nuodėmių ir 
ėmiau trokszti. susitaikyti 
Dievu.’

Tamsta buvai mano Mi- 
sziose? atklause kunigas stebė
damasis. Man rodėsi, kad 1a- 
mi.Ma nei nežinojai, jog asz 
sziadien laikiau Miszias už ta- 
mist:

ne.

su

— Asz to nei nežinojau, at
sake ligonis. Tik asz aiszkiai 
macziati tamista prie altoriaus 
ir Sžventos Aukos malones 
taip apėmė mano szirdi,
asz pasirengiau atlikti iszpa- 

deszi možiu

Klebonas i neįiglnczijo. Jis 
iszejo pasiimti Szvoneziausla 
Snkrnmenta ir szventuoMus N
nliejuA. Kol klebonas buvo pas 
ligoni jau visas miošteliA,paty
rė, kad atsimetėlis sžunkesi 
kunigo. Tain gryžtant in baž- 
nyęžia kas žingsni bilekas kinu 
ko ar tiesa. Linksmas klebonai 
visiems patvirtino, kad falĮI 
yra, kad ligonis susitaiko su 
Dievu.

Klebonui
cz i ausin Sa k ramon ta 
eme lydėti. Prie ju vis prisidė
jo kitu. Iki ligonio namu susi
darė visa minia.
kambarį szale t(X kur gulėjo li
gonis. Tie. žmoitos mate, kad 
Mykolui priimant Szvonczian- 
šia Sa k ramenta ir 
Patepi m a d ž i a u gs m o 
bego pOr akis.

Linksmi ir meilingi kaimy
nai sveikino ligoni. Jie visai 
buvo nižmirsze savo pasipiHl- 
nimu juomi. Tkztiesu, tat pAnc- 
sžejo in venkloidžio sunaus sn- 
gryžima. Jis a t si praszi n e jo uZ 
papiktinimu, kuri buvo davės 
Aavo gimtinėje vietojo, jis sa
kosi niekuomet nepaliovęs la
koti, bot tikėjimas buvęs pele-

neszant Szvtjn- 
žmonos

Jie suėjo in

Paskutini
asZaros

kad

Miszias už ji toje senoje tyažny-
ežioje in kuria jis tie# daug

I motu nebuvo nei kojofc nikeles. 
Jis apsakė kokia buvo arnoto 
spalva ir da karta liudijo ga
vės maloniu, 
rinus plauko tarsi nesilaikoma 
srove, grianjanti visa.4 klintis. 
Tik jis nežinojo kas tai pasi
daro, kad Miszios buvo už ji.

Tada senasis dedo žengė pir
myn ir tarė:

— Mikai! Asz biivan už- 
praszes Miszias. Dediono ir asz 
mudu abu moldovosi, kad tau 
Dievas duotu susiprasti.

— Dėduk! Tai tan aeziu už 
mano iszgnnyma.
M i szi os i szgol bojo 
prapulties'.

Vidunaktyje Mykolas mirė 
ramiai be skausmo. Jo žmona 
kuri tada sėdėjo pas jo lova, 
tik pastebėjo ilga atduksi Ir 
iszvydo, kad tas buvo paskuti
nis.

Tai tokia buvo stebėtiha vie
nu Misziu pasekme! Bot ne ji 
viena. Mykolo naszle ome mo
kintis kataliku tikėjimo, isz- 
mokusi tapo apkriksztyta Ir 
sziadien vra uoli Katalike.

kurios isz alin

Tos vieno*
mano isz

* *I ■ . •>! * J, ■ . 4 I-+ r !■ . *|Į * #1* » ■* <
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Prasžalina galvos skausmą in 30 mi- 
nutu, sustabdo szalti pirma diena, 
ir sustabdo Malaria in tris dienas.

666 Mo«ti» del kūdikio sząlczio.
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Ana diena tolegtama gAvau f 
Tn viena pArapija nuvykau.

Mat ten szvento buvo, 'i 
Atlaidas turėjo,’

Ir nsz in bažnyczia inejau, . 
Poterėli sukalbėjau, 
Paskui atsistojart,

Ba klausyti negalėjau. 
Pamaczia'u arti du szpielei 

stovėjo.
Abieju lupos žibėjo, 

Dantys blizgėjo,
Ant pusgalviu iszrode, 

Ant-ko7.no su pirsztais rode.
Nebuvo tai koki ponai, 

Tiktai Bolszevikai balvonai, 
Ant vargonų tankiai žiurėjo, 

Galvas užrieto turėjo, 
.jau žmonys norėjo iszvaryt, 

Ir da kaili iszdirbt, 
Bet in laika susiprato abudu ir 

laukaii iszejo, 
Tokiu bildu kaili ciiela turėjo. 

O k A, kaip toki s verszis aptaiso 
O da dantis žibėnežius prisi

taiso, 
Tai turi szaipytis,-

I

r j

I

Ir kaip monko in visas dalis 
kraipytis.

statistikos

.. *_______.r • / " f1

Nemokslumas tarpe 
Svetimtąucznr

II, v

Skaitydami nemokslnmo sta- *’ ’j-
tistikas Suv. Valstijose, kurias 
ka tik Cenzo Ėiuras iszdave, 
matomo, kad, kad nors nemoks 
Itimo rata didele tarpe augusiu 
svotimtaueziu bet tarpe Ame
rikoj gimusiu vaiku ypatingai 
maža. Read Lewis, Foreign 
Lnnguagė Information Servi
ce direktorius pagamino sekan
ti prnneszima spatfdni apie be- 
moksluma.

“Nemokslnmo
jau gatavos. Parodo, kad yra 
4,283,753 žmonių Suv. Valsti
jose sttviršz 10 m.; amžiaus, ku
rie negali skaityti ir raszytl, 
bile kalboje. Mažiaus kaip 421 į- 
000 yra tarpe JO ir 21 m. Tas 
aiszkini parodo, kad nėfnoks- 
1 urnas yra augusiu apsžviotos 
problema.

“Stebėtina, kad nemoku
mo rata tarpe vietiniu bftlth 
svetimu arba maiszytū tėVu 
yra tokia maža. Yra tik 116, 
665 nemokintU sziojė gtapejė, * ’• 
arba 0.6% sulyginus su 986,- 
469 Bemokintais, arba’ 1.8% 
tarpe vietiniu baltu vietiiittt 
teVu.

v •

/T’ 4

ios,1 tai'jisMntdavo 
ir malonus. Taippnt ir jo žrita-' žinti isž keturiu 
na. Ji iszrode taip-gi nesveika metu.
tiems Įkiirie domėdavosi,'bet ji 
niekuomet nesiskundė, i I »«*»» o -* » *•* ■*'**'*• >■'* «

Viena diena dėde ir krikszta- 
tevis atėjės aplankyti ligonio 
suprato,.jog jain tikrai hėbo- 
dalig teliko gyventi ir bijodA- 

. mos sukblti nenauda pikthmh 
tik 

Ii luinas ir skaudama szlrdimil ' L n [|, l . * I . H ■
Parojęs dede pasisakė pAcŽtal 
kaip jam grmidu ir skaudu. 

* -
— Užprašykime 

už ji, taVe ji, ir abn'iszklatiš^

Nora reikalo nei sakyti, kaip 
kunigiiS* tyro 
ir kaip džiaugėsi galys 

IprnA'irtin did^ine ir ■nani 

mrts' malones;

k

7 M* * * *

JsZejo neminėjo* duszids

Miszias

ma melsdamosi iiž ji.
— Gerhi tu sakai, patvirti

no vyra A; asz tuo ja lis einii pas 
kunigo.' '

Klebonija buvo nepertoliau-

mis dėkojo Dievu!
i būti 

prie taip didžios ir neapsako-
Jis iszklause li- 

gbhio isžpažinties.
’ Tii ilgokai'užtruko. Jai pa
sibaigus kunigas pavadino li- 
gonid ^paezia ir pasako, kaa 
stebėtina malone teko jos vy
rui.1 Pats ligonis taip džiaugs
mingai iszreiszke sn.vd laime 
ir’dėkingumą, kad moteriszkj 
į*

L
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PAIN-EXPELLER
Palaiko Daugely Darbe

v J , ‘
Jųsų uarbpH yra užtikrintas 

tik iki tol, iki iųs pajėgiate dar-

4

tol, iki jus pajėgiate dar- 
jėgų ir sveikatos — mažiausias

yra užtikrintas
tinkamai atlikti. NuBtpjimaK

Ir

U l k

Viena bobelka užsimano isz- 
t bėgt,

Pas kaiminka prisilakt,
7 Valka mhža prie sėdynės pri-

4 • •

ir 
11

(

pasireiškimas jūsų nenujėgumo darbe—:n* šim-
tai vyrų

Trade

-4

imas Jūsų nenujegumo daroo—ir sim* 
pasiryžusiai laukia užimti jūsų, vietų.

z ' ( ■ S

PAIN-EXPELLER*
Tr^cr T V- Pat. llliirė.   ‘ * - *

w *

Įreg. J. V. Pat. Biure.
Mark

palaiko muskulus lanksčiais ir ištvermingais;;PrašalinąOnuskulų ir 
sąnarių skaudėjimų iš priežasties sunkaus’ darbo ir išsitempimo 

.... f \ ’ * /tuojaus!
i

žinomas. Naudojamas per suvirš 60 metų. Trinkit juomi!
• ^ * ** *"

• Tikrasis turi INKARO vahbaženklj.

tuojaus! ' , i., z
Geriausias abelnam naudojimui Šeimyninis linimentas iki Šiol 

žinomas. Naudojamas per suvirš GO metų. Trinkit juomi!
Kaina 35c. ir 70c. ----- Parsiduoda Visur

. i

n- h1 n ’

šiai. Senukas nuėjo lenais. Po 
valandos jis sugryžo linksmes
nis. Jis buvo pasakok klebonui 
savo rūpesti ir klebonas paža
dėjo rytoj atlaikyti Miszias.

Ryta meta senukas ir senute 
t # - I I L

anksti priesz laika pasidabinę 
atėjo in bažnyczia, maldingai 

karsztai mylėdamas senąją vie- iszklause Misziu ir meldėsi už 
vargsza užkietėjusi nusidėjėli 
netolima mirties gimitie.

Perėjo kelios valandos. Senu 
kai jau ’dirbo savo kasdieninius 
daralms/ Tik sztai per1 langa 
jĮriodn pamato ligonio paezia 

’ a a A w m

I

i

ta, tai kaimynu ir giminiu jaus 
mai pasidarė ytin smarkesni.

Galutinai jis parvažiavo su 
savo paezia. Ji buvo didele, 
rusti moteriszkė 
jatfsmingicims kalnėnams, bet 
jie ja priėmė meilingai. Juodu 
bnvo bevaikiai.

Veikhi’ namiszkiai patyrė, 
kad ji buvo aitri Protestante ir 
kad* josv y ras buvo praradęs t i 
kojima. Pradžidja gimines bu- 
vo skandžiai nustebę, paskui 
jte tytoftriA Įimtojo. Pargryžn- 
mėnltaAi,0 kad namiszkiai ne 
stojd sveikata buvo taip* su* 
sveikata jtakult i ndavo už1 tikė
jimo priedehrmin liepiMyiha. kriksafosuni, abejodamas kaip 
Bot menesiai slinko paskiri me
nesius, teeziaus nei vyras nei 
pož mona nepasirodydavo Baž- 
ny ežio ja.

ir netiko

ateinant isz namu. Juodu lyg| 
lyktolejo. Bet moteriszke inejo 
ir tar«‘:

—- Mikas nori matytis i 

dėde ir liepė man pakviesti.į
— APjAmbloginta? Į 

h — Ne! Ka gali'žinot kaip 
ilgam, bot jis iszrodo'stiprės-

,♦ A h * j' * Į»> rz 1

Tuojans cinu, tarė sėnu-Į 
kas K. ii* kretono pas serganti

n is.
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languose visoj šaly. Pagaminti iš puikiausių tabakų, daugelio augalų

t

Strike vien tik teikia gerklei protekciją pažymėtinu spraginimo pro
■ ■ .<!

itqowonlh* air 
i -' ' ■ << W į T .>!

...........

Viršuj parodomas Lucky Strike langinis papuošalas, kuris dabar rodomas pirklių
■ a a a _ * U* u_ _  4

įetlnės, Lucky
*is Įima ir

■ ' ?;

si

\

tas ji priims;
Dėdei inejus in vidų ligonis 

isztieso ranka ir linksmai szyp- 
sodamas tarė:

— Dėde, pftdatykit rtiftn mtv- 
gtaba. Jie tik piktumą sukėlė. Į Jone!

Kai-kurie gimines
, Jszdryso mandagiai Užtarti pa-

i

I

• modernišką violetinių spindulių naudojimą. I
Lucky Strike Cigaretai dabar įvynioti į Humidor Pakelį su tuo skvetu, teikiančiu'patogumą
taip lengvai atidaryti, apsaugojantis nuo dulkių, germų bei neeušlarr.jąs celofaninis 
įvyniojimas laiko tą spraginimo skonį šviežią. J ‘ . «.■!*$įvyniojimas laiko tą spraginimo skonį šviežią.
Atsisukite Lucky Strike šokių Orkestrą kiekvieną antradienio, ketvirtadienio ir šeštadienio 
vkkifą iš N. B. C. tinMė. r L ■

t
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riszo, 
i Duris iszcidama užkiszo.
Mergaite keturiu metu pasiliko 

- daboti.
O mamyte nubėgo munszėines 

1 maukti, 
Mergaite laukan iszejo,

Su kitais vaikais bovytis pra
dėjo,

Kūdikis likos pradėjo raivytis, 
Norėjo isz žabangų gautis.

Ir butu nebagėlis pasismiiuges, 
Ar butu pasikoręs.

Ant giliukio moėziute pribuvo, 
Kūdiki nito baisios mirties 

. išgelbėjo, 
Argi tai motina ne gera, 

Kad ja užsfhaugtu kvaraba.

A

Į*' * 
■* F .|i

Vienatb mieėte užgimė ant
/ i sVieta’Mare, 

'Bėda buvo namie, 
Reikia ikfckėltl Kriksžtynas, 

Gėrimtta 4uoda Žydas.
Po tain in mėkykla vesti rėike- ’’ w • t 1 , * •

• J°>
Pirmiausia pas Žydą nuėjo,

w?
1. iF f J

' Gėrimus duoda Žyd

Kad nupirkti knygeliu, .
• k' < ■ i > ' * , i ’ I

Ir del rasžymo toblyczeha.
Kada prie ^zVencziausio ėjo, 
Nuo Žydo nauja szlebukia tu

rėjo,
Ir velona ant galvos užsidėjo, 

(j rauko ja nuo Žydo žvakė 
' • žibėjo.

Kada Mariute in metus daejo,
a t

Mamule pas Žydą nuėjč, 
Pas Sžimai viską gavo, 

Kad ir brangiai už tai gavo, 
O kada Koide pinigu neturėjo, 
Nuo Žydo‘nieko gatiti negalėjo, 
Tada pas Libtuvi niisidave,, 
Ant bargo ko tihrelkejo tai 

• į " *davė.
O kada mirtis atėjo i¥ Maro 

paįiibve, • 
Lietuvis graba davė,

O Žydas patalus paėmė.
1 I i ■ ■

iki 9.9%

4 4 Bet nemokslnmo paveiks
las tarpe augusiu svetimtaU* 
ežiu nėr toks gražus. Teisybe, 
kad kas met nemokslnmo rata 
puola, mažesne ir mažesne, bet 
tas nupuolimas priguli ne nuo 
fakto kad tie svetimtaucziai 
imasi prie mokslo, bet kad vi
sokį instatymai sulaiko inle>- 
dima nemokintu ateiviu. Alsi- 
minkime, kad szio szimtmeczlo 
pirmais deszimts metu kuomet 
Suv. Valstijos inleido apie mi
lijoną ateiviu in metus, 23.5% 
naujai atvykusių buvo Bemo
kinti, kuomet vėlesniais metais 
mažiaus kaip 1% inleistu atei- 
viu negalėjo nei skaityt nei ra- 
szyti. Sumažėjimas nemokslu- 
mo tarpe svetimtaueziu baltu 
nuo 13.1% 1920 m.,
1930 m. nepriguli apszviostos 
progresui. 1930 m. Meksikie- 
cziai, kuriu nemokslumas nuv
ežtai, buvo atskirai klasifikuo
ti, kuomet 1920 m. priskaityti 
prie svetimtancziii.

JĮ * 4

*4 Bet nemokslumas tarpe 
svetimtaueziu vis gana augsz- 
tas. Yra suvirsz l,3Č0,000 im- 
migrantu invairioso szios sza- 
lies dalyse, kurie negali nei ra- 
szyti nei skaityti. Bet negali
mo kaltinti paežius ateivius, trr 
rime kaltinti soėiales aplinky
bes kurios produkuoja nemok- 
shima.

“Svetimtaucziai per savo 
fratemales, sociales ir apszvie- 
tos draugystes, gali daug nu
veikti isznaikinti nemoksi 
isž saVo tarpo. Tegul ^riaidėdA 
prio kovos, kuria dafbaT Veda 
National. Advisory Ooi

MII a

MttOb 
on Illiteracy per savo valstisz- 
kus komitetus. Ta draugyste, 
tiki, kad nėpaisiaht ainžiank 
žmogaus, jis in trumpa laika

IIIH

gali pasimokinti skaityti ir ra*
szvti. •*** F. L. L S.‘

* I * , 'A
F. L. I. S.'
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— Asz rio žinau, ktimute, 
Į . |

Matai; toiį): Kaip asz su

J

kaip tai gali nuplikti?
| , i*- —i j *>» .

mano pabria da mei'ginSusiJ 
tai rttari pd Vien* ži WpWiM 
iszpeszinėjo; o kaip apjripa^ 
cziavau su jaje, tai pradėjo itf 
sab jA

o kaip apgijxU

■|M < i |
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’— Pottsvillcs sūdąs atsida
rys Novemberi sp 260 visokiu 
teismu. Keli teismai yra už už- 
musžima per automobilius 
šilai p už- visokius 
prasikaltimus.

U tam iii ko ryta, koki tai 
idideli Įauga

„ , . 4 1 , . jį

aukiioriaus Regai ir Blum ant 
HQ W. Center ulyęzios, paim- 
dfiuri daug visokiu ziegoroliu, 
Ipnciugeliu ir kitokiu daigiu 
yprties daugiau kaip 500 dole
riu. Policija jeezko plesziku.

— Statimns milžiniszko Rea 
dingu brokerio
jau prasidėjo ant gero. Plieni
nėj paramai jau pastatyti 
darbas eina apnrožei.

— Sorodoje aueje 
lįka metu nuo kada Amci iko- 
)|U*zKi kareiviai eme dalybas 
pįrma karta svietineje karojo 
fpU lauku Francijos.
C., isz szeszto pulko, paleido 
pirmutini szuvi, o ta paežiu 
(|ipng likos sužeisti du karei- 

I • *Ypu.

o
mažesnius

VftgVH
• T '

j*

St. Nicholas

ir

ketnrio-

SHENANDOAH, PA. LIETUVOS JAPONAI DEGINA MIESTELIUS MANDŽIURIJOI

t Po trumpai ligai 
Ona Braguekiene pas savo se
serų ne Kovalskiene 435 W. i 
Coal ulv. Laidotuves atsibuvo •*
Soredos ryta su pamaldomis 
Szv. Jurgio bažhyczioje. j

— Stanislovas Gladys likos 
sin isztas mazgu moterystes sn 
pana Ona Navic*k'iute isz Coal
dale. Vinczevone atsibuvo Szv. 
Jono Lietuviszkojo bažiAczIo-

V ■ • *

jo praeitu Subata.
— Jonas Stankeviczius, li

kos sužeistas in*ranka West 
Shenandoah kasyklosia ir nu
vežtas in Pottsvillcs ligoniniu 
ant gydimo.

— Arti Turkey Run, likos 
surastas lavonini Juozo Czober- 
niko, 38 metu, kuris dingo is* 
namu apie menesis laiko. Ku 
nas jau buvo gerai apipuvęs. 
Badai turi jisai paezia ir dūk-

miro
SMALKIAI BAUDŽIA 

DEZERTYRUS
Rugsėjo men.*28 d^ kariuo

menes teisme buvo nagrinėja
ma dezertyru Prano Povilal- 
czio ir PrĄno Latožos byla. Po
vilaitis už pabėgima isz ka- 

’ riuomons buvo teisiamas jau 
’antra karta. Pirma syk (1930 
m. Kovo 19 d.) buvo gavės 
metus karo kalėjimo: 
bad ine buvo gražintas

Batori.jp (ere Fihidelfijoi.
— Garnys ana diena paliko 

sveika sūneli del Edvardo Ma- 
ant East Centro uly-ženkiu 

ežios.
Ant galo susitarė angle- 

kAsiai su Readingo kompanije 
)ras kiszasi mokesezio už ma- 
judnini lodavima augliu Mahn- 
jpy City kasyklosia Orchard 
gysloje, kurtojo nedirbta per 
Jfotnris menesius. Anglekasia' 
IpHiko ant $5.45 ir $5.96 am 
' < • • • dienos. Darbininkams paliepta 
pBrengineti vieta ant pradėji
mo darbo Panodolije. Apie 200 
darbininku sugryž prie dariu). 

’— St. Nicholas Readingo 
geleži n k (di o pasažierine stotis 
Ipcos perkelta in kita vieta, že- 
toian, kur stovėjo senoje vieto- 
u.'- 
•<2_

— Kas tokis pakiszo kelis 
szmotus dinamito po gara- 
džium Frano Paserbskio isz 
Ix)» Creek No. 2, suardydamas 
garadžiu ir dideli troka. Ma
noma, kad kokis tai pasiutėlis 
padare tai isz kerszto.

Steponas Jancziulis ei
damas namo ant Heights likos 
pataikintas per automobiliu ir 
skaudžiai sužeistas.

t Po trumpai ligai, Seredo- 
ja mirė gerai žinomas Antanas 
Pauhikonis, kuris buvo dažin- 
rotojmn Joferson
Velionis paliko paezia ir 
duktereis. -Gyveno
West ui vežios. Graboro Levi- •'r
navieziene yra jo svaine.

Miesto ka>a tuseze ir ne 
galima užmokėti algų ne kasz- 
tn. Priesz jiroliibicije miestas 
jie buvo tokiam blogam padė
jimo kaip rziadion ir no buvo 
girdot kad miestas hutu 
bfin k rutinos.

Sklaris papigino prekes] 
ant* rukvtos ir szviežios mėsos 

t’

ir-visokin valgomu tavoru. lT<
' a ll" *
eikite 'e patys persitikrinsite. 

'GOD E. Pine Si. 
* . ti *

VELA KELI 8ZIMTAI
PRAŽUVO INDIJOJ.

Ml-

mokslaines. 
t r s 

ant 228 N.

9 
atlikęs

1 tęsti t
tarnyba. Bot ir vėl pabėgo, pri
kalbėdama kartu bėgti ir kita 
kareivi, Latoža. . t,..

S/i karta kariuomenes teis
mas ji nubaudė penkis metus 
sunkiųjų darbu kalėjimo sn pa 

28 
i: 30 st r., atėmė kario vprda 
ir L-zmeto isz kariuomenes (ar
po. Antraji dezertyrą, l‘r.ina 
Latožn nubaudė Vienais (net‘ii j 
karo lalėjime.. —J. G.

M - - - - - r -r , k

LIE0ZIU TRUPE ISZTI- 
KO NELAIME.

Brazilieczhi vaidintoju tru-! 
po isz 30 atmenu, gastroliavusi 
Kaune,, Klaipėdoje ir Talino, 
isz ten atvyko in Stoekholma, 
kur ja isztiko nelaukta nelai
me, nes trupes Rygos impres- 
snrio Tabcznik ir Borkon stai
ga dingo su visais pinigais, pa
likdami ja sunkiausioje būkle- 
JC.

Girardville, Pa. f Panede!'. 
atsibuvo laidotuves Elzbiet 
pati Antano Kasakaiezii. 
W. Main ulv. Paliko savo v v- •' 4

I ra tfis sūnūs ir dvi duktero. 
Pamaldos atsibuvo f 
cento bažnycziojo.

O.X.

216

1. v. Vin-

—■ - ILI 4

Shamokin, Pa. — V. J. Amt
50 metu, likos

tarimais, numatytais B. S
30 st r.,

€ ----*į—
‘ Calcutta, Indija. — Keli szim 4'

tai žmonin žuvo naujuosia tva- 
HiMftia Viziianagramo aplinki
nei Madro. Tukstancziai žmo- 
niu randasi be pastogių ir rei- 
kaSaujn maisto ir tlrapanu. 
Priežastis nelaimes buvo iszsi- 
litfjimas upiu per tanku lietu.

ruszkeviczius, 
užmusztas per anglis Riet.ards 
kasyklosia, Mt. Carmel. Velio į 
uis paliko paezia ir 
vaiku isz kuriu keturi vra dvv- 

• V i*. < •»' *• . i

nnkais,

DIDELE VAGYSTA.
< */ i •; 

• SugtyŽta vienas namon, nak
ties laiko, gerai užsitraukęs ir 
stovėdamas irrio savo duriu 
laukia plusta ant vagiu ir pik
tadariu. Užeina poliemonas ir 
klausia kaj pavogė jam.
- ”-~ rNugi pavogė tie latrai 

. skylukia nuo rakto ir dabar ne 
. * galiu duriu at raky t i.
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Nedelįne Ekskurcija

In New Yorka $4.00
• Nedalioj 1 Novemberio
Praleiskite diena New Yorke arba 
atlankykite gimines ar pažinstmus 
Matykite esi didžiauaia Amerikos

Matykite plakatus apie daugiaus. 
Wsi m i —■
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Nuo dienos kada Japonai inėjo in Mandžiurija, pradėjo degini miestelius ir kaimus. Paveik-

v'l.irunklv,i ’

BEPROTIS ISZDAUŽE VY
TAUTO BAŽNYOZIOS

LANGUS.

Rugsėjo 29 d.,
W f <|. *

beprotis Antanas Rimkus isz-
< A- f

daužo Vytauto bažnyči os prc-i
.bitjerijos spalvotum langus,

M , J.! JT "L

Lietuviszki Bonai
______________________________ ■-

Norintieji parduot gaunate 
aukščiausia markėto preke.'
Del informacijos rašykite in 
Dept. 4.

Kurt H. Schurig & Co
I 50 BROADWAY

NEW YORK■IL

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRAB&RIUS

331 W. Centre St| Shenandoah, Pa.
(Bell Phone, Dial 2-1612)

Busite pilnai užga-

i

Al► ■

V

►

t ■ ■

» . •

£

4

f

/

slas parodo deginimą kareiszku kazarmiu arti Honghutun, Mindžiurijyje laike susirėmimo 
Japonu su Kinais. . , , A •

M 1 v—..—----- — - ----- - —- - ..

ta sutartis pasmerkia Irua. Bet 
tikrasis gyvenimas rodo, kad 
jokie pasiraszvmai nieko ne- 
roiszkia. Kas tik stipresnis, tas 
nori silpnesni nuskriausti, api- 
pleszti. Žodžiu, vyksta tiesiog 
žveriszkas gyvenimas. Ir aisz- 
kiT, niekados pasaulyja taikos 
nebus, kol žmonių gyvenimas 
eis Krikszezionybei priszingais 
keliais.

Gal daugelis yra akyvi žinot 
del ko Japonai Veržėsi in Man- 

1 1 f . •

<lžiurija. Šztai priežastis del ko 
geidžia atimti puiku szmoteh 
žemes nuo K i než i k u.

Visa pasauli Šildomi no Japo-
nt A w C • • V • • l*W

žemes nuo K i ričz i k ik
, \ į . ... > > * 4 - . ' L-

K. RĖKLAITIS
Lietuviszkaa Graboriua

Nubudimo valandoje, sutek 
k i«m geriausi patarnavime. Pa- 
laldojima atliekam rūpestingai 
ir gražiai, 
nėdinti.
Iri Mahanojaus ir Girardvilles 

jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavimo tai meldžiu man tele
fonuos o pribusiu in deszimts 
minutu. Bell Phone, Dial 2-1612

.bitjerijos spalvotus 
Taip pat viena Įauga iszimiszc 
ir Jėzuitu 
is/flaužes
nakvoti. BoprntJ^ poljcijps su
laikytas. • • . i •" r”1* •• i i . «■ »

ApjiPLESZE Ūkininką.
Š • ’J I * I* > Mh J

^Kvėdarnos yalsczinj, Lembo 
kalime niikti nežinomi piktada
riai insiverže in J. Griguvo na- 

revolveriu, 
pareikalavo isz jo pinigu. At- I •.
omo 250 litu ir Amerikoniszka 

Plesziku policija 
norėjo api- 

ploszti Luokio valsczius, Bes- 
czhi kaimo ūkininką Feliksą 
Grakausku. Atvyko revolveriu 
ginkluotas pleszikas ir grasin
damas nuszaiiti nusivaro Gra- 
kauski in pamiszfki. Iszkrato 
drabužius, atėmė rastus pas ji 
!50 litu pinigu ir reikalavo atii-

namuose. • Langus 
noredgipfts ten npsi-

(

ma ir, grasindami

Skustuvą.
deszimis, jeszko. Taip pat 

’ % , ■ t

n'ijos ir Kinijos kivi rėžas. Ja
ponu kariuomene staiga insi- 
vorže in Kinija ir užemo Man- 
džiurijos geroka dali su svar
inu Mukdeno miestu.

Mandžiurija yra didelis že
mes plotas; jis yra didesnis už 
Vokietijos ir Prancūzijos Val- 
stybiu plotu, krūvon sudėjus.

Da caro valoma Rusija buvo 
insiveržusi in Kinija ir 
grobusi Manilžiurijos ir Mon- 

. . . . : i ’• • ‘ ,

golijos žemes. Bet Rusu pleszi- 
kavimui pasiprieszino Japoni
ja. Žinoma, Japonijai negailėjo 
nelaimingai ir silpnu Kiniecziu, 
bet ji nenorėjo turėti savo kai
myną Ubai tvirta. Ir 1904 mete 
r’ - - * *
vien tik kepurėmis 
*■' ' < . T)-

iszkai sumusze.
Ptysibaigus karui, bhvo pa

daryta taikos sutartis, 
graži po Kinijai Mandžiurija ir

*r • * * t į '< !a ' r ' Ii '

Mongolija. Japonai, kaip lai
mėtojai, gaVo Korėja ir Man- 
džiįrijos pajūri. Bet Rusai isz- 
siderejo teise valdyti kartu su 
Kiniecziais Mandžiarijos gele
žinkeli. Mat, ta geležinkeli isz- 
vede Rusai ir tas jiems kaszta- 
yo apie 300 milijonu aukso rub
liu’.

Del szi geležinkelio valdymo 
buvo kilęs ginezas'pernai tarp

Z0-
r

11

pasi-

bet ji nenorėjo turėti savo kai- 
IJ a • » 'i a A w zv a i

kikr karus. Nors Husai žadėjo 
i nugalėti 

Japonus, bet Japonai Rusu vis- 
.* ? \ M

111

'4

Mongolija. Japonai,

Rnsai

GrAkaudko arkli apjojo aplinksesuo daktaro pana
-kaimu, arkli palęido, o pats ne
žinia kur nuėjo.

Pottsville, Pa. — Diena Ok- 
toberio 19, tai yra Pancdelyja, 
likos surisztas mazgu moterys
tes musu žymus daktaras Vin
cas Burke (Lukszaitis) su pa
na Fiorentina Lee Carrol isz duoti kitus pinigus. Pleszikas, 
Brooklyno, tonaitinejo Katali- Grakausko maldaujamas dova- 
kiszkoja bažnyczioja. Pamerge Bot gyvybe, ji paleido. Paemes 
buvo
Augustina Bųrko su broliu 
nuotakos William Lee Carrol. 
Svodba atsibuvo pas nuotakos 
tėvus Brodklyne. Jaunavedžiai 
iszkeliavo ant svodbinęs kelior 
nes in Kanada ir kitui;. 

’ Daktaras 
yra s u num ponstvos Adomo ir litu vertos arkli. 
Magdelenos Lukszaicziu i

■ Minersville, Pa. Užbaigė moks
lus Jefferson Medical College 
• i • W • • W"W « J 1 •

I

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslo. Turiu pagelbl- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

516 W. Spruce St., 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA.

SKAITYKITE “SAULE”

Wm. Traskauskas 
LIETUVISZKAS CRABOR1US

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t. —Bell Telefonas 606 
603 W. Mahanoy Avė; Mah. City

T?

•: t n t

t

T

fe .

a 1

Sovichi Rusijos ir Kinijos. Ir 
karas neinvyko gal tik todėl, 
kad abi pusesė nenorėjo ar ne
galėjo kariauti.

Ir dabar del szio geležinkelio 
kilo ginezas tarp Japonijos ir 
Kinijos. Japonai aiszkida, kad

i t

Kinieeziai Užpuolė Japonu val
domo įgelėžilitelio dali, todėl 
jie but’b pyiVėrsti užimti Man- 

« V • ♦ • < 1. % ' 4 I ! , i T J" • •

-džiurijoš kelis miestus. 0 Kinio 
jczitii kitonbfzkai aiszkųui.

jfcol k^feiiW hern, bot ja n 
k<‘Ii szimti^ape— 
czj u žnv^WreAhimiiose.

? Ą mdnkbk .pagęl bos, •

SZITAM MIESTELYJA TIKISI DARBININKISZKOS REVOLIUCIJOS 
SZIA ŽIEMA.

Sztai paveikslas miestelio IJarlan, Ky., kur vieszpatauj i pavojingas padėjimas angle- 
kcisim. Bedarbiai pakurstom! per Komunistus ir 1. W.W. agitatorius. Tuju anglekasiu algos 
likos nukapotos o ju szeimynos yra paniekintos per kompanijų policija ir virszininkus taip, 
kad žmonys negali ilginus “nukenteti paniekinimo ir prispaudimo per policija ir szerifus. Pa
dėjimas lenais yra labai pavojingas ir valdžia tikisi, jaigu greitai ne bus padarytas szioks to- 
toks paredkas tai gali tonais kilti tikra revoliucija szia žiema, nes žmonys labai kenezia. 
Reikia primint del skaitytoju, kad szitas miestelis yra labai panaszus in Mahanoy City, nes
guli pakalnėje ,tarp kalnu kaip szitas miestelis.

ii •
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kelLHVAGIA ARKLIUS.
t

Prie Kėdainių miesto, isz Ja- 
nuszavo ganyklų,^nežinomi a.-t- 

Burke-Lukszaitis nienys pavogė V. Praskaro 300 
Kitas arklys ?

isz buvo pavogtas taip pat naktiA-^kalingd
I 1.... f ....1________!_______'si'' I» * _ (f. „ < o

kaleno ganyklų. Arklys buvo Į plotme ..gpsigyveue, labai 
Tf I. I M I ». 1. .S T į y. ZS 2,1 . ■ ys - - -.1.« .« ' . y r , v • ...ti i$®tai/ d; Mandzi u rija apgy- 

vonia lab^i skystai. O be to, 
Mandži titrįjb^^Į^ybranges ak* 
mens anglies, ^oleŽiba ir;vario 
kasyklas. \MaWlžiuTijos žeme 
labai gera; visas krasztąs ap
augos miszkais.

Szios. brangenybes s didina 
JapOhiijos ir taip jau dideli 
apdtita in turtus. 

. . ■ ’ I 1 • •* ’ '■

hm ir? Kinio- 
Ki- 

į'ttUtąjl'fljiin-
L

J a ponaihsM a nd ži url ja Ja ba i 
jkalinga; Jie per

isz Luokės valscziaus, Bescziu maža žemes. Japonai savo žo- 
i,«:-^,y. i.................................. • v . W’

hihcz^iti i
gds ir
A '<*

n

ir turi broli Klemensą kuris ūkininko Remolkio, vertas 300 
taipgi yra daktaru 
City. 

, f 
—^! ■ 4fciii

Lietuviai Schuylkill Pavieto 
Balsuokite už

PAUL W. HOUCK
ANT COUNTY TREASURER

Schuylkill Pavieto Lietuviai 
Balsuokite ui,

Wm. R. ADAMSON
Ant County Commissioner

Alahanoy litu.
I 
h n *

r j

i - I 1 /

NETIKĖTI SZALOZIAI ISZ- 
VA 

UgsojO
. TIKO L

Rokiszkisf 
tiek pasžalo, kad įjclkefce leda*

<1

28 d.

iszlaiko suaugu^ žmogų. Nu-
>azalo daržovesszalna daug pa 
kenko bulvėm^ nosxlar nebuvo 
pradėta kasti. Del liueziu ir 
rugiu yra koks 20% lieseeu.

kenko bulvėm^ nosxlar nebuvo

tirszUi," d *Mandžiurija
i A < . .4 W

u

£
Roležie#

I.

Ir Kinija ir Japonija yra
i >■ *

Tautu Sąjungos nariais Abi
i . .J ’ ■« '*?

pasiraszo Kolloggo sutarti. O
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APVAIKSZCZIOJIMAS MUSZIU PRIE YORKTOWN.
Ant. atminties 150 metu sukaktuviu dideliu musziui tarp Ąmerikoniszko vaisko su" ♦ • 

*

Anglikais, kuri Angliszkas generolas Lord Cornwallis pasidavė prie Yorktown. Suv. Valstijų
kareiviai dalybavo tarno apvaikszcziojime. Kareiviai palatkos randasi tenaitimam parke. 
Paveikslas likos imtas isz oro per balona.
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