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Prezidento Coolidge Tėvas
Mirė Praeita Ketverga

Buvo 81m senumo. Sirgo vėžio liga.
Palaidotas praeita Sukata.

Isz Visu Szaliti &
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New York. — Arthž. as Bur 
ch i ngh a m, ‘kuris 
po 250 doleriu ant 
ant paezestavojimo 
toliu guzutia, sugryžo 
gimtini miestą Binghamton, 
bankrutn.

Dvi s’anvait 
ingharn pribuvo in New Yorka 
kur ant geležkelio stoties pali
ko savo gumines kojas ir nusi
davė in miestą ant ratinio suo- 

art kampo 
i* deszim’ukus 

Biz-

praleisdavo 
sanvaites 
savo prip

ili savo
miestą

(‘S •gal Bu re k-

ir.

su 
buvo

isztroszkia

namo, o

lėlio, atsisėdo 
rinko nikelius 
nuo geradusziu praeigiu. 
uis t‘jo gerai, o 'kad buvo ge
ros szirdies, Susipažino 
draugais, kurie nuolatos

o Arihuras jiems 
fundino ir 250 doleriu Užeida
vo ant gerymo. Ant galo nubo
do jam jrraleidinras tiek pinigu 
ant pralinksminimo savo drau
gu, nutarė sugryžti
kada ]iribu\’o in Binghampto 
na, turėjo kiszcniuje tiktai de- 
szimts centu. Greitai surinkda
vo ir greitai praleisdavo pini
gus* . < 4 .
ŽUDINSTA UŽ MOTERIA.

Juozas Van- 
kovski, 33 metu, gyvenantis 
ant Penktos ulyczios, likos nu
žudytas laike galėjimo su pei 
liais sztore A. Maddy, kilr su
ėjo su trimi vyrais kurie nepa
doriai kalbėjo apie tūla mote
rių, kuria Vankovskis pažino
jo. Laike barnio vienas isz tų
jų trijų dure jam in >/.irdi pei
liu, nuo ko tuojaus mirė ant 
vietos, 
vieno.

TURI 23 METUS, TURI 
APSIPACZIUOT.

Chicago. — Sudžia augsztes- 
nio sūdo, .Juozas Sabath, laike 
perklausymo tūlos bilos ant 
persiskyrimo poros, apreiszke 
savo nuomonia apie apsivedi- 
ma, kalbėdamas, kad kožnas 
jaunas vyrukas turintis 23 me
tus, uždirbantis nemažiau kaip 
po 3.5 dolerius ant sanvaites 
yra negeistinu žmogum, jai.gu 
neapsipaeziuoja. Merginos, ku
rios susilaukė 21 meteliu, ku
rios ne turi szliirbinio žiedo ant 
pirszto, o kuri tik jeszko viso
kiu smagumu ir geru laiku ka
baretuose, nciszpildo savo už
duoties jaigu neiszteka už vy
ro.

Isz kitos puses, kalba sudže 
Sabath, vyras neprivalo apsi- 
paezinot neturintis 2.3 metus ir 
neuždirbdamas mažiausia 35 
dolerius ant sanvaites. Gvve- 
nimas turtingesnių porelių yra 
daug daugiau nesutinkamas, 
ne kaip vargingesnių žmonių.

New York. — 
metu,

Pa Ii ei je
mi re 

iie<ueme ne

SUV. VALSTIJOSE GYVEN
TOJAI PASIDAUGINO.
Washington, D. C. — Cenzo 

biuras apskaito, kad ateinan- 
czio Liepos men. 1 diena S. 
Valstybes skaitys 117,135,817 
gyventoju.

1920 metais atliktas aktua
lia cenzas ir rasta 105,710,620 
gyventoju. Tad in nepilnus 
szeszius metus skaiezius turėjo 
priaugti 11,425,197 
mis.

Liepos 1 jd. Illinois valsti
ja skaitysianti 7,202,983 gy
ventojus, .

asmeni-

(teonto, \\ is.
isz didelio vargo pradėjo dary
ti munszaine idant iszmaitvt 
savo sze>ziol,ika vai.ku, užsitar
nauja ant pasigailėjimo nuo su
džiaus. kaip apie tai nusprendė 
sudž? Joms, kuris perkratinė
jo mot eres bila už peržengimą 
prohi bicijos 
\Tolskieii(‘.

Motina, kuri

t ik paliepė važi not i

tiesu |>er Emilije 
Motere prisipažino 

prie kaltes, bet sudže josios ne
nubaudė 
namo.

Laike perklausymo pasirodė, 
kad motere gyveno dideliam 
varge, kada josios vyras jaja 
apleido su szesziidika vaikais. 
!<lant iszgialbet juos nuo budi
nės mirties eme varvti mun- 
szaine ir tokiu budu uždirbda
vo jiems ant maisto ir drabu
žiu. Szeszi vai'kai turi mažiau 
14 metu.

PALIEPĖ SZEIMYNAI 
MELSTIS, PO TAM

VISUS NUŽUDĖ.
El Paso, Tex. — Elfren Low- 

eree, Meksikonas, paliepė savo 
paežiai ir szesziem.s vaikams 
melstis už savo duszes, po tam 
visiems-*uduu-io galvas plak
tuku, nupjovė vaikams galvas 
inmeti' in baezka 
atėmė gvvasti.
dinstos neisztvrineta.

ir pats sau 
Priežastis žu-

SUNUS SUSIBARĖ UŽ 
VYNĄ, MOTINA 

PASZAUTA.
Plymoirtii, Pa. Laike bar

nio dvieju broliu už pasidalini- 
vyno, iszma naminio darbo 

netyczin likos pa>zauta moti
na, pati Jono zavalskio. Szuvis 
pataikė motinai in koja ir kaip 
rodos bus paliegus pi*r visa sa
vo gyvastį.

Laike barnio, vienas isz bro
liu Stanislovas, 27 metu, isz- 
trauke revolveri tiksle apsigy
nimo. 7’ 
prie 
sutaikint ir atimti revolveri 
nuo Stasio ir tame szuvis puo
lė, pataikindamas nekaltai mo
tinai in koja. rUas brolius tuo- 
jaus apmalszino ir paszauke 
motinai daktaru.

Treczcs sunus priszoko 
broliu, norėdamas juos 

ir

M ex ieo

VELA TIKEJIMISZKAS SU- 
MISZIMAS; 3 NUSZAUTI 

ANT SMERT.
City, Mex. — Žrno-

nys dagirdia kad valdžia'keti
na aresztavoti viskupa mieste 
San Louis Potosi, susirinko di
dele mvne žmonių. Žandarai 
pribuvo iszvaik/ti myne žmo
nių, o kad tas jiems nepisiseke 
pradėjo in juos szaudyt su taja 
pasekmia, k-ad tris užmusze o 
daugeli sužeido. Valdže užda
re visas bažnyczes.

PALIKO PACZIAI DOLERI 
IDANT PASIKARTU.

Philadelphia.
. tos ta me n t a m i r u šio

— Paskutini 
daktaro 

David Reiter sūdąs užtvirtino 
ana diena, kuriame paliko isz 
savo turto, tik viena doleri del 
savo paezios Idant nusipirktu 
gera virve ir ant jos pasikartu 
nes per 25 metus savo vedusio 
gyvenimo jojo paczlule nedavė 
jam pasilsio griauždama ji lie
žuviu kiek tik inmane, — žo
džiu turėjo tikra pekliszka gy
venimą sąvę moteris*

(’(JOLIDGEJOHN C.

\’T., Jonas ('oolidge, SI melu, tėvas Pre-
Kada 

tėvas radosi ant mirtino patalo, sunus norėjo pralenkti smerti 
idant gautis prie tėvo ir užtikti ji gyva, bet smertis laimėjo. 
Laidotuves atsibuvo Subatoje ir Prezidentas gryžo namon ta 
paezia diena.

Senas ('oolidge
Suv. Valstijų, nes I 
džiaugėsi kad su.-ilauke taip dideles 
1 ‘rezidmil u.

Jonas Coolidge, buvo vedvs du kart, su pirmutiniu paezia 
susilaukė sunu Gaivina ir dukteria kuri mirt*, su antra neturėjo 
vaiku.

PLVMOI Tll.
zidento Suv. VaNliju, mirė czionai praeita Ketverga.

■ prisicgdiiio savo >unu kaipi 
Imdamas notarijiiszu turėjo

garbes mat vii savo smili

NUŽUDĖ 6 YPATAS
NUSZOVE PACZIA, JOSIOS 
SESERĮ, ADVOKATO 

PACZIA IR VISA 
SZEIMYNA 

FARMERIO.

IR

savo i Prezidentą 
tame tiesa ir

Paskutines Žinutes.
Philadelphia. Mare

Mare

NUŽUDĖ ŽYDELKAITE 
KAD TOJI DIRBO 

SUBATOJE.
Kielcai. — Chmielnike at si 

tiko baisi žudinsta. 
miestelyje daugiaaše

Tame 
gyvena

BAISI ŽUDINSTA SZEGE- 
DYNE. SZVOGERIS 
PARDAVĖ ŽMOGISZKA 

MUILĄ
JOMARKO.

ANT

■Žydu. Virszininke magistrate

KAIP DU VYRAI LIETUVOJ 
NUVEIKĖ VILKA.

Kauno “Lietuviai” raszo:
Vasario 13 dienos ryta J. 

Szulcas ir V. Czistovas važia
vo isz Kruonio kaimo in Kai- 
szedorius. Bevažiuojant per 

. Burczaku mlszkeli staiga isz 
lindo isz miszko vilkas ir su
stojo ant kelio. Szulcas bijo- 

, kad vilkas nepagrieb
tu už gerkles arkli, 
prie jo ir pastvėręs už kama
nų ome daužyti in leda kojo-

Vengrija.
sujudino

Kaime

Budapeszt, 
Baisi žudinsta 
m i e s t e I i Sze ge d y n o.

nuo daugelio metu buvo Įiana 
Brandeie. Zadcman.

Kaipo virszininke buvo kaip 
kada, prispirta dirbti Subato- 
mis kas labai nepatiko vieti
nėms Žydams. Daugeli kartu 

i idant 
pamestu savo darbu o ir net 
rabinas prie to prisidėjo, bet 
mergina sau nieko isz to 
daro. — Ana Su bu tos 
inejas in kancelarije < 
toris magistrato Chaim Hall 
tare in mergina: “Sziadien 
lamintai nevalė dirbti!” O kad 
mergina nenorėjo apleist kau

lį all isztrauke 
volveri paleido kelis 
in josios galva užinuszdamas 
ant vietos.

Po žudinstai Hali pabėgo, 
bet likos tuoj Miirntas ir užda
rytas kalėjimo.
DAUG ŽMONIŲ NUKENTĖ

JO DEL ŽEMES 
DREBEJIMO.

Londonas. — Exchange Te 
legrapho gauta isz Konstanti
nopolio kablegrama sako, kad 
del atsisukusio smarkaus že
mes drebėjimo Denizlu mieste, 
Mažojoj Azijoj, szimtas dovy- 
niasdeszimt namu sugriuvo. 
Septyni žmones buvo užmusz
ti, daug kitu sužeista.

Denizlu miestas yra Aidino 
vilniete (apskrity).
tais tas miestas buvo beveik 
visai žemes drebijmo 
kintas; tuomet, sako 12 tuks- 
taneziu žmonių buvo užmuszta.
SZLEBE ISZ BUMASZKU 
VERTES 16,000 DOLERIU. 
Haga. — Telegramai isz Bar 

neo danesza, kad tūla duktere 
plantatoriaus guminiu medžiu, 
kaip ji vadina “gurno kara
lium Hadži Abulo, ana diena 
isztekejo už turtingo žmogaus. 
Szliubinia szlebe buvo pasiūta 
isz vienu bumazsku kuriu su
naudojo net už 40,000 florenu. 
Visos bumaszkos buvo sukar
pytos, todėl nuėjo už niek po 
Veselkai. Argi ne kvailybe tur- 
cziu ?

kalbino pana Zalcman

eolu rijos,

“c-

visa

Oik Magosze, mire kaimivtis,'
palikdamas visa

iip-

- diena 
egzeku-

rc-
szuvius

1715 me-

sunai-

gurno

palikdamas visa savo turtą 
dukteriai ir sūnui. Brolis Au-i 
(Irius atidavė sesutei Onai, ku-( 
r i buvo vedus, 
lies, norints 
(riju daliu, 
džiaugtis ir būti i 
isz brolio dovanos,

pribėgo

puse savo da- nijs, vilkas pasitrauktu.
tuiejo tiesa pile ^e(Įanžydamas leda paslydo ir 

:" ) vietoje , * - - - *-
užgaiiad.v ta jKZ baimes stvėrė vilkui

o sesuo vietoje

geid<‘ isz-

parpuolė vilkui ant užpakalio. 
_________  _____ __  i už 
kojos ir uodegos. Tada vilkas

t laukti isz jojo viską. Diauge s(aUgjamas pradėjo bėgti in
su savo vyru nutarė nužndiuti 
broli.

r r ‘ ‘ .U’ula diena Andrius nusida
vė in skleua idant 
bonkas su vvnu isz 
paskirtos ant pardavimo. 
Skiepo lauke pasislepiąs 
gėris, kuris szoko ant 
iiriaus su kirviu suteszkinda• 
mas nelaimingam galva, kuris 
ant vietos sukrito. Sesuo 
su vyru nukirto 
galva ir užkasė darželije. Ku
na supjaustė ant szmoteliu no 
rodami sudeginti, bet Ono: 
vyras, kuris buvo muilininku, 
buvo kitokios nuomones, su
moto supjaustytus szmotelius 
nužudyto in dideli katilu ir 

svarus tauku

pripildyt 
baczkos,

szvo-
An-

sukrito.
užmusztam

iszsinožino 22
isz kuriu pridirbo muilo, 

nuvažiavo
Szegedyna

Nedėliojo 
turgaus in 
žmogiszka muilą pardavė, po 
tam nuėjo in palicije pranesz-

miszka ir vilkti paskui Szulca. 
Szis bijojo paleisti uodega, 
kad vilkas atsisukęs nepultu 
jo. Padėtis darėsi pavojinga. 
Bet ežia atbėgo pagalbon su- 

! griebus lenta Czifrtovas ir taip 
pradėjo plakti vilką galvon ir 
nugaron, kad to ir kaulai su
lūžo. Tokiu budu vilką pasi- 

: sek e visiszkai nugalėti ir už
muszti. l’žmusztojo vilko ūgis 
— beveik kaip kumeliuko.

VAKAR SPJAUDĖ, O SZIA- 
DIEN BUCZIUOJA.

Lietuva. — 
Žvdu •>

mokykloms Vilniuj paskyrė 
212,744 auks. ir teatrams 13,-

(Ikupuoto ji
Sziais metais Lenkai

v

ant 
kur

440 auks. pasazlapos, o Lie
tuviams ir Gudams nieko, nors 
ir pastarieji taip pat moka vi
sus užkrautus mokesezius.

PAVARGO VILNIUS LEN
KU RANKOSE

Gyventoju skurdas kasdien 
didėja. Neiszgali ne mokės- 
ežiu mokėti. Vvriausvbe kas
dien skelbia szimtais varžyti
nių, kuriose padavinėja nebe- 
galincziu iszsimuketi turtą. 
Vilniaus mieste bedarbiu yra 
daugiau 7,000, kuriems žiuri 
in akis badas ir szaltis. Gy
ventojai, net ir patys Lenkai, 
žiuri in Lietuva kaip in dszga-

ti, buk Andrius kur tai dingo 
ir nuo keliu dienu nieko apie 
ji negirdėt, o norints visur jo 
jieszkojo, bet nesurado ir ant 
gal kreipėsi ant policijos 
idant jiems prigialbetu suras
ti Andriu.

Policije prižadėjo sujieszko- 
to dingusi, bet tuom paežiu 
laiku paliepė vienam isz de- 
tektivu teminti ant poreles. 
Ant galo dasiprato kas kaltas, 
nusidavė in skiepą, kur padare 
krata, rado pietums kraujo, nyma ir kasdien auga ju ne
prispyrė žudintojus prie pri- pasitenkinimas priesz Lenku

I

valdymu.
17 STUDENTU NUSZAUTA 

O 16 SUŽEISTA 
MAISZATYJE

sipažinimo ir parode kur už
kasė galva ilužudyto.

Sudas abudu nubaudė 
viso gyvasezio iii kalėjimą. 
Nesenei panaszus atsitikimas 
buvo ir Lietuvoje.

GYVAS ISZVIRTAS VER- 
DANCZIAM VANDENYJE.

Rodžius. — Kemiszkam fa
brike atsitiko baisi nelaime 
kurioje neteko gvasties A. 
Miatkovskis, 40 metu darbi
ninkas, kuris inpuole in dideli 
katilu verdanezio vandens, ta
me davėsi girdėt baisus riks- 

kJ. • 
begia kiti darbininkai su di
deliu beda isztrauke nelaimin
ga, nuo kurio nuslinko skūra ' 
nuo kūno kaip pirsztine kada 
žmogus nusimauje, o plaukai 
nuo galvos teip nupuolė.

ant

1Į
Spiros, 27 metu, atome sau gy
vastį isz nusiminimo.

11 Philadelphia.
Filis likos užmuszta per auto
mobiliu ir devvni žmonvs likos* l
sužeistais.

II Oil City, Pa. — Ledai ant 
upes Allegheny nunesze dali 

upe iszsiliejo

Pekinas, Kinai. — Apie 
tūkstantis studentu susirinko 
prie miestiszkos rotužes, pro
testuodami prieszais valdžia 
už koki ten politiszka suokalbi. 
Vaiskus matydamas karszta 
upa studentu, paleido in juos 
szuvius užmuszdami ant vietos 
septyniolika studentu ir 
žeisdami szesziolika.

•— Penkios 
vyrąs likos 

Joną Goins

StocJkton, Calif, 
mot eres ir vienas 
nužudytais pi>r v..-...-,
pardavėja namu, po tam pabe-

nužudė savo paezia, josios se
serį, advokato McNoble paezia, 
o arti Galt, 
Marengo, jojo

per

automobili uje. Pirrniause

MeNoble, kuris

nužudė farmeri 
paezia ir duk

teria. Badai Goins pati buvo 
užvedus bila aid persiskyrimo 
pas advoata
buvo priežastis jojo sz-eimy- 
niszko nesutikimo. Staigai sų- 
simaisze jam protas ir papilde 
žudinstas.
MAISZATIS LAIKE 

PASZVENTINIMO
BAŽNYCZIOS.

Camden, N. J. — Du vaikai 
Vladas Laskovski ir Tadas 
llamer, pradėjo leidinėt kiau- 
szinius ir akmenis per Įauga 
naujos Lenkiszkos babtistu 
(nezaležnu) bažnyczios 
Thurman ulyczios, laike pa- 
szventinimo. Vienas isz akme
nų pataikė kunigą Vlada Dva- 
recki. Didele myne žmonių su
sirinko prie bažnyczios ir butu 
kilus kruvina miisztyne tarp 
nezaležnu ir kataliku, nes pali- 
cije pribuvo 
isąvaike.

Allegheny 
tilto Big Rock, 
uždedama daug namu.

11 London. —Smarkus dre
bėjimas Adalia, Azijoi, padare 
daug bledes. Apie 30 žmonių li
kos užmuszti.

11 Virginia, Minn. — Oska
ras Pentila, G5 metu, 
gaspadinia
Aleka Leina, po tam pats sau 
atėmė gyvastį.
niecziai.

Ashley,
W’hito, prieszais ugnagesiu 
stoti sudegė lyg pamatu. Ugnis 
padare bledes ant $10,000.

1] Duryea, 
M ilauckieno

202 SVETIMSZALIU KUNI
GAI ZSZTREMTA ISZ 

MEKSIKOS.
Meksikos Miestas. — Vidaus 

rei kalu department o praneszi- 
Meksikos 

kunigai
isz

202
Dauguma j u

■i

i

li

akmenis 
Lenk isz k os

ant

in laika ir visus

nužudo
Walhlbergione ir

Visi buvo Fi

Pa. 
prieszais

Namas

Pa.
2!)

— Teresa 
metu, likos 

mirtinai sužeista per Lehigh 
Valles tavorini truki ir nuga
benta ir ligonbuti. Motere ėjo 
in Pittstona Su pirkiniais.

SUDEGE VISAS TURTAS.
Rudikai, Kupiszkio v. 1-12 

sudegė pil. A. Varnausko su 
visu turtu rūmas. Užsidegė ka
minas medinis, nes senai' buvo 
valytas. Liko žmonos be jokios 
pastoges. Tribbn nebuvo ap
drausta. ■ , ‘d ‘

aplamai dva-

mu, iki sziol 
buvo isztremta 
sevtimszaliai. 
buvo kataliku kunigai.

Einant Meksikos konstituci
ja kunigaus ir
siszkiais Meksikoj gali but 
tik czia-gimiai, bet no atėjū
nai isz svetimu krasztu.
MOTERIS — 10 KVORTŲ 

DEGTINES, VYRAS —1 
KVORTA.

Maskva. — Kaina vyrui, 
skaitant kvortomis degtines, 
daug pigesne Rusijoj, no kad 
kaina moteriai, ka parodo szi- 
toki du atsitikimai Pervoma- 
jevszczinos kaime.

Viena kaimiete pardavė sa
vo vyra kitai kaimietei už vie
na kvorta degtines. Tame pa- 
cziame kaime vienas kaimietis 
pardavė savo paezia kaimynui 
už deszimt kvortų degtines.

Valscziaus valdininkai abid
vi tranzakcijas patvirtino, bet 
dabar ir pirkėjai su pardavė- 
(jlais ir valdininkai imami na
gam j

mas ir viskas nusztilo.

SARMATINOSI ATSAKYT.

Profesoris kalba in sarmat- 
lyva studentą:

.— Isz deszines puses tuvi 
Rytus, isz kaireses Vakarus o 
isz pryszakio Žiemius, o ka tu
ri isz užpakalio?

— Nedrystu pasakyti, po
nas profesoriau. w

KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke f 1, 
Su geresnei* apdarais, preke (1.50 

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.t 
MAHANOY CITY, PA.

SU-

ne-

SUNUS NUŽUDĖ TĘVA.
BiiJbiliai, Veliuonos vals. To 

kaimo pil. Mockus Kazys buvo 
pranykęs isz namu. Jo sunus 
Antanas pasakojo, kad tėvas 
kažin kur iszejes. Tėvui
gryžtant dvi savantes, prasidė
jo žmonių tarpe kalbos, nes 
tarp tėvo ir sunaus dažnai bū
davę kivirezu. Atsirado žmo
nių, kurie pradėjo kalbeli apie 
nužudvma. Vasario 4 d. atvv- 
kės policininkas pradėjo tar
dyti ir per tardymą pil. Tamo- 
sžaitis pasa-ke 'mates žudynes. 
Kaltininkas isz karto mėgino 
gintis, bet tuojau prisipažino 
užmuszes tęva kamaraitėje, 
paskui- paslėpęs daržinėje ir 
kita djena nuvežęs ties Vilki
ja in Nemuną: ir inkiszes in 
prapersza. Vasario 4 d. užmu- 
szikas su savo žmona aresztub- 
tį ir iszvežti kalėjimam
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ai imt u, nu 
tumėm” 
padaryti! -

zono ir fasono ir szliurpszczio- 
ja uosi, 
rankos ja nubraukt 
je laikoma dama., 
perosas!

— .Jaska, ka I undvsi ? —
klausia ji lapiszkai žvelgdama 
iii savo adoratorių, bet kaž-kuo 
nepatenkinta greit nusisuka ir 
akimis klaidžiodama krivaluo- 
ja greta savo kavalierio.

— Sam ponimajesz!—atsako 
.Jaska, lyg tai jam Imtu vieni 
vejai ir kanda iii dantis pope- 
rosa ir paliiiosuota kaire grie
bia sau iii užanti, isz kur isz- 

t ris sugurinuluotas 
pasižiūri iu jas ir su 

panieka kemsza atgal.
Ka labiau mėgsti, Po-

AUKSO OBUOLYSSK MASKARADAS.
saloj maskaradas.

n e t u reda m a s 1 a its v 6s
— deszine-

o kairėje po-

asz galiu taiLietuviszkos Pasakos.
Gyveno karta neturtingas 

žmogus sn savo žmona. Užki
mo jiems maža mergaite. Rūpi
nosi juodu kaip gales savo 
mergaite užaugyt, nes tuomet 
buvo sunkmetis. Nerasdami 
iszeigos, eme melstis, 
darni Dievo pagelbos. Staiga 
praszv'ito visa triobele, durys 
paežius atsivėrė ir inejo Pane
le Szvencziausioji. Prisiartinus 
prie besirneldžiancziu žmonių, 
palaimino juos ir tarė: “ 
nupinki t, asz paimsiu jusu duk
rele ir nuklosiu •'* ”
'Levai nenorėjo 
duot mergaite, taip jiem gaila 
buvo skirtis su ja. Bet galu ga
le sutiko atiduot ja.

Pasiėmė Panele Szvencziau
sioji mergaite ir nusinesze pas 
save angy 1. Gražiai augo mer
gaite pas savo globėja, buvo 
graži, gera ir visuomet klausė 
ir pildė prisakymus savo auk
lėtojos. Praslinkus laikui, kuo
met mergaite 
Panele 
renge in 
ma
ir tarė: “Sztai tau raktai nuo 
trvlikos kambariu. Iii dvylika 
kambariu pavėlinu tau ineil, 
bet uždraudžiii tau ineit iu

Ta pasakius padavė 
mergaitei raktus ir raudona 
obuolį ir pat i iszvažiavo.

Perėjo daug laiko, o Panele

Pagal dasdkima daktaru, tai 
supimas 
vygese yra

treeziam isz- 
ulkabino vienavaiku lopsziuosi' ir 

'labai 'kenkeneziu 
pen-Į daigiu de1! vaiku ir tankiausia 

■ nuo to mirszta. .Jaigu vaikai

SURINKO Dr. J. BASANAV1CZIUS.
in

kunigas

Italijoi likos isz- 
t reczias Katalikiszkas

Isz Rvmo danesza, buk 
pasiūtinius dvidesziints 
kis metus 
keiktas 
kunigas. Tuom paskutiniu yra

Ernesto Buonaiute, 
profesoris bažnytines istorijos 
Rvme.

Po. 25 dienai Kovo 1926 už
drausta jam neszioti kunigisz- 
ka šutomi, už tai, kad jisai pa- 
rasze moksliszka Iknyga kuria 
popiežius uždraudė skaityti, 
taipgi popiežius uždraudė jam 
laikyti dinsta profesoriaus.

O kad pirmutinis keiksmas 
nieko nepagialbejo, , popiežius 
mete ant jojo antra keiksmą ir 
treczia, o kas turėtu koki nors 
susineszima su juom, taipgi 
papuola po keiksmu. Jaigu tai 
butu senovisžkuose laikuose, 
tai niekas isz kataliku, nedrys- 
tu jam paduoti vandens, val
gio, ne priimti ant nakvynes.

.Jaigu iszkeiktasis kunigas ir 
Mussolini tada butu gyveno, 
tai tie patys žmonys kuriuos 
sziadien valdo, butu juos inde- 
ja in maisza ir vedia per uly- 
czes, kankytu, nupjautu deszi- 
nia ranka, kuri tokes knygas 

isztrauktu liežuvi kil
savo mokslus, 
supjaustė k u na

iszkeiktojo ir užmesti ant lau
žo ir sudeginti. Juk jau Eerre- 
ro inkvizicije 
musu laiku.

Su kožna (
fesoriai ir kiti turi kitokes ti- 
kejimiszkas pažiūras, bet szia
dien iszJkeikimu niekas ne bijo.

Jaigu vaikai 
per ilgai ir per drueziai supasi, 
tai kuditkis apkvaista, atbun- 

o jaigu ne, tai t ari 
trumpa nerimastinga
Kada vaikai pabunda ir prade
da verkti,
Jaunos smegenys per nuolatini 
supuvimą turi kenst.

Nesupkite vaiku nuo pat už
gimimo— užaugs ir be supi
mo. Ne viena motina gal pame- 

o per 
mares in Amerika, tai žino 
kaip jiji likos apsvaiginta nuo 
siūbavimo laivo kad ne 
kone žarnų noiszveme.

nes

ka jausies,
miega.

vėl juosius supa.

na, 'kaip plauke ant laiv 
Amerika,

žarnų 
nesupkite 
panasziai jaueziasi.

vaiku.

viena 
Todėl 

ir j įėji

rn

Motore, kuri nori idant butu 
nuo visu paguodota ir mylėta, 
neturi pasakot kitiems apie 
'-avo ergelius, vargus ir su
spaudimus. Daugeli yra mote
rių — tukstaueziai, kurios tu
ri >avo rupesezius, sunkės die
nas 
t a

ergelius,

rasze, 
riuom garsino 
po tam butu

nepriguli prie

liena mokyti pro-

\’isa biblije iszras>«<iuiL-v-io- 
no lapo popieros 30 coliu plo- 
czio o 110 coliu ilgio, kriksz- 
czioniszkas misijonieris dakta
ras Iszizuka, Japonas. Milijo
nas ženkleliu yra paraižyta ant 
tosios popieros, bet laip smul
kus, kad be 
perskaityt.

'Pasai darbas užėmė jam ke
turis metus ir keturis menesius 
laiko, o
diena tai apalpo ir gulėjo be 
žado per kėlės valandas.

110 coliu ilgio,

stiklo negalima

kada ji užbaigė ana

Ana diena la?kraszcziai skel
bė du atsitikimus, kurie radosi 
szale \ ienas kito. — \’ienas at
sitikimas buvo apie pastipima 
ir laidotuves mažo Kiniszko 
szunyezio vardu Ping Pong, o 
kitas buvo apie rniili ir laido
tuves mažos mergaites Rosetta 
Felig, kuri gyveno tarp var
gingiausiu žmonių New Yor’ke.

Abudu turėjo po vienuolika 
, metu. Szuo prigulėjo prie tur

tingos moteres kuri gyveno 
puikiuose rūmuose. Mergaite 
gyveno dideliam varge, 
turėjo puikes szuniszkas laido
tuves kurios kasztavo 1,7)00 do
leriu. Mergaite palaidota pi
giam grabelyje 'kuris kasztavo 
38 dolerius.

Kada Ping Pong apsirgo li
kos iszduota ant daktaru daug 
pinigo idant sugražyt jam svei
kata. Kada maža Rosetta ap
sirgo, tėvai neturėdami pinigu 
negalėjo pasmaukti daktaru ir 
negalėjo įsivažiuoti ant farmu 
del szviežio oro.

Sztai galas tu dvieju apra- 
Bot perskaitė juos, 

skaitytojas, pradės mislyti, ar 
yra teisingysta ant svieto?

Motore kuri turėjo szunyti, 
gadejo pinigus praleisti ant jo. 
Juk szunycziai yra geri drau
gai žmonių, už tai ja negalima 
kaltyt. Bet, kodėl tureziai ir 
draugiszka visuomene neužbe- 
ga tokiems atsitikimams. Ko
kis ezion do sklypas, kuris pa
vėlina idant szuo turėtu viso- 
kes vigadas o apie gyvastį kū
dikio visai nesirūpina, kuri 
duoda mirti isz bado ir neda- 
žiurejimo ir 38 dolerius ant pa
laidojimo o szuo turėjo laido
tuves už 1,500 doleriu ?

Gal ateis toji diena, kada 
vaklže uždraus tokius atsitiki
mus ir sutvarkys musu gyveni
mą kitaip. Bet jaigu ne, tai

moteres 
rūmuose.

szvmu.

ir valandas, bet priesz švie
su tuom slėpėsi. Kožnam 

geidže intikt, duoti puiku ir 
malonu žodeli. Tarp liniksmuju 
būna linksma, tarp verkeneziu 
nuliūdus; žodžiu, žino ir moka 
su žmonimis susitaikyt.

Pikins pateinijiinus,
ja ja kalba ant 'kitu, užlaiko 
vyje ir žino kada 
apgina kitus ir perverezia kal
ba ant ko kito. Neiszsidavilioja 
su savo ži nysloms, 
duoda baisa, o

moteriszkas meilumas.

ka in
sa

le a ] >asa k \ t,

v ra

kitimus 
pati tyli. Sztai 
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ALLENTOWN MOTERE 
REKOMENDUOJA.

('linda liausmai), N. 12tli St. 
Allentown, Pa., sako:
71 metu senumo ir vargino ma 
ne rumatizmas laip kad ka tik 
galėjau pastovėti. Suvartojau 
viena bonkute Dr. Whites Oil 
of Youth linimeiito pagal di
rekcija ir gavau greita paleng
vinimą ir vėl galiu dirbti apie 
namus ir sztore.” 'Pa linimen- 
ta gausite aptiekose arba gro- 
sernese. (n]>g.
A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del vaikams.

W. D. BOCZKAUSKAS-CO., 
MAHANOY CITY, PA.

Esmiti

Preke 15c

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

MILL A PATTERSON STS., 
ST. OLAIR, PA.

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus paruo
ša i a nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius de) 
laidotuvių, veseliu. kriksztynia ir 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1373-M.

$1,000 TIK UŽ dOc.

Atsiunsk mums 60c ir gausi musu 
stebuklingu žolių vertes tukstanezio 
doleriu. Ka tas tūkstantis doleriu 
Žmogui relszkia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei viduriu su
gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir invairiu nesmagu
mu apimtas. Jeigu tokiam žmogui ir 
auksini kaina parodytum, tai jam ma
lonesne batu sveikata, negu tas auk
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esat 
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistžoiiu, ku
rios jums sugražins sveikata.

Vaistžoles yra nuo sekaneziu liga: 
viduriu užkietėjimo, skilvio nemati
nio, nenoro valgyt, strėnų ir pecziu 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c, tai gausi 
vaistžoiiu nuo bile vienos virszuj pa
minėtos ligos.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, uflAia ausyse, nuomare, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c ir gausi 
moša gausius vaistus, taip vadinamus 
“Nervu Preparatas.“ Nervu liga yra 
labai blogas dalykas, bet musu Ner
vu Preparatas užbėga tai ligai kelia 
ir suteikia žmogui ramuma.

Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu ras
iu žolių Ir knygų kataloge. Reikalin
gi musu žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

M. ZUKAITIS,
25 Gillet Rd. Spencerport, N.Y.

patrūkimo,

gas. t I

< 4 t

tare 
joms

jam labai dėka vo
tį era i,

’Tuojau paėmė vie
nam^ antram ir 
verte pilvus ir s
ant vieno ąžuolo, kita ant kito 
o treczia ant treczio ąžuolo.

Eina dabar racziai linksmi, 
kad nuo pilvu atsikratė: ka-gi ? 
nei valgyt dabar ucreilkes, nei 
dovanai laiko gaiszinti, noi ne- 
sz i o t i t < > 1< i o s 111 ik u mo, tik ta i 
dirbk ir pinigus krauk. Nuėjo 
racziai miestan ir pristojo prie 
darbo. Zinai — miešti* darbo 
užtektinai. Atėjo
yra rublis. () kur ji d(

k a
melsvai

Tilmanso
Dulkiu ir surukusiu iszkve- 

pavimu, praskaito garu ir baci
lų dunduly j, insivele 
gelsvame rūke kruta susikibu
si susipynusi gyviu kurkule.

Purviname debesyj szaiposi 
lempa. Jos praszvaitese, lyg 
maszalai aplink liktarna, rim
tu praeinu varva, iszblyszke, 
pudruoti, pasžlije pikti taszkai 
—perdegu bux tisiu veidu
lėtai ir baimingai besižvalga 
po nauja gyvenimo dirvoną.

'Toliau, 
lempos dulkes 
tart inieji
kuždėjimu ūžesys: 
liaim* zirzia 
kankiniai.

laip isz 
k u rėžias

ske-

sunkmetis.
praszy-

daigius, o 
neteisybe, ias ir 

” atsakeEikszete,
kuniga;s 
nigaikszt is: 
ko, turėjo

atsake bajoras su kuni-
“()

Apie nebūtus daigtus.
Senoveje tiktai vieni ponai 

didžiūnai tebuvo mo'kintais, o 
isz kunigu mažai katras temo
kėjo skaityt i ir raszyt i.

Viena sv'ki losze kortomis 
kunigaiksztis, bajoras ir kuni- 

‘ ‘ Kas isz t u kori u!
kunigaikszt is <su bajoru : 
kiekvienas mulkis gali loszt, 
bet eikszi'te szia;ip daryt: kiek
vienas musu turi pasakyti ko 
kims nors neimlus 
kas pa salk y s, 
pralaimės. “

Ir pradėjo sakyti ku 
‘‘Mano tėvas, sa- 
labaii iszmintinga 

szeiniininke;kad ji būdavo, pa
sodins kopusius tai jie toki di
deli užaugdavo, kad ant vieno 
kopus-lapio galima buvo pa
statyti penk'ios ratos kareiviu 
ir per Nemuną pervežl!” “Tei
sybe,”
gu. ir pasakojo bajoras: 
mano 'tėvas (visi žino, kad jis 
buvo ne betlkoks’žmogus), kad 
iszpenejo jauti, tai kada pa
pjovė, 'kad butu t no syki u jo 
taukai iszlieti, Imtu Londono 
miestas prigerės!” “Teisybe,” 
atsake kunigaiksztis sn kuni
gu. Reikia dabar sakyti kimi 
gili. Pa^ikrapszte'kunigas gal- 

“tris
svkiirs mano tėvas buvo atida- 
ves in mokslą, o asz vis parbė
gau; ant galo apave mane tė
vas vyžomis, padavė innagi, 
paleido dv\ li'ka aviliu bieziu ir 

kad nenorėjai mokin
io žiūrėk, kad

* *

va ir pradėjo sakyti: —

pasage e : 
lis.

i 4

gink bites
aut vakaro visas pargintum.
Iszgyniau asz bites, 
diena 
niaii

ganiau, o 
namon.

skailvli bites
4 4randa:

szmole, ir
man

miszkan ir

per visa 
vakare pargy- 

Pradejo tėvas 
vienos neat 

laidoko
ana bite!” 

Iszejau 
X'aiksz- 

uera.
>, gi r

ir
•sa>'<o,e ilk, 

surask
dar\ t i.

jesžkau.
czioju, vaitkszczioju
Prieinu prie vieno ažuoh 
džiu, virszunej bimbia. Lipu iu 
ąžuolą. Lipau, lipau ir stisida- 
viau galva 
Pasižiūriu,

lu
dangus, 

skyle. Inlindau asz pro ta sky
le in dangų, žirniu: Pono Die
vo talka linns mina; szventieji 
Petras ir Povvlas ir kiti szven
tieji snaudžia,
Kristus dar turisi...

•kažinka kieta, 
o danguje

m1 i pasakyt ne-

siejo racziai

uždirbės

ir

kas isz Io, 
t art ingi, o kad 

mes

< i

vakaras, ir 
<i! vis iu i 

kiszeniu. Pabuvo racziai mies
te arti poros melu ir kad prisi
rinko pinigu, 
galima kiek!

Buvo viena syki szvonte. Su
sakiusi vi(‘iias 

kitam, kiek katras per menesi 
Isz kalbos atsiminė 

ir apie savo piIvu<.
sako, kad mes 
pilvu neturimi .’ Kad mes pil
vu neturime? Kad mes pilvus 
turėtumėm, tai pavalgy I nmem 
sau, atsigertumem ir ant szir
dies linksniiaus pasidaryt u... O 
dabar žiurelk I ik iu į 
sergėk juos ir dar naiuįps isz ju

pinigus,

neturek! Tuszczia ju! Eime pil- 
Kime!” Ir nuėjo, 

ta miszka, 
ąžuolai kone su szakni- 

mis sugrauži i, o

vu jeszkot! ‘ ‘ 
Al ('i na racziai iii 
žiuri

k ur pilkuojanezios 
turi parite in- 

szeszeliai — eina 
zzz... dide-

suslegt i

krapsztes 
markes,

labiau
lia !

dulki u

Nesi-

ja pafi save.
isž pradžių

pilvai guli ant 
žemes susitrauke, >ukempoje, 
pageltonavo nuo saules... Iszsi- 

Tiek jau, >ako. 
prapuoleni! neprigis musu pil
gando racziai. 4 b

‘ ‘ Nebijok i I, 
isz po egles senukas

1 t

vai:; i” 1 1

ir prisaigiojo

a 1 si liepe 
asz jums 
Ir tuojau 

k iek vie
Nežino ra

tio kaip ai lygiui tam so

pilvus prigVdysiu.
paėmė
nam savaji pilvą.
ežiai,
nukui. .“Kol gyvi busim, sako, 
neužmirszimt' tamstos.

Parojo jie namon, pasipjovė 
tuojau jauti prisipirko visokiu 

. __ rn • i. • • i >•

* >

gėrynių... 'Tai ka-gi! Pinigu lu- 
j ri. pilvai yra: geria, valgo ir 
raivosi sau, lyg inkstai po tau
ku.'.

Pra.'iiuko menuo.
nėra kiszeiiiiiji?

geria,

K.m l pa 
ne gra- 

szio! .Nėra ka darvti. Eme>i ra 
ežiai vėl už darbi

žiuri

— Vėl reik e>, 
jo dii bti del pilvo, vienok nie
kas jau negeide nuo jo atsikra- 
tvt. 'Poliaus bus.

liktai Jėzus 
“O ko tu 

ežia?” užiklause manės Dievas. 
Asz nusigandau ir nežinau 'ka 
atsakyti. Sysimylejo tada ant 
manės Dievas ir dovanojo man 
kepure. “O kad tu buvai dan
guje, tai ar nematei kartais ir 
nnrsu levu ?” užklausė jo kuni- 
gai’kszti.s su bajoru. “Macziau! 
kaip-gi nematęs? Bet vargszai 
skurdžiai gyvena: nuplysze, 
nudriskę, kiaules po bala gano. 
Susimylėjau asz ant ju ir ati
daviau jiems ikepuriN kur man 
Dievas buvo padovanojęs, bet 
jie tas sau, o tas sau trauko ta 
kepure. 'Taip besit raukydami, 
susimusze, o Dievas apie tai 
patyręs liepe 'szventam M y ko
ltu duoti jiem-dviem po dvide- 
szimt penkes ryksztes... 
teisybe!” . 
su bajoru;

kiaulių nuganė ir nuga
nys!... ir tas neteisybe, kad jie 
musztusi del kepures, tokius 
t urt us valdydami!... 
neteisybe pinigus moka, 
atlaike kunigas.

Susiprato tada kunigaiksztis 
su bajoru ir užmokėjo kunigui 
du tukstaneziu raudonųjų.

Apie tris raczius.
Ėjo miszku trys 

kalba apie savo pilvus: 
sako, kad mes galėtumėm nusi
kratyti nuo tu savo pilvu, koki 
me-s turtingi palikt urnom!” Ir 
iszgirdo ju ikal'ba senukas. — 
Ar jus norite nuo pilvu atsi
kratyti? — užklauso ju senis. 
“0 kaip-gi nenorėjo? Kad at
sinešt u tokia žmogus, kuris nuo 
musu tuos bosocžius pilvus

I )ievas

44 \c- 
suriiko ‘kunigaikszt is 

; “musu ievai nieką-
d os

—‘‘Už
JI

racziai
i 4

ir
Ei

po žemes girdei 
vabzdžiu zirzejimas, 

balamiilui iižkimszus vieninteli 
urvą, vedanti in szviesa ir lais
ve.

Krutėjimo szoki atlikę eina 
gaivintis: limonadus, svaigalu, 
durnu persikas—apstyra sąna
riai jeszko atgaivos, 
erzi na nezio inliet iu inkaitusia 
t u sz.t urna.

I )el mados eina'snsikibe.
Kiną ir labsardokas su cziau- 

poke.
J i.s tipisz.kAs, ji i n t art i na.
Bet tai dar nėra priežasties, 

kur neleistu fasono laikvt 
susi k i bus ('i t.

Jis p ra k t i ka už save .senesne j 
ant vienos aiisit's

žemes

ko nors

sermėgoj, (inl vienos 
varnu iszlesta kepure.

Mat ir l<(‘pures nenusiima — 
instinktas salm, kad reikia isz 
kitu kuo nors iszsiskirt.

mazgvta< <»

nors 
kaklo tabaluoja 
pelą :

stagaru

Po 
s k e- 

v.vriszkumo žvmis.
Panosėj dai

nių, bet tatai nekenkia but 
ru ir fasonu Jaikvl.

nezv -
V V-

Ji—milijonu rau-kszleliu isz-
szlebe—nu finos nia- 

kuri laskatuoda- 
ma limpa prie suvytusiu >tibi-

Mukusia 
dos rėksmą.-

nu, 
ažiurais...

-mirmos

apniaut u iszkandejii>iai>

A’aiki.'zka' veidas be 
lies .'iibiuke.s. Paakiu gilumo 
mėlynuoja iszsirpusios 

sza nuo,

— Kad laip ko 
nio... svajodama.

— Perdaug žygio, 
prisimnszi — poetiszkai pa 
aiszkino Ja>ka, mostelėjęs ran
ka in ta pn.M>,

nors si i pre?

kol ten

kur aplink pils- 
tyt uves raudonas krames szur- 

tirsztas burvsmidi iioja 
gyseziu.

— Limonadus
greiezia u

Jaska

žino-

ar selcesko, 
pasiekt nine ■— 

intikint savo 
dama, nor> ir pats sau netiki, 
nes nusispjauna ir nuryja.

— Pabandytum prisigrust, 
juk vyras esi — drąsino ji sa
vo riteri. Jaska negali pasiro- 
lyt ne \yia> esąs ir pastatęs 

savo Dulcineja kampe, eina in 
kamszti ir pradeda vienu pe
cziu grūsti' in suglaustas Hu
das.

tai
st engiąs

nors

buvo paaugus. 
Szvencziausioji iszsi- 

clione. Iszvaži uodą - 
ji padavė mergaitei raktus

trvlikla.
<

laiko,

i nei t

i

Szveiicziaiisioji negryžta. Mcr-
guite belaukdama jos, vaiksz- 
cziojo po kambarius. Bevaiksz- 
eziodama ji užėjo iu 
kambarį. 'Tame kambaryje ra
do szventa Petra, pirma apasz
tala. Nuėjo
rado apasztala

kur, snargly! — 
duoda Ja.'kai iii ihiszeiie bok
są kažkok> lieminingas stuni- 
burinis. Ir daugiau nieko.

Jaska be protesto gryžta at
gal ir tarės “neapsimoka,*’ 
ima savo Dulcija už ranko> i r Į hi. 'Taip perėjo dvylika kamba- 
tempia atgal in krutanezia dul
kiu, dilinu ir žmogyseziu kosze- { apasztala.
lyną. Sekmoji Diena. I l,r‘e uždrausto kambario. Pri-

i * * 1 * v • *

.\a, na.

t a rex “i
I hi lei ja

viena

in kita kambarį, 
szventa l’ovv

riu, kiekviename
(Jalu

ra sdama po 
gale priėjo

't

PAJESZKO DARBININKO.

ėjus prie duriu, pažiurėjo per 
skvinte ir

tame
Nepergaledama savo žingeidu- 

Pamate di- 
Kambarvs buvo 

viduryje karn

rak to 
galėtu but

galvojo kas 
kambaryje.

| mo, atidarė duris, 
deleTokio kuris negali

kasyklose arba fabrike,
ai ba o v iki'j

ali da kiek padirbti ant far-
Singelis ar

dirbt i 
kuris 

senas, o

szviesa 
visas auksinis, 
bario sėdėjo ant sosto Szveuto-

M ergai t e n u sis t e-
isz rankos iszpuole

nia lo- 
s e 

slyvos, 
ankstvvo szarmo, stain- 

Mais pudros miltai.-, nubertos.
Veido peranksti ryszkiai in- 

sirente tragizmo ruožai, lyg rė
vai pripilsivti maiszylo sn dul

kas buvo, 
k most u kaubiiruose, 

snsine-

h g

kemis i .Inusede
sniego:

sW. Szneideris ir Sūnūs | 
beszluostant prakaite, 
szo in 1 usztejaiiczias raukszles.

Nuo stipresnio gesto isz ten 
byra milteliai.

Ji alsi vedusi

ORABEORIAI.

Patarnaujame simpatiszkai, 
mandagiai ir pigiai. 

Automobiliai vestuvėms 
kriksztynoms ir tt.

Bell Telefonas 90
215 E. Centre St. Shenandoah.

svira savo ri
teriui ant rankos, taip kaip ir 
visos damos. Jis eina pilnas įė

ARTISTAS DAINININKAS YRA
MEKANIKU ANT LAIVO

Ri
•>:

I I I
I 
i

I
I

3į

JB

Mil

■gA •

buvusia artistas daininy-Sztai Ąleksandra Lininiu uski

I

I

kas Moskvos operoje 
press of Canaria.

J

sziadien yra mekuniku ant laivo 
Linunumski paeina isz turtingos ir

t
4 4 Em- 

guo-
dotos senos Rusiszkos szeimynos, bet laike revoliucijos turė
jo bėgti isz Rosijos, o kad neturi pasport’o, todėl ji jokis skly
pas neinleidže ir turi dirbti ant laivo.

nesvei kasv ra
*

p*s
mos lengva darbu.
ženotas vvras. Darbas visados 

t

žiema ar vasara, gaus drabuži,
burda ir kitokiosir iszlygos.
Apie daugiau informacijų 
szvkite ant adreso.

Krank Barleich
R.E.D. No. 4

ji 'l'rejyba.
be j’

,‘s obuolys. Kuomet mergaite pa
kele obuolį, jis visas buvo auk- 

Iszsigandus 
n> isz

>, net

mergaite
kambario ir

Ulster, Pa.

LADIES! 
YOUR DRUGGIST 
MCOMMIND3

ROYAL PURPLE 
PILLS

ATTENTION!

suolas 
isz 
mazgo! obuoli, bet ka ji neda
ro aukso negalėjo įtupiant, ne 
nuszluost vt.

Ant rytojaus sugryžo Pane
le Szvencziausioji, 
merga i t e ir 
(J moli, 
obuolį, 

j mergaite jos

emc

pasiszauke 
liepe jai parodyt 

Pamaczius
tuo jaus pažino, kad 

; nepaklauso. Už 
nepaklausymą, nuveda mergai
te atgal pas tėvus, kur ji turė
jo visa savo amži vargingai gy-

auksuota 
pažino,

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikalą su musu 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelis.

II. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Prea.
J. E. FERGUSON, Kas.

I

i

vent. V. 1’altana vieži ute

Lietuvi«xk«» Graboriaa

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 

Prieiname prekes.

816 W. SPRUCE STR., 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonas 149

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY

1
Laidoja kunus numeireliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tinlu, veseliju, pasivažinėjimo ir 1.1. 
520 W. Centra St. Mahanoy City, Pa.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-ozia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir te 
suma kas kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir esedina. Dėkite savo.111

pinigus in ssita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
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BREKSZTANT
Istoriszkas Apraszimas Apie Bulgaru

Atgijimą Isz Tautiszko Miego.
PARASZE DEL “SAULES” XX.

' v

»«i

— Mano dalykas, nes pini
gai, kuriuos už mane iszduo- 
tum, ant ko kito naudingo 
butu, neb asz ar sziaip ar taip 
esu pražuvęs, žmogus. Rusz- 
czuke, Bulgarijoje, negaliu pa
silikti, Rumunijoje niekam ne
reikalingas busiu. Mano gy
vastis jau neverta trijų centu.

— Tavo vaikams... — atsi-

žmogus.

— Tavo vaikam.' 
liepe moeze.

— Nei vaikams, 
kam, mocz(‘... — 
sės. — Palikite mane ir leiskite 
man paskutini karta patar
nauti savo tautai kuom dar 
galima tarnauti.

— Kuom! — paklausė mo-

nei n te
atsako atsidu-

karta

-♦

*

i

■į

oze.
Mirtimi...

Mokra su nuostaba klausė, 
kaip Stanko kalbėjo.

— Ateina tokios valandos, 
kad reikia tarnauti ir gyvas- 

Vieni tinka 
Ir asz gale

timi ir mirtimi.
tam, kiti kitam.
jau tarnauti gyvastimi, tarna
vau kol galėjau, bet jau viskas 
pasibaigė.

gy vast imi
gyvas,

i 4
l • >

u 
kl

viltiš

kad jos tėvas po daug pikto 
Stankui padare. Bet buvo dar 

lengvesnes bausmes, 
apie kuria vaikszcziojo invai-
riausios kalbos. Ant galo at
ėjo žinia, kad kaltininkai bus 
mirtim nubausti. Ta žinia pa- 

1 ••• • 1 • . • •dare labai prislegianti inspu- < 
di. Pats hadži D risto nublan
ko.

— Stanko!
kalbėjo pats in save.

llenko ir Anka verke. Mo
rzės Mokros lupos drebėjo, 

nuliūdęs.
Pakorimas buvo paskirtas ant 
rytojaus.
rams buvo tai diena 
no nubudimo.

i sas miestas 
žmogų

Stanko...

Pet ras vaik>zcziojo

Ruszezuko Bulga- 
visuoti- 

Susirinko 
atsisveikinti

naudingu.
ir Mahometa-

VI- 
su

t \ liu
Suėjo Rumunai

Paskutiniai susirinko pa-

ir

imi. I asketiniai susirinko pa- 
I žiūrėti ne tik korimo, bet ir 
kaltininku, kuriuos jie 
piktesniais

lsz\-ed(‘

i

kaltininkus:

Dauginus jau ne
tarnauti 

žmones 
pabėgo nuo 
Man tiesiog.

galiu
jaigu likuziau
galėtu pasakyti:
mirties... del ko,'
geda butu.

— Stanko! Stanko!...
atsiliepe moeze. — Ar negaila
tau vaiku ir paezios.’

— Ka asz jiems galiu pa-i
mirtimi i

' szaukti
gelbėti. Gyvastim

Mažiaus 
Ts... — 

— (> atmint is .*

li

laike 
už žmogžudžius. 
Uis

Dimilra. Groždana ir Stanko
apsiaust us kareiviu ir žanda
ru. Dimitra ir Groždana 
reiviai už ranku vede, Stanko 
patsai ėjo ir iszrode tarytum

J eina i>z mokyklos in skaityk- 
I la. Ėjo. kaip visados, szlubuo-
į damas ir. kaip visados, galvos 

besi s veikim! amaslingavimu
! >n pažystamais.
i

ras.

ne,

negu11 I**
at sa ke

Kaip Turkai 
paleis mane nž pinigus, mano 

“Turėjome 
kaip mane pa- 

Musu tėvas 
tauta.”

vaikai pasakys: 
tęva elgeta”, o 
kars, pa>aky>:

Sztai atvedu pas 
at kiūto, 

keikt i
Dimit ras-

ir

kartuves, 
pradėjo 
Turkus.

nieko... I Groždanas nežinojo, kas aplink
Stanko. I j‘ dedasi. Buvo tarsi numiręs.

nepersimaine, tik Iii-,

pražuvo už savo tauta.” ()! 
asz, moeze, rūpinuosi api<‘ sa- 

ir
ge-

Ar tu

vo vaikus. Apmislija viską 
pamatyi, kad manaip bn> 
riau, negu tavaip. Pasilik 
vo pinigus kam kitam, 
mane supranti.

— O! — atsake.
pas save

jauniam iais
namuose 

Tegu viena vaika 
mano

Stanko 
pos eme truputi drebėti. Be
sidairydamas pamate Petra ir 
prasijuokė.
kalinis pra-ijndkimas.

Kiek palaukus po 
vemis kabojo trys kūnai. Tur
kai tyczia negreitai paima pa
kartuosius isz po kartuvių. 
Dimitro, Groždano ir Slanko 
lavonai per tris dienas kabojo 

Ant kiekvieno

Paimk 
su dviem 

ji tau bus 
naudinga, 
paima mano sesuo, kita 
brolis, vyriausias g 
in tarnyste, arba

paezia 
vaikais

mano

"BAULB”
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—Kad pasimatyti su komi
tetu I

—— A ?
■— Juk su komitetu 

j u esi ?
Neblogiausiai.

_  " *
Ar apsiimsi?

geruo--s

Noriu praszyti tavęs...

Jaigu galėsiu apsiimti. 
Noriu, kad pranesztuml» I—U II » t

komitetui mano žodžius... Nie
ko dauginus, tik szitai.

— Szitai galiu padaryti

— Toki daiktu, kuris bu:- 
neva priesz tave, bet ir ne 
priesz tave, nes tu, norint s

bet 
nes tu,

mokinaisi užrubežyj, esi žmo
gus tykus ir rimtas. Szitai vi
si mato ir žino. Pasinaudojai 
savo broliu paveikslu ir neuž
sikrėtei liga, kuri apeini' kitus 
jaunus vyrus.

— Gm — tarė Petras. — 
Ka tu, nori hadži, szituom pa
ša k v ti ?

-- Noriu

ne-

— stebejo-

.X

paša kyt i, pain
iai buvo jo pa>- SZy|c< nes |U genaus moki Pa

kart u-

— Argi gali būti!
— Gali, jaigu yra.
— Raszyti moki!
— Moku, bet praszymu 

moku raszyti.
— Kaip tad!

si 11 risto.
— () taip. Paliepk kurpiui 

pasiūti drabuži, arba siuvėjui 
kurpes, ar mokės! Asz nesi- 
mokinau praszymus raszyti.

Szitai pertikrino hadži. Pa 
kraipė galva ir tarė:

— Kaipgi dabar daryti!
Nuėjės in rnislisza žod

žiu pasakyk, ten yra 
ninkas, jisai
gerinus už mane.

-r- Tiesa, bus . gera i

jiems Krikszczionys ir Žydai.
Kadangi tasai užmanymas 

paliko visu pagirtas, paliepta 
rasztininkui ana paraszyti; 
tuo tarpu vienas isz 
atsiliepe kad jisai turi dar szi
ta prie to pridėti.

Asz pridecziau, 
padiszacho, 

raja nekalbėtu kitaip,
ne

o
Turku

kad
reikia praszyti
kad
kaip •vien Turkiszkai, tad

mokyklos,
uz-

Asz dargi
- pasakė

po

Į ant kartuvių.
i krutinės buvo užkabintos sto
ros keturkampe 
peczetimis,

ali eiti kuri Pakartas 
prk

kasi,
M i si isz ren- 

asz ten noriu atsiliepti 
nelaiminga apszvieti-

raszt i
paraszys daug

— atsake Petras.
— Asz turiu žinias, kad 

komitetas rengia pasiimtimius 
idant sukelti visa szali. Pasa
kyk nuo manes tegul to neda-

... Te^ul daro Bulgaru pul
kus Serbijoje, tegul 
atsiliepimais ir 
tegul jieszko diplomatiniu ke
liu, bet tegul neužkabina 
Bulgarijos, nes iszszauks isz 
valdžios puses asztrius perse
kiojimus. Tn kiekviena punk
tą, kur pasirodys mažiausias 
judėjimas, paleisime baszibu- 
zuku, ir czerkesu ir pa velysi 
me kraujuose iszsimaudyti.

Kada pasza <zitai 
jo akys žibėjo, tarsi pas lau
kini žveri. Petras žiurėjo jam 
in akis ir tylėjo, 
mo ir vėl kalbėjo:

— Asz praszau tiktai per- 
sergeti ir užtikrinti tuos 
nūs, kad nutarimas bus Imti

Tegul pa si 
gaili nelaimingos liaudies, ku
rios apginejas save apszauke. 
O kaip sugryszi, jaigu noreli, 
užeik pas mane, o jai ne, gali 
neužeiti. Asz neklausiu, kaip 
tau nusisekė, idant nepami>- 
lytum, kad noriu ka isz tave< 
iszgauti. Kas link žinių api<‘ 
tuos ponu užmanymus, lai asz 
tarp ju paežiu turiu žmones, 
kurie man viską pranesza.

Paskutiniai žodžiai ant Pet- 
inspudi. 

kad

žinias,

*
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nai Užpildytas.

žaidžia 
manifestais,

kalbėjo.

Pasza nu ii-

po- ,

1

i 

j

H

Ana diena forduku nupisz- 
kejau in ligonbuti Asldanda, 
Ten pa linksmina u sesutes 

valanda, 
Džiaugėsi paregeja mane, 
Ko7.ua gerti žodeli davė, 

Dievulėliau, isz visu szaliu ten 
užtikau, 

Moterėliu visokiu, net 
pravirkau. 

Vienos stena, kitos sėdi. 
Viena 'kitai sveikatos 

nepavydi.
Daugiausia mane sugrau

dino viena sesute. 
Su savo liūdnom mėlynom 

akutėm, 
Badai vyras josios bandė nuo 

josios atsikratyt, 
In ligonbute nutarė patalpyt.

* * ♦
Girdėjau kad Ilazletone badai 

Darosi ne fleas labai 
Dar nutylėsiu, 

Ant tolinus atidėsiu.
♦ ♦ *

Kelios Montkarmu bobutes, 
Pripratę prie namines guzutes, 

Niekad ne buna gana, 
Traukia, bile tik fundina. 

Tai labai ne sveika, 
Ir del moterėliu netinka 

Ba boba girta, 
Niekur nepagirta.

* ♦ ♦

Kur ten Niudžeržeje dvi 
sesutes 

Kurios turi puikes burnotos 
Bjaurius žodžius pliovoja, 

Kaip karves bliauja. 
Tai mergeles negražu, 

Ir labai bjauru, 
Visi isz jųdviejų juokėsi, 

Ir piktinasi.
Asz to jums nedovanosiu, 
Ba kaip da karta dagirsiu, 
Tada kaili iszkocziosiu, 

Gražiai kalbėti iszmokysiu.

Ir Skulkino pavietas, 
Ne yra szventas, 

Didesniuose miestuose 
Q ir mažesnėse apygardose^ 

Kvaraba gyvena, 
Tarp bobų ir gana, 

Negana kad namie pasilakUj 
Nes tas neužtenka, 

. In miestą nusibaladoja^ 
Tai vos parstrapalioja, 

O kada!
Kada kiti parveda. 

Ba kur grabeje liktu, 
Kaip kiaule pastiptu. 

Sarmata moteriukes darote, 
Del dukrelių, katrais auginate, 

Tos negali ant svieto akiu 
pakelti, 

Turi namie sedeti(?)
Be jokio užsiėmimo, 

Ir kaip rodos ne gaus vaikino, 
Su katrų apsiporuotu, 

Geresni gyvenimą turėtu. 
Ne kaip prie tdkios mamos.

Girtuokles tokios, 
Jus-gi jaunos dukreles, 
Bukite doros mergeles, 

Nesipiktinkite isz tokios, 
Girtuokles molinos, 
Kaip doros busite, 

Dorus vyrus gausite, 
Ir laimingos busite.

• • •

Ir mergina «avo iszdaro, 
Ne tiktai stovėdamos prie 

baro, 
O jaigu ir in kur nuvažiuoja, 

Tai vaikinus aprubavoja. 
Saugokitės isz Luzernes 

tokiu valkatų, 
Jaigu pribuna isz miestu kilu 

Ta gvrtrdi’jė va mira ima, 
Daugeli vaikinu apgauna. 

%

DAINŲ KNYGELE, telpgT Unkama
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ro padare nesmagu 
Isz ju buvo aiszku, 
cziame komitete pasza 
sznipus, kurie pranesza 
aipe
darbus.
bent prakilnesnius 
Gryždamas namo isz 
mislijo apie kiekviena,

pa- 
t uri 
jam 

komiteto užmanvmus ir
Jis pa žinojo

I

'■1
<1

reikalingos butu 
kningu neskaitytu ir in 
rubeži nevažiuotu, 
taip padarycziau 
pamislijes -— nupjaustycziau
liežuvius visiems vajams; be 
liežuvio žmogus gali gyventi, 
dirbti ir mokesti mokėti. Tuo
met visoj szalyj ramybe 
vioszpatautu; vaikai nuo mus 
kalbėti inokintiisi ir visoj 
szalyj nebūtu kitokios kalbos, 
kaip vien Turkiszka.

Daugelis atsirado tokiu, ku
rie sutiko su szituom užmany
mu, bet buvo ir tokiu, ka ne
norėjo sutikti. Isz tos priežas
ties tarpo Turku pakilo 
czai, kuriuose nei Krikszczio
nys, nei Žydai neatsiliepe. Už
manymas nebuvo paduotas 
balsuoti. Tuo tarpu rasztįnin
kąs parasze praszyma. 
prispaudė savo 
pirmininkas paėmė paszai nu- 
neszti.

In kelias dienas po to Pet
ras buvo pakviestas pas pa
sza. Pasza, kaip parastai,

VI SU s 
pat riotus. 

konako 
steng

damasis atspėti, kuris isz ju

J
1

at
sako hadži Hristo ir, pasede- szalyj i!

pa

jes dar valandėlė, namo iszejo.
• iszgulde 
Turkai pri- 

ji<‘

v <1
X

irMislisze Hristo 
savo užmanvma. 1 
pratę, kad misliszo jie tik 
vieni kalba, o raja tik tyli ir!

1*1 .... v

galėtu iszdaviku būti.
— Na, o kas ten ?

’i

-- pfl-
klausė jo motina, kaip tik na-s popieros >u 

ant kuriu buvo 
paraszyta, už ka kuris pakar
tas paliko. Ant Dimitro kruti
nės buvo paraszyta, kad jisai 

maLzta, 
su

už atvira
raitas 

amato. Jaigu mane Turkai pa peiliu rankoje. Ant Groždano
. I 

miidai 1 nar’11 užmusze oficieri,

stoti . nes buvo suimtas

Įrištu taip, kad galeeziau gryž- 
ti in savo 
gryszczian, 
cziau, tegnlgi nors pražilsiu 
naudingai. Mirtis duoda gy
vybe. Kad tavo du •sūnūs ne 

pas mus Rusz- 
tyku kaip 

rabe. O ir tu pati, moeze...
— < >, taip... taip! — 

Tiktai mano -i 
taip isztolo mireziai in 
nežiūrėjo, kaip tu žiuri.

atsiduso ir. paemu- 
>i ji už galvos, paburziavo in 
kakta sakvdama:

— Sūnau!....
— Motin!... - 

ko pro aszaras.
Moeze a p s i verke.
— Dievas priim 

auka, ji tokia gryna.
— Duodu savo tautai, 

galiu, nepavagiu nuo Turku 
proga užrūstinti Dieva.

Moeze Mokra, dar karta pa- 
bueziavo Stankų ir 
isz kalėjimo vos g 
susiturėti nuo verksmo.

Namie papasakojo apie vis
ką Petrui.

mokykla, 
o pabėgės p ražu- 

nors

butu pražuvę, 
czuke butu buvę

liepe. -

Stanko! —
tu

atsi
unti.- 
akis

< >.

atsako Stun

ta\ o

ka
nuo

nori atsiliepti
raszvmas

szyti, negu asz arba kas kitas. 
Ka paraszyti! 
Sztai ka. 

o
apie ta 
ma... tegul ji nelabasis painia, 
ka veda musu jaunuomene ant 
pražūties. Laikas jau tam 
las padaryti.

— Jaigu
tai kam tas mano 
atsake jam Petras.

— Tam, idant viena, tai 
butu paraszyta kaipo skundas 
antra, idant butu tai nusiusta 
paszai, arba net paežiam sul-

sutinka su visais ju 
mais,

užmanv- 
iszgirde, 

Miens 
pe- gin-

vos
iszejo 

ra lodama

Ant Petro szitai 
padare dideli inspudi.
duso ir tarė:

— Gaila jo, bet ir smagu, 
nes szitoki atsitikimai liudija, 
kad Bulgarijos idėja inleido 
gilias szaknis szrdyse.
taip neseniai jos visiszkai ne- 

žmones 
diedas 
atnesz

z\ t si -

Dar

buvo.
aukauja jai gyvastį 
pražydo, duos Dievas 
ir vaisiu.

Visi labai gailėjosi Stanko 
ir buvo nulindo, bet labiausiai 
nuliūdusi buvo Ilenka, dėlto,

O sziandie

mo parojo.
— Negerai, motin. Ir

i

*h

papsakojo visa, ka jam pasza 
Jaigu ten tarpe j u

— kad iszvicm su komiteto sa- 
kuo- 

met ansai pildė savo tarnystes 
pareigas. Ant Stanko — kad 
jisai buvo 
kuris stengiasi 
palytima savastį,
Allaho valios po padiszacho 
valdžia. Nusprendimai buvo 
praszvti Turkiškai ir Bulga- 

Turkai

tanui kaipo nužemintas pra- 
Nieko szito taipsz vmas. a ge-s>

rai neparaszys, kaip tu... Tė

Ant Stanko 
komiteto, 

suardvti
sunarni

ne-
esanczia L z

gul jie mus ant 
gelbsti nuo 
Tegul padaro 
tvarka su mokyklomis

to

riszkai. Turkai prieidami 
skaitė juos, o Bulgarai, eida
mi pro szali, nusiimdavo ke
pures ir eidami meldėsi už 
nekaltai nubaustus
'Purkai laike juos kaltininkais, 
Būga ra i — aukomis.

eidami meldėsi
žmones.

imsi -

9 

kuriems

xvi n.
— Sztai raja paklusni pa

sidarė — kalbėjo Turkai tikė
damiesi, kad Bulgarai
gando ir nutilo. Bet tai buvo 
nutylimas ant trumpo laiko. 
Iszsigando ti’ktai toki žmones 
kaip hadži Hriso, 
tuometine tvarka naudinga
buvo. Stanko mirtis truputi 
užgavo jo sąžine, bet kaltino 
už tai ne save, tiktai ta judė
jimą, kursai po jo akiu pra
sidėjo ir augo. Jis tikėjo, kad 
Stanko pražuvo, kaipo to ju
dėjimo auka.

Artinosi misljszo diena, ku
rio sąnariu jisai buvo. Sėdėjo 
ten Turkai, Bulgarai ir £ydai, 
iszrenkami gyventojų pagal 
tikėjimus. Misliszas turėjo bū
ti Seredoje/o Nedeldieni had
ži Hristo atėjo pas Petra ir 
pasisveikinęs pasakė:

kad tu paraszytnm...
* JT »» , _

Atėjau czion pas tave.

Ka? paklausė Pet-

llt

pasakė.
yra iszdavejai, tai gerinus at- 
siduot ant Dievo valios ir vis
ko bent tuo tarpu iszsižadeti.

— Nesakyk taip, sūneli — 
atsake. — Tu nežinai, kam jis 
tave siunezia in Bucharesta.

— Del to, kad persergeti.
— O, ne! Jis žino, kad ta

vo pėrsergejimas neturės jo
kiu pasekmių, nes jie Turkus 

Kuom pasza grūmoja,
tai jau ne naujiena: baszibu- 

buvo

i

>■
, I

nusistebėjo 
kad raja nori kalbėti, 
in kita dirstelėjo, trauke 
ežiais, o vienas atsiliepe:

— Jaigu jau raja drysta 
kalbėti, mums nėra ko in mis- 
lisza, ir vaikszczioti.

Bet valdininkas, 
szos
mininku, užtarė 
leido kalbėti.

— Asz — tarė Hristo 
noriu pasakyti, kad
ežia visu nelaimiu, kurios ant 
musu krinta, 
mas.

f

If ii' 
d 

f
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kuris pa- 
vietoj buvo misliszo pir- 

už hadži ir

tįVisi
ovisados isz- 

apszvietimo.
nors 

ir
kokia

su 
skaitvklomis.

— Turbūt uždary 
siliepe Petras.

— O, taip...

at-

atsidusęs

Argi ne isz 
mokyklų visos nelaimes! Nie
kam nei cento in kiszeniu ne- 
atnesze, o kiek jau isz ju prie
žasties pražuvo —
vėl tolinus kalbėjo. — Stanko 
vos neverkiau... 
priežasties tiek turėjau 
kentėti! Slanka kas pražudė!.. 
Mokykla! Stojanas del ko pa
mote savo užėmimą ir iszklv- 
do isz kilio.’... per mokykla... 
Isz vi; i, !:a delei mokyklos 
perniek pr žuvo, tu vienas Ii- 
kai.frTaigi tu paraszyk ta pra
szyma, o kaip pasza dužiuos, 

nie-

Isz Stojano 
nu

vn .i,

kad tu ji parasžei, jisai 
kados apie tave neužmirsz

Kol Petras mislinO, 
budu atsisakyti, taip 
hadži nesuprastu, kad 
nesutinka su
tasai szitaip tolinus kalbėjo:

— Taigi matai, jaigu sul
tanas iszklausytu szita pra
szyma in mušti szali vėl šu

tau,
pirklams, amatu i n-

ukininkams ir visai nelaiminga raja, laimingiau-

jo

kokiu 
kad • ♦ • jisai 

užmanymu,

gryžtu tyku, kuri man,
visiems
kams, ūkininkams ir
szaliai labiausia reikalinga.’
Paraszyk gražiausiai, kaip

priežas-

yra apszvieti-

at-— Teisybe, teisybe! 
siliepe Turkai.

— Kam mums mokvklos 
ir skaityklos, kam kningos ir 
laikrazcziai ?

— Na, o kas (langiaus? — 
paklausė pirm sėd i s.

— Paraszykime 
chui, kuriam Dievas tegul 
duoda kuoilgiausia 
padnokime toki 
kad mes kuožemiausiai mel
džiame, kad jis teiktųsi 
liepti: visas mokyklas 
skaityklas uždaryti, kningas 
ir laikraszczius sudeginti ir 
Bulgaru vaikus in užrubeži 
mokinties neleisti. Tokiu budo 
vėl sugrysz ta pati ramybe, 
kuri gyvavo, kol tas apszvie- 
timas nebuvo ant irtus už
puolęs. Taigi tegul rasztinin- 
kas gražiai paraszo praszymit, 
mes prispausiine prie jo savo 
peczetis ir nuiieszime paszai

3

padisza-

amžių ir 
praszyma,

irtus

peczetis,

žino...

1 
j 
’»

« ■|l

i

pa-
ir

offendum, kad jis tai padisza- 
Ir tegul mus,,cliui pasiustu.

Paraszyk gražiausiai, 
galima....

Petras pakraipo galva ir at
sake :

— Gm... Kad ir norecziau 
nepatąikysiit.

/

9

sias, galingiausias, iszmintiil
giausias, szvio&iausias 
padiszachas iszgelbsti ir ap
gina niid apszviėtimo.

Gerai, gerdi! — atsiliė-
♦ 

pritarė
♦

po Turkai.
— Tiesa, tiesa! ——f

IL

musu

ma
loniai ji priėmė ir parode jam 
praszyma.

— Turinys 
man žinomas,
jas kreipėsi prie 
raszyti — tarė Petras.

jo maždaug 
nes užmanvto-

manes pa

— Žinoma atsisakai! 
paklauso oasza.

— Žinoma.
— Gerai butum padaręs 

kad butum atkalbinės nuo to 
kio užmanymo, mįs 
szymas daro man geda, 
dangi isz jo matyti, kad sza- 
lyje, 'mano prieglobai paves
toje, in rnislisza iszrinkti vien 
kvailiai, 
kalbas?

— Ne, negirdėjau — atsa
ko Petras.
Papasakojęs apie Turko už

manymą, pasza taip kalbėjo:
— Tas užmanymas buvo 

atmestas, bet yra vilties, kad

tas pra-
ka-

Ar girdėjai apie

4

Tas užmanymas

jis phkils kitokiame pavydale. 
Mahometanai labai įnirto rtnt 
Krikszezioniu ir užmanymą 
nupjaustyt liežuvius gali per
mainyti ant kito ko panasziai 
baisaus. *

— Gm! — atsiduso Petras.
—Taigi — tarė pasza 

sziandie asz pakviecziau tave, 
kad paklausti, dt nenuvažiuo
tum in Bucharesia, jaigu

ir užmanymą

tavos papraszyoziau ?
Nuvažiuoėziau.

asz

zukai ir czerkesai jau 
leidžiami.

— Del kogi? — paklauso 
Petras.

— Tu, sūneli, Turku
pažysti... i_____ _______

i ne-
Pasza siunezia tave 

del to, idant atkartoti jiems 
jo paskutinius žodžiu.s Jam 
eina ne apie persergejima, tik 
apie tuos žodžius, o tai dėlto, 
kad tie žodžiai pasės 
k ima tarp ju. 
kita mislvs
Ar supranti, sūneli, kad pasza 

tuos

k &

nesu 11- 
apie 

* !
Vienas 

tai iszdavikas.

uždengė
kuri no-:

persergėjimui 
pask utini u s žodž i u s, 
pasakė tau neva nenorėdama .

Tolinus bus.

T •r

UGNAGESI8 DUODA RODĄ.

pagauna

Robertas Miller isz Lehigh
ton, Pa. yra vienas isz seniau
siu ugnagesiu tame mieste. Ji
sai sako kad dabar būdamas 
senesniu lengviau
szalti bet žino geriausia ir grei- 
eziausia būda praszalinti ta 
szalti, nes vartoja gyduole Dr. 
Whites Lung Healer kuri su
teikia jam greita palehgvini- 
ma. Jaigu jam pagelbsti tai ir 
jtiins ta padarys. Gausite ap-
tiekose arba grosernese. • (ap.

kaipo eiles ir dekliamacijoe* 92 pua> 
lapių, popierini apdarai. Preke 25c 

W. D. B0CZKAUSKA3 - CO 
MAHANOY CITY, PA.

lapių, popierini apdarai.
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ŽINIOS VIETINES

— Pavasaris.
— Ketverge bus Readingo 

kasikiu pėdo.

— Szv. Juozapo at pasklis 
pasibaigė pasekmingai Daug 
žmonių pasinaudojo isz atlai
dų.

Dnn;

— West I2nd 
reijgia dideli balių 12 Gegužio 
Norkevicziaus saleje.

ugniagesiai

grabo 
iszvažiavo 

ant 
norses Misericordia ligonbu-

, te je.

— Evelina, duktė 
riaus Sakalaucko, 
in Philadelphia lavintis

Ona, ilukte sztorninkes
Pine ulv- 

jau asztunla sau

LAIDOTUVES PREZIDENTO TĖVO***********

Budreviczienes ant 
ežios serga
vaitia nuo užsiszaldymo. Pavo
jus praėjo ir Ona truputi jau- 
czesi sveikesne.

— Reikalauje Merginu, — 
prie siuvimo marszkiniu, prie 
visu daliu kaino ir examiners. 
Darbas ant visados,
persitikrinsite kad mes 
kame geriauses algas ne kaip 

fabrikuosią 
pas:

Paežio^ 
mo-

kitosia fabrikuosiu mieste 
Ateikite pas: Filip Jones 
Corp., kampas Main ir Market 
uliezios. — (t. M. 23).

Filip

Isz Shenandoah, Pa.
susirinki-— Ant laikyto 

mo lokalio No. 1509 U.MAV.of 
A. likosi užprotestuota 
nelikosi iszrinktu ligonbutes 
daktaru Dr. Gallagher ir dau
giau vietiniu non iii. O gal ta 

užvydejimas nekuriu 
kad pordetine uorse

yra Lietuvaite p. Kuczinskiu 
te, o ne Airisze.

— Keturi anglekasiai likos 
I kasi 
randasi

id\ ežios.

me 
žmonių,

v ra

kad

sužeistais Packer N 
klosią terp 
M ikola 
nantis ant
Visi gvdof i namim

(>.
kuriu 

i'araseviczius 
E. I'o.d

r I*

— Garnys paliko 
Karvojams ant Ileiudds pat 

Motinagu sūneli.
sveiki.

— Garsi

J uozanis
( I

ir kūdiki'

paleist ii \ i u 
Garden (’afe, kuri radosi prie 

sudegė ly
rvta. Tame laike

Ringtono, 
Subatos

urvą

pamat n 
na 

mus buvo tuszczias ne' apter>z 
ir lomiu i n kas iii 

o. Manoma
tos balandėlės 
kur tai iszvažiav 
kad kas padegė.

i f

gal

kos 
laimėje

Juozo Kiri a ko li- 
automobilio ne- 
Mount

1 1 f

Frackville, Pa. Dukrele
Jono Bultavicziau." pavojin 
serga uždegimu plaucziu.

Pati
sužeista

arti Mount ('arinei. 
Draugi* su jais važiavo ir Era 
nas Menakauckas su paezia ku
ris valde automobiliu.

Kewanee, UI.
lis randasi 130 mvliu in Vaka- *
rus nuo Chicago, labai lygioje 

labai smagu, 
>s visokiu mc- 
Turiine czio-

nais 41 molkyklas, tarp tu 3 Ka- 
talikiszkos, dviejose 
minvszkos. S

vietoje, vasara 
nes ulyczios pilni 
dėlių prisodytos.

Szis mieste-

mokina 
metais 800 

studentu lankosi in augsztes- 
nes mokyklas. Yra 26 bažny- 
czios o tarp t uju yra 4 Rymo 

Daugelis Lietuviu
iszvažiuoja in Chicaga ir stok- 
jardus “nektaizu” plauti.

—Abraomo Simus.

Katnlrku.

ai.s

Chicago. — Stanley Augus- 
Ave., 

su
tinsky, 2647 S. Sawyer 
po keliu dienu girtavimo, 
sibare su savo paezia Mare ir 
perkirto kelis sykius jai galva 
kirviu. Kada ji iszbego per 
duris, jis užsidarė virtuvėj ir 
bando nusitroszkinti 
Ugniagesiai ji atgaivino ir jis 
veikiausia pasveiks bet jo pati 
kuri dabar vra Szv. Antano 
ligoninėj, veikiausia mirs. Jei 
ji mirtų jis bus apkaltintas už 
žmogžudyste. Policija ant sta
lo dar rado pusbuteli 
szaino.
mokykloje, kada namuose isz- 
Hko musztyncs. — N.

Kada ji

garnį.

mun-
Ju du vaikai buvo

n .
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10,600 GATVES
MASKVOJ BUS MOKINA

MOS INVAIRIU DARBU 
PRAMONES ŪKYJE.
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vakarus.

('i I v, ir kiti miestą i vra

mite!
- i Toli

Maskva.
uis \ \ k<loma -1.- k" 
ro pasiūliau 
puolimo 
t ukstaneziu 
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kaip _ nil'?-'/..
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obuoliai, kviecziai, spanguoles, 
avi-žaliosios pupos, agurkai 

žos, rugiai ir 1.1.
1 randasi

Phila-
New-
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RUSIJA STENGSIS
GELBĖTI PUOLU

SIAIS MOTERIS
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S' aiet r 
kad kai jos pa-', 
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tinkamo darbo, 
imti naduiiiKa'' 
menėje.

I ’olici jos
ketvirta dalis tu 
setais užsiėmimais 
s
ku, kuriuos ir jos paezios esą
ingudusios vartoti.

Iszlcista naujas 
kuriuo asmuo, 
kambarį vartoti
1 ikslams, baudžiamas
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lapių pardavinėjimu narkoti

instat vmas. 
leidęs savo 
nemoraliame

ne HUI
žiau kaip trejais metais kale 
jimo. Investa taipjau priveis- 

tyrimas ir 
bausme

tinas daktariszkas 
numatyta aszlri 
nesigvdyma veneriniu ligų.

Nemokama klinika 
neįlįs ligoms 
kas diena lanko tarp 
5,000 ligoniu.

uz

veneri-
Maskvoj dabai

'3,000 ir

TEMYKITE MOTERES.

mo, pr.i -l.-u i r ma 
c.

1! < l ( ' h > ! ( I
I

I

(1

!

” Uždėjo man 
ranka ant peties, asz paežilipi
nėjau ranka; ranlka buvo kieto 
plieno, o kardas to senio žibėto

Tnr
vilku
maiszu su avižomis
pamažėl,] slinkome keliu linkui

Vėjelis minksztas’ žibėjo. Bet jis suszvilpe ugnies i

prikrauto
vežimo,

1 Seredžių us.
pute, saulute pro debesį lyg 
aki mirksėdama, žiurėjo in va- 

Ratn te- 
czirsz-

szny pszdami, 1 rinkse- 
briku aszis.

szner- 
sa vo kvėpavimu

Majausko lauka,
>-

žiuojanezius turgun. 
kiniai apsivele moliu, 
keda'ini, 
darni sukasi apie 
Arkliai pu'kszdami per 
ves, smarkiu 
trauke pro
kur priesz akis st’ovejo žaliui 
jautis Seredžiaus Pilekalnis, 

apaezios milž.iniszkai pla-

balsu ir isz szio matomo Pile- 
kalnio virszaus iszszdko beras 
su baltais kareziais arklys, su 
auksinėmis kamanomis pamau- 

Sesk sunau Žemaiti ir 
sakyk 

jog Ze-
Gvvuos tik

tas: 
jok per 
visiems I 
ma i ežia i gyvuos!

4 i

Žemaitija;
Žemaicziams,

-.......... i
tuomet, kuomet tuos vainiko 
szventikus iszguis isz savo sza- 
lies.

Fabriku distriktai 
netoli New York’o 
delpll ijo? 
arke ir jos apielinkej (langiaus
invairiu daigiu pagaminta ne
gu bilt' kitoje 
Valstybėse.

Austeriu ir žuviivimo indu 
(rijos užima svarbias
New ersey turi apie 15,(HM) ak-

Isz vienos 
dalies vienais metais buvo 
$2,275,000 vertes au.-teriii isz- 
siustą.

Isz New 
siekti tolinus

i k i

da-

7iai u! sibuvo laidui live > yra

1 sz 
tus, o in virszu pamaži einas 
smailvn ir 
sziis I’ilekalnio apiplikęs, 
rodo in veikiant i ir liūdini i k 
tai.... ar senovės praeities ar 
kritus.inju ant jo ir... Bet jis 

žiuri in 
t virkauti Nemuną. 

Važiuojant Motiszkiu ir Peszt- 
venu palauke, paklausiau savo 
tevu’ko:

■— Tetyt, stikyk, kas ten per 
kalnas ?

Pamisimo senukas, pasikasė 
savo sena, trupu'ti pražilusia 
galva ir giliai atsidusęs in ma 
ne tarė:

Vafkeli, lai nepaprastas 
kalnas, bet vadinamas Pilekal- 

Ne asz nepamenu, ne ma- 
levclis nepaminė, 'kada ta 

kaina žmones, 
r i o s z k u e z i o m i s supyk', 
bai, labai seniai tas buvo. Buv 
tuomet, kuomet Lietuva 
prieszii gynėsi. Ant virszaus 
kalno kuriuo diena ir nakti ilg
ui; aplink turėjo daug, daug 
prisivežė aržuoliniu ir egliniu 
rastu; rastu tokiu, kokiu mes 
sziadien visoj Lietuvoj neras- 

prieszai Ne
atvažiuodavo valtimis, 

sausžemiu, panemune atei
davo, tai Lietuviai paleisdavo 
viena, du ir tris, ar daugiau 
rastu ir iki Nemuno visus prie- 

iszmuszdavo. 'Tie pilekal-

dukterų

smaily n. Pats v ir
ti t

<)

— T ai t <‘t i s jojai ?
Palauk, vaike. Užsėda u 

ant bėrio pamaeziau, 'kad no 
bet deimanto 

pats arklys, tai spe-
ai

liūdnai .savo virszune 
tekanti ir

ms...
no

atminimui,
Tai la-

< >
nuo

turėjo dau

tume. Ir kuomet 
mimu 
ar

balti kareziai, 
karėžiai, o
ka Žema i ežiu. Ti k man užsė
dus, isz nasrų arklio eme vers
tis kamuoliai liepsnos, 
milžinas senis, nnsiikaliino nuo 
saves kardu ir inteike mano 
rati'kosna: “ 
pok visa kas 'bus bloga.

o tas

Dabar su na u ka- 
’’ Su

spaudžiau jo ranlka ir leidausi 
in Žemaitija... Nespėjau nusi
leist nuo I’ilekalnio, ir tuojau 
oru nulėkiau in Kauna; mane 
pasitiko su 'kryžiais, su ilgais, 
iki žemei drabužiais ir liepė 
sustot, nes jaigu nesustosiu, tai 
gyvas in pekla eisiu; sustojau. 
Kuomet sustojau jie mano ark
liui pirmiausia nulupo auksi
nes pat kavas, nulupo deimanto 
karezius, numovė auksines ka
manas, ; 
karda...

f

atėmė isz manės žibanti 
In vėliava prisagste 

kitokiu spalvų: geltona, žalia, 
balta, tik krasztyti paliko rau
dona. Apnuogino mane ir liepė 
gryžt isz kur atėjau. Nieko ne- 

gryžau. Norėjau gryž- 
nuo

«

peszes 
damas nusvst nuo arklio, bet 
nepasijutau, 'kad vėl ant vir
szaus Pilekalnio jau esąs ir 
prieszais mane stovėjo tas se
nis, su didele, 
žilsva lnarzda.

— Sunau — jis iii mane pra- 
tu buvai pasitikimas, 

, tie ilga-skver- 
niai, suede tave amžinai, 'kuo
met jau e>i bespekis su kardu 
jiems galvas nukapot. Bet už 
tavo pasiryžimą ir didvyrisz- 
kuma, segu tuiu prie szirdies szi 
Pilekalni; kur visuomet eida
mas, pamanyk, kad tu ant ma
no arklio jojai, tik kryžiaus 
žmones suklupdė tave. Bot ne
nusimink žemaiti! Diena jau 
artinasi, kuomet iszmusz tei- 
svbcs valanda ant Žemaieziu 
žemes ir užszvies skaisti saulu
te sziam Pilekalniui.

Visa laika buvau ramus ir 
klausiaus ka man tėvukas pa
sakojo. Pabaigė pasakot, kuo
met iszlipo ir už dyselio nusi
tveręs in paalni žemyn vežimą 
nuleido.

Nuvažiavii's turgun ne kaip 
man neiszejo isz minties toji 
tėvo pasaka. Turguje greitai 
apsidirbome, javus pardavėme. 
Pardavė važiavome namo, bet 
man tas Seredžiaus Pilekalnis 
isz minties niekuomet neiszejo.

—Mikoduks.
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NewI

York’o miesto vartai. Camden
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NEW JERSEY
VALSTYJA.

.\ew Jersev, H224 ke t irt ai
niu myliu didumo, randasi tar
pe New York’o ir Pennsylva- 

Tarpe dvieju didžiuliu 
New York’o ir Phila-

nijos.
miest u, 
delpliijos lengva suprasti ko
dėl žmones New Jersev \adi 

“commuters”
jos 

. .< 'e, 
4 4

kurie

; < • \ al-'.i
I 1
•ūmie

' li.a- 
melą. I 

i'!a;i!am ! mm m pa

I’iiadelph i joSulig 
cenzo turi 

as

Jersey.
Jersev turi dvvlika 

• •

kongresiniu distriktu; valsty
bes senatorių turi 21; atstovu 

piliecziai gali balsuoti 
valstybėj

60. Tik 
ir turi

t u r i

bilo — 
bet tie krvžiai

iszgyvent i 
vienus metus. Szioj valstybėj 
legaliszkos szventes yra Sau
sio 1, (Nauji Metai),

gimimo diena), 
’o gi

mimo diena), Liepos 4 (Nepri
klausomybes Szvento), Darbo 
Diena, 
na,
Dekavones Diena ir Kalėdos.

— F. L. I. B.

1920 m. 
gyventoju, 
aszt uouios 

York ’o 
;yventju turi 
gerai žinomi

Pa
ir

mi rksedamas, 
užkirtos 

eme naujai

1 19,269 
apie 

mvlios nuo New 
metropolius ir ; 
414,524. Kiti ' 
miestai yra Jersey Cit.v, 
torso n ’as, 
Camden.

Apie 
748,628, 
.... 1 svetimtaueziai. T 
t imtaueziii Newark’e vra Italu

Lenku ir 
el is I talu 

Pater- 
h’usii Ba-

Newark ’

Elizabeth’as

v ra. <

Vasario
12 (Liijcoln’o
Vasario 22 (Washington

genoraliu rinkimu die- 
Spalio 12 (Kolumbo diena)

s z us 
niai, kurie vra Žemaicziuose 
tai Lietuvos sunu ir 
szirdvs.’...*

Nutilo senukas ir ilgai, ilgai 
žiurėjo iii Pilekalni. Ka jis ma
ne, ka durnojo, dar ir >ziadicn 
nežinau. Tik staiga truktclcjes 
už rankoves, lyg isz miego pa
budęs, akimis
akimis juokdamasis, 
berajai per szona, 
pasakot:

-— Vriena karta eidamas isz 
Seredžiaus namo nuo skodo, 
taip buvau pavargęs ir truputi 
ant pykezio užtraukęs, mieruo- 
damas įkelia trumpesniu in Ar- 
meniszkius, patiesinau ji pro 
Pilekalni, ant Papartynu. Pri
ėjau Pilekalni; žole žalia, vėju
kas min'ksztas ir jaukus pute, o 
laikas buvo Gegužio menuo. 
Priėjės apsidairiau ir nutariau 
pasilsėt. Atsisėdau ant raudo
no akmenio ir nejucziomis ma
no akys pradėjo meiktis. Sau
lute dar augsztai rodėsi ant 
dangaus skliauto. Pasikėliau 
nuo akmens ir atsiguliau...

— Tai tėvelis nebijojai ten 
atsigult! — paklausiau asz jo.

— Ko-gi bijosi. Nespėjau 
akis sudėt, Ikaip prie manos 
priėjo augsztas, žilas, stiprus, 
su garbiniuota, žila barzda vy
ras ir suszuko: “Žemaiti! Že
maiti! Ar tu amžinai miegi!” 
A, rodosi, ne miegojau, atsisto
jau priesz ji, o jis užtiesė rau
dona vėliava ant gražios, ar- 
žuolines gaires užkabinta ir 
sako man: “Tu esi mano viena
tinis sūnūs, kur tau galima 
duot pasitikėjimą. Mano tikri 
sūnūs pervėrė mano jautria 
szirdit.jie iszdave mane ir visa 
žemaieziu szali;
mano tverinius;
musu siela, tik todėl, kad gavo 
szvcutinta vainiką

nuoszimtis, 
gy ventoji 
l’arpe sve

2.3
vaisi \'bes

arba

na
nes daugybe 
dirba New York’ 
New Jersev. c.
yra žmones, 
užmoka už kasdienines 
kelio keliones kas menesi.

New Jersey valstybes 
das paeina nuo salos 
kuri randasi tarpo Anglijos ii' 
isz kur in pasauli siuneziama 

gahijai.

valstybe, >‘,a 
gy venlojn 

bet, gyvena 
( ommuters”

apsk ritai
i z.

Yra dau <>•

TEISYBE.

var-
Jersev,

Rusių Vokiecziu,
Lietuviu.
Jersey City, Camden, 
son ir Trenton ’e;
yonne, Paterson ir Jersey City
I Jetuviii Eliza bet h ’e 
k’e ir Harrison’c.

y Newar-

New Jersey yra 
valstybe.

\ryras: — Pasakei Onai, kad 
mergina ne isz tok a už pirmuti
nio kokio tai asilo, katras tik 
jos praszo?

Pat i: — Na, taip.

P.
koja u už tave. *

1O ka jiji ant (o atsake ! 
Atsake, kad asz iszte-

darželiu 
Žemes invairumas 

ir temperatūros žymios 
mainos davė jai ypatinga vie
ta žemdirbystėje.
dalies ukes pristato

per-garsus “Jerse\
Szita valstvbe beveik » 

vandeniu apsupta, 
yra Atlantiko Okeanas, 
randasi garsiu vasariniu pasi
linksminimo vietų kaip Atlan
tic City, Ocean Grove ir 1.1. In 
pietrytus Delaware Inlanka, ir 
in vakarus Delaware upe 
bežiiis tarpe Delaware, Penn- 
sylvanijos ir New Jersey.

mėgsta pavadinti 
“uodu valstybe”, 

nes yra labai daug uodu. Bet 
per pereitus kelius metus jie 
žymiai isznaikinti.

1920 metais New 
valstybe turėjo 3,155,000 gy
ventoju. Sostapilo yra 
ton’as ant Delaware 

Muhanoy City, Pa. apie trisdcszimts myliu

, 1 y

ATŠALIMAI.ANT PARDAVIMO.f romus, 
reikalin- 

dangteliuga del

pamokinimus

r>

visa
In rytus

Czia

Parduodu visokius 
taipgi viską kas tik 

padi rbimo 
(shades) del lempu. Mes duo
dame 
kaip juos padirbti.

.Jennie Refowich, 
129 W. Centre St..

Mahanov (’ity, Pa.1.24) rn-

ANT PARDAVIMO.

ant viso lotoPuikus namas
po No. 525 E. Centre St., Ant 
kito galo loto randasi namai 
ant dvieju familiju. Viskas ge
riausiam padėjime. Atsiszauki- 
te ant adreso.

II. J. Kirschner
Record American Ofise

Žmones
New Jersev

Jersev t
(1.25

T re 11- 
upes, 

nuo

1920 m. buvo

verte
Manažie-

Keturi nauji namai su nau
jausiais intaisymais, sziluma, 
cimentuoti skiepai, ka tik pa
statyti ir galima tuojaus insi- 
kraustvtis. Namai randasi ant
ram vorde ir parsiduos atski
ria! po viena arba kaip kas 

A t si-

Žemaiti! Že
mi”

nuoszimti. Vieti-
22,555;

Cent rales 
reikalin

gas' daržioves. New York’ui ir 
l’hiladelphijai.
29,702 ukes isz 76,8 akru (ap
skritai), ir kiekvienos 
buvo apie $10,499.
riai arba savininkai dirba apie 
77 nuoszimti ukiu ir arenduo- 
tojai apie 2.3
niu ūkininku yra apie 
svetimtaueziu apie 6,612, isz 
lęuriu didžuma yra Italai 
(1,754), Vok ieczia i (1,453) i r 
Rusai (596.)

1924 m. isz javu szienas už
ėmė pirma vieta, komai antra, 
po tam seke bulves, tomatos, 
perukai, saldžips bulves,

v ra

saldžios

nori. Preke labai pigi.
szaukite ant. adreso:

No. 15 E. Pine St.
Mahanoy City, Pa.

K. P. New Duluth, Minn. —• 
Jaigu apgai’sinimas ne butu 
teisingas tai jojo netalpintu- 
mem in laikraszti. O priek tam 
pinigu nereikalauje tiktai ka
da t a vora aplaikai ir užmo
kėsi C.O.D.

PAJESZKOJIMAS
t.24)

KVITU knygele Draugystėms del isz- 
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - - - 25c.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA.

jie iszgriove 
jie sutrempė

nuo musu

PajesZkau savo broli Bladis- 
lova Akromaiti paeina isz Lie
tuvos, Varnisidkiu randaunin- 
kas. Turiu svarbu reikalą, mel
džiu atsiszaukt ant adreso.

Juoz. Akromaitis
618 Kendell St.,

Pittsburgh, Pa,
€




