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ISZ AMERIKOS
17 PRAŽUVO

EKSPLOZIJOJE
EKSPLOZIJE
ANT LAIVO UŽMUSZE 17; 

SUŽEIDO SUVIRSZUM 
80 ŽMONIŲ.

ALIEJAUS

Baltimore, Md— Isz nežino
mos priežasties kilo baisi eks- 
plozije aliejaus ant Norvcgisz- 
ko laivo “Mantilla” praeita 
Petnyczia, 
ant pataisymo Bethlehem Steel 
(’o., Sparrows Point. Degantis 
aliejus apėmė visus darbinin
kus kurie radosi prie laivo.

Da neapskaityta kiek pražu
vo eksplozijoj, 
kad nemažiau kaip septynioli
ka o 
baisiai

“ Mantilla 
kuris radosi doke

bet manoma

pagalba ir

suvirszum 80 sužeista ir 
apdeginta. Degantis 

aliejus apėmė aplinkines dirb
tu ves bet ugnagesiai pribuvo 
isz Balt i mores in
liepsna užgesino. Bledes dae’s 
ant keliu milijonu doleriu.

MOTERE APKALTINTA 
UŽ BURDINGIERIAUS 

NUŽUDINIMA.
Philadelphia- — Zoofije Jan- 

kelevicziene, kuri vos galėjo 
kalbėti Angliszkai, apsakė sū
dė buk ji ji yra nekalta nužudi- 
nimo savo burdingieriaus Lud- 
viko Kramerio. Jankeleviczic- 
ne sake, buk Ludvikas norėjo 
subjanrint josios 15 metine 
dukrUo-Ro^lijr ir in-ji meto 
krėslą ant kurio puldamas sn- 
inusze stovinti buteli karboli- 
nes rukszties, nuo kurios taip 
apdege kad mire in kolos die
nas ir tas buvo priežastis jojo 
mirties.

JankeleviczienO yra naszle, 
turi keturis vaikus, o Krameris 
buvo pas ja ant burdo.

Likos iszrasta kalta ir bus 
nubausta ant 7 metu kalėjimo. 
Burdingieri nužudė už tai kad 
jisai kerszino jaja apleisti o 
sugryžt vela prie savo paczios.
PALEISTA ISZ KALĖJIMO 

IDANT PAGIMDYTI 
KŪDIKI.

Chicago. — Laukdama die
nos kada jaja paszauks ant 
teismo už nužudinima savo vy- 
r<b
ne, likos iszleista isz kalėjimo 
ant keliu sanvaieziu idant pa
gimdyti kūdiki namie o ne ka
lėjimo mūruose ir kad tasai kit
eli k is paaugės negalėtu rugoti 
ant savo motinos kad jisai yra 
gimęs kalėjimo.

Kovalkov&kiene, motina de- 
vvniu vaiku, nutrucino savo 
vyra už tai kad su jaja gyvu- 
Jiszkai pasielgdavo ir tankiai 
sumuszdavo.
PALICIJE RADO KAULUS 

NUŽUDINTO VYRO IR 
PACZIOS GIRRIOJE.

Camden, N. .J. — Girrioje, 
artimoje Pemberton, likos su
rasti kaulai nužudintos mote- 
res ir kaip palicije mano, tai 
užėjo ant pedsakio dubeltavos 
žndinstos kuri buvo papildyta 
1918 mete ant Jono Džebinskio 
ir jojo paczios, kurie dingo be 
jokios žinios artimoje tosios 
girrios kur gyveno. Dabar pa
licije jeszko kaulu josios vyro. 
Kas juosius nužudo ir už ka, 
tai palicije da neisztyrinejo. na taip susirūpino netekimu

Franciszka Kovalkovskie-

LIETUVE
UŽSITRUCINO

NEŽINANT If'ZGERE TRU- 
CYZNA. VAIKAS SU

RADO MOTINOS 
LAVONA.

\Va • 
apraszo

< <

daktara.

Spėjama

Waterbury, Conn. — 
terbury Kepubican, ’ ’ 
apie nelaiminga T. Gelgudie- 
nes mirti. Parėjės isz moky
klos jos vaikas pereita savaite 
rado ja sergant. Vėliaus ji Ho
pe jam paszaukti
Daktaras atvyko liet už keliu 
minueziu Gelgudiene mirė. Isz- 
rodo, 'kad ji bus iszgerus nuo
du. Pent re j stovėjo dvi bonko-i 
viena in kita panaszios, liet 
vienoj buvo gira (cider), o ki
toj buvo skystmas visokiems 
daiktams valyti.
kad Gelgudiene norėjo atsiger
ti giros, bet per klaida paėmė 
kita bonka ir atsigėrė valomo
jo skystimo, o tas skystimas 
yra nuodingas.
Po Gelgudienes paliko nuliū
dęs vyras, Juozas Gelgudas, du 
sūnūs ir dvi dukreles. Vienas 
jos brolis E. Žvirblys, lieka 
Union City’je, o du Lietuvoje.

E. Žvirblys,

J
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Prentimerata Kasztuoja: Amerika ant viso meto $3.00.
Europoje ir Lietuvoje $4.00 ant viso meto.

X.Iizkos ir Pinigus visada siuskite tik ant szid adreso! '
W. D. BOCZKAUSKAS - 00.,

MAHANOY AND A STS., 
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LEKIOTO JAS SZOKO ISZ SZITO EROPLANO ISZSIGELBE-
DAMAS NUO SMERT

Kada lekiotojas Charles Lindbergh, Iqke paezliniam ero- f 
plane, isz Saint Louis in ('hieaga, prllriikv j}»in gazolino ii 
negalėjo lėkti toliaus o i 
prisiriszo prie “parasoniko 
krito Žemyn, bet eroplanas susidaužo ant szmoteliu kaip pa 
veikslas parodo

)

maszina pradėjo kipsli
“ , M / ...

i žemvn. 'Kada
( paraszuto) ir gilu'kningai nu

f
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SUBADĖ STRIEL-
CZIU ANT SMERT

NUŽUDINO
SAVO TĘVA

PRIRISZOPIKTADARIAI
STRIELCZIU PRIE ME

DŽIO IR SUKAPOJO 
ANT SMERT.

TĖVAS PRIKALBINO 
MARCZIA ANT PALEI
STUVYSTES, UŽ KA 
LIKOS UŽMUSZTAS 

PER SUNU.

PRALOBO;
PATI APLEIDO

SAVE SUDRASKĖ DINAMI
TU ISZ RUPESCZIO.

PINIGAI PRIEŽASTIS 
NELAIMES.

Ellsworth, Me. Žmogus
Velione buvo gimus Lietuvoje v^1(^u V o°d, kinis gyveno su
ir atvažiavo Amerikon da ma
ža mergaite būdama. Ji gyve
nusi toj Waterburio dalyje ku
ri vadinasi ” 
turėjo gera varda tarp
Lietuviu. Jos kūnas palaidotas 
Lietuviu kapinėse.
SAKE KAD TURI $20,000,

atsisveikino su

Brookl vnu, ” ir 
vietos

4BET RADO PAS JI TIK - 
' CENTĄ.
Niagara Falls, N- Y. — “Ka?

Ar jus pasiutot, norite mane 
uždaryti kalėjimo kaipo boma? 
Asz turiu 20 lukstanezius do
leriu banke Indijanoi”—szau- 
ke supykęs Antanas Kalovi- 
czius, 41 metu, paeinantis isz 
Shenandoah, Pa., in palicije, 
kada ji aresztavojo ir atvedė 
priesz sudžia Piper už valka- 
tysta. Pas ji surado tiktai vie
na centą, o kad negalėjo duoti 
užganadinanezio iszaiszkinimo 
apie savo tukstanezius, todėl 
davė jam burda pavieto kalėji
mo ant 60 dienu.
SNIEGAS NUPUOLĖ

DAUGELIOSE VIETOSE.
Chicago. — Czionais nupuo

lė sniego ant keliu coliu o kaip 
kur net ant asztuoniu coliu. Ari- 
durinis 1 Ilinojus nukente dau
giausia- Peorijoj nupuolė sep
tyni coliai, Minnesotoje szeszi 
coliai, o kaip kur pripustė snie
go ant penkių pėdu kad net ge
ležinkeliai turėjo sustoti. Bara
boo, Wis., snigo per 24 valan
das be paliovos. Kone 
t ransportacija
Louis nupuolė szeszi coliai, o 
kolei einanti isz Missouri in 
Illinoju buvo užpustyti. Orinis 
pacztas tarp Dalias ir Chicago

trim vaikais, 
jais ir iszejes isz namu sudras
ko save dinamitu in skutus.

Pirma prohibicijos Wood 
gaude jurose vėžius ir laimin
gai sau gyveno su szeimyna. 
Bet atejs pohibiejai jis pamato 
lengvo pinigo degtines szmu- 
gelyje, nes,tie ponai, kurie ki
tiems iižd raude gerti patys 
norėjo degtines. Ir Wood tapo 
szmugelnin'ku. Jis geit pralobo 
nusipirko automobiliu ir pasi
darė savo apielinkej didelis 

džentelmanas.
apielinkej 

“džentelmanas.” Jo pati pasi- 
posze szilkais, deimantais, ir 
ant galo užsimanė jaunesnio 
vyro. Ji atsislkyre nuo jo ir isz
važiavo Californijon. 
res Wood važiavo 
automobilium ir tapo aresztuo- 
tas. Gyvenimas jam nusibodo 
ir jis užbaigė ji dinamitu.

Pasige- 
anadien

Isz Visu SzaliuM0TERE už ARKU
1

/F

ŽUDINSTA UŽ
500 AUKSINU

ARKLYS NAUDINGESNIS 
NE KAIP MOTERE, TODĖL 

JAJA APMAINĖ ANT 
ARKLIO.

ŽVERISZKAS NUŽUDINI-
MAS SENUKO UŽ 500 
AUKSINU; TIKĖJOSI "

SURAST DAUGIAU.

Lenkije. — Nuo se
sėmis 

Rožen, 
dideli

Plousk, 
n(»i ėjo paskalas, buk 
duonkepis, Sender 
met u Žydas, t uri 
ta,

72 
‘ ‘ dide'li ’ ’ t ur

ic uri surinko per savo gy
venimą, bet ne visi tikėjo in 
tuosius paskalos, bet visi žino
jo, kad senukas buvo labai ska
pus ir turi gera giszefta 'savo 
duonkeptuveje.

Kada senukas nuėjo gult, žu- 
dintojai insigavo per krautuve, 
iszvil'ko ji isz lovos, paliepda
mi jiems parodyti kur randasi 

skarbas.” Ban-jojo paslėptas 4 i

rJ

Heilenhofen, Bavaria. — An
tanas Morasz, sziadien ap- 
svarstineja savo kvailybe kalė
jime, 
asztuonis menesius už apmai- 
nima savo paczios už arkli. Mo
rasz atejas pas savo kaimyną 
Hormoną Sameri pažiūrėt nau
jo arklio kuri kaimynas taja 
diena pirko ant jomarko ir taip 
jam patiko arklys kad paszau- 
ke:“ar žinai ka kaimynai? tas 
arklys man daugiau prisiduotu 
ne kaip mano path Ąr 
nytum ji už mano paezia

Po ilgu dorojimu Sameris su
tiko, nes senei turėjo aki ant 
Antano pacziules,'ha buvo jau
na ir patogi ir turėjo tik 22 
metelius o Antanas jau buvo 
be pajėgu ir apie 52 metu, to-

sziadien

kuriame iszsedes per

.. . .. . V . 1 11 OAVVU, v'/<ht.u JI (lauže su sz.notu gule- (|(1| ir „plll.1)ai jam rupcjo jnu.
zies idant prisipažintu. Kada 
senukas sukrito ant grindų vi
sas sukruvintas, banditai pra
dėjo jeszkoti manomo tūrio,

sustojo.
visa 

St.

turėjo sustoti isz priežasties 
tankiu snieginiu viesulu.
INMETE SAVO KŪDIKI IN 

KAN ALA.
Chicago. — Palicije distriktc 

Brighton Park, surado prie 
Sacramento bule vardo ir 
ulyczios, kūdiki kuri ketino in- 
mesti Marijona Litvickione, 
kaipl rodos beprote. Andrius 
Litvickas, tėvas kūdikio, ap- 
reiszke .palicijai, kad kūdikis 
mirė Nedėlios vakara, o moti-

33

bet tikisi užeiti ant kokio nors 
podsakio ir apsakymo artimu 
kaimynu, kurie taja diena ma
te kokius tai nepažystamus vy
rus iszeinant isz st ūbos Dže- 
binskiu vėlybu laiku diena 
priesz dingima vyro ir jojo mo-

Į
i «\ ■

teres.
hi# If>. ^lOlf <

kūdikio, kad paėmus ji.inmeto 
in kanala. Kaimynai prisiege, 
buk motina elgesi kaip pami- 
szele nuo laiko kada josios sū
nelis septyni motai adgal pri
gėrė tam paežiam kanale ir 
nuo tojo laiko nuolatos verkda-

; vo. !

NORĖJO ISZSZAUDYT 
VISAS SAVO SZEIMYNA

ANT GALO LIKOS 
SUVALDYTAS.

Wilkes Barre, Pa. — Kaip 
rodos, tai .Jonui Szelinskui, gy- 
venanpzio ant 41 Dougher 
Lane, užtektu munszaine, jaigu 
jati prie josios tai]) priprato, 
bet visai ne. Užsinorėjo Jonui 
da revolverio, kuri visur su sa
vim nesziojosi. (A kad tokis 
ginklas yra

manomo t Orto 
bet rado vos 500 auksinu.

Darbininkai alėja isz ryto in 
duonkepiuve rado senuką ne
gyva ir pranesze apie tai pali
cijai, bet žadintoju nesugavo-

na pacziule.
Kaimynai apie tai pranesze 

valdžiai, kuri Antanu uždare 
kalėjime. Da'bar neturi paczios 
ne arklio. Sameris in kėlės die
nas po tam iszvažiavo pasiim
damas savo drauge, Su tuoin 
pat arkliu in svetima szali ir 
jo nesuranda.

labai pavojingas 
girtuoklio, pasirodėrankose 

ana diena.
SugVyžes vėlybu vakaru na

mon, užsigėręs kaip nesutvori- 
mas, isztraukes revolveri, ker
szino nuszovimu paczios ir vai
ku- Ant giliuko namie radosi 
szvogeris, kuris atėmė nuo gir
to revolveri ir apmnlszino po 
sunkiam darbui, norints Jonas 
užsimojo ant szvogerio su pei
liu. Stojas priesz magistral a 
Dryera, likos uždarytas kalėji
me, nes niekas nenorėjo už ji 
pastatyti kaucijos.

ISZKAS NAPOLEONO
UŽKASTA SKARBA-

Viednius, Austrije. — Daw- 
ser Lewin, buvusis kariumenes 
kapitonas, prasze pavelinimo 
nuo valdžios idant galėtu jesz- 
kuti užkasto skarbo prie Scho- 
enbrum palociaus, kur Napole
onas užkasė daugybe aukso,

Valdže davė jam pavelinima 
jeszkoti tojo skarbo, prižadė
dama jam puse au'kso jaigu tu
rės tame darbe pasisekimą. Ba
dai Napoleonas užkasė kelis 
vežimus aukso laike užgulimo 
Viodniaus per Turkus 1701 me
te.

Paskutines Žinutes.
1J London. — Birmingham 

ekspresas susimuszei su kitu 
trukiu arti Rotherman. 17 pa- 
sažieriu užmuszta, daug sužeis
ta; trys vagonai likos sudaužy
ti ant szmoteliu.

fl Glen Lyon, Pa. — Ugnis 
sunaikino kalvinyczia ir ma- 
szinszapi prie No. (j kasyklų, 
prigulinti prie Susquehanna 
Coal Co., padarydama bledes 
ant $10,000.

58 SVODBININKAI 
NUSKENDO SU LAIVU.

Madras, 1 ūdijo. — Pėnkes- 
deszimts asztuoni svodbininkai 
sugryždami isz veseilios ant 
mažo laivelio, visi dainuodami 
ir linksmi, kad sztai laivelis ap
siverto ir visi inpuolo in van
deni. Ant laivelio tame laiko 
radosi 70 žmonių isz 'kuriu 58 
nuskendo drauge su laiveliu 
ant Godavari upes.

ZOKONINKAS NORĖJO NU
ŽUDYT KITA ZOKO- 

NINKA.
Tarnapolius. — Gyventojai 

nemažai sujudo žinia apie užsi- 
keisima zokoninko tėvo Povylo 
isz Sztrudistu, Rusiszko kliosz- 
toriaus, kuri uždėjo metropoli
tas Szeptickis. Sztai diena 25 
praėjusio menesio tėvas Povy- 
las szove du kartu in perdėtini 
kliosztoriaus Joną Demeszczn- 
ka, sužeisdamas ji mirtinai, po 
tam pabėgo in girria, Policije 
ji suome po keliu valandų ir 
uždare kalėjimo Brzežaniuosia.

Tasai atsitikimas primena 
žmonėms .apie nesenei nužudy
ta zokoninka Kopaczo, kloszto- 
rije Karmelitonu, Lvave. Prie
žastis szaudymo yra nežinoma, 
bet ti’k tiek girdėt, kad tėvas 
Povylas labai neapkentė per- 
detini kuris ji labai persekio
davo.

ĖJO PIRKTI TABAKO, 150 
METU SENUKAS MIRE 

ANT KELIO.
Tiflis. — Senas Rusu karei

vis, Andruzenko, kuris sakosi 
esąs 150 metu amžiaus ir daly
vavęs kare su Napoleonu, pasi
mirė czionai, eidamas in krau
tuve nusipirkti tabako.

KRUVINAS ATKERSZINI- 
MAS LAIKE SVODBOS.
Sokalai, Lenkijo. — Kaime 

Kszanuvkoje, kokis tai Anta
nas Zdunik, szaudamas isz re
volverio ant gaibes jaunave
džiu, pataiko in nuotaka, savo 
giminaite Stanislova Bielins- 
kiuto, užmuszdamas jaja ant 
vietos, po tam pabėgo bet už 
keliu dienu pasidavė in rankas 
palicijos. Manoma kad tyczio- 
mis jaja nužudė, nes UŽ jojo ne
norėjo teketi ir tokiu budu jai 
atkerszino ant veseilios.

f"

Stryj. — Czoganu girrioje 
pildė dinsta girrinio 
arba paprastai vadinama striel 
eziaus, Mikalojus Staduk, ku
ris buvo žinomas už savo tei
singumą ir pildymą savo din- 
sto, o girinius vagis bausda
mas rnseziai, todėl nuo ju už
sipelno ant dideles neapykan
tos, kurie jam už tai baise i at
kerszino.

Nakties laike, kada nuėjo 
ant sargybos ir per ilga laiku 
nesugryžo namo, jo pati pradė
jo rūpintis jo nesugryžimu ir 
prijautė kad jam atsitiko ko
kia nelaime. Susirinkus kelis 
kaimynus, nuėjo jeszkoti in 
girria. Po keliu valandų pasi
seko jeszkotojams 
bet kokis reginys 
j u akyse, 
perėjo pro visu kimus.

Sztai strielcziu rado pririsz- 
ta prie medžio. Isz jo viso kū
no tekejo irpelukai kraujo- Ma
tyt vagys pirma uždavė jam 
ypa per galva, po tam pririszo 
ji prie medžio ir subadė ji pei- 
leis. Stadiukas jau buvo ne
gyvas kada ji užtiko, budinto
jų lyg 
vo.

surijo

kada

surasti ji, 
persistatė 

kad net fziurpulei

sziam laikui da nesuga-

BEDA SU VIENA MOTERE, 
O K A SAKYT APIE 40?!
Johannesburg, Afrika. —Sa-

lamomis Kar Dinizulu, karalius 
Znlusu, ana diena apsipaeziavo 
su ketur-deszimta paezia ir tai 
jauna mergaite szesziolikos 
metu amžiaus. Dinizulu pasa
kė, buk tai bus jojo paskutine 
patij nes jaja labai myli ir 
daugiau paežiu jau neves. Ves
tuves buvo labai iszkilmingos 
kurios tęsęsi per dvi sanvaites 
aut kuriu dalybavo keli tuks- 
taneziai žmonių. Dinizulu turi 
suvirszum tris szimtus vaiku. 
Zulu sklypas randasi po Ang- 
liszka valdžia-

ISZ LIETUVOS
I ■■ 1 .

Ruk-

RADO DIDELIUS 
GRIAUCZIUS.

Veliuonos vakeziaus, 
czioniu kaimo ūkininkai kas
dami kūdra, dvejų metru gilu
moj rado nuostabiai didelius, 
dar nesubyrojusius, žmogaus 
kaulus, ranku kaulai surakinti 
surūdijusiais paneziais. Kalba
ma, kado senoveje ten buvo 
milžinu kapai.

SAUŽUDYSTE.
Ariogala, Kėdainių apsk. — 

Spalio 4 diena sz, m. nusiszove 
Airiogalos policininkas Anta
nas Tulys. Nusžudymo prie
žastis kaipž mones kalba, 
sugyvenimas su savo
žmona. Velionis buvo tarnavęs 
Lietuvos kariuomenėj savano
riu, musziuoso buvo apdovano-

Tarnau-

ne
jauna

tas Vyties kryžium, 
damas nuovadoje, policininko

Te-pareigas ėjo pavizdingai. 
bunie jam lengva žemele.

VILKU NEATSIGINA.
Traku apylinkėje daugelis 

skundžiasi, kad priviso ežia be 
• «« * « e • • • i •

pa

Eger, Vokietije- — Kaime 
Steingranb atsitiko žudinsta, 
kuria papilde sunūs ant savo 
tėvo, ūkininko llacke. Simus 
Laiirentas, daugeli kartu susi
barė su tėvu ir iam įszmetine- •’ "7 9
jo nedora pasielgimu ir prikal
bi nima marczioos (jojo rnote- 
res) idant gyventu paleistuvys
tėje su juom. Nedėlios vakara 
isz tos priežasties vol kilo smar 
kus barnis tarp sūnaus ir tėvo. 
Insiutes tėvas pagriebė szake 
su kuria norėjo perdurt pilvą 
sunni, bet su mis pagriebė kup
li, su kuriuorn kirto levui smar
ku ypa per galva užmuszda- 
inas tęva ant vietos. Po tani nu- 
ojas ant palicijos apsako prie
žastį žndinstos, bet likos
leistas ant Ii uosy bes, prižad 
dainas stoti in suda ant slioet- 
vos.
DAINININKAS NENORI VA

ŽIUOT IN AMERIKA. — 
NORI $3,000 UŽ 

VAKARĄ.
Berlinas. — Vokiecziai pri

pažino dainininku Jonu Kepuri 
kaipo viena isz geriausiu dai
nininku, kaipo antra svietini 
Giglima, kuris užėmė vieta mi
rusio Karuso. Paskalai <

■ Į r

buk Kepura yra Lietuvy s, bet 
tikai nedažinota kokios 
tos, nes Lenkai sako, 
ju tautietis.

Kepura sako, buk turėjo 
daug pakvietimu atvažiuoti in 
Amerika duoti koncertus, bet 
piniginis atlyginimas yra per 
mažas ir neužsimoketn jam va
žiuoti in Amerika,bet tik tada 
važiuos, kada jam gvarantys 
po 3,000 doleriu už kožna 
kara dainavimo.

Poni Stresseman pati 
užsitarc.

eina,

. jis tau 
kad tai

# »•

buk

va-

uzrn-
bežinio ministerio
kad geresnio dainininko tenoro 
kokiu Kepura yra, da negirdė
jo savo gyvenime.

galo daug vilku, kurie vieti
niams gyventojams padaro 
daug nuostoliu. Rugsėjo mene-' 
šio 28 diena 3-czio rajono pa
sienio policijos valdininkas 
Gelgermanas iszejes vakare 
medžioti, nuszove viena vilką.

UŽMUSZE.
Vikonys, Anykszcziu vai. — 

Spalio 13 Vikoniu kaimo vai
kinai del asmeniniu ginezu 
susipyko su vedusiu žmogum 
Kaziu Kavaliūnu ir ji 
kiai primusze. Primusztasis 
pasikankinęs 10 valandų mirė. 
Spalio 16 diena apžiūrėtas gy
dytojo buvo palaidota^. Paliko 
naszle žmona 311 sūnumi. Žvir
blis, Pipiras ir Guhreviczius, 
dalyvavę Kavaliūno nužudvme 
norėjo pabėgti, bet policijai 
pavyko jie sulaikyti. Szita pa

buvo 
sodžiaus 

Joną Pakalni. Isz viso ji yra 
Pagarsėjusi

AnykszczHi apylinkėje.
“VAIDINOSI.”

Pupkalnis, Veliuonos vai. — 
Pernai ir szimet daug kas nu
siskųsdavo esą vietiniame szi- 
lely vaidinasi, t.y. vaikszczioja 
baltos dvasio, kvatoja nakti
mis. Bailesnieji vakarais net 
bijodavo iszeiti. Dabar paaisz- 
kejo, kad tie “ 
buvo tik jauni vyrukai, 
mėgo tokiu budu visai nepadm 
riai pasielgti, pasityczioti.

PASIKORĖ.
Ežerenai. (“V-bes” 

Spalio 10 Ežeronuose pasiko
rė tūla N. Jermaloiikate, 24 m.

prnnusze.

t i kompanija ankscziau 
primuszusi to paties

plaeziai

ii

smar-

visoje

vaiduokliai J T

kurie

k o r.) —

re tūla N. Jermalonkate, 24 
amžiaus.

Priežastis nežinoma. Girdėti 
nesugyvenusi su namiszkiais. *
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SAULE
ADRESAI HETUVISZKO

AMBASADORIAUS IR KONZULU:

i
F

Lithuanian Legation, 
2622 16-th Street, N. W., 

Washington, D. C.

yra vertas $29,(XX); 27) motu 
$132,000 ; 50 metu $17,500 o 70 
metu jau neturi jokios vertes 
niekivm, tik..- graboriui.

APSZVIETIMAS PER 
PACZTA IR RADIO.

Lithuanian Consulate,
21 Park Row, New York, N. Y.

Lithuanian Consulate,
608 So. Dearborn St., Chicago, III.

Kas Girdėt
■II — ............................. . ............................. — - *

pakol jus

szimt- 
riu, o

Szventes jau netoli, kožnas 
rūpinasi sziek tiek nusipirkt 
kokiu dovaneliu aM)a naujus 
parėdus idant eiti iii bažnyczia 
pasidabinus puikiai, o ypatin
gai moterėles.
nai iszrodo moterele pasiro
džius in szilkine drese, o po 
pažaste nesza savo suplyszusia 
meldaknyge kuria da atsivožė 
isz Lietuvos. Ar negeriau da
bar prisiunsti savo sena mal
daknyge ant apdar.ynio pas 
mus, su kuria uesisarmal int u- 
mel eiti in bažnyczia. Apdaro
me visokį 
drueziai 
no kaip buv 
rite knygas turėti apdarytas, 
tai dabar laikas prisiunsti o 
turėsite ant Kalėdų. — Malda
knyge yra jusu geriausiu drau
gu, nes jus suramina visose 
bedose.

Bet kai,p navai- 
moteruk*

knygas puikiai ir 
ir da geriau iszrodo 

o naujos. Jaigu no-

nėr pri-

Missouri Universiteto susi- 
rasziii(‘jimo kursai lieczia žem
dirbyste, ini maut nkin vedima, 
javus, sodauninkyste, žeme ir 
naminiu

sodauninkyste, 
gyvuliu auginimu- 

Szilas universitetas ved<‘ klia- 
sas kai kuriuose 
centruosi*, kur 
profesoriai keliavo syki arba 
du svk iii savaitic asmeniszkai 
sut ikl i si mient uš;v Per ilvh'jus 
melus net 2,158 studentai eme 
Inos kursus.

Instrukcijos'paęzfu vis auga. 
1924m. i n va i rus 
naminiu studentu turėjo 31,- 
251. Ir tais paežiais metais 28,- 

“ susi raszi ne
būvu užbaigti. T • • . .

vio.t iniuose 
universiteto.

Universitetai mok vi is* ne.jok ios

namo- Name lovas sunn labai ALLENTOWN motere PASAKO- 
iszbare 
bai reikėjo, (ai vol viena jauti į 
iszvedo parduot. Tiktai jau nt»- 
dave Simam vost, bei pals senis 
iszvede. Žmogžudžiai suuodė ir 
vėl iszsiiinte mokytini pavogt, 
jauti. Neužilgio, pamate kad i 
atsiveda; vagis ome bėgt pas
kui seni, murodamas kaip jau
tis. Senis žiurėjo ilgai atsigry- 
žes, bei nematydamas jauezio 
al’bi’ganl, lik girdėdamas kad 
iriu rojo, tarė sau: “'l’ai, 
szelmiai szilie vaikai: neliku-

JA APIE SAVO ATSITIKIMA.ir taip kaip pinigu la

lentown, Pa., raszo gromatoje.

F
ii
i,-1

i1
0

■ ■ ■■ ■ ■ - „
Mieli skaitytojai, nelaukite 

prenumerata pasi
baigė, juk žinote ant kvito ka
da laikas baigėsi ir mehlžeme 
nevilkyti, nes tokiu budu su- 
(•zedinsite mums keliolika tuk- 
staneziu doleriu ant meto.

I szsi imt imas vienos grom i- 
tos apreiszkeut kad jusu pre
numerata jau pasibaigė, kasz- 
tiioja mums mažiausia penki 
centai su darbu, tūkstantis to
kiu gromatu 50 doleriu, de- 

tiikstancziai 7)00 dole- 
kaip kada reike siausti

net po kvies gromatas; apskai- 
1 y kite kirk tai iszne*«z per visa 
meta.

Juk Dėdės Šamo pacztas yra 
turtingas —“Saulei” tieji pi
nigai yra daug daugiau reika
lingesni, nes už tuos pinigus 
gali pagerinti laikraszti arba 
Užduoti puikesni metini kalen
dorių del jus-

’Todėl, mrldžeme nuoszirdžiai 
prisimeti prenumerata be nuo
latinio priminimo ir klabinimo 
iii jusu szirdis o 
site mums didele geradejystr ir 
-mezedinsitr daug pinigo, 
k«> ir ergelio. — Aržiu!

- “Saulei

t uotu padary

lai

I migracijos 
skelbdamas savo raportu 
Rugsėjo menesi, sako, kad ta 
menesi in Amerika gryžo 71,- 
248 piliecziai, daugiausia mo
terų. Matyli, kad Amerikonkos 
moterys gerai pasituri ir mėgs
ta po svietą pasivažinėti- Isz 
szimto gryžtaueziii, sako vir- 
szininkas, G0 yra moterys, 
v v ra i.

Imigrantu Rugsėjo 
iii Amerika inleisla 35,297,.isz 
kuriu 
dos, o G 
kili 
( migrantais,

savo
virszininkas, 

už

o 40

menesi

11,150 paėjo isz Kana- 
•> b —

seka X’o’kietija
)2 isz Meksikos. Pas- 

3,83
Airija su 3,GI7, 

Italija su 1,213, Szkotija su 1,- 
085, Anglija su 92G Lenkija su

si) 3

t • pranesza,

• •

“ Lietuvos Žinios 
kad —

“Sodininkystes ir daržinin
kyste- mokyklos mokiniai pa
davė per mokyklos ilirektorin 
Ž. U. ministeriui praszyma, 
kad vietoj tikybos ir dainavi
mo butu dėstoma augalu ligos 
ar I jotuviu kalba.

“Po praszymu pasirasze visi 
iszskyrus viena, kuris baigos 
viena kursą kunigu seminari
jos, iustojo mineton mokyklon.

“Mokvklos direktorius labai 
-žino praszymu nepatenkintas, 
nes labai didelis krikszczionis. 
Iszmetinoja, kad jie visai atsi
suko nuo tikvbos.”

o pasirodo, kad Lietuvo
je tikėjimas pradeda atau-szti 
ir gal neužilgio vėla sngryž 

” ir
nes.

IsZ t

gal neužilgio vela 
prie “Perkūno Dievaiczio

K rivakri vaiezio’’ N

O tas garsus (’bicagas! Kas 
Tonais gy-jame neatsitinka? Tentais 

vrntojai laužo Dievo prisaky
mus nuo pirmo lyg paskutinio.

Naujajisias skandalas atsiti
ko ana diena, kada sudže, du 
kapitonai palicijos, daug kitu 
palicijantu ir szimtai salunin- 
ku, likos aresztavotais už suo
kalbi laužyti prohibicijos tie
sas- In taji skandalu taipgi yra 
inmaiszytos kelios žen'klyvos 
moterėlės miesto virszininku, 
kurios pri gi ai bėjo savo vyrams 
szmuglery.4teje. — Kad taja 
prakeikta prohibicije nugaben
tu in pragaru. Kiek tai ji ji 
žmonių iszvare isz dorvbes ke- 
lio.

Universiteto, 
Seattle, perdetiniai paženklino 
savo profesoriams metines al
gas po tris tukstanezius dole
riu. Kam galva džiovyt moks
lu už tokia alga jaign mūrinin
kai ir pleisteriai \’ancouvere 
aplaiko po doszimts ir dau
giai! doleriu ant dienos arba 
uždirba per metus po 3,125 do
leriu. — Daugelis mokytu vy
ru ii- dvasiszkuju pametineja 
savo profesijos o imasi už ama
tu, k u rit? jiems atnesz daugiau 
pelno ir lengvesni darba.

Washingtono

Pirmininkas

(XX),(XX) dofeHu. Jisai hpskaito,
kad žmogus turintis 18 metu

708.

Vilniaus apskrities sūdąs už- 
ant Liet li(virtino bausmia

viszko kunigo Baubino, prabasz- 
eziaus isz Przyjemskines para
pijos ant pusantrų metu kalė
jimo už suorganizavojima Len
kijoj sznipinejimo draugoves.

mircziai Rudolfo Valon-

A neoną,

Po
tino, Italijoi atsirado daugybe 
kandidatu tro’ksztancziu užim
ti jojo vieta krutamuosuose pa- 
vei ksluose.

Mažam miestelyje
Italijoj, keli jauni vyrukai pa
dare szposa vietiniam sziau- 
cziui Bramucci, prikalbindami 
ji idant iiusiunstu savo aplika- 
cije su fotografije in k ridamų
jų paveikslu kompanije užimti 
vieta mirusio Valentino.

In kėlės donas po tam Bra
mucci aplaike gromata, novos 
nuo Amerikoniszkus kompani
jos su praneszimu, kad jojo ap- 
likacije likos priimta isz (arpo 
szimto kitu. Prisiunsta
taipgi kvitą ant keturiu dole
riu ant keliones. Bramucci at
sisveikino su .savo draugais, 
kurie jam linkėjo kuogeriau- 
sios pasekmes ir juokėsi visi 
szirdingai; iszvažiavo in Ry-

Kada atėjo in parodyta 
jam kancelafije, dažinojo, kad 
jojo draugai padare jam puiku 
szposa- Szi atsitikima galima 
prilygint prie musu priežodžio: 
“Sziaiicziau, geriau žiūrėk sa
vo kupaliaus.

jam

iszvažiavo
ma.

geriau žiūrėk sa

REIKALINGA.

džiais 
sa is” 
es),

cours-
per

pe r 
su

yra pa- 
r egida-

i i

Kursas universiteto 
vilegija ti'k turtingu ir Iii, k u-i 
rie gali praleisti kelis metus’ 
vien tik pasimokinimui. Uni
versitetas atidarė savo duris 
vakarais ofiso ir fabriko dar
bininkui. 'Tonais, jaunas vaiki
nas ir mergina, norėdami reali
zuoti savo troszkimn, gulį pra
silavinti ir ingyti mokslą ku
ris juos prirengs augsztesnoms 
virtoms. Bet la apszvieta nelik 
jauniems bet ir senesniems, ku
rie savo jaunystėj neturėjo jo
kiu progų- Universitetas aprū
pina ir tuos, kurii* negali as- 
nn'iiiszkai lankyli kliasas. Yni 
daug žmoniii, gyvehaneziu to
li nuo universiti'tu,'kurie toms 
progoms negali pasinaudot i, 
bei kadangi jie negali vykti in 
universitetą, tai universitetas 
pas juos vyksta — kitais žo- 

“susi ra sz i ne j i m o k n r- 
(correspondence

arba inst rūkei joms 
paczta.

Dabartiniu laiku 2!) univer
sitetai mokina studentus 
paczta. Tieji universitetu 
sirasziliejimo kursai ” 
naszus iu universiteto
riszkas dienines kliasas. Kai- I
kuriose insteigo.se tie patys 
mokytojai, kurie mokina dieni
nius studentus veda las nami
nius kliasas, kitose specialiai 
mokytojai pasamdyti vešli tas 
kliasas. 22 universitetai 'pripa- 
žysla ta namini darba ir duo
da kreditus, lokiu budu 
dentas gali užbaigti trijų 
tu kolegijini darba namie, 
praleidęs dar viena mota uni
versiteto dieninėj kliasoj gali 
gauti'kolegijos laipsni. Be-veik 
visi imi versit(*tai reikalauja 
nuo norineziu iszgauti kolegi
jos laipsni kad paskutinis me
tas Imtu praleistas kaipo 
ninis studentas universitete.

Yra daug ir invairiu subjek
tu naminiams studentams, bet 
suprantama kad m* tiek daug 
kiek mokinama dienomis. Na
miniai studentai gali pasirink
ti isz 48 subjektu. Paini nešinu* 
czionais tik kelis — alnidemisz- 
kus, rokundu vedimas, žemdir
byste, bakteriologija, chemija, 
pieszimas, inžinieryste, Vo-kie- 
eziu kalba, matematika, muzi
ka, farma'kologi ja (vaistu

filozofija, 
, zoologija, ir t-l. 

gal būti

110

stū
mė-

i r

diė-

)1. Irtais paežiais metai 
392 universitetu 
jimo ’kursai” 1 
Beveik visos 
laipsnio moks^iszWs insteigos 
invede ar neužilgio inves to
kios formos apszyįolima.

Uzionais Amerikb randasi ir 
taip vadi na irios 
deuce schools” 
mo mokyklos), j(>s yra priva- 
I iszkos

iiuive rsiteto

• m'iižiljįio in vos lo-k 'J M . •

“coi'ri’spon- 
(susiraski no j i -

List eigos. Pirm negu 
prjsiraszysi prie bile kokios 
privat iszkos indkyklos 
nieko bendro neturi su univer
sitetu sužinok viską ka lik ga
li apie ta mokykla. Nes yra to
kiu mokyklų kurios lik lupa 
pinigus-

Naminio mokslo mokeseziai 
mainosi, las priguli nuo-sub- 

nni versil olai

kuri

las
je’ktu. Xe 
siūlo visus ■

Del pilnu informacijų apie 
tavo ypatingus norus gaii 
kreipi is prie areziausio iirtivof- 
siteto. Adresą galima gauti isz 
vieszo knygyno. K.L.l.S.

VISI

48 subjektus

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mninieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užytnas galvoje, 
Galvos porszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne stempomis). 
parduodama vien tik per
THE HAMPTON LABORATORY 

724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigia preke.

30

Iszrasta ir

mus:

Mrs. John Agones, Peach St., Al- 
“Ke

letu metu pdgalios turėjau influenza, 
kuri persimainė in numoniju ir likau 
labai silpnam padėjime. Turėjau bai
liu kosuli, skausmą krutinėjo ir jau- 
cziau kad mano plaucziai buvo blo
gam stovyje. Viena diena girdėjau 
kaip viena motoro kalbėjo savo drau-* 
gei kaip Dr. Whites Lung Healer 
gyduole iszgyde ja nuo panaszios li
gos kaip ir mano, todėl pirkau bonku- 
tc tosios gyduoles ir pradėjau varto- 

j ti ir džiaugiuosiu jog taip padariau 
, nes sziadien esmių drūta ir su links- 
i mmnu dirbu namini darba. Jaigu szi- 
' ta gromata pagelbės kitam sergan- 
I ežiam tai galite ja pagarsinti.” 
I Gulima pirkti nptiekose arba tiesog 
į nuo First National Laboratories, 

mil- ' Lehighton, Pa. ad.

BUDROE VAN SERVICE
i Krausto visokius numinus ir kitokius

m 11
į

J

šiai pririszo jauti, tas nutruki 
reikia

Ir pririszes jau
ti prie egles, nuėjo gaudyt ano 
tariamo jauezio. O vagis

kažin kur nusisuks! Kil 
I — sujeszkot! ’ ’

tavos kokia

4 4 
szinius

suko bernnieziui: 
kiau- 

ue- 
Pažiurejo in auti

“Tamsta, 
parody k,

J

National

rodamas bego ir bcgo per krn-! 
mus, ir invedes -.eni iankomv

greitai sprmlo palikes ii,i . . . ~ . „ . . . . .. ,P „' , . . 1 . . daigius, nepaisant kaip toli. 1 unnie
jauezio: atsiriSZo ir nnsi-jĮarn tikrus didelius automobilius.
nu. Led lie led senis i <z-( l’reinamos prekes. Kreipkitės pas: 

lindo isz tankumyno ir nerudi 
jauezio, parkian.-ziiio spjaudy

mm, 
prie 
vode

o’

i
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I

tikrus

damas namo.

(M —• r ■■■»*<■ i' • <

• . 334 W. Pine St.
Tolia us bus.

ANT. BUDREVICZIA 
Mahanoy City, Pa.

Bell Telefonas 341-J.
^I-RAŠKAUŠKAS

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje.

Ant antro floro Kline Sztoro.

Lietuviszkos Pasakos.
1 i .s1''' »

.. ........ ......  i ■■■. ' —

SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.

'' ' ' įll, ' * '' Į ,(|1/

Apie miszko sarga ir jo 
tris sūnūs.

(lyvctio pagiryje miszko sar
gas. Tu rojo Iris sunns: viemus 
Iszi'jo mokytis ant 'kriaueziaus, 
kilus aid sziauczio, o Iroczias 
nenorėjo
inoisterystos, bet iszejo in giria 
ir pristojo prie bandos žmogžu
džiu. Žmogžudžiu vadas gra
žiai ji priėmė ir pridavė jam 
viena žmogžudį, kad iszmoky- 
I u ir szita 'bernaiti vogt. Vienu, 
diena žmogžudys eidamas in 
girria, iszsivede ir ji, sakyda- 

“ ITisiine pasiprabavėsi
mo vogi ; pažiuresiu, ar Ims isz 

nauda!” Nuėjo 
abudu in didele bala, kur tarp 
knikh) buvo anties guszta. Isz 
tolo buvo matytis, kaip anties 
kuodas kyszojo isz gusztos. 
Žmogžndis ir

Lik, pavogk nuo anties 
laip, kad ana tave 

pamatyt u!’’ 
bernaitis ir atsake: 
dedyt, man pirma

tai Indą asz 
(k1 ra i, t ai-gi 

Ir eme vagis ant pil- 
gusz- 

o mokytinis paskui ji. 
Žmogžudžiui beeziiiožiant, ber
naitis iszpjove jam isz ezebato 
padu. Kiausziniiis nuo anties 
pavogė, bei eidamas atgal, pa
mate kad jo czdbatas be pado- 
Bernaitis iszs’umie padu isz ki- 
szeniaiis ir atidavė. Žmogžndis 
tarė: 
vagis, 
balo padu ir 
Ir parėjo abudu namo.

Antra diena žmogžndis sako 
mokvtiniui: “ 
bernaitis ves jauti tur

gau parduot. Pavogk tu nuo jo 
jauti, kad anas nepamatytu.” 
Bernaitis nuėjo in miszka, pa- 
si'kavojo szalia kelio ir laukia. 
Pamalė, kad atsiveda jauti, pa
bėgiojo priesz, Imt rauke nuo 
kojos czebata, iszpurvino visa 
iu purvyną ir numėtė ant kelio; 
o 
( 
guli ezebatas ant kelio! Paėmė, 
pakylėjo, patabalavo ir

Lt! ezebatas purvinas, o da ir 
v urna s 
czebata, 
\ragilius, 

nuo

man
kaip reikia 
vis žinosiu!” 
ži nrek ! ’ ’

atsigulęs cziaužt ‘prie 
mok vi i n is

vogt, 
t 4

„ M A /r

, v < • r .
' i

v o , 
los,

‘‘(lorai, jau esi neblogas 
kad iszpjovei man cze- 

asz nemaeziau!

sa v o 
vienas

tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t .t.
S2O W. Centra St. Mnhanoy City. P*.

OSB

Laidoja kunus numelreliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz-

19 W. Center St. Mahanoy City I 
~ • *

MASZININES “AUSYS” KURIOS SUSEKA /

'i

H

< ''h. r.

■■ i-

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

pats ve! pasikavoje. Prisive- 
la bernaitis su jaueziu, žiuri:

tavo: PRISIARTINANTI EROPLANA.
me k a n i sz k a s ausis” 

(dideles triiibos) su kuriu pagelba artilerije gali susekti pri- 
siart inant i eroplana ir isz kokios puses jisai atlekia, idant szo- 
vikai galėtu Imli pasirengia in juos szauti.

farmakologija 
mokslas), 
Užvedu kalba 
Skaitytojui gal būti neaiszku 
kaip galiom mokintis labora
torijos mokslus namie. Uhica- 
gos ir Wisconsin ’o universite
tai aprūpina studentus su ma
žoms I-a borat ori joms pabandy
mams. Suprantama kad už Inos 
kursus reikia truputi dauginus 
mokėti.

Kuomet
ir užraszytas universitete, in
strukcijos lapas jam pasiuns- 
tas. Kuomet 
lekcija ir atlieka 
darba, ta lapeli mokytojui at
gal pasimiczia. Mokyto'jas per
žiuro ta lapeli ir su kore’ktais 
ir antra lekcija vėl studentui 
pasiunezia. Ir taip daroma per 
visa kursą.

Dieniniu ir vakariniu kliasu 
studentai gali pasirinkti isz 83 
subjektu.

Kad tos moksliszkos progos 
butu visokioms kliasoms 'pri
einamos, universitetai vartoja 
moderniszkus iszradimus. To
kiu budu Massachusetts Uni
versitetas, 1923m-, pradėjo var- 

radio” i
Kursai, 

Amerikos literai ura, P’rancuzu 
kalba, muzika, ir 1.1., isz 8 ar
ba 10 pra'kaTbu, buvo kolegijoj 
profesorių duoti. Norintieji pa
sinaudoti kursais 
$1.00 in Department of Educa
tion, Boston, Mass. Jiems rei
kalinga medžiaga buvo pa- 
siunsta ir paskirta ka mokin
tis ir ka skaityti. Užbaigdami 
kursą gavo speciali radio cer- 
tifikata, Net 1,63() studentai 
prisirasze, ir netik isz tos vie
nos valstijos, be't isz beveik 
puses visu valstijų.

fizika,

studentas priimtas

pasimokino savo 
pra k t i szka

4 b

Mokame S.czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie j Visu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepo«. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikalą su musu 
banka nepaisant ar mažas 
didelis.

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

GYDlKIS SU ŽOLĖMS

ar

— neimsiu!” Numotos 
iiusivedė su jaueziu. 
greitai pagriebė cze- 

bala nuo kelio, apibėgo per 
miszloi aplink prieszais ir vol 
numėto czebata, o pats pasika- 
vojo. Prisivedė bernaiti 
mate vėl czebata ir tarė:

A al elekt rikiszkos isz'kilnies rodo b h

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-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

s, pa- 
“ Rei

kia gryžt paimt ir anas czeba- 
las, tai bus pora!” Pririszo 
jauti ir sugryžo ezebato paimt. 
'Tuojau vagis iszszoko isz tan
kumyno, pasiėmė czebata, atsi- 
riszo jauti ir nusivedė- O ber
naitis nuėjės jeszkojo, jeszkojo 
ezebato ir nerado. Nusispjovęs, 
gryžta atgal, žiuri ir jauezio 
11)0 ra!

'Trecz'ia diena, žmogžndis vėl 
iszsiiinte savo mokyt i ui girion, 
pavogt kita jauti, kuri ves ant 
turgaus. Szis nuėjo in girria ir 
pasikavojo szalia kelio. Neužil
gio pamate, kad atsiveda jau
ti, (o palies žmogaus, tiktai 'ki
tas suims. Vagis, tuojau inlipo 
in medi ir pasikabino ant sza- 
kos. Prisivedė bernaitis su jau
eziu ir pamate-pakorėIi “Aha! 
tai gal tas vagis pakartas, ku
ris vakar mano broli apgavo! 
Užėjo mat ant tokio, kad ir ji 
isztempe!” Ir nusivedė toliau. 
Vagis tuoj nuszoko nuo me
džio ir aplink apibėgės priesz, 
vėl medyje pasi'kabino. Prisive
dė bernaitis ir pamate, kad ki
tas pakorelis kalio, bet insižiu- 
rejas geriau, tarė sau: ale visai 
toks-pat, kaip anas. Sako, kad

atgal Dėkite savo

J

Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszlo, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užimu, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz vlrsz 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaud' 
ma, puslapiu 902 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų

Dr. C. J. BERGER
SPECIALISTAS VYRU IR MOTERŲ LIGŲ 

NERVISZKU IR CHRONISZKU 
Garsingas Specialistas per 23 metus. H

katalike 
del namu

Reikalinga
ar mergina
geram miestelyje arti 

Lietuviu bažn vežios. Prie 2 
vaiku kaipo gaspadine, mokes
tis atsakanti, darbas ant >1R° 
laiko.
ant szio adreso:

Mr. B. Julius,
- 21st Street,
(’arson Station, 

Pittsburgh, Pa.

ATTENTION!

naszle 
darbo,

gera

Prie toti “ 
pininka.

kaip mokslo tar-
inimdami

Meldžiame a t s i sza ūkti 
t.95

140 pasiuntė

T

apszvietimo 
draugavęs, Robertas Cox, ap
skaitė, buk Amerike žmonys 
ekonomiszkai yra verti 1,500,- 

w « • L • . • • i i • *

LADIES!
YOU R DRUGGIST 
RICOMMKND8

ROYAL PURPLE
PILL8

Dis. by First National Laboratories,
i ILehighton, Pa.

katalogu. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkus - - » i

M. ŽUKAITIS,
25 G ii let Rd.

kolonijas. Adresuokite szitelp:

Spencerport, N. Y.
»

pakorelius voluos neszioja, ei
siu atgal 'pažiūrėt, ma'ž ir ežia 
ta pati vėluos atnesze!“ Nuėjo 
jauti palikes, tada vagis greit 
nuszoko nuo medžio, pasiėmė 
jauti ir pafsivede namo. O ber
naitis sugryžes, visur jeszkojonaitis sugryžes, visur jeszkojo j 
jauezio, bet nerado ir sugryžo,

Pabaigos aukszcziausia mokslą Universituose, stenegsi insi- 
gyti psisiekima kaipo specialistas, per moksliszka isztiri- 
nejima ir praktikavima. Taigi sergantieji kreipkitės pas 
tikra specialistą, kuris su pagclba naujausiu iszradimu ir 
aparatu isztirineja juso liga. Tik tokis gal suprasti jeigu 
juso kūnas yra sveikam ir drūtam padėjime ir jeigu visi 
dalis kūno prideranczei veikia. Gyduoles, Viole-rays, Serum 
ir Intravenous ampules, kurie ineina tiesiog in krauja, tai 
yra keletą budu del gydimo ligų. Jeigu sergate tai tuo- 
jaus reikalaukite pagelbos nes laukti yra pavojinga. Krei
pkitės pas garsinga specialistą

Dr. C. J. BERGER
20 N. Centre St. Pottsville, Pa.
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TIK MEILEJE LAIME

Ne Viskas Yra Auksu Kas Isz 
Virszaus Blizga.

Pagal žmonių panikas parasze
F. Vi ra kas.

Bus kokia dvid(*szimt metu 
atgal, priesz Karmelitu bažny- 
ezia Kauni*. trukszmingai, 
smarkiai užleki* keliu vežiku 
vežimėliai. Juose pilnai buvo 
prisėdo su 
nes vyru, 
tuose rubose 
tais lankosi*, 
pavėduosi*, 
dideliam gatves žiopliu papik
tinimui, prie dvieju vežimėliu 
prasidėjo koki tai ginezai, pri
kalbinėjimai, 
pasigirdo verksnias, tylus, 
skaudus prislopinta-s, tik nuo 
žmonių akiu uoliai slepiamas. 
Neužilgo vi>as dalykas paaisz- 
kt*jo. Nes viename dar tėbese- 
dejo ponas jaunasis, o ant rami* 
panele jaunoji. Kodėl jie in 
bažnyczia nesiskubino, tai tas 
tegul mus nestebina, 
mergaite jauna, vos 
kos metu, o nors 
pavadint nebuvo galima, tok
sai isz akiu szvieti* malonumas 

o visame sudėjimo ir 
matosi 
nuolankumas.

Kalines

gėlėmis prie kruti-

paskui ja nuseko ir ponas jau
nikis, kurio užsispyrima vis 
tik sesuo valiojo perlaužti.

Mat! kaip naszlaitei var
gas gyvent pasaulyje, — atsi
liepi* viena i^z motoru prie 
bažnyezios vestuvninku būrio 
suvažiavimo priviliota. Jauno
sios tėvus pažinojau nuo pat 
jaunystes — buvo raeziais, ir 
nors jauni pasimirė, bet vis 
szis-tas ir vienturtei naszlaite 
liko.

buvo raeziais, 
pasimirė*,

— uz-— Tai ji turt ings ? 
klausė* jos kaimynka.

— Et! ar tamsta kur matei 
naszlaite turtinga
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Kaip ir kodėl szalis 
save saugoja nuo 

svetimu maru.

pažystami stojo isz pres'f.ingos 
poses, ir su žodžiais svaidyt 
in kaire ir deszim*. žiūrėtojai p 
eme szaipytis, juoktis, kisztis 
in vedamas pesztynes, tankiai 
negailėdami asztraus žodžio ir 
ingiliancziu pastabu tad ves
tuvininkai kibo in paszalie- 
cziiis, paszaliec/Ziai puoli* ves
tuvininkus, prasidėjo triukf-z 
mas, szauksmas, cypimas kly 
k imas a lasas tik galvi* gaude, 
ūži', o kaspinai, apykakles ke
pures kopeliuszai, skrybėlės 
karts nuo karto in viivzu lak
stė, kaip klojime kuliant sziau- 
dai, kuomet keliolika spragilu 
isz ju grūdus aižo. Policijai iii-' 
sikiszus tolimesnes muszlynos 
sustabdė. Laurynas ir Vinksz- 
naitis paimta in szaltaja kaipo 
j )a t ys k a I ežia usi e j i
triiikszmo sukėlimo. Taip tad 
nesitikėtai ’ 
pesztynemis 
ka ginczy|damosi dvi szaly-gat- 
veje stovinezios mergaites vie
na kitai taip kalbėjo:

— Baisiai kvaila toji Ma
riute, asz visai in nieką nežiu- 
recziau, tik in tai, ar turtingas 
o nors ten butu szlvksztcsnis 
ir nemalonesnis net ir už pati 
velnią, tai eiczian už kažko, 
kad tik jausežian kad jis pini
gu turi. Gražumas nedaug ka

o 
dalijant tuoj ink y rot u. 
Laura. £inau gerai, 
ra kas jame patiktu,

kcpeliuszai,

1,

Bjauriausias nusidėjimas yni,

notDa ug immigrant u, ir 
gryžtaneziu svecziu, negali su
prasti kodėl, kuomet jie atva
žiuoja in Amerikos uosta, nuo 
jn atimta visi augalai ir sek
ios, koriuos jie vežasi isz Euro
pos. Netik augalai ir sekios su
laikyti bet niekad jiems nesu
gražinami- Daugelis tiki kad 
Amerikos muito aficieriai ar
ba inspektoriai ima tas daržo
ves ir vaisins del saves, ir ne 
del sunaikinimo. Yra faktas, 
kad in Suv. Valstijas negali
ma invežti vaisiu ir daržovių 
be leidimo, ir leidimai duoti tik 
kaikiirioms daržovėms ir vai
siams.

Kuomet muito inspektoriai 
ai vynioja arba atidaro ir per- 

irnrnigrantu paklotus, 
s arba skrvneli 

kornu

— lova ir 
i neat

stos. Dėdės viską, kas po Ma
rintos tėvu mirties liko iszpar 
davė, o 
bon o dabar kaip ir 
už vyro priosz jos noru stumte 

<>! tai tokia naszlaite*

ir inoteiiszknjn bill- 'iiotiiui ponulyje nieks
su geliu bukie- 
žoelžin vestuvių 

Iszlipti pradėjus.

o liet isz vienio 
verk> mas,

jaunoji.

Ji buvo 
szeszioli- 

ja gražuole*

gerumas, 
apsiejime 
kuklumas, 
kiekvienas isz arezian 
žystaneziu paprastai j 
Marinti* ja vadindavo.

() jisai buvo tai žmogus nors 
jaunas, bet baisiai nemalonios 
iszvaizdos, tamsokas, kumpa
nosis surūgusio veido ir ant 
k ii* k prie Marintos visus trau
ke kaip pauksztelius prie žy- 
dinezin sodan, ant tiek nuo jo 
kas tai tokio visus tarsi stum
te tolyn st ūmo, ir oda paszinrp 

• davo kuomet net v ežiomis kenot

akys >n jo akimis s..._.... . .....
likdavo. Bet ežia neina apie 
gražuma nei pirksi nei iszmal- 
dausi. bet ponas Laura* kokiu

nekaltybe*, 
. kad 
ja pa- 

gražiaja

|tf.:

paežiu paėmė* savo glo 
verst i na i

vėst uves, 
jei panele

stūmė, 
daleli*.

— Tai dimnios 
atsiliepe kita, nes 
nenoromis tai ir ponas jauna
sis atsispyrės, nes ji vos ne vo> 
i>z vežimėlio isztraiikta.

— Kaip-gi nes gvoltu noi 
pasogos, ant to atsiliepe koks 
tai vvras isz iszvaizdos in kai 
vi ar szali kalvi panaszus — po 
nas Lauras, tai didelis paiko- 
rius, už pinigus ir in pragaru 
nueitu ir dėlto jam ne tiek gal 
voj pati ir jos gražu mm 
kirk paezios pasogas 
kad ponai Vinksznaieziai 
tyliai bet prikalbėjo, 
tukstaneziu rubliu tuoju s 
skaitysiu tam, kas ves ju Ma
riute.

vpac?
i nors 

kad dr
al

J'ai ten be kokio skan 
dalo prie szliubo neapsieis 

balsu,
at 

(*iki m

KONTRAKTINES VINCZEVONES.
gal konl ra'kt'a ir naujas tiesas 

os per rrhe-
Pirmutines vineziavones pa

kurios perėjo 1909 meto New Yorke, buvo padaryt 
Whitomore isz Cbi- 
mazgu moterystes.

Ja Coeroft isz New Yorko ir E ugeninsza 
rago ir tokiu bildu likos porele siiriszta 
Milton Levey snrasze svodbini kont rakta, jaunavedžiai ant jo
jo pasirasze ir'kriukis atliktas. «

roiszko,

staeziai susi- jaunuosius

siliepe keletas 
pažiuresim.

Bažnyczioje prie didžiojo 
altoriaus jau žvakes buvo už 
degtos žmonių būrys ji buvo 
apsupęs, žingeidžiai žvalgyda 
miesi in zokristijos duris, isz 
kur kas minuta laukta ponu.* 

iszeinant. Szone 
bažnyezios prie kertes stovėjo 
jaunas žmogus atydžiai plof-z 

kalnie-

prie*

cziunii apsisiautęs ir 
o regimaibuvo siejoji*, t<»ki atmusze ir *’iumi apsiblausęs 

jo veidas, ir kiekvienas isz ar- 
cziau ji pažinu.'-iii, juokauda
mi, ji dideliu puikoriuin vadin- 
da v o.
sirem.e ir nors sesuo ant 
molio pastovo pasistojusi 
lai jam in ausi kugždėjo, jis in 
tai nieko neatsakinejo, 
galva kratė ir galiausia 
balsiai atsiliepe:

— Mano sesuo, ar asz daug 
du tukstaneziu rub

liu. ar tai taip didelis daiktas* 
Pagalios 
rosi, tai tegul ja ir duoda, mani* 
ant pelu nesugaus. Antrame 
vežimėlyje, kaip akmenine sto
vy la iszbalusi, su rankomis 
kaip maldai sudėtomis, iii baž 
nyczia nusigryžusi. sėdėjo Ma 
rinte, ir su aszaromis pasiuvu 
šiomis akimis perpus verksz- 
lendama, tyliai kalbėjo:

— Dediene, mano brangiau
sioji dediene, nor> man visa 
gyvenimą tarnauti 
tai velyeziaii. negu eit už tokio 
kurio nemvliu.

— Nebūk jau mažu 
kiir atkirto dediene, taisydama 
gausiai iszpuoszta ant galvos 
kepuraite; žmoguj turtingas, 
bendorius, busi sau szeiminin- 
ke, poni meisteriene 
vienas tave pagerbs 
vienas tau

noriu

gatves

vestuves užsibaigė 
i in szaltaja, apie*

tai eiczian

rr
tete ?...

Tai jau ponas apsiimo- 
O asz galutinai 

pat apsimaseziau ir sakau po
nui, kad nors man pri.* ii'tu net 
elgetaut 
kaip lil<t 
žmogaus...

taip
nes lar- 

baisus daly
jus namus apleidžiu;
nvsta ne toksai t

ayz turiu sveikas rankas

eit, tai velycziaii 
žmona tokio godam

Mvlimi dėdės

ne

kas, o
ir t ikrą noi\i dirbt i.

rl’ai tarusi, tarsi bėgdama nuo 
grot-ianezio baisiau-

T
: kokio jai 
šio pavojaus, iszliego iszlo-'si

liaus kalbėjo puldama jiems in kristijos ir puldama ant laiptu 1* 1 • 1 • • «kojus, atleiskite man, 
Imt jums sunkumo,

o kad m* 
tai eisiu

didžiojo 
graudžiomis

altoriaus, 
asza rom is.

ap* įliejo
Žmo-

tarnaut bet jau manos nevers-' nes priosz vargsze mergele tu- 
kad lai pri- rinezia malda luposi* ir szirelyjkite, nes jaucziii, I 

mok(*(‘zian .savo gyvastimi.
Koks po to pasidaro triuksz- 

mas ir maiszatis, tai net sun
ku apaky t i. Toks 
sispyrimas visiems buvo

įsu pa gurbą prasiskyrė, ir kai|

meile szaltoje ir ba- 

o nors ne
bot kad 

mane norėtu vesti, ne valandė
lės ni'mastycziau. Kas ten! pi
nigai tai pamatas — be! buk 
sveika mano miela, jau ir taip 
ponai manes laukia.

Mariute betgi visai pri(*szin- 
o kuri isz 

iszmiiit iiigesm*, tai

Jaign boba apgauna savo vyra, 
Negana kad yra paklydus, 

Bet ibi szetoniszkai užvvdlis.
O ar žinote:

Jog užvydejirrni'S yra tai 
baisi kirmėle,

Kuri graužia motorėliu 
szirdele,

Ne tik ka nuo to pasensta, 
Bet per dienas mislina apie 

nii'kvsla-
Sztai ana diena vienoje 

vietojo buvau,
Sekanti atsitikima regėjau: 
Ona buvo baisiai užvydus, 

Ir truputi isz kelio paklydus, 
Ba mane kad ir josios vyras 

taip daro, 
Kokos ir ji baikas naktimis 

iszdaro.
Sztai ka jai kurna da rodi no, 
Net isz džiaugsmo pražibejo: 

“Iszdegink jam akis,
() Iada namie sėdos per 

naktis. ” 
Kada Petrukas ta vakara 

namo parojo, 
Tuojans jam neviernuma 

iszmetinejo, 
Prikiszinejo jam apie kokia 

ten monke,
Jog buvo su ja ja parke 

Džonkszene, 
ant to nusiszypsojo 

iszsispa viedojo, 
Bet tik tiek atsake:

“Go tu liel, tu smake.
Onute isz piki ūmo pasiuto, 

Kitos tokios ne yra aut svieto.
Pagriebė bonknte karbolines 

rukszt ies,
Petrukui mete tiesiog in akis, 

Nobagelis nuo dideliu 
kaneziu ant ulyczios iszbego,
Ir in ligonbuti nugabeno, 
Onuka su paika 'pakuteno 

In kalėjimą nuvaro, 
Ir už groteliu uždare.

Tai matot kokis tai už- 
vydejimo vaisius

Yra (ai nusidėjimas baisus 
Priesz Dieva, 
Ir pati svietą.

Sziadien Petrukas be akiu 
pasiliko, 

Namie nesiranda ne skatiko 
Ba nėra kam uždirbti, 
In darba negali eiti.

Noriais Onuka dabar, 
graudinasi daug, 

Ii* per naktis kalėjime stau 
Kad per savo kvailumą, 
V v ra i n va re in ak luma, 

Ir tamsuma.
Tokes bobas kad perkūnai 

trenktu,
Pirkioje volnei ant geležines 

lovos temptu, 
Tszdegins ir jai akis, 

Visa pekla isz to džiaugsis, 
Nebūkite u'žvyde 

Turėkite kantrybe, 
Vyrui tikėkit, 

N i e k o n e n žm e t i n e k i t.

žiuro
krepszius arba sicryneies, ran
da juos pilims kornu, popu, 
vaisiu ir augalu. Irnniigrantas 

tikėdamas kad 
nėra. Labai

juos atsiveža
szioj szalyj lokiu
sunku muilo at‘i<’ieriams kiek
vienam immigrant ui aiszkinl i 
kad jo sekios arba augalai Ims 

jo. Suv. Valstijos
kad neinsilcidus vi-

sulaikvs

gos buvo nuomones, 
ju buvo
iszkarto apsakinėjimo perszok; 
si metu dvideszirnt du ir jus 
nuvesiu in sodžių, tarp lauku, 
pievų, miszku ka tai vejelių 
glostomi oszia, geliu kvapsni 
mi kvepia, biteliu ir invairiau- 
sin vabzdžiu milijonais knibž
dėdami gaudžia, dūzgia, ir in- 
vairiu invairiausiu paukszteliii 
gie? moliu cziulbi'jiniais džiau
giasi, malonejasi.

(TOLIAUS BUS.)
■ '.........................  " ■ - ■»■■!■■■. ■ ■ 1

PAJESZKOJIMAL
Pajeszkau Kazimiera Medze- 

pepros 26 motai kaip Amorike,

T I'

vi su- Szia- v 117.-

) 
, po valandėlės atsikeldama nuo 
altoriaus, jau žymiai aprimus, 

iii susirinkusiu buri, 
ana jauna vaikina

tai net
jaunosiom už- pažvelgi*

' neria- : pastebeji )

I *et rukus
Isz visko

1 >

»

ranku, ir labiausia tiems, kurie į ploszcziūmi apsisiautusi, liiski
.. i vestuvėse prisivalgyt paraudo, ir prie jo prieidamat i k ėjosi

. koks tai sopulys Ji span.ie nės ir prisigeri iki siiiipnko ir pri-

Ir dabar vežimėlyje isz- 
veži- 

ka

tiktai
pus-

vimomet pasega gy-

nor* man 
prisieitu.

kueli

kiek
io ki(*k- 
()užvvdes. i) nors 

Lauras ir nepirmos ruszies gra 
žuolis, bet nieko sau žmogus, o 
galiausia vyrui gražumas ne 
nereikalingas, tiktai darbsztu- 
mas, te i si n gum ils, 
taupumas...

—• Asz žinau mieloji dedie- 
nele, jautriai pertrauke Mariu
to bet kad asz jo visiszkai ne
myliu.

— Tai pamilsi, tai pamylsi 
nebijok; in tai atsake dediene, 
poni Vinksznaitiene, 
s taliuviene, nes jos 
apart stalių dirbtuves dar tu
rėjo menka rankandu krau
tuve vidur-miestyje, ir stipriai

dorumas

nes
turtinga

vyras

neramiai sukinėjosi ir tankiai 
dūsavo. Bet in ji mažai domes 
kreipta, ir jis nelabai kitu pai 
se, o žiūrėdamas in zokristijos 
duris taip užsisvajojo tarytum 
apart jo bažnyczioje nieko ui 
butu buvę.

'ruoni tarpu zokristijoje kal
ba kas kart tapo gyvesne

Tarp pamergių panele jau
noji stovėjo drebėdama, iszba
lusi, s u užverktomis akimis. 
Isz antros puses stovėjo po
nas jaunasis dar ne malonesnis 
negu kad paprastai, o

ant krutinės sudėtas ran- 
in ji tyliai kalbanczius, 

tiktai galva kratė ir po valan
dėlės gana balsiai atsiliepi*:

Nors mane iižmiisztume- 
1e, ir tai prie szliubo neieziau 
patol, kol man ežia prie liudy
toju ponas Yinksznaitis du 
tukstaneziu rubliu neats kaitys.

Ale duosiu, duosiu, ant 
atsake paneles 

Mariutės dede, mikeziodamas 
ir akimis mirksėdamas, tarsi 
in jas kas butu laboko.* pripy
lęs; duosiu tik ne dabar, 
tokiu pinigu su savimi 
szioju...

Nėra -kvailiu laukt, ant 
to nemandagiai ponas jauna
sis atsake, pažadėta patieszyta 
o asz ir taip darau didele ma
lone, kad su naszlaite apsive- 
du, laukti dar — ne kvaily.*.

Prasidėjo aiszkinimai, szne 
kos, praszymai, prikalbinėji
mai o kaip po ilgu tąsymąsi, 
visu užsipuolimu pono Laury
no pavargęs užsikirtimas tapo 
perlaužtu, tas susiraukęs iszejo 
isz tarpo ji apsupusiu vestuv
ninku ir prie Mariutės prisi
artinęs tarė:

— Eiva Mariute, eiva, te
gul tas greitai baigiasi, nes jau 
man gerklėje kaulu atsistojo.

Mafirtte pažvelgė in 
sužadėtini atsiduso,

F | Y

mus 
kas,

užverktomis 
puses stovėjo

to patylomis

laikvda-

n (‘s 
non be

savo 
pridėjo

siszokt iki
kad daugelis nosis nuleid 
kvintos, 
ros akvse

prii 1st ant. Todėl 
o ant 

net asza- 
k iiomet 
dingo,

uekuriems 
pasirodė, o 

insitikino kad viskas 
kad noveisint net in paties po
no jaunojo p ra szymu s, Mariu 
te ne klausvt nenori invairiu 
jai daromu iukalbinejinm, pra 
(lojo isz karto 
bet, toliaus kaskart 

ant padaryt

po biskeli bam- 
ga rsiaii 

uiuriK/t ant padaryto jiems 
užsivylimo, ir galiausia kas žiu 
ar nobutu pri(*j(* iki muszly- 
niu, jei ne vietinio kunigo kle- 
bono atėjimas. Žinoma visi nu
tilo, o kuomet 
buvo placziai 
perstatytas, klebonas iszklau- 
sos vienos- ir antros szalies (art*

Mano vaikeliai, moterys- 
te yra paties 
sakramentas;

visas dalyka.s
i rnuszvie.* tas

pi ni<> i nrinis

Dievo insteigtas 
netinka todėl 

taip szventa dalyka iszni(*kin- 
1i prekiavimu ir 
d<*r\ bomis.

Pinigas mano vaikai tai ma
mona, tai meszkere piktos dva
sios naguose. Kas vardan ma
monos artinasi prie altorio at
likti moterystes priesaika, tas 
sau-valiai atsiduoda 
no nagus

in szoto- 
..v - tik lupomis at

lieka tai, ko szirdis nejauezia 
ir per tai papildo kreiva

O kas moteryste laiko

y 1H‘S

pri-

Imt

tarė:
pona.* Juo

Nuo justi kaip matau,

tad

saiku.
už sakramentu, kad Dievo aky 
vaizdoje prisie.kia meile ir ja 
jauezia szirdyje, tas gali 
tikru Dievo globos ir malones.

meile 
buvo tolyma; tavo viliojo pri
žadai pinigu tikėtoji* pasogoji*, 
o tave versta prikalbinėjimais. 
Tai pažine, persiskyrete;
bukit Dievo Apvaizdai dėkingi 
kad jus sulaikė nuo didžiau
sios nuodėmės, nuo Dievo aky
va i žiloje melagystes.

— Dėkoju tap t«ve dvasisz- 
kas, tarė Mariute, biicziuoda- 
ma kunigo ranka, mane spyrė,

Mano geras
buvai nuo mažumėlės 

prietoliumi buk dabar 
globėju ir nurodvk .man vieta, 

naszlaiti*

zapai: 
mano

: i

kur 
d‘ 
kaina tarnvsto

J nozapas 
mus, jautriai pažiurėjo 
vargsze panele jauna ja, 
do isz bažnvezios, ir su vežiku 
nuszvilpe in miestą, 
vest uvninkai isz bažnyezios 
iszejo, Marintos jau nebuvo, 
ir tiktai nuo paszaliocziu žiū
rėtojų sužinojo kas su ja atsi
tiko. 'buomet poni Vinksznai- 
tiene kibo in vyra, kad priosz 

merga i t e teket 
boreikalin- 

iszkaszcziu ir

vargsze naszlaite porai 
ličiui priglaustu, kol sau tin- 

susirasiu. I
nie-ko nesąkyila

ja ut ria i • m 
isz ve-

Kuomet
1SZ

ka r- 
žmona ' intikinti 

kuomi

kurie

už rankos patraukė Mariute, ranka prie szirdies, ir tarsi jo- buvau paklusni bet jaueziu, 
knd ta rioroms-nenoroms i>z jo dideli pajutusi skausmu, at- kad to bueziau nopergyvenusi.
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jos patarimu 
spirdamas pridarė 
gu vestuvėms 
žmonių pajuokos, ponas Vink 
sznailis žlojojimosi, atkirsda- 
mas tuo pat eme paezia barti 
už bloga mergaites iszaukleji- 
nųi, prikimszima jai galvos be
reikalingais romansais, o jaus
damas kad prirodymais 
tais sunku
szauke kaip apsėstas, 
ne tik atkreipė in save e&incziu 
atyda, bet ir praeiviui' sutrau
kė, kurie kas kart skaitlingiau 
apie ji pradėjo rinktis. Poni 
Vinksznaitiene, žymiai silpnės 
ne už vyra, iszkalba ir balsu, 
ir jausdhVrta, 
krutino spTogtu, 
szauks, su dideliausiu pik
tumu kreipėsi in poną jaunaji 
Laura, ir rankomis skėtrioda
ma, grūmodama trepsėdama 
kojomis, visoms pusėms ji nie
kino, vadindama godiszium 
skupuoliu, ir net biauriu ir 
nelemtu žmogum. Ponas Lau
rynas nors nelabai jautrios 
szirdies, bet tokiu tirsžtu skau 
džiu žodžiu gausumu iki gy
vosios indurtas, už iszniekini- 
nia atsilygindamas iszuiekini- 
mu, i 
laike

balsu 
kad nors jos ir 

tai ji neper-
su

vad indama
ir net biauriu

irgi už dantų liežuvio ne- 
i, o vis su priekasztnis 

si. Vinksznaicziu globai. Lauryno
su

vežimėlio iszlipo; ir pamergių sake drebaneziu nuo susėjau-1 () kad jums*.dodes ilginus ne- draugai palaikydami ,jd puse
apsupta i nėjo in bažnyczia, u j (lininio balsu: | bueziau sunkenybe sziandien Ijrgi prisidėjo, Vinksznaicziu

paeina isz Kauno Red-, Pa k ro
jaus Vals., Kulicu Kaimo. Tu
riu svarbu reikalą lodei mel- 
Ižin atsiszaukt. Girdėjau kad 

lt
i
gyvena Philadelphia, Pa.

Peter Wem'ber
152 - 10th St.

North Chicago, Ill.

Pajeszkau savo szvogerio 
Juozą Gudina, pirmiau gyve
no Clinton, Ind. da'bar nežinau 
kur. Paeina isz Padvariszkiu 
kaimo 
o*

Pa(*ina isz
Igliaukoos Paszto. To

ni atsiszau'kia ant adreso. It 
Ant. Stankūnas, 

10(> Moser Ave.,
Coal Dale, Pa.

Pajeszkau Igną Ignatavicziu 
Au-gsztdvario 

Vals., Gojau'S kairrto. Seniau 
gyveno Baltimore, Md. Jo bro
lis Alekas mirė Lietuvoje. Jei
gu kas apie ji žino tegul pra
nešta • lt.

Mart in Melkeviezius
16 S. Spruce St.

paeinantis isz 
Gojaus

Mt. Carinei, Pa.

Pajeszkau mano pus-broli Ig
ną Krasniska paeina isz St ro
ges Dvaro, 
Girdėjau kad 
Scranton, 
ant adreso:

.los. Krugelis,
17 Hemlock St 

Wilkes-Barre, Pa.1.94)
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Krokelaukio Para.
gyvena apie 

Tegul atsiszaukin

•>

Lietuvhzkaa Graboriut ą
K. RĖKLAITIS 5

Laidoja numirėlius pa- , 
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
nlnke motorems. Priei
namos prekes.

> 610 W. Spruce Hd.
1 __ ____________
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atimti nuo 
taip daro 
šokius svetimus insektus ir ap
saugojus szali nuo maru. Ir 
apart nepaprastu augalu paro
doms arba vaisinimo tikslams 
muilo inspektoriai
viską — vaisins, kvietkas, dar
žoves ir i ava i riu rusziu auga
lus. /

Eederalis Augalu K varant i- 
nos Ipstatymas isz Rugsėjo 20, 
1912, nepaviJina inneszima ar
ba ingabenima tu
dien muito aficieriai turi 
laikyti beveik 22 instatymus, 
kurie draudžia arba reguliuoja 
inleidima svetimu augalu ir 
produktu. Kiekvienas uostas 
Suv. \’alstijose turi peržiūrė
jimo tarnyste. Szita tarnyste 
kontroliuoja ingabenima kornu 
ir kitu mažu grudų isz kaiku- 
riu szaliu. Daugiausia insektu, 

isznaikino medžius, ja
vus ir kitus augalus Suv. Vals
tijose, paeina isz svetimu sza
liu. Ir visi buvo atneszti arba 
invežti in szia szali.

Inspektoriii raportai parodo 
kad 'kasmet jie priversti isz- 
naikinti szimtus rusziu visokiu 
pavojingu insektu. Svarbu pa- 
temyti kad septynios ruszys in
sektu, kurias net sziadien val
džia asztriai kovoja buvo in
vežti apie trim metams priesz 
priėmimą K varant ino instatv- 
mo. —F-L.I.S.

ir PARANKIAUSIAS
" KELIAS

5 LIETU
L J

/

•v*

O j tu, Juozuką i, 
Su Mariuke, 

Greitai apsimalszykite, 
Juoku tiek nedarykite- 

Czialukui per ausi duokit, 
In rankas dėdės paduokit; 
Ba jau visam Skrantone 

kalbėti eme,
Buk (‘žaliukas dvi merginas 

npveme.
Ir ant‘szirdie»s aq>sirgo ligos, 

Negalėjo pasijudyt isz vietos.
Ir bobeles ten negeresnes, v 

Ba da daugiau sztarki'-snes,
, Per dienas tik staugė, 

Be paliovos girtuokliauja. 
Oi bus kaulu braszkejimas

Ir dantų griežejimas,
.Taigų tuojans neapsiimuszy$, 
Baltruviene vėl ten atsilankys.

>

Baltijos Amerikos 
Linijos 

1 Kalėdos Z 
Lietuvon 

"ESTONIA” 7 GRUODŽIO 
Važiuokit visu keliu 
vandeniu in paezia 

KLAIPEDA
Per laisva j i Danzigo porta. 
Isz ten tiktai vienos nakties 

kelione kitu laivu
$107 TIESIOG IN KLAIPEDA

(Treczia Kliasa)
IN ABI PUSI TIK . . $181 

Populiariszka turistine 3czia 
kliasa tiktai $10 brangiau už 

vienpus. $15 už abipus.
Taksai atskirium.

Informacijų kreipkitės in vietos 
agentus ar staeziai in kompanija

Baltic America Line
r

10 Bridge St

ei

f

New York
■
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Adventai jau netoli.
Tik 33 dienos lyg Kale

— Ketverge pripuola Pa- 
dekavones Diena (Thanksgiv
ing Diena) kuria tai diena 
szvenezia po visa Amerika.

— Szv. Juozapo bažnyczio
je prasidės keturesdeszimts va
landų pamaldos 5, G ir 7 Gruo
džio.

ta < <

— Ponstva Martynai Mel- 
kevyeziai isz Mount (’arinei 
ana diena lankėsi Shenadorije 
ir Mahanojui pas gimines ir 
prie tos progos atlankė redys- 

Saules.”
Džiure Pottsvilles slide

praejta Ketverga iszrado Tony 
Scatton ir Tony Spalone isz 
Ilazletono kaltais padegimo 
Katalikiszkos Airisziu kleboni
jos Mahanoy Plane. Laiko tojo 
teismo pasirodė kokiu bildu 
szetonai žmogiszkam kūne su
bjaurina merginas ir priversti
nai priverto jais ant kekszingu 
gyvenimu, kdkiu budo valde 
paleistuviu urvas kuriosia 
daugiausia buvo kitokiu tau
tu tėvu dukteres o
niu ne vienos. Sudže Bechtel 
dabar perinai ne kancije kalti
ninku nuo $5,000 lyg $10,000 
nes apelavojo ant atnaujinimo 
teismo. Bausme už toki prasi
kaltimu vra nuo 7 Ivg 10 metu. 
Klcbonije
prabaszczius 
kun. Fleming karsztai kovojo 
prieszais paleistuviu urvas ku
riu per daug prasiplatino po 
musu aplinkinių ir tokiu.budu 
tiejei pardavėjai merginu kū
nu atkerszino jam.

— Miesto Burmistras
vadas policijos McLaugblinas 
pranesza, buk rustai uždrau- 
dže vaikams naudoti mažus ka
rabinus, kurie szaudami pada
ro nemažai bledes žmonoms 
kaipo pavojus perszovimo kitu. 
Lai tėvai savo vaikams 
drandže naudoti tuos
įnikus, nes kitaip turės užmo
kėti bausmių.

— Bažnvtinis choras laikys 
pokyli tiktai del sąnariu choro 
Seredos vakara bažnytinėje sa
lėj o Ketverge vakara, Thanks
giving diena laikys balių ant 
naudos bažnvežios.

DIDELIS BALIUS
Rengia S.L.A. 211 Kuopa, 

Seredoje, Lapkriczio 24, Nor- 
Xevicziaus saleje. 
vai. vakare.
Ikarui parūpinta pirmos

makaroni

padegė už tai, kad 
tos parapijos

ir

nz- 
karabi-

good time”. Visus szir-

Prasidės S 
(Irkestra tam va- 

kle- 
sof. Visi kurie atsilankvsit tu
rėsit ‘‘ 
dingai kvieczia 
t.JH) Kuopos Valdyba.

DIDELIS CHORO BALIUS!
Szv- Juozapo Parapijos baž

nytinis Choras, Mahanoy Ci
ty, laikys dideli balių Ketver
gi) vakara 25 Novemberio, baž
nytinėje saleje. Prasidės 8 vai. 
vakare, (irajis gera orkestrą. 
Inžanga tiktai 50c. moterems ir 
merginoms 25c.

DIDELIS BALIUS
Paskutinis priesz Adventus. 

Rengia Szv. Kazimiero Parapi
ja, Saint Clair, Pa- Pelnas ant 
isztaisymo bažnyczios. Atsibus 
Subatoj, Lapkriczio 27, para
pijos svetainėje, St. Clair, Pa. 
Prasidės 8 vai. vakare. (Irajis 
pirmos klases orkestrą. Kurie 
pribus, turės “good time”
kurie nepribus, gailėsis. Inžan
ga 50c.

O

EKSKURCIJA

in New Yorka
NEDELIOJ 5 DECEMBERIO 

$4.00^eltavas Tikietas 
Treinti apleis Mahanoy City 4:40 
ryte. Grįžtant apleis Jersey City 
(Excrange PI. Stacijos) 7:20 vak.

(Eastern Standard Time)

Lehigh'VMley'
'Railroad

—Mlitiaftte Bl«cfa.Dlamen4

SHENANDOAH, PA.
— Pana Agnieszka St anai- 

eziute, sugryžo isz Filadelfijos, 
kur užbaigė pasekmingai mok
slą. dabinimo veidu. Pana Ag
nieszka atidarys ncužiglo 
“beani parlorn” del musu mo
torėliu ir merga i ežiu.

— Szv. Jurgio bažnyczioje 
praejta sanvaitia likos suriszti 
mazgu moterystes .Jonas Vi- 
vaszius: su pana Ona Siddle.

— Praėjiu Ketverga atsibu
vo laidotuves Marijonos, myle- 
inos pacziules Juozo Visockio, 
21 N. Chestnut ulyczios su tri
mis miszioms kurias laike ku
nigai Dninczius, Miksza ir 

ant kuriu dalybavo 
pažysta-

atidarvs

Miksza

motore, 
per 

Paliko 
vvra

Dargi s, 
daugelis giminiu ir 
mu. Velione, turėjo vos 3G me
tus, mirė 15-ta diena Novein- 
berio, Ashlando ligonbuteje, 
kur turėjo net septynes opera
cijos in laika vieno meto. Bu
vo goraus gyvenimo
gera pati vyrui ir mylėta 
tuos, kurie ja pažino, 
didžiausiam nu lindimi a 
Juozą, vaikus Alfonsą ir Ma
riute, dvi seseros Agota Raml- 
liene mieste ir Franciszka Sa- 
bestiniene isz Minersvilles, du 
brolius Juozą ir Viktori Paliu
kus miesto; atvažiavo in Ame
rika būdama maža mergaite. 
Nuliudusis vvras ir szeimvna 
sudeda karszta 
visiems tiems, 
ant laidotuvių 
puikins 
žiedu del mvlemos 
motinos.

Detektyvai pribuvo ana 
diena isz Bayonne, N. Y., pasi
imdami su savim pabėgėlius 
Vlada Ivanski, 30 metu, su jo
jo gaspadinele Kosiczienc ir du 
josios vaikus, kuri pabėgo su 
juom nuo savo vyro. Vyras pri
buvęs paskui pabegelįus taip 
nudžiugo kad pasigėrė ir iszva
žiavo adgal namo prisiunsda- 
mas palicije idant savo bobele 
parvežtu adgal namo-

padekavonia 
kurie pribuvo 
ir paaukavo 

bukietus ir vainikus 
paezios ir

savim

Šiliškio, 
savo

v v ra

Melrose Park, Ill. f Fran- 
ciszka, mylema pati Dainiai ko 

neilgai apgailestavo 
mylemo sūnelio Jono, ku

ris mirė apie du menesiai at
gal, nes ir ji paskui ji nuėjo in 
szalta kapa. Velione sirgo apie 
asztuonis' menesius. Paliko di
deliam nnliudimia savo
Daminika, tris dulkteres ir ke
turis sūnūs isz kuriu 
jauniausias turi 1G metu. Szei- 
myna Šiliškiu kitados gyveno 
Krel)s, Oklahomoje, kur pergy
veno apie 35 metus, po tam per 
si k raust e in Melrose Park kur 
gyveno tik 3 
ves atsibuvo 
apeigomis.

Laidotu-metus.
su bažnytinėms e

Worcester, Mass. — Marga- 
gavo per-reta Varna gel iene 

skyra nuo vvro Juozo. Vvras 
mokes po $12 kas savaite del 
jos ir vai'ku užlaikymo.

Jersey City, N. J. — Du vy
rai, su kuriais jis gere saliune, 
bet kuriu pavardžių nežino už
puolė Antanu Yuokwsky 27 
metu, ir parmusze ant gatves, 
perskele jam žanda ir gali bū
ti galva. Policija tu vyru jesz- 
ko.
■       .... - — . — * -   - -

FARMA ANT PARDAVIMO.

dera ir derlinga farma ran
dasi Locust Valley, maždau- 
giau 200 akeriu žemes, 1G0 ake- 
riu dirbamos ir 40 akeriu misz- 
ko ir girios. Budinkai visi ge
ri, kluonas, vistftinyczia, kiau- 
le-tvartis, korninyczia ir 1.1. 
Gyvenimo namai yra du — vie
nas naujai pastatytas. Bėgan
tis vanduo striboje ir pas tvar
tus. Ant farmos randasi trys 
szaltiniai ir bėgantis upelis. 
Yra 4 arkliai, 9 raguoti, G kiau
les, visztu, aneziu ir t.t. Visos 
reikalingos maszinos del dide
les farmos, didžiuma naujos- 
Viskas parsiduos už prieinama 
preke. Atsiszaukit pas locni- 
ninka. (t.9G

Frank Konsavage, 
R.F.D..NO. 1 Box 130

Barnesville, Pa.

Isz Lietuvos.
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KERSZYDAMAS KAIMY
NUI SUBADĖ PENKIS 

JO ARKLIUS.
Kaunas. — Spalio menesio 3 

diena, atvyko kriminalinen po
licijoj!
Stasys, gyvenantis Didžiajame 
kaime, Kurkliu valscziaus, Uk
mergės apskriezio, ir pranesze 
kad to pat menesio nakti isz 1 
in 2 diena nežinomi piktada
riai subado pei igananezius 
pivejoe 5 arklius. Atvyko val
dininkai prasikaltimo vieton 4 
arklius rado jau padvėsusius, 
gi penktas dar buvo sziek tiek 
gyvas. Nusikaltimo vietoje jo- 

, vien prikiu pėdsaku nerasta 
laistyta kraujo.

Vedant kriminalines polici
jos valdininkams' tolimesni ty
rinėjimą intartas pil. Repoczka 
Alfonsas, gyvenantis tarno pat 
kaime, tarnaujantis pas Vidzi- 
kauska Antano. Padarius pas 
Repoczka krata rasta kruvini 
drabužiai, gi Vidzikausko buto 
stalo stalcziuje labai

Remiantis kratos davi
ii* Vhlzikaus-

smailas

■ umbi .in I MOW—

PIRKO CARO
BRANGENYBES

New York. — Czionaitinis 
deimantu pirklys’ Weiss pirko 
isz Sovietu valdžios buvusiu 
Rusijos caru carieniu brilian
tu dali/tarp kuriu yra Kairi
uos Didžiosios karūna isz 1,520 
deimantu, Vertes, sako 52 mil»- 
onu doleriu caro Povylo 1 ti’- 
aszmenis kardas, deimantu. \ 
sodintas, carienes Elzbietos 
aukso tabokine, kurioj yra in- 
sodinta. 2,000 deimantu ir kuri 
esanti verta 15 tiikstancziu do
leriu ir t.t.

Kiek Weiss už tas brange
nybes sumokėjo nepaduoda
ma. Briliantai yra gabenami 
in New Yorka, ir Amerikos 
mil ion i ui n kės moterys 
jei uores juos insigyti.

Sovietu valdžia turi 
daugiau kaip 200 milionu ver
tes caru cariehiu briliantu, ku
rie manoma taipjau parduoti, 
o surinktus pinigus suvartoti 
plūgams, maszinoms ir kitiems 
reikalingiem daiktams insigyt.

tų dali/tarp kuriu yra Katri-

carienes

gales,

dar

*

prisipažinti

peilis.
niais Repoczka 
kas buvo sulaikyti. Užklaustas 
R<‘peczka iszsyk
nenorėjo ir visaip spyrėsi, bot
parodžius kruvinus drabužius, 
kaltu prisipažino ir apreiszke: 
Spalio 1 diena vakaro motu jo 
szeimininkas Vidzikauskas in- 
daVe jam peili, kuris rastas 
prie kratos,
pil. Kontrimaviezians visus 9 
arklius. Atėjės pievon, kur ga
nėsi arkliai, jis ten rados tik 
penkis ir juos visus subadės ir 

Pranesz.es apie 
szeimininkui Vidzi- 

nepaten- 
pasi-

, kuris 
ir liepe subadyti

jis ten

gryzes namo, 
tai savo 
kauskui, kurs likes 
kintas, kodėl Repeczka 
teisino, kad tamsumoje negale-,
jes visu surasti. Repeczka sius
damas Vidzikauskas indaves 
jam 2 pus-bonkes degtines, 5 
litus pinigu ir vėliau žadejes 
duoti daugiau pinigu. Sulaiky-į 
tasis Vidzikauskas kaltu nepri
sipažino, bet einant kvotos da-‘ 
viniais jo kalto inrodyta ir ma
tyti, kad visas inciatorius bu
vo kaip tik VĮdzikauskas. Vi
sas szis smurtas padarytas i: z 
kerszto, nęs Vidzikauskas su 
Kontrimaviczium 
del žemes ir notches sklypo už 
tai kersztavo. Sužaloti arkliai 
inkainuoti (>,000 litu vertos.

Repeczka

bylinoj n-s i

Rozalija

Vidzikauskas ir 
pasodinti kalėjimam

ŽENTAS PASMAUGĖ 
UOSZVE.

192G Vasario 27,
Gilevicziene iszvažiavo in Žiež
mariu miesteli, o namie paliko 
savo motina Urszule Bokerienc 
ir vyra Ignasiu (lilevicziu.

Ignasins pasilikęs namie del 
baszcziu susipyko su sene, in- 
insikarszcziavo ir sugriebęs 
virvagali padare kilpa, užmė
to ant kaklo ir sene pasmaugė. 
Pasmaugęs nuvilko tvariau ir 
in meszlus i n kaso.

Aplinkiniai gyventojai, 
manydami, kas galėjo sn Beke- 
riene atsitikti ome jeszkoti vi
sur ir rado.

Gileviczius buvo pa si slėpės, 
bet policija surado ir areszta- 
vo.

Kauno apyg. teismas sz. m. 
Spalio 21 dona Ignasiu Gilevi- 
cziu kilusi isz Bublių kaimo, 
Žiežmariu vai., Traka aps. pa
smerkė 12 metu sunkiųjų dar
bu kalėjimo.

NUSISZOVE.
Spalio 4 diena Traku apskr. 

3-czio Rajono pasienio polic. 
pol. Narbutas isz kariszko 
szautuvo perszove sau krutino, 
nuo ko tuojau ir mirė.

Nusižudžiusio kiszeniuj ras
tas laiszkas, kuriame atsipra- 
sza savo draugus ir praszo, 
kad jo nusižudyme nieko ne
kaltintu.

Priežastis nežinoma; 
ma, kad del sunkaus ekonomi
nio gyvenimo.
DAINŲ KNYGELE, teipgl tinkama 
kaipo eiles ir dekliamacijos. 92 pus
lapiu, popierini apdarai.
- W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,

MAHANOY CITY, PA.
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Preke 25c
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ANT SOSTAPYLES NAMO. NAUJA VĖLIAVA PLĖTOJO
Per Armistice Day nuo sostapyles namo Washingtone pir-
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GUODOK MOTINA
SAVO.

‘ ■

Buvo graži žiemos diena. Ra
miai szypsojosi saulute, nors ir 
ne tokia linksma kaip vasara. 
Sniego nedaug — gražu. Tolu
moj mates būrys važiuotu 
žmonių. Ant lauku visur tyku, 
ramu. Aplink apjuosė laukus 
miszikai nuliude snaude 
traukti sniego szarmalais.
Tokioje dienoje traukte žmo

gų trauke iszeiti in laukus.
Einu.... Kaip malonu, linki

ma! Paėjės keliu atsisėdau aut 
szalvkelio akmens.

“Dieve, mano Dieve!
girdo skaudus dejavimo bal
sas... Pakeles akis pamaeziau 
iszlengvo einant vargsze senu 
te.

Tegul bus pagarbintas Jėzus 
Kristus,’’
ma prie manes.

Ant amžių...”
Ar nebijai tamista szalczio, 

ant laukoj 
nei jam szaL* 

kalbėjo liūdnai senute. 4.

ap-

! 1 pa si -

tarė ji prisiartinda-

I

f

ma karta plėtojo nauja vėliava drauge su Amerikos vėliava. 
Yra tai Service Flag (tarnybos vėliava) padovanota per Ame- 
rikoniszkas motinas kuriu sunūs žuvo laike Svietines Kares.

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raBzymo, del vaikams.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO
*

Preke 15c

MAHANOY CITY, PA

AKYVAS VAIKAS.
Mažas Jonukas nuėjo su ma

myte in žverineziu. Kada atė
jo prie kletkos kurioje radosi 
garnys, Jonukas užklauso ma
mytes:

— Mamyte! Ar tai tas pats 
garnys ka mane atnesze!

— Kodėl vaikeli ?
— Ba jis taip ant įnamy tos 

žiuri, rodos kad mamyte 
žinotu! *
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. they’re buried 
just the same

5
,.;u

A MISER buried his money 
in the earth at the foot of 

a tree. Every dav he went to f
feast his eyes upon the sight of 
his treasure. A thief who had 
watch him for some time 
came one night and carried off 
the miser’s gold. The next day 
the miser, finding his treasure 

’ torc^his clotlies and filled
the air with his lamentations. 
A neighbor heard him and 
when he learned the cause said, 
“Don’t grieve so, but go an I 
get a stone; place it in the 
hole and fancy it is your gold. 
It will 1)0 of quite . as npieli

USE 
was. ’ ’

to vou at; vou r nionev
•' : į ♦' •

♦>

YOUR1; savings are proba'bly 
not buried in a hole at the toot 
of a tree. But maybe they’re 
BURIED just the same. The 
miser’s gold was of no service 
to him, and if your savings are 

service to you they’re 
much as the 

Make 
-- be of some USE 

to you. Make it EARN MORE

of no
buried just
miser’s treasure was. 
vour money

as

MONEY for you. You do this 
by investing

in Preferred Stock of
<<ll 1 , I ' I , II

Pennsylvania Power & Light Co.
IT’S SAFE and .... r,

. n » 1 * *

pays dividends every 3 months amounting to over 6% a year on the dollar
Cut ou£ and mail to order stock or for complete information.

Pennsylvania power & light cq 
Preferred Stock Dept., Allentown, Pa.
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(Mark X in [ ] meeting your requirements)
[ ] Please send me free copy of booklet telling more about your

[ I

Buy your shares 
from any em
ploye of the 
Compan y — 
they ’re our sales 
men.

■e —.

lU

į

-at-

I J

Preferred Stock and the Company
I wish to subscribe for. .......

(yearly dividend rate of $6. per share) at price of $98.00 and
r t " * 1 1 . i

shares your Preferred Stock

■> T ’ 1 f

accrued dividend per shąro. Send bill to me showing' exact 
amount due.

ihare* your Preferred Stock 
(yearly dividend rat© of $6 per share) on Easy Payment plan of 
$10 per share down and $10 per share per month until $98 and 
accrued dividend per share Is paid.

1 wish to subscribe for. i

* K ’ f ' L

[ ] Please ship.............shares your Preferred Stock (yearly dividend
rate of $6 per share) at $98,and accrued dividend per share with 
draft attached through.

Name of your Bank 
■ '! *

Name
Street

City <

a

T

A r

«

M

I vk ”

The , Company 
maintains a Re
sale Department 
for the benefit of 
its stockholders,
to assist and ad
vise in the tesale
of any of

shares.
v y *, «

/
*
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plonai apsivilkės, 
mat vis jaunas, 
In-” [

“Neszalta, motut, bet kiir-gi 
tamsta eini ?”

Czia senute nieko neatsako, 
tik galva palenkė ir aszaros 
pradėjo riedėti jai per veidą. 
Supratau jos nelaime. O, be-, 
szirdžiai žmones. O, nedekingi 
vaikai, kurie atstumia nuo sa
ves, savo moeziute, beszirdžiai.

“Turbut nelaime atsitiko,” 
paklausiau senutes. Ji nubrau
kė nuo skruostu aszaras ir ta
re:

“Ne vaikeli, Dievas dar lig- 
sziol gelbėjo nuo nelaimiu, gy
venom isz Dievo Apvaizdos 
tvirtai, visko buvo, jei tik bu
tu meile namuose buvusi. Su
nūs apsivedė ir nebenori toliau 
motinos užlaikyti, varo isz na
mu, sako asz tik jo duona val- 

vargsze senuteIr vėlgau! ’ ’
pradėjo verkti. Blizgauczios, 
kaip stiklas, aszaros krito ant 
baltos žemes.

5 <

jos suszelpti.

esu

(), J)ię4n tariau asz, “glo
bok ja! Kad galeeziau pri- 
glauscziau ja, bet ir asz 
menkas, silpnas, neturiu kuo

Isztraukes pas
kutini doleri padaviau senutei. 
Jinai paddkojo ir melsdamosi 
nuėjo... kur! .

Praslinko daug melu, kada 
asz vėl aplankiau savo gimti
ne. Senutes jau neberadau, nes 
jos vargo kelione užbaigta bu
vo. Jos sūnūs, tas beszirdis, 
kurs iszvare motina isz namu 
ir-gi jau pasenės. Vaikai jo su
augę — vyrai. Vienas suims 
dar mokslus jo, bet toks buvo 
tinginys, isztvirkes sėdėjo 
kiekvienoj klesoj po dvejus 
metus. Kiti du sūnūs prie ūkio, 
bet kadangi liko praskolinti

■ namai, neberimo ir jie,
neklausvdavo skriausdavo 

Sr

neli, galop abu iszejo in miestą 
gj’venti paliko vargtza tęva 
viena. Liko vienu-vienas sene
lis, kaip stuobris, visu nžmirsz- 
ta. Po namus skolininkai 
vaikszcziojo, jo laukus dirba. 
Vargas seneliui. Ir tas moky
tas sūnūs, — taip ir jis užmir- 
szo savo tęva.

“Visu likau apleistas, 
mirsztas,” 
jo senelis.

tevo
se-

Po namus

v uz- 
aszarodamas kalbe- 
“0; Dieve brangus, 

taip vaikai mane užmirszo?
Juk insakei: Gerbk tęva ir mo
tina savo!”

Ant žodžio “motina savo,” 
senelis kalbėjęs, ir liedamas 
graudžias aszaras prasze kad 
jam Dievas dovanotu už moti
nos iszvaryma. Atsiminė jis ta 
nelaiminga diena kada moeziu- 
te-sengalvele iszvare isz namu, 
ir verkt norėjosi, bet pataisai 
klaida buvo negalima.

A. RAMANAUSKAS
LIETUV13ZKAS GRABORIU3

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

< < motina savo

[esbalsamuoja ir laidoja mlruelus 
ant viiokiu kapiniu. Padrebus penio- 
ežia nuo paprascziauslu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veeeliu. krikutyniu lg 
kitiems pasivažinėjimams.

fiaU Telefonai 1171-M.
“ • M*. •» .1 «, <.•*«> II •   —>į> w ,
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