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ISZ AMERIKOS
STIKLAS UZ

DEIMANTUS
j * ______
ANGLEKASIS UŽMOKĖJO 
$1,500 UŽ STIKLĄ, MANY-

1DAMAS KAD TAI 
DEIMANTAI.

Shamokin. Pa. — Kokis tai 
agentas deimantu 

jeszkoti

PAMATE VYRA;
MIRE

NEMATE SAVO VYRO PER 
KELIOLIKA METU, O 
KADA JI PAREGĖJO, 

KRITO NEGYVA.
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Lalszkos ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adreso!
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38 METAS

ATRADO PENKIS
ANGLEKASIUS

APGAVIKAI SUIMTI
NETIKRU

ANGLEKASIAI UŽLIETI 
PER VANDENI SURASTI 

GYVI.

PARDAVĖJAI 
DEIMANTU SUIMTI.

PRIGAVO DAUG LIETUVIU 
SZIOJ APLINKINĖJE.

Isz Visu Szaliu ™™a svwba 137 LIETUVOS
LIEŽUVIAI;

SAVŽUDINSTA

SUDAUŽĖ NEPRASZYTAM 
SVEOZIUI GALVA UŽ 

PAN1EKINIMA 
NUOTAKOS.

GELŽKELIAI LIETUVOJE 
NENESZA PELNO.

L.ŽP’
vos gelžkeliai pernai davė 3 
milionus litu nuostoliu, neskai
tant 10 milionu kuriuos valdže 
indejo invairiems statybos dar 
bams. Autorius to praneszimo 
kaltina valdžia, 
ežiai užsimojusi
Esą, Mariampoles stotis kai
nuos miliona litu, 
Vil'kaviszkio,

4 4 pranefeza, kad Lietu- 
pernai

Lodžius. — Pas gaspadoriu 
Bagajeva atsibuvo veseilc Jo- 

Jmiczarko ,su Marijona, 
gaspadoriaus, kaime 

pusiaunakti

SAVŽUDINSTAPAPILDE 
DAGIRDUS KAD VYRAS 

SERGA.
ISZBUVO PO ŽEME 

201 VALANDAS.
.Jonas Ka

pe r
Pottsville, Pa. 

ralevicz( 0 likos suimtas 
palicije ir uždarytas kalėjime 
už pardavinėjimu stikliniu dei
mantu vietoje tikrųjų, pinigau
damas daug žmonių szioje ap
link iii i e je.

Saluninkas 
ežius likos apgautas ant 350 
doleri u, kuriam apgavikai pri
žadėjo atvežti (Icimaidu, palik
dami jam 
dėžutėje 
iszpildys savo žodi ir prižadė
dami duoti jam ir jojo paežiai 
auksinius ziegorelius 
magarycziaus, bet kada 
mant iniai ageidai“ 
Narutaviczius perim'tas akyvu-

('hij.ipawa Falls, M’is. — Mrs. 
Elzbieta Herbert, 78 metu, stai- 
gai paregėjus savo vyra, kurio 
neinate nuo daugelio metu, taip 
tiioni persiėmė kad ant vietos 
krito negyva.

Herbert ’iene
nežinomas 
pribuvo iii 
kvailiu, kuriems pasinio kelio
lika deimantu pigiai. Na ir su
rado viena, kurisai davėsi save 
prikalbyt tam apgavikui. Buvo 
tai Fra nas Run t a, kareivis isz 

Kares, kuris iszeme 
isz banko 1,200 doleriu ir jiasi- 
skolino nuo draugu 300 dole- 

užmokedamas viso 1,500 
už 24 deimantus ant 

kuriu ketino uždirbti gerai 
parduodamas juos kitiems. Bet 
agentai permaine gerus 
mantus ant paprasti 
lianas .sziadien ap' ei kineja simatymui su savo prisiega

Kvietines

riu, 
doleriu

czionais

kuris

viso

>
dei

st ik lo ir
sziadien ;

savo pinigus, bet ateitoje Ims 
iszniintingesnis, nes už moks
lą brangiai užmokėjo. Kiek tai 
panasziu kvailiu randasi ant 
svieto, o kai]) Barnumas ]>asa- 
ke: “vienas gema kas minuta’’ 
del naudos apgaviku.

vienas gema kas minuta

NUŽUDĖ MOTINA
SEPTYNIŲ VAIKU.

Heading, Pa. — Pabėgės isz 
pamtssselNi*’- 
AVarnesville

privjflaTHos ** isz 
, Mikolas Tvar- 

ehivskis, nužudė kirvuku Kat
re Keivalskiene, motina <se*pty- 
niu vaiku, kada josios vyras 
buvo iszcjas iii darba.

Priežastis žuelinstos buvo ta, 
kad Kox’alskieue liudijo, kad 
jisai neturi proto ir ji uždare 
pamiszoliii prieglaudoje. Ana 
eliena Tvarelovskis likos pa
leistas namo, bet jojo szirdyje 
dege neapykanta prieszais mo
tore, kael per josios 
jisai likos uždarytas
Ii u name. Tvardeiviskis gyveno 
kėdės eluris nuo Kovalskicncs, 
turi paezia ir kelis vaikus. Li
kos vėla uždarytas pamiszeliu 
prieglaueloje ir dabar turės at
sakyti už papilelyta žudinsta.

Mikolas

priežaste 
pamisze-

fn

BANDITAI NUŽUDĖ 
TURTINGA NASZLE PA- 

SLĖPDAMI LAVONA 
UŽ PECZIAUS.

Seattle, Wash. — 
rent i na Monks, 
le, kurios turtas sieke suvir- 
szuin 'puse milijono doleriu, li
kos nužudinta per nežinomus 
banditus ir apipleszta nuo Ke
liolikos brangiu deimantiniu 
]>apuoszu. Po tam josios lavona 

už peeziaus skiepe. 
Banditai iszkrate visa narna.

Mrs. Plo
tu rtinga nasz- 
s sieke

su

paslėpė

SUĖMĖ VOKIECZIU LAIVA 
JURESE.

Vokieczin laivu

New Yoi'kas. — Jungtiniu 
Valstijų pakraszeziu sargybos 
laivas McCall suėmė jurose 
140 mvliu nuo Ambrose szvv 
tūrio laivo,
Carmen plaukusi isz Hambur
go ir pargabeno in N<?w Yorko 
uosta. Valdininkai saiko, laivas 
Cannon gabenęs 
gėrimus ■ 
Skotiszkos degtines 
daugiau kaip $5,000,000.

Kodėl tas Vokieczin laivas 
buvo suimtas atvirose jurose, 
toli už nustatytos 12 mvliu ri
bos vyriausybe, atsisako duoti 
bet kuriu paaiszkinimu.

Kiti saiko, kad laivas Car
men szmugeliaves emigrantus

— 100,000
svaigiuosius

4 4 >keisti
vertes

jn Jungtines Valstijas.

neinate savo 
vyro per 22 metus, su kuriuom 
turėjo koki tai nesupratimą ir 
laja diena josios vyras dingo 
nežine kur. Sztai ana diena ap- 
laike jiji žine, kad atsilankytu 
in ligonbute kurioje josios vy
ras Oliver, 78 metu randasi ant 
mirtino patalo. Elzbieta su sa
vo kaiminka nuvažiavo in li
gonbute, kur paregėjo savo vy
ra po taip ilgam nesimatymui. 
Iszejus isz ligonbutes, Elzbieta 
sukrito 
in kėlės miliutas. Vvras

VYRAS NUŽUDĖ KITA 
UŽ ISZDAVIMA 

SLAPTYBES.

po žeme

Jonas Narutavi- 
apgautas

ant ui vežios mirdama 
po pa- 

i, ro
dos isz naujo adgijo ir kaip ro
dos pasveiks, bet apie mirti sa- 

paezios da nežino, nes dak
tarai bijosi jam apie tai pra- 
neszti idant toji žine ir jam ne
priskubintu mirti.

NORĖJO UŽDĖTI
IDANT GALĖTU PRA- 

NUSZVILPE 
$4.900.

8\jinl Louix, Mo^—Angliu
kas laikrasztis 
inies’’

Jonas Franckus, 
amžiaus Liet u vys, 
900 kuriuos

vo

BIZNI

Hartleton, Pa. — Isztikruju 
turėjo džiaugsminga Dėka vo
lios Diena mažas miestelis 
Tomliicken, kada pasklydo ži
no, kad gelbėtojai užtiko gyvus 
penkis anglokasius, kurie bu
vo užlieti per vandeni 16 No
vom bėrio, iszbudami
per 201 valandas ir 10 ininutu. 
Viso laja diena užlieta szeszi 
darbininkai bot szesztiyda ne
surado. Iszgelbetais yra: Au
gustas Jenczyk, tėvas 6 vaiku; 
Mikolas Laurenca, singelis; Jo-

Lornacz, singelis; Jonas
Karotinus 

Smith nesuranda. Szis pasku
tinis ketino apvaikszczioti savo 
metines sukaktuves apsivedi- 
mo Thanksgiving diena.

Utarninke, kada nelaime at
sitiko, motina Laurenco iszvi- 
re sriubos del savo sūnelio ant 
vakarienes kada sngr.vž isz 
darbo, bet motina 
savo sūnelio, todėl per dovy nes 
dienas szilde sriuba su vilczia, 

kitus iszgelbes

nas
Gondera, siugelis;

si ngel i s
o

sugryz 
nesulaukė

LOBTI;

4 4

Franckus

ne vos $8,000 aukse 
kaipo paranka kad

kaipo 
“dei-

nesugry’zo

Mažam 
arti Czens-

buk josios

St. * Louis 
talpina sekanezia žinia: 

44 metu 
neteko $4- 

jis buvo per ilgus
medus susitaupęs.
dirba vietos skerdykloj gauda
mas tik po $25 iii savaite.
prie szitokios algos jisai priėjo 
tiktai per ilgus metus. Tuo tar-

Ir

pu gi kiti Lietuviai atvažiavę
isz Lietuvos da vėliau 
prasigyveno, prisipirko 
ir važinėjasi smarkiais 
mobiliais.

Fanckus

uz ji, 
namu 
auto-

kad žmo
nes greitai pralobsiu isz slapto 
degtines biznio, kitaip ‘vadina- 

“Amerikoniszka profesi- 
tokie

<>• i rd ėjo,

Amerikoniszka 
kuriai

mo
ja”l<uriai ypacz tinka 
žmones kaip jis. Kodėl tad jam 
neužsidėti “

bizni ir nepraloliti'!
Ir kuomet szitdkios mintys 

siuvo jo 
ke ana

minksztuju geri-
mu » y

galvoje, pas ji atšilau• 
nepažysta

mas vyras ir paragino ji toki 
bizni užsidėti. Paskui tas nepa
žystamas atsivedė da kita 
pažystama kuris pasisakė* 
ris $4,000 ir norėtu eiti

O .. . .

Nedeldieni

ne
til
si!ir norėtu 

Fanckuni in bizni isz puses.
Viskas buvo apkalbėta, pel

nas isz projektuojamojo biznio 
iszrode didelis ir greitas, rei
kėjo tik ])inigu sudėti ir gauti 
vieta bizniui. Rytojaus diena 
nuvyko jie visi trys 
Franckus iszsieme visus

in banka 
savo 

pinigus, $4,900. Bankas norėjo 
duoti jam drafta bet jis užsi
spyrė ikad butu “cash.”

Visi trys “ 
su pinigais vėl in 
namus. Busimas jo 
nas” 
pinigu, sudėjo juos in 
ta i t e, pridėjo prie ju 
kaus skrynia. » 
svecziai iszejo pajeszkoti 
tos “bizniui” 
liko namie pinigus dabot. Ne
sulaukdamas ju sugryžtant, 
Franckus nutarė pažiūrėti in 
skrynia. Ir kada jis iszvyniojo 
skepetaite, tai vietoj pinigu 
jis rado tenai tiktjii popiei;-ga-

“cash, 
frontai ’ ’

Fra neką u & 
‘ ‘ kompa- 

iszsieme dideli pluoszta 
f kope- 
Franc- 

Tuomet abudu 
vio- 

o Franckus pa-

sugryžo

I ins.
Franckus nubėgo ' policijoj), 

bet buvo jau pervelu.

kad šimeli ir 
gyvus.

Juokinga: ju'k motina galėjo 
szviožios sriubos iszvirti del 
sūnelio po iszgelbcjimui o ne 
paduoti senos sriubos kuria lai
ke ir szilde aut peeziaus per (le
vynes dienas. Motina vis turėjo 
vilti, kad gal ryt, užporyt, su
ras nelaimingus, na ir taip at
sitiko.

užregistravusiu

ILLINOJAUS VALSTIS 
TURI DAUGIAUSIA 

AUTOMOBILIU.
Chicago. — Valstis Hlinoiis, 

turi 1,086,233
automobiliu, daugiau ne kaip 
kita kokia Europine vieszpa- 
tyste. Anglijoj randasi 853,000 
automobiliu, Francije ir Vokie
ti je turi drauge 1,063,000 auto
mobiliu.

Lociiininkai automobiliu Illi- 
nojuj iszdave apie szimta mi
lijonu doleriu ant gazolino pra
eitu meta.

lllinojus yra penktu didžiau
siu valstijų kuris turi daugiau
sia automobiliu. Pirmutinis 
yra New York turintis 1,350,- 
000 pasažieriniu automobiliu, 
Kalifornija 1,300,000, Pennsyl
vania 1,200,500 o Ohio 840,000.

no 
dūk t e re 
Viluckove. 
kada svecziu galvos buvo ge
rai apsvaigintos guzute, atėjo 
nepraszytas svecaes Derendaž, 
kuris buvo žinomas visoje ap
linkinėje kaipo didelis pesztti
kas. Nepraszyta sveczia be jo
kio mandagumo iszmete lau
kan, priduodami jam keliolika 
kurtiszcziu prideczko. Bet apie 

, vela jisai
o kada nuo-

Apie kad ji perpla- 
stotis statvti.

mu atidaro dėžutė su auksu ku
rioje radosi t i’k 
pulruimio cedelei (czekiai.)

Shamokine tūlas kareivis 
taipgi likos apgautas per tuos 
apgavikus kaipo ir daug kitu 
Lie'luviu, bet tieji tyli ir nepri- 
sipažysta kad buvo i tokiais 
kvailiais ir'kad isz juju drau
gai nesijuokit u.

Kiek tai laikraszcziai pra
se rgst i žmonis kad 
gausi už dyka,” 
godu žmonių, kad duodasi pri
sikalbini kad už doszimtuka 
nupirks doleri. Matyt, toki ne
skaito laikraszcziu ir gailesį 
iszduoti kelis dolerius ant me
to, bet apgavikams atiduotu 
szimtus ir tukstaiiczius doleriu.

misinginiai

tūlas

“nieko ne
bot vra tokiu

SUŽEISTAS PER
KRYŽIŲ,-NORI $50,000

ATLYGINIMO.

buk laike

La Crosse, Wis. — Czionaiti- 
niam sude eina teismas kuri už
vedė Otto Knudson, prieszais 
Kuk'luksu organizacije ant 50 
tiikstancziu doleriu.

Kundsonas sako,
susirinkimo Kliiksu, didelis, 30 
pėdu augszczio kryčius, kuri 
pastate Klukšni, nupuolė ant 
jojo, sužeisdamas ji ant viso 
gyvasezio ir dabar nori 50 
tukstaneziu doleriu 
ino.

nori 
a t lygi ni-

Paskutines Žinutes.
— Perji Vengeije, -I tali jo 

sugriuvimą gazines dirbtuves 
nž-

gazines 
septyni darbininkai likos 
niuszti o 18 sužeisti.

Czenstakava. - 
miestelyje Klobuck, 
takavos, likos papi'ldy-ta savžu- 
dinsta ir žudinsta kuri sujudi
no visus gyventojus aiplinkine- 
j<‘-

Zofije Navicką, 21 metu mo
tore, pati virszininko, daginius 
nuo vyro draugo,
vyras serga užkrecziama liga, 
tai]) tuom sueirupino, kad ato
me sau gyvasti per užsitrucini- 
ma. Tame laike ketino atsibū
ti josios laidotuves, kad sztai, 
vyrais netikėtai dažinojo kokia 
buvo priežastis mirties jojo pa- 
czios. isz netycziu daginio, buk 
laja žinia pranosze jojo paežiai, 
draugas Volinskis ir jiisai prisi
dėjo prie jojo paezios mirties 
ir už tai nutarė jam baisiai at- 
kerszyt. Laike laidotuvių, Na- 

priejas prie Volinskio 
liaszauke : “r 
vai priežastim mano paezios 
mirties, praneszdamas jai apie 
mano liga, kad tilęjaja pakurs
tytam prieszais mano! Te tau 
už tuos liežuvius“ — paleisda
mas iii ji .du szuvius, padeda
mas ji ant. vietos lavonu.

I *a 1 i e i j o a re s z t a vo jo N a v i c k i, 
bet kai]) rodos už tai aplaikys 
maža bairsmia, nes gyventojai 
už ji užstoja.

vickis
l’ai tu ra kalia u bu-

ORAS BUVO GRAŽUS, 
TODĖL NUSIŽUDĖ.

JaiguBudapest, Vengrai.
oras buna bjaurus, tai žmones 
rugoja, jaigu gražus, tai vėl ne
gerai. Tokis oras nelabai 'pati
ko Afaderui Ritter, siuvėjais ir 
pardavėjas kailiniu, kuris nu
sižudė isz priežasties puikaus 
ir szilto oro. Prie-sz nusižudini- 
ma, paliko savo szeimynai gro- 
mata del ko taip padare, saky
damas: “
labai szilta o asz tikėjausi pa
daryti gera bizni iszia žiema ant 
savo kailiniu, todėl esmių ban
krotas ir negaliu to dalaikyt ir 
už tai atimu sau gyvasti.”

Per bob-vasari buvo

LAIVA 21

4. valanda isz ryto v 

atėjo ant Veselkos, 
t aka norėjo gražiai ji iszpra- 
szyt laukan, Derendaž pradėjo 
ja ja visaip pravardžiuot ir va- 
dyti visokiais bjauriais žo
džiais. Bernai tai iszgirde, už
klupo ant nepraszyto sveczio
isztrauke iii priemene, o vienas 
isz svodbininku kirto jam per 
galva su mati’ku, perkirsdamas 
jam galva. Negana to, kiti pra
dėjo ji spardyt in galva kad 
pasidarė isz josios tik kokis tai 
skystimas. Svodbininkai isz'be- 
ginėjo namo. Pribuvus palici- 
jai, rado baisiai sus’jiardyta 
žmogų, ant stalu daug maisto 
ir gėrynių, bet svodbininku ne
buvo ne vieno. Ant rytojaus 
visus svodbininkus aresztavo- 
jo, surasze protokolą ir dabar 
eina teismas už baisu nužudi- 
nima nekalto žmogaus.

ZINOVJEV PASITRAUKĖ 
ISZ KOMINTERNO 

VALDYBOS.
Maskva. — Zinovjevas re

zignavo isz Trecziojo (Komu
nistu) internacionalo preziden
to vietos. Kominternui prezi
dentavo jis nuo pat jo inkari
nio 1919 metais.

Jo rezigancija buvo nulemta 
jau tada,'kai Rusu komunistu 
partijos ccntralinis ir kontro- 
lesk omitetai pr.iesz kuri laika 
nutarė, kad Zinovjevo
mas internacionale daugiau ne
begalimas.

Rezigancija, kurioj Zinovjo- 
“ ap

lamai nuo darbo internaciona
le dabartiniu laiku” buvo kaip 
vienu balsu priimta.

veiki-

va s praszo paliuosuoti ji

Kas 
tos ki«-

S

Rokbzkio 
ir Tauragės vei 

po puse niiliono.
Bet butu klaida taupyti szi- 

tame reikale. Stotvs statomos 
ne vi(‘nieniH tik metams, 
žino, gali būti, ateity
rios dabar iszrodo perdidele 
ir peypuikios, bus pemiažos ir 
perprastos? Yra vietų, kur rei
kia taupyti, bet ne ten kur 
eina dalykas apie pagražinima 
szalies gražiais budi akais,
ypacz stotimis salėmis, ir tai]) 
toliau.
PEILIU PERPJOVĖ PILVĄ.

Pamiedargiu 
kaieziu vai., 1 
vietos jaunimas pas 
žanski suruosze pasilinksmini
mą laike kurie nakties laiku 
kai kurie isz dalyvavusiu insi- 
linksminę pakele taip save 
ginezus, kurie greitu laiku pe
rėjo in niiisztynes. Laike musz- 
tyniu vienas isz daly vii, Anta
nas Jatulis, isz Paliuku kaimo, 
smeige peiliu in pilvą Antanui 

ir pats iszbego
Sužeista -

gražiais

1 kaimo Szim- 
Raseiniu askr., 

Kaži Ka-

4 l

ju tarpe kapitonas 
\ okiecziu pilietis,

SUSIMYLĖJO TURTINGI 
VAIKAI ANT SAVO 

MOTINOS.
, Saint Paul, Alinu. — Alicije 

Mailand, 68 metu senuke turė
jo nemaža džiaugsimi ir tikra 
Padekavoiies Diena, kuri per 
dvylika metu radosi prieglau
doje del ubagu ir senu žmonių, 
kada pas jaja atvažiavo pui
kiam aiitomobiliuje du turtin
gi sunūs, pasiėmė motinėlė su 
savim, nnveždami jaja namo 
pas save in Detroit, Mich., ir 
sziadien visi dekavoja Dievui 
už suradimą savo senos moti
nėlės.

Abudu sunuis ir motina buvo 
perskirti vieni nuo kitu kada 
sūnūs buvo maži vaikai, o ka
da užaugo ir dasidirbo turto, 
nutai;e be ipasilsio jeszkoti din- 
gusk^ motinos ir ant galo da- 
žinojo, buk motina nuo kelioli
kos metu randasi toje prieglau
doje. Geri* sūneliai, kad savo 
inotįneles noužmirszo.

’ll Keokuk. Iowa. — Nega
lėdamas iiukensti sarmatos 
kad jo suims leisdavo neteisin
gus bankinius czekus,\už ka li
kos aresztavotas, jo tėvas Koy 

45 metu nusiszove

n ūkei 1st i

Williams, 
ant smert.

*1 Neapolius, Italije. —Vul
kanas Vesuviuszas vela 
gavo

atsi
versdamas isz saves, sie

ra, smala ir akmenis. Zmonys 
baimėje.

i

PAJESZKOJIMAS

Seinų pa v., Seiriju

o ka-

Pajeszkau Juozą ir Joną Le
vickus (Levulei) kurie paeina 
isz Kriksztoniu kaimo Suval
kų guber.
[parapijos. Juozas gyvumo West
Virginijoj apie 4 metai adgal, 
o Jonas gyveno Lawrence, 
Mass., apie mdtas adgal. Tegul 
tuojaus atsiszauke nes turiu 
pas juos svarbu reikalu.

Bol. Levicki
213 Winters A ve., 
West Hazleton, Pa 

, - • - 1 » - r
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APIPLESZE
KARTUS; KUNIGAS IR 

MINYSZKOS 
NELAISVĖJE.

Hongkong, Kinai. — kada 
kunigas W. A. Fletcher ir sep
tynios Kanadiszkos minyszkos 
plauke ant laivo “ Waihol” isz 
Konginoon in Yeungkong, likos 
apiplęszti per marinius razbai- 
iiinkus net 21 kartus ir uždary
ti nelaisvoje per iszeszes valan
das.

Ant laivo radosi dvylekn 
puikiai pasiredia pasažieriai, o 
kurie isztikruju buvo banditai, 
kurie nužudė kapitonu ir kelio
lika laivoriu, po tam priplaukė 
su laivu prie nežinomos aplin
kines, isznesze visa ta vora isz 
laivo,
nelaisvoje tiksle iszpirkimo.

Po tam paleido laiva, kuri 
apiplesze da 20 kartu kiti Ki- 
niszki banditai o kad jau dau
giau laimikio jame nesurado, 
paemo nuo kunigo ir minyszku 
drapanas, czeverykus ir ka tu
rėjo naudingo ir apleido laiva.

apsiginklavę

NUŽUDĖ ŪKININKO 
SZEIMYNA.

Scotland. — Nežinomi pik
tadariai atėjo
prie ukininkoJono Grosz namo 
ir per Įauga nuszove nkinin'ko 
motei ir 18 metu sunu, o 15 me
tu dukterį kita sunu ir jo mo
terį smarkiai sužeidė. Atliko 
toki baisu darba piktadariai 
pasislėpė ir jokiu budu niekas 
negali suprasti, kokiu 1 iszro- 
kavinių buvo padarytas tokis 
pasikoisinimas ant tos szeimy
lios, nes tie žmones visoje apic- 
lin'keje buvo žinomi kaipo nie
kam neprasikalto.

SOVIATU AMBASADORIUS 
KRASSIN MIRĖ.

London. 
Rusiszkas

Bakszaicziui 
laukan ir pasislėpė, 
sis mirė nugabentas Raseinių 
ligoninėn.

MUSZYS SU KONTRA- 
BANDISTAIS.

Klaipeda. — Lapkriczio t 
diena policijos laivas
noris”, policijos vado Mustei
kio vedamas, juroj tar]) Palan
gos ir Szventosios uosto, 7’_> 
mvliu nuo kranto užtiko kon- 
trobandi motorlaivi kuris po 
15 miliutu sekimo buvo sulai
kytas. Laivo ingula isz 15 žmo
nių suimta, 
Elsmanas,
ir keturi jurininkai— 1 Vokie- 
cziu pilietis, 2 Latviu ir 1 
Lenku.
per susiszaudyma sužeistas.

Laive rasta 5,500 litru spiri
to, 7,000 sigaru tabako ir kito
kiu prekių. Taip pat rasta 40 
szautuvo szoviniu.

Ingula parode kad du karo 
szautuvai buvo inmesti in ju
ra.

Laivas atgabentas in 
]ieda. Isz rasiu pas jurininkus 
dokumentu paaiszkejo, 
Klaipėdos kraszte veikia plati 
kontrabandist u organizaci ja.

NELAIMES.
Kartena. — Sziais molais 

Kartenoj apsilankė dvi nelai
mes. Liepos 21 diena po smar
kiu lietu iszsiliejo Minija. Su- 
navkino daug pasėliu daržovū 
ir nuplauto szieno, o Rugsėjo 
14 diena apie 12 valanda nak
ties siautė penkias minutes 
smarkus viesulas. Miestely su
griovė apie 10 trobų, 

medžius,

Latviu 
Kapitonas Elsmanas

r 11

#*»•

o

K la i •

kad

uždą r y d a m i pa sa ži e r i u s

Kunigas ir minyszkos keliavo
in Mary Knoll misije.

B. Krassin, 
soviatinis kainrso- 

rius nžrubežiniu ir viduriniu 
pramonystes ambasadorius iii 
Angliję, mirė czionais praeita 
Sereda. Turėjo jisai 56 metus 
ir buvo karsztu veikėju revo
liucijoj prieszais cara nuo 1890 
meto lyg nužudinimui caro. 
Krassin buvo iszguitas in Nizni 
Novgorod ant trijų metu, o 19- 
07 likos vela aresztavotas. Me
te 1925 Krassin buvo soviati- 
niu ambasadorium in Francijc.

Ta.

iszvert e 
didžiausius medžius, biržių 
avilius, iszdauže langus, nu
draskė stogus. Ryto meta mies 
telis atrodo lyg po žemos dro- 
bojimo. Apylinkėj sugriauta 
daug trobesiu ir i.-znesziota 
nupiautu javu. Padaryta daug 
nuostoliu.

Apylinkėj
ir

KVITU Knygele Draugystėms del isz- 
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog audetu pinigu ant 
•usirinkimu. Preke ... 25c.

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

••
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ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

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

Washington, D. C.
M

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

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

Kas Girdėt
Vėla vienas isz musu tautie- 

cziu atsižymėjo sporte ana die
na kada buvo loszta futbole 
tarp Cornell ir Pennsylvanijos 
universitetu ant Franklyn field

ISZ SKOTLANDIJOS

Kriksz-

‘‘Feast of 
vien tik Ameri-

Craigneuk ir Motherwell. — 
Kaip tai teisingai yra pasaky
ta patarlėje kad: “ 
numesi, tai paskui eidamas ra- 

ir isz tiesu tikrai taip yra.

ka pirma

Lietuviszkos Pasakos.
ni, Suv. Valstijų žmones szven
te ypatinga ir viena isz KA'niail
siu szveneziu — Dekavones 
Diena.

Visos tautos ras<»s,
czionhi ir pagonu, szvenezia ko 
kiti nors dekavones diena bet 
apart Žydu metines 
Ingathering” 
ka reguliariszkai kasmet ap-
vaikszczioja dekavones diena. 
Ir galima sakyti kad Dekavo
nes Diena kaip sziadien užlai
kyta yra tipiszka Amerikos 
szvente.

Plvmout h

tipiszka

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkitcs, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Kutariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais no stempomis). 
pardundama vien tik per

THE HAMPTON LABORATORY 
724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigiu preke.

svietą, kad rados galėtu alker- 
szvt. Po 
ana tokioj ir tokioj karalystėj 
ir isztekejus už karaliaus. Nu
važiavo ir, žmogžmlis in ta ka
ralyste, persitaisė in ubagu ir 
nuėjo pas karuliu, l’žgule nak- 
lign'lla dvare. Nakczia, kai vi
si sumigo, žmogžudis iszsieme 
isz terbbs biitoliuka su tokiu 
skystimu kad kas lik pukvopi- 
na, tuojau užmiega labai kietu 
miegu, inghidino Įialengvelia, 
kur karalius su karaliem* mie
gojo ir pakiiszo jiem abiem pa
nosėn pakvėpini. Bot isz pasi- 
skirbinimo apsiriko, mat jo ter-

tai i r 
viską galėsi 

darosi,

ilgam dasbžinojo kad

SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.

Miszko sargas ir jo trys 
dukterys.

Vienoj girrioj gyveno misz
ko sargas ir turėjo tris dukte
ris, Viena karta iszejo levas su 
duklere grybauti ir paklydo 
girrioj. Beklaidžiodami susi t i- 

Itanda- •<” žniogžudi. Žmogžudis tuo
jau klausė miszko sargo ar ne 
parduotu anas jam savo (luk
terės. Szi t as pamislina: 
pasiliks da dvi, 
parduot. I
dis užmokėjo miszko sargui du 
szimtu rubliu ir parsivedė mer
gaite gilumoj girrios, ten kur 
anas pats gyveno, labai gilioj 
nrvoj. Tenai diena miegodavo, 
o
niu.

ir

si,”
Neseninuses laikas kaip buvo 
man vieno geradejo duota pa
tarimas kad neraszinet in koki 
ten Szlamsteli, ranka nemiklyl, 
pojiiera nedarkyt ir laika ne- 
aikvot dovanai, asz už ta rodą 
esu dėkingas aeziu, ir priek 
tam mano yra geras galunkas, 
kad už gera, geru ir užmokėti, 
tad asz ir noriu atsiteisti ir sa
vo geradejui taipgi rodą ir pa
tarime 'duoti. Visos Britanijos 
Anglekasiu Strnikui invykus, 
ir priek (am be maž-ko po pus- 
meeziui straiklaužiu atsiradus, 
ir mano goradejas in ta tarpa 
instojo, bet labai gudriai iszei- 
na kaij) ponelis (bet m* vienas 
toks gudruolis 
pareina buk jiedu taip kur su 
reikalais buvo, (ad asz duodu 
paturima kaipo 
kad koki vardu užsiėmė! ir už
sipelnei darykit 
tiek juoku, o 
pasiezedykit 
turėtumėt kuom apsirėdyti rei
kale, ba kaip dabar eidami iii 
darba ir isz darbo sutrhisit, tai 
bus ir bobom nepa.kajus turės 
eit pas fermerius dirbt, kad ži 
ponuka intaisyt, o pavasaris 
da toli.

var- 
visuose iBzrusta ir

(■i

szvaraus gatlinko koszo, kurie 
gyvena vien tik ant sziadien 
bile gerai, o neapga-lvoja aphl 
n'toi'ti, -kad ant ateities sau ir 
visiem ■ savo broliams rengia 
prapulti ir vergija, geru
sveiku protu to negalėtu dary
ti.

Radosi tarp mus da keli toki 
Lietuviai iszgamos kuriu 
dai turėtu skambėti
'laikraszcziuoso, vietiniam mu
su laikrasztyjo negalima nes 
palicija tuojaus prisikabintu. 
Pas mus bereikalingai pava
dinta “laisva kontre.” I........
si kolioniju daug daugiau ap
gyventu Lietuviais, bet ant be- 
proeziu siraiklaužiu lai (Jraig- 
neukas paėmė pirmenybe ir už
sitraukė akyse vietiniu gyven
toju neapykanta kaipo svotim- 
žemiai ir isz liesu daugumas 
nei nusistebi. Mad melst mm* ir 
kitu kolioniju paduoti siirasza 
tokiu pardaviku jai tik kurioje 
kolonijoj kokis randasi vardais 
ir pravardem, tuom kart suži
notume kurios kolonijos pir
menybe ir kuriai 

dovana laimėjimo, 
•<

inghidino palongVelin

’o kolonistai 1621 
mete pirmiausia npvaikszczio- 
jo Dekavones Diena. Tai buvo 
vieni metai po ju atvykimo in 
nauja szali. J n 
buvo tragisz’ka. 
szi nito 
s i l go.

pirma žiema 
46 isz s u virsz 

.. ...... gyventoju numirė. \’isi Filadelfijoj,-per 1 banksgivmg sįrg(| Xchm,j(> Ju
bendras namas sudegi*. Bet su 
pavasariu kolonistai 
apsodinti žeme ir 
deni turėjo 20 akru komu ir 6 
aikrus miežiu ir žirniu. Buvo 

laukiniu 
kurkiu. Kolonistai nutarė tin
kamai apvaikszczioti savo ge- 

Gubernatoriiuf isz- 
siunte vyrus parneszti kiek tik 

In
in 

puota. Net 90 Indijonu atvyko 
ir visi szvente per tris dienas. 

Po szit no pirmu
cziojimu žmones kada nors ap- 
vaikszcziojo dekavones diena. 
Kartais net du syk in metus, 
kaip kada syki in dviejus me
tus. Daugiausia apvaikszezio- 
jimu laikyta rudeni, 
atsitikimu kur buvo 
pavasari ir vasaroj.

1631 mete Dekavones Diena 
buvo paskirta ‘kuomet 
atvažiavo in nauja 
reikalingu ir ilgai laukiancziu 
maistu. 1661 mete baisus lietus 
užpuolė Amerika ir kuomet 
sustojo žmones džiaugsmingai 

Kuomet Naujas Am
sterdamas perejo

Alfredasdiena. Alfredas Vaszkelonis 
laimėjo del Pennsylvanijos uni
versiteto 10 prieszais nieko ant 

(’ornello. Vaszkelonis lo- 
fullback” 

net (>(> 1 
(’ornello loszikus kaip stulpus.

Laikraszcziai nepaduoda isz 
kur paeina Vaszkelonis.

pradėjo 
.* ūkauti ru

<*-s.

“o-gi, 
reikia viena 

Ir pardavė. Zmogžu-
ma-

I ai

puses
sze kuris nubėgo

mastu, pėrmcsdnmaa užh.ktinai

Spalio menesyje Amerike li-

miežiu ir žirniu.
i elniu ir

ra laime.

galejo ’kurkiu ir užlkviete
kos padirbta mažiausia auto- (|jjnlul karalių Masasoyl i

menesi 
padirbo tiktai 288,828 automo- j 
bilius o Rugsėjo menesyje 397,- 
500.

mobiliu. Fabrikai ta

Mirusis katalikiszkas vysku
pas Hoban isz Senintu diecezi
jos, PennsyIvanijoj, paliko tik
tai 15 tukstanezius doleriu tur
to! ?) daugiuose isz to gyvas
ties aseknracijos. Isz tu pinigu 
paskyrė $6,000 del Ameriko- 
niszku studentu Rvme, o likusi 
turtą paskyrė del Pramonys- 
tes mokslą i nes del vaiku White 
Ferry, kuria jisai už gyvasties 
uždėjo.

Vyskupas Hobanas prijaus
damas
iszdalino savo turtą del gimi
niu idant nesigautu in kitu 
rankas, nes kaip nekurie kuni
gai pasakojo tai buvo 
turtingas žmogus.

prisiart inanczia mirti, szvente.

susidedanti

i
ai e dviese) ir

atlyginimą,

vieszai nebus 
kas svarbiausi* 

drabužėlius kad

gana

apvaPksz-

bot yra 
lai k via

laivas 
sza I i su

isz I[olandu 
ranku Anglams žmones vėl tu
rėjo Dekavones Diena.

Kaikuriose kolonijose 
vaikszcziojimas buvo

ap- 
varži li

gas. Visi žmones turėjo eiti in
Kamisije susidedanti isz bažnyczia 

ženklyvn dvasiszkuju, padare 
klausymu lapelius, kurie bus 
isz.siuntinejami po visas dalis 
Ameriko del žmonių su k lauš v- 
mais, ka Amerikoniszki gyven
tojai mano apie tikėjimą. Laik
raszcziai ketina patalpyti se- 

klausvmus ateinanti

puotas

nebuvo 
Jeigu 

žmones

Pief u

in taisyt,

meJau kelios sanvaites ar 
nosiai praslinko kai)) buvo au- 
raszyta Szko’lijos Lietuviais 
apgyventi miestai ir buvo pa
minėta kad
beveik isz v ii* n

prit* (Taigneuko 
randasi mies

tas vadinamas Motherwell. 'Pen 
nors Lietuviu gerokai mažiau, 
bet dabartiniu laiku gerai at
sižymėjo ir iszgamu straik-lau- 
žiu atsirado isz Lietuviu tarpo 
taip kaip didele.se kolionijose, 
kas da tur koki pasiteisinimą 
kad i<z bado tai daro (nors tas 

neliesa) ta kiekvie-

ne vie- 
gali atsa-

nas 
gero

kanezius 
menesi:

Ar tiki in Dieva? Ar tiki in 
nesmertelnuma ? Ar tiki iii mal
da kaipo badas susineszimo su 
Dievu? Ar tiki kad Jėzus buvo 
dieviszku? Ar tiki kad biblije 
yra inkvepenezia tau geresnios 
dvasios? Arėsi geru parapijo- 
nu bažnvezios in kuria atsilan
kai ? Ar lankaisi tankiai ant 
pamaldų f Ar norėtumei idant 
tavo szeimyna gyventu mieste
lyje kur nesi ramia jokios •baž
nvezios? Ar tavo namuose szei- 
mvna meldžesi? Ar buvai isz- 
auklėtas krikszczioniszkam na
me? Ar siunti savo vaikus in 
mokslaine kur mokina tikėji
mo ?
kokioj jisai

Ar manai kad tikėjimas, 
neimtu formoje, 

yra reikalingas del žmogaus?
Kokia nauda aplaikys isz tų

jų klausymu dvasiszkieji tai 
nežine, o gal po tam vela uždės 
koki nauja junga ant žmonių 
sprando kaip užmėtė ant ju 
prohibicije!

Dideliu laikas atnaujinti pre
numerata už laikraszti ” 
le” nes daugelio laikas jau isz- 
sibaigė ir busime priverstais 
sulaikyti laikraszti tuojaus — 
nes gana ilgai laukėme su atsi
lyginimu. Dabar laikas užra- 
szyti savo giminėms laikraszti 
dovanu ant Kalėdų czionais 
Amerike ir Lietuvoje, pas kli

Sali

melstis ir 
jokio pasilinksminimo, 

surengtas tai 
kita diena pasnykavo. Ilki Na
mines Kares Dekavones Diena 
buvo apvaikszcziota tik Nau
jos Anglijos valstijose,
žmones neprisidėjo laikydami 
Kalėdas kaipo didžiausia 
szvente. Ir tik po Namines Ka
res visur apvaikszcziota.

Revoliucijos Karos, 
Kontinentinis Kongresas 
skvre net asztuonias atskiras 
padekavones dienas. 1789 meti* 

konstitucijos, 
prezidentas Wrashingtonas už
leido proklamacija paskiriant 
delkavom*s diena.

valstija 
pirma reguliariszkai apvaikrz- 
czioti Dekavones Diena, 
mete 
iszleido proklamacija. Jis bu
vo asztriai kritikuotas. Pasiro
dė, kad Long Island’o žmones 

iszkiliningai 
apvaikszcziojo dekavoni*.*- die
na kuomet gyvuliai parojo isz 
lauku. Ir szita gubernatoriaus 
nauja diena visai su ju 
vaikszcziojimu nesutiko.

1864 mete Prezidentas 
eolnas paskyrė taiitiszka 
kavones Diena, 
macijoj prezidentas 
Lapkriczio paskutini Ketvirta
dieni. Lincolnas mirė 
negu jo užmanymas 
szita szvente nuolatine invyko. 
Bet nuo to laiko iki sziadien 
kiekvienas prezidentas po Lin- 
colnu paskiria paskutini Ki*i- 
virtadieni Lapkriczio menesio. 
Ir kiekvienas gubernatorius 
kasmet po prezidento prokla-

Laike

kaipo

po priėmimu

New York ’o

gubernatorius

reguliariszkai ir

kolonijai 
nes 

langiau atsiradus ir 
siraikas ilgiau tesėsi, Szita be- 
raszant jau buvo paskelbta kad 
paskutinis mibingas ir tarka tu
ri neatbūtinai i n vyk Ii, kaip tik 
da padaugėjo straiklaiižiu ir 
vėl likos'i l><* susitai k vino, ir 
kaip ilgai tas tesis lai nežino ir 
kairu meldimai bus iszklausv- ė 
ii, tai parodys ateitis. M(*ldže- 
nu* gerbemos Saules redakcijos 
palalpy'ti mus 
link 
si raiklaužiu, 
atsuk v.- 
del 
kaip 
t Taigneukas l uret u 
nia dovana ir nenore! anie pra 
žiopsoti. Tumu kari laba nakt 
iki kitam kartui.

sk i iJt i 
tokiu atsiradus

prašymu, kas 
kitu kolonijų 

tikimes kad uo
suraszo

()

ir nepasigailės vietos 
prisiuntusiu suraszo, ba 

nužiūrėjimas rodo lai
suraszo, 

rodo
gauti pir-

Szkot iuskas.
ŽMOGUS ISZ NORTH

AMPTON PAVIETO
REKOMENDUOJA.

nakczia eidavo rabavot žmo- 
Iszeidamas vakare, žmog

žudys innesze grinėzion numi
rėli ii’ padujas ant stalo, in 
mergaite 
rolls tau reikės snva'lgyt ly 
asz pargryszin; jeigu suvalgy
si, tai busi mano viernike,

boj buvo ir kitas buteliukas 
kurio jegn panostysi, 
miegodamas 
tyt, kas aplinkui
žmogžudis vieloj užmigdymo, 
ta buteliuku pakiszo. Paskui 
linksmas nuėjo iii miszka, pri
sirinko smalos, atsinesz(*s sn- 
jeszkojo katilą ir sudejes viri- 

Kada smala 
žmogžudis

s n
norėjo jau 

karaliene

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >023,858.62

tarė: 1 
rei kės

4 4 Szitas iiumi-
(F*

no
jau i hz v i re, tada 
drąsiai nuėjo kur karalius 
paezia miegojo ir 
paemes 
i n mes I

katile smala, 
iszvire,

lai Imsi mano vienu kg, o 
jeigu ne, tai asz tave užrnu- 
sziu.” Zmogžndis ta pasakos, 
iszejo.

Žmogžudis
Merga i t e k rams t e rojo 

kelis kartus numirėlio, bet su- 
blogus, nusispjovė ir iiiiueszus 
numirėli, pakavojo po iižalu.

> žmogžudis 
su valgei numirėli ?” t )

suszvilpe
Tada jis mergaite

t J

ir klausi*: 
“Su- 

Zmogžudis iszejas 
ir atėjo nu

li ž-

miegojo
visupi rma

in smala, bet kaip tik 
priėjo prie lovos, karalius 
karaliene tuojau pabudo, 
szauke tarnus ir suome žmog
žudį. Dabar ir karaliene ji pa
žino, kad tas pals yra pas kuri 
ana buvo nevalioj. 'Tada liepe 
ji inniest in ta

anas buvo del karalienes 
Poliaus bus.

su
SU

katila smalos.
k nri 
pritaisęs. rp

I

REUMATIZMAS.

Skausmai greitai palengvi
nami su Red Cross Plaster.

Mokume M.czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie j'usu pinigu 1 Sausio 
Ir 1 Liepos. Mes norim kad Ir 
jus turėtumėt reikalu su musu 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelis,

H. BALL, Prezidentą*
G, W. BARLOW, Vice-Pre». 
j. E. FERGUSON, Kaa.

GYD1KIS SU ŽOLĖMS

v

• Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
1 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 invni- 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pccziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, * rumatizmo ir t.L 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auysa 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
.vandeninei Ii g v a, iUŽ4isencju»io-kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsz 
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 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po >4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloge. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkus 
kolonijas. Adresavokite sziteip:

L
1 25 Gillet Rd.

Atej( 
“ ai 
valgiau, 
laukan 
nii ralis, 
musze.

Kita karta vėl iszejo miszko 
sargas sn duklere grybauti ir 
vėl paklydo. Ir kita 
žmogžudis nupirko ir vėl taip 
pat, kada loji numirėli nesu
valgė,

Po ilgam ir treczia duklere 
miszko 
pardavė. Kaip žmogžudis jai 
paliepė numirėli snvalgyt, isz
ejo, mergaite pagriebus negy
vėli, nutese baton, pririszo prie 
ketinio su szkaplieriais ir pali
ko lenai. Atėjo žmogžudis ir 
kaip paklausta pasakė suval
gius, tai szis iszejas laukan sn- 
szvil'pe, numirėlis neatėjo ir 
pamisimo žmogžudis kad 
isztiesu suvalgo. Dabar liko 
szita mergaite viernike žmog
žudžio, nieko anas nuo jos ne
slėpdavo.

Viena karta žmogžudis isz- 
važiavo labai toli ir ant ilgo 
laiko. Mergaite viena likus,

> vaikszcziot 
skiepus. Rado

dukterį

numirėli 
lai ja u'žmusze.

žmogžudžiui

Nuo asztriu, peilio skausmu, atszi- 
pusios, niekad nebaigiamos reumatiz
mo gėlos, pagelba, kurios ligoniai no
ri, tamsta gali turėti. Prastu butu už
dek Johnson’s Red Cross Kidney 
Plaster ant skaudamosios vietos. 
Tamsta busi nustebintas ir linksmas 
su greitu smagumu, kuri atnesza be
veik urnai.

Nežiūrint kokius gydymus tamsta 
e me i 
nuo 
mirszk ir užsuįel* wSiuLa sena įsitiki
ma Red’ Cross Plaster. Jis szildo ir 
palengvina skaudamas vietas, sustab
do skausmus ir gėlas, apgali uždegi
mą ir iszvaro skaudojima isz sutinu
siu skaudamo kūno vietų ir susijun
gimu. Jis szvclniai masažuoja kuna ir 
jo gydymas nuolatos buna szvarus.

Tamsta gali kirpti plasteri in for
mas ir pasirinkt diduma, kad tikrai 
tiktu ant nuduotu vietų.

Nepalikit reumatizmo skausmu ki-’ 
tai dienai. Tamsta gali gauti skubu, 
tikra palengvinimą arcziaiisioje vais
tinėje*, jeigu praszysi del didelio Red 
Cross Plaster su raudona flanele už
pakalyje.

Red 
skaudamosios

bejeszkodarnas palengvinimo 
reumatiszko nesmagumo, nepa-

(f»

Slewart Beers, R. I). N 
W alnutpoiH, Pa., raszo: 
jau sunku pcrszalima ir paliko 
dieglius krutinėję. Iszbandžiau 
visokias gyduoles be pasekmes, 
kolei 
W’bites

1, 
Ture-

<). 
r n

visiškai
gali suprasti kad vavga? 
nėra bei badu da

nas nemirė. Ale ka 
kyt Mot lierwellio iszgamos .1 u-
losziaus pardaviko vardu už- 

sipelnia. Du yra kontrektoriai 
galėtu da ir kitus pagel

bėti o ne sau ir kitieihs prapul
ti renkti ir priek tam kiti du 
taipgi nebiedni.

'Tai mieli skaitytojai matot 
kokios permainos invyko laike 
st raiko, — du prezidentai 
C’raigneuko ir Motherwell pra
nyko kaip pildžius vandenyj, o 
kas da invyks — oj joj, sunku 
ir apraszyti.

Visiszkai pas mus keistai at
rodo, nuėjus in szvente bažny
tėle ir ten turi szi ta painislyt 
apie nedorėliu streiklaužiu pa- 
sielgima, kaip teko pateminl 
7ta diena Lapkriczio Nedeldie- 
nyj. Vienas isz minėtu iszgamu 
(’raigneuko savo plike nune- 
szes in bažnvezes karszt'ai mel- 
dėsi, (’zion tai tikrai jau ir pa
ežiam Dievui galvosūkis ir kat
rų meldime gali iszklausyti. 
Meldžesi žmoneliai pusiau uo
dą valgė, kad tik streikas grei- 
eziau 'pasibaiigtu ir kad butu 
laimėtas, o streiklaužiai prie
šingai, meldžesi kad tik strei
kas ilgiau tęstųsi ir kad bu'tu 
pralaimėtas. Dabartiniu laiku 
st raikui besitęsiant, žinoma, 
streiklaužiai geriau apmokami 
ir nevereziami kad daug dirb
tu, to ■darbdaviai nepaiso, bile 
tik daugiau pritrauki tokiu sa
vo broliu pardaviku nes žino 
kad po tam darbinhiku kailis 
nukentės ir darbdaviam už vis
ką Ims atlyginta, o antra mel
džesi kad streikas butu pralai
mėtas, ta aiszkiai mato ir su
pranta kad streike laimėjus, 
gali jie netekti darbo^ vot ir 
pavojus (o tas pigiai gali in- 
vykti) o pralaimėjus streike, 
tuom kart jau pardavikai savo 
•broliu akyse darbdaviu stoja 
didvyriais, nors an't keliu va
landų. Kur protas tokiu žmo- 
niu ? Rodos visi turi lokes jau 
smegenis, bet kaip permaezius 
viską, lai nekuriu randasi ne* 
smegenys bet tik kokia ten nu-

k urie

pa- ;

buvo

1817
(’linton

ap-

Lin- 
De- 

Savo prokla- 
pasky re

pirm 
padaryti

macija iszleidžia tai dienai at
riuos toji dovana atsilankinetu
per visus metus ir tai suvisai 

a _ » a apigiai. Žinote, kad Lietuvoje 
isz tokios dovaneles turėtu di
deli džiaugsmą ir už tai jums 
Imtu labai dėkingi.

Lapkriczio 25 diena, 
inenesio paskutini Ketvirtadie-

SZIO

skira proklamacija.
Sziadien Dekavones Diena 

užima savo vieta su Kalėdų 
szventems Amerik<‘.

DAINŲ KNYGELE, teipgl tinkama 
kaipo eiles ir dekliamacljos. 92 pus
lapiu, popierini kpdaraL

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

Preke 25c

pralaimėjus st ra ik a

pradėjau vartoti Dr.
Lung Hea'ler. Kosulis 

prasiszalino ir ( 
neje mano apleidi 
tai stebėtina gyduole.
Galimu pirkti aptiėkosc arba tiesog 

nuo First National Laboratories, 
ad.

va rtot i
gal

liegliai kruti-
). 'Tikrai v ra

First National 
Lehighton, Pa.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKA3
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numeiroliu. Pasamdo 
automobilius del laldotuviu, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t .t
520 W. Cttntrn St. Mahanoy City, Pa

♦įįr PARANKIAUSIAS
7 • KELIAS

LIE IL4

11

Baltijos Amerikos
Linijos

LITUANIA 23 GRUODŽIO
Važiuokit visu keliu 
vandeniu in paezia

KLAIPEDA 
Per laisvaji 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 atskirtum.

Informacijų kroipkitos in vietos 
agentus ar staeziai in kompanija

Baltic America Line
10 Bridge St. New York

Mergaite ' 
eini* isz žingeidume 
po visus urvus, 
prikrauta visokiu gerybių, ru
bli, pinigu; toliau u’žejo krū
vas žmonių kaulu ir prikajiotos 
mėsos. Ant vienos lentynos pri
statyta buvo |/leczkii su viso
kiom liekarstom. Mergaite pa
ėmus visas pleczkas žemeli nu
mėtė, bet viena pleczka kaip 
sudužo ir aptaszke visus nu
mirėlius su savo skystimu, 
tuojau tie visi kaulai ir mėsos 
pradėjo krutet ir rinktis in vie
tas. Neužilgio \’isi tie užmusz- 
tieji ir papjauti žmones pasili
ko gyvi. Dabar szita mergaite, 
padalino jiems visiems szituos 

oturtus žmogžudžio paliktus, 
del jos liepe jiem, kad padirbi n 
lai va per mares plaukt.
keletą dienu laivas buvo jau 
gatavas: tada- ana paliepė, kad 
laivu nuiioszlu pamarmi ir ana 
pati nuėjus sodo daivan ir nu
važiavo per mares. Ilgai plau
ke, plauke irtprinesze vilnys in 
pamarį. Buvo tai svetima 
žinoma karalyste. Karalius 
vaikszeziojo pamūrėj ir pama
te kad vilnys prinesze prie pa- 
kraszczio laivu, liepe ji suimti. 
Kai pažiurėjo, kas yra viduj, 
tai atrado szita mergaite. Ži
noma szita mergaite labai bu
vo graži ir karalius ja labai 
pasidabojo, kad liepe parvežt 
ja iii snvo ritmus ir paėmė ja 
sau* už paezia.

O 'žmogžudis sugryžes, rado 
savo urvas visas iszardytas ir 
sudegintas. Suprato, "kad tai 
viskas ežia jo viernikes dar
bai. Pradėjo jos jeszkot po

karalyste.

Per

ne-

KI. ŽUKAITIS, 
Spencerport. N. Y.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. 

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytas 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 matysiu 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

Dėkite savo

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

NERVISZKU IR CHRONISZKU
Garsingas Specialistas per 23 metus.

Pabaigęs aukszcziausia mokslą Universituose, stenegsi insi- 
gyti psisiekima kaipo specialistas, per moksliszka isztįri- 
nojima ir praktikavimu. Taigi sergantieji kreipkitės pas 
tikra specialistą, kuris su pagelba naujausiu iszradimu ir 
aparatu isztirineja juso liga. Tik tokia gal suprasti jeigu 
juso kūnas yra sveikam ir drūtam padėjime ir jeigu visi 
dalis kūno prideranezei 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.

OFISOS VALANDOS:— 9iki 12 ryte. 1 iki 5 popiet.

J

7 iki 8 vakare. Nedeliomis 9 iki 12 ryte. RODĄ DYKAI
»

didele.se
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MOTERŲ LAIME
Laidojome 

nanta Užpipiri. 
ninko namu kur girdėjosi lai
dotuvių muzika ir atskiri ko
mandos žodžiai, isz visu Imsiu 
bego-gužejo minios žmonių, 
norėjusiu pažiūrėt ir dalyvaut 
prie iszneszimo lavono. Mena
me bu rely j,
prie iszneszimo, atsirado val
dininkai Kamsztukas ir Szvil- 
pitkas. Jiedu buvo 
žmonomis ir stengėsi 
prisigrust.

— Negalima! — sustabdė 
juos nuovados virszininko pa
dėjėjas geru, simpatingu veidu, 
kuomet jiedu priėjo prie 
t varos.
szau tuputi atgal! 
tatai ne nuo mus 
l’raszau atgal!

generolą leite-
Prie nabasz-

skubinancziujii

su savo 
a rėžiau

I
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=Mfifad,

Visoje apygardoje buvo ba
das- Nogeriaus buvo ir misijos 
namuose. Vargszas misijono- 
rius neturėjo isz ko katekistui 
(kursai mokino pagonus pote
riu) a’psimoket i. Kuomet apie

’ - ---------7 ' ’ * * )

us in jo kambarį:
Teve.

Teve,

Lengvai

rUevas 
pers kai-

y

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

tai mausto 
g 
ua, 
41 m

I •

t

MMVWURtM

randasi

ISZ WILKES-BARRE, PA., 
APLINKINES.

padėkojęs szeimininkams isz- 
keliavo tolinus. Po keliu dienu 
atvyko in Pretorija.
atrado Tėvo Ileli'jodoro namus 
ir tuojans pas ji nuėjo, 
priėmė ji szirdingai, o
tes levo Eugenijaus laiszka 
pasakė, kad žino viena garbin
ga llolendru szeimyna, kuri 
reikalauja tarno ir ji noriai 
priims. Juozas
ko ir priėmė viela, kuria jam 

Apveizda paskyrė. Ga- 
jis du svaru sterlingu, gy-

sudegė Ma- 
k ra u t live kurioje 

Beli

— T’orly T'ort 
Iheson Co.
radosi 200 automobiliu.
monl Silk Co., dirbtuve, 
ter Machine Shop.
dare bledes suvirszmn ant mi
lijono doleriu. Ugniagesiai 

ir ajilinki-

I
inejo jaunas žmo-

“Gera” 
turiu keliauti. Vakar 

pradėjome paskutini kukuru- 
dzu maiszeli; bauginosi, kad 
mano motina su vaikais neužil
go turės bada kentėti. TTiri lie
sa Juozaii. Neužfiiresiu tavęs. 
T'avo tėvas mirė, todėl tu turi 
pagelbėti szoimynai. Bet serge- 

nes dideliuose mies
tuose busi instat vtas dideliems

Galima lenai už
dirbti daug pinigu, bei lengvai 

pražudyti. Kuomet ma- 
iszkeliaut ii ? — “Rytoj 

> y___

Patarnausi man prie 
, o paskui i nd uosi u 

laiszka tėvui 1 lelijodorui, kur
sai tave priims in savo globa, 
kuomet nuvyksti in Pretorija 
(Afrikos Transvalija).”

> >

n

(Ieva die- 
J uožai.

ant, visko snli- 
vieta !

Dievo 
vo 
veniniu ir užlaikvma. Buvo nu- 

o szeimininkai mokėjo
apverliuti jo daHba 
ma ir 
K iek viena

s Lobos

Ugnis pa-*

doleri n.
isz Wilkes-Barriu
nes kovojo su liepsna per ketli
ros valandas.

pa klusnu- 
dievo!urna.
)

BRANGIAUSE KIAULE, — $11.75 UŽ ŠVARA.
Prastam žmogeliui neužsi mokei u 

gu reikėtų mokėti už švara po $11.75, o 
kasztavo arba iszviso atnesze locnininkui 
Įtardavę ant licitacijos 
inger isz Pelican Rapids, Minu. Toji kiaule laimėjo pirma do- 

gyvuliu parodos South Si. Paul, Minu.

Netoli V i Ikes bari u 
mergele, 

i’anaszi in dvieju pėdu varle.
Kuri negerai daro,

Jeigu tokia puikybe varo. 
Mergei, yra lik maža neūžauga, 
O uosi rieezia angsztai ganu, 

iszkirtai. 
užklupai ?

Ant vaikinu pĮnsti bjauriai.
Nuo iingaru ir durnių, tai 

negerai.
Su koja kožna paspirtum. 

Kad Iik didesni* Imtum,
Tai pasiek t um. 

Net parvirsium.
Jau szirdi'les ganu, 
Su tokia neužauga.

T aigi, kad kiaifle ragu.^t uret u. 
Tai visa svietu tuoj iszbadytu, 
Taip ir tu del visu dagrisui, 
Ba didele kvailybe prilaikai.

valgyti kiauliena jai- 
k i aule tiek 

$027.50, kada ja ja 
Josios loeuininkas buvo llenrv Jenn-

r>

Ne-ga-li-ma!
bet szita kis vaike,

vana ant

pagundoms
jo motinai.

už 
Pra- 

Ponai, jog 
priklauso ’.

Abehuii, taip
ir bus, ponios galėsiu praeit... 
malonėkite, poniutes, bet... jus 
ponai del Dievo meiles...

Kamsztnko ir Szvilpuk 
žmonos net užkaito nuo netikė
to policijos valdininko mauda 
gurno ir szmaksztelejo per už
tvara, o j u vyrai pasiliko szioj 
pusėj gyvos tvoros ir užsiėmė 
tyrimu per žiu, pekszcziu ir 
tu tvarkos dabotoju.

— Pralindo!
t ūkas, su pavydumu ir beveik 
su neapykanta žiūrėdamas in 
nutolusias ponias. — Laime, 
isztikro, tom putpelėm. Vvrisz- 
kai lycziai niekuomet tokiu 
privilegijų nebusią, kaip jom. 
nioteriszkai. Na, kas jose ypa
tinga? Moteris, galima sakvt 
labai paprastos, 
o jas praleido.

ir o

rai-

tare Kam>z

tu. Visur ir visame kame joint- 
teikiama pirmenvbe! Kotkia- 
nors paneli* 
musu ratelio gali paežiam ge
nerolui toki žodi nndri’bt kokio 
tu’ ir prii* ekziAutoriaus neisz- 
drysi isztart. Taip.... Tavo Ma
ryte gali drąsiai su departmen- 
to sekretorium, po ranka pasi- 
vaikszcziot, o

pi rmenybe!
arba poniute isz!
gali paežiam

pabandyk lu do- 
partmento direktorių 
kos paimt ir papraszyk 
vaikszcziot!
— pažiūrėsi.
namuos.

už ran-1
plU h 

.\a-gi, pamėgink 
kas bus!

visas raudonas, kaip 
s isz\’erstos, plaukai 

pasisziausze. O jinai jam pavy
mui : “

geiierolas, 
vežvs, aky 

% 7 n

siela 
nai 
anksti, jei Tėvas pa vi1 lysi. 
“Gerai.”
szv. M iszi u

4 (

menesia i
Juozo at keliavimo in Pre- 

iszgi rd o

galima 
prietaringos 

o mudu >n ta 
vim kad ir ministeriu sekreto 
riais būtume, jokiu budu esą 
nepraleistu.

— Ponai, keistai jn 
taujate!
(liniukas.
mas iii Kamsztuka.

tai ju> tuojans pradėsite 
st umdvt ies t
ponia gi, pagal savo dedkatmi
nia, niekuomet sau nieko pana- 
szaus nedaleisianti.

Musu 
kaip syk is t ies mumis, 

broP, gyvenas kaž koks profe
sorius su žmona... Generolas • / . . . ' lotossuprant i, 
žen klu.

JUS,

jokiu budu

sapro-
— tarė policijos val
gei! ijaneziai žiureda

In leis k

ir kelti betvarke;

l h < i
- Per- 

I ’oniu 
visuomet pirmnt ine 

stovi ir žiuri 
ponia iszsko-

žmona...
I uris pasižymėjimo 

o tai Įniks nuo laiko 
Į girdi, kaip ji žmona szukauja: 
“Kvailvs! kvailvs!

• «

(J jog prasta boba, isz mieslie- 
cziil. Be to, 
tvmais užtvirtinta 
taip ir turi but...
noves .jau Iaip esą
linkybes. kad tikrosios žmo
nos bartusi ir koliotusi, bet tu 
netikras meilužes paimk! Ka 
szilos sau pasivelija, tai baisu 
net pamanyt. Kol mirsiu, neuž- 
mirsziu -asz viena atsitikima. 
Ka tik nepražuvau, bei, mato- 

per tevn maldas
Pereitais metais, jot 

musu generolas, kuo
met važiavo atostogų iii 
tini sodžių, 
savim, kori'spondencijai v 
Tarnvste «

Netikėli! Szetone!” 
Meluoji!
Tikra tiesa sakau. Mane, 

žinai, lig kad įkas butu karszlu 
vandeniu nnszntines. 
kis tekinas nubėgo sau o asz 
stoviu koridoryj ir, kaip k\’ai- 
lys, nieko nesuprantu, 

boba, 
ir staiga 

leidžia lokiu žodžiu ir pasiel- 
T'atai, reiszkia, manau 

generolas norėjos ja nuo 
į paliuosuot, o jinai pasi

naudojusi luomi, kad nesą liu
dininku 
kaip paskutini lai ra.

iszeit, tai i sze i t!

neapsiszviet usi 
pasmirdėlė

girnų!
<r nI san,

na,

M usisz- 
sau o

Prasta, 
virėja 
dasi-

♦ * ♦

suteikta pirmenybe.

mes

Gana, jau gana! 
Kamsztukas.

minioje 
stumdosi. Vyras
in viena taszka, o 
ežia rankas ir stumdosi, idant 
jos pavedu nesuglamžytu. Jau 
nėra kas bekalbei! Moterisz- 
kai Ivcziai visuomet ir visame 
kame esą
Moteris ir kariaut neima, ir in 
szokiu vakarus joms nemoka
mas inejimas, ir nuo kimo baus 

jos 1 iuosiiojamos... t) už
kokius, klausiama, nuopelnus ? 
Panelei isz ranku skarele isz- 
puole — tu pakelk jinai ineina 
— tu atsistok ir užleisk jai sa
vo kede, iszeina — tu palydėk. 
O paimkime valdininku kate
gorija0 ’ 
si me,' 
liaus

idant pasiekti.*, saky- 
depart mento 

laipsni, 
reiktu pusi1
pasida rbuot, 
nors pus-valandi 
voja su ( 
rimu —
aiiksztai iszkilusi

niai, 
iszlikau. 
panarni.

ežia tikroji, insta- 
žmona tai

nuo senu se- 
usideje ap- 

kad tikrosios

g was

ini- 
paėmė ir mane mi 

t...

< >

o s 
va

landai darbo. Savi! valanda ai i 
sveika? in 

arba

- tnszti niekai

' keliauk
pasi vai kszcziot

romansu pa-
Musu gmierolas —

ir iszkoneveikusi 
\’is vie- 

Mane lig 
asz

Ji,

kas kelte pa keli*...'Nuėjau
ja in ikambari ir sakau : 

Kaip tu, sterva, iszdrysai lo
kius žodžius auksztai pastaty
tam asmeniui drebt ? T’u manai 
kad jis, kaipo silpnas senukas, 
tai nebus, kas už ji užsistoja?’ 
— Paėmiau, žinai, ir apie pora 
kartu tvyksti ir sudrožiau per 
nutuokusius žandus. Kaip pa’ke- 
li* tu mano brolvti, 
kaip pradėjo ne savo 

tai nežinau

pas
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Ant rytojaus Juozas Užklau
si* szv. Misziu ir priėmė szven. 
Sakramentu isz ranku levo Ku
geli i a u s. Paskui szirdingai at
sisveikino. Geras Tėvas buvo 
susijaudinės — Juozas ta pa
mate ir iszejo su iiigelta szir- 
dimi.

Sugryžes namo, rengiasi in 
tolima szali. 'Tvledaunas suval- 
< r
knygele,- ražaneziu, kryžiu ir 
suriszo in sena antkluode. 'Tai 
visas 
kabino

namo

;e pusryczius, pasiėmė maldų

jo turtas. 'Ta risznli pri- 
prie lazdos. Meiliai at

sisveikino su brdliukais ir se
sulėmis, puoli* in glebi savopuolė in glebi
verkianezios ’motinos ir pasa-

pamal inga
menesi aineszdavo 

levui Ilelijodorui visa savo al
ga ir praszydavo pasiimsi i pi
nigus

Praslinko devyni
nuo
tori ja. Viena mikli
bildesį namuose. Isz savo kam
bario, kur buvo darže, pamate 
kad vienas langas yra placziai 
atviras. Kas nors turėjo per ji 
inciti, tikriausiai vagis. Tuo- 
jaus iszbego ir turėdamas rak
ta nuo namu, 
Tenai kamliaryje

Viena

y !

pa tyloms iriojo, 
savo jaunos 

lipnios pa’niale žmogaus szesze- 
Pagelbos! pagclbos! pra- 

lejo balsiai szaukii. Piktada-
< (

<
rys norėjo iszbegti; liet Juozas 
ji pagriebė. Abudu puolė ant 
žemes, 
jo isz savo
paszauktas

J uoząs 
rauk u.

vienok neleido 
U’uo balsu 

szeimininkas atbė
go, moteris bego pas kaimynus
praszyti pagclbos. 'Tuojans su
ėmė vagi 
suriszo ir 
pavojingas

ir atbėgusi policija 
iszsivede. Buvo tai

nese-piktadarys, 
niai isz kalėjimo iszbeges.

nusiraminta, bet 
baimes

jaunos mergaites 
king 
ir savo 
J uozui
ka ndia ri.

(lalop 
buvo

dar 
ir pavojaus del 

M ot i na, de- 
a už dukters iszgelbejima 

norėjo
ėjo in jo 
in

kasv-I
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virszininkai

kom - 
karuku 

t opping.
stengėsi

? 1

Namai kuriuosia .gyve
na deszimts szeimvuu ant Wv- 
omingave., Porty Port, iiigriu- 
vo in Lehigh \bdles kūryklas. 
Mūrinis namas Julio Varnuc- 
kio labai sutruko isz kurio tu
rėjo iszsikraustyt. Namai ku
rie pradėjo ingriuti i u
klas stovi artimoje \\ ilkes-l»n 
rre Instituto. Policijų paimlio
je visa, aplin'kiuia.

Prospect ir Henry kasy 
klase pamote darbus 1,400 ang 
lėkusiu nesutikdami su 
panije už prilodavima 
arba kaip vadina 
Unijos
sutaikini i aiiglekasius.

Gerai žinomas visai ap 
linkinai sudže John Garmau, 
75 metu mirė praejta Ketver
gi! vakaru nuo szirdies ligos. 
Paliko paežiu, dukteria ir vie
na seseria. Sudže Garmau bu
vo teisingas slidžia ir 
isz neturtingu tėvu per 
sunku darbu ir mokslu.

pakilo
savo

rirczia
Ar gerai tu 

daigu ant visu

♦ ♦ ♦

Hei jus Sank lores bobeles. 
A|)simalszykit rūteles. 

Narna prižiūrėki t, 
Prie vaiku sėdėkit.

Nelandžiokite pas kūmas, 
Sulaikykite savo burnas, 

Munszaino tiek nesriaubkite, 
Geriau paliaukite.

Jau atėjo pas mane tiligramas, 
Nuo senei isz lenais laukemas, 
Kad neprižiūrite savo vyrus, 

Rių>i jums, kur galite gaut 
kelis bvrus. •K

Savo vyrus paniekinat,
Ir visaip juos iszvadinat, 

Tuojans paliauki!, 
fr apsimalszykit, 

Ba bus jums negerai, 
Skaudės jums nugarai.

Worcester, Mass. — Antanu
kas Adamonis, 1925 mete 
puolė iu skiepą eidamas Armo
ry gatve. Jo tėvas apskundė 

už nelai-

in-

ga t ve.
Georges B. Knowles

re i kabindamas $5,000 ally- 
sužeidima.

Pirmadieny, 
užmokėti

me, 
ginimo 
t ‘ 
i n sake

ginimo už vaiko 
Teismas i n vykęs 

Knowles’ui 
$300 Adomoniui.

— Charles Peskin automo
bilius susidūrė su John I4'. 
Buoklev automobiliniu Pirma
dieny prie Washington Sq. 
Smūgis buvo taip smarkus kad 
iszmete Poškina isz automobi- 
liaus. Puldamas persiskele gal
va, 
noru 
Peskin yra

duris, 
silpnu

Sudiev, greitai isz ko-k c s:
1 ia vo.

Ėjo 
a ros i 
kelias

išlojo su nuliūdimų pasku
tini karta

kaima
'Tenai
namas,
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damas
t

■ kaip beg 
riedėjo isz akiu.
; suksis

O
Greitai

už kalno, lodei

asz-

pasiszvent ima, 
padėkoti ir

Pabeldė 
szankdama, bet Juozas 
balsu atsake. Ineina in jo kam
barį ir randa Juozą kraujuose. 
Piktadarys uždavė jam sunku 
mirtinga smūgi.

— Mirsztu, tarė Juozas, mel
džiu g 
Tėvas

spiegimą, 
bal> l. 

szaukt, tai nežinau kas pasi
darė, tarsi pragaras prii 
no 
szau 
iii miszka.
i 
begi 
generolo atsiustas 
lis. — Malonėkit 
kuogreieziausiai! ’ ’ 
žengiu in kambari. 
putes, 'kaip kalakutas ir 
ri.

ne

z ma- 
Asz užsi'kim 

nubėgau 
už kokiu

pa žvelgė
ii.i r

mat y t is
()

greitai paszaukti kunigą.
I lelijoijoras, sužinojęs 

apie nuotiki, tuojans atvyko.
-- Kas tau, mano vaike? Blo

gai jautiesi? - 
J uozas. T’eve, 
Sakramentus 
kad mirsiu, 
iszjpažint ies,

u ♦

diena
♦ *

Per Danksgiving
111 iv a u Sze n a d o ry j, 

Užėjau in viena užkabori 
Užtikau vienoje st ūboje 

tris bobeles, 
Radau pusėtinai namines, 

bonkas kėlės, 
Beto, vienas žioplis ten ir

• sėdėjo, 
Insikandes pypke papsėjo,

In bobeles žiurėjo.
Gere, tai vėl dainavo, 

Tai vėl sunkiai dejavo, 
Priek tam daug kalbėjo, 

Savo vyrus visaip apjuodinejo.
O viena sako: 

Mano ra kali s tai razbaininkas 
Be jokio meilumo ir vyras

ne kas, 
Tankiai mane kudlaczina,

1 ’alkia sveikatėlė sumažina. 
Antra sako:

Asz saviszkio nesigaileczia, 
Kad ir nustipusi niatyczia, 
Da su koja ji ipaspirczia, 

Ir laukan padla iszmesczia.
Treczia atsiliepe: 

Asz jau ilgiaus nedalaikysiu, 
Koki kita kvaili iszrinksiu, 
In platu svietą su juom 

iszrunysiu, 
geresni gyvenimą turėsiu.

m savo 
|ia taikias 

misi- 
tenai baž-

neg i rdes 
dideliu 

garbinimo, 
in žmonių minia

varpo 
balsu Nuvežtas in ligonine, km 

jo pasveikimui.
Worcester Poly

technic Institute studentas ir 
atsižymejes kailio orkestru ve
dėjas.

Tai|) atsake 
noriu priimti szv. 

nes ja neži nos, 
Kun. iszklause 
davė

Sakramentu ir paskutini pate
pimą, kuri su dideliu maldin
gumu priėmė Juozas. Szeimi- 
ninkai aplinkui 
aszatomis meldėsi už ji. Kuo
met viskas 
pasi lenke 
paklausė:

— Ar priimi mirti su pasida
vimu Dievo valiai ?

- - Taip, T1 _ 
tavęs neramino? 
ve.

m

gimt ini 
grinleles. 
joiioria us 
nytele. Jau
szaukianezio 
žmones prie Dievo 
Nešima i szv s 
iszeinant isz hažnvlelcs s'zvcn- 
tadieniais. “ Palikite‘su Dievu, 
balsiai pasakė'ir'bukite laimin
gi ten, kuomet asz kentėsiu.

Jaunas keleivis už kalno 
pra'žuvo. Dabar ineina iii nau
ja pasauli, kur niekas jo nepa
žysta, niekas nemyli. “ 
Dieve! atsiduso. Dabar Tu 
man viskuo, 
kentėti del tu, 
szirdingai 
liesa, ka 
rims 
turi lapu nei žiedu, tiktai.ersz
keczius, liktai
'Taip pat musu siehi'sziame pa-

5

vilties

akis atsivėrė! 
ausis ir tekinas

Szitaip
Ivieju valandų, žiūriu ugi ai

1, atbėga uždusęs pas mani* 
vai kiuksz- 
pas poną, 

Einu. In- 
Sedi pasl- 

neži u-

y 
y ydirbai, ir 

miszka ] 
in szeimvn-stube 
siklaiisyt.
žmogus nevedes. Namai 
pina taure,tarnu, ikaip sziinu, 
o žmonos nėra vadinasi nėra

Žmones vi.» dau
giau esą pasileidę neklusnus... 
ir juos visus tvarko boba, szei- 
mininke Veronika Nekelinvte. 
Jinai ir arbatos pripila, ir pie
tus užsako, ir ant tarnu szu
kauja... Boba, brolyti tu mano 
žiauri pikta nelyginant

žmonos nėra vadinasi 
kas valdo. Žmones v L

kil

■su Dievu

ti z
> >

szvenez.

gavo

randasidabar
Jie vode Lie-

— A.L.

suklaupė susa ko, 
no namuose prasimanėte ? 
Tai yra, kaip?
gu, 
link Neketinytes, 
už tamsta užsistojau. —

” sako, 
in svetimus reikalus! t

Supranti! Szeimyniniai senti
kiai! Ir kaip pradėjo jis mane, 
brolyti, plast rupiižiuot 
pradėjo kepini 
numiriau!
ge-urzge ir staiga 
ne isz to kaip jis pradėjo kva-

Ir kaip, sako, jus tai])

4 4 Jus ka ežia, ma-

delsa k a 11.
sakau Jusu malonybe kas- 

asz jog 
“ No
ki sz- 

I ’ ’
tamstos dalykas, 
lis

tai

i C

O mano 
esi 

mane

užbaigta, kunigas 
prie jaunikaiezio ir

IszmokykV

kuriuos taip 
myliu. Didele tai 

man levus mi-sijono-
pasako:

— Barbora Vilkiene 
visuotina perskyra nuo Kazio 
Vilko, kuris 
Hat ford, Conn.
lavoj 1909 metais.

— Kazys Kazunas 20 metu 
vaikinas buvo sutaręs vesti 
p-le R. Belvikiūto, isz N. Rut
land. Prisiartinus vedvbtt die
nai kaž-kur jaunikis ir mergi
na prisirengusi vestuvėms jo 
nesulaukė. Jaunikio tėvai po
licijai aiszkina, jog ju sunns 
tikrai buvo pasirengęs 
boms ir jie jo'kiu budu
suprasti jo pabėgimo priožas- 
ti. — S.

Leve. — Ar nieks
— nieks, Tėse’kret o- 

arba
y 

szeto- 
"iinkiai nas- Stora, raudona, urzgianti..

paneli* per koki
susi vinrzia-

lepartmento
sze tau, kad nori, jau

y pa t a.
rint man kuiiigaikszcziu ar
fu palikt, man prisieitu vi-as 
pasaulis užkariaut, 
imt, ministeriu taĮ>t,

man 
amžiam
t >

tau

ekreto

\ o- 
gra

kaip
asz ne— ka I ik 

Kalbejo-kalbejo, urz 
ne isz szio,

4 i‘Rože žiema ne-

ken te j i mus... Juozai, o

virszu pa- 
o kok i a - 

nors, atleisk Vieszpatie Verute 
pienas nuo 

pasisuka

davo koliojimu, 
ežiu spiegimu. 
Niekas per ja 
davės,
mane, bestija.

nenudžiūvo,
grafa, pauier- 
sze tau ir jusu 

eksclenci ja...
instaigo-

arba Katriute, dar 
lupu 
szleifu pri(*sZais 
kia akvtemis — 
szviesvbe arba
Tu dabar paprastos 
sekretorius... T’u sau szi laipsni 
galima sakyt, krauju ir pra
kaitu ingijai; o tavo Maryte? 
Už ka jinai vadinasi

::.• ? Isz iikininku ir tiesiog 
valdininkes. Gera valdinin- 

Duok tu jai musu darbu, 
tai jinai tau ir 
gan narna ji in iszeinamaji.

— Užtat jinai sunkiai sirg- 
», —pnste-

se k rot o-
riene;
iii
ke!

inraszvsiant i

dama vaikus gimdi 
bėjo Szv ii pu kas.

— Didelis ežia
Kad taip ji pastovėtu 
vyriausybe, kuomvi szaiczio 
užleidžia, tai jai tas pats gim
dymas esą smagumu pasirody-

pa s le

daiktas! 
priesz 

kuomet szalczii

Kaip pradės ant ko-nors supy
kus szaukt, kaip pradės spiegi 
tai nors viską pamotes; 'kudai- 
sziu iszsineszk. Ne tiek inveik- 

kiek tuo pa
ti Vieszpatie!

gyveni negale- 
Ne tiktai tarnus, bet ir 

neaplenkdavo... 
Man irgi tekdavo... Na manau 
sau: palauk: prie pirmutines 
progos asz viską apie tavi* g(*- 
nerolui papasakosiu, 
insigilines manau sau, 
nyba ir nemato Ikaip (u ji \aj 
suki ir žmones be reikalo 
lioji, palauk gi, atidengsiu asz 

Ir atidengiau, broi 
taip atidengiau,

apie tave
Jis o»* a
in tar-

>-
ko

jam akis.
akis, o
ka-ti'k mano paties akys amži
nai nenžsidenge, kad
bar, kai atsimenu baisu darosi. 
Einu asz viena karta per kori
dorių ir staiga girdžiu .*pjegi- 
ma. Pradžioje buvau bemanau, 
kad kiaule skerdžia, paskui gi 
prisiklausęs ir girdžiu, kad to
ji Nokei i n y t e su kaž-kno bara- 

ŽydnK'rge! Neti'koli! Ru- 
” — Kas ežia ?

- manau sau. Ir staiga broly
ti tu mano, matau: atsidaro 
durys, ir per jas iszleke mus

y 

kad

net da-

A •

si: “ 
puže! Szetone!

matau: 
per jas iszleke

lot! — “
sugebėjote?!.. Kaip jums dra-

užteko' Stebėtina! liet ti- 
mano drauge kad visa

po-
Apjakino boba! Užkerojo!

sos 
k i uosi, 
tai tarp mus pasiliksiu... 'Tams
tos užsikars zeziavimas man 
esąs suprantamas bet sutikite, 
kad tamstos tolesnis mano na
muos buvimas esą negalimas.” 
— Sze tau, brolyti, Devintines! 
Jam net stebėtina kaip asz ga
lėjau apkult toki iszdidu 
va I
Auksztas valdininkas didelis 
asmuo, turis daugybe 
mojimo ženklu ordenu ant sa
ves virszininko neiuris, 
bai Į)asidav<‘... Dideles, broi’ 
esą moteriszkes lyties privile
gijos! Di-de-les! Bet... nusiimk 
kepure! Nesza generolą... Die
vulėli tu mano, ordenu ir pasi
žymėjimu devynios galybes! 
Na, ka, isztikruju Įionias pir
myn inloido nejaugi jos Ma
nors susipranta apie ordomis 
ir ju vertb? Sugrojo muzika —* 
laidotuvių marszas.

— J. Naruszeviczius.

pasizy -

o bo- 
Dideles, broi

šaulyje* turi tiktai erszkeczius 
tiktai kentėjimus. Bet ateis va- 

tuomet rožes pražydes 
S’.

sara, o
skaniai kvepeneziais žiedai

Ateis taip pat vasara musu 
ta vasara tai dangus, 

Diena linksta prie
sieloms
tai Dievas.
vakaro. Juozapo akims atsivė
rė gražus reginys. Ten. toli kal
nas, ežia pat luomos pilnos žo-

oi r

i t

lynu ir žiedu, 
paukszczi'ai pripildo 
ežiui liejimą is. Bet Juozas 
mato tu stebuklu: jo szirdi'š ir 
mintis paliko prie mylimųjų, 
kuriuos turėjo a išleisti.

Atėjo naktis. Juozas sumanė 
jeszkoti kur nors nakvynes.

, pasi
žino, kad jose

i n va ir us
orą savo 

ne

nors 
l'oliaus szviete žiburiai 
rodo trobeles
gyvena ramus ir gailiaszirdžiai 
žmones. Juodukai, isztiesu, yra 
visuomet vaiszingi ir duosnus. 
Juozas subeldė in viena griu- 
tele. Priėmė ji tikrai szirdin- 
g. 
rieno
Įai. Kalbėjo iki prirengė vaka- 

isz kukurudzu z u peš ir 
keptu žiogu (szaranczm) Po 
vakarienes užvieszpat’avo tyla 
ir ramybe ir JceleivJs, atsigu
lęs ant žemes, saldžiai užmigo. 
Prabudęs anksti atsikėlė ir

— Mylėjai Dieva, 
dabar .lis tau atidarys dangų. 
Angelai ir szveiitieji priims ta
ve tenai. — 

matau,Bet 
tavo 
na ? i r kas tau v r ? 

t

— I eve, atsako Juozas, kas 
rūpinsis mano mama ir vai
kais ?

— Asz, tarė jauna mergaite, 
iszgirdusi tuos žodžius, asz glo
bosiu tavo motina ir jos szei
myna. Prižadu tau, jog kiek il
gai gyvensiu, siunti nesi u jai 
tavo alga. 'Tu atidavei savo gy
vybe už mano ir mano garbe, 
busiu tad ;isz dėkinga tau. .Juo
zo veidas pradžiugo ir sieke 
pabueziuoti 
Czia Įiasklydo ir sunkiai 
pliole... Paskui neužilgo numi
rė. Kas buvo prižadėta^ pildo. 
Į<as inonesi tėvas llelijodorius 
L.llilkl.k 1,1. I.#.,,. Z, >V1 .1 I I > 1 .1 H < 1 Z 1 .11* I

vedy- 
negali

vaiki*, aszaras
akyse ? Kas tave nuliudi-

Alexander Or-

mano mama

ir
kunigui ra n ka.

nu

plovėjas užsimuszo bepnl-

siuntė .Juozapo motinai po du metu,
sterlingu

da.

svaru, jiridedamas 
kad sunus savo alga siunezia, 
myli jumis visad. Atminkite 
apie ji savo maldose.”

KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke f 1, 
Su geresneis apdarais, preke |1.50 

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MA HAN 0 Y CITY, PA.

neatgavęs

Chicago. —
lowsky, 40 metu, 5241 S. Cent
ral Park avė., per 15 motu lan
gu
damas 12 augszto Įauga 
nėr trobesio, 5 So. Wabash a v. 
Diržas kuriuo jis buvo prisika
binės prie lango nutruko ir Or- 
lowsky nukrito ant gretimo 7 
augsztu namo stogo. Nuvežtas- 
ligoninėn pasimirė 
sąmones.

v

— Bernice Zalimiene, kuri 
buvo du kartu teista už nnnuo- 
dijima. savo vyro Domininko 
Žalimo, bet antru kartu tei 
siaut liko iszteisinta, vakar ap
sivedė su Joseph Pat unis,

, '4253 S. Whipple St. 
jiems davė teisėjasSzliuba 

McEven.

Jersey City, N.J. — Szuva 
bastūnas lukando ikairi szomt 
10 metu Miko Pūko, 53 N. Sus
sex St. Vaikas buvo nuvežtas 
in ligonbuti, kur apriszo žaiz
da ir paleido nanlo.

Tai
Paskui visos su rankom plojo, 

Bjaurės daineles gieidojo, 
Su kojom kaip Airisziai 

trepsėjo, 
Stiklai ant stalo skambėjo.

Gorkio kūmute da kieliszka, 
Nepalik, iszgerk viską, 

Ba mums niekas daugiau 
nepasilieka, 

Iszsigert, tai musu visa 
palieka.

Randasi tonais ir viena 
mergien, 

Kuri iszsirinko sau viena 
szpica, 

Ant lumberjardo su juom 
eina,

Niekas jai daugiau neapeinu; 
Morgelka, tai didelis fe, — 

kuka,
Tegul aut tolinus pasilieka.

■
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ŽINIOS VIETINES
— Advon'tai.
— Tai So rudoje jau turėsi

me 1 diena Gruodžio — Decem
ber.

— Tik 26 dienos lyg Kalė
dų. Dabar laikas atlikti savo 
pirkinius.

— Musu
biznierius ponas Hubertą, per
taiso savo narna ant 703 E. Cen
tre ulyczios pagal naujausios 
mados, taipgi ir invedo elektri- 
kine szviesa pagal nauja siste
ma kuria užvedu Flo Electric 
Co. (Florijonas Baczkauckas) 
.312 W. Pine ulyczios.

— Mare Hunter ir Marga- 
rieta Bolicziute isz Barry, su
laikė vakare ant kelio koki lai 
banibilista. manydamos kad 
tai juju pažinstamas, papra- 
sze kad jaisos pavežytu. Ka
da atsisėdo in automobiliu pa- 
temino savo klaida ir nelauk
damos jokio iszaiszkinimo, szo- 
ko isz automobiliaus susižeis- 
damos abidvi.

t Nedėlios vakara apie de
vinta valanda vakare ant St. 
Nicolas plento nežinomas au
tomobilistas užmusze Andriu 
Gustaiti, apie 60 metu. Velionis 
buvo naszlin, paliko viena šu
lnį ir dukterį, pergyvendamas 
Amerike daugeli metu. Grabo- 
rius Traskauckas užsiėmė lai
dotuvėms.

— Seredoj po piet kaip ro
dos atėmė sau gyvas!i per nusi- 
Kzovima Mrs.’ Roy Prosser, 39 
metu, gyvenanti po 724 W. 
Spruce uli. Josios sūnelis užti
ko mokinos lavonu ant virszaus 
ir pranesze apie tai kaimy
nams. Josios vyras dirba del 
elektrikines kompanijos. Pas
kalai eina. Imk in nusižudžiu- 
sios moteres gyvenimą insimai- 
«ze k i1! a mot ere ir isz tosios 
priežasties motere labai rūpi
nosi.

— Pergyvendama daugeli 
melu Mahanojiij, Pancdelio ry
ta iszsikrauste p. Ona Jaksz- 
Itiene su vaikais in Skrantus 
kur josios vyras turi gera dar
bą. .laksztiene laike sztoreli po 
No. 332 W. Mahanov Avė.

“TEMYKIT.”

Turiu ant pardavimo dideli 
bizni. Sztoras ir buczrrnc. taip 
gi su gyvenimo kamhareis, 
trijų lubu. Del platesniu žinių 
atsiszaiikit bile kada.

Jonas Szvedas, (Agentas) 
40 East Broad St 
West Hazleton, Pa.

rp

1.99)

Visit1776 visit1926
PHILADELPHIA

t

SHENANDOAH, PA.'
8AULR

Sinkoviczius, Plymouth; 
rovicz

Pet- 
ir Vozno Kulpmont; 

Brazys Marion Heights; Bar*
PIKTAS VAIKAS

Pnejtii Subntn likos su- tal ir Gabriel Johnston City;
riszti mazgu moterystes p. Ona 
Szeleliutc su Albinu Lucku, 
svoezia buvo p. Izabele, sesuo 
jaunikio su Jonu Norkevieziu 
gerai žinomu buezeriu isz mies 
to. Nuotaka yra dūkto Elzbie
tos ir Felikso Szelcliu, o jauni
kis yra sūnumi Jono ir Esteros 
Lucku. Mazgamoterystes su- 
riszo kun. Dargis su pagelba 
kun. Dumcziaus. Svodba atsi
buvo pas nuotakos h‘vus ant 
129 W. Girard avė. Jaunave
džiai sudeda szirdinga aczlu 
kurie atsilankė ant svodbos ir 
už puikes dovaneles.

— Gal ne visi žinojo kad 
tarp musu gyventoju buvo se
nuko kuri dagyveno 107 mots, 
mirdama ana diena, pergyven
dama mieste 60 metu. Buvo 
tai Slavoke Jeva lliebikieno.

— Baisi nelaime patiko Ma
rijona
Bower ulvezios. Dekavones 
dienai prisiartinus, motore svi
lino kėlės visztas idant pareng
ti del savo szeiniyneles ant ry
tojaus. Kad sztai josios szlebe 
užsidegė ir baisei apdegė ant 
viso kūno ir likos nuvežta in 
vietinia ligoubutia per konsul- 
mona Jura i t i.

— Franciszka, duktere Mar- 
garietos Palaczionienes (miru
sio burmistro Strolio motore), 
likos suriszta mazgu motery 
tęs su Motiejų Dulinskiu 
Cheyenne, Wyoming, Szv. Jur
gio bažnyezioje per kun. Dum- 
cziu. Svodba atsibuvo pas nuo
takos motina ant 242 East 
Lloyd uli. Jaunikas paeina isz 
miesto lxit per 21 metus tar
nauja Dėdės Šamo kariuome
nėje kaipo seržantas raiteliu 
|)ul'ke.

t Del daugelio žinomas se
nas gyventojas Andrius Stan- 
keviezius (Stauk), apie 73 me
tu, mirė praejta Subatos ryta, 
nuo uždegimo plaucziu. Velio 
uis gimė Lenkijoj pribūdamas 
in Amerika turėdamas 20 me
tu, buvo czionais graborium ir 
turėjo salima per daugeli me
tu; 12 metu atgal paliovė bizni. 
Paliko duktere ir sunu kaipo 
kelis brolius Lenkijoj. Jo pati

22 metai atgal. Stankevi- 
czins buvo vienas isz senesniu 
gyventoju, mokėjo kalbėti Lie- 
tuviszkai ir daug 
prie padidinimo Shenadorio.

Ateinanczia Seredos va
kara, ant High School Audito
rium sales, bus 
vakaras, kur bu.' 
tanti paveikslai Lietuviu Die
nos Philadelphijoje, taipgi Ar- 
civys'kupo Matulevicziaus lan
kymas Amerike. Apricz to bu> 
atloszta dvi komedi jos 
nikis“, ir “ 
Vakarėlis prašidi 
vakari*.

Visi kas

Prabasz-

Hie, Park, McGuire Monsigno
ris llasett D.D. ir Dabinis isz 
Shamokin.

Pamaldos buvo pasekmingos 
isz kuriu pasinaudojo ([auge
lis žmonių no lik vietiniai, bet 
ir visos aplinkines.
ežius Dobinis darbuojasi del la
bo czionaitiniu Lietuviu o no
rintis jau turėjo kelis pakvieti
mus apimt didesnes parapijas, 
bet sako: “asz savo mylimu 
aveliu neapleisiu nes su jais už
augau, gyvenu ir mirsiu.

Jonas Lapinas, jaunas vyras, 
malonios iszvaizdos ir Ona Za- 
bleckaite jauna mergina su 
riesta nosyte, nusileido žemyn 
nuo staezios pakrantes ir atsi
sėdo ant suolelio. Suolelis bu
vo prie pat vandens, tarp tan-« 
kiu karklu. Patogi vietele! At- 
sisedote jus ežia — ir nuo viso 
pasaulio pasislėpėte — jus tik
tai temato žuvys ir vorai-plan- 
kikai, kaip žaibas mirgantieji 
vandenyj. Jaunoji porele buvo 
apsiginklavusi
puodukais, dėžėmis, su kirmi
nais ir kitokiais* žuvims gau
dyt inrankiais. Atsisėdę, jie 
tuojaus pradėjo gaudyt žuvis.

— Asz labai patenlkintas, 
kad mes, pagalios (‘same vieni 
— pradėjo Lapinas dairyda
masis. — Onute, asz turiu 
daug-ka jums pasakyt..^ Labai 
daug... Kuomet asz jus pirma 
karta pamaeziau... Pas jus le
sa... Asz tuomet supratau, del 
ko asz gyvenu, suprantu,
mano meile, kuriai asz priva-

, • dar- 
Tatai, tur

būt, didele... lesa... Iszvydes 
tamsta, asz tuojaus pamylėjau, 
godžiai ir karsztai pamylėjau! 
Palaukite traukt... tegu geriau 

Mano brangioji 
maldauju

meszkeromis 5

mirė

Narbutiene ant South 
u I vežios.

Gilberton, Pa. —Vanduo ap
sėdo musu miostelije ir žmonys 
vela lengviau atsiduso. Angli
ne kompanije visai nesirūpina 
užbaigti tam nesmagumui, nes 
po kožnain smarkiam lietui 
vanduo užlieja ulyczia ir skie
pus, padarydama daug bledee.

— Ana diena poni Marijo
na Czesna’levicziene su dukrele 
Onute, lankėsi Mahanoy City 
ir prie tos progos atlankė
dvstc “Saules.“ Poni Czcsna- 
levicziene tik nesenei pasvei
ko po gimdimui sūnelio kuri 
Dievas tuoj pasiszauke in savo 
karalyste. Ka darvt, tokia vale

'l’ojo kuris duoda ir at
ima mylimiausias' 
tas. _____

Amsterdam, N.Y. — Lietu
viu Basketball tymas turėjo 
rungtynes su
isz Schenectady, N. Y.
viai sportininkai taip szauniai 
pasižymėjo suplekdanii 
neetady tyma, 
sus nustebino.

Isz Lietuviu tvino 
šiai sziose rungtynėse 
mojo sekanti: Jakaitis, 
naitis, V. Stanley, W. Stanley 
Alstyne ir Redding.

kali
re-

v ra
musu y pa

s-
1SZ

prisidėjo

nepaprastas 
rodami kru-

“Jau- 
Žvakute Užgeso.“ 

“S 8 valanda

kui paszvest savo dora 
binga gyvenimą, 
but, didele... lesa...

smaukiu t vmu 
Lietu

Sche- 
kad tiesiog vi-

daugiau- 
atsižy- 

Mik-

maždau-

korniqyczia ir 1.1.

FARMA ANT PARDAVIMO.
Gera ir derlinga farma ran

dasi Locust Valley, 
giau 200 akerin žemes, 160 akc- 
riu dirbamos ir 40 a keri u misz- 
ko ir girios. Bud i ūkai visi ge
ri, kluonas, visztinyczia, kiau- 
le-t-vari is,

• Gyvenimo namai yra du — vie
nas naujai pastatytas. Bėgan
tis vanduo stu'boje ir pas tvar
tus. Ant farmos randasi trys 
szaltiniai ir bėgantis upelis. 
Yra 4 arkliai, 9 raguoti, 6 kiau
les, visztu, aneziu ir 1.1. Visos 
reikalingos maszinos del dide
les fanuos, didžiuma naujos- 
Viskas parsiduos už prieinama 
preke. Atsiszaiikit pas locni- 
ninka. (t.96

insikabina...
pasakykite
tamstos, ar galiu asz tike ties— 
ne ant .miūles, ne! — szito asz 
nevertas, apie tai net nedrystu 
pamastyt, — ar galiu asz t i ke
lies ant... Traukite!

Ona pakele in virszu
su meszkere, pasuko in save ir 
suszuko. Ore sublizgėjo sida- 
briniai-žalia, ^raži žuvyte.

mali

ranka

Dieve mano, lydeka! ai, 
ach... Greicziau! Nutruko!

nuo kriu- 
ant žoles 

gimtines vietos

Lydeka nutruko 
kuczio paszok i nėjo 
link 
plaukszt in vandeni!

Lapinas besivydamas /...vi, 
vietoj žuviesr*kaip tai nutvėrė 
Onos rankyte, netyczia pri
spaudė ji prie Įlipu... Ta atsi
traukė, bet jau buvo vidų: lu
pos netyczia susiliejo in bucz- 
ki. Tatai iszejo 'kaip-tai nety
czia. Už buczkio pasikartojo 
kitas bucz'kis, paskiau priža
dai, intikrinimai... T

netvczia

ir...

žuvį

v r
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Specialiszkas Exkursinis Treinas

Iszeis 
2:00 
2:39

Isz 
Shenandoah 
Gilberton . 
Mahanoy City (Preke $3.25) 2:49 
Tamaqua (Preke $3.25) .. 3:16

Grižtant specialia treinas apleis 
Philadelphia 7:30 vakare ta pa- 
czia vakar in virsz-minčtas sta
cijas.

$3.50 DUBELTAVA5 
Yikietas

Ant Readingo Geležinkelio

fading Company
J Reading

. Line**

Lietuviu 
ateiikite pania-

neinate
Dienos Phila., 
lyti krutumuose' paveiksluose.
Taip pat stengkites visi isz- 
girsti ir pamatyti kaip loszia 
tas garsusis Lietuviu T(‘atro 

grutėvas p. Vaiczkus su savo
P<‘-

Inzanga 
vaikams o

suaugusiems 50c., 
5c.

Nedėliojo
va-

Shamokin, Pa. — 
prasidėjo keturesdeszimts 
landų pamaldos kurios užsi
baigs Utarninko vakara. 
dėlios vakara buvo puiki pro-
cesije vaiku su iszstatymu S.S. 
Sakramento kaipo ir ant 
baigimo pamaldų.

Sekanti kunigai turėjo 
mokslus:

N’e-

UZ-

pa- 
Nedėlios vakara K. 

Skripka isz Mount Carmel, Pa. 
Panedelio vakara P. Czesnn, 
Mahanoy City, Pa. Utarninko 
ryta A. E. Bakunas, Frackvil
le, Pa. Utarninko vakara J. 
Karalius, Minersville, Pa. Isz- 
s'kiriant aug&zcziau minėtu ku
nigu prigialbejo prabaszcziui 
Dobiniui sekantieji: Dumczius 
ir Mikszys, Shenandoah; K. 
Klevinskas’, Tamaqua; Mozū
ras New Philadelphia; V. Ma
tulaitis Saint Clair;
kas, Duryea; Nanarta Miners 
Mills; Kondraokas, Luzerne;

Miliauc-

ATTENTION!
YOUR DRUGGIST 
RECOMMENDS

ROYAL PURPLE
PILLS

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

Barnesville, Pa.

LADIES!

Dis. by First National Laboratories
Lehighton, Pa.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruo* 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius de) 
laidotuvių, veseliu. kriksztyniu b 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonam 187B-M

BUDROE VAN SERVICE
Krausto visokius numinus ir kitokius 
daigtus, nepaisant kaip toli. Turime 
tam tikrus didelius automobilius. 
Preinamos prekes. Kreipkitės pas:

ANT. BUDREVICZIA
334 W. Pine St. Mahanoy City, Pa. 

Bell Telefonas 341-J.

Lietuviszkaa Graboriu*
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke motoroms. Priei
namos prekes.

416 W TaTaN<Vt CITY, PA. 
»o« -AHf-yr. qU4i p4.

• iw
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ANT PARDAVIMO.

naujas,

3XIMAXIVXS..3'invs„

mano

nu

kokia tatai

, I .

EKSKURCIJA 
in New Yorka

NEDELIOJ 5 DECEMBERIO 

$4.00^u^€^ayaa Tikietas 
Treinaa apleis Mahanoy City 4:40 
ryte. Grįžtant apleis Jersey City 
(Excrange PI. Stacijos) 7:20 vak.

(Eastern Standard Time)

Didelis 
namas,

’ c
■ . A

lu far-away Siam, where the religion of 
Buddha reigns supreme, the white elephant 

considered sacred. King

wwtc*-'

to t lie modern
Kin

i

Cut out and mail to order stock or for complete information.

[ ]. Please send me free copy of booklet telling more about your

[ ]

I ]

[ ] Please ship

Name of your Bank i

1*
"T

Name
Street

City

It is a far cry from the bamboo shark in the 
Land of the White Elephant “

Land of the Free’ but a similar

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO., 
Preferred Stock Dept., Allentown, Pa. 

(JVIark X in [ ] meeting your requirement*)
»

Preferred Stock and the Company.
I with to subscribe for. . .'................shares your Preferred Stock

(yearly dividend rate of $6 per share) at price of $98.00 and 
accrued dividend per share. Send bill to me showing exact 
amount due.

I wish to subscribe for.......................shares your Preferred Stock
(yearly dividend rate 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.

shares your Preferred Stock (yearly dividend 
rate of $® per share) at $98 and accrued dividend per share with 
draft attached through.

' . ' | : 11 <11

— Nidkszas! — grieže dan
timis Lapinis. — Kai]5 mažas, 
ir koks jau didelis nenaudejis! 
Kas isz jo bus kai užaugsiąs?

Visa Birželio menesi Kastas 
neduodavęs ramybes bėdinai 
insimylejusiais porelei, 
grasino pranesziinu, dabodavo 
ir reikalaudavo dovanu,

buvo htiminga diena! Pasikal
bėjęs su nuota’kos tėvais ir ga
vės ju sutikima, Lapinas pirm 
viso-ko nubėgo in soda ir pra
dėjo Kasto jeszkot. Atradęs ji, 
jis ka ti’k neapsi verkė isz 
džiaugsmo ir tuojaus nutvėrė 
pikta vaika už ausies. Pribėgo 
Ona, taip-pat jeszkojusi Kasto,

Ir 
reikėjo matyt, kokis pasigėrė
jimas buvo insimylejusiu vei
duose, kuomet Kastas.verkė ir 
aikszcziodamas prasze:

— Mano brangiausi, 
geriausi, daugiau jau to neda
rysiu! Ai, ai ai (Įovanokite!

i prisi- 
viens in

ir 
jam kiek neduodavo, vis buvo ir nutvėrė už kitos ausies, 
maža, ir galu-gale jis pradėjo 
toirauties apie kiszenini laik
rodėli. Ir ka-gi ? Prisiėjo pri
žadėt laikrodėli nupirk!.

Viena karta pietaujant, kuo
met buvo paduota szaltkosze, 
jis staige sukvatojo, pamOike 
viena akimi ir paklauso Lapi
no :

— Pasakyti ? a ?
Lapinas staiga paraudo ir* 

vietoj szaltkoszes eme staltieseJkio begalini 
t t v i 4 t • t ii 4 <ikramtyt. Ona iszszoko isz u z- Į 

stales ir in kita kambari 
bego.

Ir tokioj padėtyj jaunieji 
buvo ligi pabaigos Rugpiuczio, 
ligi pat dienai, kuomet paga
lios, Lapinas padare Onai pa

thsiūlymą vest.

Laimingos
Abel na i, sziamo že-

Ir paskiau jieuu abu 
pažino, pakol buvo 
kita insimyleje, jiedu ne karta 
neiszniegino tokios laimes, to

lo smagumo, kaip 
ta minuta, kuomet taše pikta 
vaika už ausu.

........... ...............  ...... .1—..ei .. .... . ! ■ I I ■■................

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje.
Ant antro floro Kline Sztoro.

19 W. Center St. Mahanoy City

, i... bizniszkas 
neseniai pastatytas 

dar neapgyventas. Randasi ant 
Line ir Oak streets, Frackville, 
Pa. Namas puikus ir geroj vie
toj. Norinti pirkti atsiszaukit 
po sziuo adresu. (t.96

Petras Lazauskas
Frackville, Pa.

Railroad
<Th*ILmU ofTha BlackDlamaM

dai, intikrinimai...
7 I k

minutes!
miszkame gyvenime nie'ko nė
ra absoliutiniai — laimingo. 
Laime paprastai pati savyje 
neszioja nuodus ar apsinuodi
ja kuo-nors isz pavirsziaus. 
Taip ir szi karta atsitiko. Kuo
met jaunoji porele bueziavosi, 
staiga pasigirdo juokai- .Jie pa
žiurėjo in upe ir kuone apal
po: vandenyje iki juostai sto
vėjo nuogas vaikas. Tatai bu
vo Kastas, 
brolis.
žiurėjo iii jaunuosius ir tyezio 
durnasis szypsojosi.

jus bueziuoja- 
tes? — tarė jis. Na, gerai! Pa
žiūrėsime! Asz pasakysiu ma
mytei. 1

— Tikiuosi

gimnazistas, Onos 
Jis stovėjo vandenyje,

-a-a...

'kad tamsta, 
kaipo doras žmogus...
murmėjo paraudės, kaip vė
žys, Lapinas. — Tykoti — nie
kinga, o pasakoti — nedora, 
kvaila ir biauru... Tikiuosi 
kad tamsta, kaipo doras ir ti
kimas žmogus...

— Duokite penkliti, tuo-
— tarė doras

— O prieszingai —pa

5

su

o pasakoti 
biauru...n’

isz kisze-

me t nesakysiu! 
žmogus.
sa'kysiu.

Lapinas iszeme 
niaus pen'kliti ir padavė ji Kas
tui. Tasai sugniaužė penkiiti 
szlapioj saujoj, suszvilpo ir to
liau sau nuplaukė. Ir jaunoji 
porele sziuo kart jau daugiau 
nesibueziavo.

Kita diena Lapinas atvožė 
Kaštui isz miesto invairiu da
žu ir pilke, o sesuo padovano
jo jam visas savo dėžutės nuo 
vaistu ir pudros. Paskiau prisi
ėjo padovanot ir sagutes su 

a « Aszunu galvutėmis. Piktam vai
kui, matomai, visa tai labai 
patiko, h4 kad dar daugiau ga
vus, jis pradėjo dabot. Kur tik 
Lapinas su Onyte žengia, ton 
ir jis seka. Ne ant minutes j u 
vienu nepalikdavo.

' '‘i ' '' • J " ■ '''l ' I' ■ -"ii

is considered sacred. rungs and beggars 
alike worship this beast, an animal created 
to be a servant of man. They bow down before 
it--they protect it from the flies and gnats 
from which they themselves suffer—they 
drudge their lives out to support it in 
idleness.

< 4

home of the “
practice prevails in both. For thousands of 
Americans devote all their energy and 
thoughts to saving money and then let their 
dollars lie idle. They toil ceaselessly them
selves and then allow their servants (the 
dollars they have earned) to loaf instead of 
making them work.

to put your 
the benefits

It i\s a simple thing for you 
dollars to work and thus enjoy 
which come to an invoster. By buying shares 
of our Preferred Stock you may assure your
self a "regular income every three months and 
vour dollars will bo safe. Invest in <

Pennsylvania Power & Light Co. 
Preferred Stock

It Pays Over On Every Dollar

Buy your shares 
from any em
ploye of the 
Compan y — 
they're our sales 
men.
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The Company 
maintains a Re
sale Department 
for the benefit of 
its stockholders, 
to assist and ad
vise in the resale 
of any’ of its 

shares.




