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ISZ AMERIKOS! ISZSIGANDO

DAUG ŽUVO
TVANUOSE

APIE 25 ŽMONIS PRAŽUVO, 
DAUG NAMU UŽLIETI 

PER ISZSILIEJIMA 
UPES.

Kansas City, Kam — Nega
na kad debesis t ru kdamas pa
dare daug bledes, bet upe Miss
issippi iszsiliejo padarydama 
daug blade's Kaušuose ir Okla- 
homoje, kur žuvo apie 25 žmo
nes o szimtai namu likos užlie
ta. Bledes padaryta ant mili
jonu doleriu.

s z e i m v n a s u s i d ėdanti 
isz szesziu Mcksikonu prigėrė 
kada vanduo staiga i užliejo ju
ju narna Kodkyford, Okla.

pasažieriai likos
užeisią, ka-

Visa

už-Keli 
muszt.i ir daugelis 
da Missouri-Kansas trūkis isz- 
sirito nuo sztangu, nes vanduo 
paplovė geležkeli. Arti Kansas 
Citv kitas trūkis nusirito iii 
upeluka per ka likos 
daug pasažieriu.

Parsons, Kaus.
200 namu ant szesziu pėdu 
augszczio. Pakrasztis upes Ne- 
osko j-utri/ko per ka vanduo 
liejo visa aplinkine.

užeisią

užlieta arti• i 
szesziu

uz-

Ottawa, Kanada. - 
Tnftj'ktfsf-lrrtS mete, pa

IR OTTAWA
NENORI DAUGIAU 

PROHIBICIJOS.
- Mano- 
ili'ks tik

viena provincije Kanadoje ku
ri bus sausa, o
Brunswick. Lcgislatura mano 
praszalint prohibicije, kuri nie
ko gero neatnesze tik varga, 

girtuok-
pro v i ne i jos

toji yra New

didesnius padotkus ir
Ivsta. Asztuonios e*'
senei at mete prohibicije isz ko 
gyventojai nudžiugo ir geriau 
gyvena ne kaip laike prohibi- 
cijos.

PAMESTAS DEIMANTAS 
SUKASTAS VIDURIUOSE 

VISZTOS.
Denver, Colo. — Metas adgal 

Mare Skinner pamote dideli 
deimantą isz žiedo, kada bars
to kornus visztoms. Jeszkojo 
visur, bet žibanezio akmenuko 
nesurado. Viena isz kaiminku 
pasako jai gal viszta nurijo. 
“ Jaigu taip, tai valgysim visz- 
tiena, pakol žiedas atsiras,“ — 
tare Skinner’iene.

Na ir prasidėjo skenlyne 
viszteliu. VLsztienos buvo kep
tos, smožytos, virtos, kad net 
szeimyna Skinner’iu sapnavo 
apie visztas, bet deimanto vis 
nesurado. Ant galo pasiliko tik 
viena viszta, kuria Skinner’ie- 
ne labai mylėjo, bet deimantą 
labiau mylėjo ir visztele turėjo 
paaukaut savo gyvastį del ži
banezio akmenuko.

Skinner’iene czystindama vi- 
dūrins mvlernos viszteles 
rado Javo deimantą ir

šli
favo deimantą ir nuo 

szios dienos szeimyna prisiege 
daugiau nevalgyt 
per visus metus.

visztu net

TRIS MENESIUS 
KALĖJIMO

UŽ G4 CENTUS.
Pittsburgh, Pa. — Už pavo

gimą 64 centu nuo keturiu me
tu mergaites, John Donaghuc, 
48 metu, likos ni/baustas in ka
lėjimą ant t riju menesiu ir už
mokėjimą 50 doleriu bausmes. 
Mergaite, Frane Duffy, ėjo isz 
sztoro su pirkiniais, Donaghue 
sulaikė mergaite ir atome pi 
nigus. Josios 18 metu brolis pa
gava vagi, atiduodamas ji in 
rankas palicijos.

ft & n. n. norzKovrsui, Pm. & i«r r. w. BOCZUOWNKI, Mltor 38 METAS
3

MIRTIES
DUKRELES PAREGEJA 
MIRUSIA MOTINA 
ISZ BAIMES ISZBEGO 

IN MIESTĄ.

Jausda-
jau prisiartina,

Mrs 
tu, 
ko prie lovos savo dvi

kinus s 
rolėms, 
abieju

Milwaukee, Wis. 
m a kad mirtis

Felicijc Quartana, 50 me- 
210 Milwaukee uli., paszau- 

d n'k reles
Angelina 5 metu ir Juze 14 me
tu, paliepdama joms pabu- 
ciJuoti ja ja ir karsztai atsisvoi- 

u savo mvlemoms duk- 
atsisu'ko in siena nuo 
vorkeneziu dukrelių,

kurioms nurodo, kad motina 
užmigo.

Matydamos nepaprasta pasi
elgimu motinas, temina in jo- 

o kada tasai pabalo 
kaip drobule, dasiprato, kad 
juju motinėlė yra mirus. Neži
nodamos ka daryti tokiam at- B*

iszbego laukan. Pra-

stos veidą, 
drobule, dasiprato

si tikime, 
eigiai ma'te einanezias mergai
tes kurios iszrode labai nulin- 
dia ir szluoste aszaras nuo vei
do, bet niekas juju neužklause 
priežasties juju nuliūdimo.

Tame laike ievas sugryžes 
isz darbo, pamate kad jojo pati 
negyva o mergaieziu nesiran
da namie. Po ilgam jeszkoji- 
miii surado jaises sedinezias 
ant trepu Y.M.C.A. namo, bai
siai nuvargusios.

DINGO DRAUGAS, PATI 
IR... PINIGAI.

laiko Mikola Kravickis, 5 
tu pa teini no,
nas Juozas Norkūnas, tankiau 
atsilankydavo pas ji kaip pri 
derėjo geram kaimynui. Atsi
mindamas an't žodžiu “mylėk 
savo artyma kaipo pats save,

Nuo kokio tai 
52 m o 

kad jojo kaimy-

?) 

nieko sau isz to nedaro bet ka
da kaimynas pamylėjo “arty- 

tada M i kol u i ai
be t buvo jau per

J1mo paczia 
si dare ak v 
vėlu.

Persitikrino apie tai da 
riau, kada sugryžo namo ana 
diena isz darbo, rasdamas šlu
bele tuszczia, o pauksztyte isz- 
szvilpe su kaimynu. Ant stalo 
rado gromatele su 

“Kvaili,
manes, nes isz važia vau su žmo
gum, kuris žino kaip mylėt ir 
suteikt man sviotiszka links
mybe, o idant (urėti 
linksmintis,

nimu:

L

a'isisvciki-
nejeszfkokie

už k a
paėmiau visus pi-

NELAISVĖJE
3 SANVAITES

14 METU MERGAITE NA 
GU03IA GRAIKO, KURIS 

JAJA SUBIAURINO.

Chicago.
Dominick

— G roser ninkas 
Angelo, 1432 W. 

Harrison St., likos aresztuotas 
del kalinimo 14 metu mergai
tes Mamie Kieobene, 1.305 Gil
pin PL, kurios pasakojimas ga
li pasiusti ji kalėjimai! visam 
jo amžiui. Jis yra kaltinamas 
už kauki n ima ir inkalinima tos 
mergaites.

Mergaite prapuolė Kovo 1 1 
diena. Už trijų dienu jos tėvai 
gavo nuo jos laiszka, 
yra pabėgusi
kad negryszianti. Ji sako, kad 

paraszytas 
grumuojant 

jai mirtimi. Betgi ji instenge 
pasprukti isz Angelo namu ir 
sugryszti namo.

Angelo turi grosorne, 
kurios jis ir gyvena;
vienas. Mergaites pasakojimu, 
Kox’o 11 diena jai einant pro 

Angelo užsi- 
in sztora. 

Sztore gi ja pastvėrė ir imsi-
nesze in rusi (bcismanta), kur 
jai suriszo kojas ir rankas. Va
kare gi, kada uždare sztora, jis 

gyvena-

kad ji
ir daugiau nie-

tas laiszkas buvo 
ant privertimo ir

virs z 
gyvena

szali grosernes, 
kviete ja pas save,

nusinesze ja in savo 
muosius kambarius, kur ja lai
ke iki ryto kada reikėjo ati
daryti sztora. Po to ja vėl mir 
vede iii.rusi ir ten laiko ja su- 
riszcs pei> diena — iki sekamos 
nakties. Taip jis daro kasdie 
per tris savaites.
Sekmadieni jis ja tik 
rūsy, bot nesuriszo, o ir rūsio 
duris užmirszo užrakinti, taip 
kad ji turėjo progos pabėgti 
nuo.savo kalintojo ir kankinto
jo.

Bet pereita
uždaro

kio su 
motu,

NUŽUDĖ PO-DUKTE KAD 
PER ILGAI BUVO ANT 
SZOKIO; PO TAM PATS 

NUSIŽUDĖ.
Freemont, Ohio. — And rėja 

Smith 19 motu, nuėjo ant szo- 
savo sesute Darata, 16 
prižadėdama patėviui

sugryžti namo neveliaus kaip 
11 valanda. Merginos užtruko 
10 miliutu vėliau ir kada atėjo 
namo, patėvis taip inszelo kad 
paleido szuvi in vyresne mer
gaite užmuszdamas ja ja aut 
vietos, po ‘tam baisiai sumusze

nigus, kurie ir taip prigulėjo, pnczja ir Darata, paleisdamas 
prie manos. Daugiau pas tavo

J !

Mikolas nuvažiavo ant pab
ijos jeszkoti pagelbos ir sura

dimo savo pacziules, bet tame 
paežiam laike dingo ir jojo kai
mynas. Pacziule pasiėmė su sa
vim 1,800 doleriu.

7 DARBININKAI ŽUVO 
KASYKLOSE.

Seal tie, Wash. — Septyni 
darbininkai likos užgriautais 
kasykloje Carbonado, kuri pri
guli prie Pacific CoaJt Coal 
Co., apie 50 myliu nuo Seattle. 
Arisi likos užmuszti. Visas vir
ažus kasyklų sugriuvo ant ne
laimingu.

MIRS UŽ NUŽUDINIMA 
DAKTARO.

N. Y.

nesugryžsziu.

e

Brooklyn, N. Y. — Italas 
Francisco Caruso, kuris karsz- 
tyje nužudo daktaru Casper 
Pandola, kad tasai neiszgydc 
serganti jojo kūdiki, ’kuris ir 
taip jau IntVo mirsztantis, nes 
tėvas priesz tai neszauke jo
kio daktaro. Sudas pripažino 
Carusa kaltu ir dabar bus elek- 
'irikiuotas. Caruso turi paczia 
ir penkis mažus vaikus ‘kurio 
randasi dideliam varge.

Baisi vėtra užmiisze ir sužeidė daug gyventoju Arkansas valstijoje
w*f**w’

* r{
&Ar.t***

kuri prapute pro Ozark aplinkinėje Ali

• A M

p 4

Baisi vėtra
bledes. Apie trisdeszimts žmonių likos užmuszta ir szimtai snžei 
bledia padare toji vėtra miestelyje Klondike, Arkansuose.

Mūri ir Arkansuose, padare daug 
ii. Paveikslas parodo kokia
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AMERIKAS ISZSIUNTE Įg/ LIETUVOS
IN KINUS D A 1,500 

KAREIVIU. 
f’ 

------------------ .........

Plauks Ant Pasažieriniu Laivu.
Washington, D. C.

kad Kinuose daug didesne vel
niava ne kaip laikraszcziai 
skelbia, kad visos vieszpatys- 
tes siunezia in tonais daugiau 
vaisko.

Matvt !) i (los m no se m i<? A t trose

JERUZALĖS LAISZKAS 
GAVOSI NET IN LIETUVA.
Kažkokie nenaudėliai sugal

vojo visai nerimta szposa. Pra
dėjo platinti neva “maldele 
isz Jeruzalės“ 
laimes, 'kas ja

apkauta prieszais

nova
, kuri atneszanti 

gauna. I1.. 
turi nnraszes perduoti dar 
asmenims.

I KELIAUTOJAS 
PASAULI.

Vakar in redakcija buvo už
kurs kc- 
Jis vra

APLINK

cjes Jurgis Gaiseris,
liauja aplink pasauli.
padaręs sutarti apkeliauti vi
sa pasauli per szeszis motus. 
Vasara, pagal sutarti, jis 
važiuoti dviraeziu, žiema

pasauli per szeszis
gali 
gali 

važiuoti traukiniu m* daugiau, 
kaip 40 kilometru per 
Keliautojas
kiekviena valtvbe

iszpihlys visas sąlygas, 
.30, 000 doleriu.

I

i 
j

Ki
nuose kas dien kyla didesne ne-

svetimže-
inins, lodei yra didelis pavojus1 nelaimiu,
kad Kinai mano sukelti didelia r », j 

Sžtai 'Snv.sWalsbUos įr
ana diena vela nusiuntė 1,500 sklypai siunezia iii lenais dau-
mariniu kareiviu, o kad juos’giau Vaisko ant apgynimo sa- 

reieziau in tonais nugabenti 
jo greitus pasažieri-

nins laivus

kerdynia
...j v ra • •

prieszais baltuosius 
[iriežnste dead . visi

Gavės 
9

Kitaip užsitrauksi 
o jeigu perduosi — 

po 9 dienu turėsi dideli džiaug- 
“mal- 

kursavo priesz trejus me

diena, 
turi aplankyti 

ir pabūti 
ne mažiau, kaip 5 dienas. Jeigu 

gaus
Pats Ga i šori s 

ya Graco gyventojas, dviraezin 
sporto kliubo narys, vienus 
metus neturėjo kitokio darbo 
ir griebėsi keliauti apie pašau 
Ii, tikėdamas gerokai pelnvti, 
jei pavyks. Kalba tiktai Vo- 
kiszkai. Kad turėtu isz ko gy
venti pardavinėja savo atviru 
kus. — Pradėjęs keione isz sa
vo miesto isz Graco 1925 met<- 
apkeliavo Italija, l-panija. 
Rugsėjo menesi.
Portugalija, Prancūzija Belgi
ja, Vokietija, Austrija, Serbija 
Montenegro, Albanija. T urkija 
Bulgarija, Vengrija Czekoslo 
vakija ir Lenkija. Viso jau yra 
padaręs 30,000 kilometru. Vi 
sa kelione turi 14.3,090 kilo
metru ir turi baigtis, pagal su
tarti 19.31 mete. Isz Licthvo-, 
Gaiseris keliaus in Latvija, k i 

Rusija.
Skandinavus

I talija,
Gaiseri< jau

tas Pabaltos valtvbes,
isz ten in
Anglija, paskui in Amerika.

i,'

gl 
pa n a ūdoj

I V O 
na j s

pmlonu. Dabar randasi te-
28 svetimžemiszki karisz- 

.Japonije nusiuntė
groi i u s
Badai viso randa-iki laivai o

si suvirszum 5,000 musu karei- da keturis. Visi Japonai aplei-
vi u Kinuose. do Hankow.

Isz Visu Szaliu senoviszka

LIŪDNAS GYVENI- |
MAS SIERATELIO

MOCZEKA BJAURESNE UŽ 
SIERATELIS 

TIKRAS KANKYTINIS.
ŽVĖRĮ;

I

KANKINIMO LOVA
SENA U Ž LIEKA NUO 

LAIKU INKVIZICIJOS 
SURASTA SENAM 

PALOCIUJE.

. Noriais

UŽPULDINĖJA MAŽAS 
MBRGAITES.

Jau priesz kiek 
kuriose Kauno gatvėse 

inteligentu, kurio, lyg neture- pasakojama, yra 
gana gerai apšilai

)S1-j KasKuuni gana jis 
savo ■ Aliszku gatv *j, -kn

sma.
da“ 
tus Amerikos Lietuviu tarpo.
Tr pasirodo, kad atsiranda net

Lygini tokia pat
.j*-1

lai k<> Un a i 
kaip 

pastebėtai

j,

darni ka. veikti, perrnszinoja ir subjektą?
dalina ta kvaila nenaudėliu pa- sės, tykojas maža
siaudojima. Taeziau tie szp< 
ninkai pasijuoks isz 
“maldininku.

GIRTUOKLIU DARBAS.
Kovo menesio 8 diena (> va- Į 

landa pilieczius A'irbieka, 
nuszi ir Urbonavicziu, 

Kauno 
fabriku pasivijo

pasijuoks
J t

Ja- 
ei Dali

namo,

I Raskutini karta ji

sau kulka in smegenis.
Motore ir Darata pavojingai 

serga ligonbuteje, 
pakausziai persikelti nuo ypu 
kuriuos uždavė joms su revol
verio rankena.
MEKSIKONAI NUŽUDĖ IR 
SUDEGINO AMERIKONA.

Washington, D. C. — Valdže 
aplaike žinia buk kokis tai 
Amerikonas Fred C. Coomb isz 
Cincinnati i, Ohio, likos nužu
dytas badai per Meksikonisz- 
kus banditus ant kelio Espe
ranza kuri sudaužė ant smert 
akmenais, po tam aplaižo jojo 
kuna gazolinu ir sudegino.

NUSZVILPE IN DANGŲ.
York, Pa. — Nubodo gyveni

mas Jonui Eppley, 53 metu ir 
sumano mirti kaipo ir apgauti 
graboriu. Iszgeres kėlės mun- 
szaines, atsigulė szanteje, pa
dėjo keliolika szmotu po sa
vim, na 
drauge su szante. Subėgo kai
mynai ant trenksmo, ant tos 
vietos rado tik skyle, bet buvo 
tuszczia. Szmdtoliai Jono isz- 
piszkejo po visa aplinkine. 
Laidotuvių no buvo, ha nebuvo 
ka laidoti.

nes abieju

ir iszleko in) dangų

Varszava.' — Czionaitiniam 
sude užsibaigė teismas moeze- 
kos kuri 'bjauriai pasielginejo 
su savo posūni u 7 metu Petru
ku Halbe, kuris buvo tikru 
'kankytiniu npdoros moezekos 
ir nuo dvieju metu paliovė 
augti visai. Per tris metus Pet
rukas gaudavo miiszt isz ryto, 
ant piet ir vakarienes, ne ganai 
to, moezeka pagriebdavo ma
ži uleli n,ž ’kojų ir mesdavo in 
siena, o verkt ir pasiskunst ne 
buvo kam.- Karta ji metus po 
stalu, paliepė jam atsikeli, bet 
vargszas negalėjo, nes jam mo
ezeka iszlauže koja. Ant galo 
likos nuvežtas in ligonbuti kur 
po dvieju menesiu daktarai su
gydė koja Petruk ui o kada su- 
gryžo “namo“ kanezios prasi
dėjo isz naujo, ant galo Petru
kas pabėgo pas teta kuri daži- 
nojus nuo vargszo apie bjauru 
pasielgimą moezekos, užvede
'teismą, prieszais jaja ir likos DVYLIKOS METU MOTINA.

I

Nepaprasta in- 
spudi iszvere ant czionaitiniu 
gyventoju sekantis atsitiki
mas: Dvylekos metu mergaite 
Gena vai t e Seciauskiuto, kuri 
da lan’kesi in mokslaine, pa
gimdė kūdiki ana diena. Suva-

Į

Madrid, Iszpanije.
Inkvizicije jau senei likos pra- 
f-zalinta, bet laikas nuo laiko 
suranda da baisius innagius 
su kuriais kankindavo prieszi- 
ninkus katalikiszko tikėjimo.

Ana diena kada darbininkai

mergaites, 
pasi rodi"' 

orio vi<*iuiA 
bežaidžian

, kas tuo- 
' se namuose gyvenas. Mergaitei 

ja nu
vesti parodyti, kur toks ir t<» 
gyvena. Užėjus ant laiptu aii: 
szteles, subjektas si a i ra pa
re i szk.es, kad jis yra pamoto 
pinigu ir kad juos radusi mer
gaite, pas kuria todėl jis turis 
padaryti krata. Jam sue riebu- 
iszsigandusia mergaite 
dėjo szauktis pagalbs.

I namu pasiklausęs
i ežios kieme incrgait
’ Z v - X t i 1 VA n A ZY a M 'M * W \ ’

pasakius, jis papraszrs

czius isz Kauno namo, ties 
I “Maisto“ fabriku pasivijo ve
žimas su 4 girtais vyrais. Vie 
nas ju užklausė ar nesą pavogė 
ar raide ju botago. Piliecziui 
Virbickui atsakius, kad botago 
nerado ir nepavogė, iszlipe isz 
vežimo girti vyrai Virbicką 
smarkiai sumusze. Nusikalti- 

paliko 
kas davė progos Į

vvrai 
sma r k i a i sum u sze.

vietoj muszeikos 
dvi kepures, 
nustatyti ju asmenis. Paaiszke-1

mo

pertaisinejo senoviszka paloj j<>, kad vienas isz ju buvo Gar-
A udiėneeciu “Audience,” ‘Granadoje, 

kuriame slidžios (kunigai, vys
kupai ir zokoninkai) apsudin- 
davo savo aukas ant smert, 
kankindami juos baisiais bu
dais idant

) ) 4 liavos valscz., Nikolajevo kai
mo g.
ežius.
narni.

gyventojas Vladas' Mulevi-
Kiti muszeikos aiszki-

szi pra- 
1 .aimei, 

tuo momentu laiptuo<<» pasiro- 
k

But imi' 
t O *

de daugiau žmonių, ir <ubit 
tas skubiai dingės, 
reikalinga, kad žinia apie 
kius invykius tuoj praneszinv 
tu policijai, kad suėmus ta pa
vojinga subjektą.

prisipažintu prie 
kalcziu, keturi szimtai metu 
adgal, likos surasta lova iszdc- 
ta smailioms vinimis isz visu 
pusiu in'kuria paguldydavo sa
vo aukas ir kankindavo pate
lei pakol neprisipažindavo. Ta
ja lova vadindavo “caja de 
Pandora.

DELKO NUSISZOVE.
Szinikaicziai, Raseinių aps. 

— Kovo 1 diena 8 vahmda at
vyko in Trakiniu kaimu. Szim- 
kaieziu vals.,
Jurgi jo kaimynas 
Viktoras. Alijoszius 
truputi gėrės. Inejes

vadindavo

Neužilgio pradėsim■ spaudin- 
“Inkvizicijos Istorija“ kuriti 

jums duos suprasti (.langiau 
apie taja Inkvizicije.

aresztavota.
Laike perklausymu sūdo, 

Petrukas kalbėjo: “ 
mane baisiai kas tik jai papul
davo in ranka ir spardė in gal
va ir krutinę. Negalėjau pabėg
ti tada, nes mane baugino kad 
iszviry dideliam katile.”

Sudus nubaudė taja bjaury- 
bia tiktai ant szesziu menesiu 
kalėjimo. Žriiones isz to’kios 
bausmes visai neužganadinti 
ir pa'sipiktino labai.

Oi, anuszo

Lodžius.

džiojo mergaite 16 motu Žydu
kas.

Tęva arestftavojo už tevisz- 
kuma. Motina ir kūdikis kuris 
sycre 7’/2 svaru, yra sveiki.

KYSZININKAI.
Kovo ,5Yliena Kybartuose 

iszspresta byla už kyszio davi
mo. Kyszys duotas tokiose ap
linkinėse: Vasario 16 diena III 
nuovados policininkai Vaitke- 
viezius Antanas ir Pszibihkis 
Jonas sulaikė Joknbauska Jo
ną neszanti slidine spirito apie 
69 litoriu. Kad jo negabentu 
nuovados policijos virszinin- 
kui, jis davė 1264 litus kyszio. 
Sulaikytasis klausinėjamas pa
sisako, spiritą pirkęs pas Szoi- 
meaiski Meera. Nuvykę poli
cininkai pas Seimenski rado 
statinė su likucziais parduoto

Už tai, 
kad nepranesztu nuovados vir- 
szinin'kui. Szeiineiiskis insiule 
plicoininkams 400 litu kyszio. mines degtines negalėjo •

Atrasta pas viena ir 
spiritą ir gautaji 
policininkai pristatė nuovados 
virszininkui. Taikos teisėjas 
kyszininkus nubaudė po 3 sa
vaites kalėjimo ir .300 litu pini
gines baudos.

pas Lazdau-ka 
Alijoszius 

V. buvo 
in Laz- 

dauskio troba truputi prakal 
bėjo, paskui iszsitrauke revol- 

iu pr.» 
galva, o ketvitn karta priside 

; dedamas 
galva.

veri tris kartus szove

Jokubausko spirito.

antra
kyszi doyi

jo prie smilkinio ir s 
už stalo paleido kulka in 
Per 5 minutes mirė. Alijoszius 
V. paliko sena motina ir viena 
broli. Jisai buvo rengęsis va
žiuoti in Kanada ir buvo pul
davęs .3 hektarus savo žemei-, 
už kuria gavo 2,990 litu. Bei 
turėdamas bvla už varvina na 

gauti 
isz policijos isztikimybes liu
dijimo, kad gautu užsienio p.- 
sa. Per pora menesiu smagiai 
gyvendamas pinigus praleido. 
Paskutini laika darbo nedirbi', 
tiktai vaik.szcziojo po kaimy 
nūs. h nJiuri* H
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ADRESAI X1STUVISZK0 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

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

Washington, D. C.

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

Lithuanian Consulate,
608 So. Dearborn St., Chicago, Ill.
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Rusiszka Soviatu valdžia pir 
ma karia pripažino apvaiksz- 
tineti hažnvtines szvontes. Šo
vini inio Kami>oriaus dekretas 
pavėlina .-zvensti szeszes val- 
diszkas szvontes ir vienuolika 
bažnytinių szveneziu.

Vn l d i sz k os szv e n t e s 
Nauja** Metas, metini.* 
mas Lenino mirtie* 
Dekavone> diena 
Caru, 15 Kovo; Sukaktuves Pa- 
ryžines komunos, Terptautisz- 
ka Diena Darbo 
Suka kini ve> 'pirmo?

revoliueijos 7 Lapkri-

szvcnst i 
izventes ii

v ra: 
at mini- 

21 Sausio: 
nupuolimą

1 Gegužio ir 
bolszevi-

ma-F
Žengimas; Szv. Prairę.* 
simainvmas 
Szeszt i nes.

Per-
ir

kisz'kos 
ežio.

Prie bažnvtinin szveneziu li
kos priskaitytos: Apsireiszki- 

■. I'. Marijos; In Daugu

V iesz paežio
Dvi dienas szvens 

per Kalėdas ir dvi per Vely
kas. Dideji Petnyczia likos isz- 
braukta.

Susiprato ant galo Sovietai 
kad ne viską gali atimti nuo 
žmonių, prie ko yra priprato.

Susilaukėm visokiu stebeli- 
iszradimu ir isz to mažai 

sziadien stebimės, nes musu 
ak v v urnas 
laukėme ka rytoj is»zras.

Sztai ana diena buvo pasek
mingas iszhandyma.<» naujo isz- 
radimo vadinamo “Televi- 

* .. • * j ion, 
kyli žmones 

tai

nu
stebi mes, 

greitai pereina ir

vadinamo 4 4

apie kuri sapnavo mo- 
pus-amži adgal. 

Yra tai aparatas ant kurio 
duodasi matyt ypata, kuri kal
ba in žmogų imw telefoną, taip, 
kaip matai pats 8aVG zerkole.

Pereita Ketverge sekreto
rius Hoover kalbėjo isz AVasli- 
ingtono per t a ji nauja telefoną 
in savo draugus New Yorke. 
Draugai girdėjo jojo baisa, ma
te krutėjimą lupu ant paveilįs- 
io, rodos kad jisai ten pats bu
vo. Ka sulauksime ryloj.’

ateina bobų ga-

M 
r L-

nais, kur jisai laike savo zupos- 
ti arielkos ir kitu gerymii, o 
ypatingai vasariniam
prie ežero La Belle, o no Mil
waukee. Todėl pasirodo, kad: 
“namas mano yra ten, kur yra 
guzule mano.“

name

nektaizas, skepetaites, postel- 
kortes ir kitus dalykus, kuriu 
visai neorderiavo, bet su pra- 
szymu siuntėju, idant prisiims
iu už tai užmokesti arba at
siimsiu a’dgal dalykus, 
juju nenori.

a ugszc zia ne s s u d a sDabar

jeigu

Sztai keli prilyginimai apie nusprendė kad, jaigu žmogus 
kurios yra gana akymot e rė

vos del visu:
Moterį* yra panaszi iii 

vandeni 
pa.* iskandysi.

Mdtere yra panaszi in 
'automobiliu. Noringai sutinka

Dirstelėk giliai,

v ra

ant keliu pasažioriu.
Motore yra panaszi in 

parka, nes in josios szirdi veda 
deszimis bromu.

Motore yra panaszi in 
gitara, ba bile kokis asilas al
si soda prie josios ir barszkina.

Motore yra panaszi in 
lokomotiva. Vienas inmeta in 
ja ja juodus deimantus, o kitas 
valdu josios bėgimą, o ji ji 
tranko da 'kita.

Inžinierius su peczkuriu iszgelbejo
J

lųjų dalyku neužkalbi no per 
paežio, tai neprivalo už juos 
užmokėt arba niisiunsti adgal. 
Užteks, idant tuosius dalykus
palaikyki koki laika, pakol ne
at.* iszauks tas, kuris tuos daig
tus prisiuntė,
pacztiliiu markiu ant ugražini-

I g .

szpielei 
ginu.

arba neatsiuns

• mo. Bet 
K i.

I

d ima t’i ko t is kad 'to- 
nepasi rodis (Inu-

No taip labai senei čigonai 
persikel'inojo isz vietos in vieta 
su arkliais ir vežimais, bet 
sziadien važiuoja kaip milijo
nieriai puikiausiuose automo
biliuose. Ana diena isz Blooms
burg, Pa., miestas paliepė pra- 
siszalyt bandai čigonu kurie

-----------  atvažiavo <lvyldka automobi-
Nuo kokio tai laiko daugybe liais 

žmonių, ne tik Pennsylvanijoj Lineolnai, brangiausi automo- 
bol ir kitur aplanke per paczta, biliai.

I

szita kūdiki
■

I
r< iI

i
i

Inžinierius Earley su savo (peezknriii McGraw, kurie dir-

■"rv.

M&į

Floridos Nejudinamo
Turto Apgavikai

Nelabai seniai Suv. Valstijų 
Paežio Departamentas iszleido 
du apgavystes insakymus 
priesz kompanijas ir asmonius, 
kurie vartojo paczta pardavi
nėti nejinlijiama turtą Flori
doj, taip darant apgavo visuo
mene.

Didesne isz tu dvieju kompa
nijų veiku po sekaneziais var
dais 
zal ion;
Agencies. 
Lloyds 

j I Jovd.* ;

apgavystes

gauj-

Naujas Kamisoriusy

5
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o buvo tai Cadillacs ir

bą ant Sou’thern Pacific gcležkelio iszgelbejo nuo baisiosmir
ties dvieju metu Darata Dany isz Yurna. Kūdiki?; sėdėjo tarp

Inžinierius negalėjo su-

SŪNELIS
DABARTINIS GYVENIMAS 

RUSISZKU VAIKU PO 
SOVIATU VALDŽE.

sėdėjo

Gilus provincijos užkampis: 
ne vieno inilicijanto. Ant kro
vos plytų likusios nuo sugriu
vusio namo gulėjo mirtinai 
girtas vyriszkis. Ties girt no 
kliu, kojukes surietęs,
vaikutis ir karkartemis, lyg ko 
bijodamas, trukeziojo vyriszki 
už rankoves.

— Teveli, a teveli!
Vyriszkis buvo girtas ir gu

lėjo kaip negyvas, nes in vaiko 
“balamutijima ’’

'džiu, ne vienu judesiu neatsa
ko.

ne vienu žo-

reikia, vaikeli,
- pa

szeniaus pasiimk...
Na, pasiimk.

rvto

bro

žinoma, 
Namie senai, turbūt mama lau
kia?

— Mamyte nuo pat 
sėdi nevalgius....

Na, duoksz szian.
veskis szonu — ir tuoj de- 

szimtis' ranku pradėjo girt uo
dą ryt i. 

Girtuoklis ka lai pro uosi sau 
indamas, mo-

lau

klio kiszeniu revizija

murmėjo ir lyg g 
et ele j o rankom is.

— Kad tik jis nemuszt.n ma
ne, — iszsigandes patarė 
kas.

vai-
Asz priesz jums atei

siant pinigus norėjau iszimti 
bet jis nesidavė!...

Nieko nieko,
no ji ežia pat stovintieji.

— surami

— Ko tau 
ar tai gal tėvas jis tau.’ 
klausė pro szali praeidama su 
apskretusia skarale 
hus motoriszko.

— Taip, tėvas — pro verks- 
s. — Motute 

in

a prigau

mus atsake vaika 
pasiuntė jeszkoti in aludes, 
kad isz jo pinigus kas isz 
szenes neištrauktu. O jis nusi
gėrė...

ki

Reikalui isztikns mes 
d rausi m 
skriausti, 
kiszenius reikia

ir neduosim 
Na,

sv-
i avės 

dar trinveziu 
“ iszvalvt ’ ’.

Be apgraužtos silkes giilvos 
pusiau, “negyvėlio” kiszeniuo- 
se viso 
rublis se 
nios kapeikos variu, 
suskaitee ir inteike 
Girtuoklis vol ka tai 
uosi pradėjo murmėti.

— Na taip —

negyvėlio
buvo sužvejota vienas 
p t y n i a sdeszi uit sopi y- 

Pinigus 
vaikui

sau pro

I nternat ional
I eternal ional 

prezi-

>

į

sztangu neprijalįsdamas nelaimes.
laikyti dkspresinio trūkio, todėl nuėjo in pryszaki lokomoti- 
vos, notemindamas ant savo gyvasties, 
kojų, inžinierius pasilenkė lyg 
jzlėbules ir iszkole in virszu.

o
sz,t augu,

peczkuris laike ji už 
pagriebė kndiki už

PAPRASTOS SVEIKATOS TAISYKLES 
YRA SVARBIAUSIOS

Vyrueziai, ateina bobų ga
dyne! Moteres neszioje kelnes 
o vyrai dabar pradėjo naudo
ti gzilkinias marszkinuies, taip

Jaigu *vadinamus 4 
nežinote kas

st op-i n s.
tai yra, (ai pa

klauskite >avo moterių o jo
sios j urn's pa rod i s kas tai yra.

Tieji “step-ins” yra pasiūti 
isz szilko — taip kaip moterių, 
no tai kelnaites ne marrzkiniai, 
vot, tik truputis szilko su pra
durtai ir viskas. O gal neužii- 
gio devvsim trumpus andaro- 
kns kaip Sžkoczrnanai su nuo
gom.*’ kiszkoms.

Laikrasztis iszeinantis Kabi- 
lijoj, Italijoj, paduoda sekan- 
czids rodąs del tujų, kurie ren
gėsi ant apsivedimo, kurias ga
lima naudoti ir kitoms tau
toms.

“Jaigu mergina skuta bul
ves per storai, tai ženklina kad 
ne bus paezedi motore; jaigu 
Jieiszpjauna bulvių “akucziu” 
tai yra tingine; jaigu plauna 
t?k viena karta, tai yra neszva- 
ri; o jaigu bulves sudegina tai 
ženklina kad bus lepsze. Jau
nikei teminkite ant savo myle- 
mu kaip josios skuta bulves, o 

užtiksite tokia, kaip
augszcziau minėjau, tai szalin- 
kites nuo josios ba jus pada
rys nela>imingii ar/t viso gyvas- 
czio.

jaigu

“Namas mano 
kur yra szirdis mano,

vra tonais, 
” kalba 

Ainori’koniszkaH priežodis. Bet 
nuo kada užėjo prohibicije tai 
tasai priežodis
Valdže Wanhuska pavieto tvir
tina, Imk namas mirusio mili
jonieriaus radosi te-

persimainė.

Ir kas ežia dabar daro- 
Ir kas gi ežia darosi 

mote-
si?
szanke antra praėjusi 
riszke. — Geria lyg proto ne
teko. Kaili lupti reikia tokiem 
girtuokliam.

— Kame dalykas? — klau
sinėjo priėjo ir sus i dama ve pi- 
liecziai.

— Ugi ve — nusigėrė te
sėdi

J

ir

A, dabar tai labai gali- 
Ana mes, rodos 
žmones ir tai už

vąs, o šunelis greta 
saugoa, kad nepavogtu.

mas daiktas!..
“abstinentai ”
pernai prosą pas mus pavogė...

— Ar tai szis vaikas jo su-
- dūsavonūs? O Vieszpatie!.. 

sena bobele.
O ka — ar tai jau dar

bo žmogus ir iszsigerti visai no 
begali — už girtuo'kli užsistojo 
vienas vvrisžkiu.

•>

Tuoj visos susirinkusios no 
belkos kartu užsipuolė!

— Iszsigerti nebegali! Jums 
eržilams, kad tik lakti, kad jus 
n u sprogt ute! Mes namie turim 
ir skalbti ir vaikus auginti, o 
jums tai tik karezemos rupi... 
Ten tik ir valkiotis jums...

— Reiktu ji namo parvesti.
— Kaip tu ji, žmogau, par

veši, kad ant kojų nepastovi...
— y Vaiikeli, o tu ar senai 

su j>m taip vaikszczioji L...
— Nuo pat ryto —atsake 

vaikas.— Szyryt iszdave jiems 
alga, szyryt ir gerti pradėjo...

— Bijau, apvogti gali. Pa- 
skutiniue pinigus isztrauks.

— Tai labai greit gali pa
daryti. Milicijos pas mus juk 
nėra...

— Tn sztai ka padaryk, 
vaikeli, — pagaliau dasiproto- 
jo vienas isz susirinkusios mi-

— Tu pinigus isz jo ki-nios.

tai bus kur 
kas tikriau... Bek, vaikeli, grei- 

Ba ežia ircziau pas motute... 
isztikruju apvogs dar kas... 
Kaip tai galima...

Kepure,‘kepure tėvo pa
siimk dar, — isz minios ka? 
tai patarė. — Kepure irgi kas 
nors gali nusmaukti. Ot, isz 
sau jukos pinigus susipilk da
bar in kepure. Ir mamute atsi- 

niatot

— isz minios

Ot,

Ka ir szneketi... 
nors durnai parnosz... -

4 4 te-

vesk czion... Ana ve, 
kaip linksmai net pasiszokine- 
damas, nubėgo namon....

Tai vis
- kalbė

jo vienas kitam skirstanties.
Vaikįuksztis nubėgės už kam

po pasislepes, pinigus isz kepu
res persipyle in savo sz va r ke
lio kiszenius ir užsidėjo

•kepure. Kepure jam neti
ko: perpinti buvo. Ja numėto 
jis in grabe.
kiszenius paczorszkino dar va
rinius.

— Gerai! —- pamano jis. — 
Tai jau sziandien antro girtuo
klio kiszenius iszvaliau. Papi
rosams ir kitiems galams už
teks.... Ar dar nesimato kas pa- 
naszaus ?
aplink save, jeszkodamas 
kio pat beiviliojanezio girto 
“tėvo.”

vo > >

Nutveręs savo

— Ir jis pasižvalgė 
lo

MOKĖJO GERAI 
ROKUNDAS.

— Ar tu Mikai s'kaitoi apie 
tai, kad 'kožnas stiklelis mun- 
szainos sutrumpina tavo gy
vastį ant keturiu valandų ?

— Ne tik skaieziau, bet ir 
aprolkavau pats, kad manes 
jau nesi randas ant svieto trys 
metai atgal. *

S

terštai e Resort. Subdividers 
K.
i

vž-z ■■

K most W. Camp kuris dabar 
direktorium akeiziu New

Florida Lloyds
I nternat ional Lloyds 

Ltd:
Ltd.;

A. .L Josephs
(Unitas ir L. L, Stern sek rot ti
ri us.

Antra kompanija gavo paež
io siuntinius po vardu inter- 
tate Resort Organization; In-

ir
lljelmer, ir apart Floridos

lar pardavė lotus Wiseonsine.
Abi kompanijos vartojo la

bai gražia literatūra ir puikius 
apgavingns paveikslus prigau-i vingus į 

abidvi jHnt žemos

v ra
Yorke, ketina apimti vieta ka- 
misoriaus akeiziu.

I

i

szita kompanija vartojo apga- 
t paveikslus pardavine- 

i Floridoj. Keturiu 
puslapiu apgarsinimas su gra
žiais paveikslais gražiu namu, 
nn’-džiu, gatvių, buvo vartoja
mas. Ant apgarsinimo buvo 
matyti miestai Jasper ir Gen
oa, Hamilton apskrityje, Fiori- 

rado labai toli nuo apgyvento 
vietų, ir absolntiszkai be ver
tes žemdirbystėj.

Lovy ir Klnpporich irgi par-

dineti lengvatikius, ir i 
kumpanijos pardavinėjo lotu? 
toli nuo vieszkeliu ir nebuvo 
lengvai automobiliu prieinami. 
Bet visi apgarsinimai prane- 
szo, kad los žeme? buvo arti di
džiausiu galviu ir pagerintose 
vietose.

.Joseph ir Steni, prezidentas 
ir sekretorius, isz Lloyds Or
ganization pereita Liepos men. 
pasirinko Akicliua apskrityje 
netoli Gainesville, Florida net j d.ivr žemes W iseonsine. 
5,500 akru žemes, jie tos žemes Į 
nenupirko tik gavo “option.” 
Tuoj pasamdė daugeli agentu 
pardavinėti lotus.

Daugelis tu lotu buvo par
duota, kad nors žeme kompa
nijos nenupirkta. Rugs. 15d., 
“option ” 
panija žemes nepirko ir nedejo 
jokiu paslaugu sugražinti pir- 
k e ja m s --------
tos žeme

: doj. Ir szita žemo inspektorius

paprastu gene-Į tonu. Paprastas Cliinietis var
toja molinius ceberius, kuriuos 
vadina “soochow,”
lavoj ir Siame, szuliniai ccbe
ria i vartojami.

Yra 
taisykles

Užlaikymas
ralio szva rūmo taisyklių daug 
pri.rideda prie apsisaugojimo 
nuo ligų. Kad nors mes geidaus 
žinome, bet daugeli sykiu ne- 
užlaikome
s veik a 1 o s tais y k 1 e s

paprascziausias 
ypatin

gai spjaudijimo, kosėjimo ir 
pasima udijimo.

Spjaudijimas yra baisiai ne- 
szvarus įpripratimas, net yra 
pavojingas pripratimas nes 
grasina žmonių gyvastį. Ypa
tingai jauni vaikai besibovin- 
dami gatvėse labai lengvai ga
li save užsikrėsti ligonis nuo 
padžinvusiu soiliu. Nuo 7 iki 
10 nuoszimczio soiliu iszegza- 
minuotu viename mieste turė
jo džiovos peru. Vaikai guli 
taipgi užsikrėsti influenza, 
plaucziu uždegimu, szalcziu ir 
tymais besibovindami gatvėse, 
jie savo daigtus visur inetino- 
ja, rankoms eziupineja ir tas 
paežius rankas deda in burnas, 

gydytojas sako, kad- 
laike kūdikystes 
metu), beveik puse džiovos už

pri pratimas

ti žsi k ros t i

kuomet

sanitariszkospenkios
, ir kad nors mes jas 

labai gerai žinome, ne pro sza-
Ii czionais jas paminėti.

Szvariai užlaikyk kana 
vartojant pakankamai gero 
muilo ir vandens. Jeigu kiek- 

slengtu szvariai užlai
kyti kuna, tai daug mažiaus 

atsirastu. Szvarumas vra

x’ ienas o

7

iszsibaigc bet kom-

Vienas sako, 
(nuo 4 iki 7

sikretimu apsireiszkia. Tai yra 
laikas kuomet vaikai bėginėja 
iauke ir greičiausia eziupineja 
seilių apdengtus daigtus.

pinigus. Tik nutekus 
s, kompanija pasirin

ko kitoj vietoj. Pastate judina
ma. lenta su vardu “Lloyds- 

kuri lenta buvo neszama 
viejios vietos in kita pa-

va rd u
dale, 
isz

> »

O 
t Ja

daigtus, laikyk juos toli

ligu
ligu arsziauslas prieszas.

2. Labai tankiai prausk ran
kas, ypatingai 'priesz kiekvie
no valgio. Kad nors szita tai
sykle vra viena isz žvarbiau
siu, ne visi ja užlaiko. Per žmo
gaus burna lengviausia ligos 
inimtos in kuna ir žmogaus 
ranka greieziausia su viskuom 
.susincszit. Žmogaus ranka vis
ką deda iu burna, jeigu ranka 
ligu perais užkrėsta tai ir val
gomi daigiai užkrėsti. Sziuom 
galima matyti kaip svarbu yra 
rankas szvariai užlaikyti.

Noczi upi nek neszvarius 
nuo

burnos, nosies, akiu ir ausu.
Suv. Valstijose kiekvienas Į 

žmogus privalo maudytis. Kai- 
kuriose Europos dalyse yra la
bai sunku pasimaudyti. Tonais 
nėra geru vandens sistemų in- 
vestu, arba kad nors vandens 
butu, spaudymas toks menkas, 
kad negalima in vesti augsz- 
cziaus 'pirmo augszczio.'Ir to
dėl tonais lankos laikytos ant 
namu 'stogu. Kaikurie miestai 
Europoj taupo vandeni taip, 
kad jis yra nusuktas per pa
skirta laika kasdien. Apart 
Angliszkai kalbancziu szaliu 
nei. viena kita szalis ‘kreipia 
tiek atydos in parimaudijima 
kiek Suv. . Valstijos. Vienoje 
arba dviejose szalyse maudiji- 
mas viso kimo tikėta bledinga 
sveikatai. Nėr ko ste'betis, kuo
met atsimename kad priesz 75 
metu szioj szalyj daugumas 
valstija nepritare maudynes. 
Maudynes buvo taksuojamos. 
Vienas Naujos Anglijos mies
tas invedo instatyma drau
džiant vartojimą maudynių 
(ceberiu) be gydytojo patari
mo.

Pasimaudijimo budai maino
si invairiose szalyse. Lotynu 
Ameriką 'vartoja taip vadina
mus “shower baths.” Anglai, 
kiton pusėn, 'patenkinti mau
dytis cc’bcriuose. Francuzijoj 
ir Belgijoj tik beveik 5 nuo- 
szimtis namu turi maudynes 
Japonijoj svetimi ceberiai var
tojami vieszbucziubso, bet Ja- 
ponietis geriaus patenkintas

4. Nevartok neszvarius vic- 
gorymo ir valgymo daig

ius, abrusus, skepetaites, plau
kams; szukas, gerymo puodu-1 
kus, pypkes, ir 1.1. Per perei
tus kelius metus tiek daug kal
bėta apie szituos vieszai var
tojamus daigtus, kad beveik 
viri 'supranta pavoju. Nelabai 
seniai ežia Amcri.’:? 
gerymo puodukai buvo visuo
se traukiniuose variojanii.

5. Saugokis nuo tu, kurie ko
si ir cziaudo. Neinkvepk ju 
kvapa. Arti nesiartink prie ki
tu, porlen'gva por burna in- 
kvėpli visokius užkrėtimus.

szns

paprasti

Anglai,

vieszopjs pasimaudymo vie-

♦

kompanijos vartojo 
v i rszmi ne t u» a pgarsi n i - 

bet ir lengvus “

SzitO: 
netik 
mus, 
laikraszeziuose

puzzles” 
su prancszimu 

kad žmogų?, kuris pasiims tei
singus atsakymus gaus gražu 
20.X100 pėdu'lota už dyka. Bet 
kuomet žmones pasiuntė atsa
kymus atgal gavo laiszka pia
ne- zant kad jiems savasties do
le limentas bus iszduotas jeigu 
lik pariuns $.3.85 užmokėti už 
perdavimu. Laimėtojas tada 
buvo ragintas nupirkti kita lo
ta padidinti ta kuri laimėjo, ir 
už szita auja lota bj^vo, prąszy-

veikslo tikslams* privyliot dan-' ta $49.50. Buvo pranerzta kad 
tie lotai, in trumpa laika, hus

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKA3 GRABOR1U3 

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

iHzbalfMimuoja ir laidoja mlruutoi 
ant visokiu kapiniu. Pagrabiis paruo 
Hzia nuo papi'uscziauBiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius do) 
laidotuvių, vejelių, krikoityniu b 
kitiems pasivažinėjimam!}.

Dell Telefonas IH78-M

ginus pirkėju.
Bet vėl “option” iszsibaigo. 

Szita syki Stern ir draugai nu
pirko nuo .300 iki 400 akru že
mes asztuonias mylias nuo ori
ginal iszkoš vietos užmokant 
$18. už akra. Keliojama lenta 
vėl vartojama kaip ir pirmu 
lotu “blue prints.” Nuo tu ap
garsinimu buvo galima tikėti, 
kad visut Florida Lloyds Orga
nization žeme buvo pagerinta, 
kad namai jau pastatyti, gat
ves paskirtos, ir 
elektriką investa.

Bet isztikro buvo tik girios, 
apie 15 myliu isz Gainesville, 
l’aczto inspektorius, kuris ty
rinėjo reikalą, turėjo keliauti 
per girias, beveik viena mylo 
pakol rado lotus. Nebuvo jokiu 
pagerinimu. Pirkėjams niekad 
nebuvo prancszta, kad ju nu
pirkta žeme buvo permainyta 
nuo vienos vietos kiton.

Interstate Resort Organiza
tion ir Interstate Resort Subdi
viders, kita kompanija priesz 
kuria i n sakymas iszduotas, bu
vo biznio vardai tulu Emil Lo
vy ir T. II. Khipperich. Jie pir- 
miaus turėjo “bucket shop” 
bizni po vardu Warren, Lois ir 
(Vimpany, kuri bizni Paežio 
I )e pa r t a men tas t a i pgi t y ri ne jo.

Khipperich nusūdytas nuo 
vieno iki deszimis metu Jolie- 
le.

Kaip Lloyds

opt ion

vanduo ir

bucket shop

organizacija

I

I Lietuvlaxka* Graboriut
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pa- 
| gal naujausia mada ir 

mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.
mow, spiHccst.,

MAIUKOY CITY, l’A.
300 MAUKEI* HT ,

TAMAQUA, l’A.

f kiM'i

*1

1
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H
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verti net deszimts syk tiek 
kiek jie užmokėjo. Kadangi že
me buvo parduota už $2. už ak- 

matyt kiek' pelno szitas
kompanijos 
re.

rą,
apgav ingai pada- 

E.L.I.S.

Mes Duodame
Patarimus Dykai

Kas turi lotus ar namus 
nusipirkę Youngstowne, 
ar nori pirkti savo nuo
savybe ar pribūti in 
Youngstown, O. tai mes 
teisingai patarnausimo.

Mes kalbam lietuviszkai

J. P. Sabe! Realty Co.
303 Mahoning Bank Bldg. 
YOUNGSTOWN, OHIO

JOS. P. MILAUSKAS
Lietuviszkaa Skvajeria

Apdraudžia nuo ugnies namus, 
automobilius ir kitokius daigtus 
geriausiose kompanijose. Atlieka 
visokius legaliszkus reikalus.

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

--------------------—>—'k--------------------------------------- I-------------------- ----------—-------------------------- —

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 matysit^ 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
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Didžioji Petnyczia

die- Dovydo! Hosana ant Augszty-Yra didžiausiu sopuliu
na, nes toje dienoje mirė musu biu!” Vyriausi kunigai niaty- 
brangiansrias Iszganytojas ant darni kad Kristui tokia garbe 
medžio kryžiaus. Bažnycziosc teikia, nėrėsi isz kailio saky-BažnyezioNC 
sziandicna daro liūdna inspudi 
varpai neskamba, vargonai ne- 
grajina, altoriai uždengti juo- 

. du uždangalu.
szios neatsilaiko taip kaip ki
toms dienoms,

SzVentos Mi-

darni “visas svietas su Jiiom 
eina ir geidi kogreicziausia nu
žudyt.“

Kristus po garbingo inejimo 
in Jernzole dar surengė pasku 

pir
su

velvku

kunigas nepa- line vakariene tardamas: 
szvenezia Ostijos del priėmimo j 
taip kaip daro kitoms dienoms, 
bet priima vftkiirykszczini pa- 
szvensta.

Jėzus Kristus norėdamas pa
rodyti kaip baisi yra nuodėmė, 
kur žmogus isz savo liuosos 
valios dasileido ir prarado am
žina laime, ir kaip didele Jė
zaus meile 
žmogaus. Kada musu pirmieji 
tėvai nusidėjo rojuj, likosi 
isztremti isz rojaus ant žemes, 
dangus užsidarė o žeme virto 
aszaru i

ma negu kentėsiu geidžiu 
kartu valgyti

Atėjus valandai atsi-
1 Jumis

del nusidėjusio

SAULE’.' 
.......... ................

Amerikos Kareiviai ant Sargybos Shanghajuj, Kinuose ,

l< t

f

J PAJESZKOJIMAS i

Pajeszkau savo broli Joną
1 Valaika, pora metu atgal gyve-
1 no Cambridge, Maes., dabar 
nežinau kur. Meldžiu atsi-

| szaukt ant adreso.
Mikolas P. Valaika,

812 N. Spring St.

n/ ;

(

■v

į

KW II ■—1.^

Sztai musu boisai-marin iai kareiviai (Marines) kurie sergsti Amerikonus ir juju loe-
nastes Shanghajuj, dali miesto kuri yra apgyventa vien tik per Europioczius ir Amerikonus.
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Beaver Dam, Wis.

REUMATIZMAS
Skausmai greitai palengvina

mi su Red Cross Plaster

J
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Nuo asztriu, peilio skausmu, atazi- 
pusios, niekad nebaigiamos reuma
tizmo gėlos, pagelba, kurios ligoniai 
nori, tamsta gali turėti. Prastu budu 
uždek Johnson's Red Cross Kidney 
Plaster ant skaudamosios vietos. Ta
ni i sta busi nustebintas ir linksmas su 
greitu smagumu, kuri atnesza be
veik urnai.

Nežiūrint kokius gydymus tamsta 
emei bcjeszkodamas palengvinimo 
nuo reumatiszko nesmagumo, nepa- 
mirszk ir užsidek szita sena isztiki- 
ma Red Cross Plaster. Jis szildo, ir. 
palengvina skaudamas vietas, sustab
do skausmus ir gėlas, apgali uždegi
mo ir iszvaro skaudėjimą isz sutinu
siu skaudamo kūno vietų ir susijun
gimu. Jis szvelniai masažuoja kūno 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 areziausioje vais
tinėje, jeigu praszysi del didelio Red 
Cross Plaster su raudona flanele už
pakalyje.

DEL RUKANCZIU -
DYKAI siuneziame praba puikio 

tabako. Kreipkitės pas mus.
Europa Book Co. 

57 Dey Street,

.. ...................................M—

Ballimorcs bobeles pas 
kūmutes myli sėdėti, 

O savo vyrus in cypia myli 
indeti,

Su kitais laksto kaip paduki: 
Net paneziakos ant vyžų 

nusmukia.
Viena vaikus verkenezius 

ant poreziu paliko,
Pinigus pasiėmė, nepaliko 

ne skatiko,
Va ra n ta ant vyro nupirko 

Ir in cypia inkimszo.
Tuom kart da truputi 

užtylėsiu,
Nes kita kart Taradaika 

pasipraszysiu,
Tada abudu 'pradėsim jus 

szokyti,
Ir negalėsite nuo mus 

atsipraszyti.
Vyrueziai savo moterių 

prižiūrėkite, 
Valios tiek neduokite, 

Ba po tam graudinsites to.

avinėli.”
sėdo su dvyloka apasztalu, pir- 
miaus negu pradėjo vakariene, 
jiems inpylo vandenio inblin
dą mazgoti apasztalu kojas 
lenkusi ir mazgojo ir savo isz- 
davejo Judo. Szv. Petras per
sigando ir tarė, 
nomazgosi man kojų.

“Jaigu nemaz
gosiu tau kojų neturėsi dalies 
su manim.“

Petras ture.
gu taip lai ne tik kojas bet ir 
visa munazgok.”

Kristus vėl tarė, — “Tai 
duodu Jums pavyzdi kad Jus 
taip darytumėt'kaip asz darau. 
Kada valgė vakariene, paemes 
duona meldes, laimino ir tarė: 
“Valgykite, tai yra mano kū
nas, ir Jus taip darykite mano 

” Taipgi kielika lai
mino ir davė gerti sakydamas? 
“Gerkite nes tai yra mano 
kraujas kur už Jus už daugel 
kitu bus palietas”, 
lindės tarė —-• “
Jums, szi nakti vienas isz Ju
sli iszduos mane.”

Apasztalai persigando, omo 
vienas kito klausinėti, gal as? 
esmu Vieszpatie, gal asz esmv 

“tasai kuris 
manim kartu sieke in bliu- 

da, beda tam žmogui per kur) 
Simus žmogaus bus iszduotass 
gerinus butu ant svieto neužgi- 
rnc.*’.Vienok tie jausmingi Kris
taus žodžiai nesuminksztino 
Judo szirdies nes Judas maste 
tik apie pinigus. Jėzus paemes 
apasztahis eina in darželi aly
vų, o Judas bėga pas Farize- 
jus. Kristus salio: “ 
Jus visi mane apleisito nes ka
da užgaus piemenes tuo kart 

avys. ’1
“Vieszpatie nbrin! 

tave visi apleistu bet asz tavęs 
neapleisiu norint ir mirti rei
kėtų su Tavim. Kristus atsa- 

“Petrai, Petrai, pirmiaus 
negu gaidys užgiedos tris kar
tus manes užsiginsi.

Petras atsake — 
mirti reiketu bet Tavęs Jėzau 

” Taip ir kiti mo-

n pa sztai n

u Vieszpatie
> f

J

1,

Kristus tarė.

“ Vieszpatie, jei-pakalne. Žmones ko to
linus to labinus skendo nedory
bėse. Ta karta Sūnūs Dievo 

' pasigailėjo nelaimingos žmoni
jos. Apleido sostą dangaus, pa
liko chorus angelu, priėmė 
silpno žmogaus kunn po uždan
ga mažo kūdikėlio žengia ant 
žemes, gimė tvartelyj tarpe gy
vulėliu, ir kaip pats apie save 
pasakė;

“Paukszteliai turėjo 
liūs, lapes urvus o Sumiš žmo
gaus neturėjo kur galvos pri
glausti.”

Ir taip Jisai vargingai gyve
no visa savo gyvenimą. Jis 
neatėjo pas turezius nenorėjo 

. užgimti karalių
.Jis atėjo pas varguolius pie
menėlius, Jis vargdienius labai 
mylėjo, Jis juos nuolat glaudo 
prie saves, Jis skelbe lygybe, 
.Jis sake kad Dievo akyse visi 
yra lygos, Jis smerkia gnodu 
lingus, skriaudikus, turtuolius 
kurie renka turtą su skriauda 
artymo. Jis gydo ligonius, pri
kėlė isz numirusiu, akliems su
gražino regėjimą kurtiems gir
dėjimą, alkanus penėjo, isz ap- 
szviestuju piktas dvasias isz 
varinėjo. Didžios minios seke 
Ji ir garbino Dieva. Bet Fari- 
zejams ir vyriausiems kuni
gams baisei Jo mokslas nepati
ko. Jie pradėjo žmones priesz 
Ji kurstyti sakydami kad “ 
velnią turi, Dievo instatymus 
griauna, žmones suvadžioja.” 
Labiausiai ant Kristaus užpy
ko už tai kada Kristus inejo in 
bažnyczia ir rado tenai beda
rant turgu, paemes rimbą isz- į 
pyle kaili ir iszvare isz bažny-1 
ežios sakydamas “Namai ma- neužsiginsiu, 
no, namai maldos o jus padare- kiniai ’kalbėjo.
te latru lindyne.” 1 Jėzus tarė apasztalams

Nuo to karto dar labinus
rabinai inpyko ir jeszkoj< 

progos kad .Ji g 
Atsirado vienas 
Kristaus 
Judas, kuris buvo dideliai 
dus ant pinigu.

! ižele -

paloviuose.

O

> f

i

atminimui.

ir vėl nu- 
Už tiesa sakau

o Kristus atsake, 
su

iszsibalszkys 
drasei tarė:

Szia na k t i

Pet ras

Jis

ke:

11

C 4 Norint ir

I
“Sėdėkite ežia ir budėkite kad 
neinpuHumete in pagunda”, o 
emes Petrą ir du sūnūs Zebe- 
duszo atsitolinęs nuo ju meldė
si. Jo kūnas ome drebėti, kru
vinas prakaitas apsipylė 
skaistu veidą kada stojai v-- 

labiaus mylėjo negu Krislu. įsa kanezia priesz akis. Jis np- 
Kada Marija Magdaliete isz- 
pyle mosties ant kojų Kris
taus, Judas tuo kart zurzėjo, 
pyko sakydamas: “ 
kalo tokias bangias mostės 
laisto, 
par*duoti, 
pavargėliams

Jo
Uit 

> 

alėtu nužudvti. 
isz dvyleka 

itv/.rinktu apasztalu, 
go-

Judas pinigą

kam be re i-

pinigai

ar negeriau butu buvę 
o pinigus iszdalvti 

”. Bet ne pavar
gėliai jam rūpėjo bot 
nes jis buvo kasierius.

Judas bėga pas Farizejo* 
raszįo mokytojus ir sako ‘‘ka 
jus man duosite asz jums 
lazduosiu.” 
šieji kunigai ir tarė, 
szirnt sidabriniu.” 
už tokia preke Kristų iszduo- 
ti. Kristus matydamas kad ar
tinasi Jo valanda kentėjimui, 
pirma kentejimo Kristus dar 
norėjo parodyti savo garbe, 
aodosi ant asilo jojo in Jeruzo- 
)iu. Žmones pajutę Kristų pri
siartinant iszbego priesz Ji di
džia minios, vieni bere gėlės 
po kojom, kiti medžiu szakas, 
treti klojo savo rubus, o vaiko- 

‘‘ Hosana Sunau

Ji
Nudžiugo vyriau 

“trisde-
Judas sutiko

Jo

alpo, puolė ant veido tarda 
mas: — “Teve, jeigu galima, 
atitolink ta kieli-ka nuo manes, 
bet ne mano o Tavo valia lai 
pildosi”. |

Tuo kartu nužengė angelas 
su kieliku. Jėzus paėmė kielika 
iszgere lig dugno parodydamas 
kad nori iszpildyti Dievo valia 
lig mirties. Atejas pas/ moki
nius rado juos mieganezius ir 
tarė, — ‘‘vienos valandėlės su 
manim negalėjote budėti, tie
sa dvasia stipri bet kurias silp
nas.”

Treczia karta atejas tarė —
Miegokite ir ilsėkitės,

pasimeldus tarė: 
eikime, nes jau prisiartina va
landa, o Sūnūs žmogaus bus 
lazduotas.”

Judas nubėgės pas vyriau-

4 l

U
” Dar 

Kelkitės,

tasai yraimkite, tasai yra Kristus. 
Kristui bekalbant su apaszta 
lais, Judas ineina prisidengė.1 
veid-mainiszka meile tarė: 
‘ ‘ Sveikas įMckyt o ja u ’ 
tus žinodamas jo veidmainyste 
nestume jo nuo savos, nebarė 
jo, tik maloniais žodeliais tarė: 

Prietcliau kodėl Imcziavimu 
iszduodi ant 

sunkiu kentejimu.”
Tuo kart mėtosi kareiviai ant 

Kristaus kaip alkani žvėris 
ant avinėlio. Suriszo retežiais 
stumdydami ir draskydami ve
da isz darželio. Apasztalai isz 
sigando, iszbegiojo, vienas Pet
ras dar pasiliko ir g 
da vienam kareiviui 
nukirto ausi. Jėzus tarė: “To 

padekite karda in 
nes kas su kardu

4 4

Sunu žmogaus

>

Kris-

liai szaukia

ties bausme. Kareiviai deda 
Jėzui Kryžių ant pecziu, žmo
nes džiaugėsi, rankoms ploja. 
Jėzus eina toms paezioms Jeru- 
zolio gatvėms, sunku kryžių 
neszdamas ir paniekinimu ken- 

Czia pasirodo kiek 
ilgai pasaulio garbe tesėsi, 

dienos 
priesz tai ta pati minia ta pati 
Kristų garbino, gėlos bėro, rū
bus klojo o sziandien deda sun
ku kryžių ir teise ant mirties.

Tuose laikose 'kryžius 
didžiausias | 
už tai ir Žydai ir j u

tedamas.

nesenai, vos
garbe 

kelios

buvo

Stebimės dabar isz Meksi
kos, stebimos isz R-osijos, tie
siai pasibaisėtini persekioji
mai kunigu ir kataliku. Bet 
kas gal žinoti, gal yra bausme 
Dievo už laužymą Jo instatu, 
už veidmainiavimą, už szvent- 
vagvste, nes nuo pasaulio su
tvėrimo už prasikaltimu Die
vas baudė, baudžia ir baus.

kad iszkvla 
tai verezia isz szaknu » 

verezia

Kaip 
audra 
sena

■

gamtoje
> 

supuvusi medi,
paniekos ženklas, •i|l".,la mcdeli> su Purvais su-

rabinai 
geide Jezu ant kryžiaus 
marinti kad Jo vardas

malkini niekinamas per amžius. Taipgi
rlebes kar-

nu- 
but u

ii
■!

■
jefi
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maiszo piktžole ir balta lelija.

nedary kite, 
: avo viela, 
kovoja, nuo kardo žūva. Pridė
jęs ausi iszgydc. loje

Pirmiausiai atvode Jezu pas oios, 
Ainosziu, tolinus pas Kaiposziu 
pas Heroda, pas Pilotą, stum
dydami, draskydami. Matvda- 
mas Petras kanezias Jėzaus, 
iszsigando kad ir Ji kartu ne
paimtu ir nekankintu taip 
kaip Kristų. Už tai kada tar
naite priėjusi paklauso, “bene 
ir tu esi viena isz Kristaus 
mokiniu? Petras užsigynė ir 
treczia karta, net po prisiega 
sako nepažinsiu to žmogaus. 
Tuo tarpu užgiedojo gaidys o 
.Jėzus gailingomis akimis pa 
žvelgė in Petra. Petras atsimi
nė savo pržadejimn iszboges 
laukan omo graudžiai raudoti 
ir labai gailėtis už savo nuodė
mė. Judas matydamas kaip jo 
mokytoju kankina, sanžinc 
jam eme labai graužti, bėga at
gal pas vyriausius kunigus sa 
ko: “ Jszdaviau nekalta žmogų 
atsiimkite pinigus. Rabinai at
sake, “ 
gaiš, turėkis juos sau 
mete pinigus
-nams o pats nubėgės pasikorė 
ir taip užbaigė guodulis nelai
minga savo gyvenimą.

Vėl Kristų atveda pas Pilo
tą. Pilotas nori Kristų iszliuo- 
suoti, bet minia rėkia kad nu
teistu ant mirties. Pilotas Jezu 
liepe nuplakti manydamas kad 
nuplakta parodys žmomem. 
tai gal tuo kart Jo pasigailės 
ir nereikalaus mirties baus
mes. Budeliai nuplesze Jo ru 
bus, pririszo prie stulpo, nu
plakė smarkiai, 
krito nuo kaulu, 
ežiais apvainikavo, 
skarmalu apf iaute, padavė in 
rankas lendre, pajuokė 'kad Jo 

taip silpna 
Pilotas pamatęs

isz

5

kas mums su tais pini 
Judas 

po ‘kojų Kabi

smarkiai 
nuo

stulpo, 
net kūnas 

Erszke- 
raiidonu

karalyste esanti 
kaip lendre.
Jezu labai sužeista, mazgoja 
sau( rankas tardamas, —4<ne 
esmiu kaltas asz to nekalto 
žmogaus kraujo,” 
de Jezu minioms nuplakta, 
žmones vietoje pasigailėjimo 

‘ ‘ N ukryži a vok I Nu-
> t

'i

ir taip paro- 
o

szaukia, 
kyžiavok!

Kur’tie yra kur Kristus tiek 
daug gero padare, kur tie li
goniai, kur tie aklieji kuriems 
sugražino regėjimą? Nėra ne

sius kunigus atsiėmė savo už- vieno kuris parodytu užuojau- 
mokesti, paėmė kareiviu eit ka- taį, bet visi vienu balsu szau- 
lavijais ir retežaie, atėjo pas kia, ‘‘Nukryžiavbk!
Alyvų darželi ir tarė karei
viams: 

< t

t

prie 
žmonių, puteiso Jezu ant mir-

Pilotas taikindamas

vede su Juo du žmogžudžius ir 
Kristų lygina jiems. Atėjo .Jė
zus sunku krvžiu
ant kalno Kalvarijos akyveiz- 
doie Jo Molinos Szveneziau- 

nuplesze Jo rubus, pri
kalė prie kryžiaus, pastate tar
pe r žmogžudžiu.

įieszdamas

r u bus,

Apleistas 
Kristus nuo visu kvbo vienas <

ant kryžiaus, tik viena Jo Mo
tina neapleido, stovėjo po kry
žium, apalpusi, negirdi nuo ne 
vieno paguodos žodelio, bet 
vien tik iszjuukimus ir panie
kinimus. Su didžiausiu szir- ■ If' W
dies skausmu marina savo my
limiausi Šuneli no ant lovos bet 
ant kieto medžio kryžiaus ran- 

vinims, 
galva 

taip 
Kristus didžiausiuos sopuliuo
se kibo tris valandas ant 
džio kryžiaus. Czia parodo sa
vo neapsakoma meile, neszau- 
kia prie savo Tėvo dangiszko 
“Teve nubausk tuos nedorė
lius” 
kia: 
jie nežino ka daro, 
valandų kentejimo, 
galva, suszuko
“Teve in rankas Tavo atiduo
du savo siela — nulenkia gal
va ir persiskyrė su sziuo pa
sauliu... Jėzui mirsztant saule 
aptemo, žeme ome drebėti,

žodelio,

prikaltosko3, kojos 
vietoje paduszkos po 
erszkecziu vainikas,vainikas ir

me-

Teve nubausk
bet gailingai balsu szau- 
‘‘Teve atleisk jiems, nes 

” Po trijų 
nulenkia 

didžiu balsu

1 Taip ir bausmes audra kada 
užeina, palieti kalta ir nekalta, 
nes tik nekalto kentėjimai gali 
Dievui skriauda ai lyginti. Del- 
ko sziandicna tie’k daug neapy
kantos atsirado po visa pasau
li priesz kataliku tikėjimą? 
Dėlto kad atsirado jau nevie
nas bet keli tarpo geru vadu 
Judos pasekėju kurio už sidab
rini doleri mindžioja Kristaus 
tiesas ir užtraukia negarbės 

ant brangaus kunigu 
luomo ir visu kataliku. Už tai
gi isztikimi Kristaus apaszta- 
la'i turėtu dauginus atkreipti 
atydos in Judo pasekeji ir pra- 
szalinti isz savo tarpo kad ne
bjaurotu savo nedorais darbais 
Kristaus Vynyno kolei dar lai
kas, nes kada audra isžkils, 
Dievo rykszte palytes, ta karta 
nebus laiko nes Dievas buvo ir 
bus ir Jo tiesos niekas nepra- 
uaikins.

Menka Dulkele.

va rd a

Siuntinis isz
Niderlandu
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New York, N. Y.9

Kad bobelių neapmalszinote. 
♦ ♦ *

Jau tik nesvietiszfkai 
Ir ne žmoniszkai,

Jaigu moteres per langus

>

Kad Tundytu munszainute, 
Paskui roke kaip pasiute.

Nesakysiu kur tas atsibuvo, 
Tokia tai žine pas mano 

pribuvo, 
Da ir daugiau apie jaises 

žinau, 
Ir bjauresniu triksu iszgirdau, 

Bęt da už^ilaikysįu, 
♦ ' • ♦

Jau tik tam Detroite, 
Miczigano stalyczioje, 

Bobeles daug gere, 
Per dienas apsivele.

Su sportais sėbrauja, 
Per dienas girtuokliauja 

Prie bonkos susėdo, 
Kada ateina pede. , 

Akis užsipylė vėžlioja, 
Kaip kvailes giedoja, 
Vyrai namon a te ja, 

Kaili visom iszperineja.
Kyla riksmai ir keiksmai, 

Kazokus szokineja linksmai. 
* * ♦

Konetiko bobelkos negražiai 
darote,

Jaigu tokes funes su vyrais 
iszdarote, 

O ypatingai toji, ka savo 
vyra apszutino, 

Bjaureis žodžiais da iszvadino.
Daktaras vyra apriszo, 

gyduolių pridėjo, 
Palicmonas boba in koza 

uždaryt norėjo, 
Burdingieris spyna atplesze 

kozos, 
Užmokėjo 150 dolerius koros, 
Ir už bobele 32 dol. užmokėjo, 
Daugiau to nedaryt prižadėjo.

O ir boselei prie Lietuviu 
prikimba, 

Su meileis žodeleis prilimpa, 
Ba misiukem pavadina 

Ir jaises paszokina.
Gana su tokiais vyrais, kad 

ant to pavėlina, 
Tokiem szpioliams, kurie 

gyvenimą sunaikina;
Tokes motoras tik sudeginti, 

Su koeziolu szonus iszbeldyti.
*—“■ ■' ■' > I ^11 i I ■ ■ II I '■—n l i III,
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praeigius vadina 
Visus vyrus užkabina

CAPITAL STOCK <125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS <623,858.69

Mokame d.czia procentą ant 
«udčtu pinigu Procentą prida> 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikale su musu 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelis

B. BALL, Prezidentą*
G. W. BARLOW, Vfce-Pre*

I »
9

J. E. FERGUSON. Kaa

A-BE-CELA arba, pradžia skaitymo Ir 
raszymo, del vaikams.

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

Preke 15c

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosuiis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkaa 
kurtumas ausyse, Už y mas galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskits 
pinigais ne stempomis). Iszrasta ii 
parduodama vien tik per

THE HAMPTON LABORATORY 
724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy- 
luoles už tokia nicin preke

GYUtKIS SU ŽOLĖMS 
Geriausiai* budai* gyditis su iolema. 
iei* žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
vni geriausi del žmogaus kraujo 
• tgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
Kurios atitaiso žmogaus kraujo nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
tr pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini* 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir Lt. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auysa 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelio. 
Jeigu kenti koki nesmagumą isz virst 
minėtu Ilgu, tai greieziaus kreipkitos 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mano 

i 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 knyru 
katalogą. Reikalaujame pardavinMo-

I ju musu žolėms po visus lietuvisokM 
kolonijas. Adresą vokite sziteip:

žSSI

I- I-I

8Š&

žeme ome drebėti 
uolos skaldėsi, numirėliai kėlė
si, net ir Kristaus prioszai isz- 

tikrai tas 
Nuo to 

laiko kada Kristus mirė ant 
kryžiaus, Kryžius likosi di
džiausioje pagarboje. Taip pa
saulis atsimokėjo Kristui už 
Jo gerus darbus.

Taippat atsimoka ir szian- 
diena, ’kaip 
apasztalu vakarininke, atsira
do vienas iszdavejas Judas, 
taip ir sziandicna. Tame vaka
rininke tai yra Kristaus bažny- 
ozioje yra jau nevienas Judas, 
bet keli yra kurie loszia Judo! 
role, su drąsą sėdasi su gerais! 21 
Kristaus pase'kejais, taip kaip 
Judas kad sėdėjo su isztiki- 
mais Kristaus apasztalais.

Kristus nekarta Dvasioje 
kalba liudnu balsu in szvent- /
vagi, — “prietcliau dulko savo 
darbais žeidi mano szirdi, lau
žai mano instatymus?”

Bet Judo inpodinis negirdi 

negirdėjo Judas, nes sidabrini j 
graszi 
Kaistu. Nelaime tiems kurio už 
doleri laužo Kristaus instatus, 
ankseziaus ar vėliaus Dievo

sigando sakydami, 
buvo Sūnūs Dievo”.

v • Kryžius

Y4

4 C

Kristui

'tarpe dvylekos

l/s
'į
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Dr. Van Royen, naujas siun- 
' tinLs isz Niderlandu in Su vie
nytas Valstijas.

W? TRASKAUSKAS 
r PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

GRABORIUS MAHANOY CITY

Pasamdo

9

Laidoja hunus numirėliu, 
automobilius del' laidotuvių, kriksz- 
tiniu^ resell ju, pasivažinėjimo ir t. t.

Juozas Karaszauskas
lietuviszką? agentas

to Kristaus žodžiu taip kaip 520 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.
♦ JI _ * T 1 * 1 i • • I ‘

...........  ■■ H, "... ..  II .. ................................. ■■ ■

n. t t t •" f f I

XT 1 • i • ‘ 1 ♦ v Dr. T. J. Tacielauskas

Katra asz pabucziuosiu ta ties. Jėzus ramiai priėmė mir-1 rykszte palytos, t
II

Pirmu tinis( Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje. 

Ant antro floro Kline Sztoro.
19 W. Center St. Mahauoy City

' i1

• Apdraudžia namus, rakandus, 
automobilius ir visokius kitokius 
daigtus nuo ugnies. Toipgi kito 
kius apdraudimus kokius tik kas 
reikalauja. Geriausios ir didžiau
sios kompanijos amerike.
137 -139 W. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

i

M. ŽUKAITIS, 
25 Glllet Rd. Spencerport, N. T,

A
4

*

) *
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ŽINIOS VIETINES

— Keli prohi'bicijos sznipai 
sulaikė visa truki'kuriame ve- 

szeszta-procentini alų in 
New Yorka isz musu aplinki
nes, artimoje Mahanojaus, ku
rie priverto inžinierių su ki
tais darbininkais idant truki 
n u varvi u in Pottsville. Trūkis 
susidėjo isz devynių tavoriniu 
vagonu, kuriuose buvo 2,250 
pusbaczkiu gero alaus, vertes 
apie 112,000 doleriu. Kaip ro-| 
dos valdžia konfiskuos visa 
truki su alum. Badai kas tokis 
iszdave slapta siuntini už ju-! 
dosiszka sidabrą.

— Už kokio'menesio laiko 
musu Pirmo Vordo ugnagesiai 
užims savo nai\įa narna' ant I 
West Centre ulyczios, kuris ta-j 
me laike bus užbaigtas, o reike 
žinoti kad tai bus viena isz pui
kiausiu ugniniu stoeziu mieste

— O po Velykų neužmirš?, 
kilę kad Lietuviu Independent! 
Kliubo szokis atsibus 20 Apri- 
liau. vienas isz puikiausiu po
kyliu Noi kevieziaus saloje ko-

Važiuos in Tolima
Siama

Paskutines Žinutes.
J

*

ze

I

Harold O. Mackenzie

U Flgin, 111/— Penkiolika 
banditu apvogė z'iegoriu fabri
ką Illinois Watch Case Co., 
nuo aukso isz kurio dare luksz- 
tus del ziegoreliu ant 35,000 
doleriu.

U Pittsburgh. —Clyde Coal 
Co. Frederickstown, Washing
ton paviete, atidarė kasyklas 
ant ne-uniszkos sutaikos, arba 
bus skebines.

Tik Valgyk Vaikeli
Duona su Medum

no, 
už tai.

asz busiu dėkingas visada nuoskaudos nedarydavo. Visu 
linksma, kad tai pati duona pa- buvo gerbiamas ir mylimas,
bet vėl jam pasidarė ramu,

i

>i

Reikia, vaikeli, tik dirb- sidarys gardi,(kaip medus. Dir- gerai vede ūki. Iszauges pra-

ATŠALIMAI.

J. P. Evertville, Pa. — Ka- 
riszkus bonus kurios buvo pu 
dovanotos kareiviams ant 20 
metu negalima" permainyt ne 

(parduoti, nes tiesos'tai uždrau- 
dže. Bet jeigu kareivis nori pa- 

j4.z skolyt ant ju piningu isz bali
■ Trenton, N. J. lios 41a ženkliu-1 ko> •«> Kal' Rauti, bet turi pa-
- ’ • • A • • o 011 irvn t r i 1V crmc»'/il1 111 Alas ministeriu in Šlama.

— Jonas Kasauskis, 
luotas tyrinėjimui sekant

aresz-
jo

susižeidi-
buti daug isz visu aplinkiniu, nia puolant laiptais, tapo pa
kis kada buvo. Sveteliu ketina žmonos nelaiminga

lies 
bus.

kožnas davė žino kad pri-, liuosuotas, nes tyrinėjimas pa
rode ji esant nekaltu. Kasaus 

i kiene dar yra ligoninėj, pavo-
Frackville, Pa. — Kokis tai .iinR°j padėtyj-

burdingieri> IHarry Wellman, 
pas Ipolitą Ivankievicziu ant 
E. Oak ulyczios, užsigerės na i 

po pu- • 
p€r i

Įauga. Kitas burdingieris pa 
pavojuje,.

2 valanda 
siaunakt norėjo iszszokt
mines apie

mates savo dranga 
pagriebė jam už mars 
norėdamas ji sulaikyti nuo isz 
szokimo, bet jam rankosia pn 
siliko galas marszkiniu o Well

•J • ’ 7 I

zkiuiuĮ

j skola sugražyt po szesziu me
i nešiu su ketvirtu procentu. Tie

, Gyveno gerai pasiturintis 
ūkininkas, turėjo vienturti su
nn ir jo mokslan leisti gailė
josi. Tas sūnūs augo kaip gir- 
rioje — iszdyko, tėvu klausyti 
nenorėjo. Sunku buvo tėvams, 
kad vaikas taip neklauso. Kad 
būdavo tėvas pasius kur sune- 
'Ii laukan darbininku pažiūrė
ti, kaip ten dirba; tai sūnūs at
sisakydavo eiti. Motina jam 
valgio neintaikydavo. Viena 
karta motina jhm sukirto, kad 
nesikėlė isz lovos valgyti, tai 
sunūs užpykęs nesikolc per vi
sa diena ir visai nevalgo. Už
eidavo tėvams rūpestis apie 
savo vaiko iszdykima, kalbė
davosi, kai j) bus 'kai iszaugs, 
kaip reiks jisai suvaldyti. Tė
vas, kaip tvirtesnes szirdies, 
ramindavo motina,
daug nesirūpintu — sakydavo: 
kai iszaugs, tai pames ir bus 
protingesnis, kitu gėdinsią ir 
visgi musu senatvės pagailės. 
Simus sulaukė 17 metu, tėvas 
paseno, dirbti nepajiege, o sū
nūs vis nepasitaise; tėvas dirb
ti negalėjo, nustojo sveikatos, 
atsigulė mirtina n patalan — 
sunui baugu pasidarė, kad tė
vas netezgiš.

Viena ryta, kada ievas jau
tėsi, jog jau rei'ks skirtis su 
sziuo pasauliu, liepe 'parvežti 
kunigą. Kaimynai parvežė isz 
netolimo bažnytkaimio kunigą, 
aprūpino sz venta is salk ramen
tais, pasidarė tėvui kiek ^ra

kad per

ti, prakaituoti, tai vanduo ir 
duona bus, vaikeli, taip gardi, žodžius: 
kaip su medum, tik dirbti lie
ti ngelk.

bo, prakaitavo, atmine 
4 4
Ramu jam buvo, ne-

tėvo
Valgyk duona su I rai zezius. * I

moko skaityti knygas, laik-

1

medum.”
paisė vargo ir prakaito. Iszau-

1 go doras žmogus irNulindo isz karto sūnūs

E0B-MIN1STERIS.

žmogus
W8IOHI m WOH1-**1 imWI

niekam .
Kas t<>vo-molvnos neklauso: 
Tasai valgo duona sausa.
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IR KAIRIARANKIAI 
REIKALINGI.

Prie bandymo radio lempu- 
ežiu maszinos tik kairiarankiai 
tinka. Marv Weiser if z Newark 
gavo szi darba ir in diena isz- 
bando 30,000 lempucziu. Ij

Į
Iri; < >

h-.

joj. Pana Mina yra duktė var
gingo ūkininko ir kitados buvo

Pana Mina Sillanpaa, yra 
vyriausiu ministeriu Finlandi-

M
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nei bonai pasibaigė tik už 20 
metu ir buna geros ant kiek 
• 1---1 - 1 - ’ ’ 1 idant

po 20 metu turėtu 
paszialpa, bet lyg tam laikui 

gali pastipti isz bado”. 
Žinoma reike ir tai žinoti, 

kada, tiejei bonai buvo iszduoti 
ir kokiam mete. Jaigu ant ho
lui yra iszdrukuota “after 
two years of the issue of this 
BoiVl”

rnotu ir buna geros 
iszduotos, o tai del to, 
kareiviai

4 4
tarnaite.

*
-r

Quincy, 111. Dovana (meiles kielika) laimėjo F. \V. Brockmeyer.
Tautiszkas aneziu kvaksėjimo kontestas nesenai buvo

COOLIDGE’IENE ATIDARĖ ŽIEDU PARODA.f

Trys 
anglies

didžiausios Wor 
pardavimo 

; kompanijos paskelbia
nes anglies kainas isz priežas- 

! ties szilto oro. Kaina numusza- 
ma nuo 25c. iki $1.00 ant tom- 
kietosios anglies.

— Mare Adom'kait i one n.* 
i re sekant ilga liga.
vvras ir sūnūs dideliame 
lindimo.

cesterio
žemes

Pa lieka 
nu 

Veliones duktė nu
manszokoperlanga isztreozio skendo Quinsigamond ežere

nupiszkejo pa*

laipsnio. Apie 6 valanda isz r\ 
to anglckasys važiuodamas in 
darba paregėjo nuoga žmogeli 
ant savo Fordu'ko ir k a nuo- 
greieziausia
skvajera Pumelli kur ji atida 
ve in rankas policijos, nes Well 
monas staigai neteko proto 
nuo gėrimo. Likos nuvežtas i: 
Ashlando ligonbuti.

-------  lai?
Plymouth. Pa f Subatos po- • M • • 1 t •

pora metu atgal. Isz didelio su- 
jsikrimtimo velione ingavo li
ga nuo kurios nepasveiko.

— Ona Medzinskiene jau ne 
’nori skirtis nuo Juozo Medžiu 
' skin ir prasze panaikint jos di- 
vorso reikaluvima. —A.L.

Plymouth. Pa f Subatos po-. ris 
piebi apie 5 valanda, mirė nuo!

Detroit, Mich. — Szv. Jur
gio Lietuviszka parapije susi

te gabaus vargonininko ku- 
nesenei atvažiavo isz Gir

ardville, Pa.
uždegimo plaiicziu gerai žino
ma

t

motore Marijona Repie- 
jauckiene 42 metu, kuri gyve-, 

no po 4Va Main uli. Velio-
ne 
v v ra

i

1 .,

‘ paliko dideliam nuliūdime 1
Joną, sunu i

Szv. Jurgio koras dabar 
adgijo ir kas diena auga pa- 

o jaunimas džiaugė
si susilanko gabaus
tek mingai

vargoni-

sakysim bonai buvo isz 
'duoti 1923 mete, tai in du mo
tus po tam (1925) gali 
pa skola bet ne pirmiau.

ANT TURGAUS.

ghut i

Kodel tu Friciene taip 
už savo

miau, tada pasiszaukes sunu 
tarė:

brangiai reikalauji
kiaule ?

— Matai, tai v ra tikrai V o
o kad ne mes.
svieto tokiu

kisžka kiaule, 
tai nebūtu ant 
gažiu kiaulių!

— Turi teisybe, kad no jus 
(ai kiaulių

nebūtu ant svieto.

— Sunau mano! matai kad 
jau man reiks skirtis su sziuo 
pasauliu; buk dabbsztus, mano 
inpodini, klausyk motinos.

— Klausysiu, teveli, kad 
pro aszaras

Vokieeziai, visai
*

ANT PARDAVIMO GERAS 
SALUNAS POTTSVILLEJ.

Stanislova ' ninko, kuris pribuvo 1 Balan- 
broli Vladielovn Žvirbli, Ma-Į^io ir ’tuojaus ėmėsi prie P«s: 

seseria Cecelije
luojaus ėmėsi 

darbo šuo rga n i za v o t i 
kora. Matvt

ir 
ka i’sztoh a noy City,

Dobrovalskiene, Tamaqua, An-! 
tanina Vilkauckiene, L..i....-, 
N. Y. ’.r Augusta Kancziu de-

Laidot uves 
su bažnytinėms apei-

Shenan- 'Pakalbu, kurios buvo pa-!
rengtos per III Skyriaus 1

isz laikraszcziu 
ihiffalo,! Girardville apgailestauja

’ i

Gal visi žino saluna kuri lai
ke Czižauckas, tuojaus skersai 
sūdo, o kad mirė, tai reike vi
sa turtą sudavadyt ir todėl da
bar parsiduoda. Yra tai gera 
ir sena bizniava vieta kurioje 
geras žmogus gali daryti pui
ku bizni. Atsiszaukite tuojaus

C. B. Lawson,
c/o P. P. & L. Co., 

Shenandoah, Pa.
II. W. Lawson,

— Klausysiu 
(ik iszgytum 
tarė sūnūs.

— Ne, vaikeli, asz jau ne- 
ifzgysiu. Matai, mano gyslose 
kraujas jau re ežia u musza ir 
szaltas prakaitas mano pila,

J

KONTESTAS ANCZIU KVAKSĖJIMO.
laikom ratilo WTAI)

de,
atsibuvo
gmnis Szv. Marijos bažnyczio- 
je o k u na atvežė in 1______
doah ant palaidojimo Seredoje 
ant !
Repiejauckai apleido Mahano- 
ju keli metai adgal, kur kita
dos laike salima.

Shenandoah.
nelekia gero vargonininko pro
fesoriaus B. Ni’kraszio. .Detroi- 
liecziai dabar turėjo proga gir-1 
lėti piima karta duoto koncer-;

arba,
63!) N. 2-nd St.. Pottsville, Pa.

Fede-j
4

Szv. Kazimiero kapiniu. I racijos. Profesorius Nikraszius:

1 po tam pasakė puikia prakal- 
belia.

dainavo ir skambino ant piano,'

Pavapi jonai labai nu
džiugo pamate gabu vargoni-

Ashley, Pa. — Palicije sulai-
. r*“**;^ s“"** |

ninku, todėl ir musu jaunuome- (
ke troka su 18 bertainiais geroj!““ enl!*ii k“™’™#“ prie darbo;
ahiczio ir arerztnvojo dreiveri,ir k""ia kl,žlla ‘‘iena turi prak-j

srU'nes
fe

Reiks jau man eiti amžinam 
gyveniman. Tik tu, vaikeli, tu
ri dar pasilikti ir vargti, kad 
galėtum k a gero sau užsitar
nauti dangaus'karalystėje. Rū
pinkis žmohiems ka gero pa
daryti, kad po mirties tave mi
nėtu.

Kiekvienas 'žodis sunui sėdo 
szirdin, o prigijo amžinai at- 
mineziai. Riedėjo jam asžaros 
per jauna veidą.

— Ko nusiminei, vai'keli. 
Ar klausai mano žodeliu? Ar 
mylėsi motina?

— Mylėsiu, teveli mylėsiu... 
valgyk duona su— Tai 

medum.
Tie žodžiai puolė sunaus szir- 

din ir pasirodė, kad tėvas ski
ria jam valgyti duona su me
dum. Toji tėvo dovanota lai
me amžinai pasiliko jo atmin
tyje. Ir vėl tėvas, i'sztieses savo 
sudžiuvusia ranka, 
karta palaimino sunu ir pasa
kė: Valgyk duona, vailęeli, su . • w 1.

ISZGIALBEJO NEKALTA 
ISZ KALĖJIMO.

Condy Dabney isz Harlan, 
Ky., 19 menesiu atgal likos nu- 

| žiūrėtas ir nuteistas ant viso 
gj’veniino už nužudinima szitos 
merginos Maros Dichey, 
motu. Bet josios lavonas nesu
rastas o Dabney prisiegdinejo 
<kad nėra kaltu žudinstos, bet 

j jam rieintiketa. Kad sztai ana

$4. .00
1N

NEW YORK A
NEDELIOJ 

17 APRILIAUS

Dubeltavas 
Tikietas paskutini!

merginos 16

Wadiingtone 
amaryllis paroda Agrikultūros departamente. Czia matome ja 
su Mrs. Jardine, žmona Agrikultūros Sekretoriaus.

Prezidentiene Coolidge neseniai atidarė

Jmedum... — ir užmebke savo 
akis.

Po tėvo laido'tuviu, sunui vis 
szirdyje plake labiausia tie tė
vo ’žodžiai: “ 
medum...”

Atėjo rugiapjūte. Reikia su
nui stoti ūkininkauti. Reikia 
valdyti visas lūkės, nors sunku 
buvo, bet ka darys, 'kad tėvui 
prižadėjo klausyti niotynos 
PrJkeldavo motyna priesz sau
les tekėjimą eiti prie daibo, 
dirbo kaip galėdamas, niekam 
nerugojo, niekam noiszmefine- 
jo savo vargo.

Viena ryta sūnūs, eidamas 
anksti prie darbo, sumano pra- 
szyti pas motina, kad jam pa
gamintu duonos su medum — 
tėvas liepę.

— Motyn, sutaisyk man 
pusryczius: duonos su medum. 
ŽinaiK kaip tėvas liepo.

1*

x Jgeraii tikus idant 
n t Velykų.
Szv. Jurgio parapijos koras

iszsilavintVinca Kasjana isz Shenadorio, 
kuris turėjo pasirūpint $1,000 
kaucijos lyg teismui. Da keti- 
1----------- -  -- -- -------------- , .. .
Už tai musu miestas buvo draj I iaI)1.lu u^s innsu pRiapi-;

< i

*

na aresztavoti ir kitus už tai. I tiki“i dabar pralenkti kitu pa-;

per kėlės dienas o 
raudojo ir giedojo 
Verksmus” ir 
su szlrdis o brangus aluti.

mot c roles 
4 4

je yra didžiausia ir yra užtek- Į 
tinai jaunuomenes. Detroitejaunuomenes.

t 4

I
* A

& JK/v 

k’"’Specialia Treinas Subatoa Naktį

laz Ryte
Shamokin .......................... 12:01
M t. Carmel........................ 12:10
Ashland 1............................................ 12:47
Girardville ............................. 12:55
Shenandoah...........................12:35
Mahanoy City .................... 1:16
Tamaqua ............................ 1:45
New Yorke pribus Liberty St. G:35 
New York pribus W. 23rd St. 7:40 

GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo W. 23i d St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7:00 vakaro.

Valgyk duona su'i diena Maro dagirdus kad jisai 
keneze nekaltai kalėjimo su- 
gryžo isz Denvero in kur buvo 
nuvažiaviis, apsako sudžiai 
buk jiji yra gyva nes apleido 
miestą susiposzus su savo jau
nikiu ir dabar nekalta žmogų 
paleido isz kalėjimo.

ikalejime

apsakė f|

a Graudus;
Atvesvk mu- n°turejo gero vargonininko, 

bet dabar sujudo dideli vargo
nai ir koras. Dieve padek musu 
jaunam vargonininkui ir ’kad

• f

Chicago. - 
automobiliais 
t its žmonvs ir keli 
Tarp užmusztuju yra ir Lietu
viu vaikas Bruno Balsis 
metu amžiaus, 
Jis netoli savo namu bandė už
sikabinti ant troko, bet nukri-

Nelaimėse su

5’

K
•x‘ ■liko užmuszti 'apsigyventu pas mus lyg žilos

suž ‘ist i. senatvės. —V.P.J.
ANT PARDAVIMO.

, 12
818 W. 56 Si.

NAUJI NAMAI 
PARSIDUODA. Ant Readingo Geležinkelio

Pastatyta pagal naujausia 
to žemen ir krisdamas ant ei- mada su visokiom vigadom.
mento persiskele galva nuo ko j Szeszi ruimai ir maudyne, di- 
ir pasimirė. — J

Worcester, Mass. — Teismas 
užgyre Fabijono Speteliuno 
reikalavima atsiskirt nuo An 
taninos Speteliuniones, 
tinkamu priežaseziu.
dukteris pasiliks pas motina. 
Speteliurias sutiko mokėt po 
$1(Į in sąvaite in užlaikymui. | Bell phone 519J

del
Ju dvi

delis garretas, atidari tropai, 
didelis iszcemantuotas skiepas, 
drenai visur suvadžioti. Tajp- 
pat parduodu lotus ir pastatau 
namus taip kaip kas reikalau
ja. (M.8

PASISKAITIMO KNYGELE No. 199

Biznavas namas prie 528 W. 
Centre St. Teipgi namui ant 
dvieju szeimynu ant kito galo 
loto. Parsiduos už prieinama 
preke. Kreipkitės ant adreso:

Walter Zetuskev.
300-302 Zetuskęy Bldg.

Frackville. Pat.f.)

F
M.

A's.

(4

ft ■« ' ftft’ f

K\ T-l

•• >■ii H

i

PRIVERSTA ANT
4 tWtW

į

OJSTERIU KARALIENE. ) I

Antanas Wasaitis
132 N. Ballict St„ 

Frackville, Pa.

Puiki Pasaka apie Juoda Peria — 
Bausmo Dievo- — Klausimas Sav- 
žines — Virokas Smcrties — Dzūko 
Pasaka — Dapildymias Nedatekliaus 
Jubilėjinio po Grunlaldo Muszio su 
Kryžiokais 1410 mete — Sudas Dievo 
— Turtingiausios Moteris Amerika — 
Priežodžiai, — Visokios Mįsles. .15c.

W. D. BOCZKAUSKAS . CO., 
MAHANOY CITY, PA.U r

ANT PARDAVIMO.
— Žinai, vailkeli, Icaip Ho

pe, bet tu nciszmanai.
— O dolko asz, motin, ne- 

iszmanau? 1 ’
Taip, asz tau paaiszkih- 

eiu.

iszmanau?

• Paaiazkink,.mQtina.ni£i-

Namai del dvjeju szeimynu, 
ant puses loto, prie 524 W. Ma
hanoy St. ir 525 W. South St. 
Atsiszaukite ant adreso:

526 W. Mahanoy St., 
Mąhanoy City, Pa.liti

Misis Irena Cole, 
gesniu žmonių draugavęs ir ge
ra muzikante, ana diena iszsi- 
žadejo tinginiszko gyvenimo dais ant apsivedimo su Gusta

vu 'de Medina, sekretorių Isz- 
i ambasados

isz turtiu- APSIVEDIMO.
, l’ž tai, 'kad jaja tėvai pri • 

verte ir kerszino visekeis bu

koki veda tureziai ir dabar im
sis prie daVbo, tai yra apimti paniszkos ambasados Wa- 
dideli ojsteriu bizni kuri jai shingtone, D. C., Katrina Van 
paliko josios tėvas po mireziai, Rennselaer užvede skunda 
kuris yra vertas kelis milijo- idant sūdąs juju apsivedima 
nūs doleriu. Dabar visi jaja pripažintu nelogaliszku, ka ir 

Ojsteriu Karaite- padaro ir Katrina dabar atsi
kratė nuo nuobodžio^ Įszpano.^

praminė 
ne.”

užvedė

11 *




