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SUDEGINO ŽMONIS
IR TRUKI

PASIKELELIAI
VADOVYSTA

NUŽUDĖ SUVIRSZUM
100 YPATŲ.

P O
KUNIGU,

BAISI SKERDYNE.

Mexico City, Mes. — Didele 
myne krikszczioniszku pasike- 
leliu irzdraske geležkeli, arti
moje Luinon, Jalicko, sulaikė 
truki Guadalajera-Mesico Ci
ty, suszaude daugiau kaip 
szimta ypatų, iszskerdc karei
vius kurie saugojo truki — 
apie 50, po tam aplaistė vago
nus su karasinu ir gazolinu, 
padegę visus, o
•kurie bando iszszokti per lan
gus, tuos nemielaszirdingai su
szaude. Yra tai viena isz kru- 

skprdvnin nekaltu

pasaži erini,

viniausiu 
auku.

Pagal geležkelio raparta, tai 
trūkyje radosi apie 200 pasa- 
žioriu isz kuriu apie 160 likos 
užmuszti ir sužeisti. Svetimže- 
miu nedalypstcjo. Valdže nu
siimto ant tosios vietos vaiska, 
bet pasikeleliai iszbeginejo po 
kalnus ir sunkti juos suimti.

Prezidentas Calles iszdave 
apie tai raparta, 'kuriam »
ko, buk pasikeleliai buvo po 
kamanda tūlo advokato Loza, 
trijų k.atalibipz;]vu kunigu po 
vardais Vega, Pedroza ir Au
galo ir kito, kuris save prasi- 
mine “No. 14.”

Ir tai toji skerdyne atsibuvo 
vardan Kristaus, ba pasikele
liai sząudami in 
szaukdavo: “ Lai 
Kristus, musu karalius!”

sa-

♦ 4

savo aukas 
gyvuoja

NETIKI IN STEBUKLUS 
BUS NUBAUSTAS.

Pittsburgh. — Pamokslai 
garsinti per pastora daktara 
Frana Edviną Smith, bažny- 

Lu t e ron u - E va nge 1 i k u 
East Liberty, kuriuose jisai sa-
ežioje

ko buk netiki ka raszo biblije 
ir apie senoviszkus stebuklus 
ir buk Rasztas Szventas likos 
prisisavintas per krikszczionis 
nuo Žydu, dabar gavosi in be
da nes bažnytine valdžia ji 
tuom laik suspendavo ir statys 
po bažnytiniu sudu.

Pastorius Smith’as tuom vi
sai nesirūpina, ba turi surink
tus ant to davadus.

ATSIGULĖ SU PYPKIA, 
į BAISIAI APDEGE.
Chicago. — Ferdinandas Pa- 

plauckas, 57 metu, po No. 1913 
S. Morgan uli., rūkydamas 
pypkutia lovoje, užmigo. Fer- 
dukas sapnavo kad ji piktos 
dvasios kankina deganeziam 
pec.ziuje ir staigai paszoko isz 
lovos, bet visas liepsnose. Pri
buvę ugnageriai užgesino liep
sna o Ferduka nuvežė in ligon- 
buti baisiai apdegusi ant viso 
kūno. Prižadėjo daugiau neru- 
kyt einant gult.

“LAISVES
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Amerikoniszku Kareiviu Paroda Mieste Shanghajuje, Kinuose.
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Amerikoniszki kareiviai iszlipia isz laivu Chaumont ir Pccor padaro po miestą Shang-
haju, Kinuose, paroda idant padaryti didesni inspudi ant tuju žvaira-akiu kad su Amcri- 
koniszkais kareiviais nėra juoku ir yra pasirengia ant kariszko biznio.

NUŽUDĘ LIETUVI TIKRAS TVANAS isz Visu Szaliu

I
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PASKANDINO 9,000
KINCZIKU

PRIESZININKAI 8URISZ0 
9,000 KAREIVIU IR 
PASKANDINO 

VISUS UPĖJ.

London.
žinių agentūros Routerio, 
Shanghajuje danesza, buk po 
paėmimui miesto Kaifeng, pro
vincijoj Houan, per inarszalka

Tso-lina,

- Korespondentas 
igout uros

H

DU-KABT SANVAITLX1S LAIKKASZT1S
I

T
SAULE”|

ISZEINA KAS UTARNINKA LB PETNY0Z1A. I
I
I

Prenumerata Kasztuoja: Amerika ant Tiso meto 18.00.
Europoje ir Lietuvoje >4.00 ant viso meto.

LalazkoB 1r Pinigus visada siuskite tik ant erto adreso

W. D. BOCZKAUSKAS - co., 
MAHANOY AND A STS.,
.o ~

MAHANOY CITY, PA
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(1zang 
sus

r n

amunicijos, ka-

prasidėjo bai- 
atkerszinirnai savo prie- 

szams Mandžiuriszkos armijos 
kuri 'buvo priversta apleisti 
miestą Kaifeng, palikdami pas
kui savo daug
rabinu, armotu ir kitokio ka
riszko inaterijolo.

Kareiviai pabėgo prie Gelto
nos upes, o kad negalėjo persi- 
gaut ant kito kranto, todėl isz- 
bėgiojo in pakrasztines aplin
kines, o kad neturėjo kuom 
maitytis, pradėjo gyventojus 
apipleszine.t ir apvogti.

Gyve n to ja i negalėdami
kensti tuju apipleszinejimu, 
pasistato prieszais su ginklais. 
Buvp kruvinas susirėmimas. 
Suimta apie 9,000 tuju karei
viu, kuriuos suriszo ir inmete

nu-

ŽUDINSTA LIKOS PAPIL- 
DINTA ISZ KERSZTO, O 

NE DEL VAGYSTES.

280 PRIGĖRĖ, SUVIRSZUM 
100,000 BE PASTOGIŲ,,

W. n. BOCZKOWHKI, Preu. & Mm 
r. vr. H0OFKGWNK1, Mltor 

___ t _______

ISZ LIETUVOS
.........

SUGAVO BEPLESZIANT 
KASA.
- Kuri laika raszti-

niūkavęs Miszku Uredijf s rasz
mažina nt

I lerai 
nusiėmė

Alytus.

BUVUSIS “LAISVES” 
REDAKTORIUS 

ARESZTUOTAS.
Great Neck, N. Y. — Skai- 

’’ buk czionais 
likos aresztuotas Franas Bal- 

” redak
torius, kuris yra kaltinamas 
insilaužymu ir iszvogimu Ma
honey namu, kuomet savinin
kai buvo Floridoj.

Su Balsiu suimtas ir F. 
Kląsįąps1^,, taipgit Jkomunls- 

“Laisvietis”.

losi “Keleivi jo

sys. buvusis “Laisves

tas ir

Worcester, Mass. — Pereita 
savaite, na'kti isz 13 in 14 Ba
landžio, likos nužudytas 63 me
tu Lietuvis Jonas Baublis, ku
ris gyveno po numeriu 2 Acco
mmodation *t.‘ Kadangi Bati- 
bli£ gyveno kambariuose pats 
vienas, tai sunku sužinot, kas 
ji nužudė ir delko. Policija 
spėja, kad Baubl 's likos nužu
dytas tikslu apiphszimo, nes 
sakoma, jog Baublis visuomet 
laikydavęs prie saves n: maža 
pinigu, o policija prie nužudy
tojo jokiu pinigu nerado. Ve
damas stropus tyrinėjimas.

Policija nesuseka pėdsaku 
žmogžudžio, kurie nužudė .Jo
ną Baubli trecziadienio nakti. 
Baublio galva buvo biauriai 
sumuszta su kirviu ar kitu ko
kiu inrankiu. Policija nepalio
vė klausinejus ir kamantine,’us 
jo draugus ir kaimynus, bet jo- 
ku pasekmių negauna. Baubli 
paskiausia mate 6 valanda tre
cziadienio vakaro, tūloj krau
tuvėj. Žmones, gyvenanti tam 
paežiam name, negird jo jokio 
bildesio ir nemato jokios sve.i- 
mos ypatos ineinant ar iszei- 
nant isz namo. Policija mane, 
kad žmogžudyste papildyta del 
vagystes, nes Baublis turėjos 
gana daug pinigu prie saves, 
bot po ilgesniu tyrinėjimu, yra 
linkus manyt, kad pasibaisėti
nas darbas buvo atliktas isz 
kerszto. .Jis paėjo isz Perloja u s 
Alytaus aps'kr., kr r jo žmona 
ir trys vaikai ir 'dabar gyvena.

19 METU MERGAITE 
PABĖGO SU

SAVO PATĖVIU.
New York. — Su aszaromis 

Emilije Jones melde palicijos 
idant surastu josios 19 metu 
dukrele Olivije, kuri pabėgo su 
josios vyru o mergaites patė
viu. Motore turi 40 metu, o jo
sios antras vyras 37, su ku- 
riuom apsivedė deszimts metu 
adgal, bet tarp patėvio ir mer
gaites užžydejo meile, o motina 
mane kad tai tiktai pateviszka 
meile. Na ir ana diena abudu 
iszpiszkejo, nes kaip Olivije 
paliktoje gromateleje prisipa
žino motinai, turėjo taip pada
ryt, ba isz tosios meiles ne ūži 1- 
gio irzdygs “mažiulei© meile” 
ir todėl geriau buvo kad abudu 
I>rasiszalins isz josios akiu.

MILIJONAI DOLERIU 
BLEDES.

PAVOGĖ KŪDIKI r -
NAUDOTI

Memphis, Tenn. — Upe Miss
issippi taip iszkilo, kad konia 
visur iszsiliejo isz lovio užlie- 
dama R,50tyketmkampiniu my- 

per ka neteko pastogiųliu, 
szimtas tukstaneziu žmonių, o 
lyg sziam laikui žuvo 280 žmo
nių, o gal ir daugiau.

Szeszi tukstaneziai žmonių 
randasi Greenville be jokiu pa
stogių, maisto ir priežiūros. 
Daug moterių ir vaiku serga. 
Miestelis visas užlietas.

Daugelis! žmonių aplinkinė
je Yazoo-Mississippi randasi 
ant medžiu ir stogu, o jaigu 
greitai nepribus jiems pagolba, 
tai turės žūti.

Prezidentas užmanė idant 
valdžia paaukautu 
kaip penkis milijonus doleriu 
ant suszelpimo nelaimingu, nes 
75,000 szeimynu reikalauja 
kuogreieziausios pagial'bos.

Valdže iszsinnte oroplanus 
in pagialba tiems, kurio nega
li iszsigialbct isz užlietu vietų.

Winterville, Tenn. — 23 mo- 
tores su vaikais nuskendo ka
da vanduo (pakilo aiigszcziau 
stogu ant kuriu jieji užlipo ap- 
sisaugot nuo vandens.

užmano 
nemažiau

Penn.

PASKUTINIOS ŽINUTES.

' Zofije, Bulgarije. — Ka
ralius Borisas iszleido 300 poli- 
tikiszku kaliniu, isz priežasties 
Graikiszku Velvku. t

U Pittsburgh. —. Unijo už- 
protestavojo prieszais Pitts
burgh Coal kompanije kad lau
žo imigracijos tiesas, parga
bendama Meksikoniszkus ske-- 
bus užimti straikieriu vietas.

II Washington, D. C. Pa
gal geologiszka apskaityma, 
tai praeita meta surasta 10,000 
deimantu po visas dalis Ameri- 
kos kur randasi kasyklos.

11 Detroit, Mieli. — Kone 
visas , automobiliu fabrikas 
Briggs likos sunaikintas per 
ugni, 27 darbininfkai sužeisti, S 
pražuvo, bledes padaryta ant 
$0,000,000.

U Freehold, N. J. — Kristi
na Stoble, kuri nužudė 
16 metu duktere Roza, kuri pa
gimdė kūdiki skiepe, likos nu
bausta ant deszimts metu ka
lėjimo.

automobiliu

’f 1/

IDANT NAUDOTI JOJO 
KRAUJA DEL SERGAN- 
CZIU NIGERIU; KŪDIKIS 

ISZGELBETAS.
t

Havana, Kuba. — Beatrici- 
Cliisholn, septynių metu 

dukrele turtingu
je 
mergaite, 
Amerikoniszku tėvu, apsigyve
nusiu czionais, kuri likos nese
nai pavogta idant būti paau
kauta del kitu, likos iszgialbe- 
ta isz ranku tuju kraujageriu 
per tarnaite ir kelis kaimynus.

Mergaites kraujas ketino bū
ti naudotas del serganezios ni- 
gerkos Luizos Pedros kaipo ir 
kitiems sergantiems, nes taip 
nutarė padaryti inspetojas Fri- 
nas Fernandeza.

Du jauni Kubanai, Francis- 
Hernandez ir Eugenio Cor-eo 

tez, ketino pavogti mergaite, 
kuri stovėjo tame laike prie 
namo, kad tame atvažiavo au
tomobilius, pagrie'be mergaite 
in vidurį, bet nesidavė taip 
lengvai kaip sau tikėjo jauni- 
kaieziai, 
si, klykė ir kando rankas.

Ant riksmo mergaites, ad- 
bego 'tarnaite ir keli kaimynai, 
o palicije paėmė po savo globa 
vaik-vagius, kurio prisipažino 
prie visko. F*o tam Hernandez 
nuvedė palicije in namus bur
tininko, kur radosi keliolika 
nigeriu, laukencziu ant mer
gaites kraujo. Serganti nigerka 
taipgi tonais radosi ir 
nuvožė ant palicijos.
MEKSIKAS SAKO

PRALOTAI PAKURSTI- 
NEJO ŽMONIS.

Meksiko City, MeX. — 
arcivyskupni Jogo Morą Der 
Rio arcivyskupas isz Meksiko 
ir Leopoldas Floros isz Michoa
can, kaipo vyskupai Uranga, 
Diaz A na ta ir Echeverria, li
kos pasodyti ant trūkio ir pa
liepta jiems apleisti sklypą. Vi
si iszvažiavo ip Laredo, Arno
ld konirzko rubežiaus.

' i T įlįtT #'i ! ii ' "I1

nes mergaite spardė-

vjsus

KAD

Du

Mcksikoniszkas prezidentas 
Calles sako, buk katalikiszki 
pralotai buvo įkalti visu erge
liu kilusiu Mokc ko ir todėl bu-■■ 'A L. 'v i
tu geriau kad i įju visai nesi- 

savo rastu Meksike.
Valdže ketii.: iszvaryli da 

daugiau katalikiszku dvasisz- 
kuju bet juju nesuranda nes 
slapstosi pas ^nonis.

,A

viu, kuriuos suriszo ir inmete 
in upe, kur visi prigėrė.

Dabar mandžiuriszka armije 
vela apėmė Houan aplinkine, 
kur vela pradėjo baisios sker
dynes ir atkerszinimai už pa
pildytas skriaudas.

VISAS KAIMAS PRIĖMĖ 
KATALIKYSTA

Lublin, Ęenkije. —

P. K i litelis 
va 1 d i n i nkus, paleistas, 
mates kasos daktus, 
ju formas ir pasidirbo,s raktus 
rengėsi iszpleszli ‘kasa, 
sumanymą kažkas prancsze 
policijai; toji pradėjo sekti. Po 
miszko varžytinių, Krutulis 
manydamas, khd ten yra in- 
plauke nemaža pinigu, vakare 
inlindcs per įauga eine plosz i 
kasa. Tuo tarpu iszoko ji sekos 
kriminalines policios valdinin
kas ir suėmė. Kasoje ta vakaui 
buvo 10 su virszum tnkstnncziu 
lit ii.

ŽINIOS ISZ LIETUVOS.
1926 motais Lietuvoje buvo 

19,066 vedybos, tai yra pusan
tro karto daugiau negu 1925 ir 
1924- metais. Praėjusiais, tai 
yra 1926 metais Lietuvoje gi
mė 63,655 kūdikiai, o mirė isz 
viso 34,380 žmones, natūralia 
prieauglis 1926 metais siekia 
29,275 žmones. Palyginant gi 
musiuju skaiezium 1925 ir 
1924 motais pasikeitimai atro
do nedideli, bet tu paežiu me
tu palyginamasai skaiezius mi
rusiųjų atrodo gerokai pasikei
tęs. 24-tais ir 25-tais metais 
mirė 2,799 žmonėmis daugiau 
negu 1926 metais.

t ineje

fa jo

•»

varžytinių,

38 METAS
. ............................ .................. ...

ŽMOGŽUDYS; AKIPLESZA 
“LIETUVOS KARALIUS“.

Lietuvos laikraszcziu prane- 
fizimu, Mintaujoje teistas žmog 

pleszikas Aus Kaupei) 
tai kažkoks visai iszsigimes 
žmogus. Jis vede dvilypi gyve
nimą. Dirbo Mintaujoje ir bu
vo laikomas geru, sąžiningu 
darbininku. Retkarcziais jis 
kelioms dienoms kaikur ding
davo, o gryžes sakydavosi, jog 
lankės savo senus tėvus. Dabar 
jis tęsiamas. Yra padaras 28 
apiplnszimus ir 19 užmuszimu. 
Teisme laikėsi labai akyplosz- 
iszkai. 'Apie užmusztuosiu* 
kalba be pasigailėjimo, lyg pa

Tarp kitko 
jis turėjo drąsumo sustabdyti 
(raukini ir vienas kaip jis gi 
riasi, apiplesz? visus keleivius!

Karta, jis turėdamas 4 sz ui
tu vus ir revolveri priėjo 
prie 30 darbininku, kurie piove 
lentas. Snszaukes juos visus in 
krūva, žmogžudys pareikalavo 
atiduoti jam pinigus, bet visi 
darbininkai pasakė, ka i jie dar 
algos negavo. Tada jis par<‘ika- 
lavo atsakyti, ar jie visi

“Lietuvos Karalių- 
Darbininkai, žinoma vien

žiidis

FJ

visai

geru, 
liet k a rėžiais

sziepdamas juos.

pr!

>.* , , ,
Visas 

kaimas Kostomlotz ant Podla- 
so, skaitliuje 750 ypatų, perejo 
ant katalikystes isz pravosla
vu. Senovės laikuose Masko
liai priverto juju tėvus priimti 

, bet 
kada likos išžudyta ca- 

szeimyna, gyventojai 
vėla sugryžo prie tikėjimo sa
vo tėvu. Ceremonija priėmimo 
katalikystes atlaike vyskupas 
Przezdzickas.

RUSAI SUSIPESZE SU 
RUMUNAIS; DAUG 

UŽMUSZTA.
Vicduius. — Isz Bukareszto 

■claneszama, buk praeita t’tar- 
ninka kilo muszis tarp Rumu- 
niszku ir Rusiszku rubežiniu 
sargu. Daug užmuszta ir su
žeista.

Pietinėje Rosijoj kyla nesu
pratimai t a vi) gyventoju ir Uk- 
rajinos, kuri spiresi atsikraty
mo nuo soviatines Rosijos.

BAISI UGNIS JAPONIJOJ; 
DAUG ŽMONIŲ SUDEGE.
Tokio, Japonije. — Manoma 

kad daug žmonių s’udegc bai
sioje ugnyje kuri kilo mieste 
Kanasava, kur padaro bledes 
ant kokios keturi u milijonu 
yen. Ugnis sunaikino ligonbu- 
tos, kuriose sudegė ir ligoniai, 
daug mokslainiu, maldnamiu ir 
valdiszku namu. Suvirszum 
tūkstantis namu sudegė.

LIEPE SZAUTI IN SAVO 
DRAUGA.

Grodna-s. — Padapicierius 
S re bžyns kis, D r nsk i ni nk uose, 
laike susibarimo su savo drau
gu Vaszkeviczium, pasiszau- 
kes savo du draugus, Repe 
szauli in savo priesza. Du ka
reiviai paleido in ji szuvius, 
s u žeisdami Vaszkevicziu in 
krutinę. Srebžyn^ki aresztavo- 
jo o Vaszkeviczius likos nuvež
tas in kariszka ligonbuti.

pravo.-la viszka t ikejima 
nuo 
rirzka

11 Washington, D. C. — Pra
eita meta po visas dalis Suv. 
Va 1st. atsibuvo 17 “nektaiziniu 
partijų” (pakorimu) nigGriu 
už visokius prasižengimus.

Sziu meti 
Sausio menesio pirma diena 
Lietuvoje, central)nio statist! 
kos biuro apdkaieziavimu, bu
vo 2,259,151 gyventojas.

MOTINAI NUKIRTO 
GALVA.

Alvtus. — Kriminalinei po 
licijai pravedus tyrimus suse 
ke kad Azaravicziene, 60 meti 
amžiaus, Kalesniku kaim 
ventoja, nužudo jos nebylys su
nūs Balys, 22 metu amžiaus.

Kovo 22 diena krūmuose ai 
rasta Aneles Azaravicziene? 
lavonas su nukirsta galva
policija emus tyrinėti žmogžu
dyste suseke.
LIETUVOS BIZNIO 

ISZŽIURA GRAŽI.
Amerikos preky- 

agentai

g}

ii

pažysta ji 
mi.”
balsiai jam ta garbe pripažino! 
Tada žmogžudys patenkintas 
ir> szypsodamasis pasitranko 
nuo ju!

Aus Kaupena karo teismas 
nuteisė mirti.

ŽMOGŽUDYSTE.
Kovo in 2 diena-Liudvinave. 

Mariampoles apsk. savo krau
tuvėj rasta užsmaugta su mu- 
szimo i _

ir Liba Cheme Vinsbergio-
Nužudymo tikslas kaip ma

tyt pleszimas.
Patilcziai, Mariampoles aps. 

— V. Mickeviczius maine su 
Dabaszinskiene laikrodėli anl 
karves. Padarius mainus užsu
ko in kareziama. Inge re s pri 
siriszo karve prie rogių i va
žiuodamas risezia pasmaugė 
karve, kuri neapedama 
parslydo.

RASTA LAVONAS.
Kovo 22 diena Liudvinave. 

Mažaisliu valscziujc, Kauno 
apskrityje, sodne rasta nežino
mos moteriszkes lavonas, ajiie

Lavonas 
Jokiu do-

nr- 
rasta ir jos asmeny be nenusta- 
tvta.

LIETUVOS PINIGAI.
Kaunas. — Lietuvos J aukas 

skelbia, ka<J Kovo pabaigoje 
po Lietuva vaikszcziojo 91,11°- 
000 litu popieriniu, 4.950,0 O 
litu sidabriniu ir 1,984,00) litu 
kitokio metalo pinigu.

ISZMETE SZAKSPIRO 
RASZTUS ISZ LIETU-
VISZKU MOKSLAINIU.

Kaunas. — Cž’tai kad Szaks- 
piro rasztai prieszinosi Lietu 
viszkai valdžiai, todėl jo rasz 
tus iszmete isz visu skaitiny 
ežiu Lietuvoje. Rasztai Wells, 

likos
eenzu-

žymėmis Paszke Szapi-

‘H I 'I

ra 
ne.

nsczia
begi i

40 metu amžiaus.
raportuoja smarkiai apipuvęs.

kad bendra kumentu prie moteriszkos

Valstybes 
c 

sziu

Kaunas, 
biniai 
Washingtonan, 
iszžiura Lietuvos biznip gera. 
Praeitais metais
Bankas davė gražaus pelno, 
per pirmus du menesiu 
metu Lietuva pardavė daugiau 
prekių, negu pirko isz svetur 
už 19 milionu litu. Finansine 
padėtis rodo gerėjimo ženklu, 
bet vidine prekyba nėra gyva.
LIETUVAITE; SZNIP AS.
Vilnius. — “Dziennik Wi- 

lenski”
diena pranesza, esą Vilniaus— 
Traku pasien^v K. O. P. sargy- 
biis sulaikęs Lietuviu sznipa 
— kurjeri H. Valeiszyte, pas 
kuria esą rasta szvfai ir kiti 
dokumentai, patvirtinta jos

4 4

isz Kovo' menesio 27

sznipavima. Žinia nepatikrin
ta.
BĖGIMAS ISZ LIETUVOS 

IN ARGENTINA.
Telsziai. — Jaunimo Sąjun

gos nariai Stase Songailaite 
isz Jurgaiczių, Magde Vysz- 
niauskaite isz Pelenu, "valsty
bes liaudės veikėjas ir smarkus 
kvotojas su jėzuitu neteisybė
mis felszeris Pusznoris isz Al
sėdžių, Vladas Purauskas Ku
bilių kaimo, Untulis Paisziotv 
kaimo, Brasas Pa išžiotu kaimo 
Aeksandras Daniloviczius Ge
grėnų kaimo, Kovo 11 diena 
iszvyko isz Lietuvos Argent i 
non.

kaj Kovo palui

Wilde ir Tagoro taipgi 
iszmesti ant paliepiui 
ros.

O

SUSIMAISZE.

labai— Mano vyras \ ra 
nerviszkas ir tankiai užmirszta 
ka daro.

— Argi tai teisybe? .Tuk 
jisai yra tokis geras daktaras.

— Taigi, tasai kiszosi j<> 
profesijos. Tik klausykite ma
no miela, kada ėmiau szliuba 
su juom ir ketinome permainy
ti musu žiedus, tai jisai paėmė 
mano ranka ir kalba: Meldžiu 
poniutes, parodyk man 
liežuvi. •

j savo i • • I i
i
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AGITATORIUS.
HAUL*

John H. Wynicoop, prohibi- 
cijos virszininkas isz Los An
golos, Kalifornijos likos nu
baustas ant vieno moto ir vie
nos dienos in kalėjimą, nes li
kos isztyrinota, bifk jisai kon
fiskuodamas gerymus naudojo 
pats ir juos gerdavo. Detekty
vai iszsznipinojo, buk \Vyn- 
coop konfiskavo daug geros 
arielkos, bot tik puse nusiuntė 

valdžios magazine o
pure paslėpė savo name 
po. X o pa.gi ai be jn joki iszsikal- 
hinojimai, ponas virszininkas 
turėjo eiti in kalėjimą atsėdė
ti bausme, kas mums primena 

“uzhnnas no-
sza vandeni patol, pakol ausys 
nenutrūksta.“

m kita 
skle-

sena priežodi:

Kas tolinus Ims su tuom ne-
nuilstaneziu progresu ir žmo- 
giszko iszrndimo ateitoje? Ga
lėsimo girdot, matyt ir knlheti 
knotnliau>ia; galėsimo 
kelt isz vietos in vieta

i oriniais laivais 
ir marinoms, greitumu žaibo 
isz vienos dalios svieto in kita

paukszcziai
% •

persi
ką i p

o gyvenimas bus idealiszkas ir 
kultūringas.* Kas mums (lan
giaus pasilieka ! gal tik susine- 
szimas su’ kitais svietais. Bet 
>varbiaus(‘ 
bos, o 
ti.

neturėsimo ramv- 
tas bus sunkiausia ingy-

jau antru

kalėjimus

Prohibicije gavo 
kariu in snuki. Augszeziauses 
sūdąs Su v. \’alst. nusprendė, 
kad burmistrai miestu no turi 
tiesa uždarinėt in
žmonis, kurie negali užmokėti 
bausmes uždėtas ant juju.

Dabar volą augszeziauses sū
dąs Ohajuje nusprendė kad ne
turi liesa panasziai daryti ir 
skvajerei, o lai del to, kad tie
ji virszininkai pasilieka sau to- 
k(‘s bausmes.

Laikraszeziai raszo, Imk Rio 
de Janeiro, Brazilijoj, likos 
imta kuopa sviotiszku apgavi
ku susidedaneziu isz Graiku, 
Francuzu ir Italu. Sutvėrė jie
ji zokona ir pasirėdė kaip zo- 
koninkai, kalbėjo pamokslus 
po visa Brazilije, rinkdami nuo 
žmonių aukas ant vargszu Hu- 
ropoje, nukentėjusioms nuo ka
res.

u-

•Japonijoj ana diena likos už
daryti visi bankai nei szmok o- 
darni žmonėms jokiu pinigu, o 
tai del to, idant užtvirtint ge
resni pinigini sistema.

Japoniszki pinigai
ženklyvai ir kerszino sklypui 
snbankrutinima.

nupuolė

arosztavojo

Puikus sznioras perlu su pla
tino kabute, likos atiduotas mi
gai del panos Adeles Forts isz 
New Yorko, kuriuos jiji rado 
meta adgal ant ulyczios. Sura
dus taip brangius perlus, mer
gina nunpsze juos pas aukso- 
riu, dažinoti ar yra verti pen
kių doleriu. A liktorius apreisz- 
ke jai buk tasai szniuras perlu 
yra vertas truputi daugiau 
kaip penkis dolerius ir paliepė 
savo pagialbininkui duoti žino 
palicijai. Palicije
pana Forts, ir pradėjo karsztai 
tyrinėti, kur jiji gavo perlus. 
Mergina nemelavo ir apsakė 
kur juos rado. Palicije uždaro 
perlus in geležine szopa, kur 
juos perlaiko visa meta, gar
sindami apie tai laikraszcziuo- 
se, bot niekas per ta laika no- 
atsiszauke atsiimti pamestu 
perlu, kuriu buvo net 103 žir
niu, ir tomis dienomis likos jai 
sugražinti. Szniuras perlu yra 

.vertas 35 tukstanezius doleriu.
Pasirodo, kad ne tas yra mu

su giliuku, paskui kuri bėga
mo, bet kuris papuola pats 
mums iii rankas.

KVITU knygele Draugystėm* del 1*7.- 
mokejimo pinigu ligoniam*. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėm* del Ka- 
aieriaus nog sudėtu pinigu 
•usirinklmu. Preke - - - 

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

ant 
26c.

>•
t

Vakar karinėjo, prie mano 
stalelio atsisėdo vienas isz ma
no pažinstamu, kuris dabarti
niu metu labai interesuojasi 
rinkimais ir agi'tuoja'už Ikso 
kandidatūra. Snlyg jo veido 
iszreiszka asz dasiprotejau, 

noris man paroikszt 
kaž-kokia slaptybe. Asz nela
bai del to apsidžiaugiau, 
mano pažinstamas turėjo bjau
ru paprotį — jis buvo labai

kad jis

nes

jis buvo
. znekus ir kitam su juo kalban- 
eziain neduodavęs galimybes 
a įsikirst ar pricsztaraut.

Jus keno kandidatūra pa
la i kot o 
nan't in mano staleli. Dovano
kite, kad asz apie jus klausiu 
liet /mani musu sena pažinezia 
asz manau, kad turiu teises su- 
sidomet už ka jus balsuojate

Asz ne...
— Žinau, žinau 

mane mano pažinstamas —- ži
nau, kad jus dar ijej*alite man 
pasakyt, dėlto, kad jog sunku 
pasirinkt isz visu szesziu kan
didatu, ir dėlto asz ir ateinu 
pas tamsia su praszymu: bal
suokite už Iksą...

ju ir jau esu surinkęs dideli 
balsu skaieziu. Asz tatai priva
lau padaryt. Asz net turiu pri
sipažint, kad tenai kur kitos 
iszeities nesama, tenai asz einu 
su pagelbn pinigu. Ir jus priva
lote man prižadėt...

— Bot asz-gi lie...
Tatai manos no kiek ne- 

lieyzia tame tai ypatingai ir 
etas užsitarnavimas ir rinkiko 
pareiga, idant jis nekarta bal
suotu net priesz savo insitikri- 
nima, jeigu to reikalauja visuo
menes gerove ir tėvynes reika-

Abolnai imant, jus tiktai )

paklairse jis, priei-

J

perkirto

Bet jog jis geriausis 
pa l r i jo t a s, ga rbi n ga s

— Asz ne...
— Ka ? Jus negalite balsuot 

už Iksą?
žmogus, 
pilietis pastoviu pažiūru...

— Bot asz-gi negaliu...
Jis nedavė man (langiau kal

bėt ir tose:
— Jus, be abejo, jau esate 

pasižymėjo visus szoszis kan
didatus, bet tokiame atvejuje 
jus galite viena isz j u isz- 
brankt, ir jo vieton inraszykit 

szis esąs perlas tarp 
kitu kandidatu, 
lengviau. .Jus tiktai 
kito, kokis tai talentingas žmo
gus. Asz no kiek nesigedinu, 
kad taip karsztai už ji agituo

viena isz

Iksą

\L

Nieko nėr 
pagalvo-

lai. 
paklausykite...

pradėjo
kokia didele 

turi visam krasztni 
iszrinkimas ir koki esą 

nuturi nuostoliai, jei, saugok 
Iksas rinkimus pralai

mėtu. Jis man visa tai, vienu 
kvapu nupiosze ir tokiame nuo
stabiai ta m si a m tone, kad asz 
pajutau, kaip man iszpalengvo 
plaukai pasisziaiiszojo. Jis ir 
pats buvo taip susi jaudinęs, 
kad jam net gerkle iszdžiuvo. 
I )a r, 
kia, 
pagelbės autobusą.

Ir taip, — užbaigė jis sa- 
agitacine prakalba — da

liai* asz tikiuosi, kad asz tams
ta esu intikrinOH ir kad jus da
bar už Iksą savo baisa paduosi
te

LIETUVA VĖL
LAISVE ATGAVO

—
Buvo lni'kii’1, kada Lietuva 

buvo galinga. Tada kada gyve
no Vi tau t as, 2\.lgi rdns, Keistu
tis ir Gedominas. Priesz juos 
priesza’r Lietuvos- drebėjo, jie 
visus užpuolikus iszvijo isz 
Lietuvos, Bot, laikui bėgant 
visi Lietuvos didvyriai iszke- 
liavo in amžinasti...

Lietuva likosi naszlaitc, be 
tinkamu vadu) likosi bejėgė ir 
silpna.

ir Gedomina-s. Priesz juos

kart

Pakurstytojai Kinu Priesz Svetimtauczius

Ir jis 
aiszkint, 

reikszme 
I kso 
n'
Dieve,

man

v o

nuodugniai

regis, tik minutes terei- 
kad paszaiikus greitosios

ar ne taip ?...
— Xe...

— Ka ?...
t’zia jis pakilo isz v i (‘tos ir

, tarsi bu-r

su* 
u žsid lįsdamas 
sakvkito man

tokia poza padaro 
vo benorįs man galva nuimt.

— 'Enk i a me atvejuje — 
szu'ko jis, ja n 
nuo piki ūmo - 
kodėl ne?...

— Dėlto, kad asz neturiu tei
ses balsuot, — pasakiau asz.

O, kad jus Imtumei mate jo 
fizionomija, kuomet jis a t szo
ko nuo rnanes, ne*t neatsisvei
kinęs! Tai tau ir pažinstamas!

balsuot,

NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS
■ - ARBA ISZGULDYMAS SAPNU '

& f

Su 283 Naujais Paveikslais. 
1G0 Puslapiu.
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J’uo kart Sziaures 
meszka matydama Lietuva su- 
silphojuse, puolė visoms ketu
rioms, pagriebė Lietuva, isz- 
kase jai gilia duobe, paguldo, 
užkaso, uždėjo savo sun'kia le
tena, 
žiais,

Pagerintas ir padaugintas 
iszleidimas. padėtas per se
novės ir szos gadynas astro
logus ir isztranktas isz viso
kiu sonraszcziu. Tszguldanti 
kiekviena sapna ir kas atei
tojo stosis. Su priedu plane
tų ir visokiu burtu. :: ::

Kn y ga puikiai d r u ežia i 
apdaryta kietais atideki ineis 
apdarais.
W. D. Boczkauskas - Co., 

Mahanoy City, Pa.

PREKE $1.50

■V—

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISŽKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS 
150 Paveikslu.704 Dideliu Puslapiu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszal*
8ZTAI KA RASZO ISZ LIKTŲVOB 

APIE SZITA KNYGA
r*
S
Ji

k lakstantis Naktų&

5*M

r.

Tukstautla 
ui kuria tariu

Gerbemasl* TamliitaJ:—
Sulaukiau nuo Juhu alunczlaino* 

mino vardu knyga 
Naktų Ir Viena”
■zlrdlnga aczlu ir labai džiaugiuos! 
kad tokia knyga kaip ’’Tūkstantiu 
Naktų Ir Viena” apturėjau, ne* man 
labai yra žlngeidu skaityti visokia* 
Istorijas, Ja* skaitydamas nei nepa- 
■Ijuutl kaip laikas szvental ir smar 
glai praeina. Asi visiems linkftczlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų Ir Viena” nes ja 
skaitydamas žmogus apie viską tad* 
pamlrszti ir visokį rūpesniai nor* 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba, . 
18 d. Gegužio 1921m. 
Dv. Palazduony*, 
Czeklszke* vai.
Kauno apsk.
LITHUANIA.

ŽOKAfi.

Yra tai ketvirtas išdavimas tos puikios knygos, tas
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipfri galima
* • A* • "W • 1 « « M -*»ja nusiusti in Lietuva. Preke knygos Ameriko $2.00
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2-50.
W. D. BOCZKAUSKAS 00. MAHANOY CITY, PA.

t

suvaržo* vergijos roto
ji n brau ko n no pasaulio 

žomlapio.
Pasaulis apie Lietuva už- 

niirszo, ir jau Lietuva niekas 
nebovadino, vien tik Rosija. Ir 
taip nelaiminga Lietuva ken
tėjo Rusu vorgiįa poi* penkis 
sžimtmoezius. Jos vaikeliai 
vienok nenustojo ‘kovojo, no
rint daug žuvo Sibiro tyrose, 
daug žuvo kaUejimuose, vienok 
nenustojo kovoje kol laisvo 
Lietuvai iszkovojo. Ir pn ilgu 
kanezin Lietuva 1918 motuose 
16 diena Vasario ko los i isz ver
gijos grabo. Sutruko priespau
dos retežiai. Prakalbėjo Lietu
va in visa pasauli džiaugsmin
gai sveikindama savo kaimin-

—*1 Szta i 
asz vėl esmir gvva, mano iszti- 
kimi vaikeliai
nelaisvos ir osmu Jusu draugi
joj. “

Lietuva užžengė vėl garbin
gai ant žemlapio ir vėl garbin
gai Lietuvos vardas suJkambe- 
jo po viso pasaulio krasztus. 
Sziatiros meszka žuvo. Bot, in 
jos vieta iszsiperejo dar bai
sesnis sutvėrimas, tai raudo
nasis Eras. Jisai iszsižiojes, na- 

, tykoja Lietuva 
pagriebti. Bet Lietuva apsisau
gojo to bjauraus paukszczio. 
Raudonasis Eras dega isz pa- 
Cydo ir piki n mb kad negali 
Lietuvos pagriebti iii savo na
gus, sugalvojo kitokiu budu 
prie Lietuvos prisiartinti. Rau
donasis Eras

pauksztoli, atlėkė prie Lie
tuvos sienos, nulupo palangėj 

pradėjo Lietuvos žmonc- 
liams cziulbeti maloniu balsu. 
— “Broliai darbininkai, pri
imkite mane pas save. 1 
Jums laisvo atnoszii, rojų su
tversiu Jums, nereikės dirbti 
•Inin's. Kepti karveliai patys in 
burna lėks, Jus galėsite daryti 
kas Jums patinka, tik 
inleiskito pas save.“

Pati'kejo Lietuvos žmoueliai 
apgavikui raudonam pa'uksz- 
cziu, ir sztai 1926 metuose ati
daro Lietuvos duris ir inleko 
raudonasis pau'ksztis ir pradė
jo sau lizdą su'kti, ir neužilgio 
isz to gražaus pauksztelio vir
to draskantis orelis. Sukvatojo 
szetoniszku juoku 'sakydamas:

“Lietuva jau tu dabar ma
no, pasakyk laisvini “Sudiev.“ 
“Szaliii tikyba isz mokyklų! 
Sžalin bažnyczios! Szalin dora

“Szalin vienuo
liai, szalin kunigai!“

Sudrebėjo Lietuva, nulindo

apie Lietuva

Jos

kas t aula's sakydama.

gus isztiesos

z u

ir

szalin tiesa!

I

Slaptingas žmo^iip isz Rusijos “kurisC IIsz kairėse^ stovi 
pakursto Kinieczins ant sukėlimo revoliucijos Kinu oso priesz 
svetimtauczius ir Lio Ho-Lin, kuri.1’ praplatina visokes melą 
gystes ir atsiszaiikimiis draugo su tuom bolszeviku imt isz- 
skerdrmo visu “svotimszaliszk n velniu“ kaip Kinozikai pra
minė baltus žmonis.

svetimszaliszk u velniu

ICras 
leido savo

Lietuva
graudžiai...

•z

iszgelbejo isz

pastverto m gra-

mane

y

jos vaikeliai sakydami: “Ar 
tai tokia laisve tu mums žadė
jai?“

Raudonasis pagrūmojo saky- 
“Tylėk! Nes kalėjimo 

žūsi, priesz mane dabar neva
lia „nieko protostuoli.

Tamsus dobęs vs
Lietuvos padange, aptemo lais
ves saulutėj. Pravirko sziau- 
di uosi ba kūžėlės, graudus ai
manavimas iszsivoržc isz luptr 
Lietuvos vaikeliu. “O! Mes ne
laimingi, patikėjome apgavi
kams, dabar vol pražūsimo ver
gijos nelaisvoje. Argi turės žū
ti musu protėviu numylėta ti
kyba! Ar. liks iszgriatpos mu
su bocziir statytos bažnyczios? 
Ar turės pranykti tie per am
žius gerbiami kryžiai kur puo- 
ozė Lietuvos kiemus, kelius ir 
kelelius /Szvmita Lietuva per 
amžius buvo vadinta, ar dabar

d a mus:

»>

uždengė

4

*

REUMATIZMU);'
Skausmai greitai pklehįvlha- 

mi su Red OrCies Plaster

I> H 
I;
i I 
■ 
!1

Nuo asztriu, peilio skausmu, atszi- 
pusion, niekad nebaipiamos reuma
tizmo gėlos, pagelbn, kurios ligoniai 
nori, tamsta gali tureli. Prastu bud u 
uždek Johnson’s Red Cross Kidney 
Plaster ant skaudamosios vietos. Ta- 
mistn busi nustebintas ir linksmas su 
greitu smagumu, kuri ntnesza be
veik urnai.

Nežiūrint kokius gydymus tamsta 
emei bejeszkodumas palengvinimo 
nuo rėumatiszko nesmagumo, nepa- 
mirszk ir užsidek szita sena isztiki- 
ma Red Cross Plaster. Jis szildo, ir 
palengvina skaudama* vieta*, sustab
do skausmus ir gėlos, apgali uždegi
mą ir iszvaro skaudejima isz. sutinu
siu skaudumo kūno vietų ir susijun, 
ginui. Jis szvclniai masažuoja kuna ir 
jo gydymas nuolatos bunn szvarus.

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

Nepalikit reumatizmo skausmu ki
lai dienai. Tamsta gali gauti skubu, 
tikra palengvinimu areziausioje vais
tinėje, jeigu praszysi del didelio Red 
Cross Plaster su raudona flanele už
pakalyje.

DEL RUKANCZIU
DYKAI siuneziame praba puikio 

tabako. Kreipkite* pas mus.
Europa Book Co.

New York, N. Y.
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džiaugsmingai sveikina Lietu
vos iszgelbetojiis sakydami, —

“Lai gyvuoja Gerb. Vadas 
Ant amu Smetona, pirmutinis 
Lietuvos president as ir dabar
tinis Lietuvos iszgelbetojas!!“

i 4

57 Dry Street,

kas kart 
nagus in 

p ra 
ti, vaike-

I •' ' 1

tas vardas bus po kojoms su
mintas?“

Raudonasis 
la bin irs
Lietuvos kuna. 
vi r ko 
liai! Ar duosite mano vol amži
nai pražudyti? Sztai jau duo- 

grabas 
retežiai 

Eras

i i

be iszkasta,
pa rengtas, 
nu kalt i.
džiaugiosi kad neužilgio galės
maudytis nekaltu kraujuose.

vergijos 
nelaisvės 

Raudonasis

Isz tukstaneziu szirdžiu Lie- 
t II vos 
malda pyie Augszcziausiojo 
gailestingo Tėvo, — 
O* n

vaikeliu kilo karszta 
prie

“Apsą įl
ok Augszeziausifis musu my- 

loma Lietuvos szalolo nuo prie- 
szu nuožmu.

Lszgirdo ‘Dievas 
Lietuvos vaikeliu maldas

1 i

Lai gyvuoja

Liti gyvuoja Lietuvos mol 
sleiviai kur pirmutiniai pakele '
savo baisa priesz Lietuvos isz- 
da vikus!“

rinomene!
Lai gyvuoja Lietuvos Ka- 

Tie angelai 
gai kur sergsti Lietuva 
p ra ga i sz t ingu gaivalu.“ “

gailingas 
, isz- 

tiesc savo pagolbos ranka. Ate- i galvas 
jo didvyriu dvasios Lietuvos < 
vaikeliams iii pagalba. Suslip-Į 
rinti vaikeliai Lietuvos savo 
boeziu dvasia, drąsiai szoko 
Liottiva

drąsiai ;
Pirmia tisin

I

!

[“ “’T 
sergst i

sa r-

Lietuviukai Graboriui
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagclbi- 
ninko moterems. Priei
namos prekes.

61 G W. Spracr St..
M All AWOY 

300 M AIlKirr ST-<
T iMAOUA, PA.

cm. i-a.

nuo 
Gar-!

be Jums isztikimi Lietuvos sū
neliai, kur žengiate savo boeziu 
pėdoms, Jus drąsini ginate Tė
vyne kai ji musu boeziai kad 
gynė. Už tai Jirsu vardas auk- 
:o raidoms Ims užraszytas Lie
tuvos istorijoj, o 
garbes vainikas 

amžinai.
Valio! Lietuvos Valdžia! 
Valio! Lietuvos Kariuomene! 
Valio! Laisva Lietuva

.... amžinai!

ncvystantis
J ūsopuosz 

lad,m

I

m
M*

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

dvasia,
gelbėti. Pirmiaiiffih į“ 

Lietuvos moksleiviai norėda
mi pasielgti mandagiu būdu, 
suszaukia susirinkimą ir nori 
iszneszti protestą

susi rink ima ir
arba per- 

sergojima kad nodrystu Socia
listu valdžia Lietuvos laisves 
pražudyti. Ogi Soeialdem. Val
džia užtraukia raudonus kazo
kus su nagaikoms, moksleiviai 
sitsloie gieda tautos hvmna. —asloje gieda tautos hymna, —

Lietuva Tevvne musu.
Tu didvyriu žeme!

O raudonieji kazokai puolė 
nagaikoms, emc skaldyti 

moksleiviu galvas, nes raudo
nieji nepripažinsta ne Tautos 
ne d’evynes. Pasipylė mokslei
vių kraujas ant Lietuvos dir
vos, o raudonasis Kras su 
džiaug. imi ome gerti mokslei
viu kranui. Ta matydami Lie- 
tavos kareiviai k’irio stovėjo 
už Lietuvos laisve, žiūrėdamas 
in ta nedorybe, Gerb. Antanas 
Smetona buvęs pirmutinis Lie
tuvos prezidentas, kuriam pir
mos atgavimo laisves metuose 
teko daug nemalonumu pergy
venti; Jie Imdami isztikimi 
Lietuvos sunirs, negalėjo il
ginus žiūrėti iii ta pragai'sztin- 
ga Lietuvai (darbo, 
stojo ir tarė žodi,,- 
iszgama sunau tau Lietuva val
dyti, 
parduodi savo 
jai.” 
si iszguiti, Lietuva moeziute 
iszgelbeta isz raudonojo tiro
no.

Atsikvėpė lengvai Lietuvos 
krutino, 
saulele, norint raudonasis Eras 
szelsta isz piktumo, daužosi 
palei Lietuvos siena, bando vėl 
insigauti in Lietuvos valdžia, 
lyginai kaip liucipieras isz- 
tilomptas isz dangaus, kaip ne
galėjo sugryžti in dangų, taip 
raudonieji negali Lietuvos vai

nos isztikimi Lietuvos 
, Kariuomene, neduos 

Lietuvos pražudyti. Sziandie- 
na po visa pasauli iszskiaidyti 
Lietuvos mylemi 'vaikeliai,

su

Jie Imdami
sunirs

Drąsiai 
“Gana

szalin iszdavike kuris 
motina vergi- 

Lszdavikai su goda liko-

sužibėjo laisvos vol

I

I 
I

dyti, 
Sunn’s,

'vaikeliai

ir;ŽĮĮRJHį I'd", I. J.... — I i ,i« ■■ A * av ars

(szbalsamuo ja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabua paruo- 
azia nuo papraseziausiu iki prakil* 
niausiu, 
laidotuvių,

Parsamdo automobilius de) 
ve«eliur krikaztyniu U 

, ' 'dtiems pasivažinėjimam*.
RaII Twlpfnnai

GYDlKIS SU ŽOLĖMS 
Geriausia* bodas gyditto ‘rh žolėms.

Menka dulkele. nes žoles yrft tai t5'Tiausia9 vafeta*
1 gamtos nurėdytas ir tik toki vaistai 
i yra geriausi del žmogaus kraujo

1 atgavimo

TURI BUT PARDUOTA.

Farma 132 akeriu, 8 ruimu 
akmeninis namas, taipgi 6 rui
mu namas, geras tvartas, visz- 
linyczia ir kitokį Imdinkai, ga- 
radžius, trys vežimu tvartai, 
kiaulinyczia ir šilo; visi geri 
Imdinkai ir verti du kart dau- 

negu farmos preke. Se
gi ri a, szalfinelis ir upelis, 

mylės nuo miesto, arti 
eloktrikinio karuko. Rei

kė ininokot tik $1,000, rosztas 
ant lengvu mokeseziu. Pasiu- 
linkite preke. Galima t nujaus 

(M.6

glaus
das, g
Trvs
p-io

šilo;

apimti.
Robert W. Evans 

15 N. Hanover St., 
Pottstown, Pa.

NAUJINAMAI 
PARSIDUODA.

nauja u si a 
mada su visokiom vigadom. 
Szeszi ruimai ir maudyne, di
delis garretas, atidari tropai, 
didelis iszcemant uotas skiepas, 
drenai visur suvadžioti. Taip- 
pat parduodu lotus ir pastatau 
namus taip kaip kas reikalau
ji- <

Pastatyta 
visokiom

pagal

imu- j 
(M.8

Antanas Wasaitis
132 N. Ballict St., 

Frackville, Pa.
Bell phone 519J

nes žoles yra sveikiau*! 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome i n vai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokiiuszio, dusulio 
mainu ar bilo kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t. 
po 60c. Nuo nervu iSzgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auysa 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsz 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkite* 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžei 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po |4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katalogą. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszku* 
kolonijas. Adresą vokite sziteip:

M. ŽUKAITIS,
Spencerport. N. Y.25 G i Het Rd.

j
Juozas Karaszauskas į

LIETUVISZKAS AGENTASLIETUVISZKAS AGENTAS

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

MAHANOY CITY, PA.

Teipgi kito

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. 

--$--------
o-ozia Procentas už jnsu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gorinus negu 10-tns Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka J-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir goriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. 
pinigus in szita Banku o
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

" ' ' ' * 11 -.... * - ---------------------r----------------------------- ----------------- ------ ............ .................... ... ............................. ..... M -■ ............

Dėkite savo 
persitikrinsite ir matysite

.^yftį.Zįsf ■ “ant roti ■
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Tekorius Jurgis Petrulis, nuo 
senai žinomas, kaipo puikus 

, amatininkas ir tuo pat motu 
vienas isz labiausiai apsileidu
siu visam Gahicziu valscziuje 
sodietis, veža in apskrities li
gonine savo ligone senuko 
Jam reikia trisdeszimts kilo 
metru nuvažiuot, o tuo tarpi , 
kelias paszelnsiai biaurus, ku
riuo ne pigiai duodasi ir pasz- 
to vežėjui važiuot, o ne tai, kad 
tokiam liurbiui, kaip tokorius 
Jurgis. Prioszais pute in veidą 
žiaurus, szaltas vejas. Ore, kur 
tik nepažvelgsi, sukasi isztisi 
debesiai sniego, taip kad nesu
voksi, ar sniegas isz dangaus 
ar isz žemes krintąs. Per snie
go ūkana nematyt nei lauko, 
nei telegrafo stulpu, nei misz- 
ko, o kuomet in Jurgi atlėkda
vo ypatingai stipri vėjo banga, 
tuomet net dysėlio nesimatė. 
Sena, silpna kumelpalaiko vos- 
ne-vos koja už kojos bepavilk
davo. Visa jos energija iszejo 
in isztraukima kojų isz gilaus 
sniego ir lingavima galvos. Te- 
kmiu> skubinasi. Ji< neramiai 
paszoka vagutėse ir laiks nuo 
laiko kerta rimbu per kumeles 
peczius.

Tu, Magdele, neverk...— 
niurna jis.

t

iMl

Truputi paken
tėk. In ligonine. Dievas duos, 
vi-R-gi nnvažiuosivn, ir aki 
mirksnyj pas tave, ta pat... Po
nas daktaras Jonaitis tau duo
siąs lasziuku, arba I 
kraujo nuleist, arba, rasit, at
rasiąs reikalinga tave spirite- 
liu atitrint, jinai ir taigi... liga 
nuo szono atslugsianti. Dakta
ras, be abejo, pasistengsiąs... 
Pasznkausias, kojomis patrep- 
sesias, o jau pasistengsiąs.... 
Geras ponas, mandagus, Dieve 
duok jam sveikata... Tuojaus 
kaip ai važiuosi va, 
isz savo kambario ir pradėsiąs 
velniava. “Kaip? Delko taip? 
“*.snszukxia-\ .Delko nu lai
ku atvažiavai * Nejaugi asz tau 
rzuo kokis, ar ka, kad su jumis 
velniais per isztisa diena trius- 
tis be pasilsio? Kodėl isz ryto 
neatvažiavai? Von! Idant ir 
kvapo tavo nebūtu. Rytoj at
važiuok?“ f) asz jam ir sakau: 
“Ponas daktare! 
nvbe! ’ ’ 
niu, kad tu kur surūgtum! Va
žiuok! Na-a!

Tokorius drožia kumelei bo
tagu ir, nežiūrėdamas in senu, 
te, niurna sau toliau po nosia: 

“Jusu malonvbe! Tikrai 
kaip priesz pati Dieva... sztai 
galiu prisiekti, kad vos prade 
dat szvist iszvažiavan Kur 
ežia laiku suspėsi, jeigu Ponas 

Panele Szvoncziau- 
užsirustino ir tokia 

audra atsiuntė? Malonėkite in- 
sitikrint... Kad ir geresnis ar
klys, o kumelpalaiko!“ 
taras Jonaitis sutrauksiąs an
takius ir suszuksins: “ 
pažystamo! Visuomet atrasite 
pasiteisinimą! Ypacz tu, Jnr- 
gnti! Senai tave pažystu! Ži
nau, gal jau penkis kartus in 
kareziamn užsukdavai beva
žiuodamas!“ O asz jam: “Po
nuli! nejaugi asz esu kokis va 
gis ar parmazonas? 
Dievui duszia atiduoda, 
szta, o 
giosiu! Ponuli, kaipgi taip ga
lima! Kad tos karezemos kui 
gala gautu! kad geri žmones 
ju. kap baidykles, isztolo pra
silenktu! Tuomet daktaras in- 
sakysias tave in ligonine nir- 
noszl. o asz pulsiu in kojas... 
“Ponuli • mieliausia! 
brangiausia! Nuolankiai dėko
ju! Dovanokite mums, kvai
liems, isztvir-keliams! Noskai- 
lykito už pikta mums, sodie- 
cziama! Mus reiketu tris kar
tus in pasturgali ir lauk per 
duria, o jna rūpinatės, savo ko
jeles in sniegą piiavinate’“ O 
Jonaitis szitaip pažvelgsiąs, 
tarsi noria šudnot, ir pasaky-

i < 

suszuksūus.

4

»

i
Jnl!

o

degtines negertum ir senukes 
pasigailėtum Tau reikia kailis 

-“Tikrai reikia, 
ponuli; kaip mano gyva mato
te, reikia iszkarszt ’ O kaipgi 
nuims in kojas nenusilenkt, jei 
gu jus esate musu geradejas, 
moteli užtarytojas? Ponuli! Ti
kėkite manimi... kaip priesz 
pati Dievą., spjaukite tuomet 
in.akis, jeigu apgausiu- Kaip 
tiktai mano Magdulc, toji pa
ti, pasveiksianti, atgansianti 
savo sveikata, tai visa ka tik , '"K _

> visa jusu

iszJkarszti! * *

inalonesito insakvt, 
malonybei padarysiu! Jeigu 
norėsite, sigamyezia isz beržo, 
ritulius kroketui ir daug kito
kiu indomiu dalykėliu galiu 
iszti kint... viską del jus pada
rysiu! Ne cento isz jus nepaim
siu! Maskvoj, Kaune, Vilniuj 
už tokia pat 
jusu dvideszimt litu paimtu, o 
asz ne cento.’’ 
juoksias ir pasakysiąs: 
gerai gerai... Jaucziu! 
gaila, kad tu girtuoklis... 
žinai ka, senute, suprantu 

apsieit, 
kuriuo

igamyčzin isz

Daktaras misi- 
“Na. 

Tiktai. 
’ ’ A s/

ka, senute, 
kaip reikia su ponais 
Nėra tokio pono, su 
asz nesngebecziau pasikalbėt. 
Tiktai, kad Dievas neleistu isz 
kelio iszsimuszt. Tuomet sveiks 
dingės! Žiūrėk, kaip pusto! Vi
sas akis sniegu užlipino. Kad 
ji bala!“

Ir tekorius niurna be palio
vos. Jis

liepsiąs liežiuviu, idant nors kiek
a. I • • . • 1 1 V •

Tuojau 
iszloksia?

Jusu malo-
Bet važiuok tu po vcl-

iszvažiavan

"BAULfo”

Nauja maszina kuri czystis geležinkelius

,v
K

r

r

r

< V

t 4

A

: A

i

, ** A

u
i< ; • X'

i-K
’ ’ > v

‘ : x- / .s

J5 '■

Vii
r'-

j

A

Yra lai panaszi in namini 
ant szlavimo

svyperi ’’ 
moterėlės namuose ant szlavimo grinda ir 
daug didesne kaip ant paveikslo matote. Maszina randasi ant 
paplokszczio vagono kuri trauke lokomot i va. o maszina 
czinlbia visokius szaszlavus kn rie randasi ant geležko'liu. 'U 
kiu bndu geležinkeliai suezedins apie szeszis milijonus dole
riu ant meto, 
kai, o

kuriuos naudoja
divonu, liktai

in-
o-

nes sziadien ta pati darba atlikdavo
nnvalimas kaszhivo $1,500 už rnyle kelio.

įlarbinin-

į

Dievas....
• •« 

ŠIOJI...

O dak-

Mes jus

nŽRnkdavai
O asz jam:

Senuke 
mir 

asz po kareziamas he-

Ponuli

nias: “Tu užuot pn kojų pult, 
peria u padarytum, kvaily, kad

Nubunda jis dideliam kam 
baryj su gražiai iszbaltintends 

I sienomis. Per langus szvieczia 
I aiszki saulutes szviesa. Teko 
; rius mato prio'szais juos rimtu, 
sąmojingu pasirodyt.

Broleliai, reiketu szv
Miszias už senukes duszia už 

—- Kunige-pirkt! — sako jis.
liui pasakyt....

— Na, gerai, gerai! Jau 
gulėk! — perkerta ji kažkeno 
balsas.

— Ponuli! Jusu malonybe1 
— stebisi tekorius, matydamas 
Hznlia save daktaro. Ponuli! 
Goradojau!

| .Jis nori pakilt ir pult priesz 
daktaro ant keliu, bet jauezias 
kad rankos ir kojos jo neklau
so.

gerai!

— Ponuli! Kur-gi mano ko 
jos? Kur rankos?

— Atsisveikink su ranko
mis ir kojomis... Nuszaldei! Na, 
na... ko-gi f n verki ? Pagyve
nai, ir aezin Dievui! Jog sze- 
szis dese’tkns pergyvenai — 
užteko amželio!

~ Vargas!..,

maszi nuliai t a u sz k i n 
nura

minus ir nutildžius savo sunku 
jausmu. Aodžiu unt liežuvio 
daug, bot mineziu ir klausiniu 
galvojo dar daugiau. Marga* 
užklupo tekoriu staiga, netiko 

nelaukiamai, ir dabar Ji> 
niekaip negalis 
pabusti ir suvokti. Ligi szio1 
jis be jokiu rupeseziu gyveno 
tarsi girtame sapne, nepažinda 
mas ne vargo, no džiaugsmu ii 
staiga jauezias dabar 

sopuli.

tai -
atsipei'kot i.

sieloj* 
hai<u sopuli. Bernpest ingas 
liurbis ir girtuoklis ne isz szio 
ne isz to pasijuto esąs padėty; 
žmogaus užimto, susirūpinusio 
skubįnanezio ir net 
ežio su gamta.

Tekorius pamenąs, kad var-

kovojau

da iszleto pilko!. Sutemo. 
“Kur gi asz važiuoju?

staiga susigriebė tekorius. — 
o asz in ligoni- 

Tarsi pasini au!”
Tekorius vol pasaka algai ir 

ve] musza kumele. Kumele vi 
intompia 

prunkszdama, bėga 
užsimąstė. Afsigryžt in Genele Tekorius
jis nėdrystas: baisu. Užduot jai 'drožia jai per nugara... Isz už
klausima ir nogaut atsakymo ; pakali girdisi kažkoks

purvinai vaszkiiie spalva ir pa
sidaro asztrus, rimtas.

—• Na, ar no kvaila! 
niurna tekorius. Asz tave 
tikrai, kaip priesz pati Dievą... 

» Iii, kas-gi... neatsakai! Sztai 
užsimanau irnevosziu pas dak
taru !

Tekorius nuleidžia vadeles ir

taip pat baisu. Pagalinus idant 
bu nežinojimu užbaigt, jis neat- 
kigryždamas in senute, cziupi- 
neja jos szalta ranka. Pakeltoji 
ranka puola, kaip viržis.

“Turbot, pasimirė. Komisi
ja ! ’ ’

Ir tekorius verkia. .Jam m 
tiek gaila, kiek pikta. Jis gal
voja: kaip sziame pasaulyje 
viskas smarkiai darosi! 
nesuspėjo kaip reikiant jo var 
gas parsideti, kaip jau gatavas 

^esuspejo jis 
pagyvent su senute, ja atsipra- 
szyt, jos pasigailėt, kaip jinai 
jau numirė. Jis su .ja keturias 

), bet 
metu

jo iszriszimas!

deszimt metu pragyvent 
jog tie keturiasdoszinit

I Dar

gas nuo vakarykszezios dieno- praėjo, tarsi ūkanoj. Per gir-

Reikia laidot, 
ne.. T

sas savo jogas

viena

ir, 
riszczia. 

ir kita karta

beldi -
ir jis, nors neatsigryžta, 

na ha szn i il
gai va in roges baladojasi...

mas, 
bet žino kad tatai 
kės g; ■
O lauke vis temsta ir temsta, 

szaltes-vejils kaskart darosi 
uis ir žiauresnis...

“O, kad taip butu 
volei isznaujn pradėt gyvent.—

Nauju.1 
i mėžiau

pinigus senutei

galima

galvoja tekorius. 
inrankius ingycziau, 
užsa k vmus...
aiiduoeziau... tajp!’’

Ir sztai jis pąmeta 
Joszlęo ju, nori pakelti ir nie
kaip negali — nepakelia

vadeles.

jog

jog svetima,

Ponuli, 
lai vargas! Atsipraszau, dova
nokite! Dar penkis-szeszis me
telius norėtųsi...

Kode! ?
Kumele,

reikia atiduot... Senuke palai
dot... Ir kaip viskas sziame pa
saulyje nepaprastai greit pasi
daro! I’onuli! Ponas daktaro! 
Geriausi isz beržo portsigareli 
(sign rnyczia ) padarysiu! Kro- 
kofeli nutekinsiu...

Daktaras mosdelejo ranka ir 
iszejo isz palatos, 
m i rtis!

mfe kori n i—

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainic-riu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katarjszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 

pasekme per 30 metu.
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskito 
pinigais ne stempomis). 
parduodama vfCit tik^ėr
THE HAMPTON LABORATORY 

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

itebetina

!

Vyrucziai visur
apsieiti, 

Jokiu vaidu nepradėti,
Ar tai karezemoje ar kokiam 

name,
Arba ant draugiszku suėjimu. 
Susirinko nesenei vietiniai, 

O ir isz kitur svecziai, 
Dvejetas pakele larma, 

Likos nubausti už 
nemandaguina,

Po 15 doleriu liepe užmokėti, 
Ir paliepė malsziai užsilaikyti, 

O kad užmokėti nenorėjo, 
Da labinus klykti pradėjo.
Kitokios rodos ne buvo, 
Steitiniai tuoj pribuvo,

Kaip pas skvajera Užmokėjo, 
Tada a si lėliai tylėjo,

Juk konstitucijoj paraszyta,
t
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ATSITIKIMAS
Kada isz Inovroclavo in Bid- 

gosžius, da ne buvo plento, va
žiavo per smiltis su jevais ant 
turgaus in Bidgoszius ukinrn- 
kac nuo Krusvicos. Jevu turėjo 

1 ant vežimo ne mažai, o kumėl- 
kos buvo ne kam tike ir kasžin 
ar but visus jevus daveŽes, nes 
tame gavo rod«a. Isz Bidgosziu 
gryžo su tuszcziu vežimu žmo
gus, o turėjo puikius arklius;I 5U0, U LU1UJU puiAlU© ilLKllUO} 

reike gražiai ale pats buvo pusėtinai užsigė
ręs, ba miegojo ant vežimo, o 
arkliai patys ėjo. Pagarbino 
Dieva mus pakele ringas, nes to 
negirdėjo miegantis. Tada arti
stą bde arklius, iszkinke viena 
ir pakinko in savo vežimą, ir 
liepe savo vaikinui paskubint 
in Bidgoszius, o patis inKikin- 
kc irr vežimą mieganezio prie 
kito arklio. Ne ilgai laukas, 
mete kėlės saujes smilcziu in 
mieganezio veidą, idant ji pa
budint. Tas pabudęs, pradėjo 
ragint arklius idant vežtu, nes 
vežimas nesijudino ne isz daig- 
to, kada pasikėlęs patrynė akis 
ir labai stebėjosi kada pamate 
plefzkpse, vietoje arklio, žmo
gn-

Kad tvarka butu užlaikyta 
Kas ne nori klausyti, 

( žduriu luina iszpraszyti. 
* ♦ *

Prip bnžnvcziu kliksmo 
nedarykite, 

Vieni kitus pasigėrė 
nesmaugkite,

Ba už tai yra sunki bausme, 
Pinigine ar t urme.

Tai vis girtavimas taip padaro 
Daugeli isz proto iszvaro 

Po ulyczias geniojesi, 
Kaip gyvuliai po tam 

smaugėsi.
♦

ii«
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Asz gana gerai žinojau, 
paszauke žmogus insikinkes 
pleszkese, jog taip stosis, bu
vau pirmiau žmogum, už sun
kius nusidėjimus mano, Dievas 
mahe nukorojo ir paverto in 
arkli, laikas mano pakiltos isz- 
sibaige ir vėl Dievas mane at
vertė in žmogų. Ka su manim 
padarysi? tik turi susimylet 
ant manes, ba žinau, jau gana 
nukentėjau per ta laika kaip 
pas tave esiu, ir jau mano nu
sidėjimą iszmuszei isz manes.

— Jaigu tave turiu ant 
tuszczio maityt, o 
grieszninka namie laikyt, tai

lHĮlįlII

■

i
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da toki*

Kokiam tai biznierukui isz 
Mahanojaus nelaime patiko, 

Vienoje vietoje kelnes paliko,
Gas'padori irs nuo darbo 

parejas užtiko, 
Klause misiu'kes kas czion

> » - * k- • •• y* * l atsitiko, o-
Misiuke pradėjo stenet, 
Saldžiai in ji kalbėt:

Susimildamas paintuke 
atneštfk,

In artimiausia karezema 
begk.

Vyras in svetimas kelnes 
inszoko,

Nuėjo ant kito bloko, 
Ranka in buksvas inkiszo, 
Rado apie du szimtus doleriu 

isz viso.
Dasiprato triksa tuojaus, 
Jog ji i'szsiunte lauk, ba 

buvo pavojus,
Spjovė ir užkeikė, 

‘ ‘ Tai tau szunc vaike,
Užmokėjai, tu padla, man 

gerai, 
Jaigu taip padarei.

Sziadien biznierukas netekes 
buksvu,

Darbines mėlynas neszioja 
Po pakampes dejuoja.

Mieste jam vietos nesiranda, 
Nes 'tie ka žino, baisiai ji 

kanda.

veluk leisiu tave ant liuosybes, 
nes paminėk, kad kitu kartu 
nosugrieszintum, idant vol in 
arkli permainytas, 
szkadas darytum.

Juokėsi ūkininkas savyje, 
jog jam pasiseko prigaut žmo
gų, nes turėdamas savžine, ne
norėjo arkli pas save užlaikyt 
ir turėjo liuosa vale arkli ati
duot ir netikėtai dasižinojo isz 
kur tas žmogus, kad jam ji ga
lėtu sugrąžint. Bidgosziuoso 
dasižinojo, kada bus artimiau
sias jomarkas aplinkinėje, ku
riame buvo tasai žmogus, idant 
sau perstatyt, jog vietojo pa- 
trotinto arklio, gales pirkti ki
ta. Už trijų dienu buvo jomar- 
kas Inovroclavo, ant kurio do
ras ūkininkas nuvedės arkli 
ant turgaus prie tvoros priri- 
szo,pats-gi nuo jo atsitolinęs 
isz tolo žiurėjo. Ne užilgio pa- 
temino tarp arkliu vaikszczio- 
janti žmogn. Tas tuojaus paži
no arkli, paėmė ji kaip savo ir 
norint buvo tos nuomones, 
idant velei už papildytus grie- 
kus nebūt u vėl in arkli pavers
tas, nesi voži jo ji imt namon, 
prižadėdamas, jog dau-giaus ji 
taip nė kankins kaip pirmiaus. 
Doras ūkininkas negalėjo ji 
taip palikt, suėjo su juom, ap
sakė teisingai visa atsitikima, 
isznagradindamas už jojo rū
pesti.

žmonėm

Iszrasta ir
•• M M *

pesztynes ir varga 
nesijautė. Ir kaip 

senuke

tuoklybe, 
gyvenimas 
ant kerszto, senuke numirė 
kaip sykis tuo pat metu, kuo 
mot. jis pajuto, kad jos gailisi 
ie jos gyvent negalįs, 
priesz ja nusikaltos.

“O jog jinai su 
vaik»szcziojusi!— prisimena to

— Asz pats ja siusda- 
in žmones duonutes pra- 

ir szyt, komisija!
blogai maitina. Dabargi jinai galėtu desetka 

vent, o tai rasit,

prasidejes. Kuomet vakar va
karo jis gryžes namo, kaip pa
prastai, girtutėlis ir sulig pri 
imto nžsisenejusio paproczic 
buvo bepradedąs koliotis ir 
kuinszęziomis grasint, senuke 
pažiurėjo in savo muszeika 
taip, kaip niekuomet in ji pir 
iniau nežiurejir i. Paprastai 
jos šonu akiu iszraiszka buvo 
pilna kanezios, meili, kaip pa.‘ 
sznnis kuriuos daug musza

nežiurejie i.
corius. 
vati

iB

baisiai

k repsziais

akis ir

žiurėjo asztriai ir nenuleisda
ma akiu, kaip žiuri szventio.il 
paveiksluose, arba mirsztantie- 
ji. Nuo szitu ’keistu, 
akiu ir prasidėjo vargas.

Ji kvaile dal
inėtu pragy- 

galvoja kad

ran
ku; rankos neveikia... alszalo...

“ Vis-viena... galvoja jis.
‘Kurnėk' pati nueisianti, kelia 

žinanti. Dabar pramigt ne pro 
szali. Pakol ten busią laidotu 
vos, ar pamaldos, asz prigulsiu 
ir snustplsiu viona-kita valan
dėlė.“

Tekorius užmerkia
snaudžia. Truputi luktori'jus, 
jis.girdi, kad kumele sustojo. 
Jis atmerka akis ir mato prie 
szais savo kaž-ka tamsu, pana- 
sžu in grinezia ar in kupeta.

Jis norėtu iszlipl isz rogių ir 
sužinot, kame dalvkas, bet vi
same kūne tokis aptingimas 
jaueziasi, kad osa goriau
szali, negu isz vietos pasiju
dini. Ir jis saldžiai užmiega.

su-

A. J. SAKALAUSKAS
L!ET.UVISZKAS ‘GRABORIUS 

(Bell Phono 872)
331 W. Centre St., Shenandoah, Pa.

Nulludimo valandoje suteikiam 
creriausi patarnavimu. Palaidoj’ima 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz. Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavimu tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu ii?

Telefonas 872.I desziints miliutu.
T

asz i.sztiesn jau tokis. Motina 
asz, po 

velniu, važiuoju ? Dabar ne gy- 
Suk at-

Szvoncziausia, O kur
negeri 

Pa- 
szpIps tekorius papraszos isz 
kaimyno kumelpalaiko ir da
bar vpžps senuko in ligonine ir 
veždamas tikisi, kad daktaras 
Jonaitis proszkolem ir tonalais 
sugrąžinsiąs senukei 
maja iszraiszka.

— Tu gi Magdhlp, taipogi... ant jaunos 
niurna jis. Jeigu daktaras .Te

ar asz tavo 
no!

niokuomet no pirsztu nopalv- 
tojo! O asz tavo jau daugiau 
nemusziu, galiu pasibažjnt. Nė 
jaugi asz lave isz piktumo 
muszdavau? Taip sau, pasitai
kant progai, muszian. Asz ta
vos gailiuosi. Kitas mažai ta ir 

o asz sztai vežu... 
O kad pusto, tai 

pusto! Vieszaptio, Tavo valia! 
Kad tik Dievas duotu laimin
gai nuvažiuot... Ka, ar sopa 
szonelis? Magdele, kodėl tu 
tyli? Asz tavos klausiu: ar so
pa szonas?

Jam darosi keista, kad ant 
senukes veido 'sniegas netirpi |nas, nebent tai, kntd gero, gulė
simi, keista, kad pats veidas jo ir peszesi. Taip ir prapuolė 
kaž-knip iTmtingai iszaitiese keturiasdeszimt metu, 
priėmė iszhlyszkiisiai-pilka,

;lvt reikia, 
gal!”

o la i dot.

Tekorius apsisuka atgal ir 
sz visu jogu musza . kumelp 
nike. Kelias kas valanda einu 

ir blogyn.
jos pir- jau dyselio visiszkai nešima t

vis blogyn

a*

PUIKI EPISKOPAI ISZKA KATEDRA

ft?5

>
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Bfe

i

naif is paklaustu, 
musziau, ar up tu sakysi-

Dabai 
o. 

Rotkarcziais roges užvažiuoja 
eglaites, tamsus 

daiktas nudreskia tekoriui ran
kas, kaž-kas mirga priesz jo 
akis ir akiratis vėl darosi bal
tas, judantis...

“Gyvent isz pradžios... 
galvoja tekorius. iVtsimona ji

wi
x-

iMfe-

bepaisyt u, 
stengiuosi.

iszblyszkusiai-pilka
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kad Magdule .priesz keturias- 
deszimt motu buvusi jauna, 
graži, linksma isz geros ukes 
mergina. Ja dėlto už jo iszloi- 
do, kad jis buvęs geras savo 
amato žinovas. Visos sau lygos 
susidėjo vėl gero gyveninio, bot 
vargas tame, kad jis, kaip pa
sigėrė po vestuvių, užvirto 
ant krosnies, tai tarsi ligi sziol 
nepabudo. Vestuve jis pame 
nas, o kas buvo po vestuvių — 
nors užmufiZk, nieko nepame-

Balti sniego debesiai prade-

4

I

:a;'

;• .-.v’

/

/

■

■

-S/?-:-

iŠ?

f

i Į

I?

f

it

t

i

L >’ I
f

i

1
■

r u « t;

■ ■

I

"J
I b *

I

V-. ’
W:- 
>$S. 
•>V 
' Yx‘:<

n14

į4;

■ :£

... >• S
IIIW

«a
t t
pi

i
4 i; t

I i-B t 

.'V? ‘ -J

•wi

> ■ *

L

r &

oo

i|r J R
■> 1

i.

’>•

■‘•‘/k’’"

tik*

t . t b
ii r mh*

n
į>;-. ’ ■1'

Y

.į :į
■

!-■

i
j$' •

•,W. .v?.',; ■

W’
; j

į
-J' ~į -T|~ ~iiJ |™.rYr'‘‘A - * ‘

SĮih II į > IRR! Vfeįįiiį

5

.1 UI-r

J.
M

IMI

t

Komito'tas Southern California American Institute of 
Architects, apdovanojo pirma dovana del arkifektoriu Pier
pont ir Waller Davis’ams už p adaryma 'goriausiu planu del

a. • a kl M M _ _ * - . - kszitos puikios Episkopolu katedros, kuri likos poeenoi pasta
tu t n I ,/iu A 11 reninu i*tyta Dos Angeles, Calif.
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Vienoje vietoje randhsi 
kriauezius,

Jau senyvas beproezius, 
Ant vieros su kokia tai 

motere gyvena,
Tai jau ne naujiena.

Nereikia jam b'ažnyczios, 
Ne spaviednyežios, 

Gyvena 'kaip gyvulis, 
O kaip pasigeria tai tikras 

pasiutėlis.
Nesenoj, taja savo prietelka 

apdaužė, 
Konia visas forniezius sulaužo.

Motera ka tik buvo po 
kūdikiui

Negalėjo atsigint tam
pad ūkeliui.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS L1ETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, krikst- 
tiniu vesoliju, pasivažinėjimo ir t. t.

< k*./ •

Pasamdo

620 W. Centra St., Mahanoy City, Pa.
i

MOTERE ISZ FREEMANS
BURG REKOMENDUOJA.

Mrs. Owen Jones, 83 Clear
field St., Freemansburg, Pa., 
raszo: “Turiu praneszti apie 
jusu stebėtina Dr. White’s 
Blood ir Nerve tonika, dabar 
namini darba linksmai atlieku 
ir gerai jaueziuosiu.“

Dr. Whites Blood ir Nerve Tonikas 
$1.00, parsiduoda visur arba tieaoft 
nuo First National Laboratories, 
Lehighton, Pa.

First National

JOS. P. MILAUSKAS
Lietuviaakaa Skrajerh

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

32 W. PINE 8T.
MAHANOY CITY, PA.
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ŽINIOS VIETINES
— Sziandien Rendingu ka

sikiu pede.
— Kariklos praeita 

vaite iszdirbo 5 dienas.
— Panos Marijona ir Tek

ia Bražinskiutes isz Kulpmont, 
Pa., lankydamosios pas pažys-

san-

Ui'

I ^iiI
L Ji
’ t

J.manezikai, .1. Ruszkei, F. 
Denglerei, J. Szukevicziene, J. 
Domanczikiene, T. Karpauc- 
kiene, ponai: P. Eidukeviczius, 
A. A m beri s, F. Darr, J. Kava- 
lauckas, K. Rutkauckas, P. Vo- 

*, J. Matukas, ,1. Stai- 
nis, S. Vasiiiauckas.
kietaiti.*

Worcester, Mass. — Kun. J. •
tarnus po L. I. K. pokyliui, Jakaitis, buvęs szv. Kazimiero
taipgi atlankė 44Saules’ ’ rėdys- Parapi j<
ta.

>s klebonas gryžta isz 
Lietuvos in Worcester! Gegu
žes mėnesyj. Jo pagerbimui 

i vaka
riene Gegužes 17 diena b:;ž iv-

— Vincas Kriczina saliu- 
įlinkas, 823 E Pine uli. iszva | nioszinnm is?iilmii>ga
žiavo in Filadelfije in Jeffer- , ~
son ligonbntia ant operacijos. ► tjnej svetainėj, Providence st.

Tarp Mahanojaus, Ta-1 — Silvestrą Auguna gan 
makves ir Hometown, likos pa- sunkiai sužeidė, kuomet auto 
ženklinta steitine patrule auto- lnobilius nuverto ii nuo jo dvi ;

_____> Pirmadienio vakare.
kaltininkus ppjp Washington aiksztes.

-•— --------- -------- ----- j — Visojo Mass, valstijoj
Ijiisnus ant. apsivedinio ' už.<hnusta visokį laitnikai.

Antanas Szinskis

mobiliu. Policije rustai prižiu raezio 
ros paredlko ir J 
aresztavos už laužimu tiesu, i' _

Silvestrą Auguna gan

: I

■baulb 
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PAAUKAVO SAVO NAMA DEL PREZIDENTO VAKAGIJOS
i JI n ’. .

'l ><>'/? FfT: J3
!
rThe Pennsylvania Exchange Bank

(Buvch po vgrdu Baltic States Bankas)
322 EIGHTH AVE. NEW YORK, N. Y.

---------—

KVITOS
Pakvitavimai reikalingi del apmokamu bilų ar užsiliku

siu sąskaitų. Ar nedaugiau reikalingi del pristatytu 
perlaidu ?

Mes pristatėm pakvitavimus ne tik už priimtus pinigus 
persiuntimu, bet ir už pristatytas 
Ii udy ja n ežias jog pa skilias 
laiku tikrai priėmė, 
ekstra apmokėjimo?
Siunczianic pinigus in Lietuva doleriais ir litais; d a statom perlaidas 
in visas pasaulio dalis paprastu budu, kabeliais, czekais-draftais; par
duodam laivakortes, keleiviu czekius, svetimu valstybių pinigus ir 
bonus. Reikalaukite musu kurso.

Specialės sąskaitos 4% in metus.

Nr.I
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Szita vieta vadinasi EI Pcdregai nusidedant i isz 90 akeriu žemos ir randasi ViliasC i
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perlaidas — kviteles 
gavėjas pinigus

Ar tai neverta gauti,
nurodytu 
be jokio
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Visojo Mass.
... .i v i šok i

2 i Draugijos ypacz pesergiamo;-iszl
Ringtown su Blanche Kurczin i neleist jokin' dalyku ant laimi 

kio (loterijos), l’ž tai jos gali 
but nubaustos net iki $2,000. 
Policija atydžiai tomys, 
teise butu vytkdoma.

iszeme

skiute; Jurgis Kazlauskas 
Eagle Hill su Fraciszka Busz 
kevieziute isz Port Carbon

— Nedėliojo po pu>iaiiuakt 
prasidės dienos ezedintmo lai
kas. “Daylight Saving Timo”, 
bot ne visur tiktai New Yorke

kuo

MinersviUe, Pa. — Andrius 
Petriką ana diena West Glen 

ir Philadelphijoj. Geležinkeliai 
Pensylvanija atvažiuos in New 
Bostoną valanda ankszcziau. 
Ant Readingo nėra permainos, 
bet Lehigh Valles kuris atva
žiuodavo 8:37 vakarais aph‘i 
dines 7.... ................ ;........- - .
Shenadori.

— Suhatoje atsibuvo kriksz- bar gyvena czionais. 
tas dukreles p. Edvardu But- ---------
kaucku, 531 W. Spruce uli. 
Kūmai buvo į 
Meszkuniute, Shenandoah, su musztas kasyklosia Stanislo- 
p..

down kasv'klosia likos sužeis
tas in pirszta nuo ko uždtrupi
no kraujas ir tuojaus li'kos nu
vežtas in Warren ligobutia kur 
jam padaryta oporacije, bet 

' ranka da randasi pavojui. Po
1 npie 15 

metu atgal Saint Clair, bot da

oporacije,

:37 in Mount (’arinei ir nas Petrikas gyveno

Revloc, Pa. — Diena ket li
pde Marijona , riolikta Apriliaus likos už

J)

paviete, Wiskonsine, prigulinti prie Alphenso S. Badger isz Chicngos, 40 myliu nuo Lake Su- 
Taja vieta paaukavoperior. Ant tos locnaslies randasi 25 namai parengti ant gyvenimo, 

locnininkas del prezidento Coolidg’aiiH

Kas Musu Geriausias
Prietelis?

va k a ei, jos.

rrxs .rr
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SMARKUS ATS ARIMAS 
CIGONKOS.

Prezidentas mažos 
kos sapnavo kad mate tris 
žiurkes, viena buvo labai riebi 
antra k ūda o trecze akla. Ture 
dama lengvatikiszka 
paliepė sau paszaukti cigonka 
idant jam iszverstu taji sapnį., 
kuri buvo žinoma kaipo isz- 
mintinga ir turinti asztru lie
žuvi. Kada josios užklausė ka 

sa

republi- 
mate

būda.

Juozu Km'kaucku. Varda ap- vas Orbanas, 55 metu amžiaus, tasai sapnas reisžke, toji at 
laike aut szv. Krikszto— Leo- Paliko dideliam nuliudimia pa- ke:

Likos palaidotas su baž! ežia, 
nvtinems apeigomis.

SHENANDOAH, PA.!
na.

o daktaras pasiliko su
’ klauso kas panai

Sieliai kenkia, 
pulso.

bario, 
ligoniu, ir

klausydamas

- Ar žinai pons daktare— 
sako tarnaite, — man iszti k ru
ja nieko neskauda! Nenoriu 

j daugiau dirbti
MII. V , .1 jau uz tris menesius neiszmu
• L . . «

J ba man pone

k ėjo algos!..
Kada tai iszgirdo daktaras

ANT PARDAVIMO.
Biznavas namas prie 528 W. 

Centre St. Toipgi namai ant 
dvieju szeimynu ant kito galo 
loto. Parsiduos už prieinama 
preke. Kreipkitės ant adreso:

Walter Zetus'key
300-302 Zetuskoy Bldg.

Frackville. Pa

*

4 4 nelaimėje
»>

didžiausi
t.f.)

ANT PARDAVIMO.
Namai del dvieju szeimynu, 

ant puses loto, prie 524 W. Ma
ha nov St. ir 525 W. South St. 
Atsiszaukito ant adreso:

't.f.)
* i - 

nekalbėdamas nieko, užrakino!^

526 AV. Mahanoy St., 
Mahanoy Citv, Pa.

Szvencziausiame
Neprisiriszkime

»I

bes, kaip asz nemoku invert in
ti tavo maloniil, 'ko turecziau 
džiaugtis tai asz verkiu. Tu, 
man nusidėjėliai, leidi būti da
lininke tavo kryžiaus. O Die
vo, sustiprink mane ir daleisk 
kentėti viską kantrei, nes kaip 
auksas ugneje liekasi szvarus, 
taip siela k o liejimuose liekasi 
tobula. Lai mano siela džiau
giami kentėjimuose, lai lupos 
nuolat kartoja, ‘‘saldu kentėti 
del meiles tavo o Dieve ir prie 
kryžiaus brangiausio tavo da
leisk baigti gyvenimą savo.”

Brangus skaitytojai! Mylė
kime musu geriausi prieteli Jė
zų Kristų 
Sakramente.
prie to veidmainio pasaulio, ne
tikėkime 'toms viliojanezioms 
saldybėms, nes po toms saldy
bėms slėpėsi pragaiszties nuo
dai.

Pasaulio garbe niekam nėra 
verta, ji taip greitai nyksta 
kaip durnai nuo vėjo, nejesz- 
kokime pasaulyje ramybes nes 
jos jame nerasime. Tik bažny- 
czioje pas altorių kur Iszgany- 
tojas isz meiles del musu po už
danga baltos duonelei, kenezia 
altoriaus namelyje visokias 
szventvagystes ir paniekini
mą, o už visa toki nedėkingu
mą nckersžlja, i\cl>audžia, bet 
neapsakomoms malonėms ap
dovanoja ir rankeles isztieses 
maloniais žodeliais vadina: 
“Jus visi kurio vargstate ir 
nulindo esate, eikite prie ma
nes, asz jus suraminsiu, asz jus 
priglausiu prie savo atvertos 
szirdies.”

Vadina ir ta szventvagi ku
ris drysta iszduoti Jezu savo 
nedorybėms, kaip Judas alyvų 
darželyj kad iszdave Romu ka
reiviams ir tam Iszganytojas 
maloniai tarė — 44
delko priėmimu iszduodi mane 
ant sunkiu kentėjimu.”

Szventvagis to negirdi, o Isz- 
ganj'tojas ramiai eina in 
Gzventvagio szird-i ir atiduoda 
save iszniekinimui kaip karei
viams kad atsidavė.

O brangiausias Iszganyto- 
jau, kaip Tu esi geras! Lai Ta
vo garbina dangus ir žemo, kur 
tik yra kokia gyvybe.

Medžiai, oras ir paukszteliai, 
garbinkit Dieva ir pripildykite 
garbes saika už tuos, kurie tu
rėtu Tave garbinti o negarbi
na, Lietuvos dukrele.

duris, ir pradėjo nusiredinot.
—- Pons... pons daktare! — 

szauke tarnaite persigandus.— 
Ka, 'ka, tu manai daryti?!... 1

kalba

i DIDELIS VELYKINIS 
PARDAVIMAS NAUJU 
PIANU, PLAYER PIANU

I 
I

I
— “Riebi žiurke, tai tavo 

pinnutinis ministeris, kuda tai 
tavo padonai; o akla,

IR BABY GRAND PIANU
Nieko Stelluk

— Xinokie,
tai tu
.?—; i malszei daktaras.

kad ir man nieko nemokėjo per 
du metus... todėl ir asz gulsiu 
prie tavęs..; gtraikuosim abu
du !

Stella tuojaus pasveiko.

I
1Girardville, Pa.

Gairaitis likos surisztas
Jonas pa|s ])a nematai k: 

Pfi
— Praeita Pettiyczios ryta verstiniu mazgu su Ona Bendo- 

ugnis sunaikino visa duonkep- ka isz Tamakves, 
tuve Charles’o Ditchey ant E. Hoepstine isz Pottsvilles. Pir- 

padarydama minuse Ona aresztavojo Jonu-Penn ulyczios,

1

per s k va,j ori

bledes ant 150 tukstaneziu do- ka už koki ten nesmagu prasi- Į 
leriu. Pirmiausia ugnis pasiro- žengimą, <> kad negalėjo past 

kuria ugnagesiai tyt $800 kaucijos ir Joną nu-
* kur Jonas 

kad sztai isz naujo pasirodė apsvarstęs visa dalyka gerai, 
liepsna duonkeptuveje, kuria sutiko imti Ona kaipo 

apmalszyt. moterių.

Minersville,

de tvarte, ]
užgesino ir mane apleisti vieta, veže in Pottsville

nelengva 
Tvarte sudegė 
liai. vežimai ir keliolika troku.

— Kolos eanvaites adgal 
laikraszcziai skelbė buk kokis 
tai Stainiskis supjaustė saVo 
motore. I*o miestą pasklydo 
paskalai bu!k tai padare Jonas 
Staniszkir grosi*minkąs po 228 
W. Centre ulyczios, kas yra vi
sai netiesa, nes kožnas žino kad 
ponstva Staniszkei gyvena di-i 
deliam sutikime, buvo tai pas
kalas paleistas per piktus lie
žuvius.

— Praeita Su bala pas ponst- 
9', J

o

savo

i virszi-
1 >ninkai daro tavo sklype.

GERAI ATSAKE.
In viena mokslainia atvažia

vo inspektorius ir geisdamas
*

I

•’’1 
s 

r r

buvo
asztuoni ark-

Pa. A leksa

F 1,1 *
[>' —

4 'p.

't

isztyrineti mokslą vaiku, uždą 
ve toki klausima:

— Pasakvk man

Klimas, Emilije White ir Ma- pati sėdžiu. *

Mariuk 
kas tai yra nugarkaulis?

Mergaite atsake tuojaus:
— Nugarkaulis, tai dideli- 

• kaulas, ant kurio galo sėdi ma 
no galva o ant kito

FARMA ANT PARDAVIMO.1
I I

galo as?

U ?' ? I
'I lpĮ|

aM Į Į

y 1 (ĮI

M
11 ll

1

1

re Scot t, likos sužeisti Ke t ver
go ryta kada juju automobi-

• liūs pataikė in
ScIiuvlkiJl Haven. White likos 
sužeista

į. | neteks vienos a'kies o Seott ap-' „n ir taip padare, 
laike mažesnius sužeidimus, 
kaipo ir Klimas likos smarkiai ■ j

į Tada poni paszav.'ke

ABUDU STRAIKAVO.
Tarnaite Stella, apreiszk*stulpą arti ,

------- - _. _ Į

. - - V savo poniai, kad serga kad ne

Gera ir derlinga farm randa- ! 
si Locust Valley, maždaugiau 
200 akeriu žemes, 160 tJkeriu 
dirbamos ir 40 akeriu miszko 
ir girios, 
kluonas, 
įvartis, korninvezia ir Lt. G v- 

r < f/
veninio namai vra <

Gvarantyli Nauji Playerai 
' gružu uždangalu, 
sėdynė

i

su

I
I
i 

t

laike

didele duett 
muzikesir 24 rolukai

Tiktai $390.00 
Ant lengvu isjzlygu

plana, vargonų arba
t

Budinkai visi geri, 
visztinvczia kiaule-

va Jurgius Miklauckus
Coal ulyczios, buvo 1 
susirinkimas prieteliu ir pa

dideli pardavimu už prietelis Jėzus Kristus
—* r n -d u-v ienas Įyra 

naujai pastatytas.

Jusu sena 
vietrola priimame kaipo dali už- | 
mokesties ant naujo piano arba : 
playcrio. Visi playeroi pei* szita 

10% pigiau.
Raszykitc o gausite dykai musu j 
kataloga su specialiszkom prekėm.
Pristatom Pianus arba Plejerius Į 

in jusu namus dykai.

JOHN LIZDAS 
PIANO STORE

477 SOUTH MAIN ST. 
WILKES-BARRE, PA.

'HMxiwr—i .f H-.., -I. i*”DMik -*«l» ■ «" «*-*■•* ♦'—!***’•»** ■—»—

Pricžodis sako: 
pažinsi isztikiina prieteli. 
Kada žmogui viskas gerai se
kasi, turtu užtektinai, kiek ta 
karta yra prieteliu, kiek tu go
ru velijimu, kiek tos pagarbos! 
Bet kada isztinka nelaime, kas 
ta karta yra? Tie mus geriausi 
prieteliai liekasi
prieszai ir vietojo užuojautos, 
tai džiaugiasi kad paniekos žo
di gali mesti.

Ta karta ateina tasai gailes
tingas prietelis apie kuri mes 
mažiausia domes te kreipiame, 
jis ateina, paduoda pagelbos 
ranka ir suteikia paguodos žo
deli.

O kas tas yra musu geriau
sias prietelis?

Tai yra musu brangiausias 
Iszganytojas Jėzus Kristus, 
Szvencziausiame Sakramente. 
Kaip mes dažn’ai apie Ji už- 
mirsztame, kaip mažai mes Ji 
pagerbiame, kaip dažnai mes 
ta apgavinga pasauli laikome 
už prieteli, lenkiame priesz ji 
galva, teikiame jam pagarbos 
vainiką,

Tik tada kada0 tasai beszir- 
dis pasaulis sumindžioja musu 
gera szirdi, lyginai kaip toji 
negailestinga viesulą kad insi- 
suka. in gėlėliu darželi nudras
ko gražiausius žiedelius, isz- 
rauna net ir szakneles ir su
ma iszo su purvais. Nubudimo 
debesys apsiauezia, neteisybių 
akmuo prislegia.

Ta karta tas musu geriau
sias
ateina pilnas malones 
mina, glaudžia prie saves, už
gydo žaizdas nedoro pasaulio 
padarytas.

O Dieve! Kaip tu esi geras! 
Kokios lupos pajėgs apsakyti 
tavo geruma... O kokia plunks
na apraszys tavo gailestingu
mą... O kad galeeziau asz ne
verta tavo tarnaite tau taip 
tarnauti kaip tarnauja tavo 
isztikimieji tavo tarnai, o kad 
galeeziau taip garbinti kaip 
tave garbino visa gamta!

O Dieve! O neapsakomas ta
vo gerumas. Asz tau nusidėjau, 
tave inžeidžiau o tu mane ne
apsakomoms malonėms apdo
vanojai. Kada asz atėjau pas 
tavo altorių sielvartu suspaus
ta, aszaroms apsipylusi.

Tariau: O Dieve, už ka man 
taip ken'teti, ar už tai kad gera 
dariau ar už tai reikia szmeiž- 
tu taure iszgerti ?

Atsiliepe ta karta mano sie
loje, O Dieve.

O už ka mano galva ersz- 

mano rankos ir kojos ant pa
niekos kryžiaus prikaltos, už 
ka mano szirdis ragotine per
verta ? Ar'asz kam bloga pada
riau? Ar numylėjo kuri motina 
savo vaikeli taip kaip asz nu
mylėjau žmonija? O žmones 
kaip už tai atsidokavojo, pri- ; 
kale ant paniekos kryžiaus... ;

Ar nenori sekti paskui ma- < 
ne? Kas kenezia nekaltai yra ! 
panaszus man. į

“Kas neims savo kryžiaus ir ' 
neseks paskui mane neturės < 
dalies su manim.

Degantis I 
vanduo st ūboje ir pas tvartui.

r s szatli-
j niai ir bėgantis upelis. Yra 4

Tris dienas pergulėjo lovoje ; aUkliai, 9 raguoti, 6 kiaules,

Varnaite Stella,

pavojingai ir badai , ga]j dirbti ii’ turi gulti in lova i Ant farmos randasi tr\ 
mnnc n Slnnff n I • , • ? . . . .

mažesnius

apdraskytas.

Mount'Carmel, Pa. — Par-

sužeidimus, r- -
, ir visai nemislino apie darbu.
(Tada poni paszav.'ke daktara.

prie
bet tojiI

Daktaras atėjo $u ponia 
‘4 e. z. z... M ]OVOS<serganczios

klupdama ant mažo szunyczio j IIC norį asa'kyti daktarui kas 
kuris gulėjo prie pecziaus, J. > jaj kenkia prie stovinezios po24 W 1 kuris gulėjo prie pecziaus

linksmas’ ^a^aue^^ene apsisznti- nios.
1 * 1 1 11r'

žinatamu. Del ko? Nugi paežiu-j f* nesze nuo pecziaus. Szuniu-

kejo ji nuszauti.
nes Suhatoje buvo PASIĖMĖ ANT ATMINTIES

Toji dasiprato kad tar
no su verda neziu krakmolu ku- naite no nori pasakyti prie jo:-

le savo Jurgucziui iszkele link-; kCa* aPS2ldytas kad rei- 
sma baliuką ant garbes jojo ^cjo ji nuszauti. 
varduvių, i

Jurgines.“ Žinoma, buvo ten, --------
visko ko “duszia troszko,“ _  p
sveteliai pasisvecziave lyg ve- vogti 'kumpio (szinkos) 

i “pa- savo kaimyno?
'— Ponas šildžiau, 

kuria jis paskerdė, 
nuo i_ Z__ , 21 ____

i zmotelius auti sau kumpi ant atminties. •

4 4

Kas tave prigunde pa-!
* nuo

lybam laikui, da karta 
vineziavo" ponstvai Jurgiams 
ir užganajinti nuėjo namo.

Ponai Gi ha vieži us atlosze ke
lis artistiszfgus i 
skripkos su savo paeziule ant i 
piano, po tam su p. F. Bocz-1 Koncertas ir Balius Sz.

Juozapo Parapijos 
Mahanoy City.

kiaule, 
pažinojau 

mažens, todėl pasiėmiau

kam ku ant piano prigialbejo p. 
Gibavicziui atloszt keliolika 
smagiu szokiu ir sveteliai pa-1 
suko keliolika valceliu ir pul
keliu. Buvo ir kiti pasilinks
minimai ir keli juokingi per-1 
.'latvmai iuz kuriu sveteliai tu- ■certaw ir balius parapijos nau-

. ’ , l dai atsibus Panedelyje 25 die-
SviTh-liui paaukavo ponstvai na Apriliaus, Norkevicziaus 

Jurgiams puikia dovanele ant Į Saloje. Prasi<les 8 vad. vakare, 
atminties varduvių ir linksmo Griež per sžo’kius geriausia or

kestrą. Choras padainuos kole-

Szv. Juozapo parapijos kon-

! 9 raguoti, 
visztu aneziu ir 1.1. Visos rei
kalingos maszinos del dideles 
farmos, didžiuma naujos. Vis
kas parsiduos už prieinama 
preke, Atstszaukit pas locni- 
nin'ka. (135

K-

I

prieteliau,

kas jai kenke, iszejo isz kam-

Prank Ko n savage,
R. F. D. No. 1, Box 130 

Barnesville, Pa. ^Reading◄

GERIAUSIAI ISZTO DŪLINTAS KŪDIKIS
| ’ z

< lings

ri-jii nemažai juoku.
1 ’

Idai atsibus Panedelyje 25 die
na

va kandi o.
Tieji kurie dalybavo tam ta gražiu Lietuviszku dainų, 

linksmam susirinkime, buvo S. O skiepo bus gardus gerymai, 
Gegužei, J. Miliauckai ir F. 
Boczkau.‘kai isz Mahanojaus;
Kaz. G i ba vieži a i i
ville; A. Amberta isz Wilkes*
Rąrre-J Valuke^dc-ziai. J. Ba-
nioniai, J. Greblikai, L. Ro-

užkandžiai ir szvieži Havanos 
cigarai.................. ;1 cigarai.

isz Miners-| Tad visi parapijonai ir taip- 
! pa t svecziai praszomi atsilan- 
kyti.

| Rengėjai
kyti. (t.33

J

Ernestas Peruggi, skulptūras, daro bjusta 16 sanvaieziu

&
k-’ 

s’.

■ ■

Mildredos Pinkenfield isz Brooklyno, N. Y., 'kuria 15 
i sztob u 1 i nta (s u tverta) 

mergaite visoje Amerikoje. Reikėjo tiems daktarams atva
žiuoti in Lietuvisz'kas apygardas išbrinki “gerai sutvertus” 
vaikus o rastu juju ne vienu bet szimtus.

senumo
daktaru nutarė buk yra geriausiai

J,

DU B ELTA V A3 
TIKIETA3$3.50

— IN —

PH1LADELHPIA
NEDELIOMIS 

1 Mojaus ir 5 Juniaus
I

Speclulin trehuiH 8 o baton naktį.

Isz « Iszeis
Shamokin ................  1:30
Mt, Carmel........................  1:30
Ashland ...............................  2:21
Girardville.................................2:28
Shenandoah ......................... 2:00
Mahanoy City (Preke $3.25) 2:49
Tamaqua (Preke $3.25) .. 3:16 
Pribus in Philadelphia .... 6:00 
GRĮŽTANT—Apleis Philadelphia 
7:30 vvalandn vakaro ta pat diena 
Standard Time.

PANEDELI 6 JUNIAUS 
Keturiu dienu ekskurcija su 

su palydovu in
WASHINGTON, D. C.
Visi ekspensai apniokoti. Apie 

dauginus raszykitc pas 
G. O. ROPER, D. P. A.

Williamsport, Pa.

Ant Readingo Geležinkelio

“I 
kecziais apvainikavo,

dalies su manim.”
O Dieve, atsidarė mano akys, 

pamaeziau kokia asz menka, 
I kokia eilpna, kokia be kantry-

eina

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

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

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

i Mokame 3-czia procentą ant 
> sudėtu pinigu. Procentą pride- 
J dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir

1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
' turėtumėt reikalą su musu banka 
i nepaisant ai* mulias ar didelis.

H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vicc-Pres.

J. E. FERGUSON, Kas.




