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ISZ AMERIKOS
LIŪDNA MIRTIS

TĖVO
UBAGAS TĖVAS NUSIŽU

DĖ PRIE PALOCIAUS 
SAVO SUNAUS.

New York. — Liūdnas atsi
tikimas atsibuvo czionais prie 
puikaus namo turtingo kup- 
cziaus Abrahomo Allen, kuris 
per butlegeriavima ir kitokius 
biznius dasidirbo didelio turto, 

• pirko narna, kuris iszrode ant 
tikro palocclio, bet jame ne ji
sai buvo ponu, tiktai jojo pati.

Alien turėjo sena tęva, ku
riam marti uždraudė lankytis 
pas sunn, todėl senukas turėjo 
pardavinet alavelius ant uly- 
cziu isz ko turėjo varginga gy
venimą. Sūnelis bijodamas pa
ezios nedavinėjo tėvui jokios 
paszialpos.

Senukas apsirgo ir neturėjo 
kur pasidėti, nes loenįninkąs 
namo nenorėjo ji laikyti už dy
ka, o pinigai visi pasibaigė ir 
neturėjo už ka ne duonos nusi
pirkti. Tėvas nutarė da karta 
pabandyti nueiti pas sūneli 
melsti siiszelpimo tikėdamas, 
kad gal szi karta sūnelis ji sn- 
szelps. Tarnas prie duriu pa
sakė jam kad sūnus sn paezia 
ji ne nori visai matyti ir lai 
sau eina isz kur atėjo.

Senukas buvo atsineszes su 
savim bonkute su karboline 

'mks'Zle,*k4iI» iszgurt' ir*tn 'kū
les miliutas sukrito negyvas 
ant slenksczio savo bcszirdžio 
sunaus namo. Praeigiai daži- 
lioja kas atsitiko norėjo sūneli 
pamokyti už toki nelaba pasi
elgimą su tėvu, bet palicije vi
sus nuvaikė, o 
miestas ant ubagu kapiniu.
GRAY IR SNYDERTENE 

PRIPAŽINTI KALTI UŽ 
ŽUDINSTA.

Long Island City, N. Y’. — 
Mrs. Ruth Snvder ir Henry •' *
Gray, josios prielaiilinis, likos 
pripažinti kalti pirmam laips
nyje už nužiidinima Alberto 
Snyder, josios vyro, 20 Kovo. 
Abieju Jauke elektrikine kode.

Snyder’iene prikalbino savo 
meiluži idant niržudintii josios 
vyra kada tasai miegojo ir jam 
prigialbejo toje baisioje žu- 
dinstojė, kuria sumanė du me
tus adgal ir nuolatos maustė 
kokiu budu geriausia ji nužu- 
dinti. Gray prisipažino kad 
Siųvileri nužudė, nes prie to 
darbo prikalbino ji Snyder’ie
ne ir nedavė jam ramybes pa
kol neiszpilde žudinsta.

ISZ VISO 95 ŽUVO 
KASYKLOSE.

Eairmont, W. Va. 
liūs žuvusiu 
baisia
Everettsville kasyklose praei
ta sanvaite .daejo lyg 95. Lyg 
sziai dienai isz’nnta isz kasyk
lų 32 lavonai o da randasi po 
žeme 63.

Kasyklos da dega ir negali
ma in jaises ineiti.
PALICIJE SUĖMĖ BANDA 

BANDITU. *
Indiana, Pa. — Vienas ban

ditas randasi ant mirtino pa
talo Kittening ligonbuteje o 
keli uždaryti pavieto kaleji- 

muszyje,
tarp patiicijos ir banditu. Su
žeistu yra Jonas Gandosz isz 
Detroito, vadas banditu, o už
daryti kalėjime yra W. Mc
Clelland, 19 metu, Stella Ba
rama k 20 metu isz Detroito ir 
Kora Drayman isz Kansas Ci- 
iy- -.....- . ----------- l.

me,

>

tęva palaidojo

nes

— Skait- 
anglekasiu per 

c'ksĮ/lozije kuri kilokuri

kokis atsibuvo
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VIESULĄ UŽMUSZE 250
Keli miestai sunaikinti.' Daug sužeista 
Daugiausia bledes padaryta Arkansas, 

Missouri, Kansas, Illinois ir Texas 
valstijose. Szimtai • gyventoju 

likos be pastoges.
BaisiPoplar Bluff, Mo.

viesulą kuri prapute pro czio-
Panedelio nakti užmusze

daugeli žmonių ir 
szimtus, konia visi sztorai su
griauti, keliolika vaikio likos

nais
sužeidė

leriu. Czionais užmuszta apie 
szimtas žmonių.

El Dorado, Ark., taipgi ke
liolika žmonių likos užmuszta 
ir sužeista.

St. Louis,
pute keliolika namu.

Nevada, Tex. —Trisdeszimts 
žmonių užmuszta ir daugelis 
sužeista. Konia visa bizniava

Mo. — Vėtra nu-

į

W. D. BOCZKOWHKI, Pr«a. A Igf
r. W. BOUZKOWBKI, Killer m 38 METAS

užmuszti 
mokslaines.

laike sugriuvimo

Joplin, Mo. — Vėtra buvo 
taip smarki kad nupūto nuo 
sztangn pa.sažicrini truki arti
moje Iloxie, Ark., daugelis pa- 
sažieuiu sužeista ir keli likos 
užmnszt i.

padare

Gialbsti Tukstanczius Žmonių Kuriems Vanduo Užliejo Viską
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užmuszta 
Konia visa l

dalis miesto sugriauta.
Poplar Ijiluff. —Miestas pra-
• 1*1. • ' V " t • 1dėjo laidoti užmusztuosius ku

riu skaitlius daeis daugiau 
kaip szimtas. Tik vienam kote
lyje Melbourne griuvėsiuoseMelbourne• Poplar Bluff, vėtra 

bledes ant dvieju milijonu do-'surado 24 lavonus.

PATI TEVYNEJE -
PERSISKYRĖ

NETEISINGAS PERSISKY
RIMAS NUO PACZIOS 

TEVYNEJE.

Cleveland, Ohio. — Civilisz- 
kas sudus czionais perkratinė
jo ezionais 
\'andzelienes, 
yyra KavoUji ant ncpripažinL

bvla Karolinos 
prieszais’ josios
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va- 
o kita inkaso in 

kuri

KUR VEDA BEDIEVYBE.
Druskai, Maletu valscziaus. 

— Szio kaimo gyventojai, skai
tydami Socialist iszk u s
raszczius, labai subedievejo. 
Žmones atszalo nuo tikėjimo, 
jaunimas isztvirko. Viena jau
nuoliu porele gyveno per 
saro misz-ko,
sniegu savo pirmagimi

Tacziau 
szio dalyko paslėpti nepasise
ko. Policija kaltininkus patub- 
de in kalėjimą. Sztai kur veda 
musu aunima bedieviszki laik- 
raszcziai ’

suode kaimo szunes.

ŽINUTES ISZ KAUNO.
— Pavasaris labai prastas, 

p ra •Szalta buvo iki Gegužes 
džius.

— “Lietuva”
Mikas Bagdonas tapo paskir
tas Lietuviu pasiuntinybes 
Washingtone sekretorium ir 
netrukus iszvažiuoja Ameri
kon. Bagdonas yra Krikszczio- 
uis Demokratas.

— Aresztuota Komunistas 
Ivanauskas, kuris prie Stub 
ginsko buvo teistas Ikaro teis
mo ir nubaustas 
bausme liko dovanota

Liaudininku 
ji buvo paleidusi, 

dabar jis vėl pagautas vedant 
agitacija tarp gelžkelio darbi
ninku.

/
i ■

X prancūzu kad
r ty•»

> 4
■
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Lonisianoje, Mississippi ir kitur, kur vanduo užliejo d įdėlius plotus žemes, tukstan- 
cziai žmonių yra pavojuje, nes vanduo užkirto jiems kelia, todėl buna naudojami laivai ku- 

vietose žmones ne- 
dabar szaukesi pa-

4L

i į f t Lietuviu

rie gialbsli tuor nelaimingus ir nuveža in saugesnes vietas. Daugeliose 
klausė valdžios persergejimu idant apleist u savo vietas, todėl szjadien 
gialbos. Upe Mississippi da ne nupuolė, kuri užliejo penko; parapijos Lonisianoje, kur pasi
liko be pastoges 200,000 žmonių. Po visa Amerika renka pinigus ii 
tuoni milijonai doleriu. Amerikos Raudonasis Kryžius szelpia .325,809 žmonis.

jau surinkta apie 'asz-APSIPACZIAVO SU 72 
METU UOSZVIA.

Dovidas 
Booze, 42 metu naszlys, ana 
diena, nuvedė prie altoriaus 
savo 72 metu uoszvia Mrs. Le
vina McClune ir dabar Dovi
das pasiliko dieduku del savo 
dvieju sunu. Booz’o pati mirė 
keli metai adgal palikdama du 
sūnūs 1.3 ir 16 metu senumo. 
Kada juju užklausta ka apie 
IjJJU mano*. Jai vaikai atsake: 
l 4 
ieva vadyti, ar ‘pap

Pa.Lancaster, 
metu naszlys, 

nuvedė prie
42

Dabar nežinome kaip

pap, ’ o jeigu mes kada apsipa- 
cziuosime ir turėsimo vaiku tai 
szeimyna taip susimaiszys kad 
patys nežinosime kai]) vaikai 
mus vadins. ”

gyvena Lenkijoj, neteisingu ir VIENAS ATLĖKĖ O KITAS 
LEKIOTOJAS DINGO.

•Philadelphia. —.
de Pinedo, pasekmingai atlėkė 

eroplanu Santa Mari
ja. Tukstancziai žmonių ji pa- 

Pinedo atlėkė
Italijos in Amerika.

Kitas lekiotojas Nungesser, 
kuris iszleke isz Pranei jos ir 

visa

mo jojo persiskyrimo nuo jo
sios su pagialba neteisingu do
kumentu. Bvla ved e Lenkisz- 
kas konzulis ir advokatas Jo
nas Pindras. Sudas pripažino, 
kad Vandzelks aplaike persis
kyrimą nuo savo paezios kuri

apga vi ngu bud u. Pagal szita 
nusprendimą, antras apsivedi- 
mas yra nelegaliszkas. 
ilzelis turi du vaikus sn antra 
mot ere. Sudas paliepė jam mo
kėti pinigiszka paszialpa savo 
paežiai Lenkijoj.

Szis nusprendimas yra labai 
svarbus ir pamokinimas ki
tiem vyrams, kurie panasze* 
padare ar geidže padaryti, ku
rie paliko savo paezes ir 
kus tėvynėje be nieko, 
nai ’be jokiu priežaseziu susinę 
sze su kitoms moterimis ir gy 
veno be szliubo ar paėmė szliu- 
ba pas skvajeri ar sūdo, tokius 
wins valdže mano nusiusti at- 
gal isz kur pribuvo.
VISOS KASYKLOS

PRADĖJO DIRBTI.
Hazleton, Pa. — Pirma kar

ta nuo 25 Apribams visos ka
syklos pradėjo dirbti czionai- 
tineje aplinkinėje.
No. 1 kasyklos, kurios nedirbo 
nuo 20 Apriliaus isz priežas
ties sugriuvimo virszaus kada 
pabėgo keli karukai, likos isz- 
czvstytos ir pradėjo dirbti.

kasyklos ir Beaver 
v

Meadow taipgi pradėjo dirbti 
kuriose tęsęsi straikas nuo 
Kovo. Kitos f 
kas diena.
AUTOMOBILIUS NUKRITO 

NUO TILTO.

vyrai stebuklingu budu apsi
saugojo nuo smert kada juju 
automobilius nukrito nuo tilto 
arti Nuangola ir nukrito ant 
Wilkes Barre Electric geležin
kelio. Ne vieno nesurado po 
nelaimei. Matyt visi prasisza- 
lino. Automobiliaus laisniai 
yra 389 890 ir likos iszduotas

t

Al ------

Evans

Van-

vai 
o czio-

il azlet on

25 
kasyklos dirba

Wilkes-Barre, 1 — Keturi

del J. Tasilaitisf, 13 Diana St. 
Pittsburgh, P§.

su savo

sveikino.

tuoiri milijonai doleriu. Amerikos Raudonasis Kryžius szelpia •

Isz Visu Szaliu
AUKA TAMSYBES

TAMSUOLIAI NUŽUDĖ 
MOKYTOJA KURIS 

TURĖJO RADIO.
■■ , ' f r* t -

25 BANDITAI IR JU VADAS 
KUNIGAS, UŽMUSZTI.

Meksikos Miestas. — Ofici
aliai praįies/a, kad Coalcoma- 
ne, Michoacano valstijoj 
kirtime tarp 
riuomenes dalies, 
Mendoza

>

savo 
in-an-

Erancesco

isz

ketino pribūti ana diena, 
žino apie ji dingo ir manoma 
kad inpuole iii mares. Oralai- 
vis Los Angeles'likos iszsiuns- 
tas sujeszkoti dingusio lekioto- 
jaus.
CICERO VIRSZININKAS 
PALICIJOS NUŽUDYTAS.

Cicero, 1’11. — Apriliaus 28ta 
likos mirtinai sumusztas vir- 
szininkas palieijos Albertas 
Valecku, nuo ko mirė ana die
na. Valecku atvožė in ligonbu
to jojo sužiedotine, kurios 
szliįvbas ketino būti 5 Gegužio. 
Mergina sake buk kada važia
vo automobi'lium, trys vyrai 
szoko antį automobiliaus 
musze Valecku baisiai, po tam 
pabėgo. Valecku smarkiai ko
vojo prieszais butlegerius.
UŽMUSZIMAS MULO

PRIEŽASTIS STRAIKO.
Ashley, Pa. — No. 20 Max

well kasykloje kilo straikas v
angiekasiu isz priežasties už- 
muszimo mulo per -dreiveri. 
Kompanija praszalino nuo dar
bo dreiveri už toki pasielgimu. 
Angle'kusiui isztyrineju visu 
teisybe, nu t n re įsugryžti prie 
darbo, nes dreiveris buvo kal
tas. Bet kada angiekasiui ant 
rytojaus atėjo prie kasyklų 
dirbti, kiti dreiveriai sulaikė 
anglekasiuS 
juos idant nedirbtu, pakol 
kompanija •nepriims juju drau
go adgąl prie daVbo. Tūkstan
tis angle'kasiu dabar nedirba.

trys
y

j

su-

prikalbindami

MANE KAD TAI VELNES.

Varszava, Lenkije. — Mios- 
\ ietjnis mo- 

pirko sau
tolyje Sokolove, 
kytojus S. Savickį 
Ameri'koniszka radio isz kurio 

nemažai 'linksmumo ir 
vaikus

turėjo 
pralinksminejo 
mokslą i neje.

Žmonos

savo

negalėjo 
kokiu tai būdu gali giedoti ir 
P’ajyt maža skrynute, kurioje 

nieko nesiranda. Ant galo pa- 
rapijonai susirinko karezemo- 
je ir nu'tare, kad Skrynutėje sė
di Amerik'oniszkas vclnes, ku- 

gie- 
rajina ii“ kalba. Puolė nu-

suprast i,

<>•
<■>

ris daro visokius juokus, 
g

žiūrėjimas tarp tamsuoliu buk
parsidavė velniui,

ja u>s i r 
s Ant galo vela so

mokytojas 
yra netikėliu ir prakeiktu be
dieviu, ’kad laiko tokia maszi- 
na mokslaineje.

Negana to, kaip ant tu paty- 
eziu, aplinkinėje Sokdlovo, ki
lo dideli lietus 'kurie padare 
ūkininkams daug bledes ir 
kalte tame mete ant mokv’to- 

“ A i ne r i k o n i sz'k o ve 111 i o
k ry nulojo. ”

sirinko tamsuoliai in kareze- 
ma ir nutarė kad reike sunai- 
kyti taja niaszina ir mokytoja 
nubausti.

Apsiginklavo in ka turėjo 
po ranka, nuėjo gauja pas mo
kytoja, '.kuri mirtinai sužeido 
ir nudaužė radio Aparatu. Mo
kytojas, in kėlės valandas mi
re nuo sužeidimu. Tokiu tai 
budu nekaltas žmogus ■ paau
kavo savo gyvastį isz priežas
ties tamsuoliu.

20,000,000 BEDARBIU.
EUROPOJE PRIEŽASTIS 

SUSTOJIMO IMIGRACIJOS
Geneva. — Ant Pramonys- 

tęs Conferencijos czionais li
kos apreikszta,
dalysią Europos randasi dvi- 
deszimts milijonu žmonių 
darbo. Priežastis tamsv yra sr> 
laikymas imigracijos, užtekti
nai darbininku, invediinas vi
sokiu miszinu ir visiskkas su
griuvimas ckonomisžko padė
jimo. »

buk visosio

be

mirtimi, bet 
ir pa-

ISZ LIETUVOS
LIETUVAI GRESIA

NAMINE KARE
GYVENTOJAI NERIMAUJA

keista kalėjimu, 
valdžia (I

va s

Ii musziai

SL1S1- 
Eederalines ka- 

gencrolui 
vadovaujamos, ir 

banditiszku maisztininku, bu
vo užmuszta 25 maisztininkai 
ir j n vadas, Kataliku kunigas 
Jose Maria Martinez. Maiszti
ninku banda buvo iszblaszkyta.
3,000 KINU KAREIVIU

KRITO MUSZIUOSE.
Pekinas, Kinai. — Honano 

provincijos pietuose eina didę 
tarp Pietų Kinu

( Kantoniecziu) ir Sziaures Ki- 
Pranesza, kad in 

Hankova pargabenta 2,000 su
žeistu Kantoniecziu kareiviu ir 
ka murzinose žuvę apie 8.000 
kareiviu. Kadangi Pekino vy
riausybe nieko nemini apie mu- 
sziu pasėkas, lai sprendžiamu, 
kad Sziaures armijos turėjo di
desniu nuostoliu ir neriasi seki
mo.

VAGIS PAVOGĖ VARPA 
ISZ BAŽNYCZIOS.

.Maskva. — Nakties laiku 
iszeme ir iszsiveže 600

nu armijų.

vagys
svaru bronzini varpa isz ma
žos bažnytėlės varpnycios pa 
krasztyj Maskvos miesįo Stc 
bet i na. kad vagys nepastebeti 
iszsiveže didžiuli varpa, kuo- 

gatvėse nuolat
spacieruoja ” žmones.
Matyt, kad Bolszovikai liue

sai leidžia vogti bažnycziu 
daiktus.

met miesto 
i (

,  -------------- —f—
KAIP ISZMOKO TAIP 

ATSAKE.

Motina mažai Onutei, moky
dama kate'kizma, skaitė ka tai 
reiszkia dvasios, kuriu negali
ma matyti. Onute klauso su 
a'tyda ir pa pra sze motinos 
szmotelio popieros, 'sakydama, 
kad ji padarys d vaiso amt po
pieros. Po kokiam laikui Onu
te vela atėjo pas motina pra
sydama da šmotelio popio-

' f

O ar jau ana sunaudo
jai! — užklauso motina.

— Jau.
— Tai parodyk 'man. Paro

de, bet ant popieros nieko ne 
buvo.

ros.

ir

— Kas tai yra!
— Mamyte, asz maliavoj u 

dvąses! * A ii »*.**.#

Kaunas. — Lietuva cįabar 
milžinisizkais žinsgniais žengia 
regis, prie visiszko savo suiri
mo. Nereikia Imt nt‘ perdide- 
liam galvocziui, kad inmaty- 
tum, ogei netolimoj ateity Lie
tuvoj turės kilti žiaurus pilie
tinis karas, ir krasztas, kurs 
dar nesenai iszsikovojo laisve 
ir nepriklausomybe, paske-* 
kraujuose.

Jei ndklvstu, tai vra tik ke- 
liu savaieziu klausymas. Antra 
vertus, tai ‘ir ne mano 
nuomone. T

NEBŪTAS UŽPUOLIMAS.
G v veno sau rainiai seneli - 

70 metu Simanas Raszteliano
Puntuko kaimo, Anvksz-

cziu valscziaus, Utenos apskri- 
czio.

Jis turėjo viena (lukteri. \’al- 
de nedideli apie 14 deszimtinii’ 
ūki.

Galop duktė
Ipolito Ivanovo Visockio.

Sziam no labai buvo maloniu 
szis uoszvis.

1926 mete Liepos
Rasztelianovas -u žentu iszvv 
ko miszkan. Staiga parbėgo

isztekejo u z

2 diena

nepriklausomybe, Staiga
Visockis ir pranesze, kad juo 
du užpuolė nežinomi piktada

I a.

vieno
Taip yra insitikine 

visi kraszto žmones.
Ehszistine valdžia, 

priekyj yra prezidentas Sme
tona ir ministeris pirmininkas 
Voldemaras, pati jauezia kati 
jos dienos yra suskaitytos ir 
del to ji visu žiaurumu stengia
si savo orieszus isznaikinti. A

Bet tuomet jai teks isznai
kinti visa Lietuva, del to kad 
visas Ikrasztas yra priesz ja.

Jau žinote isz pirmesnių pra- 
neszimu, kaip būrelis karinin
ku tas — kaip būrelis karinin
ku, kurio padėjo nuversti De
mokratine Lietuvos valdžia ir 
insteigti dabartine Easzistn 
diktatūra, buvo vėl slapta su 
siorganizaves tikslu padaryti 
sukilimą ir priesz dabartinius 
valdonus. Mat, nedidele kuo
pele 'karininku buvo nepaten 
kinta tuo, kad Smetona ir Vol
demaras žaidžia dar

” ir “konstitueio-
Trypdami po kojų 

laisva Lietuvos respublika ir 
kraszto konstitucija, Smetona 
su Voldemaru kartu vis dar 
nepaliauja kalboje buk jiem> 
esanti brangi Lietuvos respu
blika ir jie gina nuo priesziu 
jos laisve, jos konstitucija.

Kaune* nesenai vienas karei
viu pulkas buvo pakeles makz-

blikonizmu 
nizmu”.

ir
i <

kurios

Respu-

ta.' Kareiviai suėmė savo ofi- 
ciorus ir keletą auksztesniuįu 
.karininku eusaaude.«

riai ir szaude in juos, 
tiko su noszviu jis

Kas atsi- 
nežinas. 

Pats gi parode sužeista koja, 
kad piktadariai

noszviu

su-

gi

Tik 
szis 
isz- 

Pasirodo, kad pats

Teis-

V\-

sakydamas, 
ja perszove.

Visas Puntuko kaimas 
kilo. Raiti, pešti, visokiais gin
klais apsiginklavę apsupo
ria ii* pradėjo jeszkoti plesziku 
— bet, deja, nieko nerado, 
vėliau pavyko i-olivujni 
paslaptingas užpuolimas 
aiszkinti.
žentas Ipolitas Visockio nuszo- 
ve uosavi, o kad nekiltu intari- 
mo, pats persiszove koja.

Panevėžio Apygardos
mas už sži žiauru darbu į ritoi- 
se Ipolitui Ivanovui \ i sock i ui 
12 metu sunkiųjų darbu kalė
jimo.

Pastaromis dienomis
riausiam Trbunole buvo nagri
nėta szios bylos apelaeija. Vy
riausias Tribunolas nusprendė 
Apygardos Teismo rp rend ima 
patvirtinti.

GERAS KAREIVIS.

— Reike jum žinoti, kad 
asz laike kares buvau ten, kur 
radosi daigiausia kulku.

— O kur tai buvo .*
— Po amunicijos vežimu. *

ANT EGZAMINO.

— Pasakykie man Skilan
di, koki dalykai turi daugiau
sia krakmolo!

Studentas: — Kalniereliai, / 
mankietai ir kitados andaro- / 

Į kai! • ‘. •
♦ /

I

i' I
/
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ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU: 

M * i-----
Lithuanian Legation, 

2622 16-th Street, N. W., 
Washington, D. C.

Lithuanian Copautate, 
’ark Row, Now York, N. Y.21 Purk Row

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

"     ",itt   —>.   —

Kas Girdėt
Ant galo bolszevikiszka Bo

siję daejo prie proto, kad be 
kapitalo biznio nepadarys. Ant 
Internaeijonaliszko 
miszko Suvažiavimo Gcnevoje, 
delegatas (leorgori Sokolnikov 
turėjo prakalba in susirinku
sius, kurioje kalbėjo, buk Bo
siję yra pasirengus priimti ka
pitalistus ir juju suszelpima už 
ka duos jiems pavelinimus ant 
kasimo kasyklų, kertinio me
džiu ir statymo visokiu fabri
ku.

Ekono-

Ligoiibuteje ‘Erancijoj, 
Įėjo ligonis ant mirtino patalo, 
o daktarai neturėjo mažiatisios 
vilties užlaikymo jojo prie gy
vasties. Kada jam apie tai dak 
tarai apreiszkv, ligonis melde 
idant nusiunstii telegrama jo
jo Minui in Australije, idant 
pribūtu ji atlankyti.

Ligonio dienos buvo suskai
tyto*: galėjo gyventi ne ilgiau 
kaip 56 valandas. Bet daktarai 
nenorėdami prieszintis pasku
tiniam norui mirsztanezio. nu
siuntė telegrama pas sunn ir iii 
kėlė* valandas aplaike atsaky
mu: “ Iszvažiiioju tuojau*.

Ligonis liepe atneszti mapa, 
in kuria žiurėjo kožna diena ir 
žinojo kokioj vietoj jojo sūnūs 
randasi ir kada pribus. Pra
slinko keturios klienos; dakta
rai nemažai nusistebėjo kad 
da yra gyvas ir rodos jojo pa
dėjimas pairci-ejo. 
penkio* sauvaites ir daktarai 
negalėjo suprasti, kokia galy
be ji laiko prie gyvasties. Die
noje, kaila laivas atplaukė isz 
Australijos, ligonis buvo links
mas, liepe save aprėdyti ir at
sisėdo ant kėdės laukdamas 
pribuvimp sumins. In kėlės va
landas sunns atvažiavo in li- 
goiibuti. Suims su tėvu szir- 
dingai pasisveikino praleisda
mas dvi valandas ant pasikal
bėjimo, ka turi padaryti su li
kusiu turtu ir ant galo paliepė 
Minui ateiti vakare užsiimti jo
jo laidoj uvJm>.

Kada Minus apleido l<*V(* 
kambarį, senukas atsiguli* in 
lova ir puse valandos po tam 
jau buvo negyvas. 'Tasai nepa
prastas atsitikimas, pagal dak- 

žmogus kuris 
galėda

mas gyventi per tiek sanvai- 
cziii, buvo užlaikytas vien tik 
del meiles savo sūnaus.
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Praslinko

apleidi 
senukas

tarų nuomone, 
jau neturėjo plaucziu,

gll
tingus ir vargszus,

paskutinius, 
kaipsergėtis

bet atsi-

t ula 
nemielaszir-

mot ereli“

Tarp žmonių turime visokio 
bZtamo sutvėrimu, darbszezius 
ir tinginius, teisingus ir mela- 

\ mokytus ir kvailus, tur 
o taipgi ir

tokiu, kurie ne soja ir ne are o 
bet renka.

Priesz tuosius 
žmones turi
priesz ilgui ir bada, o 
randa tokiu kvailiu, kurie nie
ko neprijaiisilami, lengvai in- 
puola in juju kilpas.

Ana diena
Wisconsine likos 
dingai apgauta per du nepa- 
žinstamiis vyrus, kurie persi
statė kaipo du geri draugai jo
sios mirusio vyro, kada daži- 
nojo kad našlele turėjo kelis 
1 ukstaiicziirs doleriu. Motere 
isz pradžių prieini’ juosius la
bai szaltai, bet meilus žodeliai 
nepažinstamu greitai permai
nė jaja, prisipažino jiems- buk 
turi lųinki* 2,6<X) doleriu ir gei
džia tuos pinigus duoti ant 
procento arba indeti in koki 
biziri. Kaila nepažinstami atė
jo antru kartu, motere buvo 
isztraukuH pinigus isz banko 
guriuos turėjo bloazineje skry-

i

8AUL«

nuloję..
Kada “prieteliai “ jaja ap- 

loido, pinigai skrynutėje pet- 
simuipe ant prastos popieros 
ir da-'bar moterėle graudžiai 
verkia netekus pinigu, pot jau 
po laikui.

Pažinojome 
kuris atiduodavo savo czed'ini- 
mtm d'd tūlo biznieriaus idant 
jam palaikytu, o kada jau su
rinko 350 doleriu ir paprasze 
biznieriaus idant jam pinigus 
sugražintu, tai buvo privers
tas nusiduoti net iii suda. Pi- 

atsiėmė, bet neteko 
prieteliaus. “
Pažinstnme ir kita žmogeli, 

kuris gervaliai paskolindavo 
pinigus savo prieteliui, prigel- 
bedavo visame kada vaikai 
sirgo ir vienas mirė, pagialbe- 
jo kada jam pati mirė ir vė
liam apsipaeziavo su tikra ra
gana ir iszgialbojo ji isz že- 
niiszkos peklos, liet savo pini- 

Prie telis 
inirszo, ka<l laike nelaimes tu
rėjo gera 'dranga.

Yra tai liktai keli pavyz- 
Ižiai pasielgimu tokiu, kurie 
ue sėja, ne are, o renka,“ bet 

tokiu atsitikimu yra tukstan- 
“dangiszki pauksz- 

turi savo budus ant gy-

priedeliai

viena Lietuvi,

ingus
i 4

o bet

g u neatgavo.

(

4 t

4 4 > y u-z-

ežiai. Toki 
ežia r 
veninio kasztu kitu.

Tokiu kvailiszku anku atsi
randa daugelis, bet juju skait
liai nesusimažina, tiktai prie- 
szingai, kas diena pasididina, 
nes gyduoles priesza’is žmo- 

kvailvbes da niekasniszkos 
nesurado.

“ Lie-
mavo patyrimus

Keturi Lietuvos iszeiviai isz 
Bokiszkio, t’kmvrges-ir Vilka- 
viszkio apskrieziu raszo 
tuvos Žiniose“
gyvenant Argentinoje, kur sa
ko:

“Vietos 
nedraugingai. Vaikszto 
ginklavo revolveriais ir pei
liais nuo kuriu daugelis musu 
draugu žuvo be jokios priežas
ties. Jie nieko nedirba, o 
prieina badas, tai ateina atei
viu pleszti.

Kitas

gyventojai
Vaiikszt 

revolveriai.*

žiuri 
apsi-

kai

* *

“ L.Z“ koresponden
tas «T. U., raszydamas apie vie
tini Lietuviu gyvenimą, sako: 

“Lietuviai ežia pasidaro vi
sai kitoki, blogesni: vien asine, 
nines rietenos, intrigos. Buvo 
darrta nemažai bandvmu ka 
nors padaryti, bet iki szi a m 
laikui viskas nuėjo niekais ir 
jokios rimt<‘sn(‘s ar tvirtesnes 
Lietuviu organizacijos nėra.“ 

Korespondentas vienok sako 
kad Argentina, szalis plati ir 
galimybių Lietuviams yra.

J Jei plaukai slenka? ■$
a* K

Naudok

Ruffles
.« M M M

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

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

KRE1PK1TES PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialistą 

Visos Kronisskos Ligos.

Silpni, Serganti Vyrai ir Moterai 
Ne Serganti bot visgi ka tik pajiege 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.

Gydau pasekmingai katara, užkimimą 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles liga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo ir Odos Ligas visuose pa
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykas.

Tik lepina Utarnjnka, Šarada, 
Ketvertai ir Patnycsia.

Ofiso* valandos 9 ryte iki 8 vakare
BĄUSUM NAME. 

POTTSVILLE. PA.
Antras Floras, 4 S. CENTRE ST.

Amerikos Žemdirbys- 
stes Ruszys.

Amerikos Žemdirbystes 
. Statistikos.

Suv. Valstijos turi suvirsz 
1,900,000 akru žemes. 1920m. 
apie 955,000 akru apdirbta. 
Apie 52 nuoszimtis visos ukiu 
žemes buvo pagerinta ir tik 30 
nuofzimtis nepagerinta — gi
riu žeme.

1920m. paprasta Amerikos 
ūke buvo i;sa 148.2 akru, in- 
imant 78 akrus pagerintos že
mes. ’Tais metais ukiu verte 
dasicke $78,000,000,000., vidu
tine verte ukesl1)uv6 $12,084, ir 
vidutine verte akro žemes bu
vo $81.52. Isz viso, 1920 metais 
buvo 6,648,343 u kės.

Per sokaucziiks penkis sun
kius metus ukiu skaiezius su
mažėjo — 6,371,617. Isz visu 
ukiu .1925 metais, 3,868,334 sa
vininku apgyventos, 40,755 už- 
veizdetoju ir 2,462,528 areni* 
duotoju. Ir pa prasta ūke buvo 
isz 145.2 akru žemes, vidutine 
ukiu verte buvo ti’k $7,776 'ir 
akro verte $53.57. Ukes ture- 

506,745 traktorius, 16,535,-

51,842,428 kiaules ir 61,571,- 
7,52 galvijus.

284,053 ukes turėjo radios 
ii įtaisytas.

Beveik

2,462,528 a rati

,i(> 
739 arkliu 5,730,608 ^mulus,

- . _ M,

kiekviena

Amerikos 
yra vata, 
avižos ir

javai 
kviecziai, 

Kiekvienas

valstija 
turi savo ypatinga žemdirbys
tes ruszi. Nes kiekvieno klima
tas ir žeme kitokia.

svarbiausi 
komai,

szienas.
užima suvirsz 30,000,000 akru 
žemes. Tie penki užima net 87 
nuoszimti visos javu žemes.

Vatos juostas — inima Alaa- 
Florida, 
Oklaho-

ir 
d’enncssee ir

bama,
(leorgia, 
ma,

Arkansas, 
Louisiaina

M U’sissippi, 
South Carolina, 
T(ixas valstijas. Kad nors be- 
vei'k visos vatos valstijas an
gina kitus javus, bet tose vals
tijose vata vra “ 
liūs.“ 
suvirsz 39,000,000 akru ir va
tos surinkta 16,086,000 pundu, 
kuriu 
000.

Beveik visos valstijos augi
na korinis, bet korini juostas—

produkuoja 
svarbiausia 

galviju ir kiaulių centras Suv. 
Valstijose, I925m. suvirsz 101,- 
000,000 akru apsodinti kornai's 
ir produkavo 2,900,000,000 bu- 
szeliu, ’kuriu verte buvo $1,- 
956,000,000.

K viecziams

North

rll

vata via “Pietų Kara- 
1925m. vata auginta, ant

verte buvo $1,419,888,-

visos valstijos

Ohio, Indiana, Illinois, Iowa 
ir Missouri — 
daugiausia ir yra

768,000. «
Szieno pjauta isz viso 99,- 

523,000 tonu (nuo 99,523,000 
akru), verto buvo $1,319,830,- 
000. * '

Rugiai, miežiai, tabakas, 
grikai, linai ir daugelis kitu 
javu užima antra vieta Ameri
kos Žemdirbystėj, 

i'iivairiu

miežiai

1925U1. 
buvo ’ 
grudu 
vatos 
linu ir seklu
szieno ir paszar<) 1,514,000,000.

javu verte

$4,056,000,000.
$1,656,000,000.
$.1,656,000,000.

cukraus 
tabako 
daržovių 
ukiu produktu 
ir kitu javu

Pienininkystes 
verti $2,747,000,000.;

lia

$ 138,000,000.
$ 250,000,000.
$1,311,000,000.
$ 327,000,000.
$ 136,000,000.

produktai
1925m.
k i a uszi n ia i $618,000,000;
miniai gyvuliai $499,000,000.

— F. L. I. B.

MALDA-KNYGES

Nd. 185 Balsas Balandėlis arba 
Mažas Szalįinclis Dievo Mylistu. 
Naujausia spaudimus su Officium su 
didėjimu litanijų, maldų ir giesmių 
prie Paneles Szvcncziausios.
puslapiu, puikiai apdaryta drūtais 
minksztais skurinois apdarais su ka-

li

570

bute, auksuoti lapu krasztai... .$2.50
No. 186 Balsas Balandėlis, tuoj 

pati knyga kaip virszuj parodyta, tik 
apdaryta plonais kietais skurinois 
apdarais.....................................$2.00

No. 187 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga maldų kny
gele, pavesta visos Lietuvos Kataliku 
Jaunuomenei. Graži knygele puikiai 
ir drueziai apdaryta minksztais sku- 
rineis apdarais, auksuoti lapu krasz
tai, preke tiktai.........................$1.50

No. 188 Aniolus Sargas; yra tai 
naujausia malda-knygele, su bnžny- 
czios aprobntu, 448 puslapiu, visos 
reikalingos maldos, skurinois minksz- 
tąis apdarais, puikiai iszmarginta, au
ksuoti lapu krasztai...................$14»0

No. 189 Vainikėlis, 
maldų knygele, mažiausia knygcl lie
tuviu kalboje. Skurįni juodi minksztl 
apdarai, auksuoti lapu krasztai, 302 
puslapiu, didelis aiszkus drukas $1.00

No. 190 Visuomet, 
gėlo katalikams lietuviams visokio 
amžiaus. Puiki maža knygele, 25(1

katalikiszka

malda-kny-

puslapiu, baltos celluloidcs apdaru- 
tlais, bu knlioruotu paveikslėliu ant 
virsziaus, auksuoti lapu krasztai bo 
kabutes. Puiki knygele del dovanoji
mo vaikams ir mergaitėms

No. 191
knyga, paprastais kietais apdarais 
Preke ...................... $1.00

No. 193 Gyvenimas Szv. Marijos 
Panos, 95 pus. Popierinais vyr. . .25c

No. 194 Trumpas Katekizmas, 
pagal iszguldima Kun. Pilauskio, su 
nekureis naudingais padėjimais. 10c

No. 195 Maldele
Szvencziausio Veido Viesz. Musu 
Jėzaus Kristaus.............................10c

W. D. BOCZKAUSKAS - CO 
MAIJANOY CITY. PA.

S1.5Q
Kanticžkos arba giesmių

Arcibrostvos
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\ NETURĖJAU LAIKO
I........      ,
Esu slauge. Savo gyvenimo 

bėgyje, stovėdama prie ligoniu 
daug ka <savo akimis maeziau, 
Kitus reginius negaliu pamirsz 
ti, nes jie duoda gražu pavyzdi
visiems.

Didžiojo karo metu, sykiu 
dvideszimts kitu slaugiu 

iszkolia\'ome in Pranei ja,‘pa
likdamos savo lovelius, bro
lius, seseris ir gimines. Vyko
me in karo lanka, su tikslu pa
dėti kareiviams, kurie guldo 
savo galvas už szali. Kadangi 
buvau slaugiu 
man reikėjo tarnauti pirmose 
ei lose m uszi o lauke, arti prie- 
szo linijų.

Skaudus ir liūdnas buvo re
ginys matant szinitus kareiviu 
krintant kasdiena po negailes
tinga prieszo ranka. Baisesnis 
buvo reginys žiūrėti in szim- 

sukruvint n,
kuriuos kanliena at ne-

SU

Pranei,ja, ‘pa-

virszininke,

sudraskv t u «

jis pridūrėpeigmuis.
4 4

didi prm ikulti'ina. Dėlto nnz bi
jau sutikti Dieva. JiH Whe pa
smerks
nau.“

Patariau jam žiiircti iii Die
va kaipo in Gailestinga ir My
linti 'Tęva ir melsti atleidimo.“ 

“Bet, nelaime, nežinau kaip 
melst is,“ 
lui tave

Bet,’* 
dabar aiszkiai mnlOU savo

. kadangi J<5 jnepaži-

jis tarė. “Tam tiks- 
szau'kiau. Maeziau 

kaip tu meldeisi su kitais ka
reiviais. Jie iszrode tada links
mesni. Panele, malonėk už ma
no pasimelsti.

“Bet,“
katalike. Nežinau l$aip jus pro
testantai meldžiatės.
tiktai savo kalalikiszkas mal
das.

4 < rp 
maldar
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tariau jam, “ Asz efm

Žinau

tos,

y i 
f

Tik atkartok tas parzias 
, kurias kitiems karei

viams kalbėjai.“
Atsiklaupus prie 

liepiau jam lupomis ir minti
mis sekti tariamus žodžius. Ir 
pradėjau: Tėvo Musu, Sveika 
Marija, 'Tikiu in Dieva 'Tęva, 
Aktus Tikėjimo, Vilties, Mei- 

Jis klausėsi

jo lovos,

UŽKLUPTA PER VILKUS.
Paklydus gi i rioje kada ėjo 

namo in llowettvillc, Wis., pa 
ua Helena Thomas, likos už
klupta per keliolika dideliu 
vilku. Nelaukdama pakol ant 
josios szoks, pati kaip kate in- 
lipo in medi ir ten persėdėjo 18 
valandų, pakol jaja neatrado 
buris jeszkotoju ir neiszgelbe- 
jo nuo bestijų. Keturi dideli, 
vilkai likos nuszauti.

*

1925m. buvo 
vartojama 52,2(10,000 akru že
mes, produkuota 66(1,365,000 
Imszeliu ir verte 'buvo $947,- 
993,000. Valstijos nuo Kansas 
iki North Dakota (Kviecziu 
Juostas) ir Kalnu ir Pacifiko 
krau'to valstijos yra svarbiau
si kviecziu produkuotojai. Ma
žai kviecziu auginama pietuo
se kur klimatas yra per szilta's 
j r mažai Naujos Anglijos vals
tijose. Per paskutinius 15 me
tu kviecziu produkcija žymiai 
didesne, nes invedimas Rusu 
“durum” kviecziu yra suvirsz 
20,000,000 buszeliu kas met.

Avižos, lengvai pritaikojmos,. 
auga visose valstijose, bet prie 
akro slaugiausia auga. Wasii- 
ingtone, Idaho, Iowa ir/Arizo
na.

1925111. 1,502,000,000 bu'sze- 
liu avižų surinkta nuo 45,160,- 
000 akru ir verte buvo $571,-

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

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

KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
* y

t lis 
vvru, 
sze in ligonine. Sakau, baisus 
tai reginys. Žmogaus protas ir 
vaidentuve negali tinkamai 
perstatyti ta visa. Visur po li
gonine matėsi rankos iszties- 

sza u k i a n e z i o s | ya g e 1 bos.
Kiekvienaim sekundos bėgyje 
girdėjosi balsai praneszant sa

vo vidujini skausmą, kuris pri
pildė ligonines knmbari priko- 
dvluota kareziu ir 
gyduolių kvapu. Visur skali 
ma? ii’ dejavimai. Kartais isz- 
rode, ka'd ir pats tamautojas 
iszcisi isz proto. Iszrode, lyg 
artinasi pasaulio pabaiga. Isz
rode, kad tai 'neprotingas žy
gi.*; 'teikti pagelba, nes nežinai 
kur .pradėti, kur baigti. Jau- 
cziausi lyg užsukta ir einanti 
maszina; ėjau, dirbau, kaip, 
kam, nežinojau.

Viena 'diena persikėliau iu 
kita kambari, tai yra in “ 
ties kambari.“ Taip vadino tu 
vieta. Czia gaudavome visus 
m’iszgydomus ligiini.us. Teisin
gai duotas vardas, lai vietai. 
Nespėdavo viena lavona isz- 
neszti, kuomet jo lova užimda
vo kitas nelaimingas kareivis.

Gydytojas prisiartino prie 
Slauge, lo

voje Nr. 35 yra vienas karei
vis, kuris nori, kad ateitumei 
prie jo ir paKynelstumei už ji.“ 

“Melstis! Kaip asz galiu ei
ti prie ligoniu melstis, kuomet 
reikia vienam, kitam, paduoti 
gyduoles, vandens laszeli. 
Melstis!
Pamaniau, 
k a reivis, 
imtas. Nesikku bi na u

rnkszcziu

nur-

Ti kejimo, 
les ir Gailesczio. 
su didžiausia atvda.

“Malonėkite, Panele atkar
toti paskutine maldele, ji to
kia graži,“ jis prasze manes 
maloniai. 

4 4

be t i
4 4

O mani Dieve, gailiuos isz vi- 
, y y y

Sekanczia diena, anksti ry
te aplankiau szi inirsztanti ka
reivi. .lis prasze manės para
škyti jo žmonai hvisz’ka. Buvo 
tai meilus, ir graudingas laisz- 
kas. Jam mirus, 
siunsti jo žmonai.

Lankydama ligonius, paste
bėdavau vis nauja veidą, nau
ja kareivi, kuris matyt nakties 
laike bpyo aUn>zifn$J*s^ minzio 
lauko. Veide matėsi kad ttai 
dar jaunas, žydintis jaunystė
je vyras. Duodama jam gyduo
les, pastebėjau prie jo kruti- 

prisegta Saldžiausios Je-

! y Jis

tave ja kal-Iszmokysiu, 
tariau.

Palikau ji tyliai kalbant:
t

sos sairdie

turėjau pa-

manes tardamas 4i

vandens
Norėjau 

kad

nes
zaus Szirdies paveikslėli.

“Ar tu esi katalikas, pa-

vojinga padėti.
Panele, esu 

patylomis kalbėjo, 
ka padariau, kad užsitarnavau 
szia malone. Mano Vieszpats 
atėjo pas mane... maža, silpna 
nusidėjėli. Panele, tai Dievo 

Isz džiaugsmo

4 4 linkimas,
4 4

y y 

nusijuo'kt i. 
nelaimingas 

silpnas, karszcz'io su- 
, nes turė

jau baigti riszti vieno karei
vio kojos žaizda.

Antru s\ 
na ir sako:

Irtu gydytojas a'tei-
Pancle, tas karei-4 4

vis yra gana pavojingame pa
dėjime. Jis gražiai praszo, kad 
ateitum pas ji ir 
turn. “

“Ateisiu,

pasimels

“ tai‘iau tingiai 
stebėdamasi, delko tas karei
vis negali už save pasimelsti.

Jis ibuvo gan gražus vaiki- 
jaimas, matyt, kad savo

ta i4ia u

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $623,358.02

Mokamo 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentu pride- 
dam prie jubu pinigu 1 Sąusio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus, 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar maržas ar didelis.

mi(‘hisžirdvstc. 
galiu numirti.“

Apsiverkiau pamaczhis isz- 
neszant jo szalta lavona isz li
gonines. Jo pavyzdinga ir 
szventa mirtis padidino many
je džiaugsma, nes jis paskuti- 
nioje valandoje, nežiūrint, kad 
buvo skausmais suspaustą.*, jo 
szirdis buvo arti prie Dievo.

Greitai prisiminiau apie pir- 
mut’ini netikinti kareivi. Jis 
mirė pilnas baimes. Vienatinis 
suims szeimynoje, nebus kam 
senus tėvus paguosti renatve- 
je, nebus anūku, paveldeti tur
tą, kuri jie sudėjo. Liuduiau- 
>ia, nubuvo tikinimo, kuris ga-

I

n

lej° j* i** juos nufimfimo valan
doje suraminti.

skirtingi atsitikimai 
stovi aiszkiausiai mano mintv- 
je isz visu prityrimu, kuriuos 
turėjau -savo gyvenimo dar
buotoje. Pradedu suprasti’kaip 
asztrus buvo V’ieszpaties bal
sas kuomet Jis klausė: “Ka 
žmogus duos savo sielai atva
duoti?“ arba “ 
žmogui, jei jis laimėtu visa pa
sauli, savo gi sielai kęstu nuo
stoli.“

Szi e

y y

klausiau. Jis prisipažino. Su
žinojęs, kad asz esu -katalike, 
jo veidas nuszvito kaip skaisti 
saule.

“Gal galėtumei man pagel
bėti,“ jis tarė. “ 
iszpažinties, bet negalėjau pri-

>zv. Komunijos, nes bu- 
muszio lauke. Nenoriu 

numirti nepriėmus Savo Iszga- 
nytoja in sayo szi rd i.“

Paszaukiau kapelioną. Bu
vau liudini'nke suteikimo Sak
ramento, ir... A! malonu... Ma
eziau daugeli dalyku sziame 
mirties name. Bet, aržiu Die
vui szis paskutinis reginys bu
vo ncužmirsztamas. Czia gulė
jo szventas jaunikaitis.

'Ta diena, po pietų, atvyko 
pirmutinio turtingo kareivio 
ievas, kuris buvo pulkininkas 
126-to pulko. Nustebo pama-

.“Gauk 
tėvas insake gy-

Nes ka padeda

jis tarė. Buvau priėjės

imti k 
vome Kuomet Kūdikiai 

Verkia Pąbandykite

*****

Geriausia vaistas nuo vidurių 
užkietėjimo.

GYDIK1S SU ŽOLĖMS 
A i ■

Geriausias būdas gyditia su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainn ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų : • * «

nas, 
gyvenime dirbo proto darba, 
ir isz jo pirmųjų, mandagiai 
tartu žodžiu supratau, kad tai 
buvo mokytas žmogus. Jis at- 
siprasze, kad mane sutrukdė 
nuo darbo. “Bet,“ 
“mirsiu 
priesz savo Dievą.“

u Delko turėtumei
priesz savo Dievą,“

į; I mandagiai.
“Todėl,“ tarė jis, “j 

pažystu Jo. Buvau užimtas, 
neturėjau laiko giliau pažinti 
tikėjimą.., susipažinti su 
vu.“

“Pa pasakosi u apie savo gy
venimą. Buvau vienatinis su
nūs turtingo Brook lyno pirk
lio. Mano tėvas yra pulkinin
kas 1364o pulko. Baigės kole-

t
“Bet, jis tarė, 

ir esu bailus stoti

bijoti 
tariau

O o

I

H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Pros. 

J. E. FERGU80N, Kas.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

—-------$-------
-ežia Procentas už justi pinigus ir saugumas dol justi

pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas, be jokio !

______  J

moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta
1 % j 1 • 1 X T 1 • • • •

saugumo.
MERCHANTS BANKING TRUST 00.,

r

f »

tarė jis, jog ne-

Die-

suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau , j 
del žmogaus kuris dirba ir czędina. Dekite' savo Idel žmogaus kuris dirba ir czedjna. 
pinigų-s in szi ta Banka o

, Dekite'savo
■ .persitikrinsite ir matysite

gijos mokslus, instojau in

kaip tai pinigas auga su padąuginimu Procento.

Z
U I a .1#

>

i
*

pirklyste su teyu. Turiu jauną 

bnyau užimtas, pirmiausia mo-
moterį. Visa savo 'gyveniipa,

tes padėti savo sūnaus, 
jam slauge, 
dytojui.
leriu už patarnavimu.
tojus rimtai atsake pulkinin
kui: “Visu savo turtu ka turi 
negalėsi gauti slauges savo sū
nui. Valdžia paimtu visas slau
ges, jeigu ju butu galima gau
ti. Patsai matai kiek guli ka
reiviu o t'ik ‘kelios slauges 
jiems patarnauja.“

Nelaimingas tėvas apkvaito. 
Pinigas, jo dievaitis, kuriam 
pasiszvente per visa savo gy
venimą, 'pas'kntiiu’je valandoje 
apleido ji. Jaunikaitis ėjo silp
nyn. Jis mirė, nežinodamas, 
kad jo tėvas stovėjo szale jo 
lovos.

Antras kareivis, katalikas, 
gulėjo ramiai, ir iwode lyg 
butu mires. Priėjau pažiūrėti 
ir pamaczia'u, kaip jis silpnai 
alsuoja. Kupmet jis atidarė

y y

Duosiu tūkstanti do- 
” Gvdv-

*•

kykja, vėliauJdapbii ir savo pa- akis, pasakiau jam apie jo pa-
/ 11

K
i

ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir LL 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyao 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir Lt po 85c. pakelis.
Jeigu kenti koki nesmaguma iss virta 
minėtu Ilgu, tai greieziaus kreipkite! 
pas mane. Asz tukstaneziam* sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 h* 6 spaudi 
ma, puslapiu 992 su juodais mink
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokį žolių ir Įmygu

spaudos, pagal tikra 10 Ir 6 spaudi

Rataloga. Reikalaujgme pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkus

’ M. 1UKAITIS,
25 GUlet Rd.

kolonija*. AdresaVokito szitalp:
• -V' f

Spencerport, N» T.

y

* t
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« ATSITIKO
.Viename Lietuvos sodžiuje 

nesenai gyveno ūkininkas Jo
nas Szapas. Jis turėjo nemaža 
žemes ir ūki neblogai tvarkė. 
Būdamas jaunas, jis buvo die
vobaimingas vyras: tada jis 
ne suprasti negalėjo, kaip ga
lima gxwenime būti bedieviu. 
Baigės Rusu laikais liaudies 
mokykla, jis ėmėsi Lietuvisz- 
ku knygų. Be galo mėgdavo 
skaitvti. .Jis dknite visais knv- 
gas ir laikraszcziusK kurie tik 
jam in rankas patekdavo. 
Skaitė jis ir tokius rasztus, ku
rie szmeižia ir žemina kunigus, 
skaitė apie Bažnyczios 

slkaite,
“nedo

rybes,” slknite, kad žmogus 
csas gxwulys, slknite, kad Die
vo nebreikia — nes Ji kunigai 
prasimanė. Dar jis turėjo ir sa
vo paties sanskaitu su ] arapi- 
jos klebonu, kurs ji teviszkai 
inspejo, kad jis mestu szalin 
skaitės tokiu dalykus. Szapas 
supyko ant .kunigo ir užsikirto. 
— ”A<sz galiu ir be •kunigo, 
be Bažnyczios gyventi!” 
jau nuo to laiko in bažnyczia 
nesilanko. Žodžiu, jis tapo 
‘ ‘ pažangus ”, “ susi pratęs ’
“tikras Demokratas,” — o ku
nigus — jei butu inmanes, bu 
tu isz karto prarijęs. Pagal sa 
vo pažiūras jis ir savo szeimy
na perdirbi. Intikino žinomi ir 
vaikus, kad Dievo nesiima, o 
kunigai esu didžiausi nedoro 
liai. Du savo vaiku dar buvo 
paikriksztydines, o trijų jau 
Dosniųjų ne kriksztyti neleido.

To dar Szapui negana. Jis 
pradėjo skleisti bedievyste iu 
aavo kaimynu tarpe. Būdamas 
iszkalbingas, daug skaitės ir 
sumanus, jis greitai intikino 
kitus. Net nikus beveik visas jo 
sodžius buvo bedieviszkas. Ku
nigas kalėdodamas 
aplenkti ta sodžių, 
davo grasinimu, kad sodžiuje 
žmones nori ji užmuszti.

Tai]) tat dalykai tęsęsi gana 
ilgai. Tacziau laikas vykdė sa- 

<zapui 
ant pecziu sz*-sziu deszimtn 
metu naszta ir skubinai stirnų- 
jo gyvenimą prie galo.
Buvo szalta žiema. Jonas Sza

pa h ])ersiszaldes susirgo. Ilgai 
gulėjo jis lovoj, lankomas gy
dytojo, ir lauke koks bus ligos 

Dabar jis turėjo laiko 
ot apie žmogaus gyveni

mą ir jo gala. Jam pasidaro 
gaila to amžiaus, kuri jis ])ra 
leido bedievysteje, — jis 
jauezia, kai]) ji paima baime 
tik pagalvojus, kas bus po mir
ties o kažkoks ilgesys Dievo, 
su kuriuo jis gyveno jaunystė
je, nuolat verezia ji svarstyti 
savo padėti.

Bet kai]) jis dabar grysz prie 
Dievo, kurio nekente, 
kvies kunigą kuri 
drauge su vaikais keike? 
msh v.sta iszsdk vaikams 
tai ne užsiminti.

Viena karta jis pradėjo ne
drąsiai savo vaikus barnivti:

— Vaikeliai, j<*i asz nuniir- 
cziau, kur jus mane palaidotu 
met ?

4 €

f

rmenesiu kūdikiai Petro O’Prie 
ko dovana ant parodos vaik 
k u Su v. Valstijose.
------------ —---- -t

kūnas silpsta gyvybe*

n isz New York* 
k u, kaipo svei kiauše

tarytum bėga. Tai]) jausdamas 
senukas staeziai pareikalavo:

— Vaikai, parvežkit man 
kunigą.

Tėti, ar tu isz proto isz-
Mes kunigus keikom n

em

parvežkit

v ir
Ti

tu rodavo 
nes girde

vo uždavinį: jis uždėjo ' 
sz4^ziu

galas 
pagal

kai]) jis 
tiek kartu 

Jis 
apie

žemelej

galva

kurie

— Palaidosime tave, tėti, 
geriausia czia pat musu sodo 
po obelim, — atsake vyresny
sis pasitarė su kitais vaikais.

— Ne, vaikeliai. Vis tik bu 
tu gera, kad szves;toj 
bueziau palaidotas...

— Tėti, kas tau in
atėjo? Juk bažnyczios kapai 
tėra tiems, 'kurie tiki in Dieva 
ir laikosi kunigu-dykaduoniu 
skverno. Mes netikime, ir to
kiu dalyku nepripažystame. 
I^alikime kapus tiems, 
senu prietaru laikosi...

—- Ne, vaikeli. Via tik butu 
geriau paszventintoj žemeloj 
ilsėtis...

— Nesulaulksi to isz musu! 
Mus iszmokei atmesti senus 
prietarus, — mes už tat esam 
dėkingi. Nereikia mums ne 
szvestos žemes.
sode po obelim.

Senis surpato, kad jis vėl
tui girsis. Tacziau liga eina bet jaueziama gilaus simjan.

1  1_______ A • _ • 1 _ A • t • • . * . . • • M

Palaidosime

ėjai!
koiksim. Visa sodžių padar 
netikinti. O dabar jam kunigo

1 me S ’STV-reikia. Nesulauksi, kol 
vi esam.

Tėvas nutilo. Vaikai ji pra-
’ ■ . . 1 Ji*

Tėvas nutilo. Vaikai ji prn, 
dėjo saugoti, kad ‘kartais y 
nepapra'szytu kaimynu 'kunigo
parvežti. Bot ir kaimynai buvo 
bedieviai.

Tacziau senukui būtinai rei
kėjo kunigo: jis norėjo numir
ti, kai]) žmogus Katalikas. To
dėl viena naktį jis pastebėjos, 
kad jo vaikai sumigo, at’si'keb' 
isz lovos, apsisiautė antklode 
i n s i s py re ba s n i rezia 
piuw iriszeo in kita sodžių. Ke
lias užpustytas, szalta. Ligonis 
nieko nejiaiso. Svyruodamas ir 
parpuldamąs jis nuėjo in kita 
sodžių ir atidar<*s vienu namu

pra-duris, ingruvo in troba ir pra
rado žada. Visa szeimyiia nu
sistebėjimu žiurėjo in pažysta
ma bedievi. Atgaivino ji ir na- « -• • Aguide in lova.

— Kunigo man reikia, kal
bėjo atsipcikejes 
Asz atėjau praszyti

Ligsziol bepro- 
jianiekines tikėjimą.

savo szeimyna ir 
odžiu. Dabar amžinybes aky- 

j noriu visa atitaisyti. 
Tn esi bažnytinio komiteto na
rys. Vaikai man'kunigo neduo
da. Parvežk man kunigą.

— Gerai, —-atsake nuste
bus szeimi ninkas.
kinkyti ir pnrvesziu. 
tarpu pasistenk užmigt i.

Ne, ne, — atsake ligonis. 
Asz noriu kad man parvežtam 

mano namus. Ten
pa

noriu

kni|) Jo bažnyczios ir 
neapkentė, kai]) jis st 

nuraminti, kai]) jis 
tame laike visad buvo nelai
mingas, kai]) jis dabar, kada 
])risiartino amžinybe kurion 
jis netrukus jiateks, nudes sa
vo beprotyste, nori atlyginti 
Dievui už skriaudas ir atitai
syti papiktinimu, — prasze s<- 
džiaus mest bedievybe ir gryž- 
ti prie Kristaus. — Retai ka
nu* pamokslininkas taip kalba, 
kai]) kalbėjo senelis. įmones 
suklaupė verke. Ne'kunigas no 
galėjo aszaru 'sulaikyti. Baigus 
kalbėti, kunigus paspaude 
nukui ranka ir iszvažiavo.

Numirė Jonas Sza])as. Jo pa- 
szarvotas kūnas gulėjo troboj, 
kurioj jis gyvenos. Nebuvo ten 

in kluni kryžiaus, nei žvakių. Niūkus 
ežia nesimeldė. Vaikai atmeti 

senus prietarus...” Neleido 
jie savo tėvo nekapuose palai
doti; neprasze nei niisziu, 
varpai jo nepalydėjo, 
sodžiaus ant kalno buvo 
kapeliai, kame seniau 
metu buvo laidojama. Ten be

vaikai užlkase savo

vo sąžine

KO

4 l Neleidi

nei 
Netoli 

seni 
maro

ligonis. — 
parvežti

užkasė
N<‘ vaikai ii 

Gailesįingas kaimvna.*. 
'kurs

man kunigą, 
ežia va u, 
subedievinau 
s< ‘ * 
vaizdoj noriu visa atitaisyti. 
Tu esi bažnytinio komiteto

atsake
Tuoj liepsiu

t) tUo

kunigą in mano namus, 
asz piktinau kitas, 
j >ik tinimo atitaisymu 
pradėti.

Szeimiįlinkas nuveže*
in jo namus ir paguldęs lov 
iszvažiavo 'kunigo.

4 *

Praszau, kunigėli, pas ligoni 
— kalbėjo szeimininks sveikin
damas kunigą.

Kas tnij) susirgo?
— Pas Joną Szapa.

Juk
mane

ten ir

ligoni
on,

*

Ne, ka kalbi! 
vaikai nesenai grasino

jo
nesenai 

užmuszt i.
— zYsz pats ir atvažiavau. 

Užtikrinu, nieko pikto neatsi
tiks.

Kunigs, paemes Szvencziau- 
siaji, iszvažiavo.

♦♦ * ♦

Nuvažiuota pas Szapa. Žmo
nių sunirinko tiesiog minia, ta
rytum in atlaidus. Isz tolimu 
kaimu žmones atbėgo pamaty
ti, kai)) garsus bedievis priims 
kunigą. Didele troba ir kiemas 
pilnas žmonių. Tacziau ligonio 
vaiku nesimato.

Ligonis atliko Iszpažinti ir 
priemes

dievini 
Ieva. O kryžių? 
st at vs. •r
pastate meilini kryžių, 
skelbi*, kad Kristus yra mirų 
siojo viltis. Paklydusi avele 
dabar jau ilsisi Gerojo Ganyto
jo prieglobstyj....* * *

Namuose slinlio liūdnos skau
džios dienos. Subedievejes so
džius subruzdo. Tokia ju bu 
vusio vado mirtis padare neuž- 
trinamo inspudžio. Senai jau 
sodžius nerimo. Gyventojai 
jauto, kai]) ju dora 
kaip pasileidimas, 
k (* rsz t as i n s i ga l e j o.
Szapo mirties ir jiems pasida- 

ilgu geresnio gyveninio. 
Slapstydamies nuo kits kito 
erne vaikszezioti in bažnvezia 
ir Iszpažinties.
bes Ikarsztuoliai, 
grūmojo padegti 
kurs tik eis in bažnyczia, — 
tacziau ne tai nieko negelbėjo. 
Netrukus ir patys ikarsztuoliai 
pradėjo svyruoti...

Sunkiau buvo Szapo vai
kams. Du vyresnieji, kurie dar 
buvo kriksztyti, pradėjo 
vaikszezioti in tolesnes bažnv- 
ežias, Ikame jie buvo nežinomi. 
Bot ika darys kiti trys, kurie 
nekriksztyti ? — Po ilgo krim- 
t i mosi, jie nukeliavo toli in ke
linta parapija ir ton priėmė 
krileszta, — nes savo parapijoj 
— geda. Visa Szapo szeimyna 
povargo ir klaidžiojimo sugry- 
žo prie Kristaus, įkurs maloniai 
priėmė

Pakirdusi 
t

nerimo.
nupuolė, 

vagystes, 
Dabar po

re geresnio 
nuo

Kiti bedievv- 
keikėsi ir 
kiekviena,

kriksztyt i,

HAUL®” ._____

Kame Baigėsi 
Pasaulio Garbe?

M

Buvo tai gražus Gegužes po
vakaris saulute szviete savo 
aukso s])induliais, lig moeziute 
glamonėjo visa gamta, 
mis veja lis judina medelius ir 
lig didžiausia armija kareiviu 

galingomlenkia savo galvas 
Karuliui ir siitartinai kokia tai 
paslaptinga garbes giesme gie
da. Paukszteliu balseliai .Skam
ba lig koki žavejanli muzika, 
žeme pusipuoszusi invairiomis 

>ms, gėlėlėms ir žahimy- i
Asz keliauju vieszkvliu .kvė

puodama tyru oru gorėdama 
gamtos grožybėms. Žiūriu in 
dangų, žiuriu in žeme... O Die
ve! Kaip stebėtini Tavo dar
bai! rUu 
erdves milijonais žvaigždelių 
žbme visokioms grožybėms. Jis 
žmogų sutverė ant savo pa
veikslo,

papuosziai dangaus

sutverė
Jis padare ji žemes 

karalium, Jis dangaus gyven- 
Kasgi Tavęs 

Kasgi Ta-
toju. O, Dieve! 
galėtu negarbinti ! 
ves galėtu nepažint?

Ir tai]) paskendusi mastymo 
banguose priėjau prie kapu. 
Vartai atdari ir asz pasisukau 
in Ikapines. Asz tik inžengiau 
in kapines, kokis tai nepapras
tas inspudis metėsi man in 
akis, s 
budo ir kitos mintys mane pa
tiko. Dairausi in viena ir in ki
ta puse, 
burtas miestas. Paminklai 
baltuoja lig kokiu bažnyeziu 
boksztai. Kapeliai neaugszti 
supilti tai]) arti vienas kito ir 
rodos kad vieno "Povo mvlemi 
vaikeliai rainei sau ilsisi savo 
lovelėse po sunkiu dienos dar
bu.

O! .Kaip ežia ramu! Kaip 
ežia malonu!.Czia niekas Besi
bara, nekerszina vienas kitam, 
visi užganėdinti ežia, niekas 
savo turtu nenori ])adidinti.

Ak, jus kapai! .Jus ramybes 
Vieta! Jus savo szalta skraiste 
visus vienodai,.pridengėte ir ta 
turtuoli ir ta galiuna kur ant 
žodžio isztarto milijonai dre
bėjo, ir ta vargdienėli elgeta, 
kur su krepsziais ėjo 
dos maldauti, visus 
pilka žemele pridengia, 
nuo vieno kapo lig kito ir žiu
riu ar ne])ąmatysiu koki skir
tumą tarpe palaidotu. Prieinu 
j)i ie vieno kapo no,augsztas pa
minklėlis su paveikslu nukry
žiavo! o Iszganytojaus. Baltos 
lelijos žydi, o malonus kvapas 
dvelkia in visas puses.

Sustojau ])as

man 
zirdis lig isz miego pa-

iszrodo lig- kokis už- 
n ii ėst as.

Kai)

ežia

iszmaP 
vienodai

Kinu

ta kapa ir 
klausiu saves kenogi tasai ka
pas, ir kas czia pasodino tokias 
stebuklingas lelijas ?
stojo kapu dvasiu ir tarė,

paskutinius Sakra
mentus, tyliai meldusi, 
kartais aszara riedėjo 
veidą. Kunigas atsisveikinęs 
sudo in vežimą. Bet staiga ligo
nis pakvietė ji atgal.

Kunigui inejus, ligonis atsi
sėdo ant lovos ir apsisiautė 
kailiniais..Isz kiemo pro visits 
langus žiurėjo žmones, o troba 
pilna prisigrūdo. Ligonis pra
dėjo kalbėti. Jo balsas ramus.

Tik 
per jo

paklydusius sūnūs, 
teikdamas jiems atleidimą.

Tai]) nesenai atsitiko viena
me Lietuvos'kaime, kurio var
do tveziomis neminime. v

A? J. SAKALAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872)
331 W. Centre St.,

Staiga 
“asz 

tau pasakysiu keno czia 'kapas 
ir kokis yra skirtumas tarpe 
numirusiu. (!zia ilsisi vienuo 
lis kuris panidkino pasauli ir 
jo tusztybes,,jo turtas tai buvo 
vienas juodas rūbelis o jo 
linksmybe tai sunkus kryželis. 
Jisai nekaltas, Kristuje žydė
jo kaip ta lelija o jo sfcviesos ir 
tiesos darbai lig tu lelijų kva
pas gaivino žmonių sielas ir 
vedė iszgiinymokeliu. Ir szian- 
dien jo darbu vaisiai žydi 
Kristaus vynine ir žydes pm 
amžius.”

“Kumvs jo czia ilsėsi po sun 
kiu žemiszku darbu, o siela 
garbes vainiku apvainikuota 
žiba labiaus negu saule prie 
Majestoto yisogalingiausio Tė
vo. ”

O Va lai minta siela! Melskis 
už visus aszaru pakalnėj gyve^ 
nanezius kad pasaulis nemiga

•I

Shenandoah, Pa.

•Xi

t

lėtu.
Einu prie kito kapo, czia ka

pelis apleistas, no gėlėliu nio- 
kaa nepasodino ne paminklo 
niekas nepastatė, tik žalia žole
lig aksomo ploszcziu's dengia 
kapa. Manau gal ji yra nelai
minga? Czia vėl dvasia man 
sako, “tiesa ji buvo vargdie
ne moteriszke, ji su 'kantrybe 
įlesze savo gyvenimo kryželi,

BUiarkyn, kamtis pasikartoja, diuimu. Pasakoja jis, kaip jis

*- \ * (| G1
I /

BALTRUVIENE H
ANGLISZKAS KAREIVIS ANT SARGYBOS SHANGHAI.

i t 
i

H 
<•<«

t 
iI

Angliszkas kareivis ant sa rgybos prie Shangliajaiis, kur 
gyvena vieni Enropiecziai. d’oji viela likos sudmtinta per 
daugiau vaisko, nes tikisi netikėtu užpuolimu.

si czia ramiai, norint apleistas 
iszrodo ka])elis, bet jod.geru 
darbu gėlelės kur gyvendama 
pasėjo žaliuos amžinai. O jos 
siela jau džiaugiasi ])alaimin 
tuju vietoje.”

“O tu laiminga 'siela,
kis už mus, kad ir mes galėtu
me isztikimos Dievui būti ir 
laiminga amžinas!i apturėti.”

Einu tolinus, du nedideli ka
peliai. Balti paminklai stovi 
lig
žes .skleidžia savo žiedelius lig 
rodos szypso(lamos kele sav<» 
galvutes augsztyn ir rodos ver 
žiasi įskristi in amžinas!ies gv 
vybes darželi. Dvasia vėl man 

“Czia m įkalta merge- 
nckaltas jaunikaitis

ktirie pasaulyje žydėjo kaip tos 
baltos rožes, skaistybes vaini 
ka .apsaugojo nuo pasaulio 
audru. Ju kūnai czia ilsisi, o 
ju sieloj papuosztos skaistybes 
vainikais. Vai'kszczioja paskui 
nekaltybių avinėli giedodami 

k i n u? »11 *

mels-

angelai '.sargai. Baltos ro

sako, — 
le, czia

nuo

Szventas, Szventa's.
“O, palaimintos nekaltybes 

sielos mMskites už musu jauni
mu kurie eina tsziuo pasaulio 
audringa kelione kad 
galėtu justi pavyzdi sekti ir 
pabaigė szia kelione linksmin- 
ties su Jumis prie Iszganyto- 
jau's! ’ ’

Einu prie penkto kapo. Pa- 
minlklas stovi didžiausias, 
tos 'keliolika tukstaneziu, ♦ 

prisodinta

pasaulic
ir

žadi ’

pragaiszintas”.
Nusviro mano galva ant kru

tinės, užtrimaHCziad giliai. Otų 
pasauli! Apgavingas pasauli... 
tuvo nuodai saldybe patepti... 
Delko tu tai]) žmogų suvilni
ji, delko tu tiek laimes
Tu esi tik sapnas nakties k ui 
ausztant dienai pranyksta, tu 
esi vagis kur pa vogi nuo žmo
gaus amžinaja laime ir iiimeti 
in prapulti. Argi užsimoka 
žmogui atiduoti pasauliui szir- 
di, isz viso jo garbes tik žiups
nelis žemiu telieka.

Taip man bemąstant nepaju 
tau kai]) saulele pasislėpė, že
me apdengia tamsybes szeszi*- 
liais. Žvaigždelei ima mirgėti,

Argi

Ne dyvai, kad vyrai ne 
nori pacziuotitf, 

Su fla])(*rkoms merginoms 
poruotis,

Ba lai didelis rizikai, 
Ba gi Ii u kis ne kas.

Ne ])yiagas, ne perlauž, 
ir dalibu'k, ne paragaus, 
Žinote, kad retai geras, 

Ba tai gyvas ta voras.
Gera moterų iszmokina vyra, 

Kai]) tai sako pa Ii tikos, 
Kad wras ir butu niekam 

tikės,
Bet jaigu kutvija painus,
Tai abudu vargs ir dings, 

Daugelis sako:
Tai vyreli su Anglike 

apwipaeziavo,
Gerai padare, bile Anglike 

gavo,
Tai Anglike aptaszis, 

Ir snuki gerai apdaužis.

m

f I ’

ir rodos vilioja pas save ir ta- ^/r.rucz\a*’, jauni esate,
re, 
cziaus, kur 
aszaru nėra.

kelk savo siela auksz- 
szviesa negesta

Balta migla lig kodila kelia 
in dangų ir atiduoda garbe 
Dievui už nedėkinga pasauli. 
Rasos laszeliai krinta nuo gėlė
liu lig perlo aszaros, rodos ver
kia už žmonių nuodėmės. Me
nulis lyg tėvelis iszbalusiu vei
du nuszviete padangių. Naktl-

jie niai gyvūnui emo giedoti Dievo 
garbei giesmeles, ir asz aplei- 
uuu kapines ir ėjau in laiki
nius namus mastydama: 
“Sztai kur baigiasi pasaulio 
garbe.”

i«

ver-
. . .liti prisodinta mvairiausin 

spalvų. Stebiuosi in ta augszta 
parniūkia ir mastau, o gal jis 
ir po mirties yra daug laimin
gesnis negu kiti, taip kai]) jo 
paminklas kad yra augsztesnils 
už visus. Dvasia man tarė, —

Oj jis nelaimingas, prideki 
o pamatysi

( 4

au'si prie to kapo 
ka tenai iszgirsi. 
ausi ir klausau, Oj kelkis deja
vimas eina isz to kapo!

‘Oj asz nelaimingas, asz ma
niau gyventi amžinai sziame 
]>asaulyje. Asz už pinigą par
daviau savo sanžine, parda
viau savo siela. Godui vist e tik 
mano szirdyje vieta turėjo o 
daugi a us niekas. Asz sumin
džiojau szirdi nekalta, iszgo- 

vargdieniu aszaras,
skriaudžiau kiek tik katra ga
lėjau. Priplesziau daug turto- 
ir skaiozians save laimingu 
Bet kals man isz to dabar yra? 
Besimaudant man turto upelėj 
netikėtai giltine pasuko savo 
dalgis ir perkirto mano gyve
nimo stiga. Kuna mano ap
dengia vienu rūbeliu, suteikia

— Lietuvos Dukrele
THE COURT OF COMMON 

PLEAS NO. 5
for the County of Philadelphia 

State of Pennsylvania.
Juno Term 1926. No. 1709 

In Divorce A. V. M.
Elizabeth Palionis Va Peter Palionis
In Peter Palionis kitados gyvenantis 

Philadelphia, Pa. respondentas 
Prancszimas jam* jog asz buvau

Visas balamirntvas meskite. 
Pinigus czedinkite, 

Blaivais bukite, 
0 kada prasigyvensite 
Pinigu daug 'turėsite, 
Bizniuką užsidekite, 

Ar sau nameli pirkaite, 
Tada su davadna mergele 

apsivesi te, 
Ir laiminga gyvenimą vesite. 
Dings tarp poru nesupratimai, 
Dings vaidai ir persiskyrimai, 

Vienas kita mylės, 
Boba priesz vyra tylės, 

Žinos, kad vyras ja ja maitina, 
Prigulincziai dabina, 
Per lazda neszokina.

Neprivalote rūteles už tai 
pyktie, 

Ir bereikalo ant manee 
'sznairuoti, 

Pirmiausia gerai 
apsvarstykite, 

Ir teisingai pasakykite: 
Argi asz meluoju, » 

Ar gal per daug vajavojuf 
Czion nieko blogo nėra,

riau

Pridėjau

Nubudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavime. Palaidojime 
atliekam rupestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

hz Mahanojaus jeigu kas parei-

džiu man telefonuoti o pribusiu in * pavyzdys ^ftljaVO Akai]) tll8 JUV 1 
• • i • a i « i • vii.:____ i i • i

keliu lentelių karsta ir žemes 
maža'szmoteli, turtus mano gi
mines pasidalino ir manor 
daugiau neatmena. Pastate ta 
dideli paminklu kur vien dar 
labiaus mano kanezias didina, 
jis man nuolat iszmetinejo ta 
mano puikybe kur gyvenda
mas turėjau. Jis savo ąugszti:- 
mu sako, czia guli szyksztuolis 
kur niekam gero pepadare, kur 
tik pats savo mylėjo ir tie 
tuikstancziai sudėti ant jo sle
gia mano krutinę. O ka’d bn- 
eziau už tuos pinigus koki 
labdaringa darbu padaręs, tas 
darbas dabar už mane melstųsi 
jmda visi,užmiršto. 0 tos geks

, ‘ ‘ žmogau 
tu buvai tusztybes gele km

mylėjo ir

les man nuolat kalba

kalaus mano patarnavimu tai mei

deszinits minutu.

peržydėjai be naudos ir nukri
tai in pragaiszties pur\yna. ()! 
Jau viskas po laikot Viskam po 

Telefonas 872.'vasario plynas. Jos kūnas ilsi-' laiko! Nesugrysz laikas veltui
t

pildo Diovo valį n jos gražiu
1 VI’ n • S * • >

■

paskirtas per suda virsz-minetoj Ir pasakys Baltruviene gera 
Tikrai vi^ka pasakoja 

Gerai viską porija. 
♦ . ♦ ♦

Oi dųug asz svieto 
* pervažiavau

Bet da tokiu triksu 
' negirdėjau,

Kai]) vienam pleise iszdaro, 
Kad net dora žmogų in 

la uk irs isz varo.
Tonais tikra Sodoma, 

Kaip pedes diena iszdaroma 
Kožnam name samogonka 

užtiksi, 
Jaigu in tenais atvyksi.

Kurios sueja namine sriaubė, 
Po tam kaip karves 'baube,
Jokios sarmatos ne turi, 
Ne ant dorybes nežiūri.

Yra czionais moterių ir geru, 
Kurios szalinasi nuo 

burdingieriu, 
Kurios girtudklysta 

b jauninas!,

provoje, kurioje tavo pati Elzbieta 
Palionis innesze prova prieszais 
tave del gavimo pilno persiskirimo 
isz priežasties apleidimo josios ir 
asz turėsiu sueiga del perklosimo 
tosios provos, mano ofise 701-3-4 
Stephen Girard Bldg. Philadelphia, 
Pa. Seredoj 1 diena Juniaus 1927, 
3 valanda popiet (daylight saving 
time) kui' tada gali pribūti su liu
dininkais jeigu to reikalauji.
ANDREW WRIGHT CRAWFORD 

Master.
701 03-04 Stephen Girard Bldg. 

Philadelphia, Pa.

6 6 6
yra tai receptai del 

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszczio.

Užmuaza mikrobus.

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

t

Aptiekoae

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

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

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis,

Galvos perszalimas, Užkimimas gal-

Laidoja kunua numirėliu 
automobilius del laidotuvių, krikss*

J

»

>

I UJU UiulUJUM ,

Tik prie skaitymu daug imasi, 
0 tas ant gero joms iszeia, 
Kada prie senatvės daei$. 
Tegul kožnas tuos žodžius 

gerai užkavoja, 
Gerai in pakauszi inkloja, 

Gana jau gana, 
Daugiau jau netelpa.

T*

iJuozas Karaszauskas;
1 < lE-T-l IWlfiW A O 4

Pasamdo

liniu, veseliju, paaivpžinėjimo ir t. t
520 W. Centr* št., Mahanoy City, Pa.

LIETUVISZKAS AGENTAS 
—:----------- :— »

I
Apdraudžia namus, rakandus, Į 

automobilius Ir visokius kitokius I 
daiktus nuo ugnies. Teipgi kito I 
kius apdraudimus kokius tik kaa | 
reikalauja. Geriausios ir didžiau- į 
stos kompanijos amerike.
137.189 ,W. CENTRE STj 

MAHANOY CITY, r A. ‘

I

J t

■
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.

DKvnav?

— Kuiso ir Mapel Hill 'ka
sikius nedirbo praeita sereda.

— Nedeiioj ekskureija in 
New Yorka ant Readingo ge
ležinkelio.

— Jeigu norite aptverti lo
ta ant kapiniu, tai‘kreipkitės 
pas Antana K vi pa, jisai apci- 
mentuoja lota po 75c už pėda. 
Jo adresas No. 9 North A $t.

Žinutes isz
Pottsvilles Sūdo

Panedelyj pradėjo szauk- 
ti džiure ant pradėjimo teisino 
Antano Jakubonio isz McAdoo 
už nužudinima .Juozo Valai- 
czio.

• Tarp kitu kaltininku už 
nesuszelpima savo moterių ir 
vaiku buvo ir szitie: Juozas 
Stankeviczius isz M i ners v i Mes 
turi mokėti savo paežiai $20 
ant menesio; Juozas t rbona- 
viezius isz Taniakves $30; S. 
Miroeki isz Shenadorio $40; 
savo paežiai.

• Franas
isz M inersvilles, 
likos suruztas mazgu moterys
tes su 15 metu Ona Postus isz 
Buck Run. 
juos suriszo.

Sude slankioje po kari
etomis \isokiu tautu žmones, 
laukdami per dienas pradėji
mo teismu. Ant juju veidu ma
tyt rii|M‘stis, neužganadinimai 
ir baime.

Teismas Stanislovo Mil
ini t o, salimi n ko isz Tanui k ves, 
prasidėjo už užmuszima Ed
vardo Ragen su automobiliniu, 
kuri mirtinai sužeidė arti New 
Philadelphijos.

Sk va juris Shirner suriszo 
moterystes

Daniels 35 metu 
priverstinai

Sudže Beehteljs

mazgu moterystes Frana 
Slamski su Ona Paszkauskiu- 
<e. Abudu isz Frackvilles.

Džiure iszrado tris bro
lius Yodžius isz Shenandoah, 
nekaltus už sumuszima \Jado 
Šlaviko, bet palie|>e jiems už
mokėti sūdo knsztus.

ANT PARDAVIMO.

k Namas su visoms vigadoms 
ir gazu, ant puses loto, su ga- 
radžium del 2 automobiliu. Ga
lima tuo jaus insikraustyti.

1106 E. Centre St.'
M aha noy City, Pa.t .38)

◄ Reading 
v b nes >

►

$4.00
IN

NEW YORKA
ARBA

$5.00 
Up-The-Hudson Upėj 
NEDELIOJ 15 MOJAUS

Dubeltavas 
Tikietas

\..
1

mir-
» 

ant 
buvo 

pervirszinio

— Priežastis staigios 
ties Viktorio Žiogelio, 65 metu 
kuris krito negyvu name 
235 E. .Centre uiyezios, 
isz priežasties
naudojimo alfkoholiaus. Vikto
ras Suimtojo ir Nedėliojo ba
dai gere sunkei. I)r. Auszra 
iszrado laike 
Viktorais turėjo 
muez”

Dr.
egzamino buk 

savyje
ir nuo to mirė.

kasyklos czionais nedirba tai 
žmonelei isz mibodumo gero 
namine, po tam krinta kaip 
muses, kyla musztines ir nesu
pratimai kad palicije nuspėja 
kimszti in Roza.

— Jonas Sadauckas,
W. Mt. Vernon uli.,
žeistas Maple H ill kasyk losią.

Paulina Kalėda, duktė 
Mikolo Kalėdos, S. Bridge uli., 
iszteka už Juozo Szirksznio. 
A’eselka atsibus 18 Juniaus.

“tu
I

Kada

408 
liekos su-

Plymouth, Pa. —Per eksplo- 
zije parako Lance No. 11 kasy- 
klosia, likos užinusztas Marti
nas Kaspara, o jojo žentas Rai
mundas Gutovskis, 30 metu 
baisei apdegė ir netdko akies. 
Likos iszvežtas in Mercy ligon
ini! ia in Wilkes-Barre.

Pittston, Pa. — Pasimirė 58 
metu angliakasis Mikolas Da- 

, ginies Lietuvoje. 
Jis Pittstone iszgvveno 35 me
tus ir paliko naszle ir du vai
ku. Buvo nariu vietiniu Lietu- 
vi^zku draugijų ir Amerikonu 
Woodsmen (’irele. — V.

raszkeviczius

Detroit, Mich. — Szv. Jur
gio parapijoj yra rungiamas 
milžiniszkas koncertas 15 die
na Gegužio, po vaMovysta B. J.

vargonininko. Szis 
biM labai gražus,

da tokio koncerto Li<‘tuv(‘i 
girdėja.

Nakraszio, 
koncertas 
nes 
ne yra girdėja. Prof. Nekra- 
szius pribuvęs in musu parapi
jų tik kėlės sanvaites priesz 
Velykas, jau daug nuveikė ir 
viskas sziandien kitaip iszro- 
do, todėl padėjo nemažai spėkų 
ir per kūles sanvaites — kož
na vakara sunkei lavino 'kova. 
Szis koncertas bus su daug pa- 
marginimais. Todėl Detroitie- 
cziai neužmirszkit atsilankyti 
Nedėliojo, nes induas eis ant 
Szv. Jurgio parapijos.

Wilkes-Barre, Pa.

pasimirė 
pasekmių

Jonas 
Sznipas, 27 metu liiiris Gruo 
džio mėnesyj, dirbdamas ant 
elektros stulpo, nupuolė žemeu 
ir 'susižeidė, dabar 
nuo susitrenkimo
Paliko tėvus, keturias seserias 
ir du broliu.

— Mirė Juozas Senkus, pla 
ežiai žinomas Durvea, ir buvo 
vienas isz pavyzdingu Lietu
viu — bene pirmutinis isz Lie 
tuviu ežia apsigyvenęs; jis vr 
atvažiavus in Amerika priesz 
35 metus ir visa laika ežia isz- 
gyveno.. Paliko gražia szeimy-. 
n'ele: keturis suims ir tris duk
teris, viena broli isz
Yoi-ko ir savo moteri. Palaido 
tas ant Pitistono Kapiniu.

Susikūlė kel i autoveži- 
mai ir sužeisita isz Lietuviu 
yra: isz Druyea .Juozas Valiu- 
konis ir Mikas Maleskis; pi r 
majam perskeli* galva, antram 
sutriuszkino menties kaula. V.

>W

8:20

Specialia Trainaa Subatoa Naktį

Isz Ryte
Shamokin . . .......................... 1:00
Mt. Carmel ......................... 12:59
Ashland ................................ 1:51
Shenandoah ......................... 1:30
Mahanoy City ..................... 2:19
Tamaųua .............................. 2:46
In Jersey City pribus .... 8:00 
New Yorka (Liberty St.)
New Yorka (W. 23rd St.) 8:40

Pasažieriai del Up-the-Hudson 
paims laiva iszplaukiant isz Jer
sey City 8:20 ryte Standard Time.

GRĮŽTANT— Treinas apleis 
apleis New Yorka nuo W. 23rd 
St. 7:47 vakare, nuo Liberty St. 
8:00 vakare, isz Jersey City apie 
8:15 vakare, pagal Eastern Stan
dard Time.

PANEDELI 6 JUNIAUS
Keturiu dienu ekskureija su 

su palydovu in
WASHINGTON, D. 0.
Visi ekspensai apmokėti. Apie 

daugiaus raszykite pas 
Č. O. ROPER, D. P. A.

Williamsport, Pa.

tat-RBadliigo Geležinkelio

IB

nuo guzo, 
spėjama

Philadelphia, Pa. — Balan
džio 16 diena nelaiminga mirti 
patiko Magdalena Kincziniene, 
po tėvais Ukanaite, 37 metu 
gyvenusi prie 251 N. Robin
son St., ir jos duktė .Jv-dina 
Kinezinaite, 6VL» metu amžiaus. 
Jos abi nntroszko 
kuri atsiekęs, kaip
szoltdamas ant peeziaus kati
nas.

Žuvusios vyras Pranas Kin • »
czenis tuo laiku buvo darbe. 
Jis iszejo'dirbti szesztadienio 
ryte, 1 valanda nakties, palik
damas savo žmona ir (lukteri 
ramiai mieganezias. Sugryžea 
isz darbo 3 valanda po piet, 
jis rado jas abi gulinezias, bet 
jau negyvas. Abi nuvežta in 
ligonine, bet atgaivinti
pasiseke. ___ , —N.

E ■>—An.

•r®

BAULKIK .

!•

..’>1 A

i<3

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

“KirazKu^KUOT?T A- RAMANAUSKAS
XJN XmZjJlil U jfxJttXkXjX v XV. U • ___  LIETUVISZKAS GRABORIUS

MILL & PATTERSON STS.,

ST. CLAIR, PA.

KINISZKU ARKLIUKU.

34 Amerikoniszki kareiviai 
isz 15-to pulko, Tientsin*, Ki
nuose naudoja mažus Kinisz- 
kus arkliukus idant galėtu' 
groieziau ir geriau patruliuoti
mieste laike pareikalavimo.
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lnxbalnamuoj» Ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabua pąruo 
47.ia nuo papraiicziauala Iki prakil | 
niausiu. Parsamdo automobilius da) 
laidoluvlu, veaaliu, kjrlksxtynio b 
kitiems oAAlvBŽinėjlmania

Rel) Talafonas I87R-M

LiatuvUrkas Graboriut

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

AIK IV. Stirure ’ii., 

MAIIAXOV (ITT, PA.
MS MAUKE F sT .

TAMAQUA, PA.

G
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The Pennsylvania Exchange Bank

(Buvęs po vardu Baltic States Bankas)
322 EIGHTH AVE. NEW YORK, N. Y.

1

Maizeville, Pa. — Jurgis Jes- 
keviczius likos smarkei apde
gintas, kada apslobo ir puolė 
ant karszto pecziaus. Daktaras 
ji gydo namie.

— Ona Andruszkevicziute 
važiuodama nuo darbo ant tru
ko isz Frack vilius namo, nukri
to ir likos skaudžei sužeista 
ant pecziu. Gydosi namie.

a

Utica, N. Y. — Tūlas Lenkas 
persipjovė sau gerkle skustu
vu ir nuvežtas ligoninėn, dide
liuose skausmuose 
Palaidotas Gegužes

pasimirė.
5 diena.

Paidarymo galo priežastis spė
jama, buvęs nepasisekimas sn 
namu, o nuomininkai iszsi- 
k raustu,

nuomininkai
tai susirūpinės ir jis 

pats iszsikrauste in amžinanti’ 
Du menesiai atgal pasi

mirė tūlas 
Kadangi tada

nn

Lietuvis — K. AL 
buvo szalta, 

daug sniego ir negalėjo in ž<‘- 
mes užkasti, todėl padėjo ko- 
plyczion. Velionio likusi mote
ris buvo neturtinga, negalėjo 
sykiu graboriui užmokėti, to
dėl mokėjo po truputi kas sa 
vaite (“instalmentais”). Tula 
nioteriszke buvo ant tos nasz 
les užpykusi, ir su savo ilgoku 
liežuvėliu pradėjo ant tos mo
teries visaip negražiai szneketi 
ant galo pradėjo pasakoti, kad 
tos naszles mirusi vyra grgba
rius iszemes isz-karsto ir
vilkes siutą, uždai kad ji, gir
di neužmokejusi. Kalbos paėjo 
po visus Lietuvius. Pradėjo 
vienas kita klausinėti: ar tei 
sybe tas? Iszgirdo ta ir grabo 
rius, ir labai nusistebėjo.

Gegužes 1 diena atsibuvo 
velionius kūno laidotuves. Gra 
borius liepe visiems Lietu
viams sueiti ant 
atidaręs karsta, liepe visiems 
žiūrėti, kad tebera 
karstas ir velionis 
tuo paežiu siutu. Tada visi su
prato, kad ta ilgaliežuve mote, 
rele visus Utiea Lietuvius per 
bjauru kriuki nuitrauko.

Ir tai jau nebe pirmas sykis 
ta moterėlė taip “

Butu gerai, kad kas jai ta 
ilga liežuvi kaip nors 
tu.

Lietuvius.

visiems 
kapiniu, ir

'tas pats 
tebevilki

pasi'darbuo-
ja-

pririsz
— \r.

PAJESZKOJIMAS
Mano brolis Juozas Barkaus

kus, kuris paeina isz Seinų aps.
., Kalviu 
yveno po

sziuo adresu: 116 K. Centre uli. 
Shenandonb, Pa., bet dabar ne- 

Kas apie ji 
praszau 
svarbus

Kapcziamiesczio vai 
kaimo, kuris pirma ;

Is 
g

žino kur gyvena.
žinotu arba jis pats, 
atsisziurkt, nes yra 
reikalas isz Lietuvos.

Europe Lithuania.
BarkauskasAndrius *,«».

Seinų apskiiczio, Veisėju 
valscziaus, Veisėju miestelis.

FARMOS! FARM0S! ;
»

Lietuviu kolonijoj parsiduo
da 14 labai gražiu farmu; del 
platesniu .žinių rasZykit: t.38

J. A. Žemaitis > 
R. No. 1 Box 17 ‘ 

Fountain, Mich.

Skausmus ir gėlimus nutildo

PAIN-EXPELLER
ValibaiankllB uireg. S. V. Pat* Ofise-

DRAUGAS REIKALE

KARCZEMOJE.

Vaikas alėjas iii karezema 
praszyti tėvo kad eitu namo 
sako:

— JYduli, eikib namo, ba 
molina labai serga!

—• Eisiu, eisiu,

>

t’vk d a kelis

— ICikie groieziau, ba Jo
nukas inpuole iii skiepą 'ir ne
gali iszlipti.

— Tegul palaukia 
ateisiu.

Tėtuli lankas truko ant 
baožkos ir varva.

O tu padla, kodėl man 
groieziau a’pie lai nepasakei. 
Bogkim kogreieziausia namo, 
ba gali atsitikti didžiausia ne
laime! *

(r;

pa'kol

m imszai nūs

PAS1SKAITIMO KNYGELE No. 199

Puiki Pasaka apie Juoda Peria — 
Bauame Dievo 
žinos — Virokas Smcrties — Dzūko 
Pasaka.— Dapildymas Ncdatekliaus 
Jubilėjinio po Grunvaldo Muszio hu 
Kryžiokais 1410 meto — Sudas Dievo 
— Turtingiausios Moteris Amcrike — 
Priežodžiai, — Visokios Mįsles. .15c.

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

Klausimas Sav-

l

Naujas. Didelis 
Sapnorius jau 
Gatavas

žmogus 
Knyga

*

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
•iszaiszkina visokius sa
pnus kokius 
gali sapnuot,
puikiai drueziai apda
ryta kietais atideklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

.4 4{4 .............u................... .

W. D. Boczkauskas-Co. 
Mahanoy City, Pa.

LIETUVISZKAS 
SZOKIU ALBUMAS No. 1

MUZIKE ARB \ NOTOS ‘ 
DEL PIANO

TURYNIS:
Sccita Polka 
Lietuviu Marszaa 
Suktinis Polka 
Lastucza Polka 
Tu Mano Mieliausia Polka 
Vamzdelis Polka 
Ducaty Polka 
Griež Polka 
Szvilpis Marszas 
.Klumpakojis Polka 
Marcele Polka 
l'adc-Espan Valcas 
Noriu Miego Polka 

i Helena Polka < 
Mojavos Vainikas Polka 

^Rasluca Valcas ’ 
Mojava Vėsina 
Augonele Polka;

*

X

v

Valgykite Daugiaus 
Vaisiu ir Daržovių

todėl Suv. Valstijų Ag-

(MV: 1L i?

v.I ,
Ilgėjimas Tėvynės Marszad 
Lietuviu Vestuvių Polka 
Lietuviu Galopas 
Pijonkeles Valcas
Pampilionas Polka 
Nekaltybė V al c as 
Lietuviu Kadrilius

<
Muzike alszku budu sutaisyta ir C

lengvai grajyti. J
Preke »u priaiuntlmu tiktai 75c. <

W. D. BOCZKAUSKAS-CO. J 
MAHANOY CITY, F A. >
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DRAFTAI — CZEKIAI
Iszduodam czekius ir draft us ant Banku Lietuvoj 
kaip dolariais taip ir litais. Taipgi iszraszom draftus 
Jusu ar Jusu gavėjo varde persiuntimui užsienin, 
nežiūrint kokioj valstybėj.
Rysziai su daugybė korespondentu duoda galimybės 
raszyti czekius—draftus ant artymiausiu Jusu pri
ėmėjams banku.

Siuncziame pinigus in Lietuva doleriais ir litais; dastatom perlaidas 
in visas pasaulio dalis paprastu budu, kabeliais, czekaia-draftais; par
duodam laivakortes, keleiviu czekius, svetimu 
bonus. Reikalaukite musu kurso.

valstybių pinigus ir
Specialos sąskaitos 4 S o in metui.

EXTRA 1 PREKES NUMAŽINTOS 
TIK PER 30 DIENU.

Naujausiom mados puikios kortinos, 
padaryti isz geriausios materijos, 
labai puikiai padaryti kaip ant szio 
paveikslo parodyta. 50 coliu platumo 
ir 3 mastai ilgio.
už maža preke. Regulariszka preke 
szitu kortinu $3.50 pora, bet per 
szita menesi parduosime tais pui
kias kertinas dvi poras už $3.98 arba 
4 poras už $7.50. Prisiuskite tik 35c

Gydytojai pataria žmonėms 
valgyti (langiaus vaisiu ir dar
žovių, 
rikultures Departamentas duo
da paturima valgyti daugiaus 
szpinaku, ei Imliu, rabarborin 
ir panasziu daržovių, nes jie 
sujudina žmogaus kepenius. 
Daug(‘lis ligų paeina nuo ne
veiklu kepeniu, apgalėti tas li- 

Imtinai reikia valgyti ne
va l.gius. Virszminetos 

daržoves p-aliuosuoja vidurius. 
Daugelis ligų nukreipiama jei- del nusiuntimo kasztu ir paraižykite 

kiek poru 
kortinu. Užmokėsite kada aplankysite 
kertinas savo name. Užganėdinim.i 
gvarantiname arba sugražiname pi
ningus jumis adgalios. 
bet prisiuskite užsakima dabar nes 
vėl negausite tokio pirkinio. 
^PRACTICAL SALES COMPANY 
£219 N.

gas 
kuriuos

žmogaus

gu žmones tik apsipažintu su 
tinkamais valgiais ir ju užtek
tinai valgytu. -^—F.L.I.B.

Valgiu Gaminimas

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato.
a udek 1 i na i s apda ra i s.

Preke tiktai $1.50
W. D. BOCZKAUSKAS-CO 

MAHANOY CITY, PA.

Drūtais

■»! 1 •xcm'x >m»- -ex-iw 1 mew '-x.»"eisaii *><sia 1111

JOS. P. MILAUSKAS
Lietuviszkaa Skvajerie

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

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.
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Didelis pirkinys

reikalaujate tu puikiu

Nelaukite

IRVING AVE. DEPT. S. 
CHICAGO. ILL.
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Dr. Mendelsohn
PRANĖS ZIM AS I

Pranesziu visuomenei kad mano ofisai bus uždaryti 
nuo 1G Mojaus iki 20 Mojaus nes važuoju in Washington 
atlankyti garsingus klinikus ir susivažiavima garsingu 
gydytoju, idant datirti daugiaus žinių apie visokias 
ligas ir j u gydimą. Po virsz-minėtam laikuj vėl busu 
savo ofise ir priimsu ligonus kiekviean diena iszskirent 
Nedeliomis. Todėl praszau szita nepamirszti.

Dr. Mendelsohn
12 E. Market St. Wilkes-Barre, Pa.

PARSIDUODA LOTAI
MIESTE SELTZER CITY

NORWEGIAN TOWNSHIP, SCHUYLKILL PAVIETE- 
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j! Yra tai viena isz gražiausiu ir sveikiausiu vietų visam Schuylkill Paviete. Dvi
Įj! miles nuo Pottsvilles, ir tik viena mile in Miners viii*.-Arti in asztuonls kasiklas. 

paeitas, iszmieruotos. ulycrios
r t iiiiiuo imu ruvioviuuo) ii via viviia luiw 1H luUlC 
d Mieste invest! elektrikos žiburei, telefonai,
i!
i

$"Ai

vandenines paipos in vestos, dreinai ir viskas kas, tik reikalinga mieste. Apie
dauginus informacijos kreipkitės pas

JUOZĄ MAUER, 422 NORTH SECOND ST. POTTSVILLE, PA.
. Galima susikalbėti Lietuviszkai.
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