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ISZ AMERIKOS
356 PASAŽIERIAI ISZGERE 

59,800 BONKAS ALAUS.
New Yohk, N. Y.,—Kiek gali 

iszgiart gėrimu 356 žmonis in 
penkis menesius laiko!

Sztai pasircMlc, buk ant laivo 
Franconia, radosi 356 pasa- 
žieriai, kurie radosi ant svir
tines ekskursijos aplinkui svie
tą, kokia tai ekskursijos lankei 
parengineja.

Tiejci 365 žmonys per ta lai
ka iszgere 5,600 bonku geros 
arielkos, 6,950 bonkas vyno, 
59,000 boirfku alaus ir surukę 
18,000 cigaru.
Ii on e ar ne!

Linksma kc-

sylvanijoi.

LIETUVAITE
NUŽUDYTA

DU VAIKINAI ATVEŽE IN 
LIGONBUTI NUŽUDYTA 

MERGINA, PO TAM 
PABĖGO.

Cleveland, Ohio., — Praėjusi 
PaJiedeli, po pusiaunakti 1 vai., 
in St. Alexis ligonbuti, du vai
kinai innesze negyva mergina, 
ir pradėjo nespėjus sužinoti 
kas jie tokie Ji paskui buvo 
atiduota in lavonu narna, km 
per diena lankėsi tusktancziai 
žmonių, bet niekas nežinojo 
kas ji tekia, kadangi nebuvo 
prie jos jdkiu ženklu

U tarn hike ja pažino jos se
suo ir drauge, kurios atsilankė1 
in lavonu narna. Pasidarė kad 
tai Elze Skrebinto, 21 meilu 

Tėvai gyvena 4068 
Jos motinos va r-

i jaunesnes,
yra Valerija ir Berta.

Patyrus kas ji tokia, policija 
tuoj griebėsi jieszkoti jaunu 
automobilistu, kure spėja ja 
iszsivilioje pasivažinet nužudo

T
E. 80-tli Uli.
das Ona

amžiaus.

seseris y

PENNSYLVANIA TURI
1,213,785 AUTOMOBILIUS.
Harrisburg, Pa.,—Nuo pra

džios meto Biuras.Transporta- 
cijos iszdave 1,213,785 laisnu 
ant varinio automobiliu l’enn- 

Kas metas 'mo-
torciklai vis daugiau susima
žina, nes praeita meta buvo 
iszduota 10,668 laisnu o szimet 
lyg 1 Junintts iszduota 10,431.
Del treku ir kitokiu darbiniu arba ji pati norėdama isz ju pa- 

iszdnota 
Visokiems auto-

188,-

dienos

automobiliu 
647 laisnu.
mobiliaus iszduota laisnu lyg 
sziai dienai buvo 1,523,68.: 
Gal lyg paskutinios
sziu metu, skaitlis automobiliu 
daejs lyg dvieju milijonu.
BJAURIAUSES ŽMOGUS 

PENNSYLVANIJOJ.
Mount Carmel, Pa. — Kokis 

♦ ai itacgAnniMiccjaH in Williama 
Littlbalcs, cigaru sztoreli, pa
davė jam dolerinia bumaszka 
už pakeli paperosu, sakyda
mas neregiui, kad tai penkine 
bumaszka. Nerogis mane kad 
tai teisingas žmogus ir iszdave 
jam reszto isz penkines.

Po kokiam tai laikui 
vaikas, kuris jam prigelbsti 
liiznijo, Willimas užklausė vai
ko ar tai teisingai yra penki
ne, bet vaikas pasakė kad tai

kuris jam
atėjo

begti, sz<Jko isz važuojanezio 
automobilio ir užsimusze.

Jos drauge, Marie Ostasiuk, 
jauna vedus moteris, buvo su 
Elze iki vidurnakezio ir paly
dėjo 
kuri
Ji buvo paskutine kin i mate ja

ja t an pasivažinėjimai! 
atncsze Skrebiui ei mirti.

Marie pasakojo kad ji su El
ze Pavakare buvo Lu
na parke, paskui 11.30 vai., 
na>kti jas parvežė du pažistami 
vaikinai in Skrebiu namus. 
Paskui Elze paledyjo Mare iki 
j-drylkario ir ten belaufldant du 
nepažistami vyrai privažiavo 
prie ju automobiliu, kurie shk,e 
pažįsta Elze, ir pasisiūlė jus 

Elze važiavo syiiu,
lydėdama Mare in jos namus. 
Ten Mare kalbino Elze likt su 
ja per nakti, bet Elze gryžo su 
tais vaikinais, nors Maro liepe 
jai nevažiuot su jais.
daugiau nieko apie ja negirdė
jo iki rado negyva lavonu na
me. —I).

pavėžėti.

DJJ-KART SANVA1T1N1S LA1KRASZT1S
IgZEINA KAB EITARNINKĄ JB EEISYCZIA.
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BAISYBES ROSIJOJ LAUKINIS VAIKAS

miesteBaisi viesulą padare bledcs ant keliu milijonu doleriu 
je. 'fiikstancziai žmonių pasiliko be pastoges ii* neteko visko. Redakorius 
diena aplaike gromata nuo savo sūnaus, kuris tame mieste gyvena,

Indianapolis, Indiano- 
“ Saules” ana 

pi’aneszdamas, kad toji 
baisi nelaime atsitiko tik vienas blokas nuo jojo gyvenimo, bet blokas kuriame jisai gyvena
visai likos nedalypstetas.

RICINAVOS ALIEJUS ISZ- 
GIALBEJO MERGAITEI 

GYVAST.
Lebanon, Pa.,—Dvieju metu 

mergaite, Katriute Delp, trys 
sanvaitos atgal nurijo atidary
ta dubeltava špilka, ir norint s 
tris specialistai ant josos dirbo 
sunkei, idant iszgaut špilka 
isz viduriu, bet nieko negalėjo 
padaryt. Ant galo atvežė me
rgaite namo ii* szeimyna lauko 
kas dien mergaites mirti.
sio» bobule panaudojo senins-4

; da- 
ricmavo

Isz Visu Szaliu
' i/ • įL 1 * '!*j

—bfm ote į r nr

NUŽUDĖ SOVIATU
MINISTERI

t 1 '

idant iszgaut

Jo

šia gyduole ant mergaite 
ve kelis szauiksztus 
aliejaus mergaites vidurei alsi 
siliuosavo ir špilka iszojo. 
Mergaite dabar sveika.

NUTRUCINO SUNU
NELABA MOTINA NUTRU

CINO SAVO SUNU IDANT 
UŽGRIEBT JOJO DALI.

26 SUŽEISTI, SUMISZIMAI 
PRIESZAIS LENKUS VI
SUR. VARSZAVE ARESZ- 
TAVOJO 64, SUSZAUDE 

MONARKISTUS.5

PALICIJOS VIRSZININKAS 
OPONSKI NUŽUDYTAS.

DINGO KELI METAI AT
GAL, VĖL SURASTAS 
BET BUVO LAUKINIS.

Moskva. — Rusai pradėjo 
a t k e rsz i 11 e t Lenk a m s v i su r 
kaipo ir. Mpnarkistams, kurie 
buvo priežttste nužudinimo 
Rusiszko ministerio Varszave.

Uta minko vakaru 26 y pa tos 
sužeistos prigulinezios 

Leningrado Komunistu 
Kliubo, per inmetima dvieju 
bombų in svetaine kurioje lai- 
kvta susirinkimas. *

Po tam asi tikimu i likos pa
dėta bomba ant geležinkelio 
ant kurio važiavo policijos vir- 
szininkas Oponski su dviems 
asistentais, draugaudami Len- 
kiszkam pulkininkui Yani 'ku
ris keliavo in Minską. Bomba 
truko užmuszdama ant vietos 
Oponski ir jo du asistentus o 
Yani sužeidė.

Sumiszimas kilo 
Lenkiszka Ambasada bet vis
kas amabasadoj apsaugota nuo 
maisztininku.

Pavojus didelis tarp Rusijos 
ir Lenkijos, o kaip diploma- 
tiszki žinunai kalba, tai be ka
res ne apsieis. Angliję sutrau
kus visus ryszius su Rosije lai
ko szali Lenkijos. Neramumas 
.Lenkijoj ir Rosi ji j didelis ir 
galima tikėtis kruvino szokio 
bile diena.
SUDEGINO SAVO PAOZIA.

Paryžius. — Name spaustu
ves kurioje dirbo kaipo maszi- 
nistas, dotektivai rado dide
liam pecziuje (boileri) žmo- 
gis^kus 'kaulus. Pradėjo tyri
nėti ken tai butu ir greitai 
daejo ant pedsakio žūdintojaus 
nes maszinistas Povylas Ver- 
mande kėlės sanvaites atgal 
padekavojo už (liūsta, sakyda
ma, kad iszvažiuoje in Marsi- 
lije in kur detektivai iszvažia- 
vo ir a ręsdavo jo Vermande.

Laike tyrinėjimo Vermande 
prisipažino buk savo 
pirma užsmaugė po tam 
nesze josios4avona in skiepą ir 
sudegino pecziuje. Priežaste 
tosios žudinstos buvo ta prie
žaste, kad jojo jauna ir patogi 
moterėlė užsidavinejo su jau
nu 2 metiniu jaunikiu, 
jau ne karta užtiko meilingam 
glebije. Jojo motere prisipaži
no vyrui paskutini karta su 
judosiszku nusiszipsojimu, ka
da vyras atėjo isz darbo, buk 
ka tik josios meilužis jaja ap
leidi. Vyras pasiuto iszgirdes 
toki pripažinimu savo paezios, 
permeto ant grindų ir patol 
smaugė balta kakleli, pakol ne 
iszsmaiigo isz josios gyvastį o 
idant užslėpti žudinsta, sude
gino josios kuna. Peczkuris ra
do szmotelius kaulu pelenuosią 
ir apie tai danesze policijai.
SMARKUS

VOKIETIJOJ.
Berlinas. — Trys žmonis li

kos užmuszti o daug sužeista 
per cikloną kuris praputo pro 
Osnabruko aplinkiniu, apie 70 
myliu nuo Bromo. Suvirszum 
trvs szimlai namu •F ,
griauti; telegrafo ir telefono 
komunikacijo likos pertrauk
ta.

— Rusai 
Lenkams metinio su

nky va ir nepaprasta.

likos 
prie

prieszais

žmoni u,

Varszava. — Ana diena at
važiavo turtingas kupezius su 
savo Hiinum p. Bloomenthal isz 
Lomžos, idant sunu pataljiyti 
prieglaudoje ant gydimo, nes 
yra beproeziu.

Is tori je to 12 
liaus yra
Vaikas turėdamas 9 metus, isz- 
ejo su tėvu ir namiszkeis in gi
ria pasvaikszczioti. Vaikas nu
bėgo gyliu in giria ir po keliu 
valandų laiko tėvas užtemino 
kad sūnelio nesiranda. Isz pra
džių nieko sau isz to nedarė, 
nes mane kad vaikueziui nubos 
lakstymas ir vela sugryž. Tė
vas nesulaukdamas sūnelio su
rinko dideliu minia
kuri perjeszkojo visa giria, bet 
vaikuczio nesurado. Tėvas 
pražudė vilti suradimo sūnaus 
ir vi.<ka paliko ant Dievo va
lios.

Kėlės sanvaites atgal Bia- 
lostoke, 
ulyczaites, 
vaikina, plaukais apžėlusi, nuo 
kurio nieko negaloma buvo da- 
žinoti, nes murmėjo sau nesu
prantamus žodžius po uosiu, 

prieglaudoje 
kur radosi tūlas 

ubagas paeinantis isz Lomžos, 
kuris žinojo apie dingima vai- 
go, ba dairgeli kartu aplanky
davo almužna nuo jjono B.

Apsako apie tai dažiuretojui 
kuris tuoj davė žino B., ir tasai 
pribuvo su paezia in Bialosto- 
ka, bet su dideliu vargu paži
nio laikiniam savo dingusi 
sūneli, ir tai tiktai ant gimimo 
ženklo koki turėjo ant pecziii.

Dabar B., atvažiavo in Vnr- 
szava pas daktarus 
su vilczia kad jam 
protą ir kalba.
Vaikas dabar jau turi 12 me

tu, nesupranta ka in ji kalba, 
valgo viską, 
kiauszinius,

nesurado.

ant vienos paszalines 
polieijantas suėmė

Varszava. — Kaimo Munia- 
kome gyventojai baisei inirszo 
ant gyventojos Tutajevos, ku
ri nutrucino savo sunu.

Tutajeva, po pirmam vyru: 
Slyczniova, susilre su savo an
tru vyru ats?krattT h”iw sfiVo 
sūnaus Kazimiero St^czniu, 24

Vaikina uždare 
del ubagau,RUSAS NUSZOVE M. 

VAIKOVA, SOVIATU 
MINISTERI 

VARSZAVE. ' llr ~ .... -...... __
Varszava, Lčnkijo. — 

ministeris Lenkijoj 
Vai ko v, 
czionaitines geležkelio stoties, 
per Bonsa Kovceva 
maskolių, sunu Rusiszkos szei- 
mynos kuri gyvena Vilniuje.

Voikovas lame laiko buvo 
nuėjus ant stoties pasitikti Šo
viniu ambasadorių, kuris keti
no atvažiuoti isz Londono. 
Priesz ateiima trūkio jaunas 
Kovceva priejas prie ministe- 

szeszis kar
tus. Koveevas, kuris yra stu
dentu pasidavė policijai saky
damas: “ 
va.”

Voikoyas yra badai tas pats 
kuris iszdave vi roką ant nužu- 
diniino cariszkos szeimynos.

Dabar Lenkijai gresia dide
li os isz 

'a Ii kilt kare kaip pa n a sze i 
nužudinima kuni- 

Fernandino, Sera-

at u

• ■'

, M. 
likos nužudytas ant

19 metu

vy ru at s?k ra tyt him šfiVo

metu, jaunikaiti, idant prigu
lint jam dali palkita po smert 
jo tėvo, g 
vaiku.

Nežino isz kur pilko arsze'-' 
ui ko, kuri inpyle in sriuba, kh- 
ria sūnūs suvalgė, neprijaus- 
damas jokios nelaimes. Po ko
kiam tai laikui Kazimieras pa
vojingai apsirgo. Motina no
vos rupindaamasi sūnelio svei
kata, nuvožė ji pas daktaru iii 
miesteli Slomnikus, bet klakta- 

•ras nesuprato ligos, manyda
mas kad tai kolera paliope va
žiuot namo, kur in dvi dienas 
po tam mirė.

Laidotuves atsibuvo malszei 
be jokiu nužiurejimu ir nelaba 
motina mane kad viskas mal
szei užsibaigė. Bet pus-brolis 
Aleksandras, gyvenantis Mie- 
chove, dasiprato kad'ne viskas 
yra taip, kaip reike būti, nuva
žiavo in policijos bjura, apsa
kė savo nužiurejimu, melsda
mas policijos idant iszkastu la
voną pusbrolio ir'daktarai per- 
žiurėtu jojo vidurius. Daktarai 
ir policije iszpiide pageidima 
Aleksau'di'o ir isztikruju rado 

viduriuosią daug

alėtu likti del Tūta,jo

NUDURE TĘVA 5 KARTUS 
GINDAMAS MOTINA.

Pliiladelpliia. — Mikola Sli
ver, devyni n metu vaikas, mir
tinai sužeidė savo tęva, už ka 
likos aresztavotas ir uždarytas 
kalėjimo.

Tėvas likos surastas ant 
grindų be žado ir nuvežtas in 
ligonbutia, bet kaip rodos pa
sveiks.

Tėvas snsikivirezino su pa
ežiu, Ona,
(

Sūnelis

ant rodos 
sugrąžys

ypatingai žalius 
kuriuos valgo su 

ževemi, ?bet jaigu kas nori nuo 
jo ka atimt, tai su nagais dras
ko ir spiegia.

Stebėtina, kad in t lis metus 
vaikas pastotu laukiniu ir 
plaukais taip apželo. Gal but 
kad isz dalelio rupesezio, nete
ko prdto.

Žinios isz Lietuvos.

Argi ne 
jaigu net ne-

dolerine birniaszka. 
bjaurus iszgama 
regi apgauna!
NUŽUDĖ GIMINAITI

IDANT APSAUGOT 
SAVO KŪDIKI.

Marion, Ind. 
iszrinktį viena 
ar iszgelbot savo dvieju mene
siu kūdiki, ai- nužudyt savo gi- 
minait Clifford Cox, 12 metu 
vaikuti, Darata Waker, 16 me
tu motere, iszrin|ko nužudyti 
giminaiti užduodama jam tru- 
evznos.

Valdžia daginius apie tai isz 
prisipažino paezios moteres, 
arei’ztUvojo josios vyra Artūrą 
29 metu, kuris pri si pažino po
licijai, kad priverto savo pa- 

t rucvznos

1
Nuo to

DAUG

surastas
riaus, szovo in ji 

Koveevas,

C’žmusziau Voiko-

— Priversta 
isz dvieju —

vaikui, 
sziurenc 
440 doleriu, 
rei kalingi

kurie

ežia ant uždavinio 
nes norėjo gauti in- 
po mirėžiai vaiko — 

buvo jam 
ant užmokėjimo

skolos ant fanuos. Walser sa
ke, kad kerszino nužudyti sa
vo kūdiki, jaigu pati neiszpil- 
dys jojo norą,

LIETUVAITE SUDEGE, DE
GINDAMA VISZTININKA.
Bridgeton, N. J. — Birželio 

5 diena Antonia Petrusziniene, 
45 metu, patiko nelaiminga 

. mirti. Ji buvo iszejusi sudegin
ti seno visztininko, kuri užku
rus, Ugnis pagavo jos drapa
nas. Suklikus nelaimingajai, 
atbėgo jos vyras Zidorius, ku
ris dirbo netoli laukuose. Bet 
jo žmonos Idrapanos jau visos 
buvo liepsnose. Ji pasmiro nu 
vežta in Bridgeton ligonine.

Potrusziniene paliko vyra, 
tris dukteris ir du sunu.

SZMUGLERIAVO 
RUSU IN SUV. VALST.
Philadelphia, Pa., — Newton 

Joseph, tarnas ant laivo
Lūkiu,” likos aresztavotas 

už slaptinga atgabenima trijų 
Rusu isz Kubos, už ka nubau
stas ant 300.doleriu, 
prisipažino, bu’k daugeli RiĮlsu 
atgabeno iri Su v. A'alstijies pa- 
nasziu bildu isz Kubos, kur 
randasi tukstaneziai Rusu, 
Lenku, Lietuviu ir kitu tautu 
žmonių kurie lauke progos in-

Už ko- 
galva aplaižydavo

i i
tarnas 

likos

Joseph

tukstancziai

si gavimo in Su v. Va 1st. 
žna 
szimta doleriu.

pe

60 METU MOTERE 
PAAUKAVO $400 KAD 

JAJA UŽMUSZTU.
— Szeszesz-St. Paul, Minn., 

deszimts metu senumo motoro, 
Tillie Mayers, susirgus ir aplei
sta per savo vyra, bandė pri
kalbint Morris Berner’a, ka* 
reivi.svictines kares, idant jaja 
užmusztu už 400 doleriu, ku
riuos turėjo ir jam noringai 
atiduoto, jeigu iszpildytu jo
sios norą.

Besner neturėdamas darbo 
apgarsino laikraszcziuosia buk 
jisai bile Ikoiki darbu dirbs. Mo
tore perskaiezius apgarsinimu, 
susinesze su juom ir davė savo 
užmanima. Besncris pranesze 
apie tai policijai, kuri senuke 
nuveže in prieglaudos narna

J1..del senųjų. / .1

27 metu, kuria pra
lojo nemielaszirdingai miiszti.

i sz t ra 11 k es k i sze 11 i 11 i 
peiluka pradėjo badyt tęva už
duodamas jam devynis bjau
rius žaiduliiis.

NORĖJO ISZNESZT
PACZIULE IN PADANGE.

Madison, Wis. — Freda Sie
vert, 33 metu farmeris isz Cam 
bridge, norėdamas atkcrszinti 
savo paežiai kad toji užvedė 
teismą ant persiskyrimo, pa
slėpė kelis szmotus dinamito 
tarpe malku prie josios tėvu 
dubos, manydamas, jaigu pati 
atnesz malku kuryt pecziuje, 
dinamtitas eksplodavos ir pa- 
eziule iszleks in dangų. Bet už
manymas nepasiseko ir Fredas 
randasi kalėjimo.

lis politikiuis pavojus, 
t< > g'i........
kilo per 
gaikszczio 
Jovė.

Ar Rosije dabar
Lenkams už nužudinima amba
sadoriaus,
kas gali isz to pasidaryt.

BOMBARDAVO TRUKI.
Belgradas. — Kas tokis pa

dėjo bomba ant geležkelįo 
Nish-Skople'dže, kuri truko su 
dideliu triukszmu, numesdama 
l(/k omotiva 
nuo sztangu

at korszvs

tai sunku atspėti

ir kelis

• •

Paskutines Žinutes.
11 Los Angeles, Calif. — M. 

J. Clary, gavo persiiskryimu 
nuo savo paezios Ik avi toji ji 
bueziavo tik asztuonis 'kartus 
ant meto ir buvo szalta kaip 
ledas.

It Reading,,Pa. — Atsi
klaupdamas prie paveikslo mi
rusios paezios, 42 metu Ado
mas JaknecZ; nusiszove ant 
smert. Pati mįre praeita san- 
vaitia palikdama 4 mažus val-

, ___________________ '

nusiszove

y

vagonus
bet ant giliukio

nieko neužmuszc ne nesužeidė.
J ugosla voki jos valdže mano 

buk tai buvo darbas Bulga- 
riszku banditu.
450 UŽMUSZTI KROKAVOS 

EKSPLOZIJOJ.
Krokuva, Lenkije. — Nedė

lioję eksplozije buvo daug bai
sesne ne kaip isz pradžių da- 
nesze telegrapuii nes eksplozi
joje amunicijos žuvo ir sužeis
ta 450 žmonių. Tame laike 
žmonys ėjo isz bažnycziu ir to
dėl tiek žuvo ir sužeista. Ej<s- 
plodavojo vjso apie 297,000 
svaru sporgstanezio materijo- • ’• ■< . « ■ « • • • * vlo. Drūtis eksplozijos iszkulo
visus langus namu. Yra tai di-

t

į kus.
džiauso nelaime kokia atsitiko
Lenkijoj nuo ^vietines kares,

' '/I
■ .

Ii

paežiu
nu-

kuria

laukiniu

Kazimiero 
arszoniko.

Nelaba motina ir palovi Tu- 
taja n ulba tide ant penkiolikos 
metu kalėjimo.

SUDEGINO NAUJEI GIMU
SI KŪDIKI.

Viednius. — Visti szeimyna 
krianeziaus Helavy likos aresz 
tavoti už nužudinima naujei 
gimusio kūdikio ir krauja-ge- 
dysta. x

Helavy nuo trijų mėtų turė
jo gediszka susineszima su.ži
nia savo paezios su 16 motino 
duktoro Božena. Kada isz lojo 
susineszimo tėvo su dukteria, 
gimo jai kūdikis, dūkto pa
kurstyta per savo motina, po 
pagimdimui kūdikio su pagel
iai motinos, 
po tam supjaustė ir sudegino 
pecziųje. , (

dysta.v

pecziyjfi.

CIKLONAS

likos su-

užsmaugė kūdiki

vii /1 r JI!

Lizbon, Portugalije. — Ko- 
nia po visa Portugalije tankus 
lietus padare ‘daug bledes, nes 
upes iszsiliejo isz loviu užlie
damos užsėtus laukus. Famali- 
coje debesis truko užliėdamas 
visa aplhikipia.

1

GESZEFTAS IR KLASTA.
Veliuona. (“V.“ kor.) —• 

Kauno apskr. Vietos Žydai in
validai žmonėms inkalbineja, 
kad nelaikytu pas save litu; 
nes, girdi, jie krisiu, kaip mar
kes, ir žmonėms pasakoja, kad 
greitai Lietuvoje busią Rusai.

VIZAS JIN LIETUVA 
PANAIKINS.

Kaunas. —

(“V.

“Liet uvis 
nesza, kad visos vizos Lietu
viams invažiuoti Lietuvon bu
sią panaikintos (dabai* reikia 
mokėti $11). Svetimtaucziai 
vienok vizas po senovei mokes. 
Lietuviams važiuojantiems isz 
Lietuvos, viza kainuos 1(H) li
tu ateityj, o pasas dviems me
tams 10 litu.

PALENGVINIMAI 
AMEREIKIECZIĄMS.

Kaunas. — “ L.Ž.
kati dabartine Lietuvos val
džia padaro dideliu palengvi
nimu Amerikieeziams 1/ietu- 
viams: jie gales nusipirk i ne 
kilnojamo turto Lietuvoje ir 
gaus leidimus isz valdžios gy
venti. Jie bus paliuosuoti nuo 
visu mokeseziu, kurie uždeda
ma svetiniu szaliu pttMcziams.

J >

1) pra-

pranesza,
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Kas Girdetį

ne

Teip užmirsztanię d-ryti ge
rai del gyvųjų, uzmirsztaine 
siusti laiszlka dėl tuju, kurie 
josios lauke. Vaikai užmirszta 
duoti meiles žodeli tdvams, 
kurie to gaidže isz lupu savo 
vaiku.

Teip, teip, esame labai duo- 
nus su savo gailesįingumu, 
žiedais ir kulabomiH, kada jau 
ju nesiranda ant szios Aszaru 
Pakalnes.

Jaigu tiejei žmonis butu szia
dien gyvi tai neturetunieni lai-

Isz Lietuvos. Nepataikintas

Tūlas

4 4

daktaras 
priesz

pasuke: 
probibieije, 

nuo pasi-

Virszininkai sveikatos skv- 
riti Illinois, Iowa, Wisconsin, 
Michigan, Minnesota ir Now 
York, kur prob ibiui jos tiesos 
yra laužopios daugiau ne kaip 
kur kitur isztyrinėta buk žino- 
nys ten mirszta daugiau
kaip kur kitur arba pasididino 
ant 300 procento isz priežas
ties prohibicojs.

< lak t aras apskaitė, 
buk nuo laiko užstojimo pro-
hibieijos Su v. Valst. mirė nuo 
alkoholinio užtrueinimo 58,650 
ypatų. Prie to neprisiduoda ne 
tikėtinos mirtis isz priežasties 
kur alkoholius tame buvo kal
tas. O kur papaikimai nuo go
rimo ?

Vienas
Kitados

jaigu žmogus sirgo 
gėrimo, lai turkistfka maudy
kle užtekdavo jam ant iszsipa- 
giriojimo, bet sziadien tokiu 
žmonių nervai yra pagedia ir 
kaip kada reike keliu sanvai- 
cziu idant pastotu vėla ant ko- 
jiL

Jaigu da ilgiaus 
kvaila probibieije,
gio visas sklypas nueis 
džia žemia.

I ko ant juju dirstelėt ir isztart 
ddkinga žodeli juju ųpgiminv.

Mano nuomone tokio gailr- 
stingimo yra:

Kaip asz miniu, nenoriu pa
mokslu, dūsavimu; nes juju ne
reikalausiu, bet sziadien, ryto, 
po ryt, kožna diena, geidžiu 
apturėti tajo rožes bumbureli, 
suspaudimu prietelingo delno, 
žodeli suraminimo,— o tada 
szirdis mano bus sustiprinta ir 
suszildyta o taria, galėsiu szi 
svietą apleisti užganadytas ir 
suramintas, kad už gyvasties, 
mane žmonis mylėjo ir buvo 
man teisingi lyg smert. ATgi 
neteisybe?

septynis 
nuszove,

galva-žudi st ruo-

tada galėsiu policininkai veik

t u rosime 
tai neužil- 

skra-

Paskuiiniuosiu meluosiu in
ejo in mudu žinonis-žveris. Ne 
tuip senei skaitome kad netoli 
Biuhipeszto, Austrijoj, randa
si kūdikis kuris yra visas apže- 
lias ir rėplioję kaip liėždžion- 
ka — žmogus bezilžione. Bet 
dabar skaitomo apie nepapras
ta sutevrima žmogus-varle.

Tojo žmog-varlio rankos ir 
kojos — neturi ranku tiktai 
j ra panasZios in varles letena, 
t<idel ir ji praminė taip. Zmog- 
varlis plaukine jt* •didelioje 
stiklinėje dežeje taip kaip var
le. Jojo plauezei yra labai di
deli, todėl gali panerti ilgai po 
vandeniu ir nie'ko jam tas ne
kenkė.

K —:---------

Pliekimas vaiku nevedi' prie 
paklusnumo, 
kams vien 
blogus darbus.

Priesz baudžiant vaiku, su
žinok iszti’kruju ar jis tyczia ar 
net y ežia prasikalto Jeigu ne- 
fycziomis vaikus ka nors pada
re tai su juom tėvai visai ki
taip turi elgtis, nes taip yra su 
augusiais nieks juos nekaltina 
kuomet netyeziomiskokia klai
da padaro.

Leiskite 
sau pakentėti

vai-
uz

Svarbiausia ati
taisyti, ir taip vaikus 
mokinti. Bet kuomet tėvai svki 
randa kad tycziomis vaikas ka 
padaro, nelaukiant, reikia nu
bausti,
kodėl nubaustas, 
kui parodyti 
blogo nuveikė, 
nas vaikas supranta 
tėvai pyksta. 'Levams nereikia
prisilaikyti prie sunkiu ir asz- 
triu, nes kitlkviena bausme. 
Ir erzina kate, tegul kate su 
jiiom apsidirba, nes katės in- 

areziaus juos už-
Ir taip su daugeli kitu 

Tik tegul tėvai su-

reikia

plaukinėje

.Nesenei mirė gana 
žmogus ir ka apie ji 
ezei apraszinejo,

Ir vaikas turi suprasti
Reikia vail 

kad jis ka noils 
Net labai jau- 

kuoinet

Dievas, Jėzus Kristus, pomiriu 
nis gyvenimas, Szventi Sakra
mentai. Ir Jėzus Kristus, tas 
Dieviszlkas Mkytojas, kuris go
riausiai žinojo, kad neilgai Jan 
ligoniui priseis gyventi sziame 
pasaulyje, -stebuklingai Jave 
Siuvę pažinti priesz mirti per 
kunigo lupas.

Ir pažino, kas tai yra Dievas, 
gerumas ir blogumas, kas tai 

tu, kulku ir vaitojimo, Vienok ' yra Szv. Sakramentai, Dievo 
ta ramybe pranaszavo dar di- malone ir t. t 
dėsni i 
nes žudvnes.

Suvis
1915 motais Sza m pa n i joje vi

ro dideli musziai. 
stipriai gynė savo žemo 
Vokieczciu. Buvo vasario me
nuo ir kelios dienos pertraukos 
ir poilsio nuo žudaneziu grana-

Prancūzai
nuo

. Primines apie 

krai yra, o isz jo pabalusiu lu-
mirties pinti dar didės- dangų, pa'klauwo jis, ar taip ti- 

Vakai’o reikėjo '

TO
SECOND LIBERTY LOAN BONOS

EXCHANGE OFFERING 0? NEW
TREASURY BONDS

Tiesa, kaip Jėzus yra del 
Ta pati dare,

t žymus 
laikrasz- 

tai galema 
butu siitalpyti in kolos knygas. 
Nors daugelis apie ji gerai 
mansio ir mylėjo, tai jaigu bu
tu sziadien gyvas, tai nenesap
nuotu kad tiek žmonių jo gai
lėjosi ir kalbėjo apie ji gerai.

Kaip tai butu gražu, idant 
daugiau kalbėtu apie 

gyvi ir 
ausi- 

jaigu mus palinksmint n 
nusirninimuosia, 

guosia, suramintu 
lindusia ir sužeista szirdi

dreskimas 
gauna, 
dalvku.
pranta savo vaikus.

ATSAKIMAI.
(i rami

žmonvs
mus kada da esame 
galime tai iszgirsti savo 
mi;
musu va r- 

nu- 
o ne 

tada, kada jau esame po žeme 
ii’ nerei’kidauieme niekieno

musu

nerei’kalaujenie 
pagialbos!

Geriau kad už gyvasezio pa- 
duotumem broliszka ranka, ka
da daugiausio to reikalaujeme, 
kada kovojome 
prie szinybes 
nos visi pagyrimai 
ant niek prisiduoda. 
tureli viena žodeli, 
prietels 
bili'ii žiedu, kurie uždengtu mu
su kapa. Geriau turėti viena 
szirdinga aszara gailesczio ka
da jaja daugiausia reikalauju 
ir esmių nulindęs, ne kaip bu 
szelis dūsavimu ir ceberi asza- 
ru kada jau mano kūnas yra 
susti ngias.

Ir kas to uegeistu?
Arsziausia su mumis yra tas, 

kad musu szirdysia tas viskas 
randasi, bet juju nepanaudoja
mo, tiktai tada, kada ntitnirsz- 
ta atsiliepia sąžine ir iszmeti- 
nojimai kad numirszta musu 
mylemieje. Kiek tai isz mus 
gailesį po laikui ir iszmetine- 
jame sau po laik, kad galėtu
mėm daugiau padaryti del tų
jų, pa’kol juos Dievas paszanko 
pas save. Tiktai ana diena tu 
la vedusi dink rele verkė 'kar- 
cziomis aszaromis ne tekus sa
vo tėvo, savo motinėlės, isz- 
metin<‘daina sau, kad teip ma
žai padaro del savo senukes 
motinos, bet jau buvo už vėlai.

su visokioms 
savo gyvenime, 

po smert 
Geriau 

nuo gero 
m* kaip pilna autoino-

ft.

Korespondentui isz 
Rapids, Mich. — Kam ežia ves
ti ilgus disputus 
jau žmojiys žino? Isz to naudos 
ki'ti neturės ir apie tai nesirū
pina kas atsitinka kokioje pa- 
lapijoj — kožnas turi užtekti
nai savo parapijosia. Už teisy
be klerikaliazki koresponden
tai visados sakys, kad tai me
las, norints butu griniausia tei
sybe. .Juk Grendrapiecziai žino 
kcwo tame kalte. Laikrasztis 
ne del ilgu disputu ir geriau 
apie tai daugiau netalpyti, to
dėl tlanesziino nepatalpinome 
ir gailemes už tai, bet tai da
rome del visuomenes gero, ki
taip nebūtu galo tiems dispu
tams.

apie tai ka

ft

M. A. Omaha, Nebr, — Apie 
Ievos sugriehzinima su Adomu 
tik tiek žinome, kiek 
Kasztar mums raszo, i

: senas 
kad su

valgė obuolį — vot, ir užbaig
tas kriukis.

Kožnas iszmintingus žmogus, 
gali pats sau mastyti kaip no
ri. Prasikaltimas musu pirmu
tiniu tėvu, buvo tai nepaklus
numas Dievo, — bet koki obuo
lį jie suvalgė to nežinome ir 
mums tas neapeina — gana 
kad suvalgė. O kas kiszasi ly- 
tiszko prasikaltinimo, tai argi 
rastųsi vyras ant svieto, kad 
notrepsetu aplink vienatine 
moterių ant svieto? Kur Ado-: 
mas galėtu surast sau kita 
prietelka, jaigu kitu nebuvo 
ant svieto? Jdk Adomas turėjo 
tokius, pat kuniszkus pajausi
mus, kokius turi ir sziandieni-’ 
uis vyras ir prisglaude prie sa-
vo Jevutes... Gal szis iszaiszki- 
nimas tamistai užteks.

DOROS NETEKUSIU ŽMO
NIŲ DARBAS.

Szi Ii u Suoda, Mažeikiu aps. 
— Uzia atsitoka kiauros nedo
ru žmonių darl>8.

Balandžio menesio antro die
na, asztnontoj valandoj vaka
ru septyni pleszi'kai — galva
žudžiai, apiplesze Sziliu Suo
dės ūkininką, Partonasa Jozo- 
ma, atimdami isz jo 
tukstanezius litu ir
prie P. Jozonia siuvusi siuveji 
Gabri. P. Jozonia didele sumo- 
sza.

Plcszika 
pini jeszkonui.
77 METU ŽMOGUI 3 METAI 

SUNKIUJU DARBU 
KALĖJIMO.

Retai kada tenka matyti to
ki seni kaltinamųjų suole: vos 
bepaeina,
ncszte atnesze isz kalėjimo in 
teisina. Tasai 
JUz'keviczius, I 
Pažeriu valscz.
apskr., kaltinamus padegime 
Lieponio kluono
Teisme kaltinamasis aiszkino- 
si kluono nepadeges. Per visa 
savo gyvenimą nebuvo teistas 
ir net tardytas, negalėjęs tad 
senatvėje tokiu darbu dirbti. 
Tacziau liudininkai parode ji 
kalt u.

Mariampoles 
Tcismmas priteisė 
ežiui 3 
kalėjimo, Vyriausias Tribuno
las szi sprendimą Balandžio 28 
dienn patvirtino.

KEISTAS GIMINAITIS.
Veliuonoj, viena turgaus die

na, priėjo prie pil P. Aoksos 
vežimo kažkoks gražiai apšilai, 
sės ponaitis ir pasisuki* esąs ju 
giminaitis. Prasze užeiti drau
ge su juo iszgirti stikleli. Smu
klėje gimiinaiis, nematant pil. 
P. A, inpile in jo stikleli 
kokio Skystimo, nuo ko va r 
gszas P. A., tuojau po stalu pa
rgriuvo visai girtas, o giminai
tis tuo tarpu inkiszo jo kszeni'n 
ranka ir iszeme 400 litu 
Aleksos žmona mate 
giminaitis vienas 
smukles ji nerimaudama tuo
jau visa sužinojo isz vos gyvo 
vvro.

Policija dar laiku' susopėjo 
sueziupti stoty besirengiant • 
važiuoti garlaiviu giminaitis, 

pini- 
Giminaiti indejo dabo

klei!, bet naikezia prasipleszes 
stogą tasai isztrulko.

PASMAUGĖ ŽMONA IR 
PATS PASIKORĖ.

Ylakiai (Mažeikiu A p.) — 
Pas intariamus pleszimais ir 
vagystėmis pil. Juozą ir Emili
ja Puczinskius (Skuodo vals., 
Plunges kaimo), buvo padary
ta vogtu daiktu krata . Tarp 
invairiu vogtu daiktu buvo ra
sti ir pavogti gretimos Bar- 
seziu bažnytėlės brangenybes. 
Sulaikyti vagys buvo siunezia- 
mi toliau per Ylakius in Seda. 
Nakti isz Gegužes men.. 2 d., ir 
• >

žmogus Jonas 
Barzdų kaimo,

Vilkaviszįio

ir szopos.

Apygardos 
Juszkevi- 

metu sun'kiuju darbu

kaž-
<r«ft

P.
Eca ii) j u 

iszejo isz

giminnit i 
gražino nukentėjusi am 
gus.

Puczindkis klabokleje 
smaugė savo žmona ir pats di- 
želiu pasikorė, palikes laiszka, 
kuriame prisipažįsta kaltas 
esąs ir gailisi, kad buvęs savo 
draugu suvedžiotas.

pu-

Valgiu Gaminimas
. — IR .i,—

Namu Prižiūrėjimas
I

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam namo. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinais apdarais.

Preke tiktai $1.50
W. D. B00ZKAUSKAS 00 

MAHANOY CITY, PA.
'•»

I* »
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KVITU knygele Draugystėms del iar-: 
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 26c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriąus neg sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. . Preke - - - 26c.

I
I

26c,
W. D. BOCZKAVSKAS - C0.»

MAHANOY CITY, PA.

eiti in apkasus. Po szczsiu die-1 pu iszejo gailingas skundas: 
nu ir nokt u, 
se ir szaltyje, ketvirtas pulkas 
laukė savo eiles. Viskas -buvo 
prirengta. Tik staigu pasigir
do szuvis, netikėtas kaip ty- 
czioms paleistas. Kas szove? 
Nebuvo laiko apsimanstymui, 
nes toje paezioje valandoje at
bėgo keli kareiviai prie pulko 
kapeliono tėvo Lenoir.

Tas tuojau pasidkubino ir po 
keliu minueziu buvo jau arti
moje pasziureje.
sziaudu gulėjo jaunas, J 7 me
tu vaikinas, isz kurio krutinės 
tekėjo kraujas.
saužudyste. Szuvis pere jo sza- 
lyp szirdies, sužeisdamas ja ant 
tiek, kad kas valanda galima 
buvo lau'kt mirties, 
nes esant kareiviui 
palak utini patepimu, 
pamažu ligonis atidarė akis, 
kuriose, galima buvo pastebėti

praleistu purvuo

Czia ant

Papilde

Be sa mo
ku nigas 
Paskui

kad dar gyvena ant žemes. 
Pasakė keletą nesuprantamu 
žodžiu, bet paskui vienok atsi
gavo ant tiek, kad galėjo pa
žinti žmones ir pradėjo kalbeli 
su kapelionu, 'kur prie jo sėdė
jo. Tyliai ir atvirai, be mažiau
sios baimes, pradėjo pasakoti 
del ko in save szove.
jau jau jogu, kalbėjo kareivis, 
toliau keliauti.

< < Notaro-

per

Mėginau ant 
saves paimti szvarka ir kitus 
daiktus, bet parkritau. Isz ge
ros valios stojau in kariumene 
manydamas, kad nebus
sunik u ir iszlkontesi u, nes visa 
szirdimi norėjau patarnauti tė
vynei. Viskas ka galėjau, pa
dariau, bet, galas atėjo in man.

_ , *. .«r - t ' ■ * 'Ii •

Per greit savo jaunas jėgas 
pragaiszinau, geru kareiviu jau 
negalėjau butr, todėlka turėjau 
daryti? Apsunkinti savo pul 

Del to pasisle 
pinu toje pasziureje, toliau nuo 
savųjų, bet blogai pataikiau.” 
Kunigas klausė to vaikiszko 
pasakojimo su didžia ramybe, 
ant galo Lare: “Turi nesigailėti 
kad in szirdi nepataikei, nes 
tuomet jau nebegyventumei, o 
dabar. Dievas atleis tau kalte' 

gyvenimo nuodė
mės, jei tikrai gailėsiesi už jas. 
“Ant tu žodžiu vaikinas nieko 
neatsake, tiktai parode didele 
nuostaba, isz kurios buvo ma
tyti, kad jis apie tai nieko ne
supranta, ka kunigais 'kalbėjo. 
Kapelionas ta pastebėjo ir to
linus paklausė:

— Ar myli Dievą, mano 
mielasis? Pakratė galva ir 
dar labiau stebėjosi.

— Ar esi krikszozionis?
—— Ne.
Tiiomet kunigas iszeme kry

želi ir, rodydamas ji, paklausu 
vaikino:

— Ar žinai, kas ežia yra?
— Ne, nežinau.
— Ar buvai kuoihct bažny

czioje ?
— Niekuomet, gyviai atrė

žė vaikinas, tartirm tai buvęs 
blogas daigtas.

— Kuomet buvau mažas 
Syki motina man parode baž- 
nyczia, bet su tokiu persergė
jimu, 'kad tenai niekuomet nei- 
cziau, nes tenąį gyvena kuni
gai, kurie suėda vaikus. Tikrai, 
žingeildumas mano buvo didelis 
bet baime kad netapeziau su
ėstas, pergalėję ir niekuomet 
bažnyczioje nebuvau.

— Tad niekuomet, vaiko 
negirdėjai api o Dieva ? Ar tu v • « <« v • i • •

I

ne viskas baigiąsi kaip tai bn-

— Vai, kad bueziau apie tai 
žinojęs, kad yra Dievas, nuo
dėmė pragaras, dangų;
yra Jėzus Kristus,'kuris begalo 
numylėjo žmones ir už juos sa
vo krauju praliejo, ant kry
žiaus mirdamas; kad Jis yra 
begalo gailestingas ir visiems 
atleidžia nuodėmės, kurie Jam 
in tikėjo, priėmė Szv. krikszla 
arba paskiau nusidėję su gai
lesiu savo nuodėmės iszpažys- 
ta! Bet apie tai vaikinas neži
nojo ir tai ne isz savo kaltes. 
Nedavė Jam pažinti tai gimdy
tojai, bet .Jėzus pats ta padare 
ateidamas pas ji t paskutinėje 
valandoje Dievo malonėj pade
dant, ligonis suprato Szv.

Komunijos 
Kodėl iszliese savo 

sublogusias rankas ir su asza- 
romis maldavo Krikszto ir szv. 
Sakramento. Kapelionas aplie
jo jo' galva Krikszto vandeniu 
sakydamas: “ Asz tave Kriksz- 
tiju Vardan Dievo 'Levo ir Sū
naus ir Szventosios Dvasios.’’ 

Gyvybes viltis tęsęsi, vaiki
nas visa naktį rengėsi prie pi r 
mos ir .paskutines szv. Komu
nijos.

Brcksztant kunigas atnesze 
szvenez. Sakramentu ligoniu: 
in palaikiu trobele.
— Maniau, kad kunigas jau 

neateisi, skundėsi vaikinas; 
taip labai bijojau, ' kad nenu- 
mireziau be Jėzaus Kristaus. 
Apie tai visa nakti maseziau. 
Paėkui su kunigu atkalbėjo 
trumpa, bet karszta maldele 
priesz priimsiant szvenez. Sak
ramentu ir su szv. Hestija inejo 
in mirsztauczio szirdi V. Jėzus 
duodamas tiek džiaugsmo ir

Krikszlo 
reikszmc.

ligonis
ir szv.
f n

liu I

laimes, kuki Uzbalusis jo vei
das apsidenge ncžemiszku nu- 
siszypsojimu. Nuo to laiko vi 
siszkni atsidavė prisirengimui 
keliauti nuo szios žemes in 
dangų. Apie niėka daugiau ne 
kalbėjo, kai į) tiktai apie geraji 
Jezu. Erne kryžių in rankas ir 
karsztai buezinodamas, kalbė
jo: “
manos geras!” 
paemes szvenez. Marijos meda
li kol i, kalbėdamas in Ja kaip 
vaikas in savo motina.

Vakaro nuneszo jauna karei
vi in ambulanaa. Paskutinioji i 
jo žodžiai in kunigą rciszkc gi
liausia ir tyriausia padėka ir 
pasižadėjo, kad nueis in dan
gų ne tiktai melstis už savo 
pulką, bet ir už tuos kurie pa
norės eiti pagili jo pavyzdi.

Tyla vis labiau vieszpatavo, 
o naktis tęsęsi ilgai. Mirtis kas 
kart daugiau rodo savo ženklu 
ant iszbliszkusio jaunikaiezio 
veido. Pagaliau dar valandžiu
ke ir jo siela angelai nuvedė 
priesz Augszeziatįsiojo sostą.

Rytuose pradėjo brekszti ir 
— Laivas.

Notice U driven of n new offering of 
UMPED STATES TREASURY BONDS, 
dnted Juno J 6, 1927, and bearing intereel 
from that date at the rate of 3% per 
cent. The l>ondii will mature in twenty 
year*, but may be called for redemption 
after sixteen years.

Second Liberty Loan bonds will be ac
cepted in exchange at par. Accrued in
terest on the Secund Liberty bonds of
fered for exchange will be paid as of 
June 15, 1927.

Second Liberty Ix>an bonds have been 
cnlled for payment on November 15, 1927, 
and will cease to bear interest on that 
date. Holders of such bonds who desire 
to take advantage of the exchange offer 
should consult their bank or trust com
pany at once. The exchange privilege 
will he available for a limited period only, 
an<l may expire about June 15th.

Further Information may be obtained 
from banks or trust companies, or from 
any Federal Reserve Rank.

A. W. MELLON, 
Secretary of the Treasury.

Washington, May 31, 1927.
........ .. ..........  ,,r".... . ■y*.. ■ » ■ ■ ■ii-ii ■ i ■ imt"* 1 1 <!
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DAKTARAS GYDO 
PATRŪKIMA

**r

I

*

ko nenorėjau

ir visas tavo

bažnyczioje nebuvau.

v

žinai, kad su žmogaus mirtimi, 
• <a « > • a a « • . • «

na su gyvuliais, bet pasideda 
naujas tolimesnis gyvenimą^T
Va i kinas jau neatsako, nes ne 

apie tai tiei jokio supra- 
Tuomet kapelionas jam

turėjo apie tai tiei jokio supra
timo. Tuomet kapelionas jam 
trumpai paaiszkino, kas tai yra
limo.

žvaigždes nykti.
BE PEILIO, OPERACIJOS 
IR LIGONIS NETROTINA 

DARBO LAIKO..

4

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872)
331 W. Centro St., Shenandoah, Pa.

4 •>■’1

k

suteikiam
Palaidojimu

Nuliūdimo valandoje 
geriausi patarnavimu, 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus maną patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimts minutu. Telefonas 872.

A. RAMANAUSKAS
H

LIETUVISZKAS GRABORIUS 
MILL & PATTERSON STS., 

ST. CLAIR, PA.

Iszbal kamuoja Ir laidoja mirusiai 
ant visokiu kapiniu. Pagrabua paruo- 
Hzia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. 1_______ ______________
laidotuvių, veseliu. kriksztyniu h 
kitiems pas! važinė j imama.

Rail Talafnna* 1R7JI-M

Parsamdo* automobilius d c)

I
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The Pennsylvania Exchange Bank
(Huvcs po vardu.. Buitie States Bankus)

322 EIGHTH AVE.1 NEW YORK, N. Y. ------ —-- -----------------------------------------  
TIESIOGINI RYSZIAI.

Turint tiesioginius ryszius su Lietuvos Bankoms, su Lat
vijos, Vokietijos ir kitu valstybių instaigoms, visada ga
lima patarnauti klientams greieziaus, parankiaus, pigiaus 
Dėlto to mes ir galime atlikti invairius reikalus taip grei
tai. Kurie bandė tai gerai žino. Musu tiesiogini rysziai yra 
musu klientu naudai. Pasinaudokite tuo.

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

pinigus ir
Specialos sa.kaitos 4% In metua.

ir 3 mastai ilgio.

EXTRA! PREKES NUMAŽINTOS 
TIK PER 30 DIENU. j

Naujausios mados puikios kurtinos, I 
padaryti isz geriausios materijos, 
labai puikiai padaryti kaip ant szio I 
paveikslo parodyta. 50 coliu platumo 

Didelis pirkinys
už maža preke. Rogulariszka preke 
saitu kortinu $3.50 pora, bet per 
szita menesi parduosime tais pui
kias kortinas dvi poras už $<3.98 arba 
4 poras už $7.50. Prisiuskite tik 35c 
del nusiuntimo kasztu ir paraszykito 
kiek poru reikalaujate tu puikiu i 
kortinu. Užmokėsite kada aplankysite 
kortinas savo name. Užgančdinima 
gvarantinaine arba sugražinamo pi- 1 
ningus jumis adgalios.

“bet įprisiuskite užsakiniu dabar nes 
vėl negausite tokio pirkinio.

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 N.

Nelaukite

r

IRVING AVE. DEPT. S. 
CHICAGO, ILL. 
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. 

--$---------
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gorinus negu 10-tas Proceiitas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 

~ del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

---------------------------- ————-W**!WRW**

Dėkite savo

T

Didele alyda atkreipia pub
lika in stebėtina gydymą Pa
trūkimo, Hydrocele ir Nervisz- 
ku arba trotimo veisles ligų, 
per Daktaru Andrew O’Malley 
isz Wilkes-Barre, Pa., be var
tojimo peilio ir operacijos ir 
iszskiriant arszesnius atsifiki- 

nereikalauja trotinti lai-mus, 
ka nuo darbo ar kitokio užsi
ėmimo.

Žmones paprastai mislino, 
kad nesiranda gydymo del pa
trūkimo, kaip tik su pagelba 
operacijos, bet tas yra tik ne
tiesa. Sziandien Dr. O’Malley 
praleido didesne dali savo dak
taravimo del isztyrinejimo ir 
gydymo Patrūkimo be skaus
mingos operacijos, ir pasiseko 
jam iszpildyti savo norą, taip 
kad nėra apie tai abejones. 
DĖKINGAS PACIJENTAS SAKO:

Beverly, N. J.
Brangus Dr. O’Malley:—

Negaliu rasti žodžiu invales jums 
padėkoti už stcbejt,^į> .patarnavima. 
del manes, iszgydydamas mane nuo 
dubcltavos rupturos, nuo kurios ken
tėjau per devynis metus ir negalėjau 
dirbti. Bandžiau kitokius daktarus, 
bot man negalėjo pagelbeti. Dabar 
esmių sveikas, aeziu Dr. O’Malley isz 
Wilkes-Barre, Pa. Asz esmių Lietu
vis 70 metu amžiaus ir szirdingai re
komenduoju Dr. O’Malley del kiek
vieno Tauticczio, kuris yra tame pa- 
cziame padėjime, kaip kad asz pir
miau buvau. Jonas Gedminas 

Box G8, Beverly, N. J.
(Tikra gromata randasi mano ofise.)
DAKTARAS O’MALLEY SAKO:—

Penki metai atgal po dvie
ju motu isztyrinejimo, iszra- 
dau nauja būda gydymo Patrū
kimo ir vadinu ta būda gydy
mo ‘Chemic-Electro’ būdas gy
li vnio Patrūkimo del szimtu 
Patrukusiu žmonių. Nebuvo di
desnio iszradiino medicinoje, 
nei gydymuose nuo laiko iszra- 
dimo X-Ray ir dauginus svar
besnio žmonijai. Jeigu esate 
vienas isz tu skaitlingu ken- 
ezianeziu, 
ne pa k e n ez ia mos 1 igos 
kimo ”
Nelaukite. Jeigu reikalaujate 
rodos, tai nieko nekaszluos, 
kaip tik paraszymas gromatos 
ar atsilankymas in mano ofisą 
asabiszkai. Raszykite, prisius- 
dami už 6c. štampu, o gausite 
paveiksluota knygute apie Pa
trūkima. Adresuokite:

DR, A. W. O’MALLEY
SPECIALIST

68 S. FRANKLIN ST. 
WILKES-BARRE, PA.

serganeziu ant tos 
“Patru- 

asz galiu jus iszgydyti.

Lieturisxkas Graboriu* { 
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pa- , 
gal naujausia mada ir a 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterems. Priei
namos prekes.

SIS W. Rarae« Rt., 
■▲HANOT C1TT, PA.

304 MAHKrr ST., 
TAMAQUA, PA.

KANTICZKO3 arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke |1, 

W. D. BOCZKAUSKAS-CO. 
MAHANOY CITY, PA. t
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Moterys
____J ♦

Stora moteris Petersiene sto
vėjo kiemo prie geldos. Jos 
mėlynos bliuzkos rankoves bu
vo auksztai paraitotos, storos 
rankos paskęsdavo karsztam 
muiluotam vandenyj, kaip dvi 
befonningos atrėžtos.

Jinai grumdė vyro kelnes. 
Gerai jas iszmui'linusi, jinai at
sargiai vedžiojo per nusidėvė
jusias vietas ir inszirdusiai 
tryne in geldos dugną sutersz- 
tas kelnių vietas.

Jinai visa savo siela inde- 
davo in darba, kai-kada giliai 
atsidustant ir sustojant ant 
minutes, idant isztrint szlapin 
ranka nosi.

Jinai turėjo rupeseziu. .linai 
atsidusdavo, kaip žemutine 
gyventoja — ilgoji Margarie
ta. Kai-kada jinai dejavo pa- 
nasziai, kaip ligota Karolina, 
kurios krūtinėj 
girgždėjo panasziai 
tam ratui, o kosulis palikdavo 
ant lupu kruvinus taszkus. Ju 
visu vyrai sėdėjo be darbo.

Sztai ir dabar jos vyras Ka- 
sedi antrojo aukszto 

kambaryj, kaip nupliektas 
szuo. Jo burnos kampai nudri
bo, ir laiks nuo laiko jis piktai 
krankteleja ir nusispjauna.

Auksztas, raumeningas Pet
ras, Margarietos vyras, leng
vai du centneriu pakeliantis, 
paniurusiai priglaudę prie sie
nos savo galingus peczius, pa
nasziai, kaip nuteistas pakart.

Net iszblyszkes Gotlibas, 
silpnos krutinės, kaip ir jo 
žmona, bet visuomet smagiai 
szvilpaves Internacionalą, tik
tai, kad selino laiptais, kaip 
vagis. Jo rankos kabojo, kaip 
viržiai.

Storule Petersiene szito nie
kaip negalėjo suprast. Jinai 
galvojo apie tai, kad jog Karo
lius galėjo ja ant ranku pakelt, 
nepaisant jos storumo. Ir sztai 
tie stiprus vyrai, 
(stipruoliai) 
duru iszmest!

Jau szeszta diena, kaip jie 
gryta, nukorę galvas ir 
kas, kvailais veidais, lyg, kad 
gavusieji in kaili vaikai.

— Storasai Zibertas
— tarė jai jos 

in ja nežiūrėdamas.

kažin-kas 
nepatep-

rolis.

vėlei
< 4

kaip

leido
lio atletai

save už

ran-

mus
iszvijo, 

senis,”
— Ir jis pridūrė, kad mus 

tiktai tuomet priimsiąs, kuo
met mes pasiduosime ir sutik
sime ant devynių valandų dar
bo dienos, — suniurnėjo paniu
rėlis Petras.

— Niekszai, vagys, nusku- 
reliai — sztai kaip jis mus 
rugoja! — murinėjo džiovinin
kas Gotliba, ir tbkia manora 
visi trys praėjo szalia jos in 
namus.

Asztuoni szimtai suaugusiu 
su kuinsztimis, 

kaip kalviu kūjai, su jėga, ku
rios užtektu, idant paverst se
na Ziberta in kosze, kiekviena 
diena nuolankiai gryždavo na
mo, — szeszta karta! Ir ne vie
nas ant storpilvio rankos ne
pakėlė!

Jinai
Ziberta. Prisiminė jo trumpas 
kojas — deszreles, iszpusta 
plva, k!etknotas kelnes*, 
rias jis visuomet darbe neszio- 
davo. Prisiminė jo spiegianti, 
gaidiszka baisa, jo begalini 
koliojimasi.

A... Lyg kad buvo sunku su
Tik- 

už-

stipti u vyru,

pažinojo insiganiusi

— deszreles,
k ii-

pa-

tasai storkaklis, 
nu-

tuo žmogeliu apsidirbt! 
tai reikėjo jam kosere 
kimszt. Suplessiyt 'kletkuotas 
kelnes! Prislogt stora pilvą!

O!... — jinai rankomis
kratė,, — kad taip man jis pa
tektu! Jau jinai tiesa jam vei
dan pasakytu. Toji nusipenė
jusi kiaule, 
kuris iszdrystas ju vyru
sknreliais vadint!

Senoji Petersiene susijaudi
no. Kelnes, kaip pūsles jos ran
kose putėsi, veidas vis labiau 
ii- labiau tapdavo paniuresnis 
ir žiauresnis. Dideles krūtys 
bėgt e bėgiojo po plona bliuz- 
Jciute. x

Margarieta iszejo isz namu. 
Jinai pekuri laika žiurėjo in

pilkomis bliz-

storoji nu-

o pas-

nieko

skalbėja savo 
ganeziomis akimis.

— Ko taip akis iszputei? 
paklausė piktai storoji.

— Asz noriu tau kaž-ka 
pasakyt! — ir Margarieta ar
eziau priėjo.

— Arman? —
leido szlapias ran'kas.

— Taip, kasi ink vyru 
tese ji.

Kaslimk vyru? — pa
klausė susijaudinusi storoji.—
Vercziau nekalbėk! Jie dasi- 
leidžia, idant juos koliotu nu- 
skureliais ir ubagais, 
kinu riogso virtuvėje.

Bet asz neturiu
valgiui pagaminti — tarė Mar
garieta, žiūrėdama storajai in 
akis.

— Ir penki alkani vaikai — 
tatai jiems nieko nereiszkia! 
— suszuko toji, ir jos balsas 
suvirpėjo. — Bet neinsivaiz- 
dink, kad ir asz galiu duot pie
no, kaip karve, negaunanti pa- 
szaro. 
nuo

Mano mažiulis verkia 
vakarykszczios dienos, 

dėlto, kad negalia isztraukt 
isz mano krueziu ne pieno la- 
szelio.

Margarieta ramiai tese;
— Asz žinau. Dėlto ir pas

— Jinai dar ar-

kaip ir ‘kokiu

tave atėjau.
cziau prislinko ir nutvėrė sto- 
runge už bliuzkos. — Jeigu 
vyrai nieko negali padaryt, 
tai mes sau turime pagelbėt.

Mes? — nusistebėjo sto- 
runge, žiūrėdama in blizgan- 
czias Margarietos akis.

— Taip, mes.
Storoji pasilenke per gelda 

ir sumurmėjo;
— Sakyk,

budu? Jos viskam kliudo tasai 
nutukintas meitėlis — Ziber- 
tas. Ju priederme buvo ji nu
galabini, arba pakart, arba in- 
mest in szachta! Bet jie bailus 
ir to nepadarysiu!

— Klara, jie szito nepadary
siu. Jie tai neiszdrysią pada
ryt. — Margarieta insikabino 
in stiprius kaimynkos peczius.

— Nu? — Paklauso Peter
siene. — (Jinai Margarieta su
prato!). Jos raumeningos ran-
kos mesziungiszkai susigniau- v ze.

—Dėlto mes, Klara, 
tu ir kitos, tatai privalome pa
daryt, idant vaikai badu neisz- 
d vest u.

Kraujas puolė jai in veidą, 
burna piktai susieziaupe. Lie
sas kūnas virpėjo, ir rankos 
mesziungiszkai inisege in sto- 
rungos peczius.

Toji suprato ir nedvejojo. Ji 
tiktai papurtė Magarieta, nu- 
szhioste rankas juodu žiurstu 
ir garsiai paklausė;

— Kuomet tatai reikia pa
daryt — ūmai ?

— Urnai? suszuko Marga- 
ir atgal atsigryžo. — 

Tuojaus! Asz tiktai Karolina 
pakviesiu.

asz ir

rietą

t f sBet Karolina jau buvo ant 
Jos mažos,

akys karsztai žibėjo, jinai gir
dėjo pasi’kal be jima.

— Jus einate in dirbtuves? 
paklauso jinai plonu balsu. — 
Ar paimt man kaczerga ? Drū
ta geležine kaczerga ? Abelnai, 
ne, nereikia, — susigriebo ji, 

ranku-
savo

laiptu. geltonos

nereikia,
užteksiu ir mano 

Asz ta nutukusi velnią 
rankomis pasmaugsiu.

Jinai ilgai ir kankinaneziai 
užsikosėjo, liesomis ir ge’ltono
mis rankomis prilaikydama in- 
dubusia krutinę, ir kraujais 
nusispjovė. Jos iszęjo in gatve. 
Gatvėje stovėjo kaimynkos; 
storoji Metiene, abi Kalinaus
kienės ir senuko Szulciene.

— Ar eisite su mumis? — 
paklausė auksztoji Margarie
ta.

Kur? — paklauso Szul-
ciene.

Kuomet jos keliavo pr6 krau- bet kojos jam atsisakė tarnaut.
tuvo mėsininko Bcrngardo, ju Abelnai, apart husilpnejusio 
buvo jau dvideszimt 
Czia susirinko daug moterų su 
ragažemis ir su krepsziais. Bet 
gųdra-galvis Berngardas joms 
mėsos neatleisdavo.

— Asz atleisi n jums, kuo
met jus t u rosi te pingu arba 
kuomet jusu vyrui stosią dar
ban — szuktelcjo jis isz savo 
krautuves.

— Eikite su mumis! — su
szuko Margarieta užianeziai ir 
nerimaujaneziai miniai.

— Kur? suriko moterys.
— In dirbtuves — pus stor

pilvi Ziberta, — pamojo joms 
Metiene.

— Taip,

asmenų.

jis privalo mus 
vyrus volei in darba priimt, — 
tarė isz pažiūros menka mote
ris.

— Oho — bo! sukriokė Ka
rolina, —- mes ji norime už- 
dobt.

norime

— Pakart!
— Arba in szachta inmost!
Moterys visos drauge reke 

ir klykė. Aikszteje ju apie du 
szimtu susirinko, o kuomet jos 
pro kapines keliavo, ju buvo 
keturi szimtai. Kuomet, jos 
prie dirbtuvių priėjo — visos 
darbininku kvartalo moterys 
buvo susirin'kusios.

Kuomet storasai Zy bertas 
jas iszvydo,, jis nulipo nuo ma
žu laipteliu, vedaneziu in kok- 
ine krosui, perėjo savo storo
mis kojomis per kiemą ir atsi
stojo nekuriam atstume 
vartų.

— Atidarykite! — suszuko 
auksztoji Margarieta, besi
veržiant in geležines duris.

— Ko jums reikia? — 
szuko storpilvis.
atėjote ant savo vyru nusi
skust? Gal but, jie jėgos nete
ko? Atsikalbinėja 
pas jus in lova ateit ?
bėjo išžioto ir

nuo

Margarieta,

8U-

— Nejaugi 
vyru

vakarais
- jis kal

bėjo išžioto ir intikinaneziai, 
dėlto,, kad net gerkle taukais 
užplaukė.

— Mes 
volei suszuko Margarieta.

— Taip, tavos — riktelėjo 
Metiene.

— In tavo lovrisjA- sukrio
kė ligota Karolina ir spjovė 
per groteles skreplį krauju.

Visos stengėsi viena kita 
pcrszaukt. Nekurios pakelda
vo akmenis ir mesdavo in sto- 
rungi. Tiktai storoji Petorsie- 
ne tyliai stovėjo. Jinai visu ka
nu atsirėmė in vartus, stovė
dama pirmoje eileje, ir niūriai 
ir piktai žiurėjo in storungi 
Zy’berta.

OZl s 
prie motoru savo nutukusi vei
dą. Jam buvo juokinga, 
iszsilenkdavo nuo lekiancziu 
in ji akmenų ir net juokaujant 
grūmojo tom, kuriom stokavo 
jogu damest in ji akmeni.

— Jis dar juokiasi! 
szuko auksztoji Margarieta, 
taikindama in ji dideli akme
ni.

— Mes privalome ji pasiekt, 
kriokė kita, ’belsdamas! iii sun
kias grotas.

;— Laužkitc vartus! — ne 
atleisdavo stovinezios užpaka

norime tavos!

ko ligota Karolina
0

linksmai 'sukinėdavo

Jis

su

Bet
Tuomet jinai

— In dirbtuves, moeziute. 
Norime pakart nutukusi Zi- 
berta, idant vyrai velei galėtu 
stot in darba.

— Ei, ei! — suszuko tūla 
Lenke, — ir asz su jumis.

— 8U8ZU

lyj, žengiant in pryszakines.
Didžiule Petersiene vis dar 

tyliai žiurėjo in storungi, — 
jo besijuokiantis veidas ja be 
galo supykdė. Jinai visu kunu 
užgulė auksztasias duris, me* 
gindama jas iszlaužt. 
szios nesidavė.
pradėjo mėgint jas pakelt. Ji
nai savo raumeningomis ran
komis kelo duris auksztyn, 
mėgindama jas iszlaužt. Bet 
szios nesidavė. Tuomet jinai 
pradėjo mėgint jas pakelt. Ji
nai savo raumeningomis ran
komis kele duris auksztyn, 
mėgindavo jas nuo zoviesku 
nuimt. Kaimylikos jai pagel
bėdavo. Užgulė bendrai, kiek
buvo jogu. Durys nueziudže r ' ~ '

♦ 
* nuo zoviosu ir griuvo triuksz- 

mu, patraukusios paskui 
vę areziau stovinezias. Liku
sios mėtėsi aplenkiant puolu-

I 
t

sa-

sias, in storungi. ’Szis stovėjo— Asz taip-patl
ko mažoji Betcheriene ir nu-i nesijudindamas; Įnustebintas

* • • fl I L Tl" L a •szluOszeziu.si savo mažam kū
dikiui nosi, nubėgo paskui ki
tas. i

kūno, ji užlaiko ir žingeidumo 
jausmas. Pirmoji prie jo pri
buvo Metiene ir nutraukė jam 
nuo galvos skrybėlė. j

Jis kruptelejo, bet isz vietos 
nepasijudino. Jis tiktai pa- 
smerkianeziai palingavo galva 
žiūrėdamas in moterį, 
akys žibėjo, kaip žarijos.

Tuo tarpu likusios pribėgo/ 
Mažoji moteris inszirdusi pa
bėrė jam in veidą rieszkutos 
pelenu, nuo žemes paimtu.

— Penimas meitėlis! — su
szuko kita, sudavusi jam stora 
szaka. Bet jo ramumas ir ant 
jos blaivianeziai paveikė. Jos 
negalėjo mnszt ta ramu neap
saugota veidą ir nežinodamas 
ka daryt nuleido iszkeltas ran
kas.

laivi os

,io. : I
Jie praėjo pro boksine kros

nį, pro sandelius, pro nameli, 
kur vyrai darbu pabaigė nusi- 
prausdavo priėjo maža aiksz- 
tolo ir priėjo prie masyvinio 
bokszto, j 

rysz'kiai danguj spindėjo.
Minia paskui ja šoke, 

šiai keikdama. Jos žodžiai per 
siduodavo toliau 
užpakalines 
Petersiene esą storungiui pa
sakiusi. Dabar jos visos stovė
jo prieszais 
szaebtos bedugne ir žiurėjo in 
milžiriiszka moferi kuri numė
to savo naszuli nuo krutinės ir, 
paėmusi žmogeli už apikakles, 
pakele ji ties juoda skyle.

— Taip, — tarė jinai, lai
kydama storunlgi už apykak
les, — sztai tu ir mus valdžio
je pasijutai, sztai tavo lova. — 
ir jinai pakratė ji, kaip tusz- 
czia maisza, isz vieno kraszto 
in Jei ta.

''"B

E

E
I

S ■ I

varino

gerokai

— Iszmuszkite jam dantis! 
— szauke plona, iszblyszkusi 
moteris, kuri stovėjo užpaka
lyj kitu.

Perskelkite jam jo 
kakta!

— Duokite jam 
per nutukusi snuki!

— Ar turite kuri-nors ka- 
ezerga ?

Visa tai buvo tiktai žodžiai 
gi veikt niekas nciszdryso. 
Bet stovėjusios areziau iszvy- 
do, kad jo veidas iszblyszko, 
kaip drobe, kojos pradėjo drė
bėt. Jis su baime in jas žiurė
jo ir išžioto pakele rankas ap
sigynimui.

Tuo laiku per minia grūdo
si Petersiene. 
buvo parpuolusi 
i r 
ragožint isz minios. Dabar ji
nai, kaip furija, žengė per mi
nia. Jinai dirbo alkūnėmis, 
kaip irklais, po deszinoi ir kai
rei, pakol nepriėjo prie vaiki
no.

Zi berto 'ak vs 
baimes pabalo, kuomet jis ja 
iszvydo, 
szalia jo stovėjo.

Pradžioje jinai atsiliepe in 
drauges:

Bailios, niekszes! Jus 
jau iszsigandote, pucziate akis, 
kaip idiotas. Ka-gi, jus nema
tote, L ’ v__ _
nas,

niekas

f i

Jinai . pirmoji 
prie vartų, 

jai daug jogos reikėjo iszsi-

vi si sz kai isz

bet Petersiene

niekszes!

jau

kad prieszais jus vai’ki- 
kuris iszvijo jusu vyrus, 

kuriam pasidekojant jus ir ju
su vaikai isz bado mirsztate? 
A!

Ir jinai nutverė stora, apva
lu žmogeli, 
ji ant ranku ir apsisuko 
si su k o aplinkui, taip,

atsargiai paemo 
ap- 

kad jo 
batai daugelio moterų nosi už
gavo.

su-

kurio smailas stogas

gar

taip, kad ir 
kaeiles žinojo,
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Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuvlsskas
Dantistas Mahanojuje.
Ant nntro floro Kline Sztoro. 

19 JV. Center St. Mahanoy City

Juozas Karaszauskas
LIETUV1SZKAS AGENTAS

Apdraudžia namui, rakandas

Zi'bertas buvo paba
lęs, kaip kreida, — rodėsi, <kad 
jis sąmones neteko. Bet Peter
siene volei ji pakratė. Idant 
nenustojus lysvaros jinai nu
sitverė už geležinio balkio.

— Pažiūrėkite in ji! — su
szuko jinai in savo drauges. — 
Szis vaikinas pavaro isz darbo 
jusu vyrus. Pažiūrėkite, kaip 
kadaruoja jo tuazezia makau
le! Pažiūrėkite in szi stora pil
vą in jo kumpius! Jis negalis 
rankos pajudint. Sztai koks jis 
dabar. Nejaugi jus jo bijotės?

— No, ne! — suuže mote
rys ir pradėjo mest visa, kas 
jom po ranka pasipylė, in be- 
jiogi, svyruojanti kuna.

— O vyrai jo bijojo! — su
szuko storunge, velei iszkelusi
pažaliavusi žmogeli. — Bijojo
szios tauku krūvos! Žiūrėkite 
kaip bijosi storpilvis! Taip, 
tegu jis sau pranda nusisuka, 
topaskesta! — Jinai pakreipė 
ji in save ir pažiurėjo in jo ap
mirusi veidą.

Jinai neturėjo pasiryžimo 
ji iszleist. Bet staiga jo liemuo 
iszspruko isz jos ranku ir nu
lėkė žemyn.

Moteres pasilenke ties be
dugne tyliai, drebėdamos. Jos 
klausėsi.

Kūnas kelis kartus atsimu-

Na, po szimts balanų jau 
pasveikau, ‘

Ir vela prie darbo pristojau, 
Nes man gulėti šunku, 

Vchik po svietą važinėti su 
forduku,

Dabar pradėsiu jus suraminti, 
Ir vela giedoti:

Jaigu vyras bobai vale duoda 
Ne turės gero niekada, 

Ba buvimas geras, 
Pagadina bdba žaras. 
Pradeda nekęst vyra, 

Visokie žodžiai isz bobos 
snukio ’byra,

Vat, tuo poniute pastoja, 
Apie savo vyra ncdboja. 
Sakalėliai, valios bobai ne 

duok,
Pinigus uždirbtus in banka 

atiduok, 
Ne vienas vyras koperteli 

bobai atiduoda,
O ta ne ant alaus keliu centu 

vyrui neduoda,
Už tat pati munszaino riaukia, 
Ir da kūmutes pasiszaukia, 
Ir taip talka kasdien daro, 

Rudaka nuo ryto lyg vakaro 
varo.

Kas tada isz jus įbus, 
Kaip 'pavers jus in niekus?

i Ir vaikai tėvo nemylės, 
Prieszinsis ir ne tylės.

Butu labai negražu, 
Kaip apie Spruce stryto 

moteres girdžiu, 
Kad nuo ryto nemazgoti 

bludai, 
Vai tas labai negerai.

Lyg vakaro stovi ant stalo, 
Niekas ne apvalo,

automobilius ir visokius kitokius 
daigtus nuo ugnies. Taipgi kito 
kius apdraudimus kokius tik kas 
reikalauja. Geriausios ir didžiau
sios kompanijos amerike.
137 -139 W. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

GYD1KIS SU ŽOLĖMS

Geriausias būdas gydltis su žolėms, 
nes Žoles yra tai tyrinusia* vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes Žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 

’ kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszlo, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nomalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatlzmo Ir Lt 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj Ir auyse 
užima, bemieges, szirdiee drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virst 
minėtu ligų, tai greiczlaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziama sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir sutelksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinls, Tilže* 
spaudos, pagal tikra 10 Ir 6 spaud’ 
ma, -puslapiu 992 su juodais mlnk- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloge. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkus 
kolonijas. Adresavokite sziteip:

M. ŽUKAITIS, 
25 Gillet Rd.

6 6 6
yra tai receptas del

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszczio.

Uzmuiza mikrobus. ---- Aptiekose

Spancarport, N. T.

szo in sienas. Pas'kui jos isz- Kokia diena pas jua užklysiu

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

J girdo charakteringa gilumoj 
pliauksztelejima: jis nupuolė 
in szulinio vandeni.

Moterys apmirė. Nekurias 
baime apėmė. Tiktai storoji 
Petersiene pasiliko, kaip vi
suomet, nenustojusi ūpo. Kuo
met jinai iszgirdo kūno puoli
mą, jinai iszsitiese ir tarė:

— Na, dabar galima eit na
mo, — tarė negarsiai, bet taip, 
kad visos girdėtu.

— Taip, dabar galima... 
suaidėjo visa minia ir mėtėsi 
lauk isz bokszto. Jos placzia 
banga iszsiliejo per kiemą pra
lindo per sulaužytus vartus ir 
iszejo in gatve. Priėjusios prie
miesti ir darbininku apgyven
ta kvartalu, jos isz'kriko ir nu
ėjo kiekviena in savo 'butą.

J

— garsiai

— Duokite vietos! — 
szu’ko jinai, darydama sau kė
lia tarp iszgasdintu moterų 
vis dar belaikydama sunku 
vyra ant savo galingu ranku.
— Jinai eina in szachta (ka

sykla) ! nudžiugo Metiene.
— Taip, in szachta, — su

szuko kita.
— Ip szachta! 

per minin’ nuaidėjo.
— Jinai ten ji numesianfi.
— Idant jis sprandą nusi

suktu!
— Idant jis ten nuskęstu!
Szie žodžiai, kaip botagas, 

paveikė in stora Petersiene, ir 
visa minia su riksmu ir 'kliks- 
mu, kaip laukine goveda pas
kui ja niiseke.

Tiktai tuomet Žibartas su
prato, kas jam gresia. Jis pra
dėjo muszt per peczius Peter
siene, kuri vis dar ji nosze. Bet 
jo mėginimai isz jos glėbio pa- 
siliuosuot buvo veltui daromi.'

Petersiene piktai nusijuokė, 
pajutusi jo pasiprieszinima.

— Gulėk ramiai, storasnu- 
ki! — tarė jam jinai. — Gulėk 
ramiai| Na-gi buk vyras! — ir 
jinai prispaudė ji prie savo

Gydau pasekmingai katare, užkimimą
1 , . . u I * ' a *h «■

KREIPKITĖS PAS DR. HODGEN3 
Philadelphia Specialiste 

Visos Kroniszkos Ligos.

f "

i

Tai viską isžklinysiu.

♦ ♦

Motinos, savo dukreles prie 
darbo prispaudkit, 

Ragus paaugusius nudaužyki!
Bet jaigu vale duosit,

Tai isz dukrelių naudos ne 
turėsit,

Kol kaip gyvate prislėgta 
laikysi,

Tai ne sarmatos ne turėsi
Ir ženteli greitai gausi.
Szesziolikos metu kožna 

skaisti mergaite,.
Ypatingai Lietuvaite (?)'
Raudoni veideliai, in akis 

drasei žiuri, 
Buda latrystes savije ne turi.

O kaip vėliau iszrodo?
Dorybe dinguse ant akiu

i

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

IL BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Pre*.

J. E. FERGUSON, Kas.

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

beformiszkos krutinės taip 
kad jam net kvapą užemo.

— Taip bus geriau! — per
kosze jinai per dantis. — Gū- t

lok, czia tau ramu ir gera. Tu 
jog žinai, kad asz esu vieno isz 
tu nudriskėliu žmona. Kagi 
asz galiu tail ’ padaryt? Asz

parengt. Didėli, minkszta pa-, 
tala. — Jinai dar pi'kcziau nu-

* • < • .L i '{.LX .a i? ’ , *• i
iviiumui inuteryw iiwju m kiu- i n ij u v ik v ai pi icųmunu ji luip, 

ma, jis buvo bebandąs bėgt, kad szio not kaulai stfbraszke-

nepaprastas Pėtersiehos jėga. 
Kuomet moterys inejo in kio-

t

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

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.

dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
Inkstu, pūsles Ilga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo Ir Odos Ligas visuose pa 
dėjimuose. LitiaZkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko. 
Rodą ir patarimas dykan.

Tik kožna U.tarninka, Sereda, 
Ketverge ir Petnycaia.

r . ' * *

jog tiktai atėjau tau patala
parengt. Dideli, minkszta pa- ofil<>, valall<lo, 9 ry„ 1U 8 Takara

sijuoko ir prispaudė ji taip,
PAUSVMNAME.

Antro Floro, _ 
POTTSVILLE. PA.

♦ •

X

4 S. CENTRE ST.

’ parodo 
Veidelis suvytias suriauksz- 

letas 
Nieko negialbsti kad ir 

nukrosytas, 
Kad ir miltais apibarsto, 

Bet paleistuvystes ženklu ne 
• užbarsto.

Pasmelia ir sugelto, 
' Apsiejimuosia szaltos, 
Ba jau viskas užgiaso, 
Dorybes neturi ne laszo. 

O ka jau sarmatos? 
Neturi ne tos, 

Visko iszsižada, 
Jaigu szpickius prižada, 

Gerus laikus turėti, 
Ir bambilium pavežti. 

Ir in pati pekla pleszkes, 
Kad tik vaikina turės. 

Ųž keletą meteliu, 
Turėsime senu mergeliu, ’ 
Ir miestuosia ir užpilusia, 
Ir da kitokiosia Vietuosia. 

Czia gyvenimas ne kas, 
Czia Amerikas, 

Jaigu kas neapsižiuri 
Tai varga dideli turi,
Ypatingai mergina,Ypatingai mergina, 

Turiu, užraukti apie tai bus
1 ganą-

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksc- 
tiniu> veseliju, pasivąžinėjimo ir L t. 
520 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katarinkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 nietp. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiūkite 
pinigais ne atempomls). Iszrasta ir 
parduodama vien tik per

THE HAMPTON LABORATORY 
724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite iss tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigia preke. 
r1 ■ i.is*.*i «n ii Į w'ri' - j ~ ; ■ _;

I JOS. P. MILAUSKAS
Lietuviukas Skvajeris

ii

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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ŽINIOS VIETINES
» _____
' — Nedėliojo pripuola Szv.
Traices. •

— Sziandien Readingo ka
sikiu pede.

— Panedelije Szv. Antano 
isz Paduos.

Prezidentas— i ivakiuiiu*?* Readingo 
kasikiu W. J. Richards, isztar- 
nnves 31 metus tame dinste pa
lieka vojo už prezidentysta ir 
iszkeliaus ant kokio laiko in 
Angliję.

— Ketverge diena visos
Readingo kasyklos isz trijų 
distriktd nedirbo. Buvo tai 
kliurk u sz ven t e.

Buvo

SHENANDOAH, PA.
— Panedelio diena, kada 

Helena Goberiene, 60 metu, 204 
W. Penu Uli., eidama tropais 
in skiepą, pašildo koja ant tro
po ir senuke bandė susilaikyti, 
atkiszdama ranika in siena 
idant susilaikyti nuo puolimo, 
bet iszsilauže ranka dviejuosia 
vietosią, ir likos nuvežta in 
Ijgonbuti. Daktaras sako, kad
senukes ranka iszgys, bet raka 
bus sztyva ir negales josi or- 
naudoti.

t Po ilgai ligai, mire Schu
ylkill Haven priglauiloje, 66 
metu, Mikola Litvinavicziu-, 
palikdamas paezia ir dukteria. 
Laidotuves atsibus isz namo 
jo seweruno Antano Mazgelio, 
235 N. Bowers uliezios, su ba- 
žnyczyt inems pamaldomis

— Ponios Valiukevicziene, 
Miklauekiene,
ir Damanezikiene, lankėsi Ma- 
hanojui pas J. Miliauckus Se- 
redos vakaru.

Szukevicziene

Shaft, Pa. — Poni Marijona 
Sznekiene, su savo vyru ir sū
num. iszkeliavo in New Bri
tain, Conn, atlankyti gimines 
ir pažystamus, su kureis 

daugeli metu
ketina svecziuotis kvies savai
tes.

mae nuo
neši
kui’

Minersville, Pa. —
57 meu, sugry-

Feliksas
Puskaniackas, 
žias isz bažnyczios, kur buvo 
priemes komu n i je, apsirgo ir 
tuojaus mirė. Paliko czionais 
<le<le pas kuri gyveno.r».

Frackville, Pa. — Juozas Gri
gas, trenke in automobiliu, 
kuriame važiavo .Jonas Kuzm.-. 
isz Saint Clair, ir tai teip sma- 
rkei kad net Grigas iszk'ke per 
priszak'ni langeli. Grigas au- 
tomobiuje tame laike radosi ii 
likos sužeisti Juozas Rapke- 

Juozas Szimanskis. 
Lazdauckas ir Jonas

Markeviczius.
Kuzmo aiitomo'bilinje likos 

užmusztas Emiline
motu vaikas ir sužeistas Juozu
kas Jurkauckas.

viržius, 
J urgis

Kingą, o

■f Diena 25 Ge-Alden Pa.,
gūžio, likos palaidotas Jurgis 
L'istaucikas, su bažnytinėms 
pamaldomis Auszru Vartų Pa
nos Szv. bažnyežioje, W’aname.

32 
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Velionis iszgvveno Amerike 
metus, visa laika Aldone, 
savo rnilema motorui pragy
veno 27 metus. Paliko 5 sūnus. 
Paeijo isz Suvalkų gub., Kalva
rijos pavieto, Rudairnos para., 
Vidsguliu ' kaimo, 
pati po tėvais 
Skalavicziute.

Velionio 
vadinasi

Grand Rapids, Mich. — Ko
kis menuo atgal, tūlas Lietuvis
fanneris V. Žiuraitsi važiuoda 
mas savo automobiliu in važia
vo in kokio ten drugsztornin 
ko automobiliu ir padare kiele 
žalos, taip kad drugsztornin
kas negalėjo laisniu gauti isz 
užpakalio, tad užėjo in prie- 
szaki ir bandė pažymėti sau in 
knygute numeri. Bet Žiūraitis 
buk nelaukdamas pabaigos 
pradejas važiuoti. Drugsztor- 
nin'kas szokes ant Zuraiczio 
karo fenderio, bet nepataikęs 
ant fenderio, užsikabino ant 
radiatorio ir Žiūraitis vilkes 
drugstzorninka tol, kol pasta
rasis nupuolęs ir pakliuvęs po

<O' A.

v

ISZ LIETUVOS

si <

PATOGI BRAZILIJOS MI
NISTERS DUKRELE. 
Maria de 

duktė Brazilijos ministerio 
yra patogi mergaite 
turi prietelitl Washingtone kur 
apsigyveno su tėvu.

Lourde Villar 
Brazilijos

1

irįdaugJ

apaezia karo. Žiūraitis vilkes 
drugstzorninka tol, kol pasta
rasis nupuolęs ir pakliuvęs po 
apaezia karo. Žiūraitis neužil- 
gio lapo suimtas ir pasodintas 
kalejiman, o
nuvežtas ligoninėn 
Dabar laukiama 
teismo ir sulig vietos
pandos

drugsztorninkas 
pasimirė. 

Žiuraiezio 
Anglu 

Zi Urni
ežiui gresia bausme iki 20 me
tu kalėjimo. 'I’ai vis neatsargu
mas. — N.

Aurora, III., — Dailiai ežio- 
nais ejna neblogiausia,^et ir 

bo, todėl del pribuvusi! <^Anl 
gauti darba.
nupuolė daug lietaus, todėl t’ar- 
meriai yra labai nusimynia, 
nes negali m* inbristi ant far- 

konia visi laukai

praneszimo,

žmonių randasi daugeli JuĄlar- 
kn 

Gegužio menes'

mos 
užliet i.

nes

• GIRARDVILLE, PA.,— Vin
cas Mikalonis, grayndamas bei
sbole, likos pataikntas in uosiu 
kuria sulūžo. 
Vinca namie.

Daktaras gydo

SVARBUS SUSIRINKIMAS 
UTARNINKE, 14 JUNIAUS.

Ateinanti l'tarninka, Norke- 
vieziaus saloje, atsibus Metinis 
Svarbus Susiiinkimas Parapi
jos Szv. Juozapo, isz^rinkti nau
ja komitetą, ant kinio kvie- 
czia parapijos 'komitetas, idant 
visi parapijonai susirinktu.

Bus svarstyta daug apie pa
rapijos veikalus, todėl parapi- 
j<mai neatbūtinai turi atsi
lankyti.

V. GAL1NSKAS, 
Parapijos Sek.

(Ju.10-141

TURI PATOGIAUSIUS
PECZIUS.

Truda Brionna 
niaus, žymi a'ktorka turi pui
kiausius peczius pagal pripa
žinimu daugelio artistu. Lie
tuvaites turi patogesnes.
PASISKAIT1MO KNYGELE No. 199

Puiki Pasaka apie Juoda Peria — 
Bausme Dievo 
žines — Virokas Smerties — Dzūko 
Pasaka
Jubilėjinio po Grunvaklo Muszio su 
Kryžiokais 1410 mete — Sudas Dievo 
— Turtingiausios Moteris Amerika —* 
Priežodžiai, — Visokios Mįsles. .16c, 

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

Prūdą isz Vied-

Klausimas Sav-

Dapildymas Nedatekliaus

vi-
kariuomenes

PREZIDENTAS SMETONA 
ATLANKĖ PANEVĖŽIO 

MIESTĄ.
Pnneve'žyj sziamlien u plauke 

Lietuvos Respublikos Prezi
dentas, J.E. Antanas Smetona! 
4 pėstininku Mindaugą pulkas 
augszlai pagerbtas dalyvau
damas pono Prezidento, pulko 
inrengimoje dienoje, 
soms Lietuvos
dalims tokia miksėta garbe at
sitinka ! • • ♦Panevėžio miesto gyvento
jams argi iązpuola nepapras- 
garbe iszkalusyti 
valstybines programos, ateitos 
veikimo, kuri ja toko įkaityti 
proklamacijose, ant visu tele
fono stulpu iszlipdytu. Taigi 
nepaprastas upas ir laipo 
miesto gyventoju, 
ankstvvo ryto 
galvos-gatvoles 

vėliavomis,

priėmimo

ir
Isz pat 

mieste visos 
papuosztos 

tautiszkomis vėliavomis, vi
suomene apsiredžius kuoszva- 
ri a usia, mok imi i 
Sziauliai, savanoriai 
gesini su savo
orkestrais, stovi nuo gclžkelio 
stoties iki ingulos bažnyczios 

3 kilometrus.) Poną pre
zidento auto, vykstant nuo sto
ties, auto užmėtomas gėlėmis 
ir lidvma t 
mingu
Ponas Prezidentas, atsiklau
pęs ant abieju keliu mokiesi 
už 'Pevynes gerove, ingulos 
Kataliku bažnvezioje. Buvo

(apie 3,000) 
ugnia- 

veliavomis ir
i
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ŠIANDIENINIAI rūkytojai—ypatin-
A A A CM m. . Mb. — A

—atranda gavo rūkymo pageidavi
mus įkūnytus maloniame gerume 
Camcru. Jie reikalauja parink- 
čiausio Turkiško ir Vietinio tabako, 
ir suranda jį Camcluoac puikiausiai 

Moderniniai rūkytojai

giaiiRi ir sunkinusia užganėdinami

* i d ,• % . i

J I 7 ’
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(apie

Va’lio”! Po iszkil- 
iszklausytu

t (

pamaldų, 
Prezidentas,

gerove, 
bažnyczioje.

priimtas paroda kariuomene ir 
mokiniu. Tautiszka upa 
nusilenkimas organizaciniu vė
liavų priesz 
tribūna. N
aszaros byrėjo matant garbe 
tautos vėliavomis, atiduodama 
musu mvliamam 
zident ui.

Nuolankiausia priėmimą ir 
Valstybine programa. Visiems 
nusibodo nuolatinei rinkimai 
ir partivinos rietienos, darhn- 
czios isz artimiausiu prieszus. 
Tvirta valdžia gal iszaukleti 
da neprityrusia tauta ir save 
ir prieszus gerbti.

GEN. KLESZOZINSKAS 
SUSZAUDYTAS.

Kaunas. — Lidtuvos karino-' 
generolas 

Kleszezinukas einant karo teis
mo iszsprandirnu vakar 
szaudytas kaipo sovietines Ru
sijos sznipas.

/

* i. Gerume
Camel

kele

Pono Prezidento 
vienam seniui

Ponui Pre-

A

* •<
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R. J. R.ynota. Tobacco -----) ‘ WinUorvSalem, N. C«

Teisingi Prilyginimai
t

Vyras su moteria, kurie ran-

menes

su-

SZAUDYMAS TIES DEMAR
KACIJOS LINIJA.

Nakti in Gegužes menesio 11 
diena Daugirdžiu dvaro ra jo
ne, "fraku apskr., Lenku pusėj 
invvko smalkus susiszaudy- 
mas, t nikes
Lenku sargyba sakosi, susirė
mimas invykes su 8 ginkluo
tais banditais, pabėgusiais isz 
Lietuvos Brastos kalėjimo ir 
ginklu bandžiusius pereiti mu
su pusėn. 7 banditai suimti. 
Pas suimtuosius rasta daug 
pinigu, kuriu tarpe 130 litu.
ABU VOGĖ, ABU KORĖS.

Dakai. — Czionai tapo suim
ti ūkininkas su žmona, kuriuos 
pritvėrė po visa apylinke ilga 
laika vagiliavusius. Nuvarius 
juos iii Sedos kalėjimu, rytme- 
tyj rady kalėjimo abudu pasi
korusias.
LIETUVIU REDAKTORIAI 

VILNIUJE BAUDŽIAMI 
IR SODINAMI KALE

JIMAN.
Vilnius. — Len'ku kalba lei

džiamo Lietuviu 
“Žyoie Ludu 
(laktorius K.
niaus apygardos teismo nuteis
tas viena menesi kalėti u'ž tai, 
kad vienoj korespondencijoj 
isz provincijos esą buvęs in- 
žeistas Lenku komisaras. K. 
Valeckas perdavė byla apelia
cijos teismui.

“Viniaus Aido” 
SziVblini^kuite, nesenai nuteis
ta 1,000 zlotu pa'baudos, pdlici-

smaPk’iis
apie 2 valanda

laikraszczio 
žiniomis, jo re- 
Veleckas Vil-

redaktore

jos pasodinta dviem.įmenamam 
kalejiman, nes del neturto ne
galėjo tos sumos sumokėti.

dasi po viena pastogių, vie
nam kambarije, tai kaip sziau- 
dai prie ugnies.

Motere visados yra ingale- 
toju o vyras nuolatiniu neval- 
ninku.

Teisingiause ir dievobaimin- 
giause motere suras savo inga-
let o ja.

Pikta motere sulauž 
szirdi, 
galva,

ne geras vynas 
piktas ark lis

tavo 
tavo 
tavo
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A beautiful three button Į>umt> 
that will cling to the slender-that will cling .. _________
ėst heel, ana slenderize the
widest foot.

fCLENDElT FOOrl

I) ArchRuerJ
For Narrow Heels

♦

InTYU S H STO irįį 
OOutSizesJ

1 For Fleshy Feet f

prnOMKEAMMMKTl 
[J Footwear H VZl t*awi ****

For the “Hard-jo-Fit*

Available in 200 Fiuingt 
Sites 1 to 12 

Widths AAAA to EEE

*
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įkūnytus maloniame gerume 
l’ii. Jie reikalauja parink-

A

mnnnisytq. Moderniniai rūkytojai 
stalo Camel pirm visų kilų cigarctų.

Turėtumėt pažinti tą minkštu
ma, tą malonumą, kuris teikia 
užganedinimą šių dienų rūkyto
jams. Jus tai surasite Cameluosc— 
kaip ir kiekvieną gerą dalyką kurio 
ieškote cigarctuosę.

Jie yra moderniniai numylėtiniai.

“Imkite Camel!”

sprandą.
Laimingiausiu vyru nuo su-

Jtvėrimo svieto buvo Adomas 
nes jisai neturėjo uoszves.

Pa buezia v imas, tai /P z:

nysta meiles, kas jaja turi tas 
turi moteres szirdi.

Meile prasideda netekimu 
proto ir baigėsi jo suradimu.

Meile yra taip sena kaip 
svietas.

Per pasilmcziavima dvi ypa- 
tos sutirpsta in viena. Saldam 
glebijc dvieju poru lupu susi
tinka troszkimas dvieju szir- 
džiu. <• — Rex.

vrtf ži-

>5

Apsiavimai 
Specialiai 

Padirbti del 
Moterų«Ai

Moteres, atlankykite musu 
sztora. Czia rasite apsiavi
mus kurie suteiks jumis 
pilna užganedinima.
Apsiavimai naujausios ma
dos ir tikros micros. Teįpgi 
specialiai apsiavimai del 
diktu moterų.
Padirbti idant laikyti savo 
formos nepaisant ar tai del 
placziu ar plonu kojų. Ga
lime pritaikyti apsiavimus
bile kokiu kojų ir suteikti 
užganėdinima del nesziotdju.
Muso apsiavimai del diktu 
motoru, suplonina pažiūra 
kojų, bet nespaudžia kojų ir 
smagiai—vigadniai neszio- 
jasi.

TREGELLAS
Shoe Store

33 EAST CENTRE ST.
MAHANOY OITY, PA.

*

i#

PAJESZKOJIMAI UKES BARGENAI.

Pajeszkau mano sesers duk
terį Rozalija Guduskiute o po 
v\m Kudarauskiene. Kitados 
gyveno apie New Yorko steita. 
Isz Vilniaus gubernijos, Traku 
pavieto,
Veismuniu kaimo. Tegul atsi- 
szauko ant adreso:

August Mizera,
1140 W. Centre St., 

Shenaiuloah, Pa.

Merkines parapijos,

I *

Pajeszkau savo broli Kazi
miera Veziali, jisai pirmau gy
veno Pottsville, Pa., dabar ne
žinau kur. Jaigu kas apie ji 
žino meldžiu praneszt arba te-
gul pats atsiszaukia ant adre
so. (146.

John Vezialis,
Orient, 111.

PARSIDUODA FARMA.

į 212 akeriu pirmos klasos že- 
[ mos, ligi molis su juod-žeme. 
į 120 akbrhi dirbamos, 30 akeriu
> miszko, 150 kordu gatavu mal-
> ku, 100 tonu szieno, pripiau- 
j jamo afalfos, per ganiklas eina
> upelei,, 2 dideli tyartai, 15 rui-
> mu stuba insziurinta už $7000. 
Į Prie to dar 30 melžamu karvių
* bulius, 110 galonu pieno gauna
> ma ant dienos, 4 afklei, 5 kiau- 
; les, visztos, antys, žąsys, nau- 
J jas trftktpri us, M c Cormick
• diring plūgai ir diskos, kala

ma maszina, malūnas, sailo, 
kernam dėti maszina, piaut,

taipgi visos reikalingos
maszinos.
žiu, avižų, kernu, 
neta 35 a'kierei, 100 obuoliu me
džiu. Vežimai ir roges. Steito 
kelias eina palei farma, 'dvi ir 
puse mylės in miestą ir stoti. 
Platesniu žinių kreipkitės pas 
savininka.

Charles Baltusne'k, 
Munnsville, N. Y.

sėti,
Užsoti laukai mie- 

bulviu uz-

R. D. D. 4.

Skaitykite “Saulen

Didžiausioje Lietuviu kolo
nijoje, apsėti laukai, 
auga. Iszsirihkite sau 
isz sekaneziu ukiu.

80 akru farma, geri budin- 
kai, 13 karvių, 3 arklei ir ma- 
szinos, tiktai $3,500.

80 akru dvariszki budinkai, 
16 karvių, 5 arklei, 14 kiaulių, 
200 visztu,^jiasziTW3. $5,800.

40 akru, nauji budinkai, 4 
karves, 3 arklei,, 4 kiaules, 100 
visztu, girios, maszinos, $3,300.

40 akru sodnine, pusėtini 
budinkai, gera žeme $2800.

180 akru, gera žeme, užsėta. 
Geri budinkai $5,

viskas 
viena

£Lt
Visos minetis farmos ant 

lengvu iszmokejimo.
P. P. Androkus,, 

Pentwater, Mich.
ANT RANDUS^

4,

Didelis sztoras su namu del 
gyvenimo ant Ogden St., Gir
ardville, Pa. Tinkamas del 
Lietuvio ant bile kokio biznio, 
geroj vietoj, karūkas eina pro 
duris. Kreipkitės ant adreso:

E. M. Maginnis,
109 Main St., 

(t.f.) Girardville, Pa.

ANT PARDAVIMO.

Namai ant 8 familiju, hote- 
lis, sztoras, didelis garudžius 
ir 1.1. Geroj vietoj. Viskas ge
riausiam padėjime. Geras pir- 
a<lreso: (J 20
kiuys ir atnesza gera procentu. 
Platesniu žinių kreipkitės ant 

Jos. Peūkimas
St. Clair, Pa.

ANT PARDAVIMO.

Biznavas mūrinis namas, su 
salimu. 10 ruimu su visoms vi- 
gadoms. Taipgi didelis naujas 
mūrinis garadžius del 20 auto
mobiliu. Kreipkitės ant adre
so: (J.14

A. J. Ycrmala, 
113 W. Broad St.,

Tamaqua, Pa.
«*>»




