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ISZ AMERIKOS
LAIKE VTSZTUKUS 

MIEGKAMBARYJE.
Pittsburgh, Pa. — Koznns 

dalykas turi savo prigulinezia 
vidta, bot jaigu vyras užsispy
rė laikyti malt u kirs miegkani- 
baryje ir juos augint, tai pati 
gali pnreikahuit persiskyrimo 
nuo tokio vyro, taip nusprendė 
sudže Moore duodamas persis
kyrimą Mrs. Fredai Nems nuo 
josios vyro .Jono.

Motore prisiege, buk josios 
vyras tuojaus po apsivedimui 
nupliko 500 visztnku, patalpi
no juos miegkajnbaryje ir juos 
augino. Sziilirma kambaiyje 
buvo 90 laipsniu o smarve ne- 
iszj.»nsakyta. Aitt paezios pasi- 
prieszinimo, vyras pasakė, jai
gu jai negerai tai gali sau įeiti 
kur daug szHcziau.
DVI SUKAPOTOS

MOTERES SURASTOS 
KUPARUOSE.

New Orleans, La. — lYancu- 
ziszkojc dalyje miesto, tūlam 
name likos surasti du dideli 
kuparai kuriuose radosi dvi 
sukapotos moteres. Badai yra 
tai moteres dvieju broliu Hen
ry ir Joseph Motty, isz kuriu 
viena jau suėmė ir uždare ka
lėjime.

Kūnai moterių taip buvo su
kapoti, kad vos galima pažin
ti, ir buvo supjaustyti su dak- 
tarinku peiliu. Galvos nu- 
pjairfloM,-koj * ir rauko*, idant 
sutilptu kiųMiruose. Priežastis 
žudinscziri neisztvrineta. Abi 
f»zėimyno.H gyveno sutikime ir 
negalima xlasipraJt, dvi ko vy-

SZIMET VYRIAUSYBE SU
ĖMĖ 19,000 SLAPTU 

IMIGRANTU.
AVashingtonas. — Imigraci

jos vyriausybe susirūpinus del 
stipraus padidėjimo imigran
tu szmugelio' in Suvienytas 
Valstybes. Imigrantu szmuge- 
lis praszokes dagi svaigiųjų 
gorimu szmugeli. Per devynis 
sziu mėtų menesius buvo suim
ta 19,000 slaptu imigrantu.

New York.

S žiluma

EPISKOPOLAI PRIESZINGI 
PROHIBICIJAI.

.Aiit iszsiustu 
užklausymu apie prohibicije
del 5,000 Episkopoliniu kunigu 
2,500 atsliepe kad yra prieszin- 
gi prohibicijai ir geidžo idant 
ja panaikyl. Ant sekaneziu už
klausymu likos atsakyta.

“Ar esate už gėrimą 
gįnaneziu gerymu? 
1,138 už geryma 
szais. Ar prohibicije turi būti 
permainyta? balsuota 1,032 už 
o prieszais 593. Ar prohibicije 
yra pasekminga jus aplinkinė
je? balsuota 745 kad ne turi pa
sekmes o 445 kad turi. Argi jau 
na laikas visiszkai praszalyt 
prohibicije? 950 balsuota kad 
taip, o 621 kad ne. Ar butu ge
rai kad prohibicije visai panai- 
kyt! 825 balsavo kad tam už- 

793 kad

svai- 
balsuota

o 624 prie-
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PAKVIETE SOVIATU

užsieni i-

Isz Visu Szaliu
APIE 350 PRAŽUVO

I
• 4 11B A D AI 350 PASAŽIERIAI

1 .1 I • »'

NUSKENPO ŠŪ LAIVU;
REKINAI SUEDE" 

DAUGELI.
rekinai suede

įviro, Brazil i je. — 
iszgdlbejo dauge

li ipaisažieriA' isz nuskendusio

Iiio įle Ja 
Laivai kurk

“KIRMINO VAIKAS” ISZ LIETUVOS
MERGINA PAGIMDĖ 

PLAUKUOTA SUTVERI- j, Jjr

A

rąi moterių papilde tokia bai
siu žudinsta.
PAPRASTAI PORAI

REIKE $2,000 ANT 
PRAGYVENIMO.

Washington, D. U. — Szei- 
myna susidedanti isz dvieju 
yiMitu, gali užsilaikyti paipras- 
tai ant 2,000 ant indu, pagal 
pa<lardla apskaityma valdžios 
žinau u. Del szeimynos suside
danti isz trijų ypatų $2,750 o 
dėl koturiu $3,430.

Tai ki’ti, kurie iszsimaitina 
ant vieno lukstanezio ir* že
miau yra paprastais ubagais. 
Kiek tai turime mokvtu žmo
nių su profesijoms kurie neuž
dirba du ti/kstanczius doleriu 
anį meto ir turi užlaikyti szoi- 
mynas susitledanczias isz Įlen
kiu ir dauglfuu szeimynos ?

43 VAIKAI ISZGELBEJO 
JĮ NUO BAUSMES.

Sheridan, Wyo. — lsusikal
bėdamas, buk jisai turi iszmai- 
Ivt 43 sūnūs ir (lukterės, isz- 
gelbėjo Julijona (’havey nuo 
bautmies kalėjimo.

Uhavev susibarė su kitu dar-< • •
binii/ku laike darbo ir ji nu
dūrė, peiliu už ka likos nubaus
tu kalėjimu, bet likos neužda
rytas. Ant teismo atvažiavo 
net du t rokai va$ku ir visi mel-. 
dė sudžiaus idant susimylėtu 
aiVt juju tėvo, ka sūdąs ir pa
dare. Chavev turi 62 metus ir • •
buvo vedos net penkis kartus.
NEREIKEJO SENIUI

SUVILIOTI JAUNOS 
SZIRDELES.

Jronwood, Mich. — Ardisa 
27 metu 

užve-

9

manymui pritaria 
ne.

Episkopohi tikėjimas no 
daug skyrėsi nuo Kataliku ir 
žen'klyviausi dvasiszkieji pric- 
szinasi prohihicijai.

APVAIKSZTINEJO ADOMO 
GIMIMO DIENA.

Baltimore Md. — John P. 
Bnuly, apvailksztiiiejo gimimo 
diena pi miet inio žmogaus A- 
domo, kuris gimė 4004 priesz 
Užgimimą Kristaus, kaip Bra
dy savis^kai apskaitineja.

Brady norėdamas pagarbin
ti varda pirmdtinio žmogaus, 
pastate jam paminklu ant sa
vo irkes Boxvley Lane ant Phi- 
lakhOphia plento. Brady tolinus 
tvirtina, buk A'domas neturėjo 
tcisi'ngos atminties, kad ji Die
vas iszvare isz Rojaus su lieps
nos kardu kaipo nusidėjėli, kas 
yra nOteisingu užinetinejimu, 
tiMlrl jisai pastate pamniika 
vien tik tiksle pagarbinimo A- 
domo kaipo pirmutini žmogų 
ant svieto.

0

tikėjimas

VALDŽIA IN AMERIKA.
Sztai Willimas A. llyan, ko

munistas, kuris turi 
mn czyst y tojaus grindų vie:
nam isz bank u Bostone, kuris 
pakvietė Soviatu Rusiszka val
džia idant prisiunstu delegatus 
da’lyvaut apvaikszeziojime tri
jų sziintu metu nuo uždėjimo 
miesto. Kaida Rusai apie tai 
dažinojo ir kad juos pakvietė 
tik prastas darbininkas, nu
spjovė ir nusijuokė szirdingai.

PALIKO $10,000,000 DEL 
APLEISTU MOTERIŲ.

Kesone i 
Davis

užrasze visa savo 
milžiniszka turtą susidedanti 
isz dcszimbs milijonu doleriu, 
ant uždėjimo prieglaudos del 
apleistu ir vargingu moterių jr 
merginu. Prieglauda 'bus pa
statyta Manor Glen faunoje 
Mou'ktone,’keliolika myliu nuo 
Baltimores. Warfield’as buvo 
nevedes ir turėjo jauslinga 
szirdi del moterių kurios netu
rėjo prieglaudos an’t senatvės 
ir merginos kurios buvo pa
mindžiotos nuo svieto.

' • ' J ' ’ ' » ■*
Baltimore, Mil. — 

mirusiu mi'lijonicrius 
Warfield, užrasze visa

Italiszko laivo Mafalda, atga
bena iszgelbptus pasažierius in 
ezionais, kurie apsakinėja 'bai
sybes kokioj atsitiko laike ne- 
'hili’mcs.

I •/ I ,
I

Tieji kurie szo'k’O iii mares, 
likos suėsti per rėkimus (mari- 
nir.'.s vilkus); Nelaimingu riks
mai buvo baisus, katla likos 
sudraskinti >per 'taisės žanoge- 
disz'kas žuvus.

I
Mąnmna, kad suvirszum 350 

žmonių dingo, bet daugelio ne
suranda, o'gii’l randasi ant kitu 
'laivu.

fszgiai’beti pasažieriai kurie 
likos atvežti in ezionais vra 
baisiai nusiimi ne, nuliūdę ir 
varge, nes ’’ iszplau'kdami in 
prižadėt a riju Brazi'lije, pasi
ėmė su savim vk/ka k a turėjo, 
o dabar neliko visko ir nežino 
kokia ateitis juosius lauke.

Jau nekurje iszplaukdami isz 
Italijos, turėjo baiminga pri
jautimu kelionėje kad ne vis
kas randasi' paraiko, nes lai
vas szlubavo fier visa kelione 
ir taukiai 'turėjo ji pataisyt.

Italiszkas konzulis ezionais 
u žd rami o p’asažierianis daug 
nekalbėti apie nelaime. Stebė
tina kad konzulis dugirdes 
apie nelaime, ipalei'do in svietą 

saujele žmonių

turėjo

PRISIRISZO DINAMITĄ 
ANT KAKLO. 

Wiis.

žinia kati t?k
žuvo,..norint gana gerai žinojo 
kad szimtai žuvo su nelaimin
gu 'laivu.

I
Ik

apdengta

Penderson, patogi 
mergina isz Milwaukee, 
do teismą prieszais G. Berg- 
landa, turtinga farmeri, kuris 
turi jau 82 metus, spirdamas! 
nuo jojo 450 tilkstanezius do
leriu už smailioj ima josios mei
les ir nedėlaikyma žodžio kad 
su jaja apsives, kas jaja pali-
kp ^aal juoko akyse visu josios 
draugiu. . ...

. MA KURI KAIMUOCZEI 
PASKANDINO.

Anlady vostokaa. — Guberni
joje -Ma, paviete Bogorodic- 
bo, kaime Uspenskam, nevedu
si mergina pagiimde koki tai 
plau'k'iiu’la ar vilnota sutvėri
mą.

Varginga motina isz sarma
tos savo
ma šlepe nuo žmonių, bdt 
muši baisuoli” 
te ir paleido paskala po visa 
aklinkinia, ‘kuom visi gyvento
jai labai nusistebėjo kalbeda-

Czia tai jau tikras piktos

Tuo-jaus atsirado 
liai 
niu

KAM NEPAKVIETE IN 
VESTUVES.

Vilkaviszkis. — S. Patapas 
pakviest i in veš

li Ali- 
Abu

kuklilki kaip galekla- 
“gi- 

kumutes ipama-

mi: ‘ ‘ 
dvasios darbas.

/n » l t 
kurie 'paleido tarp >

mandra- 
’’ kurie paleido tarp žmo- 
pas'kala, bu'k mate vaka

rais tvkiojanti “'kirminą’’ 
ris naktimis atsilainkydavo in 
merginos grinezia.

Susi riirkia 'myne žmoni u, 
puolė ant 'merginos ir privertė 

, kad gulėjo su 
nuo kurio ir vaiku 

M indtas 4 “kirminas ’ ’ 
žmogaus pavidale im»liūkdavo 
naktimis in jos lova ir miego
davo su jaja.

Tuojaus isz burluku atsira
do teisėjai ir nusprendė kad 
“plaukuota’’ 
dyt. Na ir savo nusprendimą 
tuojaus isz pil'd e. Atėmė Ikudiki 
nuo merginos nunesze in upe,

prisipažinti 
“kirminu 
gavo.

ku-

uz-

'kūdiki paskali-

pniiere po vaindėni if įkelia kar
tus pakbl 'kūdikis neteko gy
vasties. Susirinkusieji tamsu- 
ncliai žegnojosi, 
džiaugėsi kad vdlnia pergalė
jo ir gryžo linksmi namo.

dą inavo ir

NUŽUDE PACZIA IR PATS 
SAVE LOVOJE.

*

Parkersburg, Pa. — Pranas 
Hilton, 53 mdtu, nuszove savo 
paežiu pw tam pats save lovoje. 
Lovoje su tevai's gulėjo juju 
dvylikos metu mergailte, kuri 
?ikos apdegyta nuo parako ka
da tėvas szove in motina, bet 
sziaip mergai’tei nieko blogo 
neatsitiko, bet visa likos su
kruvinta nuo isztiszkusio 
kraujo isz motinos kūno.

te vai's

nuo

UŽVYDEJIMAS MOTINOS 
PASTŪMĖ ANT ŽU- 

DINSTOS.
Onoway, Mich.— Ricliardus 

Arnott patėvis ir jojo motore, 
likos uždaryti kaldjiinie už.nn- 
žudinima savo dulk terš, pato
gios’ 21 metu ste’nografmtes. 
Priežastis nužirdininio dukters, 
buvo baisus užvydejimas mo
tinos, kad pakevis mylėjosi in 
savo patogia podulkte ir su ją
ją ’turėjo uždraustus susineszi- 
mus. Motina prikalbino vyra 
idant nužudytu d irk tore ir abu
du su pageiba kuolu užplakė 
mergina ant smort kada toji 
ėjo namo kėliu. 8zerifas Ko
valskis isztyrhiejo visa žndįns-
ta ir kaltininkus užlupo kajo-, 
jime.

Hurley, AViis. — Koroneris 
nusĮ)reu<le, kad jokio tyrinėji
mo nereike 'dnrvli ant kimo 
Romano Valivimskio, nes ne 
buvo ant ko, nes kūnas likos 
isznesZiotas po viisa apfinikinia. 
Savžudys, priiuszo kėlis szmo- 
tus dinamito ant kaklo, kuri 
uždegė ir ’likos 'sudraskytas 
ant szmoteliu.

PASILIKO PUSTELNINKU 
50 METU NEAPKĘSDA
MAS JOKIOS MOTERES.
London. — Tūlas reporteris 

keli menesiai atgal surado pus- 
telninka ant kalno,
žvėrių kailiais, kuris 1879 me
tu, turėdamas 23 metus, pamy
lėjo tūla mergina ir ketino su 
ja apsipaeziuot, ’bet kelies san- 
vaitos priesz szliuba isztyrinc-

iPRISIŽIURINEJO ANT SZO- 
KIO; 22 SUŽEISTI.

London.— Tūlam'kromo lan
ge, kokia tai patogi mergina 
szokinejo Czarlstona*idant ap
garsinti paneziakas. Daugybe 
žiopliu sustojo prie lango prisi- 
žiurine’dami szokiui. 
pradėjo areziau g 
didelio lango, staigai iszstume 
langa ir stiklai supjaustė 22 
žmonis, nek u r i uos taip baisia?, 
kad likos nuvežti in ligonbu
tes.

Zmonyr* 
riustis prie

ATSAKIMAI.

jo buk jo myleina ji apgaudinė
ja ir susinesza su jo geriausiu 
draugu.

Pustelninko vardas vra Jam
es Mason. Sujudo kraujas jau
no žmogaus ir nutarė atker- 
szyt. Nuėjo ant kalno, pastate 
sau bakūžėlė ir nuo to laiko 
tonais apsigyveno. Maistu jam 

. » 4 * -t

Isz Kanados. — Kas prisiun- 
•dolerius isz Kamixlos ant 

knygų nepaduodamas pravar
des ne jokio adreso?

J.P.C.,

te <>

Pigeon, III. — Neži
nome adresu daktaro kuris sa
kosi buk gv’do veži.

PANCZEKA BUVO 
PRIEŽASTIM.

— Otų nelaba duktė! Kaip 
galėjai 'duotis pabueziuot tam 
sportui su kuriuom sėdėjai ant 
lonezes1

— Ba matai mamyte,, jisai 
mano laike už ranku, o spirti jo 
negalėjau, ’kad nematytu sky
les paneziakoje. x«

* Žemiausia
Valstijose,, yra Mirties Klonis, 

joj, kuri yra 27(J pėdu

vieta Suv.
0 ♦’

žemiau mariu pavirszio.

atnesza isz netolymo kaimelio 
vaikas ir visai nesirūpina jis
apie svietą. Nuo to laiko pra
slinko 50 metu ir neinate dar 
moteriszkes veido.

t
Karta žiemos laike paplūdo 

tūla Amerikoniszka keleive ir 
užėjo pas pustelninka jeszkoti 
prieglaudos. Pustelniiikas ati
darė jai savo bakūžėlė per nak- 
ti, o pats pasislėpė urvoje. 

\ 1

Apie ‘kita panaszu atsitiki
ma raszo Angliszki laikrasz- 
cziai buk jaunas Anglikas 
taipgi liko suviliotas meileje ir 
isz nusiminimo paleido kulka 
in galva. Paliktoje gromatolėjo 
aiszkino ‘kad nubodo jam mote
rys ir daugiau ju nenori matyt. 
Nuvežta ligoni in ligonbuti, 
kur po daugeli menesiu pasvei
ko. Kada apleido lįgonbute 
pasienio su savim dažiurotoja 
ligoniu in kuria insimylejo ir i 
su ją apsipaeziavo.

>.+1

GIRTUOKLYS SUDEGE
ANT KĄRSZTU PELENU
Czenstakava. — Ignotas Bla

zek, loenininkas kromo, turėda
mas serganezia paezia ligonbu- 
teje, pasirengė ja atlankyt, o 
kad turėjo laja diena užmokėt 
500 zlotu už operacije, paemes 
pinigus ir auksini ziegoreli niu 
važiavo in ligonbute.

Kada atėjo in ligonbuti, ap
reiszke, buk daktaras taja die
na nepriima svecziu Nedėlioję 
liepe ateit ant rytojaus. Blažek 
iszeidamas isz ligonbutes, nu
ėjo in restauracije, kur pasili
ko lyg vakarui, o vietoje eiti 
ant atsilsio, nusidavė vela in li

• j m

gonbuti, bet likos nepriimtas. 
Tada nuėjo jeszkoti nakvynes 
ir nuo to laiko visa žinia din
go apie. ji.

Blažek buvo balsei susi rupi
nes ir nutarė užmirszti savo A'iĮ- 
pesti per užliejimą ^kirmino si\ 
arielka bet tas jam neiszejo ant 
gero. . ,

In kelos dienas likos surastas 
jo lavonas szale ligonbutes ant 
krūvos kafsztu pelenu. Visas 
jo kūnas buvo apdegintas li
ti k ji pažino ant ziogorelio ir 
maszneles nuo pinigu. Rado 
pas ji tik 25 zlotus. Matyt Bla
žek pragėrė visits pinigus, atė
jo girtas ir atsigulė ant pelenu 

.Palik^pn’ebia'jr Vism- 
tuonis vaikus; M

’ir sudege.;
tuonis vaikus; ot n aim

“pamirszo” 
tu ves pažystamuosius 
szauska ir„S. jJaksztaiti. 
nekviestieji tuo insižcide ir su
manė atkerszyti. Spalio 4 atva
žiavus S. Patapui in turgu, 
Aliszauskas ir Jaksztaitis, del 
drąsos iszsigere, 
Riibinoviencs krautuve, kur 
buvo užejes Patapas, ir nieko 
nelaukdami pradėjo lazda ir 
akmenim skaldyti galva. Atvy
kusi jiolicija Patapa isz mu- 
szeiku atėmė. Jam smarkiai su
daužyta galva. Muszeikos pa
sodinti kalėjimam

KRUVINOJI VILKAVISZ- 
KIO APSKRITYJ.

Sveikatos departamento da
viniais, Vilkaviszkio apskrity j 
užregistruota 50 susirgimu 
kruvinąją.
mirė. Kiti dar serga. Serga n- 
ežius apvažinėjo gydytojas ir 
suteikė nemokamai medicinos 
pagelha. Susirgimai greieziau- 
sia bus pereje isz Vokietijos 
arba Lenkijos.

insilirove in 
krautuve,

aiva. Muszeikos pa-

50
Isz 50 asmenų 17

KAIP ŽENTAS UOSZVE 
VEŽE IN TURGU.

Gruodžio 5 diena pere'i’tu me
tu Rietavo pdlicijon atvyko Gi 
remi kaimo, Rietavo vals- 
cziaus, ūkininkas Julius Ga- 
ti'm'kas ir Įiranesze apie tokia 
ji iszt-ikiKsia neflaime:

Galinskas vedės su Įiasoga, 
gavo ir sena uoszve, Galdikie
ne. Uoszvc Raitp uoszve, gyve
no ir barėsi. Uoszve užsimanė 
ir miestam iii turgu nuvažiuoti. 
Nori važiuoti, reikia vežti, ne 
ka padarysi. Czia ir liUsitibo ta 
nelaime. Galinskas insisodino 
uoszve užpakalin vežimo, o 
pats važnycziiuyja. Ai’klys ge-

'bet neĮ > raitės 
Važiuoja.

Nelaime 
szuniui pasiiiiaiszyti — arklys 
ir pasibaidė. O czia szalimais 
griovis: bHnkt vežimas ir isz- 
virto. Uoszve sena, ncfĮiriniato, 
ir iszsirito isz vežimo. Arklys 
baiksztus, kaustytomis kano
pomis užsirioglino ant seno. 
Sene ne isz tvircziuusiu 
arklys sulamdė jai szonkaulius. 
Iki žentas ^usigriebe pagelbos 
duoti sene jau nekvepavo. Ir 
taip nutilo viskas. Žentas ir ne 
girdėjo senosios priekaisztu.

Bet policija iszklausius tokia 
pasaka ėmėsi darbo ir iszaisz- 
kino visai ka 'kita.

Galinskas labai nesugyveno 
su savo uoszve Galdikiene, ke
lis sykius lazda vanojo jos ku
na ir laukte lauke 
ties.

Padarius lavono skrodimą 
rasta nulaužia nosis, sulaužyti 
asztuoni szon'kauliai ir dau
giau kokiu tai inrankiu 
lojimu.
Apžiurėjus Galinskio nurodyta 
vieta rasta kail vežimo visai go 
rai pervažiuota per maža grio
veli ir nei iszvirtus, nei iszlipi- 
mo žmonių nėra.

rubai nepurvini, 
kas duoda spręsti kad ji buvo 
keliais smūgiais nužudyta.

Teisme liudininkai patvirti
no kad Galdikiene su žentu ne- 
sugyveno ir kelis sykius nuo jo 
slėpėsi.

Sziauliu apygardos teismas 
Galinėki už uoszves nužudymą 
nuteisė penkiolikai metu sun
kiųjų' darbu kalėjimo. Vyriau
sias Tribunolas sumažino Ga- 
Bftkkiui baUsme iki szeszeriu 
metu kalėjimo.

, i *' v

vežimo

ras baikszlus.

reikėjo isz kur

lavono

Uoezves

— ir

senes mir-

s u žū

!
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LIETUVA KREIPIAS PAS 
SZVENTAJI TĘVA.

Kaunas. — Lietuvos valdžių 
kreipės pas Szventaji Tęva ap
saugoti nuo Ijenkii persekioji
mu Lietuvius kunigus Vilniaus 
kraszte.

Lietuvos valdžia eines to žv- 
gio kadangi Lenkai isz Vil
niaus kraszto isztremc dvvlika 
Lietuviu, kuriu tarpe du kuni- 
g11- '

Iszh’elntieji yra sulaikyti 
Lietuvos pasienyj. Yra žinoma, 
kad Lenkai jiems neleis grvžti 
in .okupuojama Lietuvos dali. 
Gi Lietuvos valdžia bijo juos ’ 
priimti in Lietuva, nes Lenkai 
už tai gali prisikabinti prie 
Lietuviu.

via

PAVOGĖ VISA TURTĄ.
Antanavos vienkiemis, Kur

kliu valsczius, Ukmergės^aps. 
— Sziu metu Spalio 4 in 5 die
na nakties metu nežinomi pik- 
trdariai, naujakurio Juozo Pil
kos, pavogė dvi karves, kurios 
tik ir buvo jo vienintelis tur
tas. Nors vietos policija ir 
Sziauliai striopiai seko, bet va
giu susekti nepasis(‘ke. Nuosto
lio padaryta 450 litu.

NUSZOVE ISZ KERSZTO.
Prienai. Bugs. 19d. — Prie

nų parniszkeje nuszove szauli 
Antana Puodžiukyna isz Prie
lankio. Zmogžinly.s yra Ant. 
Vilkas, geras veil i oi lies pažins- 
tamas. Priežastis — asmenisz- 
kas ikersztas.

Paskutines Žinutes.
. /

— Per susi-H New York, 
muszima dvieju parvazu likos 
sužeista 16pasažicriu aut West 
42-ros ulyczios.

IT Sau Dimas, Calif. — Pa- 
sažierinis trūkis ant Santa Fe 
gcležkelio trenkė in t roką ku
riame važiavo darbininkai, už- 
muszdamas 6 ir sužeidė 9.

U Boston, Mass 
kiszkas Jaivas “
dure su kitu laivu pri<

'B .1 I “

nimis. Tiktai trys likos iszgrf- 
betais.

U Utica, X. Y. —Staiga i ne
lėkus proto, Mrs. S. Altier, už- 

‘ piet u 
po tam pati

Zuvinin- 
Avalon

k

SllSl-
Capc

Cod, nugkcnsdamas su 16 žmev

II 
ke.‘

- Ren

smaugė du savo vaikus 
ir 10 menesiu,
stengėsi atimti sau gyvastį per 
peipjovima sau gerkles.

Belfast, Irlamlije.
'.Icszim'ls il'u žuvininkai din

go laike sžlurmo kuris 
ki’lo ant mariu ari i t’le

II South Plainf’o'ld, N. J. — 
Eroplanas su keluriai> žmoni- 
mis 'nukrito isz oro New Fair- 
chiXl ir visi užsimusze ant 
smort. Tarp užmusztuju buv 
ir viena motore, •dara’ktorka.

11 Alhenai, Graikije. 
minJlas Puvylas Kondoiirioti>, 
prezidentas Graikijos, liko< su
žeistas in galva nuo dvieju szu- 
viu kuriuos ipaleido in prezi- 
ilcnta ‘kukis tai Zofios Gou>-

25 mdtu. Prezidento gy
vastis randasi pavojuje.

^laigai 
■ggano.

()

\d-

si os,

DIEVAS JAM PALIEPĖ NU
ŽUDYT VISA SZEIMYNA.

Zofijc, Bulgarije. — Iszsikal
bėdamas policijai buk jam Die- 

1 nu- 
szeimyna,

ras apreiszke sapne idant 
žadintu visa savo 
ūkininkas vardu Mitrovas isz. 
Czenydevo kaimo, nužudė kir
viu savo tęva, motina, paežiu, 
broli ir du vaikus, kada tieje 
miegojo.

Po tam baisiam darbui nuėjo 
ant policijos ir pasidavė. Dak- 

gai neteko proto.
tarai mano kad Mitrovas stai-
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Lithuanian Legation, 
2622 16-th Street, N. W., 

Washington, D. O.

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

Lithuanian Consulate,
608 So. Dearborn St., Chicago, Ill.
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Praeita mota Amerikon isz'k i vaikai

ISAULE

IMAŽAS PATARNA
VIMAS ATNESZE

■* :
'O d

•F

O

p.X

•M’

yw"?'
/« J

I

DOVANA NUO JAPONISZKU VAIKU
DEL AMERIKONISZKU VAIKU 

nusiuntė tukstanezips 
lelukiu del Ja.poniszku vaiku,
o idan'. už gura atminti alsimo- 
keli, .Lijonisžki vaikai isz 51 

iiberniju prisiuntė iii Ameri-
.............. 'S L. 
gera-JejxstO

DIDELI VAISIU

BEPROCZIU
ATEIVIU 

PRIŽIŪRĖJIMAS I
1

r

ka 51 l(-luk(

' '' ’m
■ ■:

9

O3k2».' -vC*

’ '<Y'

U si mokėk lain i už
Atsiminkite apie tai jbg ina- • *

4

/r

J
'•*■•4 Z,

’W W -r1 * • t*>

a w
•«{,

r 5
-k. Ąi:

>*■

*

•>r<

M

■

, K
. I

fe

e

i i nr

klausymo

arielka

Ant susirinkimo dranguves 
American Public Health Asso
ciation (‘i nei n natoje, Ohajuj, 
buvo užduotas klausymas: 
prohibicije prisidėjo prie žmo
nių sveiko isz'kelimof Ant tojo 

pirms(slis draugo
ves daktaras Reed, isza i saki
no, kad alkoholius arba gera 

v ra neatbūtinai rei ka
linga (1(4 žmogaus sveikatos ir 
sustiprinimo miegeliu.

Bet kokiu ežia budu žmogus 
gali sustiprinti savo smegenis 
jaigu neduoda g<»roH arielkos 
liktai žmonos turi daryti savo. 
Su tokiu s’zJtopu žmogaus sme
genis
virsta in sk v st ima.

tik sudžiūsta arba pa-

pasiszventimasKas tai v ra
*

vienu dol kito .*
Pasiszvcntimas reiszke ati

duoti save, pnsiaukuot, daryti 
isz saves auka del kito gero. 
Pasiszvensti galima del savo 
tevyiu-s, mokslo, del žmonių ir 
gero tikslo.

Pati gali pasi>zveiis*ti del sa
vo vyro, vyras del paežius, le
vai del savo vaiku.

Al šimeliam kelis (pavyzdžius 
pasiszvcnt imtis, 
pasiszvente del

tokius

už tai atsimokėjo savo 
nesavži-

szventinio, vyras pa
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le, kad užsimrikejo pasiankavi- 
mas del vaiku ir gavo savo at
lyginimu.

Sztai, .porele apsiveda, pa
imdami simkeiįvbe ant savo 
sprandu, 'kuriuos pildo a^tsa- 
kanezirii, i 
pasiszvcntimu. O ka<l toki at
sitikimai yra retus tarp žmo-
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Vakariniu mokyklų kursai 

prasidėjo, bot dar ne pervelu 
noringiems lankyti vakarines 
mokyklas už,siregisiruoti.

Beveik visi mieslai su 100,- 
000, arba daugiau^, gyventoju 
turi kokias nors vakarines mo
kyklas. Kaikuriuose miestuo
se labai mažai žmoiiiu lanko! 
vakarines mokyklas, ir lodei 
nelabai daug kursu investa. 
T r i s d e sz i m t s - szesz tas n 11 osz i m - 
t is mi(olii su nuo 30,000 iki 
100,000 gyveni oju, .pranesza, 
kad /neturi jokiu vakariniu mo
kyklų, kuomet miestai su nuo 
2,500 iki 10,000 -gyventoju re
tai turi vakarines mokyklas. 
Nuo szitu faktu matyti, kad 
labai maža dalis •musu gyven
toju gali naudotis vakarinėms 
mokykloms.

New York’as. Apart New 
York ’o * mokyklų regulariszku 
vakariniu kursu
Apszvietos Bordas dar 

mokyklas.

..............
¥

■>».

žas patarnavimas atnesza lan
kei didelius vaisius ne kaip di
džiausios aukos.

Szai paduodame kėlės pa
veizda s:

I. — Tamsiam ir troszkinap- 
ežiam kambari ant ketvirto 
augszczio gulėjo ligonis sergan 
tis nuo ilgo laiko.

Nuo laiko in laika atlanky
davo ji daktaras nes isz prie
žasties vargo ro.doB daktaro 
nieko negelbėjo.

“Szviesą saules ir szviežias 
oras ponui daugiausia reikalin- 
ga’”
Iszgirdo tai viena karta prio- 

telis ligonio darbininkas taip 
pat -kaip ir jisai ir tuojaus pa
siszvente kas diena ligoni isz 
ketvirto augszto nuneszt že
myn (repais ir pasodindavo ji 
ant saules. Po keliu nedeliu li
gonis suvis 'pasveiko o dakta
ras nuolatos kalbedvo, jog pri
valo būti dėkingu savo priete- 
liui o ne jam ba tik jisai prisi
dėjo prie jo pasveikimo pada
lydamas jam kas dienini pa- 
tarnavima.

II. — Paveizda:
Vienas misijonieris gryžtan

tis isz Afriko gulėjo lovoje ant 
sergantis. Sztai iszgirdo 

‘ ‘ gdlbek it e, ž n i og u s 
Misijonieris norėjo 

szdk'li iii mares nes mislino jog 
jau kas t rikis szriko pirma in 
pa'gellja

kalbėjo daktaras.
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EROPLANAS KURIS LEKIA, PLAUKIA IR VAŽIUOJA.
Sztai pnujausio budo eropbmus iszratas'per pana Elzbie

ta II. Tubbe, kuris nemažai atkreipė atyilcu 'per visus lekio- 
tojus, nes tašai eroplana^ ne tik ka lekioja oru bet plaukia 
aut vairdens ir važiuoja ant žemes kaip aut<xinobi‘liirs.

I,

amatu klia-sos v v rams- ir mo
te rinks, kaip tai galvos parodu, 
siuvimo, automobiliu kon
strukcijos, chemijos, elektriko, 
pieiszimo ir 1.1. Yra rufl)-siuvys-1 
tęs, mediniu iszdiitbimu ir kny
gas? pau'dyst(‘s 'kursai.

automobiliu

ir dvi valandas in vakara. Nei 
vienas -studentas priverstas 
lankyti mokykla, ir net metai 
muulaiko nuo lankvmo. Vie- v
uintelis reikalavimas yni kad 
stirdentai turi b u t i suvirsz 16 
motu amžiaus. Seniausias stu-

Log’Angeles 1920m. Los An- (lentas yra 65 metu senumo.
Invairiu tautu ir invairio 

mdkdlo moksleiviai randasi 
sziosc mokyklose. Svclim'tau- 
cziai bemoksliai ir Europos 
mokyklas ir kdlegijais užbaigė 
moksleiviai lanko tas mukvk- 
las. Amerikanizacijos kliasose 
raihlivsi daug jaunu vyru ir 
moterių, 
žin'ti su 
jo's

gėlės mieste prisirasze net G2,- 
330 studentai vrikarinese mo
kyklose. • Dvidriszimtis-penkios 
mokyklos laiko s(‘sijas dviejais 
iki penkiais vakarais in san- 
vaite, dvi valandas kais vaka
ru. Mdky’k'los atdaros net 40 
sanvaieziu in metus.

N'akarinos mokyklos randa- 
si po miesto mokyklų direkto
riaus priežiūra, ji'sai paskiria 
pagelbininka kuriji jam atsa
komas. Vakariniu augsztesniii 
mc’kylklu galvos turi raportuo
ti pagel bin inkams. Tokiu bu
du nei 23 pagdlbininkai ir va
dai prižiuro 25 vakarines mo
kyklas, kurio'.-e mokina net 408 
mokytojai ir mokytojos.

Los Angeles vakarines mo
kyklos duoda net 96 subjektus. 
Galima sakyti, kad valdžia 
bando visu žmonių reikalavi
mus aprūpinti. Kursai inima 
žemdirbyste, 
knyga 
valgiu su'taisymri, dietetika 
kvietku gaminimą,, žurnalisti
ka, kvietki’nin'kystte, ir 1.1.

Buffalo, N. Y.’Per mokyklos 
metus 1926-27 daugiams kaip 
28,000 žmonių lanke Buffalo 
vakarines .mokyklas.
visi turėjo suvirsz 16 metu, pa
prastas amžius buvo 31 metai. 
Tie studentai atstovavo beveik 
visas pasaulio tautas. Ir mies
to bevei'k kiekvienas amatas 
atstovautas. Vakariniai kursai 
turėjo visdkiu kult uriszku, 
kaip ir amatiniu kursu. Jeigu 
tik atisiranda 15 žmonių, kurie 
reikalauja ypatinga kursą, ge
ra mokytoja tuoj rausta ta ’kur
są vesti.

» Nereik mokėti pinigu lanky
ti vakarines mdkyklas Buffa
lo. Yra dalis regulariszku vie- 
szu mokvklu sistemos. 23 mo
kvklu namai vartojami va'kari- * i
nems mokykloms, ir asmuo ga
li pasirinkti jam prie namu ar
džiausia mokykla’ arba gali 
larikyti bile katra mokvklu. ‘

Pereitu metu vakarines klia
sas lanke 49 invairiu tautu 
žmones. Nuo 4,000 iki 6,000 im
migrant u mokinosi Anglu kal
ba pereitais motais. Vienas isz 
kiekvieno keturiu ypatų užre
gistruotu dieninėse ir vakari- 

p ra tęs i mo (extension) 
k'liasose gimę ii'žsienyj. Tirks- 
t'ancziai tu žmonių pasimdkino 
skaityti, raszyti ir kalbėti An
gliszkai tose 'mokyklose. Nuo 
300 iki 400 Angliszkai nekal- 
baneziu motinu, kurios negali 
lankyti vakarines mokyklas, 
gali lankyti wpeciales kliasas 

aipidlinkose. Tos kliasos

savoVienas tėvas iszsiunte 
tris sunns in svietą, prižadėda
mas jiem, jog kada sugryž, tam 

neprivalo būti jokiu duos puikiausia dovana katran 
. . . 1 . . I • • 1 1 • • • 1 1 \

porele apsiveda, 
snnkciivbe aut

iszpildins geriausia darba mle- 
laszirdystes. Nuėjo. Po keltu 

uiu tebyriuni lai ko, 1</d( 1 ž,mo- metu keliones sugryžo iii tėvo 
pasiszventi- pastogių, o kožnas isz ju snes lai praminė 

mu.”

Kainu iyje 
Anglijoj,

4 4

Monmouthshire, 
raudinsi ukSniūkisz?- 

kos triobos 'kurios vra “bau- 
gintos” per kvapsni rožių. 'Pa
sai kvapsnis žiedu yra taip 
smarkus kad žmones negali jo
jo nukensii ir net apalpsta, to
dėl grinezioje niekas negali gy- 

peržiurejo sle- 
nu-

Grinczia 
met u

gal (‘jo 
papasakot gera darba ir tikėjo
si puikios dovanos.

Vyriausias apsakė jog buvo 
grinezioje vargingo 
kurioje 
czenezia liga,

vieszpatavo

laivo 
szan k ima: 
dkensta!”

ži u reti no 
v ra

vent i. Norints 
aus ir grindis, bet nieko 

nesurasta.
konia trijų szimtu

senumo.
Pagal 

sakymus, tai toje grinezioje 
ketino atsibūti vi nežuvo n e jau
nos merginos, bet taja diena 

pirmutinis HiVle- 
kuriam buvo atsisakius

seniausiu žmonių ap- 
, t aii t (>jo

atėjo josios
mas,
(iti užjojo ir ja ja perdare pei
liu, kada mergina parenginejo 
indeti bukietą rožių in puodą, 
ir nuo tojo lai'ko kvapsnis ro
žių davėsi jaust po visa grin- 
czia.

upi(‘
U’ula motore 
savo vyro. Pati viena, būdama 
mokyta motore, geide idant jo
sios vyras aplai'kytu angsztes- 
ni mokslą. Dirbo sunkei ir mo
kėjo už mokslą savo vyro idant 
jis galėtu geriau giedoti ir pa
silikti a įlietu ir ant galo už
baigė pasekmingai mokslą ir 
sziadien yra žymiu dainhiinku. 
V yrąs
pacziulci bjauriai ir 
ningai.

Pažinojome ir kita motore 
taipgi mokyta, kuri taipgi gei
de idant josios vyras butu in
teligentu ir mokvtu v\ ru. Pol 
kelio likos metu Šimkaus pasi

liko “pil
na burna ponu ir inteligentu,” 
l»et sziame atsitikime, josios 
pasiszvcntimas del vyro nuėjo 
ant gero. Toji porele dabar gy
vena sutikinu*, vyras turi gera 
užsiėmimą ir abudu* užgana- 
dint i.

Pažinojome szeimyna kuri 
su>id(‘jo isz tėvo, motinos, duk
ters ir snnaus. Tėvai tujų vai- 

”atiminėjo ;s/lmoteli duo
nos isz savo burnos 
kius gyvenimo 
idant tiktai vaiku* iszleisti in 
mokslus, kurie užtikrintu tė
vams geresni gyvenimą aid se
natvės. 'Levai ant to 
ko, nes drikrele užbaigė pasek- 

daraktorkos mokslą o 
šunelis pabaigė daktarysta.

Bet apmanstVkime gerai, 
isztikruju priguli kalbėti apie 
pasiszvcnt ima 
Jios ar kitos ypatos — vyro,F 
motorus, levu arba vaiku.* Pa
gal musu nuomone, tai nebuvo 
jokis pa si sz v antrinas. Buvo tai 

arba privali urnas 
taip-padaryti isz szalies vienos 
ir kitos puses. Kožna isz tuju 
nuderi u, isztekedaima, paimda
vo ant suves atšaki m v be ir 
priderysta užbaigimo augsz- 
tesniu mokdu savo vyru, pri- 
gia!lb(‘dama jam su vilczia, kad 
nteiteje abiums bus geresnis ir 
lengv(*snis gyvenimas. Pirmu
tine paiįare kiautu, kad savo 
vyrui dakako ant ’kožno žings
nio ir prie kežuos progos, 'kad 
tai ji ji ji siiszelpineja ir duoda 
pinigus airi jojo lavinimo.

Klaida nulpadare tėvai ku
rie pasiaukavo <ldl savo vaiku, 
nes per ilgus metus gyveno 
prie savo vaiku laimingai už
baigdami gyvastis su taja mis-

k u

mi ligai

szennyna

» » ir viso- 
smagumus,

neapsiri-

ar

isz szalies vie
lotos y pa tos —

pride rysi e

žmogaus, 
užkre- 

tevas ir mot imt 
gulėjo ant smertelno patalo, o
trejata vaikeliu buvo apleisti 
ir verke duonos.

Tada asz juos saugojau 
ligoje ir iszleidau visa savovisa 
turtą ant ju užlaikymo.

I’evas pagyre taji darba sū
naus ir meilingai suspaudė.

Antras suims apsakė, jog isz 
deganezio namo iszgelbejo kū
diki o po tam pasislėpė idant ji 
neisznagradytii ir negirtu jo 
narsumu. Tęvas neturėjo gana 
žodžiu aut pagyrimo samaus.

ir negirtu

ant jauniau-Al(\jo kaleina 
šio; o tasai apsako sekanti sa
vo gera darba:

Paregėjau

n a'kt is

>ga'r>

Kai p-g i

PLAYER-PIANOS 
PIANOS 

BABY GRANDS 
Ant Lengvu Mokescziu

nepriete- 
prapult ies, 

nuo

Nauji Gvarantyti Plajerei 
Nuo $390.00 ir brangiau

DYKA! 36 nauji rollai, dubeltava 
sėdynė, uždangala, atvežimas in 
namus ---------------
Priimame jusu sena Piano arba 
Fonografa kaipo dalini užmokesti 

ant bile kokio naujo Plajerio

Raižykite del musu katalogo 
ir prekių.

JOHN LIZDAS
477 S. MAIN ST. 

WILKES-BARRE, PA.
"' - - 11 —" — t ■ —'-.-i  
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ant kraszto 
upes, mieganti savo neprieteliu 
luoteleje. Sztai vanduo pas’»ke
li*, luotelis atsiyrė ūpo kraszto 
ir drauge su mano 
lium plauke prie
kur vanduo nupuolinejo 
augszto kalno.

l)a reikėjo keliolika minui u, 
o butu luotele su mano neprie
teliam dingus, atėjo man tada 
ant mįsles:

— Sztai, tegul tavo neprie
telius dingsta!

Bet asz neklausiau 
dai,
Krist ūso: ,

Daryk gerai tiems, ka tave 
muižkenczia I

— Inszokau in vandeni, pa- 
prit rau- 
savo di- 
iszgelbe- 
S,

pagun- 
tik atsiminiau ant žodžiu

( 4

griebiau už luotelio, 
kiau prie kraszto ir 
džiausią n ep r i et ei i 11 
jau nuo tikros smertie

Kada tėvas tai iszgirdo, už- 
mirszo suvis apie anuos gerus 
darbus savo sunu ir tare in sa* 
vo jauniause sumi:

— Tai aplaikysi puikia na- 
grada, ha tu papildei geria use 
ir niielaszirdingiause darba isz 
visu savy broliu,

o
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ISZ PARYŽIAUS IN BRAZILIJE.
Pulkininkas Dieudonne Cosies ant 'kriireses ir Le Brix

Francnziszjki aviatoriai, kurie isz’le'ke isz Paryžiaus, Franci- 
jos in Buenos Aires, sustodami Saint Louis, Seudgalo ir Port 
Na’tail, pasrikmingai adbuvo‘savo ilga (

New Yo'i'k’o 
remia 

balsuotojams mokyklas. Tu 
viešu vakariniu mokyklų yra 
apie szimtas. Jos gamina 'bal
suotojus iszlaikyti egzaminus 
del bals'avimo New York’o vai
si i joj.

New York’o 
lauja, 
lizuotaa pilietis turi parodyti, 
kad ‘gali skaitvdi ir raszyti 
pirm negu paved i atris užsire
gistruoti- balsuoti toje 
joje. Tos 
Spalio lota diena ir tęsiasi iki 
Spalio 15ta diena. Lankyti tas 
kliasas, ir naudotis proga bal
suoti, reikia nueiti in areziau- 
Kia mokykla ir lenais pranesz 
kokia mokykla patogiau lan
keli.

Yni suviusz penkias-deszimts 
mokvklu New A’ork’o mieste 
kur nekalbantieji Anglu kalba 
gali pasimokinti kalbėti Ang
lį szk a i, ir kur moterys gali- pa
simokinti galvos parodu ama
tu arba siuvimu.

Kinius ateiviai gali pasimo
kinti “ 

pirsztab* 
New York 
se.

Apart ama-t'inu kursu, New 
York ’o 
aprūpina 
s uis, kur ateiviai, iszsimokine 
gana gerai Angliszkai kalbėti, 
gali sekti regula r isz k a pradi
nes mokyklos mokslą, ir galu 

a ugisztesnes mokykloj 
A rezia u-sia mok vkla

1

valstija rei'ka-
kad kiekvienas natura-

vą 1st i-
kliasos prasideda

re-
mo-

skenst’anezio; 
(aimsi ir a«r iparegės nelaimin- 

— taip mielindamas indejo 
iii Įauga savo leinpu'ke nes tuo-t 
jaus iszgirdo sza riksmąarži u 
Dievui, jau radome!”
nusistebėjo, kada ant rytojaus 
iszgirdo, jog per jojo lempuko 
kuria, buvo i n dejas iii Įauga, 
szviesa 'pudle per Įauga ant 
h’keiistanczio iriper tai prisidė
jo prie iszgelbejipio uelaiinin:, 
go. Mažas tai buvo pa'tarnavi- 
mas nes vaisiai dideli.

III.— Paveizda:
Sena moftere negalėdama sa

vo artimui 'kitaiip intikt, isz 
priežasties ligos ir sunaltves, 
rinko nuo 'kelio szimotelius 
sti'klo idant basi .vaikai nesu- 
sižeisllu sau koja! 
žus 
savo
veizda kaip galima nuo nelai
mes apsaugot mažulėlius kurie 
aipie tai suvis net run i na o kiek 
tai aszaru ir kentėjimu apsau
gojo jaigu butu sau insikirte 
koja ?

Dievas už Idki darba 
ta kartu iržmdka.

Sztai ma
il* lengvasK patarnavimas 
ai'lymui o taip-gi ir pa-

szim-

TIKRAI PRAŠAI INA
SKAUSMĄ

Kentėtojai del asztriu, tarsi peilio 
skausmu, atsipusiu, 
nuolatiniu skausmu, 
riszti inkstu priepuoliai ir kepenų ne-

crzinancziu, 
su kuriais su-

( 4

lupu skaitymu

y
O

” arba 
su'sikalbejima ” 

v i eszose mo'k v k'lo- R'

vakari nes mok vk los 
a'k'adenii'szikus k ur

gale, 
npJksla.
suteiks v kais reilka liūgas infor
macijas, arba galima kreiptis 
prie Board of Education, 500 
Park Avenue, New York City.

Chicago. Po priežiūra Chi- 
cagos miesto Apszvielos Bor- 
$0» ' ...
svetimu taniu žmonėms, 
tingai augusiems, dykai.

'Augiu kalba mokinama 
) y pa r 

Tie 
kursai i n imu k ai bejima, skai
tymu ir raszyma. Apart 'to, ga-

a o'ij vi 11 j no vu pi iv į? u omu u j\vp v n u i iv- . • > , • • i • i
gales, gali rasti pagalba naudojant naudotis pilict \ tfteft klll-
Johnson’s Red Cross Kidney Plaster. 
Jis teikia beveik ūmia pagalba nuo 
baisiu skausmu ir tikrai padės kitoms 
gyduolėms, kurias jusu daktaras 
jums priraižys.

Johnson’s Red Cross Kidney Plas
ter negali but laikomas kaip gyduo
le bile kuriuo žvilgsniu del sziu or
ganiniu netvarkų—Jusu gydytojas 
tame tur but insitikines ir jo gyduo-

jusu

gailiniu netvarkų—J
f
les naudojamos savo keliu.

Plastcris szildo ir szvelnina ir jo 
gyduoles būtinai tur porsisunkt per 
oda tiesiog in apimtas vietas. Buk ti
kras pareikalaut Red Cross Kidney 
Plaster su raudona flanele užpakaly. 
Visose vaistinėse.
J== „X

JOS. P. MILAUSKAS
Lietuvlsslcas SkvajerU 

-C
' ‘ ' r * *" ■ i ' > iApdraudžia nuo. ugnies, narnos, 

automobilius ir kitokius daigtus 
r , r ■ » • •

geriausiose kompanijose. Atlieka 
visokius legaliizkrts reikalus.

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

I.RHI .m, ||-1 ■ Ulini I.... ....... III)................... ■! I ■

automobilius ir kitokius daigtus
i . F i » . . ‘ •

' 1, i. ■ i
KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke |1, 

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
SI . Vi MAHANOY (CITY, PĄ.

i

Hiii's, kurie l^zdešto svetiintau- 
ęzinms Amerikos pilictystes 
tiesas ir pareiga's, kaip praszy- 
ti paskutiniu popieru ir kaip 
iiszlaikyli natūralizacijos egza
minui, 
valdžia.

Fabrikuose, Apszvietos Bor- 
dai veda Anglu kalbos ir pi- 
lietysles kliaisas svetinitau- 
cziamis. Tokios kliasos gali bū
ti oi'gaidzuotps 'kuomet grupe 
darbininiku, ’bile fabrilke, pa- 

Apszvietos Bordui 
praiszyma del to.

Kur tik pralyta, Apszvie- 
tos Bordas veda kliasa« sve- 
t’imtautemis-mo'terimi. J u vai
kai 'tinkamai prižiūrėti kuomet 
motinos 'lanko itais kiiasas. Mo-. 
toris, kuri nori patsimokinfi 
Anglu kalba -gali nueiti in ar- 
cziauisia mrikylkla, ir tenais sa
vo i^ra'szymu paduoti, arba ga
li iia'siųnsti pityszyma Apszvie- 
tds Bordui, 4£0 8outh Stale 
Street, -Chicago, Ill.

Apart klia<su svetimtnritems- 
materiins, kurios negali kalbė
ti Ariglirizkui, yra dhr invairibs

■■' ' į ■

ku-rio's veda Federate

'bile fabrilke

m

nese

uiuiiczia

Ii pa'siųnsti pityszyma Apszvie-

<1

knyg-vedyste, 
apdaryma, dalydyste, 
su taisymu, dietetika,

v i šrik i u

1 Jevei k

sa v o 
insleigtos grupėms moterių.

Apart tu riiokyklu ir k'liasu, 
klia'sos augusiems immigran- 
tairis vestos szapose, fabrikuo
se, ligonhucziuose, vietsz’bu- 
ęziuose, milsijose ir kitose vie
tose. Kur’studentai reikalauja 
ga'li molcinti'S net <se|)lynias 
dienas in siinVaite.

Gary, Ind. Szeszta drill's szio 
midsto gyventoju lanko vaka
rines 'mokyklas. iSuvinsz 12,000 
vyru ir motoru lauko 19 mo
kyk l'u, kurias turi vakarines 
kliasas, Kaikurios mokyklos

kurie bando apsipa- 
szios szalies istorija,

i nsta t y iriais, jos kalba ir 
jos žmonių pafirocziais.

Pinigu neimta nuo vyro arba 
moteries kurie nori mokintis 
vakarinėse mokyklose, tik jei
gu nori imti kursą universite
tuose. kuriame atsitikime, 
gulariszkas universiteto 
kęsti p ra s zy t as.

Ithaca, N. Y. I’thaca vakari
ne mokykla yra viena isz po- 
pu'lariszkiausiu, ir viena isz 
geriausiu. Jau per 19 metu eg
zistuoja. Sziame mieste daugy
be žmonių lanko vakarine mo
kykla. Galima rasti pilnas 
szeimynas tonais. Metuose 19- 
‘25-26 beveik 700 vyru ir mote
rų isz 18,000 gyventoju užsira- 
sze kaipo studentai. Tarpe tu 
matyti visokiu kliasu piliecziu 
— gydytoju, biznierių, minis- 
teru, slaugiu, namu tarnu, in
duli rijos vyru — atstovaujant 
visokius amatus. Ir žmones at
stovavo net ‘28 invairias tau-

(iai ima

Ithacos vakarine mokykla 
atilara -net 23 sanvai'te* in me
tus. Per ta 'la'ika toki kursai 
pasiūlyti koki siūlomi regi/la- 
risžkose dienu pradinėse ir 
augsztesnese mokyklose.Apart 
to,
mu ruoszos ir iiKlu^trialiszkus 
kursai siūlomi. Suvirsz 50 sub
jektu mokinta vakarinėse mo- 
kv’klose. B

specialis komercijinis, na-

Rochester, N. Y. Rochesterio 
Ghamber of Commerce Geres
nes Pilietystes taryba ragina 
miesto svetimtauezius lavinti 
ju gamtos apdovanotus talen
tus ir g 
st i t u te.
turi in vairiu amatu vakarinius 
kursus.

Kursai, paprastai, susideda 
isz 24 lekcijų, dvi in Sanvaite 
per tris menesius. Mokestis 
mainosi sul.Vg kursu ilgumo; 
bet mokestis paprastai yra nuo 
$500. iki $10.00.

abumus Mechanics In-
Mechanics Institutas

— F. L. I. B.

CAPITAL STOCK $126,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokame 3-csia procentą ant 
sudCtg pinigu. Procentą prida* 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikale su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

* , • 
apdarote 48 sanvaitds 'kas mot, 
nuo 2 tiki 5 vakaru in sanvaite,'

II. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Praa.

J. E. FERGUSON, Kas.
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Brola-žudis
(Tikra Teisybe.)
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Ant rytojaus, kunigą Pili pa 
vela szauke kuniguiksztis Albu 
pits save, kad papasakotu, ko
kiu budu nuo smerties iszliko. 
Taip pradėjo kunigas pasakot:

— Ka|da piktadariai ant 
manės užpuolė, kelis syk per
dūrė, bet toj valandoj, kada
krauju npsiliejusi paliko, va
žiavo pro ta szali kokis tai zo- 
koninkas. Kaipo pabažnas Sa
ma ri tonas, iszlipo isz vežimė
lio, prisiartino prie manes, <» 
pamatęs kati da esu gyvas, už
dėjo ant vežimėlio ir parsiga
beno in savo kliosztoriu. Kada 
žaidulius mano apžiurėjo, tuo- 
jaus atsikvotejau. Ne kurios 
žodžius girdėjau kaip razbal- 
ninkai kalbėjo, jog buvo jie 
ko pasamdyti. Kada tai daglr- 
dau, labai ant viso svieto nžpy- 
kau, kuriame tiek visokiu ne
dorybių slėpėsi. Pastanavijan 
nuo brolio prasiszalint ir pa
likt už bausme jo locnai sanži- 
liei, o pats priėmiau zokoninko 
stoną. Penletojns pavelijo im- 
tie zokoninko stoną ir visiem 
prisukę zokoninkams, kad apie 
tai niekam nesakytu. Norėjau 
but užmirsztu nuo viso svieto. 
Kada in kelis metus likausi ku
nigu, danesziau apie tai szv. tė
vui. Iszsiilgau savo kraszto iri 
užsigeidžiau važiuot, kad ko
kiam kliosztoriui arti pasilipta 

man
szv. Petro 

perdetoja rasztus, 
kur likausi priimtu po vardu 
zokoninko Augustino Orlandi-1 
no.

4 4
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SZITIE TRYS LEKS IN DENMARKA.
Nuo kaireses stovi Brice Goldslioroirgh, Franciszl 

Greison’iene ir Wilmer Stul'tz, kurie lėks Si'korskiu eroplaiiu 
isz New Yorko in Denmarka. Jau (kelis kartus bandė iszlekti 
bot vis oriu buvo netinkamas ir turėjo sugryžl.

K a

nau ir nieku dauginus nesirū
pinau, kaip tik apie savo isz- 
ganyma ir kad tau Dievas duo
tu Dvasia sz. Nepoilgam, po le
vo smerties, likaus iszventintu 
ant kunigo. Turėjau norą but 
misijonierium, bet liūdėjau 
prie savo žemes ir tas mane 
pergalėjo, , 
kausi.

“ Po tam 
iszlikau, pasiaukavau altoriui likausi perkeltu in ta klioszto- 

vertas riu, kuriame ir dabar hunu.

fas Pilipas, kuri jau daugiau

gyvent. Szv. Tėvas davė 
pas kliosztoriaus 
(landawe

Kada apie dabartini atsiti
kima pamisliju, di/lelis 
szirdi džiaugsmas apima, jog 
savo broli nuo smerties iszgel- 
bet galėjau. Dangus mane tel
kėsi ta szveneziause malone 
apdovanot, kad viską galėjau 
broliui atleist ; ba tos'kankes, 
ka per ta vtsa' laika kentėjo, 
galima turėt pas Dieva vilti, 
kad nusidėjimai jo, norint sun
kus likos atleisti. Ba jis Dovy
do žodžius kalbėjo: “Sutrinta 
ir nužeminta szirdi neatstums: 
nuo saves Pone!” Ir Dievas isz- 
klause jo. Duktė jo, pagelbėjo 
jam atkentet, ba nekaltos asza
ros buna padėtos ant mielaszir- 
dvstos Dievo svarstykles.”

O kad ir kunigaiksztis Alba 
buvo labai rustus, 
zokoninko žodžiai

mano

t *

vienok tie 
pervėrė jo 

szirdi. Stebėjosi labai isz zoko
ninko, jog 
ji me tvirtas.
buvo zokoninkas pas knni- 
gaikszti už ta del brolio atlai
da. Visa garbe del grafo Vla- 
deslovo likos sugražinta.

♦ ♦
Buvo tai linksma del abieju 

broliu valanda, kada railosi 
tam abudu name,'kuriame pir
mas jaunystes dienas leido. Per 
linksmybe, Apie visus smutkus 
užmirszo; visi tarnai, o labian- 
se senas namu tarnas bei gas- 
pudorius dalinosi su jais (a 
linksmybe. Onute nuolatos bu- 
cziavo savo dėdės rankas ir 
aszaromis džiaugsmo laistė.

— Dievas tai viską surėdė 
•— kalbėjo kunigas; — Jo mie- 
laszirdyste neturi galo; .Jis mo. 
ka atleist ir laimint; Jis gali 
vela sugražint linksmybe. Wil- 
helmai, esu gilukningas! esu 
labai gilukningas, ba tu dabar 
esi laimingu.

Wilhelmas negalėjo gaut žo
džiu, idant apsakyt, kas jo du- 
szioje dedasi.

— Nepriguliu dauginus prie 
saves, tiktai prie tavos prigu
liu o ir gyvastis ir iszganymas! 
del tavos visas atsiduodu.

Vakare, 
apsimalszino, 
Inas savo brolio, kad jam papa
sakotu apie viską, ka labai bu
vo del jo pataisos naudinga. 
Zokoninkas isz ’pradžios neno
rėjo, ba bijojo, kad per tai n t 
atnaujintu baisia praeiga, vie
nok paskui pradėjo:

— Kada likaus priimtu In

taip buvo savo tike- 
Didele guodone 

pas

su

kada szirdi s kiek 
prasze WilheL

PAJESZKOJIMAI
--------------- .3,

Pajes'Aau J. Zakaraucka, 
1924 meto gyveno Brooklyn. 
Asz po tėvais Pliopliute, 
varde po vyru Kisieliene. Mel

c IV Z* 1V 1 1
Į I 'A IT MAVCI Akaip dvideszimts metu laike už 

užmusztn, kunigiszkuose rū
buose artinosi prie altoriaus, o 
kožno veidas buvo nusistebė
jas. Žiurėjo visi ant to, ka per 
tiek metu buvo kliosztoriaus 

'niurnose pasislėpus, tai veda 
ant jo brolio, ka su nusižemini
mu klūpojo, o ant galo, ant 
aniuolo nusižeminimo ir cnatu, 
kurios nekaltybe patrauko isz 
dangaus ant viso namo palai
minimu.
Kad prisartino laikas priėmi

mo Szvencziausio, prisiartino 
.Wilhelmas su dukterų ir su di
deliu nuobažnumu davė kun? 
gas savo broliui ir jo dn'kteroi 
gyvenimo duona. Kada tai 
žmonos paregėjo, pradėjo visi 
verkti. Visi puolė apt keliu ir 
garbino mielasžirdinga Dieva, 
kad suvedė in daigia du bro* 
liūs. Kada gryžo isz bažnyczios 
visi žmones lydėjo net in Ju 
dvara giedodami nuobažnas 
giesmes.

Kunigas Orlandinas, buvo da 
kelias dienas pas savo broli.

, kad ilginus 
negali būti, ba privalumas zo- 
kono szauke. Wilhelmas, kada 
brolis važiavo, puolė in kojas 
ir prasze palaiminimo 
už ji melstųsi.

In kelis menesius, jo dūkto 
Ona isztekejo už kunigaiksz- 
ezio Aremmergo. Po tam pra- 
siszalino in kliosztoriu Szv. 
Petro in Mont-Blandin, idant 

prie brolio 
baigt. Pergyveno vienok 
broli ir sulaukės vėlybos senat
vės numirė. Per penkiolika me
tu dare asztria už nusidėjimus 
pa'kuta, per ka lengva smerti 
apturėjo. (GALAS.)

II 
h 

u 
11 
8 8 
8 8 
S 8 
8 3 

i 
i I 
> 9 
' I 

: 3 
8 8 

H 
5 : 
8 : ■ • 
8 ’I 

= 5 - ••

3 

8 : 

5

e

i 
I

1

5 !
MOKSLAS

AMERIKE
J.

pa-

3 *• New A ork o Vallstijos Lab- 4į^ju atsiszaukt ant adreso:. • f ' ’ v ' ; . i!|(darvbcs Dru*igvste mėnesinis j Z 2 i • * . Ii I ‘
S • ’ r/ i

BALTRUVIENE Į
Lili I HIM HIT f HII t III IIHIIIIHHIIVHHIHHHIHIHHI IHlIIIIIlF

3 
S

žurnaliukas pereita menesi tu
rėjo straipsni apie D r. Thomas 

| AV. Salmon. Stiaips'iii parasze

: I : !
I s
? :

j Į Homer Folks. Dr. Salmon ku

lįI

ĮII

I

Mary Kisieliene
M

f

14 Errol St
Glascovv C. 5.
Scotland-Europe.

Pajeszkaii Juozą Seksta, pir-| ris in ire Rugpiiiczio fnen. 13d.
buvo vienas isz gar-' injau gyveno Cleveland, Ohio 

..... 4 ............ ■ - jau gyvena 
dirvoje. Jis buvo Prekines Hy- Pennsylvania. Turiu tau svar- 

'Enntiszku. Komiteto' |Hl
pirmas mediikaliszkas direkto-.g( 
rius. Per paskutinius metus jis*adre 
praleido daug laiko ir visa sa
vo (‘magija aprūpinti tinkama 
priežiūra beproeziams pasauli
nio karo kareiviams.

Labai daug apeiviu atsimins 
Dr. Salmon’a. Pradžioje savo 
praktikos, priesz 25 metu, jis 
dirbo del geresnes priežiūros ir 
tinkamo 
ateiviu 
szali.

Ilomer b'o'lks apie D r. Sal- 
raszo sokaneziai:

Noreczi'au apraszyti neži
nomus faktus apie Dr. Salmo- 
n.a ir jo darba. Beveik dvide- 
szimts-penki metai adgal, jau
nais vaikinas atėjo in New Yor- 
k’o Valstijos Labdaringos 
Draugystes ofisą, neatsinesz- 
damas jokiu perstatymo laisz- 
ku. Jis tik ta ryta lai’kraszty- 
je kkaile, kad 'ta draugyste in
teresavosi beproezin žmonių 
likimu. Tas vaikinas buvo Dr. 
Sallmon, ir jis asmeniszkai at
vyko in draugystes ofisą užin- 
(eresuoti ja i n beproezius atei
vius sulaiikvtus ant Ellis Is
land. Buvo szimtai, net ir inks- 
taneziai immigran'tu, atvyku
siu in szia szali su kokia nors 
protine liga, per trumpa mė
li i kali szka irileidimo egzaminą 
nebuvo galima surasti visus 
trukumus, 'bet kurie rasti be- 
proezia'is sunkiai kentėjo. Ne
buvo protiniu ligų specialistu 
iszegzami nuoti at'vykstanczius 
iinmigrantus, arba prižiūrėti 
rastus atsitikimus. Keli atei
viai, 
ežiai'buvo tuoj iszsitinsti atgal 
Europon, !be medikaliszkos ar
ba kitokios ėdikai i ngos prie
žiūros. Kartais jie isz laivo isz
lipo jiems svdt’mose szalyse, 
kurios kalbos visai nežinojo. 
Ir naturaliszkai daugybe isz tu 
niekad nesugryžo namon prie 
savųjų.

I I / VYi viii t ■ i rg t 1 ri n
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1927 »i., 
šiaušiu vyru protines hygionos gjrdej kad dabar gyvena

gienos reikalu praneszti del tavo 
Praszau atsiszaukt ant 

(lt.
‘l’O.

so.
G. F. Korman, 

Route 2 Box 242
Center Ridge Rd., 

N. Olmstead, Ohio.i

o tai prisiriszimas 
ypatos. 

tai

ne sunkino 
mano prie 
Bet per ilga laika ir apie 
nžinirszan. Dievas tai kantry
be mane apdovanojo, kad visa 
rūstybe mano szirdyje iszgeso, 
bnezia tau tnojaus davės save 
pažint, b(‘t bijojau, kad tau ne 
kenktu ant sveikatos. Mįslijau 

naudi nges- 
ba ka stebuklingu budu

)

m v lemos
i

gydymo beproezin 
kurie atvyko in szia

(E

Pradėjo teisintis 1

jog del tavęs bus 
niu,

G|i įbesir metavonei.
musu kliosztoriaus perdetojas 
drutino mane mano 
stone ir
svieto gerybes, kaip didžiause 
marnasti ir taip su drutu pa- 
stanavijimu prie zokoniszko 
gyvenimo pripratau. Isz tikro, 
kada papratau prie zokoniszko 
gyveninio, nieką (langiaus no 
geidžiau ir linksminausi, jog 
atsitraukiau nuo visu žemiszku 
•rgeliu.
“Tiktai

iszdestinejo man ta

bet
ir tas

jog kliosztoriuje li-

1 kaip jau žinoma J

ir kad

mon ’a
'< i

IA

Li«*uv>*ek*s Graboirius 
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turin pagalbi
ninke moterems. Priei
namos prekes.

AI fl W. Nprocr SI., 
MAHANOY (ITT, «’A.

300 M A U K ET ST-
TAMAQUA, PA. j

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Valstijos

Ne toli nuo Vilkesberiu 
Tolumo keliu myliu, 
Fordu k u n u va ž i a v au,

Ir ant valandėlės ten sustojau 
Iszlipus isz bambilio dairausi 

Ar 'k Gličios k a rėžomos ne 
pamatysiu,

Iszgirdau viename name 
lldlaga,

O szirdeles 'garsei gana.
RuIdles laibai, 

Del manės gerai
Buvo tai Nedėlios diena, 
Ziurau eina hoiba viena.
Užklausiau jos tyczia, 

Kur eina, ar in bažnyczia ! 
Klausiau kas ežia? — ar 

ban k iotas
Ar kas kitas.

Nugi misis tai karezema 
“ S p i k i z i ” va (I i i na m a,

Da'bar jau žinau, 
Ir tnojaus in vidų i nejau.

Iszsigeriau du glasus, 
Mislinau, gana man bus, 

NosJi in kita kambarį inkiszau 
Nn'gi szirdeles ka ten 

pamaeziau ?
S t iikl u (pilna pristatyta 
Smarve neiszpasakyla

Bobų pilna ir senu, 
Ir da suvis jaunu.

O kada ant vienos dirstelėjau 
Tai vos nesusi vemia u,

Purvina, susiliejus, 
O gal nuo ko kito

s usisz'l apinus!
Akis isZ'lempus pažiurėjau

A d bu l<i laukan iszejau, 
Bntau da ilgiau pabuvus, 

Ir daugiau funiu pamaezius, 
Bet negalėjau,

Ir jau žagsėti pradėjau.
♦ • •

Noriu'! viena dukrele netikus 
Bet prie teatro tikus, 
Viena isz Skidkino teatro 

užsinorėjo,
Pinigus nuo tėvu paėmė iii 

Filą nupleszkejo.
Neiszpuole kitaip tėvui daryti 

Norėjo dulkrele pavyti,
In Filadelphia nuvažiavo

Ir namon dukra pargabeno.
Tėvui tasai trilksas kasztavo 

75 doleriu,
Uždarbis keliolikos 'dienu.
Namieje gana va'ktavo, 

Ir in koki laika jauniki gavo, 
Vaikinėti patogu ir szvaru, 
Padare sugertuves ant galo, 

Ant užsakų padavė, 
Vai kinas ant dresiu pinigu 

davė.
Bet 'nors žmogus storojes, 
Tai vis prieszhfgai stojos, 

Veselka suiro, 
Viekas palbiro.

Vaikinas vos savo pinigus 
iszgriobe, 

Drapanas atomo ir pardavė, 
Pinigus in banlka sudėjo, 
Ir viskas ant niek nuėjo.

* * *
Badai Frilando aplinkinėje 

Paskalas *apibėginėjo,
Buk kelios (merginos gudrios, 
Ne pralenkė nakties ne vienos, 

Trankosi bamlbiliais po 
rodą uzi us,

Kur tik prijauezia szokius 
Bet apie’bažnyczias nieko 

nežino, 
Tiktai jesztkosi kokio vaikino

Kad prikallbytu,
Idant drese nupirktu.

Gerai mergicos'darote, 
.Jaign kvailius prigriebete,

Proto tokius mokykite, 
Ir pinigus viliokite.

Dr. T. J. Tacielauskas

))

Kada pribuvau in Brukse- 
kn-

in kliosztoriui i 

naujam (lia, in ta pati kliosztoriu, 
riame musu motina ir tėvas ne savo diėnas 
retai maldas prie Motinos Die
vo siuntė. r. 
džiaugsmas ir 
sas mano maldas siuneziau už 

, o labiause už 
tave, ba kožnoj valandoj už ta
ve atminima dariau turėdamas 
vilti, kad kada norint pasima- 
t vsim. ’ ’

“Viena diena jau buvau pa- 
raszes pas tave gromata, kurio
je aiszkinau trumpai, kad ma
ne Dievas užlaikė gyva, kad (li
ve myliu ir už tave meldžiuosi. 
Kada jau gromata buvo gata- 
,viL apmislijau, kad per ja galiu 
laikais tave invest in nepa'ka- 
ju, per ka gromata sudeginau 
ir pastanavijau suvis nuo svie
to užsidaryt ir atsiduot Ap
vaizdai Dievo.”

“Laike misziu szventu nie
kad tavęs neužmirszau geisda
mas nuo geriausio nuo Dievo 
del tavęs pasivedimo.

“Akyse svieto buvai kaipo 
valdytojas dideliu turtu, visi 
tau lankavojo ir kaipo dukters 
tėvas, taip cnatlivos 
tęs, 
rodosi visiems, jog isz 
svietiszko buvimo džiaugiesi; 
bet asz žinojau, 
atminimas vargino tave ir ta
vo szirdi kaip gyvate krimto. 
Prižadėjau Dievui ant tavo in
tencijos miszias szventas at lai
kyt. Prijautė mano duszia, kas 
norint tame atsitiks. Bet nega
lėjau paimtie, kad Apvaizda 
taip galėtu sutaikini.”

Prie tu paskutiniu žodžiu, 
pradėjo isz akiu zokoninko 
aszaros bįrot; Wilhelmas vela 
pripuolė prie jo ir spaude prie 
saves nieko nekalbėdamas.

— Tu esi del manes 
kuym ir jaigu laimingai 
dienas leisiu, 
meilei ir tavo karsztom mal
dom dekavosiu. Tu buvai ma
no iszganytoj.i, tu taipogi bu
si mano vadovu *ir paramų to
lesniam gyvenime. Per tave 
(‘su gyvas ir per tave aplaikiau 
apmalszinima duszios.

Ant rytojaus Szv. Gudules 
bažnyczia jau nuo paties ryto 
buvo minia pripiklinta. Kita
dos buvo svietas geresniam ti
kėjime, ba isz kožno atsitiki
mo Dievui garbe siųsdavo ne 
tik už visiszkas, bet ir už pu
sk irias gimines. Kunigas Or
landinas 'ketino miszias 
laikyt už geradejyste, kokia 
nuo Dievo ju namas apturėjo. 
Visas susirinkimas buvo per
imtas nuobažnumu, visi, buvo 
susijudinę matydami grafa 
Wilhelma ir jo duktere Ona, 
kftrie klūpojo ir karsztai mel
dėsi.

Kada gcKQH zojeoninkas, griL

I

viena mislis vargi
no mane nuolatos ir labai apie 
savo tęva rūpinausi...”

Wilhelmas, griebdamas grei
tai ranka zokoninko, tarė:

— Broli! o kad tu žinotum 
kaip t aiškiai mane sanžiue var*< 
gino, kada atsimindavau apie 
tave ir tėvus, kurįe per mano 
priežasti be laiko numirė!... (J, 
kad tu žinotum kokius sopu
lius kentėjo duszia mano!...

Aszaros kaip žirniai b i n* jo. 
Geras zokoninkas tylėjo ir da
vė gerai iszsivei'kt, kurios po 
tam palengvino jam. 
tarė:

Ant galo

g

neužmirsziu
Apie tave

— Pabaigkie, broli, pabai 
kie, meldžiu tavęs!

— Niekados 
mano tėvu žodžiu,
nuolatos kalbėjo ir lyg pabai
gai tavo varda minavojo. Nie-> 

tos valan- 
kada savo kudas rankas

isztrauke, idant

ka laiko.

doj...

ženklą, 
kaip

kudos neužmirsziu 
dos, 
prie manes 
duot paskutini palaiminimu. — 
Wilhelmai — prakalbėjo tėvas 
tv^ku balsu esi vienas isz mano 
vaiku, tegul tave Dievas svei-

Turejai broli, kuris
buvo pilnas cnatu; baisus atsi
tikimas iszplesze isz tarpo mus. 
Jo smertis prisknbino man 
smert i; nes atmintis to mieliau
sio sūnaus, kaip nuduoda, del 
tavęs ir numes pas Dieva už- 
tarauja, ba buvo geras vaikas; 
tas atminimas ir dabar saldina 
mano duszia ir smerties valan- 

Kada apimsi po mano
smerties visus turtus, paimklc 
po draugiai ir tavo brolio cna- 
ta!
“Tie tėvo žodžiai, ka toj pas

kutinei valandoj isztare, plesz- 
mano szirdi. Puoliau ant keliu 
negalėdamas nei žodžio prakal
bėt. Szaltas prakaitas mane 
apipyje ir kada teviszka ran
ka paskutini karta dare ties 
manim Szv. Kryžiaus
visas sustingau, labiaus, 
mirsztanczio tėvo ranka. .Jau- 
cziausi but nevertu to palaimi
nimo ir jau norejan viską pri
pažint. Bet Dievas nedaleido, 
ba bnezia tėvui toje valandoje 
priskubinęs smerti. Vienok, ka
da nuo tavęs apturėjau atleidi
mu, tai ir tėvo mbsztanczio pa
laiminimas vertes nepatrotis.”

— Asz tnojaus dažinojau 
apie smerti musu tėvo, per ka

kliosztoriu, vienas dalykas ma- !da labiaus nuo svieto atsitoll-

apėmė maneTada 
graudumas. Vi-

numirusius tėvus

merga i- 
kuri yra del visu paveizda, 

savo

'kad pareigos

* ♦

vis- 
savo 

tavo broliszkai

Per

WV.

<»

pa
savo

7

ATSITIKIMAS LIETUVISZ- 
KOJE LIGONBUTEJE.

Tula Lietuviszka poniute at
lanko Szirdies Jėzaus ligonbuti 
Kaune, tiksle at lankymo ligo
niu, paskui ja ėjo tarnas su do
žu ke paperosu.
. Poniute atėjus pVie pirmuti
nes lovos ligonio, pradėjo klau
sinėti:

— Ar tu Rymo Katalikas?
— Taip mielasžirdinga po

nia, esmių.
•— Jonai duokie jam 20 pa

perosu — paliepė tarnui ponia.
Po tam atėjus prie kitos lo

vos užkįuise ligonio kokio jis 
yra tikėjimo:

— Pravoslavas, poniute.
— Jonai duokie jam 15 po

pe ros u.
— 0 tu mano ptietel, kokio 

iszpažinimo ?
— Protestonas.
— Jonai duokie jam 10 po

pe r o su.
Poniute nori eiti prie ketvir

tos lovos, bet gulintis penktoje 
lovoje ligonis pradėjo jaukti 
isztolo su piktumu:

— Tegul ponia manės
klausė, tiktai tegul man Jonas 
duoda penkis paperosus ir te
gul tave der selling soli das tre- 
ffen. * . ._______
FARMA ANT PARDAVIMO.

no

Gera farma, 45 akicrid, Lo
cust Valley, arti Mahanojaus 
ir kitu vietų, visa apdirbopaa. 
Didelis namas su salimu prie 
gero trakto, linksma, smagi 
apclinko. Turi but parduota 
isz priežasties nesveikatos loc- 
liininko. Preke pigi todėl pasi
skubinkite. t.f.

Wm. Kunsavage, 
Locust Valley, 

Barnęsvillę, Pa,

A?! SAKALAUSKAS

Jut*/**'*

LIETUVISZKAS GRABORIUS 
(Bell Phono 872) 

331 W. Centre St., Shenandoah, Pa.
• Irt A » M * i ■ ’ •'* i ) •' V

geriąusi patarnavime. Pala Idoj ima 
atliekam rūpestingai Ir gražiai. Bu*

, . t *

Nubudimo valandoje suteikiam 
geriąusi patarnavimu. Pala Idoj ima

•ite pilnai užganėdinti.
Isz Mahanojaus jeigu kas parei

kalaus mano patarnavlma tai mel
džiu man telefonuotl 0 pribusiu in 
deszbnts minutu. Telefonas 872.

>

y

)

•sulaikyti Ikaipo bepro-

“Dr. Salmon puikiai iszdes- 
te Visa sunku padėjimą drau
gystei, ir ta draugyste dėjo vi
sokias pastangas ta padėjimą 
pagerinti, kreipėsi prie intek- 
mingu valdininku, laike susi
rinkimus su Kabineto virszi- 
ninkais, Kongreso nariais ir su 
vienu Suv. Vals. prezidentu.

— F. L. L R

KVITU knygele Draugystėms del isz- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25o 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sleriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - - - 25c.

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

u

Pirmutinis Lietuvisakas
• ■ » i ' 11 ; k£I i l. * i a i »»» v *"' m

Dontistas Mahanojuje.
Ant antro floro Kllne Sztoro,

10 W. Center St. Mahanoy City

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusios 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvia, voseliu. kriksztynlu U 
kitiems pasivažinėjimams.

Rali Telefonas 1H7B-M

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu? veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

GYDIKIS SU ŽOLĖMS 
Geriausias būdas gyditls su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik told raistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ilgu. Mes užlaikome invai* 
riausias žoles nuo visokiu liga kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainn ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapinl* 
mosi, pcrszalimo, rumatizmo ir Lt. 
po 60c. Nuo nervu iazgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir Lt po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virai 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkite* 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka Ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudf 
ma, puslapiu 992 su juodais mink* 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katalogo. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkas 
kolonijas. Adreaavokite bziteip:

M. ŽUKAITIS, 
25 GUlet Rd.

Pasamdo

Spencerport. N. Y.

LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS
PERKAME IR PARDUODAME

Teipgi siuneziamo pinigus in LIEUTVA užmokami greitai po 
gvaraheija 
ar per paczta.

ZIMMERMANN & FORSHAY
170 BROADWAY NEW YORK

FIRMA insteigta nuo 1872 
e > Ii’ •" tl. ’ll* i * , t’ 1 . - 4 'J* J *’

AMERIKOS DOLERAIS arba LITAIS, per kėbulą 
R as zyk i te del informacijų: — Dept. S.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

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

MERCHANTS BANKING TRUST 00., 
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. Dėkite savodel žmogaus kuris dirba ir czcdiua.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

.........  , , ------ -1 ----- ■ - ------------------- ---------- - ... - -. ■ - -
M f
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diena Novembcrio.
— Utarninko pripuola die

na Visu Szventuju o Svredoje 
Užduszines.

— Visu Szventuju diena 
Szv. Juozapo bažnyezioje pa- 
malklos bus 8 ir lOta vrtlamla, o 
misziparai 7 valandų vTikare 
artt kuriu privalo žmones atsi
lankyt ir pasimelst už savo 
brangiausius kurie persiskyrė 
nuo mus ant amžių.

— Kazimiei*as Sabas nuo 
Catawissa ulyezios iszvažiavo 
gydytis in Pottsvilles ligonbuti 
ant viduriu ligos.

— Poni Ona Selickienc isz 
Ilazlotono lankėsi pas pp. V. 
Lapinckus ir V. Juodeszkus. 
Ponios Selickicnes sūnūs Jonas 
(Algunas.) 17 metu jau antras 
metas kaip mokinasi Tėvu Ma
rijonu kliosztorije Chicago, o 
duktė Ona, 15 metu, du mene
siai atgal instojo in Jėzaus Nu- 
kn’žiavoto kliosztori Elm
hurst, Pa.

t Margarieta, mylerna pati 
Mikolo Szih‘ikio, kalvio, 807 E. 
Pino uli., persiskyrė su sziuom 
svietu praėjusia Pctnyezia 
apie 7 valanda vakare. Gaila 
kad taip jauna motore turėjo 
apleisti taip greitai szia aszarn 
pakalne. Velione gimė ir užau
go Mahanojiii, paliko didžiau
siam nuliūdime savo vyra, tė
velius Juozą Petruseviezius, 
sztorninka ant East Pine uly
ezios, penkvs sesutes ir du bro
lius. Sirgo kelis 
paskutines kolos sanvaites per
gulėjo lovoje. Laidotuves atsi
bus Seredos ryta su bažnyti
nėms apeigoms Szv. Juozapo 
bažnyezioje ant kuriu užpraszo 
visus pažystamus ir gimines 
nuliudia vyras ir likusioje tė
vai.

Utarnirike .jau turime 1

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

Frackville, Pa. — Povvlas 
Szemanskis, senas žmogus, 40 
N. Broad uli., li'kos aresztavo- 
tas už ėmimą anglių isz karu, 
už ka gavo deszimts dienu in 
Pottsvilles kalėjimą, nes tai ne 
pirmas jo prasikaltimas.

f Jurgis* Akelaitis, 40 mo
tu, 248 N. Balliet uli., po ilgai 
ligai anglekasiu dusulio, -mirė 
ana diena. Velionis pribuvo in 
Amerika 20 metu atgal, apsi- 

She-gyvendamas pirmiausia 
nandori, o czionais pergyveno 

Paliko paežiu ir tris 
dukreles. Laidotuves atsibuvo 
Panedeli su bažnytinėms pa
maldoms; kūnas palaidotas ant 
vietiniu Lietuviszku 'kapiniu.

1.3 metu.

f

t

■!,i

kliosztori

praėjusia

menesius o

p-

Ignotai Kaz-

( A
A .? A «,<r ion

'y. f y1;- ■ i, ii1''. ,?iHi y»4p' ,ii

•y ijjjiXe k
SAULE a

m

J ■’>•

*
--------------------------------------------------------------r,............... ......................................

UŽDUSZINE DIENA.
1 '

**
'• J

■"t* j
, ■

’l , J ■

/ *

K®
i

Ttf't’ ■I 1 ■ ’’ *•’ -

r H ' ,

f 4
- ; f ’ . / { {

< f Hiloo " I "< I *
<4

*

I

— Pana Ona Aneereviczili
te likos paszaukta ant civilisz- 
kos džiures 21 Nov. in Pottsvil
les suda.

- Gerai žinomas biznierius 
Jonas Kemzura, paeziule,

sūnus Edvardas ir duktė Kat
re, isz Tamnlkves, lankėsi pas 
savo patinstamus ir gimines 
Kuba toje.

—- Pon.Mt'va
laudkai,iponi .Ieva Kubiliene ir 
kubus Eraneis^kus isz 
Carbon, Pa., yvecziavosi mies
te pas gimines ir pažinsttamns 
kai|M) atlankė ir mlvste “Sau
les.” 
Kažlauokas yra seniu 
skait idojuin, kuris l>e paliovos 
skaito ‘‘ 
metus.

f Katre, mvlnna pati Jono 
MilaiK'ko (skvajerio Milaucko 
brolis), 215 E. Maiket uli., mi
rė Subatoje sirgdama koki tai 
larka l/x*iisl Mountain ligon- 
batrje. Velione paliko vyra Jo
ną ir du sunirs Juozą ir Joną. 
Laidui avės aRsibus Llarninko 
po piet 2 valanda namieje. Kū
nas bus palaidotas ant Vo'kisz- 
ku-liriteronittzku Ikapiiniu New 
Kiiigolde, nes velione buvo to
jo is'/ipažinimo.

— Nedėlios vakaru lankėsi 
pas p. F. W. Boezkausk us pon- 
stva Juozai M ražai ir J. Kisie
lius isz Orwigsburg’o, Pa., km 
laiko dideliu ir puikiu furrna. 
Ikonas M ražas yra progresivisz 
kas ūkininkus ir ka tik dalyps- 
ti raukomi tai viskas auga.

— U turui n ke, Nov. 8, bus 
rinkimai po visa Skulkino pa
lieta. Mahanojui rinks du kan
didatus ant mokslą i ui u direk
torių. O kad p. Boczkauska ne
teisingu budu snmusze tiktai 
vienu balsu ant tojo urėdo, to
dėl jisai pasidavė ant Indepen
dent tikieto. Turime labai ge
ra proga iszrinkti saviszki kad 
ir yra ant tojo ti'kieto, tiktai 
reike drueziai pasidarbuot vi
siems ir eiti tuja diena balsuot. 
Lai mums neapeina kitu tautu 
kandidatai ant tojo urėdo, nes 
jie muisiszki nesuszelps, todėl 
.visa atsakomybe puola ant mus 
idant iszrinkti p. Boczkauska 
tiri t School Direktoriaus.

Port

Keikė primint, kad p. 
v ra senu musu

Saule” suvirsziim o-,Jo

Coal Dale, Pa. f Antanas 
St a nik imas 48 metu amžiaus, 
kuris gyveno po No. 106 Moser 

mire 1M n y ežioje pa va
li. Spalio. Vėl io-n is 

met u, 
įpriesz mirti iszgulojo lovoje 
dvi dienas. Paėjo isz Garliavos 
Para., Pajesio ’kaimo. 18 mo’tu 
atgal gyveno Mahanoy City 
kur turi daugybiųpažinstamu. 
Prigulėjo prie A ytauto Drau
gystes ir S.L.K.K.A. Kuopos. 
Paliko n u liūdi me 4 sūnus .Juo
zą, A’inea, Antanu, Albina ir 
viena duktere Marijona Bruno 

T'aipgi 1 broli 
3 seseris 

But kauskiene

Avė., 
kare 281 a 
sirgo dusuliu keletą 

mirti

isz New Yorko.
Era na, Coal Dale ir
.Jonieszka Barkauskiene isz 
Shenandoah, Ona S šlapiku vie
no ir Magde, Lietuvoje. Laido
tu ves atsibuvo Pa n odei i o ryla, 
Spalio 31d. su liažnytinems ap
eigoms Szv. Jono bažnyezioje. 
Ta-po palaidotas ant Tamaqua 
kapiniu.

Philadelphia, Pa. — Erank- 
fordo pusėje, 4744 Tacony Si., 
gyveno Jonas Cipgis, pas Em
ilu Kulikausku. Pastaruoju lai
ku J. (3egis virsz pora menesiu 
buvo be darbo, bet bėdos neina
te, nes.turejo pinigu; dėlto, po 
biski iszsigerdavo, nors neper- 
daug. Spalio 12 ir 13 diena pra
dėjo jau ”
kauskai paszaiike

nuszne’keti.” 'Kuli- 
gy (lyto ja, 

kin is pareiszke, jog Ciegis turi 
nervu inkaitima; jeigu lyg ry
to nebusią geriau, 
ai įduoti in ligonine.

tai
Tacziftus 

Ciegis visus prigavo ir ryto ne 
sulaukės, jisai Ketvirtadienio 
vakare, saugojau! szvogeriui ir 
kitam vyrui, pasiprasze eisiąs

reikia

in iszeinamaja vieta ir inejes 
tuojaus insipiove gerkle.

Paszauktns patrol vežimas 
nugabeno Ciegi ligoninėn, kur 
jam dar buvo susiuvo; bid vis- 
tiek vargszas nebeilgai gyveno, 
pasimirė ir 17 diena buvo pa
laidotas.

Ciegis buvo jau nejaunas vy
ras, apie 38 metu, labai ramaus 
budo.

Wilkes-Barre, Pa. — Spalio 
diena, 7:40 valanda vakaro, 

Szaliunai, norėdami paimt 
st ryt kari, jau raudonai szvie- 
sai szvystelejus bego per gatve 
Maiket ir Wellss Ave. ir ežia G 
metu duktė Dolores buvo pa
gauta po Dodge automobiliam, 
kurio savininkas vra Dana Ed
wards, biznierius.

Mergaitei skaudžiai sulaužy
ta galvute, taip kad labai maža 
vilties jos pagijimui. Patalpin
ta Wilkes-Barre General ligo
ninėj.

Mrs. Szaliuniene ir Mr. Sza- 
liūnas, laikraszczio praneszl- 
mu, irgi sužeistu, nors nepavo
jingai. Mažiausia duktė, Šilyli
te, 3 metu amžiaus, neszama 
ant ranku iszliko sveika.

Ponas J,* B. Szaliunas 
Rymo Kataliku Susivienijimo 
centro sekretorius.

22
norėdami

3 metu amžiaus,

yra

Baltimore, Md. — Panedelyj 
prohibicijos agentai atlanko 11 
vietų ir aresztavo 6 ypatus, 
tarp ju Margarita Zidkiene, 
nuo W. Lexington St. Agentai 
tvirtina, kaip pranosza uSun,M 
kad radę 20 galionu bfavora ir 
80 galionu bo«jos. — V.

Neturim czionnis nžtikrinanezia vieta 
Ka gelbsti skarba'i mums ir turtai visi, 
Mos bėgam Skubiai, lenktyn per szi svietą 
Užinii'sztam taip tankiai, keno atpirkti.

Diena kad priesz karta Sūdo DMžiojo 
Bus knygos atvertos, mastysimes vdl, 
Beda, jei ne tnip, — ak, du’ttzdle niidlolji 
Jei dangus užrūkytas, — pats kaltas todeL ’, 

Per svietu eini, kaip vnrgszas miegūstas, 
() gdickas apgauna tave visis'Jkai, 
Smerl ies sugadintas ir būdams 'ligūstas 
Nejauti kad galas gyvasties, arti ’kapai.

Aipmislink genu szita žodi graudinga 
“Eikie, prakeiktas, in amžinas milkas“ , 
Tu žodi gavai, szltai iszgaii’inga 
Ant amžių ’pražudytas, kas tam kaltas ? 

Reik Skirtis ir tau, todėl laiks da malones 
Jo gdlbanczia ranka nutvert greit džiaugsme, 

. Bus Jėzus visados tau draug’s ant keliones 
In Dangaus Kojų Jis nuves tad tave.

Atsimink tad žmogau, kad isz dulkiu pastojai 
lu dulkes vdla po smert pavirsi kapo, 
Dabar laikas amt savo ateities atsimint 
Bulk pasiren'ges kada paszauks Dievas tave.
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Sztai eroplanas <i American Girl 11 HU kuriuom iszleko Kuta
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Islder su George liable-
man isz New Yorko in Paryžių, Erancije, 1x4 isz priežasties pagedusios maszinos buvo pri-
versti nusileist aut mariu isz kur ju

Ilėkti mares.
« ■>

. J

ins iszgelbejo laivas. Kuta sako, kad bandys da karta per

Nanticoke, Pa. — Ugnis ki
lo name EeKk^o Czapalo o na
mas Makso Spevako pusėtinai 
apdrge, ptvdarydam'a bledes 
ant 20,000 -doleriu. Visi ugna- 
gesiai isz miesto suvažiavo ge- 
sint mgni.

Worcester, Mass.—Spalio 1G 
diena pasimirė Kazimieras 
Matuzcviczius, gyvenantis 93 
Penn avė., Worcester, Mass. 
Jis paėjo isz Gi riaukęs kaimo, 
Szakenu parapijos, Telsziu ap
skrities, Lietuva. Tapo palai
dotas Spalio 19 diena. Paliko 
liūdname padėjime savo žmona 
Petrone su G vaikucziais.

— Marga reta Vanaginėm, 
užprotestavo priesz savo vyro 
nusistatvma mo'ket mažiau ant 
jos ir vaiku užlaikymo. Juozas 
Vanagiris, kuriam buvo 
teista niokot po 
savaite, sako, kad isz priežas
ties nedidelio uždarbio neiszga- 
Ii tiek mokėt. — A.. M.

6 66
yra tai receptai <lo!

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszczio.

Apti«koą«

padarydam'a

pri-
12 doleriu in

Urmuua mikrobu^.
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NEDELINE EKSKURCIJA 
— IN —

PHILADELHPIA
NEDELIOJ 6 Novembcrio

Speciallfi trelnnn Snhaton naktį.

Iszcis 
. 1:30 

. . 1:30 
. 2:21 
. 2:28 

. 2:00
Mnhanoy City (Preke $3.25) 2:49

Isz
Shamokin .
M t. Carinei 
Ashland . . . 
Girardville
Shenandoah

• • •

Tamaqua (Preke $3.25) .. 3:10 
Pribus in Philadelphia .... 6:00 
GRĮŽTANT—Apleis Philadelphia 
7:30 vvalanda vakare ta pat diena 
Standard Time.

$3.50 DU8ELTAVAS 
TIKIETAS

Ant Readingo Geležinkelio

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
Jau užbaigom daryt 

Nauja Dideli Sapnoriu, 
160 puslapiu, bu dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot. Knyga 
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

•♦O •••MIMMmilHIlMHIIIHI

W. D. Bffczkau»kaa-Co. 
Mahanoy City, Pa.

--------— —.......... . . > -... . '■ .. ......... *

GEDIMINO
ATSITIKIMAS

KAIP ĖJO VOGTI ARKLĮ, 
PO TAM SAVO PINIGUS 
IR SAVE APSISAUGO

JO NUO MIRTIES.

Karia Lietuvos kunigaiksz- 
tis Gediminas važinėdamas po 
Lietuva privažiavo kaimu, kur 
vienas ūkininkas sėjo žirnius, 
kaip tai apsakinėja senoviszki 
žmonys. JisJ sėdamas nuolat 
žiūrėdavo iri Dangų. Privažia
vęs įknnigai’ksztis klausėt “Del 
ko tu sėdamas žiuri auksztyiC 
Ka tai roisžkiaf” Ūkininkas 
atsakęs, kada jis matas nasza 
krintant, tai’ sėjas o kada ne
matąs krintant nesejas. Kunir 
gaiksztis pamąstęs tarė:

ves ikunigai'ksztis klausėt

“Jei 
tu esi toks išzminingas, tai pa
sakyk kada fu mirsi?” Ūkinin
kas kunigalkszczitii atsakęs, 
kayl jis mirsiąs per Kalėdas. 
Tada kunigitiksztis tarė: “JeiTada kunigitiksztis tarė: 
tu žinai savo'mirt i, tai pasakyk 
kada ir asz mirsiu?” Ūkinin
kas jam pasakė, kad kuni- 
gaiksztis mirsiąs per Velykas. 
Nustebės kunigaiksztis klau- 

. šia: “Pasakyk ar negalima bu- 
i nuo mirties.” 

Tada ūkininkas pasakęs, kad 
tik tuomet iszsigclbesias, jei 

.Velykų diena jis eisiąs vogti.
Po kiek laiko kunigaiksztis 

sužinojo, kad tas ūkininkas sii 
kuriuo jis kalbėjosi jau mirė. 
Su didžiausiu nekantrumu lau
ko Velykų iy n ritavo- eiti ir pa- 

' vogti arklius, o paskui vėl gra
žinti. . * . ■

• f l i 1'

Kunigaiksztis nusivilko • sa
vo rubus, apsirenge paprastais 
ir eina pas u k įninka vogti. At
ėjės sustojo galo t-varto ir žiuri 
pro sąsparą ar. ka nepamatys.

H

' tu i szs i gelbėt i

,Pamatęs žmogų isz kito galo 
tvarto bežiūrinti, kunigaiksztis 
klausia: “Kas tamsta esiVf Ne 
pažystamasis atsako, kad esąs 

szia 
” — tarė 

kunigaiksztis. Abu eina prie 
tvartu ir mano sau kaip ta ar
klį iszveduš isz tvarto. Kuni- 
gaikszti nuėjės prie duru pra
dėjo ja lauszti, bot isžgirdos at- 

zr' einanti ūkininką pabėgo. Tada 
sako kunigaikszcziui: 
in kunigaikszezio pyll 

Tali p jie ir pa-

irgi vagis. 4 4 Tai mudu 
naktį draugausime

I

I

*4

I

vagis 
“Ei va 
pinigu vogti, 
daro. Inoje in viena pilies kam
barį, kur būvo sudėti pinigai, 
pradėjo vienas ir antras piltis
in kiszenius. Kunigaiksztis pri
ėjės prie savo pinigu pradėjo 
piltis, bet vagiui pasidarė pa-
vydu ir jis priėjės teszke kuni- 
gaikszcziui in ausi sakydamas: 
“Neimk ežia nuosavi kuni- 
gai'kszczio pinigai.“ Mat jis no 
žinojo, kad paežiam kimi- 
gaikszcziui davė in ausi ir dar 
pridūrė: 4 ‘
ežiui davė m ausi ir dar pridū
rė: 4 4 Musu kunigaikszti rytoj 
nuodys ię taip visi pinigai teks 
mums!“ Prisipylė pinigu kisze
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AMERIKONISZKI KAREIVIAI NAUDOJE KINISZKA “FORDUKA.”
Musu A'merilkoniszki “baisai“ kurie randasi kariiimen’szkoje tarnystėje Kinuose, tu

rėdami daug laiko geidžia apžiurc'ti lipdukines. O kad ant kalnu negalima gaiftis 'kaip tik 
peT siaurus takėlius, todėl tonais yra naudojama Kiniszkas “t’ordukas

buisni

* > ant dvieju litu-
- -* • J

lu ka'jp ant paveiksiu matome. Nors kelione yra sukrutanti, bet musu boisai ant to nežiūri ir
yra užgunadinti.

LAIDOTUVES SUSZAUDYTO MEKSIKONISZKO GENEROLO SERRANO.
Po suszaudymiii generolo Serrano, kuris šukele pusi kelelius priesz valdžia, likos su

jojo mirti ir pasiszventima pagarbino laike jo- 
dalyOiaudamj'iSzimtais. Valdžia norėjo uždrausti laikyti iszkilmingas iaidėtu- 

ves, bet žmones ant to pali^P11110 nepni.se ir atidavė jam paskutini patarnavimu 
ga>-

imtas ir su sza nulytas prie muro. Be t žmones 
jo lablotuviu,

skaitlin-

mires. kur su kurit*.Vagis, 
gaikszeziu vaikszeziojo, buvo

** f *

jo paties tarnas, kur mulu m 
stalu per pietus neszdavo. Ku
nigaiksztis vagi tuojau, paži
no, nors vagis kunigaikszczio 
nepažino. Kita diena, per pie
tus, 
midaus bet kunigaiksztis pats 
negeres no laszo viską liepe bu-, 
tinai tarnui iszgerti. Tarnas 
iszgei’os krito žemen ir numirė.’ 
Tokiu budu kunigaiksztis isi> 

sztis suprato kur ir delkri butu sigolbejo nuo mirties.

kad paežiam kimi-

Musu kunigaiksz-
B t neszo k un iga i k szez i u i

•4'nius jie užrakino" kaihbari ir 
nuėjo savais keliais. Kunigaifk-

y

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

M ai n i erių asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užyna&s galvoje, 
Galvos perszalimas. Užkimimai gal
vos, Isz priešakio galvos ikaufmas 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekmę per 80 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne įtampomis). Iisrasta h 
parduodame vien tik per

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

Ii

Valgiu Gaminimas 
e4-- IR--r ♦

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didėlio formato. Drūtais♦ ■ n 
audeklinais apdarais.

Preke tiktai $1.50
W. D. BOCZKAUSKAS-CO- 

MAHANOY OITY, PA. . i

nepni.se



