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ISZ AMERIKOS
EMIGRACIJA

PADIDĖS
JAIGU NAUJA BILĄ PER

EITU, TAI DAUGIAU 
LIETUVIU GALĖTU 

ATVAŽIUOT IN 
AMERIKA.

VIS,

Washington. — Indianos se
natorius Watsonas, pasikalbė
jos su Darbo Sekretorium Da- 

innoszo kongresan biliu, 
kuris nustato kvotas Kanadai
ir Pietų Amerikai, ko dabarti
niai instatymai neturi. Ma
žiausia kvota yra 2,000, o didu
ma kiekvienai valstvbai nusta
to 10-tas nuoszimtis jos pilic- 
czin, gyvenusiu Suvienytose 
Valstijose 1S90 metais.

Watsono bila be to da sten
giasi duoti kodidžiausias kvo
tas kitos tautybėms. Pagal ji 
butu galima kvota nustatyti ar 
antru nuoszimcziu tos tautybes 
žmonių gyvenusiu 1890 metais, 
arba taip vadinamu “national 
origins”
Vokieeziams ir Skandinavams, 
kuriu kvotas per pus tas prin
cipas apkapotu. Lietuviai gal 
gautu kvota padidinti iki ko
kiu 400, ar 425.

Bus perkeistos ir vizos. Joks 
žonotas ateivis negaus vizos, 
jei jos nebus galima syk/: duo
ti ir jo žmonai ir visiems neve- 
dnsiems iki 18 metu amžiaus 
vaikams. 'Studentai butu skai
tomi ne-emigrantais. Dabar jie 
skaitomi nekvotiniais.

Moteres ir vaikai tu ateiviu
kurie likos inleisti pirm Liepos jokiu iszlygu, nes sako jog ne- 
1, 1924, gautu nekvotines vizas 
atvykti Amerikon, sulyg W’at- 
sono bilos. TtVkiu, sakoma yra 
apie 30,000.

principo negerumo

»

TYRINĖS STRAIKA
OBUi»

KONGRESAS
MINKSZTU
STRAIKA IR BAISU 

PADĖJIMĄ 
ŽMONIŲ.

TYRINĖS
ANGLIŲ

“ Buvau
padėjimu kokis

Pittsburgh, Pa. — Senato
rius Burton Wheeler isz Mon
tanos, kuris atvažiavo in czio- 
gais tyrinėti padėjimą strai
kieriu, padare «avo raparta, 
kuri perstatys kongresui idant 
užliegtu baisu padėjimu kuris 
vieszpatauja Western Penn- 
sylvanijoj ir Ohio.

Savo raparte raszo: 
nusistebėjas
vieszpatauja abaze straikieriu. 
Negaliu suprasti, del ko maži 
vaikai ir mot eres butu iszmes- 
ti isz kompanieznu stabu laike 
žiemos, jaigu kompanijos tuju 
stabu nereikalauja. Yra stebė
tina, kad turtingi Pittsburgh’o 
biznieriai kurie surinko turtus 
su pagelba tuju straikuojan- 
cziu žmonių, gali žiūrėt ant ju
ju vargo. Negaliu suprasti del 
ko Raudono Kryžiaus drauga
vę neduoda tiems vargszams 
suszelpimo. ”

S t ra i kuoja tena is apie 300 
tukstaneziu darbininku nuo 
Apriliaus menesio 1927 mete. 
Apie 10,000 szeimynu jau rado 
prieglauda barakuose arba ge
riau sakant szantese, kur per 
plyszius szvilpia vejas, lietus 
ir sniegas ir da daugiau atsi- 
kraustys kaip tik kiti barakai 
bus užbaigsią .

Operatoriai tvirtai atsisakė 
sueiti su anglekasiu perdeti- 
niais ant padarymo laikos ant

> »

daVbininku

turi nieko sulaikyt. Kompani
jos sako kad straikas užbaig
tas pagal juju nuomone ir už
baigtas kriukis.

LINDBERGH’AS ATLĖKĖ 
IN KUBA.

Havana. — Se red oje pasek
mingai atlėkė in ezionais musu 
garsus Lindy isz Haiti, užbaig
damas ilga kelione 25,000 my
liu o isz ezionais po atsilsiui 
lėks namo isz Saint Louis. Jojo 
priėmimas ezionais buvo isz- 
kilmingas — didesnis už kokio 

Tukstancziai žmo-
ir prezidentas Kubos su 

szir-

karaliaus.
niu
vaisku pasveikino Lindy 
dingai.

4 4 CARYTE” PRIBUVO IN 
NEW YORKA. 
York.

PALICIJANTUI NEVALE 
SZAUTI IN BĖGANTI 

ŽMOGŲ.
Pittsburgh, Pa. — John Scan

lon, palicijantas likos areszta- 
votas už iiuszovima ant smert 
Petrą Voieiekoeki, 35 metu, 
kada tasai bego nuo palicijan- 
to.

Palicijantas likos paszauktas 
per Vaiciekauckiene, nes jaja 
vyras musze. Kada ji norėjo 
suimti, vyras iszspruko ir pra
dėjo bėgti o palicijantas pas
kui vytis, o kada jam paliepė 
sustot, paleido in ji szuvi nn- 
szaudamas ji ant vietos.

PennsylvanijosNew York. — Anastazija 
Czaikovski, 26 metu, kuri sako 
buk jiji yra tikra nužudyto ca
ro jauniausia 
Scredojc pas 
Xenia isz Graikijos o dabar 
Mrs. Ijceds, kuri yra tvirta, 
kad tai yra tikra duktė caro.

DINAMITAVO ANGLE- 
KASIO NAMA.

Washington, Pa. — Namas 
Tamosziaus Bakaus, asistentas 
boso Eclipse kasyklosia, likos 
dinamituotas per nežinomus 
straikierius. Bakus, jo pati ir 
kūdikis likos iszinesti isz lovų 
per drūti eksplozijom. Visas 
prieszakis namo likos suardy
tas.

Pusset town, Pa. — St ra i k ie
nai badai padege Juozo Baldi 
narna kuris iszvažiavo skebuot 
in kitur ir baisiai apdaužė Is
panu manydami kad tai straik- 
laužys.

Saint Clairsville, Ohio. — 
Kuopa 50 straikieriu ir ju mo- 
teres užklupo ant skebu sužeis- 
<lami kelis. Keli likos areszta- ne parapijų reikalams, bet kam

dūkto, pribuvo 
buvusia kunig.

Pennsylvanijos tiesos už
draudžia palicijantui szauti in 
aresztavota už maža prasikal
timu, nes jaigu negali jojo pa
gauti tai turi ji paleist.

pranesza, kad popiežius

POPIEŽIUS EKSKOMUNA- 
VO 50 KATALIKU IR

DU KUNIGU.
Providence, R. I. — Vietos 

laikrasztis “The Rhode Islan
der”
Pijus XI insakes Providonc’o 
Kataliku vyskupui Williamui 
A. Hickey ekskomunikuoti ad
vokatu Elphege J. Daignaulta 
ir daugiau kaip penkiasdeszimt 
kitu žmonių, kaipo du Katali
ku kunigu.

Mat adv. Daignault ir kiti 
jo rėmėjai išskėlė byla priesz 
vyskupą, kunigus ir penkioli
kos parapijų ^trustisus”, rei
kalaudamas per teismą, kad jie 
duotu apyskaitas isz pavapijie- 
cziu sumokėtu pinigu ir auko
jimu. Skundėjai sako, kad kai 
kurio tu pinigu buvę sumokėti

kos parapijų “trustisus

votį. kitam.
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JAUNAS JĖZUITAS PREZI- 
DENTAS UNIVERSITETO.

Kunigas WJHiam Magee, S. 
J. jaunas Katalikiszkas kuni
gas isz zokono Jėzuitu, likos 
iszrinktas prezidentu ir profe
sorium Marquette Universiteto 
Milwaukee, Wis. Kun. Magee 
paeina isz Chicagos, kur taipgi 
gimė, turi 42 metus.

PASTORIS SUKAPOJO 
PACZIA IR DU VAIKUS.

Riverhead, N. Y. —4‘ 
pertikrintas, kad ta, ka pada
riau, buvo teisinga ir to nesi
gailiu.”
Claude H. Priddy 
aiszkindamaš apie sukapojima 
kirviu savo paezia ir du vai
kus. Mane ir sau atimti gyvas
tį, bet neturėjo drąsos.

Szerifas Howe, aiszkina kad 
žadintojas sirgo ilgai neiszgy- 
doma liga nuo ko užsikrėtė jo 
vim szeimvna ir tuom labai 
buvo susi rupi nes.

Pastovis Priddy yra uždary
tas kalėjimo, o .daktarai mano 
kad jisai yra'nepilno proto.
PUSNIGĖRIS

Esmių

Taip pasa'ke past oris 
N. 21 L*."y, 31 metu,

bet Beatricije Fuller,

APSIPACZIAVO SU 
BALTA MERGINA.

Rockville, Conn. — Norints 
czionaitiniai gyventojai užpro- 
testavojo prieszais juju apsi- 
vedima,
19 metu balta mergaite iszteke- 
jo už pus-nigerio Clarence Kel
iem, kuriems szliuba 
skvajeris isz Ellingtono 
aplinkiniai kunigai 
juos suriszti mazgu
tęs. Keliem’o motina buvo bal-f
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in padanges su dinamitu dide-

ei avė
, nes 

atsisako 
motervs-
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PALAIDOTA GYVA
I. 1 T ’ '•r

KŪDIKIS G ME GRABE PO 
PALA [DOJIMUI 

MOTINOS.
„I' A'' '■ ■

f

Rymas. — Jauna Italijonka 
Papei 1 o, pasijuto

neszezia ir ubredama apsisan-

ant rodof. Daktaras davė 
proszku nuo ku- 
susirgo ir notru-

Ludvika

got sarmatos nuėjo pas dakta
rą
jai kokiu tei
riu mergaite
kus mirė, kaip visiems nurodė.

i

Mergaite likos palaidota, bet 
po laidotuvių kūmutes paleido 
kokius ten K 
kurie daejo prie ausu josios 
motinos ant ialo insimaisze in 
tai palicije, guri iszkase mer-

jaurius liežuvius

gina padaryti daktariszkus ty
rinėjimus nnb ko mergina mi- 
re* J

Kada atidarė graba, pasiro
dė baisus reginis. Mergaite bu
vo palaidota-gyva, nes tik bu
vo apmirus -r- niekas josios ne
pabudino o kada pabudo kūdi
kis gimė gnibe, kuris gulėjo 
kojose.

Sargas kabu sake, kad nie
ko negirdejį, Ludvika buvo 
sau sudraskiusi rankas ir vei
dą, norėdama nuversti grabo 
antvožu. Kūdikis taipgi buvo 
negyvas. Daktaras likos aresz- 
tavotas ir uždarytas kalėjimo.

SURADO KAULUS 
DIDELIO ŽVĖRIES.

Lortdon. — Aplin'kmeje Har- 
bury, joszkotojai 
užlieki! iszkase kaulus žvėries 
kokio da muzejuose 'nesiranda. 
Pagal nuomone profesoriaus 
Swinton isz Anglijos Muzejaus, 
tai kaulai yra žvėries vadina-

“ Plesiosaurus,

kabu sake, kad nie-

senoviszku

mo

NYKSZTUKUS
TRIJŲ PĖDU AUGSZCZIO 

ŽMONES KURIE TURI 
NEPAPRASTUS 
PAPROCZIUS.

ISZ LIETUVOS 4 4 Gazeta
pa-

ŽUDINSTA ANT
RUBEŽIAUS

Kaunas. (Elta) — 
Warszawska Poranna
skleidė žinia, busiu demarkaci
jos palinijo sargybiniai Kirko- 
liszkiuos šukele riauszes ir už- 

sargybos vi rszi n i nka 
Virkli (I), kuris riauszininkus
bandės malszinti. Dalis 
biniu pabėgo,

musze

sargy- 
o pas du suim

tus rasta daug prieszvalstybi- 
niu atsiszankimu.

Eltos”'
žinia

Nauja Gvinėja. — Profeso
riais Stirtlingo ekspedicija, 
kuri tyrinėjo czionaitineje ap
linkinėje nuo kokio tai laiko, 
užtiko taukiose girnose sztįi
ma žmoMiu — nyksztuku, ku
rie yra nuo trijų lyg keturi u 
pėdu augszczio. Visas juju pa
rodas yra diržhs ant pilvo ir 
tinklas ant galvos, užsiima dar- 
žininkysta ir augina tabaka 
kuri ruko pradedant nuo ketu
rių metu amžiaus.

Stubose užlaiko szvaruma ir 
duži tiri gerai savo vaikus, nau
doja tiktai akmeninius peilius 
ir kirvukus. 'Pasai sztamas ma- 
žiuleliu turi nepaprastus pa- 
proezius kaip: jaigu vyras no
ri apsipaeziuot, tai turi pirma 
parodyt savo drąsumą in kuri 
taiko4sz lauku du vyrai, ir nuo 
vilycziu (stridu) turi apsisau- 
g<’t.

Moteriai, kuri persiskyrė nuo 
savo vyro, nukerta pirszto ga
la, jaigu persiskyrė antru kar
tu, tai nukerta antra pirszta ir 
1.1, idant kožnas matytu kiek 
kartu yra persiskyrus. Kožna 
szcimyua laiko tam tikra skait
lį szunii su vardais giminiu. 
Tieji szunes turi trumpus gel
tonus plaukus ir negali loti. 

. ■ ' 1 1 
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KUNIGAS, MEKSIKOS BAN
DITU VADAS LIKOS 
UŽMUSZTAS KOVOJ.

Meksikos Miestas. — Prane- 
sza,'kad netoli nuo Cotija, Gua- 
dalajaros valstijoj, invyko asz- 
trus susikirtimas tarp bandi- 
tiszku inaisztininku ir federali
nės kariuomenes skyriaus. 
Musztynes tęsęsi per tris va
landas. Keturiasdeszimt penki 
maisztininkai buvo užmuszti, 
daug sužeistu.

Maisztininkas vadovavo ku
nigas Crescehcio Esparaza, 
kurs taip pat buvo užmusztas. 
Luis Morfin, 'kitas maisztinin- 
ku vadas, buvo sužeistas.

uk i- 
gyvenas 

apskr.

“Eltos” prieraszas: 
P.” žinia apie 
pri(‘szvalstybinius 
mus yra grynas prasimanymas. 
Faktinai gi buvo szitaip: Tra
ku bare pasienio policininkas 
Surgineviczius nuszovo kita 
policininką Milenavicziu, kaip 
spėjama, isz kerszto. Kaltinin
kas suimtas.

G. W\ 
riauszes ir 
atsiszauki-
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STAMBESNI LAIMĖJIMAI 
- TEKO ŪKININKAMS.

Teko patirti, kad Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus 12-tos Lo
terijos 2-ros klases didžiausi 
laimejima — 4,000 litu — iszlo- 
sze ūkininkas Norvaisza Jonas, 
Steigviliu kaimo, Žeimelio vis., 
Sziauliu apskr.
Savo laiminga bilietą Norvai- 

sza pirko Žeielio paszto instai- 
goje.

Tūkstanti litu iszlosze 
n i n kas Nevedomsk i s, 
Vabalninkuoso, Biržų
Savo bilietą Nevedomskis pir
ko Vabalninku paszto instai- 
goj.

ĮDOMUS radinys.
Preila. — Bežvejojant marė

se žvejo P. tinklas užkliuvo už 
kažko mariu dugne ir trau
kiant plyszo. 
manydama, 
skendos koks vertingas daik
tas, nutarė isztraukti ji ant le
do. Sausio 6 diena bendromis 
jogomis ir su dideliu vargu, su
traukius keletą plieno lynu ir 
nulaužus inkara, pavyko ta 
sunkuji radini isztraukti. Pasi
rodo, jog tai butą 13 metru il
gio szakoto ir inmirkusio ąžuo
lo, 'kuris nuo 1 kažikiek amžių 
pragulėjęs juriu dugne, buvo 
kietas, kaip akmuo. Pardavusi 
radini draugija pilnai padengė 
savo sunkaus darbo iszlaidas.
PAVOGĖ STOTIES DURIS.

Pavilkiai, Pagėgių aps. — 
Neper^enai viena nakti Pavil
ktu geležinkeliu stotyje buvo 
pavogta keleiviu laukiamojo 
kambario durys. Policija pada
re krata kuone pas visus apy
linkes gyventojus, bet pavog
tųjų duru nerado.

NUTEISĖ JOFES 
UŽMUSZEJA.

Ukmerge. (“V”, kor.) — 
Sausio 13 d. kariuomenes teis
mas nuteisė Jankauska Broniu 
15 metu sunkiųjų darbu kalėji
mo už užmuszima 1927 mete 
Ukmergės pirklio Jofes.

VAGYS.
Rokiszkio ap., Meldaikiu k., 

— Ūkininkui Kriukiui nakezia 
iszplesze kieti ir isznesze apie 
50 centneriu kviecziu, 
senienų, audeklo, drabužiu apie 
70 iszdirbtu aviu kailiu, 
gys kol kas nesusekti.

MEDŽIODAMI PATYS 
PERSISZOVE.

Ežerenai. — Sausio 7 vakare 
Grybiniszkiu k., Degucziu vis., 
gyventojas Jonas Bagdanavi- 
czius, pamatęs isz gryezios buri 
kurapkų, sumanė pamedžioti. 
Paskuboinis inbego in kamara 
ir norėjo isztraukti isz po skry
nios medžioklini szautuva, ku
ris buvo ten, 
laikomas padėtas, 
butą užtaisyto.

mariu dugno
Žveju draugija, 

kad ten v ra įm

LIETUVOS EKSPORTAS IR 
IMPORTAS PER 1927 M.
Central i nio statistikos biuro 

žiniomis per 1927 meta Lietu
von importuota invairiu prekių 
už 265.7 milionu litu; per ta pa
ti laiko tarpi eksportuotas už
sienin invairiu prekių už 245.9 
milionu litu.

RHODE ISLAND
INSTEIGEJO

ATVYKIMAS
Londono 

atvyko
Roger Williams, 

kraiicziaus sunns atvyko ui 
Puritanu kolionija Bostone Va
sario men., 1631 m. Buvo jau
nas radikaliszkas 
Per trumpa laika jis prigulej 
prie Pilgrimu bažnyczios S<i 
lem’e, toms dienoms buvo Ply
mouth, ir per visa ta laika jis 
save užsilai'ke dirbant

ministeris.
|O
1-

sunku 
ranku darba. Nuo pat jo atvy
kimo jis susikirto su kitais mi
ll isterais ir su Massachusetts 
valstijos teismais’, nes jis tikė
jo in sanžines a'bsdliutiszka 
laisve ir baisiui buvo priesziii- 
gas nubaudimu žmonių už 
lankymą bažnyczios.

Roger W’illiams draugiszkai 
sugyveno su Indijonais Massa
chusetts valstijoj ir vėliaus jis 
juos reme, kuomet jie protes
tavo priesz Anglijos karaliaus 
pada'linima ja žemos baltiems 
žmonėms.

Puritanu vedėjai žiurėjo iii 
Roger Williams kaipo in pasi- 
keleli, ir galu gale suaresztavo 
ir atvedė priesz genera Ii teis
ina. Teismas rado jiprasikalte- 
liu ir nutarė iszdeportuoti An
glijau, bet 1636m. jis 
su keliais draugais, s<s
veli, ir iszplauke joszkodami • 
vietos kuri nepapuolė po Mas
sachusetts jurisdikcija, .lis pa
sirinko nauja vieta kuria pava
dino “Providence”. Draugai ir 
pabėgėliai isz Bostono ir I’ly- 
mouth’o kolioniju tuoj tonais 
irgi vyko.

Per daugeli metu W i 11 i am s 
pasiliko vedėju sziiu nauju gy
ventoju. Bet Boston’o kolionija- 
vis buvo naujos kolionijos 

ir nedavė 
gyventojams

” kuris tu
rėjo tris akis. Kaulai yra ge
rai užlaikyti su galva. Paeina 
jisai nuo tuju laiku, kada vi
sa Angliję radosi aut dugno 
mariu,xda priesz deszimts mi
lijonu metu.
SUNAIKINO DIDELI 

STOVYLA KRISTAUS.
Meksiko. — Žinios isz Silū

ro, Guanajuato, pranosza buk 
prieszininkai kataliku isznesze

Esparaza
1H‘-

Paskutines Žinutes.Ii Kristaus stovyla, kuri kata
likai pastate ant didelio kalno 

>, o kuri pa- 
szventino popiežiaus delegatas 
monsignoris Fillipi 1923 mete 
ir už tai likos iszguitas.

Palicije da vis arosztavoja 
kunigus už laikymą 
slaptai privatiszkuose namuo
se. Du kunigai ir 35 vyrai ir

pardavėjai ai*li miesto Si 1 aro

ta odevas nigeris.
PARDUOS DAUGYBE 

AUTOMOBILIU
Fabrikantai ir

apskaitė buk puspenkto mili
jono automobiliu bus padirbta 
szimet. Isz to galima dasiprast 
kad Amerike gerove. Jaigu 
Ainerikas bytu ant tokiu pat 
pamatu draugavime ir mora- 
liszkuine, kokiu yra biznyje tai 
daeitu didelio 'laipsnio civili
zacijos, bet ant nelaimes Ame
rikonai sziadien yra apjake 
bizniu ir gaudimu visogalingo 
dolerio.

Paip Apdengti Stalo 
Virszu.

.Jeigu szodininin'ke negali tu
rėti arba neturi amalini stalu 
virtuvėj, yra keli budai page
rinti sena stala. Suv. Valstijų 
Žemdirbystes Departamentas 
paduoda viena būda kaip ap
dailinti stalo virszu. Paimk li- 
nolejos szmota, numioruok sta
lo virszu ir pritaikink linoleja, 
užcementuok lindėja ant stalo 
virszaus. Truputi padžiuvus, 
apszmeruok virszu su vornik- 
su. Ta's gražiai užbaigia stalo 
virszu,
szvariai nuolat užlaikyti. Nei 
vanduo nei karszti puodai ar
ba indai nosutorsz virszu.

ir labai lengva bus

rugiu,

m isziu

mot eres likos uždaryk kalėji
muose.
LIETUVA SU LENKIJE

DARO SLAPTA SUTARTI.
Ryga. — Pagal daneszimus 

isz Kauno tai Lietuva su Len- 
kijo daro slapta sutarti ir da
rys taika Kopenhagoje kuri ke
tina prasidėt 27 szio menesio.

Taja sutarti badai'ketina da
ryti socialistu partijc kuri gei
džia idant Lietuva susitaikin
tu ir užbaigtu visokius gin- 
czus su Len'kijo. '

UŽ 100 ZLOTU IR BONKA
ARIELKOS NUŽUDĖ 

MOTERE.
Varszava. — Teisme už nu-' 

žudinima Onos Slcpovronioncs 
kuri negyveno su savo vyru, li
kos isztirta buk jaja nužudė jo
sios prielaidinis Ceslinskas, su 
kuriuom susipažino ka-da rado-
si kalėjimo. Persiskyrusios mo- 
teres vynis, prikalbino prieini-

— F. L. I. B. arielkos.
I

U Mount Carmel, Pa. — Ug
nis kilo Shovelin pulruimi kuri 
padare daug bledes National 
Bank ir Marble Hali hotelija. 
Bledes padaryta ant $8,000.

H Waterbury, Conn. — Per 
kuri 

suardė trijų laipsniu narna, li
kos užmuszti du vaikai ir Jo
kūbas Silver isz Now Haven.

U San Cha i, Kinai. — Isz 
tarp dvieju tukstaneziu aresz- 
tavotu Komunistu, likos sn- 
szaudyti du szimtai 
teismo.

11 Washington, D. C. — Val

neisztyrineta eksplozija,

likos 
be jokio

džia praszalino nuo dinstb 800
prohifiieijos agentu in szeszls 
menesius už ėmimą kysziu nuo 
szmugloriu, butlegeriu ir kitu.

U Kairas, Egiptas. — Czio- 
nais davėsi girdėt smarkus 
drebojimas žemos. Taipgi Alas- 
kojo buvo gana smarkus sudre- 
bojimas žemes be jokiu bledžiu.

H Ilangi, Indija. —Per eks
plozija gazolino ant pacztinio 
laivo Trentiniau, nuskendo lai
vas sn trimi Francuziszkais 
virszininkais ir 48 Kinozikais.

H Sao Paulo, Brazilija. — 
Bites užklupo ant fannerio So-

.1

bastijono Kep’kuri sukandžiojo 
ant smert kaipo ir jo dukteria 
kuri atbėgo tėvui in pagelba,

dini idant jaja nužudintu už ka
jam davo szimta zlotu ir bonka

’’ ir dvi karves užmuszo.

kaip be leidimo 
Szautuvo 

Betraukiant, 
kaž-kaip užkliudė gaidžiuko. 
Szautuvas iszszove. Szuvis pa
taikė galvon ir buvo toks smar
kus, kad sudraskė visa veidą 
ir iszverte smegenis. Nelaimin
gasis, turėdamas vos 19 motu, 
po keliu valandų mirė.

NUSKENDO LAIVAS.
Apie naujus metus isz Klai

pėdos uosto iszplauke Danci- 
gan garlaivis “Gertrud” pri
krautas celiuliozos degėsiu. Ne 
atplaukęs paskyrimo vieton 
tarp Dancigo ir Liubeko juroj 
nuskendo, del kątilo sprogimo. 
13 garlaivi lydėjusiu juriniriku 
iszsigelbejo ir pasiliko vienoj 
saloj, laukdami pagelbos. Gar- 
laivisesas 20 metru gilumoj. 
Priklauso vienai Vokiecziu 
bendrovei.

Gertrud

vienai

J

pabėgo
Io in lai-

buvo 
prieszas 
denee

“Provi-
” gyventojams vykti in 

Massachusetts. Koger W illiams 
iszplauke in Anglija kur isz- 
gavo czarteri savo naujai k<>- 
lionijai. Rhode Island buvo pir-

iszplauke iii

ma Amerikoje vieta kuri pri
pažino pilna tikėjimo laisve.

Pirm negu sint eina 
bažnyczios laisvoje 
buvo pripažinta 
Rhode Island jau 
persekiotu žmonių

s v e.
laisvo" 

valstijoje 
Amerikoje, 
buvo visu 
vieta, km’ 

ramvbei galėjo gyventi.6 — F. L L R
i

«1
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'AMBASADORIAUS IR KONZULU:
ADRESAI LIETUVISZKO

Lithuanian Legation,
1 2C22 16-th Street, N. W., 

Washington, D. C.
9

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

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

' " JM M »■ J? rw « V.

Kas Girdėt
————————

gyvendą-

Vasario 12 d. visa tauta ap- 
Vftikszczios gimimo diena vie
no isz geriausiu savo sunn — 
Abraomo Lincolno.

Lincolnas gimė Vasario 12 d. 
1809 m. Hardin apskrity], Ken
tucky valstijoj. Del tėvu biečl- 
numo jam prisiėjo jaunystėje 
daug vargti. Neturėjo progos 
daug lankyti mokykla ir be
veik pats savaimi iszmoko ad
vokatūros. Jis vėliaus tapo Suv 
Valst iju prezidentu.

Jaunas būdamas,
mas su tėvais Illinois valsty
bėj, kur jie buvo persikėle isz 
Kentucky, jis skolindavosi 
knygas ir liuoslaikiu mokinosi. 
Advokatūra praktikavo 
mete Illinois valstybėje, 
pagarsėjo kai|M> prieszininkas 
negru vergijos ir už juos kovo
jo. 1860 metais naujai susior
ganizavus dabartino respubli
konu partija pastate ji kandi
datu ant prezidento ir jis liko 
iszrinktas. Rugsėjo 22 d., 1862 
meto jis iszleido negru paliuo- 
savimo dokleracija. 1864 mote 
jis tapo iszrinktas antram ter
minui, bet 1865 metais jis buvo 
nnszautas Washingtono teatro.

Už paliuosavima negru kilo 
naminis arba civilis karas. Pie
tines valstijos atsimetė 
sziauriniu, kurioms Lincolnas 
priklauso, ir iszsirinke 
prezidentą norėjo pasilaikyti 
savo tvarkos ir negrus laikyti 
vergijoj, nes tik isz vergu pie
tines valstybes daro sau pelnus. 
Lincoln’as nenusileido, maty
damas pavoju szaliai, jeigu ji 
susiskaldys, norėjo palaikyti 
visas valstijas unijoje, kaip se
niau buvo. Pietines valstijos 
tapo nugalėtos ir unija užti
krinta, bet Lincolnas už tai at
simokėjo savo gyvastimi.

Abraomas Lincolnas yra vie
nas isz daugelio pavyzdžiu, kad 
isz paprastu žmonių kyla ga
liūnai. jeigu lik stengiasi ko 
nors siekti, jeigu laika nelei
džia dykai, jaunyste neaikvoja 
ant nieko. Visoje szalyje ir vi
same pasaulyjej is yra žinomas 
kaipo “Iszliuosuotojas”, jam 
visur pastayta ir kitur dar sta
toma paminklai.

JI*

1836
Jis

nuo

savo

Francuziszki fizikai ir lekio- 
jimo ekspertai pranaszauja, 
kad neužilgio ateis laikas, ka
da žmones lekios nuo vienos 
planietos ant kitos ir nuo že
mes nulėks ant menulio in pus
ketvirtos valandos.

Tie mokslincziai sako, kad 
reikia tik iszpletoti naujai su
rasta pajėga vadinama 
patomine energije”
žmones gales lekioti po visa 
sauline sistema. Draugove

“tar- 
o tada

sistema.

la bėga ant tu paežiu dinstu su 
pagialba politi'kiszkos maszi-

• « • • <1 % S I ? " ' ,išz naujo isz-nos idant juos 
rinktu.

Tarp tujų ponuliu randasi 
toki, kurie dd to geidžia Imti 
i szri liktais, i

pede” ir dhtigiau nieko gero 
nenuvoike, ne del valscziaus no 
del žmonių kurie juos iszrinko. 
Yra ir tokiu, kurie balsavo 
prieszais ta, kad seni darbįnin- 
kai aplaikinotu ptmsija ant se
natvės.

Laikas gerai apsvarstyti ka 
turime daryti ateitoje ir kaip 
balsuoti, juk Schuylkillo pa
viete randasi apie deszimls 
tukslaneziu Lietuviszku balsu, 

gali -daug nuveiki, jaigu 
laikytusi drueziai politikoje.

4 4

kurie

Pasaka apie Grigą
f

I I.si mill I .. ...............................marts n s 1 ,>■ , į bi

Dievap ir pas ji atsius giltine 
už tai, kad nukrėtė obuolius. 
Per tris naktis akiu sudėti no 
galėjo. Broliai ir seserys links
mi buvo; Juozuką gi nulindęs 
ir nuliūdęs.

— Kas tam musu Juozukui 
darosi? — tarė tėvas. — Juo
zuk! ar tu sergi?

Vaikas verku ir nei valgyti 
nenorėjo. Visados jam buvo 
mintyje obuoliai ir obuoliai, bi
jojo Dii'vo, kad nelieptu numir
ti, bijojo tėvo, kad sužinojęs 
nenubaustu, bijojo žmonių, kati 
sužinojo neiszmotinetu jam. 
kaipo vagiliui, o szirdis pradė
jo jam kalbeli: (*si neteisingas, 
esi niokszas, vagilius.

Juozukas taipi kentėjo per 
pelikes dienas; buvo vis nusi
minęs, suniuręs. 'Tėvas norėda
mas nuraminti ji, atnosze me
daus ir pyrago. Kili vaikai su 
džiaugsmu pribėgo prie levo, o 
Juozukas akiu augszlyn pakel
ti negalėjo ir vorke. 1

Jimzuli, vaikeli mano, 
pasakyk man, kas 
kvosze levas.

fĮeras Juozukas
. 'A ’•*« 1 '' 1 ' . ' 4

Vienas artojas savo darže
lyje pasodino obuoliu sėkla. Isz 
los sekios iszdygo ir augo gra
žus medelis. Po dvieju metu 
atėjo artojas pas poną praszyli, 
kad jam leistu nusiskinti ge
riausio medžio ugeli. Ponas pa- 
szauke sodininką l*r liepe isz- 
rinkti gera ugi ir duoti artojui.

Artojas,
pridiegi* juo savo*obeles mede
li. Ugelis prigijo ir augo taip 
tarpiai, joJket virtaisiais melais 
iszrode medis, kai reikia.

'Tasai medis pavasaryje gra
žiai pražydo ir užmezgi' dvide- 
szimls obuoliuku. Melas buvo 
labni geras: visokį javai lan
kuose buvo gražus, vaisiai so
duose t a 1710; taipgi ir obuoliai 
ant medelio puikiai szviete. Ar
tojas tik lauke rudens, kad pa
ragavus savo obuoliu, bet ne
laime —
kail is jau seniai kalbino J ne

gera

veli ! Asz tau nuostoli padariau 
ir labai iszsikreipian! — verkė 
vaikas.

Gerasis tėvas paėmė vaiku 
pabueziavo, nuramino ir tarė:

apdriskęs, kaip ir pirmiau, bet 
tuomet jo veidas buvo ramus 

o dabai’ iszro- 
do labai rustus. Pradėjo sene
lis barti Joną, iszrodinedamns 
jo blogus darbus. Jomis Grigas 
užpyko ir liepi* seneli iszmesti. 
Tuomet senolis jam tarė:

— Buvai (,neltiiftingas, 
dariau lurlingii, buvai nuply- 
szos,

pramindavo ir iszmaitindavo kaip poną, ihsrtjfinu dorai gy-

ir jo Bites ir gailestingas#%«

f

idant aplaikinet mažoje
l t b a

Užlaikymas pasiutiszkos pro- 
b ibiui jos kasztuoja valdžiai 
trylika milijonu doleriu kas 
melas isz kurios valdžia jokios 
naudos neturi ir neturės o žmo
nes josios visai neužlaiko ir 
tiesiog laužo be baimes.

kasztuoja

Sekanezia gromata kuria ap
lankome nuo tūlo musu skaity
to ja u s gal bus persergejimu ki
tiems, kurio turi ” 
paeziulos o panasziu 
ežiu” vvru turimo konia vi- 
suose miestuose. Sztai 'ka tasai 
vargszas raszo;

” Esmių 
penkis mažus vaikus, (laletau 
gyventi malsziai ir be skolų nes 
uždirbu gerai bet mano paeziu- 
le pinigus praszvilpe kaip tik 
juos uždirbu, naminiu darbu 
nenori užsiimti, o kad ir kada 
pietus iszverda tai isz diner- 
kucziu.”

“Kada apsikirpo sau plau
kus, o reike žinot, kad ji ji jau 
perėjo savo jaunysta ir dabar 
nori bezdžionkaut kaip jauna 
20 metu mergina ir tik mausto 
apie “gud taims.
eina pas kitas panaszias mote- 
res ir ant pikezeriu lyg vėly
bai nakeziai ir tokiu bildu per
leidžia savo brangu laika o ke
lis kartus su kokiais tai szpic- 
liais iszvažiavo bambiliais, bet 
kur trankėsi tai nežinau. Asz 
turiu pats lopyt savo drabu
žius ir vaiku, skolos auga kas 
die n ir negaliu jau uždirbt kad 
iszlipt isz balos; vogti ne no
riu, 
pyksztelet isz revolverio 
vaikams in smegenis.

'Todėl meldžiu guodotino re
daktoriaus patalpinti taji ma
no graudinga gromata apie te- 
byres paeziulos ir perserget ki
tus vyrus idant lai'kvtusi ant 
sargybos.

f laperkas 
4 4

t 9

vcrken-
v vru

romesni k u ir turiu

? 9 Vakarais

ir vien tik man pasilieka 
sau ir

Kad ir neturtinga ar turtin
ga, isztekejusi ar netekėjusi 
motore turi didele intekme in 
žmonių gyvenimą. J ja i me szei- 
mynu daugiausia pareina nuo 
moterių. Mot eres didžiausia 
pareiga yra gerinti, tobulinti 
ir gražinti privatiszka ir szei- 
myniszka gyvenimą.

STRENDIEGLIS
LUMBAGO IR

REUMATIZMAS
mokalincziu paskyrė penkis 0REITA> TIKRA PAGELBA
‘ ■’ ’ SU RED CROSS KIDNEY

PLASTERIU.
tukstanezius franku dovanu 
kas metas už kožna svarbu le
kiosimo iszradima.

Žinunai sako, kad jaigu ga
lima butu padirbti toki rakin
ta in menuli tai galima 'butu 
lengvai nulėkti ant menulio 
per pusketvirtos valandos ar
ba 1,912,(XX) mylės ant valan-, 
dos.

Geriau ant žemes važinėt su 
forduku ne kaip nuszvilpt ant 
menulio su tokia rakieta.

PolitikisZka maszina vela li
kos paleista in krutėjimą. Kan
didatai bėginėja su peticijoms 
melsdami ž moniu idant ant j u 
pasiraszytu. Kaip . pasirodo, 
tai paprastai be kovos ir pasi- 
prieszinimu neapsieis ir szi 
karta. Kepublikonai Schuylkill 
paviete, tieji, kurie per kelioli
ka metu sėdi ant tu paežiu ure- 
flu ir aplaikineja pensijas, ve-

Kam kentėti kita diena, kuomet 
axis nuostabus plasteris gal greit pa
gelbėti jums szioje nelaimėje? Red 
Cross Kidney Plasteris panaudotas 
prie skaudamos vietos, teikiu szilu- 
ma, pagalba ir komfortu. Gyduoles 
persisunkia in skausmo apimta vieta 
ir tarsi magiszku budu paszalina vi
sus skausmus.

Raudona flanele užpakaly palaiko 
sziluma ir padeda gyduolei persi
sunkti per oda in skaudamus musku
lus ir sąnarius. Mėgink Red Cross 
Kidney Plaster! szianakt ir insitik- 
rink pats, kaip greit szi sena gelbs- 
tanti gyduole paszalins strendiegli, 
reumatizmą Ir lumbago. Visose vais
tinėse.

666
*1

yra tsf receptas <h!
Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszczlo. r.k. ..t rr j *. t

Utį
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Senai, labai senai gyveno 
grintelejo Petras Gri

gas. 'Turėjo jis tik senn suply- 
szusia sormogole ir ausuota ke
pure. Dirbdavo, kaip sakoma, 
Grigas isz (ieties, bet vos pats

savo žmona ir šimeli .Juozuką. 
Metus su melais vargszas vos 
sudurdavo. .

Bet szlai pagal i aus viena pa
vasario vakara ateina pas Gri
gus keleivis senelis, praszyda- 
mnsis nakvynėn. Priėmė ji Gri
gai, pavalgydino, d a vi' jam 
szilla pataline. Senelis tuo tar
pu gerai prisižiūrėjo in Grigu 
gyvenimą, pamate ju skurdą ir 
paklausė, 'kodėl jie taip vargs
ta ?

ven I i

pa-

kaip elgeta, apredŽian,

- nekloilsvi, atėjau pa
barti — liepi, isžmesti, tad buk

Itokis, kokis buvo tavo tėvas.
j Grigas dar labiau užpyko ir 
užpiude seneli szuniniis. Sene- 
lis-gi eidamas tik sudavė laz
dele per Grigo namu siena, ugi 

namai, 
tižia isz

G rigas įdega 
Itas::

narnai

parsineszes. ta ugi,

neiszmotinetu

'Tai, turbūt, Dievo mums 
taip duota, — atsako Grigas,— 
nors ir dirbu, bei vos pragyve
name. Mums seniems, tai dar 
tiek to, bet ypaez liūdna, kad 
savo vienturiui šuneliui nieko 
negalėsime palikti.

Susigraudino senelis ir, 
žiurojes in Jonuką, tarė:

Mnms seniems

pa-

Gorai; gaila lokio vaiko, 
nelaimingo vargdienėlio. Bet 
asz turiu tokia szvilpinuke, ku
ria suszvilpus galima viską su
stabdyti, ar kas važiuoja, ar 
eina, ar laime nosza. Tad pasi- 
sa kykite, 
stabdyti.

Asz noriu bites stabdyti 
— atsako nedrąsiai Jonukas.

Stabdyk bites, — tarė 
senelis, — bot daugiau jau’ nie
ko negali stabdyti. Te tau szi
ta dūdele! Ale žiurok, buk do
ras ir teisingas, nesi kelk, i 11 pui
kybe, nes kitaip dings tavo vis
kas.

Senelis iszojo savais keliais, 
o Jonelis iszbego in lauka su- 
turet ka, bet niekas jo neklau
so. Važiuoja žmogus, Jonelis 
szvilpia, bot tas nesustoja; jau 
Jonelis nubėgo pas tėvus skus
tis, 
va s

ar kas važiuoja

k a jus norėtumėte

kad ji senolis apgavo. To
ji suramino, kad senelis 

davė jum dūdele .tik bites su-

žiuri —4. į' 
paskui szia dąr J 
sodo visos bites.

'Taip ir dingo visas Jono 
Grigo turtas. Paliko Jonas dar 
didesnis 
va. Szi I as 
de priežodi: 
Grigo biles,” 
kaip-kūrinsi' IJotuvps 
klaidingai sakoma 
go—Žydo bites.”

visas

vargszas už savo te- 
alsil i k imas pagim- 

“ Iszkri'ko, kaip 
kuriame laužiau 

vielose
vieloj Gri-

kaimyno blogas jauni-

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.02

zuka, gera artojo vaikeli, eiti 
skinti tu obuoliu. Juozukas no 
norėjo .eiti, 
kad 'žmonos pamatys ir jiems 
tada busią, negražu, 
telis ir nuplaks, 
Dievas matę.

Kas mudu pamatys? — 
?si blogasai jau-

aiszkindamasis

pamatys 
o jei m*

ko verki,
skauda ? -

'Teveli mano, man szirdi
skauda... Asz paklausiau

.. : jis mano per
lini vkinova sodeliu

Asz
1 *el ro:

nu*

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

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres. ir Kas.

Neverk, mano vaikeli, 
labai negerai, kad susidėjai su 
isztvilkeliu: jis lave prigavo. 
Daugiau taip nedaryk, asz tau 
dovanoju, tiktai, nuo szios die
nos buk man geras.

Vaikas pabueziavo ranka ir 
nuo tos valandos perstojo jam 
szirdi skaudei i, atgavo vol 
linksmumą ir ramuma ir džiau
gėsi SU 
mis.

Jaigu kas nori turėti tikra 
linksmybe ir kūno sveikata, te
gul iszsisaugoja mažiausios ne
teisybes, nes už nusidėjimus 
rūpestis, liga ir mirtis.

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymae galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz prhzakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 26c. (užmokesti prialuskite 
pinigais ne stempomis). Iszraata lt 
parduodam? vien tik per

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

mano

savo broliais ir seserį-

nes

i

mirusio
sznekejo,
ir nupurtova mm tavo medelio 
visus obuolius. Atleiskie, teve
li! 'Taip man szirdi skauda, le-

I

galutinai spyri 
nikai!is, — nie'kas nepamatys, 
visi žmones lauke rugius plau
na. Eisime, eisimo! nusiskinsi- 
rne, gardžiu obuoliu pavalgysi- 
mo, o kad ir mato Dievas, 
užpyks nu t mudviejų 
daigia!

Pikta dvasia, pritarė, ir abu
du pakilo lengvai nuėjo daržan 
ir nupurto visus nenunokusius 
obuolius. Juozukas, isz baimes 
drebėdamas, paragavo obuolio, 
bet obuolys buvo negardus — 
ir iszspiove kąsneli. Jaunikai
tis gi, jo papikiintojas susirin
ko visus obuolius, isznosze isz 
sodno ir visus gardžiai suval
go. Bet apsigavo! Nonunoko 
vaisiai jam labai užkenkė. Jau
nikaitis tuojau pajuto viduriu 
skausmą: pagavo ji kruvinoji. 
Raitosi jaunikaitis negali atsi
kelti. Tėvai jo, broliai ir sese
rys puldinėja apie ji, dejuoja, 
nubėgo pas gydytoja, nupirko 
vaistu, davė ligoniui, bot nieko 
vaistai nepagelbpjo. Jaunikai
tis numirė didžiuose sopuliuo
se; visi namiszkiai graudžiai 
raudojo.

Juozukas nusigandęs isz bai- 
, k a d

Moteris Užsimoka
nc-

11 ž loki
Streinn skaudėjimo kan- 

ezios, vėmimas ir silpnumas, 
isztiiio kojos dažnai paeina 
nuo netikusiu inkstu ar pūs
les.

'Tik motervs 
ka tie 

reisz-
vienok tu 

o vienok 
ri diena dienon 
kentėt i,

žino, 
skausmai 
k in, o 
kia,

nors

paolba po ranka. Pa'bandyki- 
te dėžute Gold Medai baar- 
lem oil 
niai tikrosios).

HAARLEM OIL

Jeszkokite vardo GOLD 
MEDAL ant dėžucziu 
ir neimkite kitokiu. Viso
se aptiekosc. 35. 75, $1.50

capsules (vienati- 
Tai mote

rų draugas per 
virsz 200 metu. 
Pradėkite szen- 
dion ir patėmy- 
sit rvt. Dėžute 
po an t spauda.
Garantuojama.

LIETUVISZKA
AGENTŪRA

Parduoda Szipkortes in Lietuva, 
Lenkija, Rusija ir kitas dalis 
svieto. Parveža■ gimines ir darbi
ninkus (ant farmu) dirbti Ameri
kon ir Kanadon. Siuncziu pinigus. 
Padarau Davernastis, Pirkimo ir 
Pardavimo Aktus Lietuvon ir Len
kijon. Praszau klausti informacijų 
sekanezio adreso:

Z. JANKAUSKAS 
(Notary Public)

769 S. Second Street, 
Philadelphia, Pa.

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MAHANOY CITY, PA. 

--------$--------
už justi pinigus ir saugumas del justi3-czia Procentas už justi pinigus ir saugumas del justi 

pinigus yra gerinus negu 1 O-tas Procentas,'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.

laikyti. Ir vailhis iiusįramino.
* * * •

Iszauszo gražus pavasaris. 
Upeliai patvino nuo sutirpusio 
sniego. Vanduo nuplovė dirvas 
ir nunesze viską in vingiuojan
ti Nemuną, o 
nubangavo in placzias juras. 
Dirvos pradžiūvę, žoles suža
liavo, medžiai apsidengė savo 
žaliais apreda'lais.
szlamejo tarsi sakydami: 
esame puikiausi.”
liai su ežiui bojo, gėlėlės sužydė
jo. Visa atrodė maloniai. Taip 

pasipuoszus gamtai, 
vaikszcziojo 

linksmas ir szvi-Ipe savo dūde
le. Daugeli jis bieziu suturėda
vo, 
dos... *

Tėvai pagalios, matydami, 
kad Jonukas daug bieziu sutu
ri, suprato, kad senelis ne žais
ti davė Joneliui 'ta dūdele, tad 
pasigamino daugeli aviliu. 

• •
Kiek metu praslinkus Gri

gai jau buvo gerai praturtėjo, 
nes kaip (ik pamatydavo le
kiant bieziu spiecziu, kurio ne
žinia isz kur ėmėsi, tai tuoj ir 
suturėdavo. Insistate Grigai 
puikius namus, turėjo jau ne
maža ir lauko. Iszsipuoszdavo, 
kaip ponai, ir vaikszeziodavo 
po pilna aviliu soda.

Turtingai gyveno senis Gri
gas, bet sunūs Jonas norėjo 
dar turtingesnis būti. Tam tik
slui jis užsimano padidinti sa
vo soda. Bet sodas jo buvo prie 
svetimo lauko, todėl negalėjo. 
Tecziaus, dar kiele labiau pra
turtėjos, pradėjo jis nedorai 
gyventi, paėmė iszarde sodno 
tvora ir pritvėrė svetimo lau
ko. Taip Jonas Grigas elgesį 
kokia deszimti motu; pragarsė
jo jis toli ne liek savo dideliu 
turtu, kiek nedoru gyvenimu.

# * *

Viena vasaros vakaru atėjo 
pas Joną tas pats senolis, kurs 
jam davo dudelo. Senelis buvo

tas nupludiiravo-

Jie oszc ir
‘‘Alės

Paukszte-

■ ;

I

Dėkite savo

gražiai 
musu Jonelis

bot kas — nėra dar nau-
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TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengiama Paalapczlu Atei
ties. Su pagelba kazlrom. Pagal 
Chaldelszku, Peralszku, Graikluzku, 
Arablszku Ir Clgoniszku burtlutku. 
Iszguldinojimaa to kabalo yra labai 
lengvas Ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra Uždeda Imogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgouka loz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru Ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI ŪŽT......................

Prlslusklte mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes per paczta. 
Pinigus galite siunti stempomls.

W. D. BOCZKOWSKI-CO. 
MAHANOY CITY PA.

25c.

♦i

KVITU knygele Draugystėms del Isz- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 26c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - - - 26c.' 

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

Užmu«M mikrobui. — Apti«k9M I
... ■

KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1, 

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

1

mes drebėjo; jam rodosi t

SMAGIOS GUMINES KURPES

tinka-> » yra
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HIMINER

Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co.
460 Water Street Miihawaka, Ind.

“Nannis Kurin Išmoku Milijonus Del Rūšies'*

Padarytos iš balto, raudono ir juodo gumo. 
tavo krautuvninko tau parodyti.

— L

Drūtos kur privalo būti drųta. 
tvirtas ir ilgai nešiojantis.

■» ■

' ■ I I '1
' j, » \

šiaurios ir ne per liuosos.
“Ball Band 
miausios.

1 <*
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Guminės kurpės, kurios kasdien nešiojamos, privalo būti smagios. 
Tas reiškia, turi būti tinkamai pritaikintos prie kojų — ne per

I

(raudona bole)

’ll. A

* J
A

■ »**t**^

' '.i- ... ' ' r" ' jį , \ ' ♦

Lengva pažinti tuos gerus čebatus ir guminius kaloŠius 
kuomet juos matai. Patėmyk raudoną bolę ant kie
kvienos poros, 
v
Žemintis parodytos rūšys, Lopac ir Himiner, padarytos 
angliakasiams. Drūtos kur privalo būti drųta. Gumas

Padai truputį pailginti ap
saugoti viršų nuo aštrų akmenų.

Jos duoda ilgaus nešiojimo ir tikro smagumo.
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F ADRESAI LIETUVISZKO 
'AMBASADORIAUS IR KONZULU:

Lithuanian Legation
1 2622 16-th Street, N. W., 

Washington, D. C.
r

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

Lithuanian Consulate, 
008 So. Dearborn St, Chicago, 111.

11. ' ■ « • st » < JM' ► •• w v. .iim

Kas Girdėt

la bėga ant tu paežiu dinstu su 
pagialba politi'kisakos murzi
nos idant juos išz naujo isz- 
rinktu.

Tarp tuju ponuliu randasi 
toki, kurie del to geidžia Imti 
iszrinktais, 
4‘pode’ ’ 
nenuveike, ne del valsczians ne 
del žmonių kurie juos iszrinko. 
Yra ir tokiu, kurie balsavo 
prieszais tu, kad seni darbįnili
kai aplaikinetu Įiensija ant se
natvės.

Laikas gerai apsvarstyti ka 
turimo daryti ateitojo ir kaip 
balsuoti, juk Schuylkillo pa
vieto randasi apie deszimls 
tukstanezin Liotuviszku balsu, 
kurie gali daug nuveiki, jaigu 
laikytųsi drueziai politikoje.

idant aplnikinet 
ir dhiigian nieko gero

* SAULE
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Vžlaikymas pasiutiszkos pro- 
bibici jos kaszt no, ja valdžiai 
trylika milijonu doleriu kas 
metas isz kurios valdžia jokios 
naudos neturi ir neturės o žmo
nes josios visai neužlaiko ir 
tiesiog laužo be baimes.

kaszt uoja

Pasaka apie Grigą 
ir jo Bitesf

iszmaif indavo

Senai, labai senai gyveno 
mažoji* grintoloje Petras Gri
gas. 'Turėjo jis tik sena suply- 
sznsia sermogole ir ausuota ke
pure. Dirbdavo, kaip sakoma, 
Grigas isz peties, bet vos pats 
p ra m isdavo ir
savo žmona ir šuneli Juozuką. 
Metus su metais vargszas vos 
sudurdavo. .

Bet sztai pagaliant viena pa
vasario vakaru ateina pas Gri
gus keleivis senolis, praszyda- 
mnsis nakvynėn. Priėmė ji Gri
gai, pavalgydino, davė jam 

iszilla pataline. Senelis tuo tar
pu gerai prisižiūrėjo in Grigu 
gyvenimą, pamate ju skurdą ir 
paklauso,’kode! jie taip vargs- 
t a !

apdriskęs, kaip ir pirmiau, bot 
tuomet jo veidas buvo ramus ' 
ir gailestingas, o dabar iszro- 
de labai rustus. Pradėjo sene
lis barti Joną, iszrodinedamas į 
jo blogus darbus. Jonas Grigas 
užpyko ir liepe seneli iszmesti. , 
'Tuomet šimelis jam tarė:

— Bnvni nudiiri ihlhlh.

dabai’ iszro-

Buvai [nėturlingas, pa
dariau turtingu, buvai nuply- 
szes, 
kaip poną 
vent i - 
barti —

1 tok i s, I
Grigus dar labiau užpyko ir 

užpiude seneli szunimis. Sene- 
lis-gi eidamas lik sudavė laz
dele per Grigo namu siena, ugi 
Grigas žiuri — - > dega namai, 
paskui szia d.ąr jui.h: ūžia isz

elgetų, apredžiau, 
i n sūriau dorai gy-

kaip
♦

neklfiilsei, atėjau pa
liept iszmesti, tad Imk 

kokis buvo tavo levas.
1 ■ r ' ' lajl- 1 I'

11 k

Vasario 12 d. visa tauta ap- 
vaikszczios gimimo diena vie
no isz geriausiu savo sunn — 
Abraomo Lincolno.

Lincolnas gimė Vasario 12 d. 
1809 m. Hardin apskrityj, Ken
tucky valstijoj. Del tėvu bied- 
numo jam prisiėjo jaunystėje 
daug vargti. Neturėjo progos 
daug laųkyti mokykla ir be
veik pats sava i m i iszmoko ad
vokatūros. Jis vėliaus tapo Suv 
Valstijų prezidentu.

Jaunas būdamas,
mas su tėvais Illinois 
bej, kur jie buvo persikėlė isz 
Kentucky, jis skolindavosi 
knygas ir liuoslaikin mokinosi. 
Advokatūra praktikavo 
mete Illinois valstybėje, 
pagarsėjo kai|x> prieszininkas 
negru vergijos ir už juos kovo
jo. 1860 metais naujai susior
ganizavus dabartino respubli
konu partija pastate ji kandi
datu ant prezidento ir jis liko 
iszrinktas. Rugsėjo 22 d., 1862 
mete jis iszleido negru paliuo- 
savimo dekleracija. 1864 moto 
jis tapo iszrinktas antram ter
minui, bet 1865 metais jis buvo 
nuszautas Washingtono teatre.

Už paliuosavima negru kilo 
naminis arba civilis karas. Pie
tines valstijos atsimetė nuo 
sziauriniu, 
priklauso, 
prezidentą norėjo pasilaikyti 
savo tvarkos ir negrus laikyti 
vergijoj, nes tik isz vergu pie
tines valstybes daro sau pelnus. 
Lincoln ’as nenusileido, maty
damas pavoju szaliai, jeigu ji 
susiskaldys, norėjo palaikyti 
visas valstijas unijoje, kaip se
niau buvo. Pietines valstijos 
tapo nugalėtos ir unija užti
krinta, bet Lincolnas už tai at
simokėjo savo gyvastimi.

Abraomas Lincolnas v ra vie
nas isz daugelio pavyzdžiu, kad 
isz paprastu žmonių kyla ga
liūnai, jeigu tik stengiasi ko 
nors siekti, jeigu laika nelei
džia dykai, jaunyste neaikvoja 
ant nieko. Visoje szalyje ir vi
same pasaulyjej is yra žinomas 
kaipo “Iszliuosuotojas”, jam 
visur pastayta ir kitur dar sta
toma paminklai.

Jis

1836 
.lis

kurioms Lincolnas 
ir iszsirinke savo

jimo

4 4 tar-

Francnziszki fizikai ir lekio- 
e k s pert a i p ra naszau ja, 

kati neužilgio ateis laikas, ka
da žmones lekios nuo vienos 
p'lanietos ant kitos ir nuo že
mes nulėks ant menulio in pus
ketvirtos valandos.

Tie mokslincziai sako, kad 
reikia tik iszpletoti naujai su
rasta pajėga vadinama

” o tada 
gales lekioti po visa 

sistema. Drauguve 
moksli nezi u paskyrė penkis 
tukstanezius franku dovanu 
kas metas už kožna svarbu le
kiosimo iszradima.

Zinirnai sako, kad jaigu ga
lima butu padirbti toki rakie- 
ta in menuli tai galima ’butu 
lengvai nulėkti ant menulio 
per pusketvirtos valandos ar
ba 1,912,(XX) mylės ant valan
dos.

Geriau ant žemes važinėt su 
forduku ne kaip nirezvilpt ant 
menulio su tokia rakieta.

pat omine energije 
žmones 
sauline

Politikiszka maszina vela li
kos paleista in krutėjimą. Kan
didatai bėginėja su peticijoms 
melsdami ž monln idant ant ju 
pasiraszytu. Kaip . pasirodo, 
tai paprastai be kovos ir pasi- 
prieszinimu neapsieis ir szi 
karta. Kepublikonai Schuylkill 
paviete, tieji, kurie per kelioli
ka metu sėdi ant tu paežiu ure- 
fln ir aplaikineja pensijas, ve-

i

Sekanezia gromata kuria ap- 
laikeme nuo tūlo musu skaitv- 
tojaus gal bus persergėjimu ki
tiems, kurie turi ”
pacziules o panasziu 

vvru turime konia

flaporkas
4 4 verken- 

ežiu” vvru turime konia vi- 
silose miestuose. Sztai 'ka tasai 
vargszas raszo;

44 Esmių remesniku ir turiu 
penkis mažus vaikus. Galetau 
gywenti malsziai ir be skolų nes 
uždirbu gerai bet mano paeziu- 
le pinigus praszvilpe kaip tik 
juos uždirbu, naminiu darbu 
nenori užsiimti, o kad ir kada 
pietus iszverda tai isz diner- 
kucziu.”

Kada apsikirpo sau plau
kus, o reike žinot, kad jiji jau 
perėjo savo jannysta ir dabar 
nori bezdžionkaut kaip jauna 
20 metu mergina ir tik mausto 
apie ‘‘gnd taims. 
eina pas kitas panaszias mote
res ir ant pikezeriu lyg vėly
bai nakeziai ir tokiu budu per
leidžia savo brangu laika o ke
lis kartus su kokiais tai szpic- 
liais iszvaž.iavo bambiliais, bet 
kur trankėsi tai nežinau. Asz 
turiu pats lopyt savo drabu
žius ir vaiku, skolos auga kas 
dien ir negaliu jau uždirbt kad 
iszlipt isz balos; vogti ne no
riu, ir vien tik man pasilieka 
pyksztelet isz revolverio sau ir 
vaikams in smegenis.

Todėl meldžiu guodotino re
daktoriaus patalpinti taji ma
no graudinga gromata apie te- 
byres pacziules ir perserget ki
tus vvrus idant lai'kvtusi ant • 
sargybos.

4 i

f J Vakarais

Kad ir neturtinga ar turtin
ga, isztekejusi ar netekėjusi 
motere turi didele intekme iii 
žmonių gyvenimą. Laime szei- 
mynu daugiausia pareina nuo 
moterių. Moteres didžiausia 
pareiga yra gerinti, tobulinti 
ir gražinti privatiszka ir szei- 
myniszka gyvenimą.

STRENDIEGLIS
LUMBAGO IR

REUMATIZMAS
GREITA, TIKRA PAGELBA 

SU RED CROSS KIDNEY 
PLASTERIU.

Kam kentėti kita diena, kuomet 
azis nuostabus plasteris gal greit pa
gelbėti jums szįoje nelaimėje? Red 
Cross Kidney Plasteris panaudotas 
prie skaudamos vietos, teikia szilu- 
ma, pagalba ir komfortą. Gyduoles 
persisunkia in skausmo apimtu vieta 
ir tarsi magiszku budu paszalina vi
sus skausmus.

Raudona flanele užpakaly palaiko 
sziluma ir padeda gyduolei persi
sunkti per oda in skaudamus musku
lus ir sąnarius. Mėgink Red Cross 
Kidney Plasteri szianakt ir insitik- 
rink pats, kaip greit szi sena gelbs- 
tanti gyduole poszalins strendiegli, 
reumatizmą ir lumbago. Visose vais
tinėse.

666> 
yra t«| receptas del 

Szalczio, Grippo, Malaria,
Flu ir TulŽinio karszczio.

r i 1 - i a . ’■

Užmuss* mikrobu*. — Aptfckosa

'Tai, turbūt, Dievo mums 
taip duota,
nors ir dirbu, bet vos pragyve
name. Mums seniems, tai dar 
tiek to, bet ypaez liūdna, kad 
savo vienturiui šuneliui nieko 
negalėsime palikti.

Susigraudino senelis ir, 
žiurejes in Jonuką, tarė:

atsako Grigas,—

Pa‘

Gerai; gaila tokio vaiko, 
nelaimingo vargdienėlio. Bet 
asz turiu tokia szvilpinuke, ku
ria snszvilpus galima viską su
stabdyti, ar kas važiuoja, ar 
eina, ar laime nosza. Tad pasi
sakykite, ka jus norėtumėte 
stabdyti.

Asz noriu bites stabdyti 
— atsako nedrąsiai Jonukas.

Stabdyk bites, — tarė 
senelis, — bet daugiau jau’ nie
ko negali stabdyti. Te tau szi- 
ta dūdele! Ale žiūrėk, buk do
ras ir teisingas, ncsike’lkjn pui
kybe, nes kitaip dings tavo vis
kas.

Senelis iszejo savais keliais, 
o Jonelis iszbego in lauka su- 
tnret ka, bet niekas jo neklau
so. Važiuoja žmogus, Jonelis 
szvilpia, bot tas nesustoja; jau 
Jonelis nubėgo pas tėvus skus
tis, kad ji senolis apgavo. Tė
vas ji suramino, kad senelis 
davė jum dūdele tik bites su
laikyti. fr vaikas ųusįramino.

♦ * * -

Iszauszo

ka

♦ 

gražus pavasaris. 
Upeliai patvino nuo sutirpusio 
sniego. Vanduo nuplovė dirvas 
ir nunesze viską in vingiuojan
ti Nemuną, o 
nubangavo iii placzias juras. 
Dirvos pradžiūvę, žoles suža
liavo, medžiai apsidengė savo 
žaliais apredalais. Jie osze ir 
szlamejo tarsi sakydami: 
esame puikiausi.” 
liai sucziulbėjo, gėlėlės sužydė
jo. Visa atrodė maloniai. Taip 

pa si p uoszu s gam ta i, 
Jonelis

linksmas ir szviJpe savo dūde
le. Daugeli jis bieziu suturėda
vo,

tas nupluduravo-

‘' Mes 
Pauksztc-

gražiai
musu

gamtai 
vaikszcziojo

bet kas — nėra dar nau
dos... '

Tėvai pagalios, matydami, 
kad .Jonukas daug bieziu sutu
ri, suprato, kad senelis ne žais
ti davė Joneliui ta dūdele, tad 
pasigamino daugeli aviliu.• # •

Kiek motu praslinkus Gri
gai jau buvo gerai praturtėjo, 
nes kaip tik pamatydavo le
kiant bieziu spiecziu, kurie ne
žinia isz kur ėmėsi, tai tuoj ir 
suturėdavo.
puikius namus, turėjo jau ne
maža ir lauko. Iszsipuoszdavo, 
kaip ponai, ir vaikszcziodavo 
po pilna aviliu soda.

Turtingai gyveno senis Gri
gas, bet sūnūs Jonas norėjo 
dar turtingesnis būti. Tam tik
slui jis užsimano padidinti sa
vo soda. Bet sodas jo buvo prie 
svetimo lauko, todėl negalėjo. 
Tecziaus, dar kie'k labiau pra
turtėjos, pradėjo jis nedorai 
gyventi, paomo iszarcle sodne 
tvora ir pritvėrė svetimo lau
ko. Taip Jonas Grigas olgosi 
kokia doszrmti metu; pragarsė
jo jis toli ne tiek savo dideliu 
turtu, kiek nedoru gyvenimu.

* • M

Viena vasaros vakara atėjo 
pas Joną tas pats senolis, kurs 
jam davė dudėlo. Senelis buvo

pūga 1 ios, maty dami

Insistate Grigai

*

... ......................... .......... ■ Uit

(įeras Juozukas

Vienas artojas savo darže
lyje pasodino obuoliu sėkla. Isz 
tos sekios iszdygo ir augo gra
žus medelis. Po dvieju metu 
dėjo artojas pas poną praszyti, 
kad jam leistu nusiskinti ge
riausio medžio ugeli. Ponas pa-

IT liepe isz- 
rinkti gera ugi ir duoti artojui.

Artojas, parsineszes, ta ugi, 
' pridiegi’ juo savo*obelvs mede

li. Ugelis prigijo ir augo taip 
tarpiai, jo kol virtaisiais motais 

, iszrode medis, kai reikia.
'Tasai medis pavasaryje gra

žiai pražydo ir užmezgė dvide- 
sziints obuoliuku. Motas buvo ll1
labai geras: visoki javai lan
kuose buvo gražus, vaisiai so
duose tarpo; taipgi ir obuoliai 
ant medelio puikiai szvieto. Ar
tojas tik lauki* rudens, kad pa
ragavus savo obuoliu, bet ne- 

kaimyno blogas jauni- 
seniai kalbino Juo

zuką, gera artojo vaikeli, eiti 
skinti tu obuoliu. Juozukas no 
norėjo , eiti,
kad žmones pamatys ir jiems 
tada Imsią negražu, pamatys 
Ietis ir nuplaks, 
Dievas mato.

Kas mudu pamatys? —- 
galutinai spyrėsi blogasai jau
nikaitis, niekas nepamatys, 
visi žmones lauke rugius plau
na. Eisime, eisime! nusiskinsi- 
me, gardžiu obuoliu pavalgysi- 
mi’, o kad ir mato Dievas, 
užpyks ant mudviejų 
daigia!

Pikta dvasia, pritarė, ir abu
du pakilo lengvai nuėjo daržan 
ir nupurtė visus itenunokusius 
obuolius. .Juozukas, isz baimes 
drebėdamas, paragavo obuolio, 
bet obuolys buvo negardus — 
ir iszspiove kąsneli. Jaunikai
tis gi, jo papikiintojas susirin
ko visus obuolius
sodno ir visus gardžiai suval- 

apsigavo!
vaisiai jam labai užkenkė. Jau
nikaitis tuojau pajuto viduriu 
skausmu: pagavo ji kruvinoji. 
Raitosi jaunikaitis negali atsi
kelti. Tėvai jo, broliai ir sese
rys puldinėja apie ji, dejuoja, 

gydytoja, nupirko 
vaistu, davė ligoniui, bet nieko 
vaistai nepagelbyjo. Jaunikai
tis numirė didžiuose sopuliuo
se;
raudojo.

Juozukas nusigandęs isz bai
mes drebėjo; jam rodėsi, kad 
*.     Uiit .n mrWl     "4n^i ||li||i|i n      

’ szauke sodininką

Grigas žiuri 
paskui szia 
sodo visos bites.

'Taip ir dingi
Grigo turtas. Paliko Jonas dar 
didesnis 
va. Szi t as 
de priežodi:
Grigo bites, 
kaip-kuriose I Jot u vos 
klaidingai sakoma 

ziydo bites.

dega 
lois: irzia

visas Jono

vargszas už savo (o- 
atsilikimas pagim-

Iszkri'ko, kaip 
kuriame taeziau 

vietose
vietoj (Iri-

4 4 laimi’
kailis jau

i gera

a iszkiridamasis»Jgo

CAPITAL STOCK .$125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $022,358.02

Mokamo 3-czia procentą ant 
, sudėtu pinigu. Procentą pride

dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
, 1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
1 turėtumėt reikalą su musu banka 
' nepaisant ar mnžas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres. ir Kas.

LIETUVISZKA
AGENTŪRA

Parduoda Szipkortes in Lietuva, 
Lenkija, Rusija ir kitas dalis 
svieto. Parteku gimines ir darbi
ninkus (ant farmu) dirbti Ameri
kon ir Kanadon. Siuncziu pinigus. 
Padarau Davernastis, Pirkimo ir 
Pardavimo Aktus Lietuvon ir Len
kijon. Praszau klausti informacijų 
sekanezio adreso:

Z. JANKAUSKAS
(Notary Public)

769 S. Second Street 
Philadelphia, Pa.
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Dievas ir pas ji atsius giltine 
UŽ tai, kad nukrėtė obuolius. 
Per tris naktis akiu sudėti no 
galėjo. Broliai ir seserys links
mi buvo; Juozuką gi nulindęs 
ir nulindęs.

— Kas tam musu Juozukui 
darosi? — tarė tėvas. — Juo
zuk! ar tu sergi?

Vaikas verku ir nei valgyti 
nenorėjo. Visados jam buvo 
mintyje obuoliai ir obuoliai, bi
jojo Dievo, kad nelieptu numir
ti, bijojo levo, kad sužinojęs 
nenubaustu, bijojo žmonių, kad 
sužinojo neiszmetinetu jam. 
kaipo vagiliui, o szirdis pradė
jo jam kalbeli: esi neteisingas, 
esi niekszas, vagilius. **

Juozukas taip i kentėjo per 
pelikes dienas; buvo vis nusi
minęs, suniuręs. Tėvas norėda
mas nuraminti ji, atnesze me
daus ir pyrago. Kiti vaikai su 
džiaugsmu pribėgo prie levo, o 
Juozukas akiu aiigsztyn pakel
ti nugalėjo ir vorke.

Juozu Ii, vaikeli 
pasakyk
kvosze tėvas.

szi rd i vėl

mano, 
man, kasko verki,

Teveli mano, man szi rd i 
Asz paklausiau nn- 

Petro: jis mane per
imi v k i nova sodeliu 

ir iinpnrteva nuo tavo medelio 
visus obuolius. Atleiskie, teve
li! 'Taip man szirdi skauda, te-

skauda ?
— T 

skauda... 
mirusio 
sznekcjo,

■■ o ■■ ■■ ■
veli ! Asz tau nuostoli padariau 
ir labai iszsikreipian! — verke 
vaikas.

Gerasis levas paėmė vaiku, 
pnbncziavo, nuramino ir tarė:

— Neverk, mano vaikeli, 
labai negerai, kad susidėjai su 
isztvirkeliu: jis tave prigavo. 
Daugiau taip nedaryk, asz tau 
dovanoju, tiktai, nuo szios die
nos buk man geras.

Vaikas pabneziavo ranka ir 
nuo tos valandos perstojo jam 

skaudei i, atgavo
linksmumą ir ramuma ir džinu 
gosi su savo broliais ir seseri
mis. '

Jaigu kas nori tureli tikra 
linksmybe ir kimo sveikata, te
gul iszsisangoja mažiausios ne
teisybes, nes už nusidėjimus 
rupeAtis, liga ir mirtis.

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz prhzakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 80 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne stempomis). Iszrasta lt 
parduodamr vien tik per

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

Moteris Užsimoka
Streinu skaudėjimo kan- 

czios, vėmimas ir silpnumas, 
isztiuo kojos dažnai paeina 
nuo netikusiu inkstu ar pūs
les.

'Tik 
žino,
skausmai 
kia, 
k i a,

padba po ranka. Pabandyki
te dėžute Gold Medai liaar- 
lem oil 
niai tikrosios).

O

<)

j nors

motorvs 
ka tie 

reisz- 
vienok t u

vienok 
ri diena dienon 
kentėt i

Jeszkokite vardo GOLD 
MEDAL ant dčžucziu 
ir neimkite kitokiu. Viso
se aptiekose. 35, 75, $1.50

capsules (vienut i- 
Tai moto

ru draugas per 
virsz 2(X) metu. 
Pradėkite szen- 
dien ir patėmy- 
sit rvt. Dėžute 
po ant spauda. 
Garantuojama.

■ - > n h ■ ii i ,

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MAHANOY CITY, PA. 

--------$--------
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu
pinigus yra geriauš negu 10-tas Procentas, 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 szlta Banka o persitikrinsite ir matysite

Dėkite savo

1

i

kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento. I

SMAGIOS GUMINES KURPES
kurios kasdien nešiojamos, privalo būti smagios.

(raudona bole) guminės kurpes yra tinka-f >

.eRAD*

B A L L@B AN D
Patemyk raudonę bolę ant kie-

Gumas

Prašyk

7

L^PAC
S »<

>

Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. 
460 Water Street Mishawaka, Ind.

“Narnas Kuris Išmoku Milijonui Del Rūšie**’’
. ? f 1 [ f ' . I 1

Drūtos kur privalo būti drųta.
Padai truputį pailginti ap- 

aštrų akmenų.

!*<•

V''1%

Guminės kurpės, 
Tas reiškia, turi būti tinkamai pritaikintos prie kojų — ne per 
šiaurios ir ne per liuosos.

“Ball Band 
miausios.
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T1KRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapcziu Atei
tie*. Su pagelba kazirom. Pagal 
Chaldeiszku, Perslszku, Graikiszku, 
Arabiszku Ir Clgoniszku burtlutku. 
Iszguldinejlmas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra Iszdeda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA KŪRYKLA
Sudėjo Cigonka ioz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI ŪŽT........................

Prielusklte mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes per paeita. 
Pinigus galite siusti stempomls.

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY CITY PA.

25c.

KVITU knygele Draugystėms del Isz- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - - - 25c.

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

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

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

t

s

Lengva pažinti tuos gerus debatus ir guminius kalošius 
kuomet juos matai, 
k vienos poros.
v
Zeiniatis parodytos rūsys, Lopac ir Himiner, padarytos 
angliakasiams.
tvirtas ir ilgai nešiojantis, 
saugoti viršų nuo r*

Jos duoda ilgaus nešiojimo ir tikro smagumo.

Padarytos iš balto, raudono ir juodo gilino, 
tavo krautuvninko tau parodyti.
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KREIPKITĖS PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialiste 

Visos Kroniszkos Ligos.

;W,kietai be 
graudumo, 
nigus atsiskyrė nuo jo, ne isz- 
tares ne žodelio. Isz pradžios 
Karolius sau nieko isz to neda
ro; bet po laikui apsimalszino 
ir su graudumu paszauke “Tė
vai!“ Ponas Audeklaitis iszgir- 
,do szanksma, bet ne apsidairo 
tik parodo su pirsztu ant duriu, 
idant iszeitu. Karolus gana ge
rai žinojo tėvo apsiejimu ir ži
nojo ka tai ženklina. Tykiai isz

mielasai rdystos ir 
Padavęs sunui pi-

pradžios
I

Akyvas perstatymas atsibu- 
vinejo hame k amžiaus Audek- 
laiczio, tykiam miestelije Pa
kalniu. Tėvas roke ir barėsi sa
vo pakajuje — motina ir Juze, 
gera darbszti ir dievobaiminga 
vienatine duktė rūstaus tėvo, 
vaikszcziojo su 
šiom akimi; tarnai buvo persi- sineszdino isz pakajaus, o ant 
gande ir nulindo, o darbininkai 
kromo, vienas in kita slaptai 
ka toki sau kalbėjo: “Na szian- 
dien tai ne noreczian būti kai- 
lije Karoliaus!“ 

Kas atsitiko?
Ponas Audeklaitis, vienas isz 

turtingiausiu kupeziu, buvo ge
ras ir rustus tėvas namie, bet 
norints jau penketą vaiku isz- 
augino po savo rustam prižiurę 
jimui, bet daugiausia ji surūpi
no tas ant kurio daugiaaše ti
kėjosi, tai yra nuo savo viena
tinio sunaus Karoliaus. Po tei
sybei trys vyruotos dukters ir 
jauniausioji Juze atneszdavo 
jam daugiausia linksmybes už 
tai Karolius da eidamas in 
mokslą jam dagriso daug. Tu
rėdamas jau dvideszimts me
tu, pavogė tėvo keliolika deset- 
ku rubliu ir revolveri idant 
prasiszalint in užrubeži. Bet už 
tai nukentejo nemažai. Kada 
jau pabaigė mokslą, pradėjo 
prigelbinet tėvui krome kuris 
ketino būti jo, po dažiurejimui 
levo turėjo 
sziek tiek tėvo 
jszsiustas in Viedniu idant pra
moktu daugiau savo amate, bet 
isz tenais likos iszguita 
kokiam tai laikui tėvas mislin- 
dama jog sūnelis pasitaisė, ve
la iszsiunte pas viena isz savo 
gerai pažinstaniu. Bet ir tasai 
prisiuntė ji atgalios su groma- 
ta, kuri poną Audeklaiti labai 
surūpino. Atėjo laikas vaisku- 
vos tarnystes, 
gadino šimeli ir sugryžo namo 
pabaigtu latru.

Ponas Audeklaitis ne prigu
lėjo prie tu tėvu, kurie žiuri 
ant bjauru apsiejimu savo su- 
noliiiĮ per tai namie atsibuvi- 
nejo lankei barnei ir riksmai. 
Karolius vienok sau isz to nie
ko ne daro. Su tėvu nesusitik
davo per dienas o kad susitik
davo, tai uždėdavo kepure ant 
galvos ir eidavo 
in miestą. Ponas 
ėmėsi ant kito spasabo, tai yra, 
jog uždraudė kožnam idant ne 
skolintu jo sunui pinigus, 
tai viena karta parojo 
be virszutinin drapanų, kalbė
damas jog buvo priverstas juos 
parduot, ba no buvo jam suvis 
reikalingi.

— Nežinau k a pradėt, — 
kalbėjo nelaimingas tėvas. — 
Ant galo kerszino isz va rimu 
isz namu ir kad niekad jame ne

rūstaus tėvo 
užsiaszaravu-

dirbt.
k rome,

■SAULIS’- 1

it

didesniu miestu. |

Ncsnsilaikykime tam paežiam’ 
name ilgai, eisime su mylemn j 
skaitytojum in. kita narna, ku
riame taip-gi upcitineje szvon-l 
te Kalėdų. Noriu supažint su 
szeiniynn turtingesne, Viena isz 
gyventoju
Tam name, galima matyt tur- 
tibgnina. Ponas Adomas Mils- 
kis, locnininkas fabriko ir na
mo, gali naudot gerai savo tur
tą ba ant to jam isztonka. Fa
brikas jam atnesza didelius už
darbius, o žentas jo Jonas, sto-
jd»i jo draugas ir da baigė sa
vo patentą ant geresnio iszdir- 
birno plieno.

Mes jau susipažinom su žen
tu pono Milskio, yra juotn Jo
nas Krinskas, 
studentas kuri Karolus Audek
lą Itis suszelpe kitados ir iszgel- 
bejo. nuo bado.

Pabaigęs savo mokslą inžen- 
fabrika pono Milskio. 

Džiaugėsi jog rado užtikrinta 
būvi ir iszsi geibo ji nia nuo ba
do. Bet alkis pono Milskio ati
dengė jame naudingumą Ir tin
kama jo darbuosia, jog pradė
jo ji kas metas pakelti net 
augszcziau. Viena karta kada 
Jonas pataisė ir pagerino ko
kia toliais klaida padaryta per 
vyriausia An«4ęanika, iszradime 
žvarbios maszinos, likos už tai 
palkeltas ant. didesnio dinsto.

iszbanflinejo M ilskis 
jauna mekanika ir nuolatos pa
kol inejo ji augsztyn.

Ponas Milskis turėjo dukto- 
vienturto, už kuria szirdls 

roieziau plakt,

Silpni, Serganti Vyrai Ir Motoras 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiogo 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.
rytojaus dingo no žinia kur.
Nuo to laiko nutilo riksmai ir 

barnei namuose 
laiczio o

Ponas Audeklaitis nuejas in 
i, iszeme isz stal

czio sena knyga. Paėjo ji isz se
nu laiku, ba da pra-diedukas 
raszo svarbesnius atsitikimus 
kaipo: užgimimus, kriksztus, 
veseiles, 
t is. Buvo lenais 
vardas užraszytas. Priesz dvi- 
deszimts penkis motus atgalios 
ponas Audeklaitis su plakan- 
czin szirdžia inraszinejo varda 
naujai užgimusio kndikio, da
bar turėjo naslodinii/ka ir kam 
palikt savo turtą! Dvideszimts 
penki metai jau praslinko nuo 
to laiko... Apsigavo tėvo veli- 
nimai, , ba vietoje džiaugsmo 
atneszc sunūs jam varga ir rn- 

Sziandien ponas Amic
i’r paėmė plunksna in 

ranka... ir szale vardo aunaus 
paženklino — kryželi!.. Karo
lius numirė dol jo, jau no turėjo 
ji už savo'sunu!

iszpildc
rankos, akis 

o didele 
Po aszara nupuolė ant popieros ir 

ant tos vietos kur parasze kry
želi. Ponas Audeklaitis ne už- 
temino to, nes uždengės knyga 
padėjo in savo vieta. Ar-gi nu
miręs vela kada prisikeltu?...

II.
Da niekad taip nebuvo giliuk- 

ningu Karolius 'kaip 
dien, kada radosi ant ulyczios. 
Iszvažiavo da ta paezia diena 

Turėjo gana dideli 
o priek tam atsi- 

Ko

pono Audek- 
užstojo tykumas.

savo pakajeli
■ cm bnv

užgimimus,
, ugnias, ligas ir smor- 

ir Karaliaus

__ __ _
KALINIAI PERDIRBINĖJO PINIGUS KALĖJIME.

Arrowsmith, poržiurinejo per
kūnas perdirbinėjo t rys (kaliniai Trenton,

Prokuratorius Tanioszius 
dirbtas bmnaszkas,
N. J. kalėjimo. Kaliniai perdirbinėjo dolerines bmnaszkas ant 
deszimts ir dvideszimt-doleriniu bumaszku.

go in

tasai vargingas

Į)ievns yra geras ir atlaidus, 
Lyg Įnik — o buna ir rustus, 

da Nedeldicnio no lanko, 
Snbntos vnknra in k n rėžoma 

nutrauko.
labai bjauriai,

rrI’rv

Apsiėjo ten
Badai kaip Arkansu arkliai, 

Užtat po 30 doleriu kasztavo, 
Per ka ne aluezio neragavo.

Mat pinigu neturėjo, 
kalėjime sienojo, 

Tai vyriioziai ir sarmata, 
Ir didelė kaka.

Poli svilins
'P

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

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

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykan.

Tik kožna. Utarninka, Sereda, 
Ketverga ir Petnycsia.

Ofisos valandos 9 ryte iki B vakaro 
BAUSUM NAME.

4 S. CENTRE 3T.
POTTSVILLE. PA.

Antra* Floras,

posti 
klailis

Pramokęs 
likos

klins suvis pa-

Vos tai 
iszpuole jam isz 
užstojo kaip miglom

plunksna

szian-

kės,

in L va va. 
skaitli pinigu 
rado ir daugybe prieteliu. 
daugiau jam reikėjo?

Viena karta kada sugryžino
jo namon jau gerai užsitrau- 

užtiko jauna žmogu sto
vinti prie muro vieno namo o 
kaip jam iszrode buvo girtas, 
ba sviriavo.

— Ei, prieteliau, kaip man 
iszrodo tai ir tu panaszei in 
mane gerai užsitraukei. Žino
ma vynas geras nes daug jo ne 
galima naudot.

Ncpažinstamas nieko jam no 
atsake, tik žiurėjo persigan
dęs ir užpykęs ant nepažinsta- 
mo. Priesz Karoliu stovėjo jau
nas žmogus, doraus veido, isz- 
bales ir inpuolusiom akimi. 
Drapanos buvo jau gerai isz- 
trintos bet szvariai užlaikytos, 

pasirodinotu. Norints no karta — .Jaigu ponas žinotum del 
ko turėjau pasiremt prie mn- 

sudejavo drobaneziu bal

szvilpdamas
Audeklaitis

tu panaszei in

Už
namon

jai (F

Ant gilukio

kalbėjo, bet niekad savo žodžiu 
ne iszpilde, ba tikėjosi jog Ka
rolius pasi taisys.

Viena karta atsitiko daly
kas, kuri poną Audeklai t i pri
velto prie padūkimo. Karolius 
sufalszavojo tėvo pravarde ant 
bankinio czekio ir tokiu spasa- 
bu aplaike pinigu ant apmokė
jimo savo skolų ka buvo pralo- 
szes isz kazvriu.
visas tas interesas davėsi apsi- 
rnnlszyt, pakol prova likos in- 

'nesztą in suda. Žinoma, jog to
limesnis buvimas Karolinos na
mie jau ne galėjo būti užtikrin
tas.

Isz tos tai priežasties, pasi
darė namie barnis ir riksmai 
apie kuriuos priminėm pradžio 
jo musu apraszymo.

Kada apie piet Karolius at
ėjo ant piet, ponas Audiklaitis 
no galėjo ilginus jau susilaikyt 
isz susigraudinimo. Ne kalbė
damas nieko, iszeme pundą bu- 
maszku isz stalczio padavė sa
vo niekszui sunui tardamas:

— Sztai tavo dalis, kuria 
butum gavės po mano smcrtel. 
Daryk su ja ka nori; jaigu ne, 
tai man tas suvis neapeina. 
Nuo szio laiko ne esi mano sū
num!
namo.

Žodžius

Noszkis lauk isz mano

tuosius" isztare,

ro!.
su.

t is ant mekaniko, bet net urėjo 
ant to fundnszo tik gera pabu
dima savo profesoriaus. Bot 
Lvave patiko ji kitaip no kaip 
sau mislino. Nuo ryto lyg va
karui bėgiojo po ulyczias josz- 
kodamas norints kokio užsiė
mimo, bet niekur no rado. Be 
pinigu ir pastoges, valkiojosi 
po ulyczias be jokio užsiėmimo, 
nuo dvieju dienu nieko burnoje 
ne turėjo ir nežinojo kas sn 
juom atsitiks ant tolinus.

Ne, nnpuolinek ant dra
ma no draugai, ne privalai<ios, 

rugot bet (urekie vilti.
Tame atėjo jam naudinga 

mislis. Sidke in kiszeniu, isz-r 
ome isz masznos tris deszimts 
rublines bmnaszkas padavė nu
sistebėjusiam studentui.

Nepykie ponas ant ma
nos, jog duodu tau szita. Pini
gai prisidnos tuom kart del ap- 
malszinimo tavo 
reikalavimu, o
laikas, ateis rodą. Nesirūpink!

A'argszas paraudonavo neno
rais. No mislino ilgai ir paėmė 
paduotus pinigus sn 
padekavono.

— Tegul tau Dievas gausei 
už tai isznagradina. Esi ponae 
mielaszirdingu, — ir nupuolė 
aszara ant paduotu bumaszku.

— Et, ka tai taip daug be
da vot, — iszsikaįliejo Karu
lius.

svarbiausiu 
po tam: ateis

szirdinga

aliu— Ar galiu norint s už
klaust pono pravarde? Gal ka
da busiu padėjimo atiduot tau 
tuos pinigus...

Ne nemislink apie tai... 
nes pasakysiu tau atvirai, jog 
esmių niekszas, o noriau bus

ne
o gorinu 

žinosi mano prnvnr-jaigu
(les.

Pasakęs tai, 
kunda ir iszejo szvilpaudamas 
labai linskmu isz savo darbo.

Studentas taipgi apleido res
tauracija su linksmu
Aplaikyti pinigai nuo Karo
liaus tikrai buvo pradžia jo gy
venimo.

užmokėjo ro

veidu.

per-

JI

tors nieko ne pagelbėjo. Tėvo 
past a na vijimo negalėjo 
maiuyt. Su keiksmu iszejo Ka
rolius isz pakajaus tėvo o nusi
davė pas motina. Motina
linksmino ir pjispirinojo idant 
sau pasijeszkotu kokio užsiė
mimo o jaigu po kokiam laikui 
sugryžtu pasitaisęs ir doresnių 
žmogum tai gal lovas atsileis 
ir duosis persipraszyt.

Asz ne noriu
Tėvas nori isz manės padaryt 

iszsi pildo

jo at leidinio.

tegullatru, tai 
veli n imas!

Sanaa! ka kalbi? porsi- 
gandus paszaake motina. Buk 

ir pamislink
kuri nuolatos tau vėlino

jo

apie

paorno mo

iszmamim 
mane, 
gerai, da asz nenustojau būti 
tavo motina.

Aliotoje atsakyt,
tinos ranka, prispaudė prie lu
pu mierije atsisveikinimo.

— Sveikinu jus! 
ir norėjo iszeti...

Nelaiminga

— isztare

mėtosi

vyriansia An<4canika

Visaip

♦ ♦ ♦

In viena miesteli Oklahoma, 
Tankiai atsilankydavo sve- 

ezias pas žmona, 
Atsiveža valgiu, 

Ir visokiu gėrynių.
Per kėlės dienas neszinasi, 

Kaip du karveliai glamonisi, 
Aha, ba tai ne bile kokis, 
Dideliu statosi ir žioplys, 
Kožna bobele toki mylėtu, 

Kad tiktai turėtu.
Juk kvailiu visur atsiranda

Tiktai tegul jeszkot pabando.
)

paprasze
Isz

motina 
ant jo kaklo su verksmu., 

buki(‘ volą
darbszum žento,geru,

užpykęs žiurėjo !n

Pasitaisyk!
pabažnu ir 

žmogum.
Karolus 

žemo.
Ar tai dabar turiu tai pa

daryt? — atsake su kartumu, 
— dabar, kada tėvas mane an
tru kartu iszgujo isz namu? Ne, 
prie to jau no turiu ak vatos* 

'Tame motina rodos inkvepta 
per dangų mislia nuėmė nuo 
savo kaklo lenciugeli ant ku
riuo kabojo 
Szirdies ir

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

(szbalsamuoja ir laidoja mirusiai 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo
šia nuo papraacziauiiu 1M prakil
niausiu. Panamdo automobilius da) 
laidotuvių, veaeliu. kriksttynla i| 
kitiems paiivažinėjimama,

Bell Telefonas 1878-M.

Milslkis geide 
I urtingesnio 

kad iszradimas jauno

Jonas

o ateitije vienatiniu 
po

Du kalviai ant virsz kalvos 
vienoje vietoje insigavo, 

Dumples durno, net dresavo, 
Badai pats bosas nuo virszaus 

nuėjo,
Ir tuodu gizelius taip kaip 

naguose turėjo, 
Ant galo,

Meisteris nuo gizeliu in kaili 
gavo,

Vienam su dažalu mėlynai 
galva nudažė, 

Ir da terla gerai apdaužė. 
Gaspadorius paliemona 

pargabeno, 
Užbėgo augsztyn net namas 

sud rebejo, 
Paliemonai nesmagu padare 

Kaip tik duris atidaro. 
Prilieta alaus ir dažalu 
Ir da kitokiu smirdalu

Ant rytojaus susitaiko,
ugadas padare,

Užmokėjo 15 doleriu ir da 
munszaines atvaro.

J

Lie*nTt«BlcK« Graboriut
K. RĖKLAITIS

Laidoja namireMut pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turin pagalbi
ninke motorams. Priei
namos prekes.
Glfl W.Sprare HI..

MAIIANOr CITT, PA.
90S M AUK ET ST.,TAXAQDl, PA.

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

PasamdoLaidoja kūnas numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu^ veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centra St.. Mabanoy City, Pa.

medalikas 
užkabino

kaklo tardama:
— Neturiu kitokio spasabo 

iszgclbejimo tavos kaip paduo
ti tave po apgloba tojo meda
li ko, tegul jis tave sergsti nuo 
viso blogo, o asz ne nustosiu 
melstis už tave. Prižadėk man 
jog nepaliausi nesziot szita me
dal ika niekad.
Karolius susigraudinęs labai, 

prižadėjo jog medalika vis ne- 
szios, po tam isztruko isz mo- 
tiniszko glėbio, iszbego ant 
ui vežios, t

ant jo

su bobuke

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

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

Nuliudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavimu, PalaidoJlma 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

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

• • •
Du broliai in Klevelanda

9 pribuvo,
Mat Lietuvoje gyrėsi kad 

oioilikais buvo.
Ir mat czionais dirbt nenorėjo, 

Ba latreliai laibai tingėjo. 
Sargai suseko atplesziant 

vagonus, 
Erne kas inpnole in nagus,

Kada krata padarys, 
Tai pasakyti negali, 

Vienas už batus, 
Užmokėjo jau 85 dolerius.

sūnelio
✓

re, 
Jono pradėjo g 
bot no be josios žinios.

Karta atėjo Jonas pas Mils- 
ki ir nediTstancziai
josios rankos ir szirdies.
pradžios Milskis mislino jog 
inžinierius staigai papai’ko, jog 
per augsztai paszoko. Vietoje 
atsakymo Jonas padavė Mil- 
skini popioras ir planus svar
ino iszradimo ir nuėjo namon. 
Ta pati vakara atsibuvo namie 
Milskio barnis ir karsztos kal
bos tarp tėvo ir dukters, nes 
pana Viktorija, staeziai pasakė 
(evni. jog iszeis už pono Jono 
arba už nieko, 
del savo dukters

o
inžinieriaus buvo labai svar
bus ir dideles verties, ant galo 
szirdingas tėvelis perinai ne sa
vo nuomone apie Joną, 

Taip tai vargingas
Krinskas pasiliko žentu turtin
go Milskio ir pus-locnininkas 
fabriko, 
i n pėdu milžiniszko turto 
smortei jo uoszvio.

Po medeliu kur gulėjo viso
kiu dovanu, sėdėjo ponas Mils
kis su paezia o taip-gi ir ponas 
Jonas su savo pacziule, o prie 
ju kojų beviliosi jaunas inži
nierius su mažum sziineliu. Tė
vai ir diedukas
džiaugėsi isz mažo szposininko. 
Ant kart Jonas pakele galva ir 
dirstelėjo in tamsuma nakties.

— Jaigu Dievas duos, tai 
ateitis musu įnylemo
bus geresne ne kaip jo tėvo

— Norėjau no karta jau ta
vos klaust, mano mylemas, ar 
niekad no 'dažinojai apie jauna 
žmogų, kuris tave suszelpe ka
da da buvai studentu?

— Padariau viską kas bu
vo mano galybėje, iszsiuncziau 
apgarsinimus iri didesnius 
miestus o ir in užrubeži, bet 
niekas noatsiszauke. Po teisy
bei atsiszauke vienas, bot buvo 
tai kokis apgavikas, kaip pas
kui dažinojau.

— Gal tavo liejo visi pa- 
bi ? Karolius, tai jau ne mano joszkojimai yra ant nidk, — at- 

jau numirė del siliepe ponas Milskis. — Gal ne 
laimingas kur dingo arba nu
mirė. Szkada jo!

[TOLIAUS BUS] ,

Telefonas 872.

o— Galiu dasiprast 
vynukas buvo per drūtas del 
tave®;/— atsiliepe Karolius.

Ir tada turime svyruot

y gal $1,000 TIK UŽ 60 CENTU.
Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 

reiszkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-Žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu Ilgu ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu li
ga: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
inalimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutino, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Ateiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligae.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.“ Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloga.o Reikalingi musu 
žolių papdavinetojai visuose miestuo
se. M. ŽUKA1TIS,
25 Gillet Street Spencerpoint, N. Y.

iszbegoUI.
Nuo to laiko praslinko kelio

lika metu. Ant krnutuves pono 
Audeklaiezio randasi naujas 
parnszas, ba visa savo sandeli 
pavedė vyrui vyriausios

—.C ■
kada esame iszalke ir ne galime 
stot ant kojų, 
pažiiistamas.

Dabartės suprato. Karolius, 
ka reikėjo mislyt apie vargszn, 
gailėjosi labai savo žodžiu isz- 
tartu priesz tai. Su graudumu 
atsiliepe:

— Vargszas! Praszau tavos 
ne pyk ant manes! Kas tave at
vedė prie tojo padėjimo? Bet 
czionais ne yra tinkama vieta 
ant pasikalbėjimo. Eik hu ma
nim in resturacija, tonais atvi
riau pasikalbėsimo sau.

Jaunas vyras nuėjo paskui 
ji, ir liepe paduot jam gera va
kariene, kuria iszalkes nepa- 
žinstamas suvalgo godžiai. Pa
sidrūtinę apsakė savo gyveni
mo h istorija:

Buvo jisai studentu ir vadi
nosi Jonas Krinskas. Kaipo 
sierata užsilaiko nuo likusio 
turto pakol nebaigė mokslą sa
vo miestelije o su tuom ir pa- asz neturiu sunaus. Lauk sn

— atsiliepe ne

kuria iszolkes nepa-

savo
dukters, idant paskutines die* Uszkalbct

gyvenimo praleistunas savo 
tykuinojo.

A Karolius?.. Praleidęs visus 
pinigus ir nesuradęs sau atsa- 
kanezio užsiėmimo, sugryžo 
hamon.

— Gal tėvas tik sau szpo- 
savo isz manos kada ' iszvaro 
isz namu, ■— pamislino sau Ka-

• a jFa * i ■ V

užsiėmimo,

Nuo to laDko vėlu praslinko 
keli metai. Namiszkiems buvo 
rustai uždrausta kada norints 

vardu Karoliaus, o 
motina 'kelis kartus dryso kal
bėt apie ji priesz tęva, bet. tas 
atkirsdavo jai:

Ka tu man apie ji kal-

rolius.—Žinoma, turėsiu nuda- 
Vinet pakutavojanozia grieszi- 
nin'ke, tegul buna kas nor, bet 
0smn jo sūnum.

Vienok pabludo, ba tėvas su
vis nenorėjo priimt sūneli in 
namus. Kada panovali spyrėsi 
pasilikt namie t(*vas iszva're ji 
isz naujo su pagelba botago, 
szaukdamas:

— No esmi mano sunuml

sūnūs! Jisai 
mus, ne noriu apie ji suvis ži
not.

Matydama jog tėvas 
duos prasikalbet, nutilo var 
sze, nes savo maldosiil nuolatos 
vardu jo primindavo.

• • •

♦ ♦ ♦

Nekurio mano, jog tai szlovo, 
Ir didele garbe, 

Jaigu moka sziek tiek 
sukrevozuot,

Ir in laikraszozius paduot. 
'Piktai pqr mano rankas, 
Jaigu nori paduot kas, 

1 neiti galės, 
Niekas nesusimylos,

Isz ko no vienas tycziojosi, 
Ir da juokėsi, 

In suda paduosiu.

nosi-
rg-

sibaige jo pinigai lyg paskuti- tavim isz mano akiu! — szauke 
niam skatikui. Po tam instojo su didžiausiu užpykimu.
in aiigsztesne mokslalhe moky-I Ne praszymai pacžios ir dūk-
niam skatikui. Po tam instojo su didžiausiu užpykimu.

Atėjo puiiki szvento Užgimi
mo Kristaus arba Kalėdos. Na
mo pono Audd|<laiczio apeiti- 
nejo laja szvento paprastinai, 
kaip ir kituosią metuosia bet 
tuom kart labai liudnai.^Pats 
Audeklaitis jau pradėjo nupuo- 
linot ant sveikatos. Tas buvo 
priežastis nuliudimo visos szei- 
mynos.

Valgiu Gaminimas

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

Preke tiktai $1.50
W. D. BOOZKAUSKAS CO.

MAHANOY CITY, PA,

Skulkine kokis lai snarglys 
kur tik milenda, 

Kaip kipszas kitiems in 
akis lehda, 

Tai skreplį ant veido uždekite, 
Šit delnu isztaisykite.

Snarglys agentėlis po grinezes 
land i boja, 

Dorus žmonis vistu* 
apkalbinėja,

* Jaigu da karta nuo žmonių 
dagirsiu, 

Tai tam agėntelini phts 
teria užlipysiu.

1

* ■: ;i ■ J.
i
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
— Sziandien Readingo ka

sikiu pėdo už* paskutine puse 
Sausio menesio. Nekuriu gan- plaucziu liga mirė praeita Pet-

nyczia, kurio laidotuves atsi-
— Lehigh Valles kasyklos buvo Utarninke su parnaldo-

kurios dirba Mahanojuj yra mis Szv. Jurgio bažnyczioje. 
Park Place ir Springdale va-i Velionis pergyveno mieste 23 
szeris, o tosios kurios likos už-Į metus ir buvo ant burdo pa* 
darytos yra: Bukmaute, Vul-j Frana 2ukn ant 133 N. White 
J « •r% a. • I • t j * i ■> x k k r • . » • » x I
ir biznieriai yra labai nusimi
nė taja staiga bedarbe kuri ga
li persitraukt per visa vasara.

— Trvs vietini batleriai 
kurie kožna meta 
laisnius tai szimet ju visai ne- 
iszeime. Tie yra A. Dziadosz, 
J. Chmielauskas 
marezikas.

— Isz czionais likos isz- 
siunsta pilnas vagonas drapa
nų, czeveryku ir kitokiu apre- 
dalu — 360 skrynes drapanų ir 
32 skrvnos czeveryku ir czeba- 
tu, kuriuos surinko angleka- 
siai ir nusiuntė savo draugams, 
kurie straikuoja Pittsburgo 
aplinkinėje.

— Tegul ponas Aleksan- 
draviezius nuo E. Centro uli., 
ateina in redakcija atsiimti sa
vo maldaknygių kuri jau yra 
apdaryta.

na užinkoesti tik už 7 dienas.
r

t Petras Gauris, 46 metu, 
sirgdamas tik viena dienatik

N. Whitedarytos yra: Bukmaute, Vul-j Frana 2uka ant 1 
kanas ir Packer No. 5. Žmones ulvezios.

— Policija ome czystyt pre 
leistuviu urvas ir kito’kias vie
tas kur aptmsztos balandel<*s ir 
nekurtos moterėlės turėjo pa
pratimu at laukinei i varyti 
amai a pardavinėjimo savo kū
no. Ana diena užklupo ant na
mo Jono Romano, 32Į4 N. Gil
bert u Ii., kur a resz tavojo Vik
toria Mat ulevicziii ir Joną Har 
ris ir motore Ona Domanskiene 
bet kita motoro iszbego per už
pakalines duris. Romanas ir 
mol me likos pastatyti po kau
cija o vyrai užsimokėjo baus
mes.

Taipgi užklupo ir ant namo 
Juozo (’zeglinskio, 221 W. Cen
tre u Ii., kuri arosztavojo drau
ge su motore. Treczia viela bu
vo Andriaus Žaliko, 213 E. 
Centro uli., kuri arosztavojo 
drauge su jo paezia kaipo k 
jauna vedusia motoro, 25 motu 
amžiaus, kuri negyveno su sa
vo vyru. Jauna paleistuve likos' 
nusiusta pas jos motina.

— Thelma Kissel, isz czio
nais ir jos draugas Jurgis Bub- 
nis isz Middleport o, likos nu
bausti per Tamakvos policija 
ana diena už nepadoru pasiel
gimą, 
tais važiuojant arti 
Points, Nedėlios ryta o Jurgis 
ant tiek buvo nemandagus kad 
Thelmos neprikėlė nuo žemes, 
kada toji sirkrito turėdama 

too much.”
— Panedelio vakara Mohe

rio saloje atsibus metinis balius 
Lietuviszko kliubo, kuris bus 
vienas isz puikiausiu.

iszimdavo al tankinei i

I 
t

a:
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ir V. Karcz-

Zaliko,

— Poni Anastazija Gegu- 
žiene, pati prezidento S.L.A. 
iszvažiavo in Gcisinger ligon- 
buti, Danville, Pa. 
mo.

ant gydy-

— Szv. P. Marijos Slavoku 
parapija davė kontrakla ant 
statymo naujos bažnyczios ku
rioje taipgi talpysis moksląine 
ir sale, kuria statys kont rak to
riai Trexler & Knoll.

t Po ilgai ligai dusulio, Se
redas ryta apie 9:15 valanda 
mirė vienas isz musu seniausiu 
gyventoju a.a. Antanas Matu- 
soviezins (Mathews), 75 metu 
amžiaus, apsigyvenęs pas savo 
dukleri Ona Cizarikiene, 315 
W. Mabanoy Avė. Velionis pa
liko dideliam nubudime sekan- 
czius vaikus: dukteres P. Ka- 
zakevieziene isz l'erre Haute, 
Ind., Ona Cizarikiene, Petrone 
Urboniene ir sunn Vinca Ma- 
hanojuj, pusbroli M. Kralika 
miesto, brolius Szimana, East 
Windsor Hill, Conn, ir Vinca, 
Minersville, Pa., kaipo ir broli 
Petra ir seserį Marijona Lietu
voje ir 11 anūku. Velionis pri
buvo in Amerika turėdamas 16 
motu, gyveno Frackville, Ma- 
lianoy Plane ir Shenadoryje o

4 4

Abudu likos aresztavo- 
važiuojant arti Five

Ashley, Pa. t Sc redos ryta 
mirė Jonas Konewka, kuris sir
go ilga laika. Paliko paezia ir 
kelis vaikus kaipo brolius Ka
zimiera, Juozą, Feliksą ir dvi 
seseris Helena ir Paulina Me- 

teipgi daugeli gymi- 
Velionis

S

(h’liene, 
niu ir pažinslamu.
pribuvo in Amerika jaunu vai
kinu ir kitados laike czionais 
buezerne. Bus palaiodotas su- 
bato.s ryla su 'bažnylinmns pa
maldomis.

Girardville, Pa. — Nedėlios 
rvta Mare Mažeikiene, isz ton- 

Mahanojuj pergyveno apie 50 nerton ir josios deszimts vaikai 
motu o viso Amerike iszgyve- 
no .59 metus. .lojo pati mirė 
apie 25 metus adgal. Velionis 
tai|>gi tarnavo koki tai laika 
Amerikoniszkoje kariumeneje, 
buvo vienas isz uždėtojo Lie- 
tuviszkos parapijos ir prigulė
jo prie pirmutines Lietuvisz- 
kos kapelijos. Paėjo isz Suvai
ko gubernijos, Prienų parapi
jos, Marijampolės pavieto, A- 
siigliu kaimo, 
gulino.

Barbieriszkio 
Laido! lives

Suimtos ryta su trejomis mi- 
sziomis Szv. Juozapo bažny- 
ozioje, ant kuriu užpraszo vi
sas gimines ir pažinstamus. 
Graborius Rėklaitis laidos.

nuo baisios

VISI 

g- 
Girardvilles ir 

užgesyt

vos 
mirties, kada ugnis kilo skiepo. 
Negalėdami nueit žemyn, 
buvo iszgelbeti per langus. U 
niagesiai isz
Shenadorio pribuvo 
liepsna. Szeimyna Jono Dauge
lio (antros duris nuo Mažeikie
nės) isznesze visus savo rakan
dus ant ulyezios, nes abejojo 
kad visas namas sudegs.

Brooklyn, N. Y. — Kazys 
Kazlauskas, 48 metu, 1220-43rd

atsibus
I

St. mire Vasario 3, palaidotas 
Vasario 6 d. isz 'kun. Pakalnio 
bažnyczios, szv. Trejybes kupi
nose.

ANT PARDAVIMO.

szienvkas irMo<lino lova, 
springsai, joigu kam reikalinga 
tai gali pigiai nupirkti.

338 W. Alahanov St.
Mahanov Cit v, Pa.

ANT PARDAVIMO.

7

— Jonas Kvedaras, 37 mo
tu, 147 Leonard St., miro Vasa
rio 4, buvo laidotas Vasario 
d. szv. Jono kapinėse.

— Maro Urban, 24 metn, 
55-12 — 69th Lane, Maspethe, 
mirė yasario 5, buvo laidota 
Vasario 8 d. isz kun. Remeikos 
bažnyczios, Szv. Jono kapinė
se.

GENERAL GUBERNATO
RIUS IRLANDIJOS.

James McNeill, likos iszrink- 
tas ant vietos Timothy M. Hea
ly kaipo general gubernatorių* 
Iria nd i jos.

Vincas Aponaviczius su Katro 
Kabiliutc, abudu isz Froelando.

— Mirė Antanas Pabilio-
1l5ftKęnt Lane.

Cigaru, kendžiu ir aiskrymo 
sztoras. Geroj vietoj ir biznis 
gerai iszdirbtas, galima ir 
kambarius randavoti. Parsi
duoda pigiai. Randa nebrangi. 
Kreipkitės nnt adreso.

106 F. Main St.> 
Girardville, Pa.

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

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

(t.13

Wilkes-Barre, Pa. — Mirė 
ežia placziai žinomas, pus-am- 
žis B. Barzelauskas, 51 metu, 
kampas Shawnee A v. ir Not
tingham St., Plymouth. Paliko 
moteri ir tris sūnūs namie Ir 
viena Suv. Valstijų kariuome
nėj, Fort Clark, Texas. Viena 
dukteri, tris brolius ežia Ame
rikoj ir viena seserį Lietuvoj.

Palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis parapijos kapinėse 

JMuhlenburge.
' — Iszsieme leidimą vestis

‘ SAULH •
.............................. ................ I- ■■■■*»■■«»■

ISZ SKOTLANDIJOS
(Nuo “Saules” Korespondento.)

. / v. ——’—r- ■ ■
Craigneuk, Skotlandija. — 

Sveiki gyvi mano draugai, kas 
pas jus giixleti, kaip padeda 
jums Vieszpats Škotijoj krutė
ti? Jau praslinko d a h g diene
liu kaip nesikalbejom, apie ži
neles visokes jan laikas pradė
ti. Mus žmoneliai jau priprato 
saulute skaityti, kuris tik ilgai 
jos negauna nežino ka daryti. 
Norėtu daugumas ja ja paskai
tyti, bet kad aplinkybes nelei
džia, nėra kas daryti, nors kaž 
kaip norėtųsi, stoka pinigėliu 
ir nėr kas daugiau daryti kaip 
melst paskoleles, nors jau seno 
Saules laikraštėlio. Jaigu tik 
vienas

.< <

nis, 40 meNu, 115ftKęnt Lane.
Paliko dideliam muiuVlime moi
tori, keturis sunns ir tris duk
teris

11a-

_  y
Penkiolikta Januariaus 

Ludvikas J. Mendelis buvo in- 
szventIntas in kunigus Szven- 
to Petro Katedroje Ryme,

Kunigas Mendelis atvažiavo 
su savo tėvais isz Lietuvos 19- 

, Pa., 
devynių metu am- 

Trumpam laike po at- 
, neda- 

priverte

darbszus, jisai 
rūpesti gavo

10 metuose in Inkerman 
bodamas devynių motu 
žiaus, 
važiavimui in Amerika 
t (‘klius szoimynoje 
Kun. Mondcli dirbti mainoso 
bet būdamas 
por savo levo 
darba naktimi, o dienomis mo
kinosi St. Mary’s High School 
AVilkcs Barre, Pa. Du menesiu 
priesz užbaigimu 
buvo sužeistas prie 
daktarai 
iszliks, 
Marv’

High School 
mainu ir 

nesi likėjo kad jisai 
bet per Noveną ♦ SI. 

Seserų, jisai stebuklin-

jau pasako Saule pa
skaitysiu, tpojaU's apgula pul- 
k e 1 is i r i mri * pa k la u s y t i.

Pas mus Škotijoj szitas me
telis jau truputi invairesnis, 
iki naujam metui gerokai szalo 
bet po naujam metui visiszkai 
praskydo ir jau dvi sanvaites 
kaip lijo konia kasdien.

O apie bedarbe nėra ka ra- 
szyti nes žmones jau prie var
go priprato, nuvargusiu 
užtektinai ir da vis dauginasi

S 4

gai iszliko, užbaigdamas High 
School ta paezia vasara jisai 
aplai'ke antra dovana 
riausius egzaminus.

1916 metuose per gera(|ejys- 
te gero Supredcnto Prudential 
Ins. (’o., Mr. Kielty, jisai buvo 
priimtas in jojo ofisu kaipo 
agentas. Dirbdamas kaipo a- 
gentas Kun. Mendelis padare 
puikius rekordus, nes 1920 me
tuose kada jisai atsisakė nuo 
savo dinsto del instojimo in 
M t. St. Mary’s College, Em
mitsburg, Md., buvo pirmuti
nis tarpo 20,000 agentu ku
riuos Prudential Co., turi per 
visa Amerika ir Kanada.

Kolegijoj jam taipgi puikiai 
sekėsi ba užbaigdamas moks
lus 1924 metuose, netik ka ga
vo laipsni A. B. bet ir arplaike 
visas dovanas kurias Kolegija 
duoda del studentu už geriau
sius egzaminus. Po užbaigimui 
Kolegijos 1924 metuose, malo- z
mis Arch. M. J. Curl v isz Bal
ti mores padaro jam vieta Ame
rikon iszkoje Kolegijoje Ryme, 
kur suvažiuoja mokintis tik 
g('riaiis-i studentai isz viso svie
to. Kunigui Mendoliui ir Ry
me Dievas padėjo nes t roeziuo- 
se metuose savo darbo tonais, 
apturėjo pirmutine 
Szventame Raszto.

Kun. Mendelis mokinsis Ry
me lyg Julajaus, kada jisai ti
kos imti, egzaminus ant. Dakta
ro Szvento Raszto taip sakant

už ge-

dovana

‘‘D.D.” Po egzaminu priesz 
parvažiavimu atgal in Ameri
ka, ai laukis Lietuva ir Lenki-

Apie Augusto menesi turės

n.D.”

jo 
savo primicijos ai‘ba pirmas 
giedotas Miszes iSzv. Traices 
Bažnyczioje Wilkes Barre, Pa., 
kur Kun. B. Paukszlis yra pra- 
baszczium.

Kunigo Mcndolio abudu tė
vai gyvena Plains, Pa., yra da 
drūti, taipgi guodoti per visus 
savo pažinstamus.

Yra taipgi linksma del Re
dakcijos uSaules” 
musu laikrasztis atsilanko in 
Mendeliu szeimyna nuo pat ju
ju atvažiavimo in Amerika.
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PIRMAS PAVEIKSLAS NUTRAUKTAS CZEKOS KAREIVIU.

į

!

I

yra slapta palieijos draugavo nuo kuriu visa Rosijo dro-Rusiszka Czeka arba “Ogpu” ; ‘ . *
ba isz baimes. Keli geriausi Rnsiszki korpusai yra po valdžia Czdkos ir pildo ka jiems vadai 
paliepė, taipgi randasi t ūksi an ežiai civiliszku slaptu sznipu po Czekos valdžia. Szis paveiks
las yra pirmutinis kokis kada buvo nutrauktas Czekos kareiviu.

_ . ........... ... .

Asz pasukau in szali

yra

o gero ne ant stogo pasilypėjus 
nematvti.

Noriu papasakoti apie viena 
juokinga girdėta dvieju pasi
kalbėjimu. Vienu karta nese
nai — bet nesakysiu no kur, no 
kada, tik — buvo graži diena 
ir gana, einu su savais reika
lais in viena vieta ir klausau 
kad užkampyje kalbasi du 
žmogueziiii, vienas nyksztukas, 
o kitas vidutinukas, apie mano 
pažinstama, tad ir užėjo man 
žingeidumas užkampyje 
slopus paklausyti, o 
kas žinau gaha gerai kad ant 
mano pažinstamo turi didele 
neapykanta, indam laike buvo 
truputi susirgęs. Vidutinukas 
pradeda kalba apie minėta pa
žinstama rnanO ir priiųena kad 
serga, ot 
greitai jam atsako, butu gerai 
kad numirtu, tai asz tuojaus 
nuejas ant jo kapo prideryczia, 
o antrasis atsako, o asz manau 
jei tu numirtum laidavo prie- 
szas atsiklaupęs poterėli su
kalbėtu padėka vojas Dievui 
kad jau vienart durnius mažiau, 
tuom ir užsibaigė ju dvieju pa
sikalbėjimus, b asz už kampo 
vos netrukau isz juoko ir ma
no manymu isz abieju suaugu
siu pasirodė 'paskutinis daug 
gudresnis, ir protingesnis kad 
pirmasis nedasiprotejo ne ka 
atsakyti ir uosi nuleidęs nucim- 
pe sau.

Antras teko vėl girdėti 
paprastas ir juokingas nuoti- 
kis. Viena karta man teko kai
po pakeleiviui užeiti pasilsėti 
ir pasidrutyti in instaiga ku
rioje pa-rsi davinėja žmogaus

kalbasi

užsi- 
nvksztu-

nykštukas linksmas

ne-

skauda 
gerkite

Nenusiminkit
.Jei jums skauda ar diegia; jei 
janeziate nuovargi, gaiva 
skauda, ar viduriai novirszki- 
na, jei nemiegate ir 
szlapuma leidžiant,
daug vandens ir bandykite

Pauftulinis diuretiszkas -akstintojas, 
garsus nuo 1696. Trejopo didumo. 
Viauose aptiekose. Gvarantuojamas. 
Joszkokite vardo GOLD MEDAL ant 
kožnos dėžutės ir neimkite kitokiu.

p 4

PAVOJUS !
> pirmiems A 

ženklams pcysiĮaldyino 
k krutinėję, patrinkite vikritfi 
I su

F 
pasirodžius

•a

krutinėję, patrinkite vikriai
DR. RICHTĘRIO 

Inkaro Rūšies

, PA1N-EXPELLERIU
\ Vai»ba2enklil reg’H'ruotae |if\ S. V. Pat. Biure. / 
7^ Persitikrinkite, kad

Ink Aro vąisbažcnklis 
butu nnt pakelio.

35c ir‘70c vaistinėse, arba 
rašykite tiesiai i laboratoriją.

F. AD. RICHTBR * CO., 
Berry A So. Sth Str, 

Brooklyn, N. Y.
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prakalba ” 
gal praeisi!, eikit merginos ir 

>» ir 
taip ta būreli praeiviu sugėdi
no kad nodryso ne tik ka pra
kalbėti, bot ne galvos ne tikiu 
aiikszlyn pakelti, o kitiem pri
davė gardaus juoko ir ant ilgo 
laiko pasiliko pamokinantis in- 
v v k is.

smukle da vienas,jau suaugės Ketvirtas, vėl dvieju iszmin- riose vietose gerinusi, bet ko- 
apio kiu būdu, vieniem gerinusi, o 

jimo, kaip sztai minėtus jnok- mokslu Kunnioczio ir Suval- kitiem bloginusi, vienas galas 
darys ir prikimba prie naujai kieczio, vienas savo, kitas savo fabriko pradeda eiti, tai kitas 
atėjusio. Visokiais budais ji anksztina kad ju kraszte mo- sustoja, o kaip tas sustoja tai 
glamonėdamas, 
ir dagi va išžiodamas nepirko 
skystimėliu, be atlaidos minė
damas žodžius po keletu kartu 
kad ‘‘asz tavo labai mvliu.” 
Dagrisus jau pirinamjam klau- tuom pasididžiuoti, ba jau 

•ųy*2 j° nobodžios kalbos vien 
tik tiek “asz tave myliu,” pir- 

bet pasa- 
prieteliau, už ka 
myli,”

greitai atsako, “už tai kad asz 
už save mažesni pamaeziau.” 
Tuom nesenai i liejas taip insi- 
žeide kad nieko nelaukęs du- 

I* 

ris trenku ir iszejo niekam nie
ko nesakęs, o 
jau buvo juoko kad net szonai 
braszkejo, o kitu net ir alutis 
isz juoko parvirto. . .

Treczias vėl gana juokingas 
ir pamokinant is atsilikimas: 
Viena gražia diena iszejus dau
gumai aut oro pa.dvaikszeziot, 
eina būrelis vaikinu ir mergi
nu juokavodami, jiems praei
nam pro viena instaigos už
vaizdo nameli, iszeina ir pasi
rodo tarp duriu da nesenas 
žmogus, bet su gerokai didele 
Tiesia, tai ir czion paminėti vai
kinai ir merginos pamate toki 
regini ome balsiai juoktis, tai 
pastebėjas didnosis paima sau 
už nosies, pasuka ja in szali ir

proto kvailintojas, arba man
dagumo prisilaikant, rojaus 
skvstimolis. Buvau ten ne asz 
vienas,
kio amžiaus, ir visokio dvdžio.
Tarp tu visu buvo vienas mažo 
sudėjimo, bet jau gerokai i li
kau szes, kuris savo visokiais 
juokingais 
Ii n ksmino,

vaikinai, gal rszsitcksit,
buvo ir daugiau viso-

kuris savo
pasielgimais visus

ineina tam tarpe in

v v ras bet visiszkai mažo sūdo- tingu

budais 
bueziuodamas 

s “

asz tave myliu 
4 4

4 4

masis ir užklausia 
kyk, 
taip

mano
taip juokdarys

mum visiem tiek

pasikalbėjimas . I

žmones, Kaunietis sako, 
pas mus kažin ar rastum mus 

kraszte nors viena nemokyta,” 
o Suvalkietis atsako, ‘‘asz ta 

galite
ne 

I nuo vieno esiu girdėjas kad jif- 
su kraszte mažai yra kunigu

Suvalkietis atsako, 
pilnai privierijii ir jus

ant maldaknygių nopa-kuris ant maldaknygių nepa
gailo, (beveik visi gali, o kits 
jau ir gerai)” tuom ir užsibai
gė ju dvieju trumpas pasikal- 

buvo paszaliniems 
juoko užtektinai, o
dvieju pasiliko didele neapy
kanta.

Beraszanl atėjo bevelinis te
legramas kad jau darbai neku-

bejimas,
tarp ju

kitas pradeda ir taip gerinusi 
lankiai bet bedarbiai nesima- 
žina tik apsimaino, tuom kart 
bus gana,— kaip sumedžiosiu 
daugiau žinių, vėl paraszysiu, 
o dabar jau laikas eit miegoti, 
jau tuojau 12 skambys.

— Szkotinskas.

SZITA MOTERE GIMDO TIKTAI DVYNUKUS.
Mrs. Jack J. Hanley isz Minneapolis, Minn., ir josios ke

turios poros dvynuku, kurie buvo gimia in laika septynių me
tu. Motina laiko ant ranku paskutinius dvynukus kuriu var
dai v ra Norman ir Norma.
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AR ISZTIKRUJU TAIP?
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SZIS AUTOMOBILIUS TURI 
1,500 ARKLIU PAJĖGU.

. Armond-Dayton, Floridoje, 
szi menesi atsibus iszbandymas 
naujo lenktynių automobiliuos 
kuri padirbo J. M. White, Phi- 
ladelphijoj kuris turi.1,500 ark
liu pajėgu su 36 cilinderiu tri- 
pleksu motoriu. Tasai automo
bilius ketina padaryti 250 my
liu in valanda.

' Mokytojas pa lomi jo kad vie
nas jo mokiniu taiksto in sod
ną inlysti, kuriamo daug obuo
liu yra. > ,

t

— Jonai, ka tu ten veiksi!
— užklauso mokytojas.

Mokinys sustojo ir, mikezio- 
darnas, patylomis sako:

— Ten... obeleje... ant pat 
virszunes yra Grimaitis. Jis

inlipo obuoliu vogti.
— O tu ko lendi! — tarė 

mokytojas.
— Mat... mat... asz... asz... 

norėjau ji nuo tokio blogo dar
bo atkalbinti.

asz
''/'f ii

.if




