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ISZ AMERIKOS UŽTROSZKO

BRANGIOS
LAIDOTUVES

NEBASZNINKAMS 
NEREIKIA PARENGINETI 
BRANGIU LAIDOTUVIŲ 

SAKO INSZIURENO 
KOMPANIJE.

savo

Now York. — Didžiausio in- 
sziurenc kompanije Prudential 
kuri tyrinėjo per du metus 
brangias laidotuves pas žmo
nis kurie yra apdraudė
gyvastis su laja kompanije, pa
sirodo, kad daugeliuose atsiti
kimuose mirties, likusi szeimy- 
na po nebaszninkui, iszduoda 
konia visa suma pinigu ant pa
rengimo “poniszkii laidotu- 

su didelia paroda, idant
rengimo 
vin” 
paskui karavona važiuotu keli 
automobiliai su žiedais, kurie 
neatnesza nebaszninkui jokios 
naudos ir tik sūdžiusia ant ka
pu. Vietoje nupliekti drūta 
medini graba kuris praszalina 
drėgnuma, tai pirkinėją gipsi
nius grabus kurie yra padirbti 
isz popieros arba taip vadina
mus metalinius
yra dirbami isz suspaustos blo
kes. Tosids kompanijos nuo
mone yra, kad numirusiai ypa- 
tai brangios laidotuves yra ne
reikalingos, ir butu daug ge
riau idant naszle pasilikti sau 
pinigus ant pragx’venimo ne 
kaip iszdnoti ant brangiu lai-
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NUO GAZO
LIETUVE IR NEŽINOMAS 
VYRAS SURASTI NEGYVI 
LOVOJE; MOTERE BUVO 

PERSISKYRUS.

Grand Rapids, Mich. — Kam
baryje, kuris buvo pilnas gazo 
nuo atsu'kto vamzdžio, likos 
surasta lavonai Petronėlės Se
lent ienos, 48 metu ir nežinomo 

apie szesziu pėdu augsz- 
name po 145 Lexington

dotuvii

VALKATA ISZGELBEJO 
GREITĄJĮ TRUKI NUO 

NELAIMES.
Sioux City, Iowa. — Nežino

mas valkata Nedėlios Kovo 4 
nakti iszgelbejo nuo dideles ne 
laimes greitoji Milwaukee ge
ležinkelio truki, pilna pasažie- 
riu.

Trukini lekiant Sioux City 
linkui, maszinistas pastebėjo 
lokomtivos reflcktorio szvieso- 
je stovinti geležinkelyj, keliu 
szimtu jardu tolumoj, žmogų, 
stipriai mosuojanti rankomis. 
Trūkis buvo laiku sustabdy
tas, ir pasirodo, kad toje vieto
je buvo vieno bėgio dalis isz- 
laužta. Ja iszlauže nesenei pra
bėgės kitas trūkis.

Valkata, iszgelbejes tuo ba
du truki, dingo nakties tamsu
moje.

rr

RADO PUODĄ PINIGU IR 
LIKOS UŽDARYTAS 

IN KALĖJIMĄ.
.•Holtville, Calif. — Devynio

likos metu vaikinas Emerv 
Wartington, ana diena atnesze 
iii vietini banka 860 doleriu 
idant jam užraszytu in knygu
te. Banko kasierius nužiūrėjo 
vaika, manydamas kad auksa 
kur pavogė ir pranesze apie tai 
policijai,'kuri vaika aresztavo- 
jo ir uždare kalėjime. Laike 
kvotimo vaikas pasa’ke kad ji
sai ir jojo draugas vardu Bill, 
ant jo dėdės formos rado už
kasta puodą su 2,600 doleriu 
auksiniais pinigais ir tarp sa
ves pasidalino. Kur jojo drau
gas dingo su pinigais, tai jisai 
nežino.

MERGAITE NUKRITO 200 
PĖDU IN KASYKLAS.

Picher, Okla. — Darbininko 
Tliomaso duktė, pusantrų metu 
amžiaus mergaite, nukrito 210 
pėdu kasyklų szafto dugnan, ir 
visai nesusižeide. Kasyklų dar
bininkai rado ja sveika bosc- 
dinezia skystamo dumblo, isz 
kurio jos tik galvute kyszojo.

Uukoa ftr Pinigui visada siuskite tUč ant nfo aiMi 
W. D. BOOZKAUSKAS - OO„

MAHANOY AND A STS., VLASJl^Q^ OIYY, PA
A

W. »• lOCIIOmi, Pre*. A If 
P. W. BOCMKOWBKL KilUr m 39 METAS

LIETUVYS
ARESZTAVOTAS

REIKALAVO $50,000 NUO 
TĖVU PRAPUOLUSIOS 
FRANCISZKOS SMITH.

ISZ LIETUVOS Isz Visu Szaliu 200 UŽGRIAUTI
PER KALNA

PRASZO SUSZELPTI 
STRAIKIERIUS

DU

vvro 
ežio,
Avė., N. W., praeita Utarninko 
nakti.
nas Juodcikis kuris atnesze 
pas Sclentiene gromata. Palici
je yra tosios nuomones, 
porele atsigulė ir užputo gaza 
vietoje užsukti. Ant stalo rado 
puse bonkos munszaines, tusz- 
ezia aline bonkute ir masznele 
su 91 doleriais.

Selentiene buvo jicrs'iskyrus 
du kartu — pirma karta nuo 
Juozo Selenlo, farmerio, po 
tam nuo Jono Cziczulio — ne
turėjo vaiku.

Juodei’kis sake buk negyvas 
vyras buvo pasklaves vardu 
Szimas Kroski ar Kos'ki, gyve
nantis ndtoli Reed City ir jesz- 
kojo dariio Cadillac automobi
liu fabrike ir tai jam buvo at- 
neszes gromata.

Badai nepažystamas atva
žiavo pas Selentiene paimtie 
jaja už gaspadine del savo bro
lio kuris laiko salimui Reed Ci
ty. Selentiene paliko czionais 
seserį ir bjroli Mikola ValkevL

Lavonus surado Anla-
Juoileikis kuris

v ra kad

ežiu 'kuris satosPbuk' nuo senei 
su seseria neturi jokio susine- 
szimo ir nuo josios szalinosi.

Puiki porele kad abudu su
rado negyvus vienoje lovoje!-— 
Kokis gyvenimas, tokia ir mir
tis.
INSZVENTINIMAS NAUJO 

VYSKUPO.
Scranton, Pa. — “Prižadu 

jums mano gyvastį ir darba, o 
jus man prižadėkite jusu pa
klusnumą ir kooperacije su ma
nim.” Su tais žodžiais kunigas 
Thomas O’Reillv isz Cleveland, 
Ohio, apėmė savo dinsta kaipo 
vyskupas Scrantono diecezijoj 
kur valdys ant 300,000 katali
ku.

Konsekracije ad'buvo kardi
nolas Daugherty isz Filadelfi
jos. Miestiszkas priėmimas at
sibuvo Armory saloje, kur bu
vo užkviesta 7,500 ypatų ant 
baulcicto. Visos tautos ir tikė
jimai priėmė nauja vyskupą.

NUPIRKO MERGINA PO 
TAM JA NUŽUDĖ.

Chic 
siev, 3’ 
tas ir uždarytas kalėjimo

Northampton, Mass. — Poli
cija aresztavo ežia 32 metu Mi
kola Buinicka, kuris buvo pa
siuntęs tėvui prapuolusios isz 
Smith kolegijos merginos Frau 
cis Smith (apie kuria daug 

ir dar ra-
reikalaujanti

laikraszcziai 
szo), laiszka 
$50,000. Pinigus jis liepe pa
siusti in vietini paszta, 'kuria
mo nusisamdę dėžutė ant vardo 
A. Klunski.
Paskvrus du detektvvu ta dė

žutė sekti, szie prijungė elek
tros viela prie jos ir kaip tik 
Bunickas atėjo pasiimti užžy- 
meta koperta, užskambino pri
taisytas varpelis ir detektyvai 
iszbege Mikola aresztavo. Jis 
dėžutėnusisamdęs trys dienos 
pinu merginos prapuolimo. To
dėl detektyvai dabar ji klausi
nes, ar nežino jis ka apie din
gusia mergina, kuri buvo josz- 
koma po visus pasaulio kam
pus, bet kurios pėdsaku niekur 
nerasta. Buinidcas 
Northamptone ' jau
turi žmona ir 3 vaikuczius. Pa
gal amata jis yra audėjas.

MOTINA NUŽUDĖ SAVO 
DU VAIKUS.

Pittsburgh, Pa. — Mrs. Kat
re Ward, 25 metu, kuria vyras 
nesenei apleido, nudaro tris 
kartus savo trijų metu sūneli 
po tani inde jo in vonia pilna 
vandens, po tam užsmaugė sa
vo asztuoniu menesiu dukrele 
ir »f)ati perpjovė sau 
taipgi iszgerdama
Voneje rado gromatele kurioje 
motina parasze:

rasze

gyvena
16 metu,

gyslas, 
truciznos.

“Vaikai ran
dasi voneje, jiems dabar goriau 
ne kaip pirma buvo.” 
randasi ligonbuteje ant mirsz- 
tanezio patalo.

NESURANDA LAIVO SU 
350 PASAŽIERIAIS.

San Francisco, Calif. — Lai
vas President Lincoln,
iszplauke isz Seattle in Japoni- 

27 Vasario, su 350 pasažie- 
riais yra nesurandomas ir neži
no ar pražuvo ar ne laike dide
lio szturmo
prie Japonijos kraszto. Kom
panija nieko negirdėjo nuo lai
vo kur jisai yra.

Motina

kuris

jo

priplaukdamas?

Paskutines Žinutes.
fl Salt Lake City, Utah. — 

Negalėdami ustikti ant senat
vės, Martinas Van Buren 
Reeves, 100 metu, persiskyrė

ago. — Steponas Tara- 
0 metu, likos aresztavo- 

v uz 
nužudinima keturiolikos metu 
mergaites ir kuris prisipažino, 
buk jisai nupirko mergaite nuo 
josios motinos Onos Narusevi- 
czienes už 7,500 doleriu. Mer
gaite nesutiko su juom gyven
ti nes baisiai jojo neapkentė, 
nes gyvulifizkai su jaja pasiel
gi nėjo, todėl Steponas jaja nu- 
szove'kada jiji miegojo po tam 
pats save perszove ir in kėlės 
valandas po tam mirė ligonbu- 
teje.
SURADO SENO VARGSZO 

PINIGUS PECZIUJE.
New York. — Palicije dary

dami krata kambaryje mirusio'Indijoj, kuris turėjo pa
seno vargszo, surado bankine«!daryt (lang bledes, nes buvo ia- 
knygutes, kurios parodo, kad bai smarkus.

H Chicago. — Dr. Amanto

seno vargszo, surado bankines!

jisai turi bankuose 35 tukstan-

DAUG ŽMONIŲ ŽUVO 
EKSPLOZIJOJ.

Samarang, Java. — Mieste 
Kodoes, netoli nuo Samarango, 
kilo baisi eksplozija su baisiom 
pasekmėms fabrike fajerverku. 

Veikalu du Lietuviai , Daug žmonių užmuszta ir su- 
o arti du szi m ta i namu 

suardyta per eksplozija. Tsz 
griuvėsiu iszimta 38 lavonai.

TIKEJIMISZKAS 
PASIUTĖLIS.-

Meksiko City, Mex. — 
kės proto isz priežasties 
daug tikejimiszko persiemimo 
Rafaolas Navarro, 
mas trukiu in stebuklinga vie 
ta Meksiko-Loredo, 
pradėjo szaudyt in pasažierius. 
Viena užmusze,

Kaunas— 
skelbia, buk
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LIETUVIAI 
KOSOIUSZKAUS 

PALIKIMO.
Lietuvos Aidas
ana diena atsi- 

szauke in Ministerija Užrube- 
v • •žinių
Francisžkus

ma

187, žeista

Nete-
už

konsului
!

kelia uda-

50 NAMU SU GYVENTOJAIS 
UŽGRIAUTI PER NU

SLYDIMA KALNO. • 4

Košei uszka
Dusantu ir Kazimieras Jakavi- 
czius isz Gnszdziu, kurie sako
si, buk yra impedžiai generolo 
Tadeuszo Košeiuszkaus, kuris 
kovoje Amerike už laisve drau
ge su Washing!onu. Nori jie 
aplaikyti palikta turtą po Kos- 
ciuszkai ir inteiko savo praszy-

Lietuviszkam
Chicago.
NUŽUDĖ TĘVA IR BROLI.

Mala vena i, Sziauliu vai. — 
Czopaitis Petras dalgiu nužudo 
tęva, motina, ir broli, o pats 
nubėgo iii kita kaimu szauktls 
pagelbos, buk jo szoimyna gal
važudžiai užpuolė. Atbėgus 
žmonėms paaiszkojo, kad gal- 
važudis jis pats.

Policija (jzepaiti suome. Pa- 
aiszkejo, .kad Czopaitis tėvus 
nužudo lodei, kad jie neleido 
vesti. Ta nedora darba padary
ti in'kalbejusi jo mergina.

SZUNES SUPLESZE 
MOTERE.

Panemune. — Sausio 1.2 die
na czionai invyko pasibaisėti
nas atsitikimas. Vietinio mėsi
ninko S. pasileido nuo retežio 
szunes užpuolė Szeferienc, kuri 
darbavosi \prie 
punkto. Instate szunes parver
to moteri žemėn, nudrasko veik 
visiszkai nuo jos drabužius Ir 
sunkiai sukandžiojo. Laimei, 
kad nepertoliausiai pasitaikė 
policijos valdininkai, kurie at
bėgo ant riksmo ir szuviais re
volverio nubaidė sužvėrėjusius 
szunis. Moteris turėjo but: 
neszte nuneszta in savo namus,
PRIGĖRĖ 60 METU SENELE

Judrėnai, Kretingos ap. — 
praeitu metu Gruodžio 28 d. 
viename kaime netoli Judrenu 
paeziame vidurdienyje prigėrė 
eketeje 60 metu senute. Ji isz- 
ejo su naszcziais in artima kūd
ra parneszti gyvuliams girdyti 
vandens, bot, matyti, paslydo 
nuo ledo iii ekete ir prigėrė. Po 
kiek laiko pasigedo jos namisz- 
kiai cine joszkoti, rado jau ne 

- a ■ « ’ . a

na kibirą prisemta 
kįlzitas liūdnas atsitikimas turė
tu kai ka pamokinti.

KIEK ISZVYKO IN 
UŽSIENIUS.

Kaunas. — Emigracijos refe- 
renturos žiniomis, per Sausio 
menesi iszvyko: Argentinon —

pereinamojo

Į\vva eketeje ir ant kraszto vie- 
vandens.

»

su savo motore Elzbieta, 95 mc- M>3 žmones, Brazilijon — 68,
tu su kuria pergyveno tik asz- 
tuonis metus.

11 New York. — Premieris 
Bonita Mussolini isz Italijos 
ketina atvažiuoti in Amerika.

K Du Bois, Pa. — Power 
house prigulintis prie North
western Mining Co.,

g pamatu. Ug
nis kilo isz nežinomos priežas
ties padarydama bledes ant 
$50,000.

Saiii't Louis, Mo. — Sis- 
mografas St. Louis universite
te parodo buk atsibuvo drebė
jimas žemes 9,950 myliu tolu-

Afrikon — 90, Kanadon — 1.13, 
Urugvajui! — 54, Amerikon — 
31, Meksikon — 7, Kubon — 1 
Palestinon 
liavo 528.

Gruodžio menesi 1927 iszkc- 
liavo 541.

1. Tsz viso iszke-

Eriton

staiga i

o penkiolika 
sužeiedo. Navarro keliavo pas 

stebuklinga” daktaru Fiden- 
cio, kuris žadėjo visus ligonius 
iszgydyti su pagelba maldų.
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NUBODO JAM BŪTI 
TURTINGU.

Varszava. — Mikola Stankc- 
viez, vargingas kerdžius daži- 
nojo, buk Amerike mirė jo sū
nūs, kuris buvo in tonais iszko- 
liavcs 25 metai atgal ir jam pa
liko visa savo turtą susidedanti 
isz keliu milijonu doleriu. Da- 
žinojas apie savo netikėta gi
linki, senas kerdžius labai nu
džiugo, norints labai gailėjosi 
mirties savo sunaus. '

Kada jam parojo primų! ine 
szimt-tukstantine, pamote savo 
darba iriszkeltavo in Varsza
va, kur; pradėjo poniszkai gy
venti. In laika keliu menesiu 
praleido visus pinigus ir ant 
galo nubodo jam tokis gyveni
mas, sugryžo atgal in savo kai
nui ir pranesze advokatams 
Amerike idant jam daugiau ne 
siustu pinigu.

O

SUKYLIMAS STUDENTU 
DAUG UŽMUSZTA.

Bogota, Colurribia. — Ketu- 
resdeszimts žmonių likos už- 
muszta o daug sužeista mai- 
szatyje koki šukele studentai 
prieszais tebyri prezidentą Go- 
meza. Studentai taipgi protes
tuoja prieszais Su v. Valstijos, 
kad kisza savo uosi in ne savo 
reikalą.

1,200 TEATRU 
UŽSTRAIKAVO.

Belgradas. — Dvyleka sziįri
tu kintamųjų paveikslu teat- 
roliu po visa Jugoslayokija li
kos uždaryti, kaipo protestas 
prieszais didelius padotkus, ko
kius turi teatreliai mokėti val
džiai. Daugiau kaip szeszj tuks 
tancziaLžmohiu pasiliko be už
siėmimo.
BUVUSIS KUNIGAS UŽ- 

TRUCINTAS;
DIDELI TURTĄ.

Berlinas. — Palicije yra to
sios nuomones, kad Dr. Nun
gesser,
kunigas, kuris mirė kėlės san- 
vaites ad'ga'l, likos-užtrucintas 
ir dabar jojo kuna iszkas ir 
padarys sekcije. Kada palicije 
padare krata jojo ruimuose, 
rado visokiu žemeziugu vertes 
375 tu’kstanczius doleriu: 250 
szafiru, 216 deimantu, 168 tur-

PALIKO

buvusis katalikiszkas

szafte, sudegė ly

daryt daug bledes, nes buvo la-
— 1 I

ežius doleriu. Knygutes buvo Kongetti, turės mirti ApriliaUs
paslėptos senam tpocziujo. Trys I ♦ •

13 ant elektrikinos kėdės. Pa
le nygutes buvo ant jojo vardo daro jisai nolegaliszka operaci-
Frank Maisch o likusios ant jo- jft ant noszczios mergaites, 19
jo paczjos kuri mirė 1923 me- motu Loretta Endor nuo ko ji
te. mirė,

*1
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ATSAKIMAI.
Korespondentui isz Now Phi

ladelphia, Pa. — Ijiudnas jusu 
skundas, kad sena motina turi 
apleisti savo locna pastogių ir 
tai da serganti, nes negalėjo 
dalaikyti žvoriszko pasielgimo 
savo žentelio ir 1.1, ir turėjo
joszkoti prieglaudos pas savo 
jaunesne du'krole. Netalpinamo 
tojo dancszimo idant szoimyna 
ir gimines neturėtu sarmatos, 
o gal dukrele susipras ir grau
dinsią už toki pasielgimą su 
motina. Dievas yra rustus ant 
tokiu vaiku kurio įlaužo jojo 

“Guodok tęva irprisakyma: 
motina savo.

■C

I

koisu, 80 rubinu ir daugeli per
lu prick tam ir puiku auksini 
kielika iszsodyta su deiman
tais.

Dr. Nungesser kitados buvo 
kariszku kapelonu (kunigu) 
misijonierium Indijoj, Kinuo- 
sia ir Japonijoj. Katalikystu 
pamoto penkiolika moth atgal, 
priimdamas Protestėniszkuma -« v • « * • •ir mane noužilgio apsipaeziuo- i • iti.

k

Buenos Aires, Brazilija. 
Szonas kalno Serrat, 
nuslydo, užgriaudamas 
miestelio Santon, taipgi dau
giau kaip du szimtus gyventoju 
Penkesdeszimts namu likos už
griauta, praeita Subata. In kė
lės valandas po tam, vela nu
griuvo tukstaneziai tonu nuo 
kalno. Keli tukstaneziai žmo
nių kasa diena ir nakti su vil
czia kad gal pasiseks iszkasti 
užgriautuosius bet su visai ma- 

, nes žemes su akine-
nukrito

staiga i
dali

Kuopa No. 86, S.L.R.K.A. isz 
Portage, Pa., kaipo kuopa No. 
48, S.L.A. ir Lietuviu Tautos 
Draugyste, laiko sp<‘ciali>zkus 
susirinkimus ant kuriu iszrink- 
ta setpyni narei isz kožnos 
kuopos po du. Nutarta, idant 
per laikraszczius ir visas drau
gavęs, klubus ir pavienius mel
sti siiszelpti ir aukauti arba 
rinkti aukas del vargingu strai 
kieriu-anglekasiu Portage, Pa.

ža vilczia 
na is 
daug.

Miestas Santon yra pristovi- 
niu miestu, gubernijoj Sao 
Paulo.

Graudus yra regėjimas ne
laimingu žmonių kurie net su 
nagais atkasineja žeme idant 
iszgelbet savo mylimuosius ku
rie nespėjo pabėgti in laika.

neiszpasakytai

su

NAUJAS BUDAS APGAUDI
NĖJIMO INSZIURENO 

KOMPANIJŲ.
Quebec, Kanada. — Kokia 

tai Anele Reidingcr apsirgo ir 
staiga! mirė, kuria su didelia 
gailcsczia josios vyras palai
dojo. Po kokiam tai laikui rei
kėjo szale josios kapo kasti ki
ta duobe. Duobkasiai kasdami 
duobe, per .neaUarguina
asztriu špatu perskriode szona 
grabo kuriame novos silsejosi 
Anele ir padare jame skyle per 
kuria pradėjo byrėt pieskos. 
Tada atidarė graba ir pasiro
dė, jog jame ne buvo jokio kū
no tiktai pilnas maiszas pies- 
ku.

Palicijos tyrinėjimas paro
de aipgavysta ir tuojaus gyva 

nebaszninke” drauge su jo- 
vvru likos ■r

4 4.
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Mieli Broliai! —
Skurdus ir sunkus musu da

bartinis gyvenimas cziouais. 
Daugelis szeimynu jau keru žiu 
bada ir szalti. Jau netoli motas 
kaip streikuojami? už geresni 
būvi. Gal daugelis pasakys 
ugi nuo unijos gauna paszolpa. 
Bet sztai kokia paszelpa gavo
me nuo unijos in laika trijų 
sa n va i ežiu: 3 
mynes. Kaipgi galima pragy
vent ant trijų doleriu?

Taigi musu abudu susivieni
jimai yra gana turtingi, 1 eilei 
tikimės, kad nors kiek paau
kaus del musu vargszu. 
tautu organizacijos szelpia 
vo tautos žmonis, bet apie 
landerius”

Sztai kokia paszialpa aplni - 
del 

savo szeimvnos kuri susideda 
isz jo moteres ir devynių vai
ku: Per devynis menesius gavo 
2 bleszines szebelbonu, 2 bleszi- 
nes pieno, 2 svarus cukraus, po- 
ka bulviu, 2 svaru miežiu ir 
kruopu, 2 svaru szebelbonu ir 
1 švara cukraus, o per 
straika pinigais aplaike tik 3(i 
doleriu. Tai matote4 mieli bro
liai kaip ežia galima užlaikyti 
gyvastį del 11 ypatų su tokia 
”karaiiszka auka”.

Siuskite broliai aukas, kiek 
kas gali ant szito adreso: Vin- 

3 Main Str.,

in laika 
dolerius del szei-

k 4

K i t n 
ša
po-

visai nesirūpina.

ko Juozas Lukaseviczim

visa

“nuliudusiu 
areszta volais.
valandoje, kada josios

“mirti.”
jiedu mainėsi — vienas mirda
vo pirma, paskui’kitas ir tokiu 
budu aplaikydavo asekuracije, 
o re i ko žinoti, kad brangiai 
apsidrausdavo nuo smerties, 
nes vyras už mirti savo paeziu- 
les gavo deszimts tukstanezius 
doleriu. Taip darydavo kur 
tik apsigyvendavo, bdt ne ilgai 
toj paezioj vietoj.

rengėsi taipgi

Suėmė j uosius 
vyras 

Mat

SUOKALBIS NUŽUDYTI 
MEKSIKONISZKA 

PREZIDENTĄ.
Mexico City, Mex. — Palici

je atidengė suokalbi idant di- 
namituot paloviu prezidento 
(bailes kaipo ir buvusi prezi
dentą Aivaro Obregana. Po 
tam darbui bombininkai keti
no perbėgti per Amerikoniszka 
rObežiu. Palicije. rado daug vi
sokio sprogsitanczio materijolo, 
bet ’kokioje vietoje, tai laiko 
slaptybėje. Badai suokalbinin
kai ketino naudoti eroplanus 
isz kuriu mane mesti bomba 
ant palociaus.

ŽUDINO SAVO AUKAS 
UŽ $2.50

Meksiko City, Mex. — Gre
gorio Sanches užsiiminėjo ama
tu žudinimo kitu žmonių po 
penkis4pesotus (pustreczio do
lerio) už galva, likos ana diena 
suszaudytas artimoje Chohula. 
Sanches buvo pasirengęs nužu
dyti bile ka, jaigu jam užmokė
davo penkis pesetas. Turėjo 
jisai užtektinai kostumeriu Ir 
gyveno sau puikiai isz papil
dytu žudinseziu.

l

cas Savukas, 110 
Portage, Pa.

Po sziuom atsiszaukimu pa- 
siraszo visas komitetas.

Taipgi szaukesi pagelbos 
straikieriai isz Elizabeth, Pa. 
Siuskite aukas 
AugusUStundras, 
Eizabeth, Pa.

ant
Box

adreso;
318,

o ■ w

Septintas Tarptautisz- 
kas Pirmos Pagelbos 

Kontestas
1 is Pi r-

SZ-

22 d., 1928. 
kasmet laikvti

vei-

Septintas Tarptautif 
mos Pagelbos ir Kasyklose 1 
gelbėjimo Kontestas po vado
vyste Komercijos Departamen
to Suv. Valstijų Kasyklų Biuro 
bus laikytas Butte, Montana 
valstijoj, Rugpiuozio 20, 21 ir 

Szitie kont estai 
po vadovyste

Kasyklų Biuro bendrai 
kiant su Tautiszka Apsaugos 
Taryba, Amer. Raudonuoju 
Kryžium, ir kitoms kasyklų ir 
mainieriu organizacijoms. Svar 
blausi kasvklu distrikiai siun- 
cziau geriausius pirmos-pagel- 
hos būrelius. Invairios kasvklu 
ir apsaugos orangizacijos siūlo 
puikias dovanas laimėtojams. 
Anglies, metalu kasyklų, skal- 
dinyczih ir metalurgijos instel- 
gu darbininkai, ir aliejaus ir 
gazo industrija darbininkai 
gali prisidėti prie K on t esto. 
Suvirsz 200,000 darbininku isz- 
lavinti pirmos pagelbos darbo, 
pereitais metais 39,200 darbi
ninkai iszlavinti Butte, Monta
na valstijoj yra didžiausias me
talu iszkasimo centras pasau
lyj. — F.L.I.S.
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ADRESAI LIETUVIS2K0 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

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

Washington, D. O.
••

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

kaip asz gyvenu. Tinginiavimo 
labai neapkeneziau nuo jau
nystes, nes gyvastis susideda 
isz to ka veikiame ir iez drau
gu, kuriuos pritraukiain prie 
saves.”

Lithuanian Consulate, 
608 So. Dearborn St., Chicago, Ill.
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Kas Girdėt
Laikas bėga taip grėilai kad 

las, kas sziadien atsitiko, ry
toj bus tik atminimas. Chicago 
neužilgio bus pastatyta budin- 
kas, kuris dasieks debesis ant 
600 pėdu augszczio o ant jojo 
bokszto bus patalpinta žibin
ti#, kuri iszduos szviesa pana* 
szia in saules szviesa ir bus 
matyta nuo trijų szimtu myliu 
tolumo. Bus tai signolas del 
oroplanu. Ta ja szviesa užvar- 
<Kns “Lindbergh’o Szviesa.”

Prasiplatinant lekiojimui, ra
dio, automobiliu o net ir tikė
jimu, pradedam eiti labai pir- 
mvn.

Badai jau asztuonios gelež-

Surhszas padarytas 1 diena 
Sausio 1927 mete parodo kiek 
vksoki sklypai ant svieto turi 
automobiliu, truku, bosu ir 1.1. 
Suraszas parodo kad automo
biliu turi: 
Suv. Valst.........
Angliję ............
Francije ...........
Kanada ............
A ust rali jo ........
Vokietijo .........
Italija .............
Belgije ............
Szvedije ..........
Isrpanije ..........
Olandije............
Danija ..............
Szvaicnrije .... 
Japonija ..........
Norvegija ........
A ust riję ............
Finlandije .......
įlenki jo ............
Kinije ..............
Rosije ...............
Vengrai............
Lietuva ............

Viso ant svieto radosi taja 
diena 1927 meto suvii*szuin 27 
507,000 automobiliu.

90
— ***046,000 

984,000 
901,000 
820,000 
361,000 
318,000 
150,000 
130,000 
51,000 
85,000 
65,000 
63,000 
51,000 
35,000 
30,000 
27,000 
18,000 
13,000 
14,000 
7,000 
8,000 
4,000

keliu kompanijos neužilgio in- 
ves orine kelione su eroplanais 
del t uju, kuriems geležkeliai 
jau nubodo ir geidžia atlikti 
keliones greieziau.

r

PAJESZKOJIMAI
Bandymai ir moksliszki ty

rinėjimai Wiskonsino universi
tete, sutvėrė oži su ezeeziais 
ragais. Ym tai isztikruju ste
bėtina bet nenaudinga, tiktai 
del moksliszku bandymu. O 
gal tok is ožis prisiduotu ant 
masoniszku susirinkimu 
priėmimo nauju kandidatu.

ant

Nep'aprastu miesteliu yra 
Roxbury, N. H., kur neužgime 
ne vienas kūdikis, nesūriszta 
ne vienos poros mazgu mote
rystes ir niekas jame nemirė 
metuose 1926 ir 1927, pagal 
miesto ra pa r t a.

Flori us Czesnaviczius 
pajeazkau savo broli Vlada 
Czesnavicziu, angelskai Walter 
Chesman, 1915 m. gyveno West 
Virginia dabar nežinau kur. 
Paeina isz Suvalkų Red., Sei
nų Apskr., Veisėju Para., Bar
ču Kaimo. Turiu svarbu reika
lą, meldžiu atsiszaukt arba jai 
kas apie ji žino meldžiu pra- 
neszt.

Florins Czesnaviczius 
1522 S. Front St.

ASZ

f 
Philadelphia, Pa.

KODĖL REIKIA
VANDENI GERTI

e

— - it- , . r.m ♦

Galvos skaudėjimas ir skil
vio nomalimas paprastai yra 
isz priežasties mažai vandens 
gorimo, 
uos

Reikia atminti kud kiekvie
na pievele ii* hwkvieiias orga
nas, net dantys turi vandens. 
Faktiniu, kunag.susideda isz

VIESZOS VAKARI- ISZTEKEJO UŽ SAVO SILPNOS STRĖNOS

ir szeszi stiklai ant die- 
yra mažiausai reikalauja

ma kad voikata palaikius.
“Gerk szeszis stiklus van

dens kas dien”, yra pat ariama 
New Yorko Valstijos Sveikatos

“Tai g>’dytojo 
. Ne ligoniui, bet

Departamento, 
paliepimas” 
sveikam žmogui.

Szis patarimas yra tiek pras
tas ir pigus, kad dauguma jo 
neinvertina. Tiems, kurie yra 
sveiki ir uor tokiai likti, užtek
tinai vandens kasdien yra ne
atbūtinai reikalinga, 
tinai ”

Pir- 
suminksztinn

szo su virinimais 
kad jie pasiekia

svar- 
kad daug

“ Užtek - 
yra apie szeszi stiklai. 

Tr kodėl, paklausi, reikia tiek 
daug vandens kasdien?

Yra daug priežaseziu. 
minusia vanduo
maista kuri valgome, padary
damas ji lengviau suvirinamu 
ir sugeriamu. Jis taip susimai- 

skysti mais, 
mažiausias

maisto daleles. Jis susiinaiszo 
su kraujam ir palaiko pieve
les drėgnomis. Pagelbsti regu
liuoti kūno sziluma iszskirsty- 
damas ja po invaisias kūno da
lis, ir nereikalaujama sziluma 
prakaitu iszvaro. Gale; 
blausias jis tuomi,
prisideda prie iszvarymo lauk 
nereikalingu maisto daliu.

Maistas, kuris esti kūne vi
rinamas kada palaikius ji szil- 
tu ir pridavus jam tvirtybes 
dirbti ir judėti, gamina iszma- 
tas, taip-pat kaip anglis pele
nus. Taip-gi yra nuolatinis vo
leliu nusidėvėjimas. Szi nudė
vėta medžiaga pereina in krau
ją, kuris ja perduoda skurai, 

inkstams ir žar
noms, ir tie turi jos nusikraty
ti. Gorimas daug vandens pa
gelbsti tiems organams veikti 
ir neleidžia sistemai nuodu pri
sirinkti.

d v i o j n -t reczdtilįu, ndons, 1 r
szia proporcijn reikia palaikyt. 
Kasdiena kūnas netenlltn dvie
ju ir puses kvorta vandens, ir 
tas ttiri būti dapildoma, jei no
rima kad jis tinkamai 
dnrba dirbtu. Dalis yfa maisto 
dapildoma, ir nedat.eklui 
kin dnpildyti vandenin, kuris 
bus, apie szeszi stiklai.

Nors taip paprasta ir reika
linga yra gerti vandeni, vienok 
yra daug kurie užtektinai ne
geriu. Tokio žmones yra prato 
mažai gerti, ir nors jie konezia 
galvos skaudėjimus ir skilvio 
nomalimus, jie nemano, kad 
stoka vandens 
žast is.

Taipgi, joi nesi pralos gerta 
szoszis stiklus vandens kas
dien, 
jaus.
iszryto priosz valgant, patarti
na szilta. Tas prirengs skilvi 
prie darbo. Kitus 'keturis gerk 
dienos bėgyje. Jie 
netik skilvi ir žarnas iszplanti 
bot akstins kepenis, inkstus ir 
skūra prie sveiko veikimo.

Kartais esti pakeltas klausy
mas ar patartina gerti vandeni 
valgant. Nieko nesakoma 
priesz toki paprotį, jei 
valgio burnoj geriant;
yra palinkimas nuplauti valgi 
su vandeniu tai)) kad jis 
užtektinai sukramtomas.

In vandens gorima reikia 
žiūrėti kai u in geros sveikatos 
paproti — ir reikia pasistengti 
kasdien iszgerti po szoszis stik
lus.

Kad Imti tikru, reikia juos 
suskaityti. — F.L.T.S.

ia p ropo re i jn rėikin palfllkyt.

BUVO

toL

jie neninnn, 
yra visa prie

vandens
pradek taip daryti 
Gerk viena ar du stiklu

1110-

prigolbes
J

Nieko
norą 

kitaip

norą

paucziams,

Ana diena atvažiavo in soda 
Sunbury, Pa.,'Graikiszkiis biz
nierius isz AĮUtono, melsdamas 
#udo idant jam permainytu jo
jo pravarde ant George Pap
pas. Kada sudže jojo užklausė 
del kokios priežasties nori per
mainyti savo pravarde George 
jam pasakė, kad jam per sun
ku neszioti savo ilga pravarde 
nes vadinasi Pnppatriantosil- 
iippolosus!

Sudže bando jaja isztarti, 
bet greitai pasakė: “
George, sutrumpinu tavo pra
varde ant Pappas nes su tokia 
pravarde gali patrukti.”

Pajeszkau savo brolio Vin
cento Nevulio apie 18 metu at
gal gyveno Ashley, Pa., dabar 
nežinau kur, girdėjau gyvena 
apie Illinois. Paeina isz Navi- 
nikeliu kaimo, Suvalkų apskr.,

KVITli Knygele Draugystėms del Isz- 
mokojimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Kn- 
sieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - - 25c.

W. D. BOCZKOWSKLCO., 
MAHANOY CITY, PA.

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

ai rait

Tankiai ant svieto atsitinka, 
kad žmogus tinkamas prie tam 
tikro darbo iszsirenka sau vi
sai netinkama, kaip tai atsiti
ko su Harry Luft isz New Yor- 
ko. Harry turi toki drūtuma 
kad gali perploszt telefono dvi 
knygai sudėtas in krūva, o su 
dantimis pajėgia su lenciūgu 
patraukti dvitonini troka. 
Nors yra tokiu drutuoliu, bet 
dirba tikrai moteriszka dar- 

fabriko moterįszku skry-

dvitonini

Seinų valscz. Turiu svarbu rei
kalą meldžiu atsiszaukt ant ad-
reso: lt.

St. Nevulis,
15 Tremont St.

New Britain, Conn.
9

Asz Jonas Smaidžiunas pa- 
jeszkau Joną Stenoni, paeinan
ti isz Kalesniku Kaimo, Simno 
Valscz., 1912 mete gyveno Nor
wich, Conn., dabar nežinau kur. 
Turiu svarbu reikalą kaslink 
jo motinos isz Lietuvos. Tegul 
jis pats atsiszaukia arba kas 
apie ji žino meldžiu praneszt 
ant szio adreso už ka busiu dė
kingas.

Jonas Smaidžunas,
1103 N. Blackstone St.

Jackson, Mich.

(t.21

ba...
beini.

— Kanticzku jau neturime 
todėl praszome ju dauginus nuo 
mus nereikalauti.

Ant perklausymo 
straikieriu

senate 
apie straikieriu padėjimą 
minksztose kasyklose, prezi
dentas John Lewis apreiszke, 
buk Suv. Valst. prezidentas 
Coolidge visai atsisako in tai 
insimaiszyt idant priversti an
glines kompanijos ant susitai- 
kymo su anglekasiais.

Nesenei mirusis sudže Gary, 
buvusis žymus prezidentas 
JJnited States Steel Corpora
tion, didžiausios pramonystes 
ant svieto, tankiai kalbėdavo, 
kad jam daugiau apeina gyve
nimas ne kaip ilgas amžius. Ji- 
Mi kalbėdavo: “Nemislinu nie
kad apie tai, kaip ilgai gyven
siu, bet tankiai miglinu sau 

J IK

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

Drueziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszab
8ZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 

APIE SZITA KNYGA

G e rbemalis Tomistai:—
Sulaukiau nuo jusu alunczlamoa 

mano vardu knyga “Tūkstantis 
Naktų Ir Viena” ui kuria tariu 
•zlrdinga aczlu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip "Tūkstantis 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra iingeldu skaityti visokias 
Istorijų, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas Birentai ir sma^ 
gial praeina. Ass visiems llnkėczlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantio Naktų ir Viena” nes js 
skaitydamas imoguo apie viską tada 
pamlrszti ir visokį rūpesniai noro 
ant valandėlės atsitrauki*.

Su pagarba, A. ŽOKAS, 
18 d. Gegužio 1921m. 
Dv. Palazduonyo, 
Czekiszkes vai.
Kauno a^slc 
LITHUANIA.

Yra tai ketvirtas hszdavimas tos puikios knygos, tas 
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima 
ja nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerike $2.00 
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2-50.
W. D. BOCZKAUSKAS CO. MAHANOY CITY. PA 

' i •

▼ardu knyga lakstantis Naktų

T1KRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapczlu Atei
ties. Su pagelba kazlrom. Pagal 
Chaldelszku. Perslszku, Graiklszku, 
Arablszku ir Clgonlszku burtlnlku. 
Isiguldlnejlmas to kabalo yra labai 
lengvas Ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra Įsideda imogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka Iss Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES Ot _ 
TIKTAI UŽ.............................AOC.:UT“25c.

Prlelueklte mumis 15c. Gauelte 
▼tam trie knygutes per paėst*. 
Pinigus galite siusti stempomls.

W. D. BOCZKOW8KI-CO.
MAHANOY CITY PA.

NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS
ARBA ISZGULDYMAS SAPNU

Su 283 Naujais Paveikslais.
160 Puslapiu.

8 coliu ilgio, by2 col. ploczio

Pagerintas ir padaugintas 
iszloidimas. Sudėtas por se
novės ir bzos gadynas astro
logus ir isztrauktas isz viso
kiu senraszcziu. Iszguldanti 
kiekviena sapna ir kas atei
tojo stosis. Su priedu plane
tų ir visokiu burtu. :: ::

Knyga puikiai drueziai 
apdaryta kietais audeklineis 
apdarais. PREKE $1.50
W. D. Boczkauskas - Co 

Mahanoy City, Pa.
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NES MOKYKLOS 
AUGUSIEMS

Daugelis žmonių mano, kad 
vleszos moky'klds yra tik jau
niems, bet tyrinėjimai parodo, 
kad mokslas nclur baigtis su 
jaunyste. Kolegijų ir universi
tetu nugusieji studentai, kaip 
ir vicszu mokyklų, yra daug 
geresni moksleiviai, nes ge
riausia tmokinasi taqio trisde- 
szimts ir ketnresdeszimts me- 
t u.

L. R. Alderman, Suv. Valsti- 
Depart amonioju Apszvietos 

specialistas roknoja, kad szioje 
szalyje ne't4 25,000,000 žmonių 
galeth pasinaudoti vakarinėms 
mokykloms. Bet prisiraszusiu 
skaiezius yra labai mažas.

1910 metuose tik 135,000 
moksleiviu prisirasze vakari
nėse mokyklose, skaiezius na-mokyklose, skaiezius pa
didėjo 1912 m. iki 419,981; 1918 
m. iki 585,413; 1922m. iki 842,- 
863 ir 1924m. iki 943,442.

Yra didelis skirtumas tarpe 
dieniniu ir vn’kariniu mokyklų 
moksleiviu. Kuomet Gary, In- 
diana, szeszta dalis miesto gy
ventoju lan’ko vakarines mo
kyklas, bet vakariniu mokyk
lų laiikvmas vra 1 nnoszimtis 
dieniniu mokyklų lankymo. 
Snvirsz 19,000 vyru ir merginu 
lauko net 19 mokyklų. Mo'kes- 
tios nėr, tik jeigu universiteto 
kursas imtas, 
riszkas universiteto 
reikalautas.

kuomet regula-
mokestis

Isz Apszvietos Biuro gautu 
praneszimn matyt, kad miestai 
isz 100,000 gyventoju turi ko
kios nors ruszies vakarine mo
bilu. Kai kuriuose miestuose v

no daug žmonių lanko mokyk
las ir tuomi negalima siūlyti 
daug kursu. Isz miestu su nuo 
30,000 iki 100,000 gyventoju, 
6 nnoszimtis pranesza kad ne- 

vakariniu mokyklų, kuo
met miestuose su nuo 2,500 iki 
10,000 gyventoju retai randa
me vakarine mokykla.

Kaikurios vieszos vakarines 
mok v klos 
kitos ima
szaliiiti nonorinezius mokytis; 
kuomet kitos mokyklos ima už 
instrukcijos iszlaidas. Didžiau
sios vakarines mokyklos 
dasi miestuose kur už mokslą 
neveik mdket'i.

Zingoidu žinoti, kad Worces- 
Ma s sau h u se 11 s, v a k a r i -

mokyklos egzistuoja per 
78 metus.

*>
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SZOFERI

Pann (hia Scholl isz Cincin-
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GREITAI 
SUSTIPRINAMOS

"pzaltis yra 
arba jei jus
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natj, ana diena pabėgo 
szoferu, vargingu vaikineliu 
kuri labai mylėjo. Josios tėvas 
yra milijonierius ir locninin- 
kas keliolika fabriku.

su savo

niu lanke vakarines mokvklas. 
Ir beveik visos tautos atsto
vautos. Kur tik norėta pradėti 
nauja kursą, 
szyti 15 žmonių, arba daugiau
ir mokytoja pristatyta, 
nerei'k mokėti 
vartojama net 22 
Sesijos laikytos per 25 sanvai- 
tes,

re i k i\jo tik prira-

Czia 
už mokslą. Ir

mokyklos.

3 vakarus in sanvaite, 2 va
landas in vakaru.

Apszvietos
garsina pasiūlytus kursus. Tie
apgarsinimai randasi Anglu ir 
svetimu kalbu laikraszcziuose.

— F. L. L B

Departamentas

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

ima maža mokesti; 
tik užtektinai 'pra-

ran-

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkitcs, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkai 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos porszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz prhzakio galvos skausmas 
Neapmokama gyduole rjaudojąma su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisluskite 
pinigais-ne stompomis). Iszrasta b 
parduodame vien tik per

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

Jeigu jupis skauda strėnas keliant 
sunku daiktu, jeigu jums skauda 
strėnų muskulu*, jeigu 
insodes jusu “strėnose,”
keneziate del lumbago, vartokit Red 
Cross Kidney Plasteri ir jus gausite 
greita pagalba.

Jis teikia pagalba silpniems, skau
damiems muskulams. Jin teikia nuo
latini automatiszka masažą kiekvie
nu kūno judesiu, tuo paszalina su
kietėjimus ir suteikia cirkuliacija ap
imtam kūno audiny. Gyduoles persi
sunkia per oda ir eina tiesiog in silp
nas, skaudamas vietas, nusilpusius 
muskulus, malszinn skausmu, gaivina 
pavargusius nervus ir atstato liuosa 
muskulu veikimą.

Buk tikras pareikalaut Johnson's 
Red Cross Kidney Plaster su raudona 
flanele užpakaly. Visose vaistinėse.

1

Li»tnvUska« Graboriua 

K. BEKLAITIS
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada k 
mokslą. Turin pagelbl- 
nlnke moterorns. Priei
namos prekes.
&ie W. K|>rne«NL.

MiHAMOY 
SOS MAUK K r ST-

cit r. PA.
i H* M
TAJUųl'A, FA.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.62

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

Mes norim kad ir jus

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

$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. Joigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi osas ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-iolla nuo 
bile yionos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Voist-žoles yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gaus) 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nubmara, 
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. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,

Telefonas 872. 25 Gillot Street Spencerpoint, N. Y.

666
yra t*? receptą* del 

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszczio.

Uimuizn mikrobus. — Apiiekote

t ory j, 
nes 
paskutinius 78 metus. Tame 
mieste mokestis yra $15. pra
dinėse klasose ir $20. augsztes- 
nese.

Miestai, kurie siūlo mokslą 
dykai tiki, kad vieszos mokyk
los yra visiems, augusiems ir 
jauniems. Bet tie miestai kurie 
reikalauja kokios nors mokes- 
ties tiki, kad vieszos mokyklos 
yra tik jauniems ir jeigu se
nesni nori pasinaudoti turi už
mokėti nors už iszlaidas.

La s Angeles, Californijoj, 
62,630 studentu prisiraszo va
kariuose mokyklose 1926m. 
Dvideszimts penkios mąkyklos 
laiko sesijas nuo dvieju iki 
penkių vakaru in sanvaite, dvi 
valandas in vakara. Mokyklos 
atdaros net 40 sanvaieziu in 
metus.

Moksleiviu metai, lankymas 
ir užsiėmimai parodyta sekan- 
cziame jjranesziine, kuri iszda- 
ve Los Angeles mokyklų vir- 
szininkas.

Seniausias moksleivis yra 83 
metu amžiaus, jauniausias 18 
metu.

Daugiausia mokinasi vartoti 
raszoma maszinclo.

Beveik 68 nnoszimtis moki
niu apsivedė.

Užsiėmimai vienoj vakarinėj 
mokykloj yra — 185 raszt'inin- 
kai, 164 stonografes, 111 szei- 
mininkiu, 45 pardavinėtoju, 16 
inžinierių, 3 chiropraktikai, 2 

, 2

A. J. SAKALAUSKAS 
L1ETUV1SZKAS GRABOR1US 

(Bell Phone 872) 
331 VV. Centre St., Shenandoah, Pa.

•1 r
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Nubudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavima. Palaidojimą 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

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

LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS
PERKAME IR PARDUODAME

. Raszykite del informacijų: — Dept. S.

ZIMMERMANN & FORSHAY
170 BROADWAY NEW YORK

FIRMA insteigta nuo 1872SS•’ < < .'.<•

>; OD

NAUJAS DIDELIS 
JSAPĮgORlUS 
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

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

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

Dekite gavo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
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gydytojai ir 2 dan- 
į

knygiai 
tistai.

Buffalo, N. Y., veda vakari
nes mokyklas per 30 motu. 19- 
26-27 metuose net 28,000 žmo-

| • t ■ft
'Ai k

del žmogaus kuris dirba ir czediua.
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Mirtis Sulygina Visus
II.

Nuo tosios dienos Feliksas 
gaspadoriavo dirbtuvėje karpo 
meisteris. Jisai iszdalindavo 
darba gizeliam, mokėjo alga ir 
priiminėjo darba. Gizeliai žiu
rėjo ant jojo kreiva akia, bot 
tylėjo. Mokestis buvo gera o 
priek tam nuo senai pripažino w •• » •

ta klausinėjo rodos Felikso 
apie miestiszkus reikalus. Vy
riausias rodininkas daugeli 
kartu ateidavo in dirbtuve ap
žiūrėt naujus darbus meisterio. 
Isz tos tai dirbtuves iszejo lik
toriai del vietines bažnyczios Ir 
daug kitokiu dalyku in kitas 
bažnyczios.

Sziadien dirba ant užbaigi
mo labai puikaus kirtiko kuri | 
miestiszka valdžia davė

rodos

Feliksa už vyresni ir geresni 
darbininku už save.

Feliksas buvo geras del nasz- 
les ir'prisiriszes prie jos. Dirbo 
du kart tiek pirma ir stengėsi 
padidint turtą po nebasznin- 
klMiesczioniai dabar žiurėjo|g'll°.SUS‘,a.r<'ki?lik!'.' <1'’1 k° užpraazo. Reikalingi

kitokia akia ant Felikso. Ne
buvo jau gizeliu, l>et meisteriu. 
Pažinojo ir guodojo meisteri 
Miluku ir žinojo jog jaigu na
rna ir savo dirbtuve atidavė
jannarn, iicpažanstamiu žmo-1npsisc(io tnrp muli( j0 vardas I toriu. Buvo pngelboje del savo 
gui ne tai ue be geros pnežas- iinomns jr mnru musn vyro ant dnstojimo du didesnes 
nef; -J • 'liesto. Tegul jisai padaro garbes.Kada Ncdehomis eidavo m L ................................ 1
bažnyczia, 'pasveikindavo ji daLukgįnj su ženklu musu miesto 
szirdingiau ne kaip priesz tai. puikiausia koki gali padirbt. 
Neką paisė apie tuos pasveiki- Miestiszki levai sutiko ant 
nimus, atidavinėjo pasveikini-Į(0 inneszimo. 
mus trumpai ir mislino tik apie 
prižadėjimą duota savo mylc- 
mai Krokavo.

Kada'perojo laikas gailės po 
nebaszninkui, 
motina apie 
noringai tiko ant to.

— Kaip-gi nesidžiaugs ne
basznin kas tėvas danguje; ne
turėjo geresnio prietelio už 
meisteri Lomski. Tegul Rože 
pasilieka tavo pati, kada tik 
tėvas josios ant to sutiks.

paraszo gromata

Ne ka paisė apie tuos pasveikt-

pasikalbėjo su 
žeuybas, o jieji

Feliksas 
pas Lomski.

Kada Lomskai dažinojo apie 
smerti savo prietelio, verke, 
nes ir szirdingai džiaugėsi, jog 
paliko Feliksui visa savo tur
tą, priimdamas ji už savo sunu.

— Ar-gi Rože galėtu ap
leisti tėvus ir eiti toli? Juju 
vienatine duktė! Tėvas ir mo
tina paklausė Rožes, ar turi no
rą. Prisipažino Rože, jog nuo 
senai myli Feliksą ir noringai 
pasiliks jojo pati.

Tėvas palaimino mylinczia- 
ja pora.

Kada daojo atsakymas isz 
Krokavo, ne žinojo gizelei, del 
kokios priežasties likos paduo
tas butelis vyno ant stalo. Bet 
tuojaus dasiprato: Meisteris 
prasze už paežiu savo myle- 
ma, o tėvai jam davė pavelini- 
ma.

Tuojaus nusiuntė puiku žie
dą savo sužiedotiniai in Kroku
va. Rože su džiaugsmu priėmė • • p.

In du menesius po tam nu
žengė jauna pati per slenksti 
jauno auksoriaus.

— Turi tai būtie geras vy
ras jaigu meisteris

• priėmė ji už sunu
Lomskis atidavė jam savo duk
teria už paežiu.

— Kad tik no butu kokis 
pasisziauszias, — kalbėjo žmo- 
nvs.

Milukas 
o meisteris

— Pasisziauszeliu ne yra,— 
kalbėdavo kiti, — yra da tarp 
musu neapsipratęs. Neužilgio 
persimainys ir pats prie muu 
prisiartins, o mes reikalaujame 
tokiu žmonių su atidarytom 
rankom o ypacz musu magis
trate.

Pirmutinis nusijuokė ir tarė:
— Tegul tiktai užeina isz- 

rinkimai, o pamatysi jog bus 
jszrinktas in miostiszkn rodą.

Tr taip stojosi.
♦ ♦ ♦

Deszimts metu po tam.
Namas Felikso stovi ant rin

kaus kaip ir priesz tai nes pui
kesnis ir didesnis. Dirbtuve ja 
dabar dirba net penki gizelei. 
Feliksas dabar buvo prietelin- 
gu del visu. In trumpa laika 
likos iszrinktas in miestiszka 
rodą. Girdėjo pats ne karta 
kaip žmonys kalbėjo: Tas žmo
gus bus kada musu burmistru.

Tiejei žodžiai puolė jam in 
szirdi, kaip kibirksztis ant pa
rako. Stengėsi visom pajėgom 
daeit prie tosios garbes.

Net pats burmistras ne kar-

t

Su Szitu Eroplanu Kapitonas Byrd leks in Pietini Poliu
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Fokker oroplntias su kuriuom kapitonas Byrd ketina nulėkti in Pietini Politi 
moksliszku tyrinėjimu. Bandymai isz Hasbrouck, N. .L buvo pasekmingi.

dirbt jam. Už deszimts dienu I------------------------ -------------
ketina karalius pribut in mica- garbe iszlavinto miostiszko obi-

pn-

ta. Nuo senei rodavojosi kokia Į vntrtinus.
Pasisziauszias auksorius žino-Jovana dovanot karaliui, ir ant

nas isz rodininku prietelis Fe-| jani buvo prie dasigavimo szlo- 
ves ir garbes.

Kuom pasiliko vyras tarp sa-
likso tarė:

— Del ko turime joszkot 
kito meisterio? .
musu neturi ohivateliaus kuris I tc|iū fuom i,nvo pnti “poni ka-

Ar-gi miestas vo prietdiu miestiszku obiva-

mums atnesze szlove?'Feliksas raliszka auksininke” tarp mo-
apsisedo tarp mus, ( 
yra žinomas ir už muru musu 
miesto. Tegul , 
mums kielika del karaliaus,

pirma paveiksią

jau 
tikrai

musu meisteri
musu prie

.1-

riu.

sų

del

Gal butNo turėjo vaiku. w»v, 

j°g pora kudikiszku akucziu 
prasklaidytu tamsias debesys 
papuoszimo tarp tamsybes. 
Bet buvo stekas nekaltu akn- 
cziu kūdikio, be to namo Fe
likso no buvo laimes.

Puolė pirmi laszai kartume 
in kielika saldybes. Atėjo ži
nia jog meisteris Lomskis nu
mirė. Rože verke tėvo o Felik
sas taipgi.

Puse turto n ūmi rusi s paliko 
savo paežiai o kita puse savo 

‘dukterei. Aiszkei tai pasakė 
testamente, jog Rože ir Felik
sas ant to užsitarnavo. Meiste
ris Feliksas dabar pastojo tur
tingiausiu obiva t t‘li um 
miestelije.

Giliukis jam visame tarnavo. 
Atėjo in miesteli kaipo pakele- 
vingas gizelis o jau po dvieju 
metu dirbtuve kurioje pristoję 
už gizeli pasiliko jo; del jo ėjo 
paskui ji vienatine duktė tur
tingo meisterio Romskio; o po 
tam vis pirmyn ir augsztyn ir 
puolinėjo isz visu szaliu garbe, 
auksas ir turtas.

In du metus po tam iszsipil- 
de JFelikso geismas. Burmis
tras no priėmė daugiau nomi
nacijos, nes parode ant Felikso, 
kaipo savo užžanga.

— Geresnio kaip jisai 
rasite.

Vienbalsiai iszrinko ji bur
mistru. Giliukningas nusiszyp- 
sojimas pasirodė ant veido Fe
likso. Bet. ar jo duszia jautėsi 
giliukninga savo gilumoj ? Kas 
gali atmint?

visam

ne

Su klauso

taip pat ir jo pati.

dies. Kaipgi žmogus gali turėti 
ramybe pasiszaususiam szirdl- 

begdamas paskui laime ir 
garbe?

Feliksas apleido

F,

Du - 0 Tik Vienas IĮ

5 3 i :
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Bibliotekoje, už stalo sėdi 
ponas profesorius savo ilgame 
apsiauste, su akiniais ant no- ji 
sies. Tuo tarpu kažkas pasibel
dė. Inoina jaunas vyrukas ir 
atsistoja prie duru.

— Ko ndl’i ? — klausia pro
fesorius.

— Labai

II
1 * i
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Intai praszau, bot 

skaieziau laikraszcziuose, kad 
tamsta jeszkai savo bibliote
kai tarnautojo? — atsake sve- 
ozias.

BALTRUVIENEfL

Džerardvillej kurna pas 
kurna atėjo, 

Susibarė ir musztis pradėjo, 
Plaukus ir drabužius 

susidrasko, 
Pas vai ta pasidavė, 

Doleriu deszimts atidavė, 
Da ir adjutantus turėjo, 

Bet ant to nežiūrėjo, 
Musztyne traukosi, 
Pagellios szaukesi.

! IApleisdamas miestą maždau- 
ginu turėjo kaip in ji atėjo. 2e- 
miszkas giliukis tik tada buna 
mums vertas, kada ji priima
mo ir naudojame pagal ji var
dan Dievo. Turtas ir laime že
mi.szka dingsta, jaigu žmogus 
užmirszta per juos apie Dieva 

Vieszpats 
yra teisingas ir geidžia teisin- 
gystes nuo žmogaus, jam žmo
gus 'turi tarnaut, o nebalvo- 
nui, norinte tasai vadintųsi: — 
szlove ir turtas.

Kur nusidavė Feliksas? In 
svietą, 
isz naujo, kaip tai priesz 
Kas ji ramino? Tas ka duoda 
'.mogui pajėgas; malda ir tikė
jimas. Pažino jog ant nieko bu
vo jo st engimai, pakol ne darb 
sztavo ant didesnes szloves 
Dievo. Stojo dirbtuvėje vienam 
isz mažesniu miesteliu kaipo 
už prasta gizeli.

Po dvylekos metu ranka jau 
no buvo už daug nuvargus. 
Akys kitados žiūrėdamos szvic- 
sni, sziandion pamote savo 
szviesybe. Pažinojo jog turtas 
szios pasaulės ir visokia szlove 
neužganadina szirdies bot pa
kursi imi da daugiau jo geis
mus.

Niekas nežinojo kas jis do 
vienas. Kas-gi galėjo tikėtis, 
jog tai tas garsingas kitados 
meisteris.

Numirė

Na ir kas, — lesia pro-
fHIHIIHIUiniHiHIHHIIII'fhHHIilIlHIHIIHHUHUHM 
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fesorius.
— Tas, kad noriu pastoti 

in tamyste. Ar priimsi tamsta 
mane ?

darba Ir 
maldas, ir pradėjo spekulavot 
idant uždengt iszeigas garbin
go gyvenimo. Spokulacija ne 
nusidavinojo. Priek tani patiko ir turtą dangiszka. 
ji baisi nelaime.

Kada iszkeliavo viena diena 
in Berlina sudegė jo visas na 
mas. Sugryžos rado tik griu
vėsius. Pati gulėjo serganti na
me kaimyno. Paskutinėjo va
landoje i n puolė 
norėdama gelbėt brangenybes, 
bet apsiaubė ja visa liepsna. 
Isznesze ja visa apdeginta. Su
sigraudinęs stovėjo Feliksas 
prie josios lovos.

Kada ėjo su procesija Dievo 
Kūno žmonys kalbėjo jog ta: 
ne tas pats žmogus. Akys jo 
žiurėjo in tolyma szali, melstis 
no gnlejo, laikas nuo laiko pra
virkdavo.

Da vien kirmėlė griaužė jo 
savžine. Begije paskui auksa 
indejo savo ir savo paezios tur
tą ant loterijos. Vakar dažino
jo jog viską praloszo. 
viskas.

— Dievo mano, ar mane 
apleidai! — sudejuodavo isz 
jo szirdies, kiek 'kartu pamis- 
liridavo apie savo nupuolimą.

Sviekata Rožes taip nupuolė 
jog turėjo paszaukt kuninga. 
In tris dienas po tam pakovojo 
ja ant kapiniu.

Plaukai da jauno vyro, paba
lo isz ruposezio in kelias nede- 
les pasidaro Jsz ja senelis.- j.

Meisteris Feliksai tikėjosi 
jog nelaime praloszimo 
turto pasiliks jo slaptybe. B In
do tame. Laikraszėziai plaeziai 
aprasze apie jo nupuolimą. Isz- 
reiszke jo pravarde ir jo neisz- 
mintinga apsiejimą. Apraszi- 
nejo taip-gi gailesti, jog nelai
me patiko žmogų, kuriam nose- 
nei priesz tai ugnis sunaikino 
narna o smertis paėmė paezia. 
Tikėjosi taip-gi, jog isz prie
žasties tiek panesztu bledu, su
dės savo urėdą burmistro, jog 
rokundai gminos nesutinka su 
jo rokundom.
Ant galo dadave: — Buvo tai 

žmogus mokslo ir drūto pasta- 
navijimo. Atėjo nopažinstamas 
tarp mus, dastojo norėdamas 
da augszcziau pastot bet sztai 
szuvis ateities pataiko in narsu 
ereli. ~ 
giau...

Burmistras skaitė tuos 
džius temingai. 
tikrino jog turi neprieteliu, ba 
szuvis puolė isz prieszingo aba
zo.

Kada ant rytojaus susirinko 
miestiszka rodą, meisteris Fe
liksas sudėjo savo urėdą bur
mistro.

Kas kiszosi rokundu gminos 
Hope isztyrinet savo kasztn. 
Laikraszcziu teisybe skolbo. 
Štokas kasoje buvo kolioleku 
tukstaneziu bet ne isz jo prie-

in dirbtuve,

Dingo

ar

savo

idant da karta pradėt 
tai.

sziandion pamėtė

navatna savo gyvenimą

ligonbuteje. Tonais 
ji nunesze, nes ne turėjo nieko 
kuįris jnoni rūpintųsi. (Priešą 
smerti pasako savo spaviednin- 
kui,
beįijh' pankui auk^a ir garbė. 
O dabar mirszta nepažinstamu, 
svetimam miesto toli nuo pa
žinsi amu kurie buvo budinto
jais jo laimes.

— Gerai. Bet sztai kokio
mis sanlygomis: gausi užlaiky
mą ir 10 litu menesiui ir jai tau 
patiks, tai po szesziu menesiu 
pridėsiu dar po penkis litus.

— Asz stengsiuos kad tams
ta būtum manimi patenkintas.

— Na, žinoma. Dabar klau
syk dar vieno ir svarbiausio 
dalyko: nekeneziu, jei mano 
tarnautojas
skaito kokia nors knyga. Jai ta 
kada nors pastebėsiu, busi pra- 
szalintas isz tarnystes. Supra
tai?

nekeneziu, 
laike tarnystes

— E, a'sz neskaitysiu. Ma
no darbas saugoti knygas nuo 
dulkiu, valyti langus, mazgoti 
grindis ir panasziai. Bot asz 
niekuomet neskaitysiu.

Gerai, kaip vadiniesi?
Karolis Szaltyszius.
Gerai, Karoli. Eik dabar 

in virtuve pas gaspadine ir pa
sakyk jai, kad asz tave pri-
ėmiau in tarnyste. Ji tau paro- 
dys tavo kambari. O antra— 
punkt,— valanda ateisi ežia.

• » •

Karolis pradėjo tamysta. Ir, 
deja, jam nepasiseko. Viena 
ryta, užsilipęs ant kopėtėlių, 
buvo taip paskendęs vienos 
knygos skaityme, kad neužte- 
mijo ineinanezio profesoriaus.

— Žemyn! — pasigirdo bal
sas. Nei perkūnas nobutu taip

Girdėjau kad Nantikc, 
Kandasi morezine bobuko, 

Naktimi valkiojosi, 
Apie bode dairosi.

Kad po nogiu nustotu, 
Szunu nelodytu, 

Bogede, sarmatos neturi, 
Nepaiso kad žmones žiuri. 
Niekai bobos, niekai vyrai, 

Apie tai žino visi gerai. 
Ne bažnyczios nereike, 

Vietoje Gavėnioje melstis 
tai kožna keikė, 

Tik tu Dieve susimilk, 
Arba suvis joms protą atimk. 
Yra ten moterių ir szczyru, 
Ir vyru teisingu — geru, 

Bet suvis mažai,
Oi bobutes, tai labai negerai.

*

Po Pennsylvania keliavau, 
Piladelpijoj mieste susilaikiau, 
Ant Reding terminal sustojau, 
Ir tuojaus nakvynes jeszkojau.

O ka, in Lietuviszka szali 
nulapsejau,. 

įknt Sekond atryto apsistojau, 
Kelis centukus. užmokėjau, 
Poniszka nakvyne turėjau. 
Nakvojau ir da pamaeziau, 

0 kas buvo neiszmanau, 
Ne teatras, ne kas kitas, 

Turbut velniszkas dalykas. 
Viernas vyrelis isz darbo 

parėjo, 
Nusiprausė, apsirėdė ir in 

karezema nuėjo, 
Draugus savo pasveikino, 
Ir boles su kitais grajino.

Ir kas atsitiko?
Sztai jo bobele atvyko, 

Szluotkoti rankoje turėjo, 
Na ir Angliszkai prakalbėjo, 

Bet mažai mokėjo, 
Reko kiek gerkle ingalejo: 
“Eikie tu divlau, namo, 
“Ne sedekie karezemoj, 

Vyrelis isz didelio strioko, 
Per langa laukan iszszoko, 
0 kad paliemonai netoli 

stovėjo, 
Bėganti pagaut norėjo. 

Tas ant giliuko pabėgo, 
Namon parbėgo.

Visos moteres ta bobele peike, 
Kuri nakti valkiojosi ir vyra 

‘ keike,
Ir ketina su jaja neužsidoti 

Ne jokio žodelio kalbėti.

išzgazJines nelaimingo vyru
ko. Knyga iszkrito jam isz ran
ku, jis atsistojo priesz profeso- 
niu. Szis atskaitė jo alga ir ta- 

Neszinkis isz sziu namu”. 
Ponas tamsta atstatė?— 

klausia gaspadine, — ka-gi to
kio padarei?

— Nieko tokio, žmogaus ne- 
užmusziau. Bet toji prakeikta 
“Kapitonas Velnias” 
pražudo. Tai labai indomi kny
ga o asz kvailas ir užsiskai- 
cziau.

re: < <

Paskutiniojo glitoje grabu, 
jo grabas randasi paskutinis. 
Smertis lygi del visu turtingu 
ir vargszu. Karaliszkas aukso
rius yra tonais lygus ubagai ir 
valkatai.
Per pasirūpinimą kunigo, sto

jo ant jo grabo murmurine ply
ta ir protas geležinis kryželis. 
Ant akmens iszkalta toks para- 
szas:
Czionais Amžinam Atsilsi guli 

Feliksas Duobkaitis.
Karaliszkas auksininkas ir 

buvusis burmistras (czionais 
vardas miesto iszbrauktas). 
Numirė vietiniam ligonbuti.

Pakajus jo duszoi.
GALAS.

mano

— Hm. Bet asz galvoju ar 
mes ko nors nepadarytumem. 
Ar tamsta turi kitus drabužius 
apart sziu?

-r- Taip, turiu. Bet labai su- 
plysze...

— Dar geriau. Tamsta nu- 
siskusk ūselius ir apsivilk 
anais rubais. Paskiau nueik ir 
nupirk gurnus ant batu ir pri
kalk.

III.
pasisziauszimu 

Feliksas naujo vardo “burmis
tras”

Miestas pradėjo daug persi
mai ny t tuosia laiknosia. Czio
nais ir tonais murai miesto 
pradėjo griūt o su jais ir seno- 
viszki papratimai miestiszku 
gyventoju. Laikai naujos gady
nes reikalavo liuosvbes, už tai 
buvo jiems per aukszta apsiau- 
bime senu muru.

Feliksas buvo turtingu. Tin
tas jo isznesze vertes ant ketu- 
res deszimts tukstaneziu rau
donųjų. Ta'ip turtingu da nie
kas ne buvo miestelije. Bur
mistras ir jo pati galėjo per 
tai rodintis su savo turtu Ir 
pilni buvo pasisziauszimo.

Dirbtuvėje dirbo toliaus, bot 
no taip kaip tai kitados dirbda
vo. Akys paties meisterio jau 
ne prižiurinojo gizeliu, o dirb-

Puolė ir nepūstos dau

zo-
Dabar persi-

Feliksas isz to labai nudžiu
go, buvo tai dvi jo didele gar
be. Padare 
kirtiko ir pagal ji dabar baigė 
savo darba.

Auksinis kirtikas buvo 
gatavas del karaliaus,
buvo tai puikus darbas. Darbas 
Felikso likos iszstatintas ant 
parodos rotužije. Visas miestas 
susirinko ji apžiūrėt ir gėrėtis 
puiku darbu.

Visas miestas likos pared in
das ant priėmimo karaliaus.
■ Pasveikino ji burmistras ir pre 
zesas. Ant rotužes likos inteik- 
taskirtikas laike tam tikro pa
sveikinimo.

— ...Tegul mus mylemas 
karalius priima szita dovana 
padirbta per
kaipo iszreiszkima 
jusu mylestos,

— Nusistebėjo karaliaus pa
matęs taip puiku kirtiką.

— Ar czionais padirbtas? 
Puikesnio negalėtu padirbt ne 
Bortine. O kas ji padirbo?

— Meisteris Feliksas.
— Norecziau ji pamatyt.

Feliksas stojo isz minios žmo
nių. Burmistras nuvedė
priesz karalių. Feliksas giliai 
pas i kloni o jo. Džiaugėsi isz sa
vo darbo ir garbes, kokia ji pa
tiko. Karalius tomino ant jo su 
užganadymu. Patiko jam meis
teris, kurio akys net žibėjo isz 
džiaugsmo.

Esi tamista geru meiste- 
Patiko man tavo darbas.

Dirbkie tamista ant toliaus 
taip. Kielika paimsiu su savim 
in Berlyną, bus tai papuoszi- 
mas mano skarbeziaus. Nuo 
sziandion ponas meisteri aptei
kiu tave mano karaliszku auk- 
sorium. Kada turėsiu koki dar
ba tai ne užmirsziu apie tave.

Paraudonavo visas veidas 
Felikso. Pasiklionojo giliai ir 
pabueziavo ranka karaliaus.

Karalius atsisveikino 
juom szirdingai.

Visi gyventojai džiaugėsi 
isz jo laimes o miestiszka rodą 
prisiuntė jam pavinezevonia ir 
pavadino ji “ 
karaiiszkos malones, 
riuo visas miestas 
žiuri.”

Ant dirbtuves davė 
parasza naujo meisterio su ka
rai i szk u herbu.

Feliksas dabar suvisai užsi
ėmė veikalais miesto. Visur 
buvo pirmas o jo rodos visi 
klauso.

Namie Rože ir džiaugėsi isz 
pasekmes Felikso o uoszvis at- 
lankinejo ji konia kas metas.

— Džiaugiuosiu isz tavos 
Feliksai — kalbėdavo Loms
kis, atneszi mano dukterei ir 
mums garbe isz priežasties ka- 
raliszkos meiles del tavęs, at
vežiau per tai tūkstanti raudo
nųjų ant pavinezevojimo.

Miestiszki rodininkai tankiai 
atlankė narna Felikso. Vynas 
liejosi tada lyg vėlybai nakezei 
o stiklai skąjnbejo garsindami ‘iszpuole, buvo tai ramybe szir- dos.

ISZVAŽIAVO IN 
FILIPINUS

gilukningu vyru 
ant ku- 

garbesu

nauja

o jo rodos

žasties. Tikėjo kasieriui o tasa* 
ant jo vardo praleidinojo pini
gus. Feliksas ne norėjo iszelt 
isz miesto kaipo nuskriaudikas 
jisai kuri miestas vadino liku-

tuves be meisterio tai mokslai- 
no be mokytinio. Meisterys sė
dėjo rotužeje ir rūpinosi reika
lais miesto ir priimdavo savo 
priotolius...

Bet užsiėmimas ant rotužes
nebuvo taip vaisingu kaip ki- tu panesztu per jo neprižiure-

------------- į

Atėjo nopažinstamas ir nopa-
-  -------- , ------ y-- - ---(|”-J 
mi tai dirbo pagal iszdalyta ne stovėjo sargas kuris vėlintu

i i i • i I _•  i i • i

na meisteri.

ežius savo ant uždengimo kasz-

tados dirbtuvėje pono meiste- jima ir apsileidimą.
rio. Prižiurinejc darba isz py- Atėjo nopažinstamas ir nopa- 
to ir vakare, o gizelei matyda- žinstamu iszejo. Bromoje jau 
mi tai dirbo pagal iszdalyta ne stovėjo sargas kuris vėlintu 
darba ir laika paskirta per po- jam giliu'kningos kelioneSj, ba 
____ ‘ * L ' jau kronui no buvo. Apie pu-

Meisterys pradėjo niekint siaunakt iszvažiavo isz miesto
jau kronui no buvo. Apie pu- •_jiLl . V» • . • >

ranku darba, per ka antras ak-1 vežimėlis ant kurio sėdėjo Fe-

Antras? Pirmutinis jau senei svietą ^sricodamas prioglau-
niuo puolė isz kasyklų Gihikio. Uksas keliaudamas in platu

R

— Kam tas viskas?
— Ar tamsta dar nesupra

tai? Tamsta ateisi vėl pas pro
fesorių, jis yra trumparegis, 
tai nepažins tamstos. Tamsta 
užsirekomenduosi 
Szaltysziu, nes Szaltysziu yra 
daug. O kai pakelsi baisa, bus 
viskas gerai.

Ir vėl kažkas pasibeldė in 
bibliotekos duris. Inejo jau
nas vyras ir pasakė nori gauti 
tarnystę.

— Kaip vadiniesi?
— Liudvikas Szaltyszius.
— Kaip? A... Liudvikas. Na 

gerai. Sanlygas žinai?
— Žinau.,

Liudviku >

Žinau
Na tai gausi ne 15 kaip 

anas primyksztis kad gavo, bet
w a * a • M M .dvidcszimts penkis litus.

— Dėkui, ponas profoso-
riau.

Taip tai Szaltyszius buvo 
priimtas antra karta in ta pa

Klovelande pasidarė szitaip: 
O ne kitaip, 

Vaikinas nurasze in Detroitą, 
Pas mergica gromata, 
Kad pas ji atvažiuotu, 

Tai su jaja tuoj apsipaeziuotu. 
Na ir atvažiavo, 

Ir ja gavo, 
In didele pažinti su jaja inejo, 
Mergužėlė ji priversti norėjo. 

In suda ji padavė, 
Tas in platu svietą nusidavė 

Mergina lauke, gal kur 
. pagaus, 

Gal sziaip taip vyra gaus.

>

/Pulkininkas Osmun Latrobe, ežia tarnysta. Jis tarnavo ten 
•n v liti ii* i*i 1*1 *likos paženklintas per prozi- Jki 1914 m. kol iszkilo didysis *• i i • i • • ’ <« t 1 ra* -v f* v j • • idonta Coolidge vyriausiu rodi- karais. Tada Szaltyszius insto- 

ninku del Filipiniszko guber- jo in kariuomene ir nuėjo ka
ntoriaus Generolo Stimson. 'riaUti.* riauti. Jurgis Szaltenis.

Dr. T. J. Tacięlauskas 
Pirmutinis Lietuvlsskas 
Dantistas Mah&nojojs, 
Ant antro flora KHna Batoro.

19 W. Center St. Mahanoy City

■
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MOKINA GROMATNESZIUS KAIP
PRIVALO VAIKSZCZIOT

mokinami kaip turiG romai nosziai isz Norfolk, Va., yra 
vaikszcziot idant nepailstu laike darbo. Taji lavinimu atbūna 
kas diena.

SHENANDOAH. PA.

I
H,

I

I

I.

I

* I

A r

'i'“

H'u ini"

Laižybos
t .'

lintHItHHIIIIIIHIIIHIlMHHItlIltpllHIIHHHIIIIIItlHiniliniHII

DIDELIS SEIMAS “KNIGHTS O F TEMPLAR” /

Vienas jaunas Paryžietis, ku
ris lankei keliaudavo in Lon
doną, idant geriau ap,p pažint 
su tuom miestu, apsakinėjo se- 
kanezia istorija, kuri jam to
nais atsitiko.

— Paėmiau — kalba — 
stancija,vienoj karezomoj ir vi
si buvom linksmi ir valgėm vie
nam pakitjuj.,

—* Diena priesz musu isz- 
važiavima, vaiksztinejau po
kiemą apie penkta valanda va
kare, kad sztąi atjojo kokis tai 
raitelis, vesdamas arki i priesz 
save.

— Praeita Petnyczios va- 
kara buvo laikytas extra susi
rinkimas parapijonu Szv. Juo
zapo parapijos. Buvo apsvars- 
toma keletas svarbiu dalvku, 

• taipgi vien-bal«iai buvo nutar
ta mokėti parapine metine mo
kesti tik po $6.

• — Praeita Petnyczios va- 
kąra garnys lankėsi pas salu- 
ninka ir konselmona Piusza 
Urboną ir pali'ko mergaite.

* — Po musu aplinkiniu slan
kioja viscJki rinkėjai auku no
vos ant straikuojaneziu angle- 
kasiu. Apsisaugokite tokiu ap
gaviku ir pareikalaukite dava- 
da pirm negu ka aukausite.

f Ona Czerkevicziene,
metu isz Vulkano mirė praeita 
Petnyczias pas josios dukteria 
Nalivaikiene. Velione kitados 
gyveno Morejoj o czionais per
gyveno apie 26 metus, josios 
vyras Juozas, įnirę penki metai 

» atgal. Paliko dvi dukteres Na
livaikiene ir Petrauskiene Vul
kane. Laidotuves atsibuvo Pa
nedelio ryta su pamaldomis Sz. 
Juozapo bažuyczioje.

— A nd re w Tom k o,
tu, 506 W’. Railroad uli., likos 
mirtinai sužeistas Park Place 
kasyklose nuo ko mirė. Juozas 
Ulicznik, 24 metu, 518 W. Rail
road uli. likos sužeistus per nn- 
puolima anglies ir likos nuvež
tas in ligonbute.

— Szi vakara atsibus kum- 
sztynes Bukausko su Riškų, 
New Yorke. Kumsztynes pra
sidės apie 9:30 valanda ir tie 
kurie turi namie Radio gales 
5szgirsti pasekmes kumsztynes 
apie ta valanda, per WJZ.

— Frederick McCormick, 18 
medų likos užmusztas per skre
peri prie Mahanoy kasyklų, 
lenciūgai sumalė nelaimingo 
vaiko kana baisiai. Jojo tėvai 
gyvena Filadelfijoj.

PRANESZIMAS MAHANO-
JA.U8 IR APIELINKES

Lietuviams.
i I g ’ * (

Atidariau nauja kriaueziu 
szapa. Padarau visokius siutus 
pagal naujausia mada, taipgi 

czystinam (dry- 
sutaisom taip 
padarom kaip

Praszau kreiptis pas 
(t.22

prosinam,, 
cleansing) ir 
kad isz 
naujus, 
mano.

senu

Vincas Mitchulis
527 \V. Centre St., 

Mahanoy City, Pa.
"v)7

Reading" k

NEDELINE EKSKURCIJA 
IN

PHILADELHPIA
18 Morcziaus ir 29 Aprilaus

Mpecialls treina.< Robatos naktį.
. Isz Iszeia
Shampkin ............................ 1:30
M t. Carmel ...........................1:30
Aahland ................................ 2:21
Shenandoah ........................ 2:00
Girardville.............................2:28
Mahanoy City (Preke $3.25) 2:49 
Tamaqua (Preke $3.25) .. 3:16 
Pribus in Philadelphia .... 6:00 
GRĮŽTANT—Apleis Philadelphia
7:30 vvalanda vakare ta pat diena 
Standard Time.

DUBELTAW 
TIKIETAS$3.50

Ant Readingo Geležinkelio 
ei. ■ ■■ ■■■ i —........ ...............

t Netikėtai ir staigai mirė szius 
praeita Petnyczia gerai žino- 

biznierius
55 metu, gyvenantis

E. Centre uli. Velionis
o sniegą nuo said ve

stu ba atsigulė ir in

Petnyczia gerai
Adomas

žino-
Gu-mas 

maucka 
po 32 
sziupeliav 
ko, nuo ko inszilo ir pailso ir 
a t ėjas in 
trumpa laika mirė. Paliko di
deliam nuliudime paezia Hele
na, (lukterės Szvabienia, 
aptickoriaiH, Magdalena, Boa 
tricijc, 
je kuri eina
Institute. Velionis gimė Gude
liu kainu', Suvalkų gubor., Ma
rijampolės apskriezio. Lietuvo
je paliko broli Antana ir sese
rį Marijona (‘zerniauckiene o 
Amerike broli Joną kuris gy
vena Los Angeles, Kaliforni
joj. Laidotuves atsibuvo l’tar- 
ninko ryta su pamaldomis Szv. 
Jurgio bažnyežioje.

pat i 
’* ?a- 

Aloksa nd ra ir Eugeni - 
mokslą Drexcll

t Kūnas Viktorijos 
rickienos,

Žlib

inėtu, kuri mirė 
Morgantown, \V. Virginijoj, li- 

tvežtas pas szvogeri Juo-kos a
za Dūda po 158 Swatara Avp. 
Velione su vvru iszvažiavo in 
Virginija asztuoni metai mi
gai. Paliko vyra ir kelis vai

su pamaldomiskus. Palaidota 
Panedelio rvta.

Wilkes-Barre, Pa. — Garnvs 
r t

lankėsi pas pil. A. Draugelius, 
135 Nicholson St., ir paliko di
doka sunu.

— Gamys lankėsi pas pil. 
j Dr. W. L. Brookus, 6 Park av.,
paliko dukteri.

— Garnys lankosi pas pil. 
.L K. Staliotaili, 397 Academv 
St., ir paliko sunu.

— Garnys 
.Joną Kaujiet i, 
paliko sunu.

— Sumano apsivestį Jonas 
is isz Wilkes-Barre su 

Magde Daimancziufe isz Sugar 
Notch. .Jonas Suldikonis su 
Ona Kelinskiute, 
Wilkes-Barre; Jonas Baronitis 
isz Warrior Run su Ona Bo- 
manskyle isz Kingston.

’i ir

V

lankosi pas pil.
362 Stanton St.,

Saldi konis 
abudu

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. BOCZKAUSKAS-CO 

MAHANOY CITY, PA.

Wilkes Barro ir aplinkine.— 
Nuo 1 Sausio likos papildyta 
11 -ta žudinsta, kada Tamo- 

, 62 metu isz Ed- 
mire ligonbuteje 

nuo sužeidimu kokius aplaike 
per nežinomus užk'lupikus ar
ti savo namo.

Arti Prestono automo
bilius t l enke in stulpą per ka 
užsidegė gazolinas nuo ko bai
siai apdegu Aleksa Kania ir 
Fran.is Kinsell isz Mountain 
'Pop, mirdami kada juos veže 
in ligonbuto. Vincas Glauskis 
isz Sugar Notch ir kitas vyras 

apdeginti

Itcese 
vardsvillos

kada

taipgi likos baisiai 
ir kaip rodos mirs.

No. 196 
Viosz., Jczuso Kristuso. .

No. 197

ANT GAVĖNIOS
IHIIMiniMllinHIlIlIHIHIIHIHIIHlliniHIIIIIMI liniHHIMlHI

Stacijos arba Kalvarija
...10c

Graudus Verksmai arba 
Pasibudinimas prie Apmislinimo Kan- 
ezios Vieš., Jczuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal seno- 
viszka būda. ..................................10c

MALDA-KNYGES

Balsas Balundelifl arba
II

576

No. 185
Mažom SzultincliA Dievo Mylistu.
Naujausia spaudimas su Officium bu 
dadėjimu litanijų, maldų ir giesmių 
prie Paneles Szvcncziausios.
puslapiu, puikiai apdarytu drūtais 
minksztuis skurineis apdarais su ka
bute, auksuoti lapu krasztai... .$2.50

No. 186 Balsas Balandėlis, tuoj 
pati knyga kaip virszuj parodyta, tik 
apdaryta plonais kietais skurineis 
apdarais..................................... $2.00

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

No. 188 Aniolas Sargas; yra tai 
naujausia malda-knygele, su bažny- 
czios aprobatu, 418 puslapiu, visos 
reikalingos maldos, skurineis minksz
tais apdarais, puikiai iszmarginta, au
ksuoti lapu krasztai....

No. 189 Vainikėlis,
maldų knygele, mažiausia knygel lie
tuviu kalboje. Skurini juodi minkszti 
apdarai, auksuoti lapu krasztai, 302 
puslapiu, didelis atsakus drukas $1.00

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

. . . .$1.50

..........$1.50
kattdikiszka

— lieji-ar yra tonais kas! 
•— suriko 
kli ir nuveskitein tvarto.

Tarnas iszbcgo ir atsake:
— Perprastom pono, — bet 

ant nakvynes pono ne galime 
priimt, ne pono arklio no gali
me patalpini, ba tvarto vietos 
nesiranda o ir namo viskas už
imta.

atimkite mano ar-

pasilikt ant 
mus no vra

— Nieko teisingesnio nesi
randa, atsake pakelevingas, — 
žinau jog turėtum aplaikyt do
vanele už savo darba; ne bijok 
mano brolyk, bukie tvirtas jog 
iszkoljaudamas ryto, ne užmir- 
szu apie tave.

— Bet asz apie tai no kal
bu mano, ponas, ponas czionais 
pribuvai ir nori 
nakvynes, o pas
vietos no del pono no arklio. 
Turi ponas nusiduot in kita 
viosznami.

— Suprantu gana gerai ma 
no mylemas, juk asz už po- 
cziaus ne iszaugintas? nuolatos 
esmių kelionėje ir žinau vipo- 
kiu papratimus; ne bijok ir 
nieko, nesigailėsi to; isz tavo 
veido matau jog esi geras vy
rukas, bet pasirūpink, idant 
mano arklys turėtu gera prie
glauda.

Paszokes 1 ai, 
svetaine, palikdamas arkli ant 
kiemo.

Matau jog tai kokis 
kvailas kurezias, asz jam kal
bu idant nusiduotu in kitur, ba 
czionais vietos nesiranda, o jis 
man kalba apie nagrada. —Na, 
ir k a asz su juo arkliu veiksiu’/

— O ka, turi priimt ir ga-

asz

ėjo tiesiog in

•r*

*•
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Miestas Detroitas -puikiai pas i rengi ne ja ant priėmimo delegatu Knights of Templar

■ !'#

kurio suvažiuos in czionais Julajaus menesyje. Apie 250 tukstaneziai 
žinot tame laike. Ant paveikslo matome masoniszka narna kuriame sejmas atsibus ir vyriau
sia pirmsedi tosios organizacijos.

žmoniu ketina suva
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juom daryt?
czionais atvaro

ezias?

rė asEina gaspadine pas savo vy
ra ir pradeda rodavo!is ka su

Ar nogla ji 
pas mus taji 

nuobrodi o ka priek tam kur-
nori sau eiti, o ka 

mes duosim jam valgyt ? aut'ko 
gules ?

— Juk ne spa sabas ji isz- 
most už duriu, — tarė vyras, — 
duosis jam tas, kas pasiliks 
nuo svecziu o ant kėdės persi
mi egos.

Nubėgau pas savo, draugus, 
o kada pasakiau jiems visa at
sitikima nusijuokem visi szir- 
d i ngai.

l’žskambino ant piet, sueina
me, pradėjo neszt valgi ant sta
lo. Kurezias eina paskui slūgi
ne ir paima paskutine vieta 
prie stalo be pavelinimo. Gas- 
padorius ant jojo užriko.

— Hei, mano ponas, 
nais tik del darinktu svecziu. 
del pono stalas uždengtas at
skirtam pakajuje,

— Nieko, nieko, pone gas- 
padoriau, pasipažinstu ant vis-

A o

kas

ezio-

na, — atsilepiau in tarna, 
idant už bromo ne iszbogtu, nes’l ko, žinau kaip gyvent su žino
ki ta i p būtumei atsakaneziu už 
ji. Matyt, jog tasai žmogus yra 
kurezias.

Nusidaviau paskui in svetai
ne; matau, jog svoezias eina in 
kukne; gaspadine tais paežiais 
žodžiais ji pasveikino, jog del 
jo nesiranda vietos.

— Tikiu labai,
— atsako jai su didele 

jog taip puikio- 
nc štokuos man 

vietos. Tegul poniute netriusia 
taip ir mane neperpraszinejo, 
nes prisipažinstu jog esmių 
kurezias, kad ir su anuota isz- 
szautu prie mano ausu, tai ne 
iszgirscziau.

Po tam inoina in pakaju, sc- 
• da sau ant kėdės prie pecziaus 
kaip locnam name:

nimis ant szio svieto. Ant pa
ežio galo pribuvau ir gale at
sisėsiu. Praszau pono pavėlink 
man tiek, bile gerai pavalgy’- 
tau...

.Juokai mus paėmė, jisai 
savo trauke:

— Praszau,
apie mane, nepavelinsiu ant to.

— Ka-gi daryt su kur- 
czium? Turėjome priimt ji prie 
savo draugystes.

Padalino valgi, k u rėžias val
go už keturis.

I • J 1 R-.-

VIS

nesirūpinkite
mano po-

niute, 
paguodonc, - 
je svetainėje,

NAUJI KANALO MILŽINISZKI VARTAI
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Po piet, kada reikėjo užmo
kėt už valgi, iszeme masznele 
isz kiszeniaus, padėjo 60 feni- 
gu ant stalo.

— Mano ponai, — tarė gas- 
padorius — daugiau reikc isz- 
mokot. '

— Ne

mano žodžiu nepaiso.
Paszokome visi tuojaus 

nubėgome pas ji, nes 
ant niek, durys uždarytos, 
galėjome atidaryt.

Juokai paėmė mus visus, asz | ant laivo,, turėsiu gilinki su 
visaip priesztaraudamas ant I tavim tonais susitikt ir papra- 

szysiu tave ant geru pusrycziu, 
idant už szlekta tavo nakvynių 
ant kedos isznagradyt. Gero ir 
greito pasimatymo!

Po tam užkirtęs arkli, nujo
jo tolyn, o asz net pastirau nuo 
nusistebėjimo, kaip jisai gerai 
atlosze ta visa perstatymą'kur- 
cziu.

iszlaimet laižybas, tyczia 
ir pastanavijau nudavinet kur

diškas ežias ir tai man gerai nusise
ko. Aupratau isz pono kalbos 
vakar jog ketini rytoj keliauti

ne-

kureziaus, apsimalszinome ir 
pradėjom klausyt prie duriu. 
Kurezias kalbėjo pats in save.

— Kokis isz manos nelai
mingas žmogus! negirdžiu. Gal 
kas iszmuszt duris! O gal ma
no apiploszt... gal mano nužu- 
dinti... o asz to ne iszgirsiu!... 
Ha, visa naktį neužmigsiu, 
žvake noužgesysiii, kad nors 
galocziau gintis ir iszbandysiu 
mano pisztalietus, jaigu kas 
man norėtu padaryt kokia 
skriauda !..«

Vienok neatėjo prie to, da
viau jam pakaju, o asz persė
dėjau visa nakti ant kėdės prie 
kaminėlio, graudinausi ant jo
jo nelaimes.

Ant rytojaus atsikėlė kur- 
czias, liepe pabalnot arkli, o 
užmokėjo tarnui, kas prigulė
jo, atsisėdės ant arklio ir taip 
in mane atsiliepė:

— Perpraszau labai poną, 
už prisisavinima tavo lovos va
kar. Vienas isz mano prieteliu, 
kuriam czionais pereita vaka- 
ra atkalbėjo nakvynes, ėjo su 
manim isz laižybu ant 20 mar
kiu, jog czionais jokiu spasabu 
negausiu nakvynes.

visa nakti

Noreda-

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

lizbaltutmuoja Ir laidoja tninuriua 
ant visokiu kapiniu. Pagrabua pan>o- 
azia nuo papraaeziaualu LM prakil
niausiu. Farsam d o automobilius da) 
laidotuvių, versliu, kriksztynlu l| 
kitiaroa pasivažinėjimams.

M4.ll T»l.*cnu 1W7B-M.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, krikai- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir L t 
520 W. Centre St.. Makanoy City. P<-

Pasamdo

PRIIMTA IN OSAGE INDIJONU SZTAMA
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nas man skriaudos 
užmokėsiu.
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Tioje vartai svėrė 700 tonu kurie buvo indeli in nauja kanalu Lockport, Ill., yra po 63 . » » _ — i **'*•*.
pėdas augszczio irkasztavo du milijonus doleriu, kuriuos atidaro eloktrikinei motore!.

pono gaspador, no, 
atsako kurezias, nedaryk po- 

, asz pats 
Norints žmogus 

nepasirodęs kaip privalo, kaip
mane ponai matote, nes vienok 
isz miolaszirdystes Dievo atsi
ras skatikas kiszeniujo. Per-' 
praszau nužemintai, justi go- 
radojystes, jog norite už mano 
užmokėt, ne galiu priimt.

Sztai ateina slogino su žva
ke rankoje, idant paklot lova. 
Paregcjas ja ja kurezias, atsi
stojo nuo stalo, pasikloniojo 
visiems ir nuėjo in miegstube, 
o mos da pasilikome pakajujo, 
kone trukdanti nuo juoku isz 
jojo navaitnu apsiejimu, kokius 
tasai žmogus iszdaro.

.In koįes miliutas inpuole slū
gine ir szauko in mane:

— Aut meiles Dievo pone, 
bogkio kogreieziausia. Ta-aai 
žmogus i nėjo paskui mano in 
pono miegstube ir n.usirodo, 
idant atsigult in pono lova, ant » / t J t. Ji *
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Pana E. Finatti, sokretorka prie bjuraus Indijoniszku 
veikimu, likos priimta in Osage Indijonu sztama per vada 
White Horse Eagle, kuris jau turi 106 metus, kuris uždeda 
garbes kepure iez plunksnų ant panos Finatti galvos.
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