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ISZAMERIKŪS; DVYNAI-KUNldAT NEPAPRASTAS

VAISIAI SOCIALIZMO
DVYNAI BUS INSZVENTY- 

TI KUNIGAIS.

SŪNŪS ISZGUJO SENA MO
TINA ISZ NAMO KAD NE 

SUTIKO SU JOJO 
MOKSLU.

ATSITIKIMAS
I

DU PANASZUS

ANTRAS TOKIS ATSITIKI
MAS ANT SVIETO.

Niagara Falls, N. Y. — Po- 
vylas ir Franciszkusir
driek’sa i,

— Valter Sellig- 
politikierius, iszva re isz

VYRAI
VIENAS IN KITA.
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I len- 
dvynai isz Buffalo, 

N. Y., užbaigė seminarija Oui’Į
Lady of Angels, Niagara Uni
versit ėte ir bus inszventyti ant 
katalikiszku kunigu Szv. Juo
zapo katwlroje, Buffalo, aloi- 
luinczia Subirta priesz Kalėdas.

Stnninarijos perdetiniai sako 
buk yra tai pirmas tokis atsiti
kimas, kad broliai-dvynai pri
imtu luomą kunigystes tuom 
paežiu kartu. Tik vienas tokis 
panaszus atsitikimas buvo Eu
ropoje daugeli metu adgal.

Hendricks dvynai turi po 28 
metus, o nuo užgimimo niekad 
ne buvo persiskyrė, lankyda
miesi in ta paezia mkslaine, (a 
paežiu k lasu net seminarijoj 
ir ant’galo priėmė primicijų ta 
pati laika.

GIME IR MIRE TA PACZIA 
VALANDA.

A na diena t n r-

o kad jam 
tankiai barda-

J valanda priesz

RUKSZTI MIRTIS.
Chico, Calif. — Dvieju metu 

amžiaus Lesteris David inpuo- 
le in asztuoniu- gorčių puodą 
kuriame buvo actas ir prigėrė 
pirm negu motina galėjo ji isz 
tonais isztraukti. Vaikas in- 

puodą galv;i pirmyn.
isztraukti.

<

senos gele- 
dideli gisžef-

ta,”
ra uja isz gailesties.

sūnus taip inirszo 
kad isz met e j a ja

Chicago, 
man, 
namu savo sena motina už tai 
kad senuke ne norėjo sutikti su 
mokslu socializmo in kuri jo
sios sunūs karszt'ai tikėjo. Sū
nūs stengėsi inkvept in molina 
socialiszka dvasia 
tame nesisekė,
vosi su motina ir visaip plūdo 
ant senukes. Molina ne mažai 
iszliejo aszaru aut klystanezio 
sūnaus, melsdavo Dievo idant 
sunu permainytu, bet paskuti
niu kartu
ant motinos,
isz namu. Tokiu bodu padeka- 
vojo motinai už iszauklejima ir 
visus jos rupesezius iszaugini- 
me nedoraus sūnelio.

Selligmonas yra karsztu so
cialistu ir koaiszkiausiai paro
do prie ko žmogų tas socializ
mas veda, aisz’ku, kad socializ
mas griauja ir naikina ramybe 
ir laime namie.

New York.
tingas fabrikantas naminiu ra
kandu Karolius Richardson 
mire nuo sužeidimu kokius a.p- 
laike per automobiliu 15 diena 
Gruodžio, 11
piet. Ta paezia diena, ta paezia 
valanda automobilius užniusze 
liolelini tarnu Henrika Negrei-'yj 
Ii. Rodos tai nebūtu nieko ne
paprasto, bet Richardsonas tu
rėjo nepaprasta atsitikima ke
turi metai adgal, kurio niekas 
negali iszaiszkint.

Tula 
adgal, Richardson

SZERIFAS IR JO ASISTEN- 
TAS NUBAUSTI UŽ 

DEGTINES 
j SZMUGELI.

Eas*t St. Louis, Ill., —Gruo
džio 14. — Alexander kauntes 
szerifas Leslie B. Roche tapo 
teismo nubaustas vienais me
tais ir viena diena baudžiamo
jo kalėjimo ir $5,000 pinigais, o 
jo vyriausias deputy szerifas 
Ernest Rink nubaustas metais 
ir viena, diena baudžiamojo ka
lėjimo ir $3,000 pinigais.

.Juodu buvo kartu su trisde- 
szinit keturias kitais asmeni
mis atiduoti in teisino rankas, 

|kaltinami del sąmokslo su but- 
įlegeriais ir svaigalu szmugelio.legeriais ir svaigalu szmugelio. 

.. i kaltinamieji prisipažino 
kalti qsa.

Paskutines Žinutes
vakaru, metai

su ke-
ket uri

ėjo
liais draugais in hoteli. Duris 

atidarė h oteli n is tarnas
n u s i s t e be j o pa rege-

Staiga i

GYVASTIS UŽ SZUNI.
Beacli Haven, N. J. — “Ji

sai norėjo užmuszti mano szu- 
ni, o kada ir man norėjo už
duoti su szmotn geležies, tada 
ji kirtau su kirviu.” Taip kal
bėjo Szimas Conhlin, 52 metu, 
sude laike tyrinėjimo kodėl nu- 
žaido Joną Carlson, 

savo
keturis kartus 

kada mate kad jau 
negyvas, nuėjo 

sau malsziai ir atsigulė.

cotrrmn kirto 
daugiau 
per galva, 
Carlsonas

45 metu, 
prieszui

kaip
o
v ra

Isz Visu Szaliu įgautas
GASPADORIUS SUTIKO VA

GI PRIE TVARTO; PRI- 
GELBEJO
ARKLIUS IR VAGI 

SUĖMĖ.

. ""

BROLISZKA MEILE
PAVOGĖ LĖLIUKĖ 

MIRSZTANOZIOS SAVO 
SESUTES ANT 

KALĖDŲ.

DEL

Hamburgas. — Gera davada 
broliszkos meiles davė vienas 
jaunas vaikinelis sekaneziu bil
du :

Ejdamas uliczia paregėjo 
priesz narna sedinezia 
mergaite bovijentiasia su lelu-

Prisartino^prie josios, už-

ui i ežia
maža

VAGIS

VOGTI

Artimam kaimeSuvalkai. — 
ūkininkas D. turėjo ta ja laime 
kad jojo arklinyczia tankiai 
atlankinejo vagys. Jojas isz 
miesto nakezia paregėjo koki 
tai žmogų selinanti prie tvar
to. Pasivįjas nepažinstama už
klauso smarkiai:

l 4

PER DAUG
TIKEJIMAO

PAAUKAVO SAVO MOTINA 
SUDEGINDAMAS JAJA 

ANT LAUŽO.

vra

mire in

Pa. — Foster

darvti pas

Ben-

ko.
klauso numera namo vardu ir 
pravarde ir užrasze in knygu
te, pagriebęs leliukia isz ranku, 
pradėjo bėgt. Ant riksmo mer
gaites pradėjo vijtis paskui va
gi o pavija, nuvedė priesz poli
cijos kamisoriu.

Užklaustas del ko teip pada
re atsake: Nepavogiau lelukes, 
tiktai norėjai nuneszt del namo 
mirsztanczios sesutes, <kuri 
kanecz spyrėsi lelukes ant Ka
lėdų, o kad esme vargingi, ne
galėjome jai pirkti, todėl pa
ėmiau jaja mergaitei idant pa

sesutes

o kad esme vargingi

Kas esi?” — Mat tuoj da- 
siprato kad tai kokis nepra- 
szytas sveczes vėl ateina at
lankyt jojo kiemą. 

4 4

užklausė nepažinstamas. 
4 4

O kas 'tu per vienas?” —

Asz esmių naktinis kup- 
— atsake ūkininkas.

Ir asz tokiu esmių,” 
busime drau-
■■

, ’ ’

ir jisai ta

Vied n i us. — Ūkininkas Onu- 
pras Kapsai k a isz kaimo Orą, 
staigai papaiko isz priežasties 
skaitymo per lankei biblije. ir 
nutarė save sudegint už papil
dytus griekus, bet niekas ne
norėjo isz kaimecziu padėt ag
ni po laužu, ant galo nutarė 
paaukaut savo senuke motina, 
nes jo motina turėdama vardu 
.Ievos, o kad pirmutine motore 
nusidėjo priesz Dieva,
mane kad isz jos bus geriause 
auka.

Na ir

todėl

Nakties

SKUPUOLIUS DU KART 
TROTIJA.

Philadelphia. — Auromis Ro- 
sengross, kupezius 
žios, patrotino “

kuris dabar sau net peisus 
Ana diena 

atėjo jisai pas P. M. Knapp ku
ris Žydui pasiūlo pilna baczka 
senos geležies, palikta per koki 
tai žmogeli kuris gyveno kaipo 
pusteininkas ir nesenei mirė. 
Knapp pareikalavo du dolerius 
už baczka geležies, o Žydas no
rėjo duot tiktai doleri. Dere- 
damiesi iszverte baczka su ge
ležimi isz kurios iszsirito (lan
gelis auksiniu ir sidabrinio pi
nigu. Po perskaitymui pasiro
do kad isz viso buvo baczkoje 
800 doleriu. Kokia buvo Žyde
lio gailestis kad nenupirko, tai 
patys skaitytojai galite dasi- 
prast.
ISZ SKUDURININKO 

PASILIKO TURCZIUM.
Reading, Pa. — Marksas 

Gordon, Žydas, kuris lyg sziam 
laikui rinko skudurius ant ulv- 
(*ziu, aplaike žino isz Londono, 
buk jojo tėvukas mirė ana die
na palikdamas jam turtą ver
tes ant 80,000-doleriu. Gordon 
iszsirenge in užmari idant pa
likta turtą atsiimti.

MAJORAS UŽSIĖMĖ PAR
DAVINĖJIMU MERGINU 
ANT PALEISTUVYSTES.
Poughkeepsie,, N. Y. — Ro

bert Kent Jr., kuris yra majo- 
rium Amerikoniszkoje kariuo
menėje Washingtone, likos 
arcsztavotas drauge su ketu
rioms moterems rodaųzeje ar
ti czionais. Vakliszki agentai 
nuo senei nužiurinejo Kentą, 
kad jisai užsiiminėjo prikalbi- 

a • a t • a a

RADO ANT KELIO DVI NU
ŽUDYTAS MERGINAS.

Baltimore, Aid. — Prie Anna- 
polis plento likos surastos dvi 
jaunos mergaites, gimines, su 
sudaužytais pakausziais: Mare 
Stolba, 16 'metu ir Thelma 
Black, 15 metu.

Kodėl mergaites likos nužu- 
dintos tai tikrai da nedažino- 
ta, bet palicije yra tosios nuo
mones kad mergaites važiavo 
automobilinje o kada ne norėjo 
pasiduot iszgamomsplikos nu- 
žudi irtos.
PER 60 METU MOTERE 

RĖDĖSI KAIP VYRAS.
Saratoga Springs, N. Y. — 

Charles AVarner, 82 metu, kuris 
užsiiminėjo maliavojimu namu 
ir popieravimu, yra motore, pa
gal isztyrinejiina daktaru Uti
ca ligon'butes in kuria Warno
ris likos atvežtas ant gydymo.

Motore sake kad niekas ne
dažnuos josios tikra pravarde. 
Sake kad būdama maža mer
gaite, motina iszvažiavo su ja
ja in Kanada, kur jaja paliko 
per keturiolika metu. Kada 
motina pasiliko naszle, mergai
te norėdama uždirbti vvriszka 
mokesti, persi rodo ant vyro ir 
lyg sziai dienai persistatinejo 
save kaipo vyras. '

gimines

jiems
bet labai
jas žmogų panaszu in save kaip 
du laszai vandens. Richardso- 
nas taipgi nusistebėjo labai ir 
pradėjo kalbelis su tarnu, ant 
galo dažinojo buk jojo pravar- 

Henrikas Negreiti, pa
einantis isz vargingos szeimy- 
nos Franci joj, turi 51 metus ir 
giine 'litą Gegužio. .Richard- 
sonas da labiau nusistebėjo nes 

paezia diena gimė,
tame paežiam mete ir turėjo 
taipgi 51 metus.

Ant galo Richardsonas pra
dėjo nerimaut apie taji pana- 
szuina žmogaus in save ir ant 
galo nuėjo pas garsinga astro
logą Lee idant tasai jam taji 
dalyku iszaiszkintu, kuris jam 
apreiszke, kad juos abudu pa
tiks nelaime ta paezia diena. 
Na ir tai'p atsitiko.

MIRĖ ISZ GAILESTIES 
IR ISZGASTIES.

Chester, Pa. — M rs. Grace 
Evains, .paregėjus palicijanta 
neszanti ant ranku arti jos na
mo sukruvinta vaiku, mane 
kad tai josios šuneli atnesza 
jai ir taip persigando kad isz 
gailesties ir iszgasczio puolė 
ant žemes be gyvasties. Vaikas 
prigulėjo prie kitos motinos.
Vaikas važiuodamas ant dvira- 
czio susidūrė su automobilium 
ir smarkiai likos sužeistas. 
Daktarai apžiureja kuna mo-
teres, nu (are kad mirė isz prie
žasties trūkimo szirdies. Meile 
motinos del kūdikio matomai 
buvo didele.

PAVOGĖ 59 AUTO
MOBILIUS.

Mauch Chunk, Pa. — Už pa
vogimu 59 automobiliu ir api- 
plesziina 104 namu, 
Kwiatkovskis

Antanas
,19 metu , isz
likos areszta-

Washingtone

bet persi-

11 Hazleton, Pa. 
apsirgo ir sukrito ant uliezios 
7 metu Mikola Faran, 
kėlės miliutas.

Sunbury,
Spangiai’, 58 metu, persigando 
proliibicijos agentu kada atėjo 

ji krata, kad isz 
baimes pasikorė kuknioje.

It Uniontown, Pa. -
jaminas Epley, 72metu teip už- 
vydo savo sūnui Hiram 22 mė

sų naszle 
Emma Lincoln, sutikės ji ant 
kelio, nuszovc ant smert.

V Mount
Harry? Fernok, 
ėjos pas savo kaimynu Papeni- 

idant

tu, kuris merginosi

Carmel, Pa. 
, 45 metu y nu-

ka, papraszo mergaites 
jam duotu stikleli namines. 
Mergaite nežinant, padavė jam 
korboliaus, kuri iszgere ir kri
to ant grindų negyvas.

It Houston, Tex. 
tinio kalėjimo Blue Ridge pa
bėgo penkiolika 
ku kaliniu.

Haga. — Isz Celebes, In
dijos, danesza, buk kalnas už
griuvo du kaimus, 
žmonių likos užmusztais 
daug sužeista.

11 Scranton, 
rankini nužudė Marcus Pasco 
47 metu, arti namu. Nužudytas 4 
buvo angliniu kontraktorium 
turėdamas po savim 50 darbi
ni'! ilk u.

H Ashley, Pa. — Vietoje na
mines, Harry Czesnak, tėvas 8 
vaiku iszgere karboliaus per 
klaida mirdamas ligonbuteje.

If New York. — Artliuras 
Needles, 62 motu, prezidentas 
Norfolk & Western geležkelio, 

pana Kditą 
Szv. Bartla-

stikleli

Isz vals-

Moksikonisz-

Keliolika
ir

Pa. — .1 nod- 
y

apsipacziavo

nejimu merginu ir moterių in 
pa leist u vingus urvas ir dauge
li iszsiunte in Pietine Amerika, 
todėl pradėjo ji sekt ir ant ga
lo suėmė su merginoms, kurias 
ketino iszsiunsti isz vienos 
valstijos in kita. Kent likos pa
statytas po $10,000 kaucijos o 
merginos kožna po $5,000.

DAUGIAU PERSISKYRIMU 
TARP VEDUSIU PORU NE 

KAIP APSIVEDIMU.
Washington, D. C. — Mete 

1927 Su v. Valstijose pasididino 
skaitlis gyventoju,
skyrimu taipgi buvo daugiau 
ne kaip apsivedimu. Szimet vi
sose dalyse Suv. Valstijų už
augo gyventoju ant 1,492,212 
ypatų, apsivedę 1,200,694 o 
persiskyrė 192,037 poros. Prie
žastis tiek persiskyrimu yra, 
kad tiesos yra labai lengvos ir 
persiskiria nesutinkamos poros 
isz mažiausios priežasties.

Nanticoke, Pa., 
votas per steitine palicije. 
Kwiatkovskis turėjo du pagel- 
bininkus lame darbe, kuriu ji
sai neiszduoda.
PANDITAI DINAMITAVO 

TRUKI.
Mexico City, Mėx. — Pasa- 

žierin'is trūkis einantis isz Gu
adalajara in Colima, likos isz- 
nesztas per dinamika arti Que
mado. Lokomotiva ir keli va
gonai likos iszversti isz begiu 
ir keli kareiviai užmuszti kai
po ir du banditai.

SZESZI ANGLEKASIAI 
UŽGRIAUTI.

Drakesboro, Ky. —
anglekasiai likos ‘užgriauti 
Black Diamond kasyklose. Du 
anglekasiai iszsigel'bejo, nes 
dirbo toliau nuo savo draugu. 
Nėra vilties idant nelaimingus 
iszgcflbetu gyvus.

su
Clarke, 26 motu, 
ni i e j a u s b a ž n y c z i o j e.

11 Mount Carmel,
Petras Januleviczius, 36 metu, 
likos užmusztas Alaska kasyk
lose. Velionis buvo nevedos ir 
gyveno czionais daugeli (metu.

Kamajai, Kokiszkio aps/ 
(“V-bos” kor.) — Lapkriczio 
7 d. nusiszove vietinis policnin- 
kas. 1 *

Nusiszovimo priežastis, nuo
bodus gyvenimas.

Pa.

Rokiszkio

TEISYBE PASAKĖ.

Sze^zi

I

daryt sesutei jdžiaugsma. Todėl 
paėmiau josios adresa idant po 
mireziai sesutes, galetau lelu- 
kia jai sugražyt. Asz ne vagis 
ir meldžiu mane nebaust — 
melde su aszaromis vaikinelis.

Klausytojai tuom susigrau
dino, nueja in namus ant tik
rųjų persitikrino visa teisybe 
ir vargingai szeimynai sudeja 
piniginiu auka iszcjo laukan.

NEPAPRASTAS 
STEBUKLAS

SZV. P. MARIJOS.
Raguža, Czckoslovakije. — 

Senoje bažnyczioje, kuri likos 
pastatyta 13-tam szimtmetije, 
surado medini stovyla Szv. P. 
Marijos, kurios akis paezios 
atsimerkia ir užsimerkia. Pir- 
miause tai pamate kuopele vai
ku kurie atėjo pasimelst in baž- 
nyczia, paskui dau’gybe ir su
augusiu žmonių. Dabar su Ra- 
gaža atejna tukstaneziai žmo
nių pažiūrėti tojo nepaprasto 
stovy!o. Bažnytine valdže pas
kyrė tam tikra kamisije ant 
isztyrinejimo priežasties tojo 
mivkczibjimo akiu.

n y ežia

— mote pakeli paperosu

NUŽUDĖ MOTINA UŽ 
PAKELI PAPEROSU.

Berlinas. — Miestelije Rhu- 
leben, 45 metu nepilno proto 
Maks Pappke, žveriszkai už
klupo ant savo 71 motu moti
nos kuria nužudė. Motina pa- 

, kurie
pasipylė ant szlapiu grindų, ka 
užtemimas sūnelis, teip inirszo 
ant savo motinos, suplakdamas 
jaja ant smert su szmotu gele
žies, po tam nuėjo in policije 
apsakydamas ka padare. Sū
nūs nesenei buvo iszejas isz 
paikszu priglaudos ir 
arcsztavotas.

ežius
“1

sake vagis — “
gaiš, o kur tu joji ?”

“Sztai 'pas ta ūkininką, ku
rio triobos matyt; turi jisai ge
rus sarezius, noriu matyt juos, 
gal pasiseks padaryt “andeli.”

“Taigi ir asz del to paties 
reikalo einu pas ji, 
linksmai vagis, - 
bus lengviau atlikti taji dar
bą.”

Kada inejo ant kiemo, szu- 
nes mėtėsi prie ju, bet pažine 
baisa savo pono, apsimalszino, 

vagilius nusistebėjo tokiu 
pasielgimu szunu, susznabžde- 
j°:

“Jsztikruju tu turi koki “gi- 
liuki,'t’ kad tavęs ne sznnes ne- 
p ja u ja.”

“Taigi matai. Eik dabar in 
arklinyczia, o asz sergėsiu.”

Vagis pradėjo su'kinct spy
na, bet neingraužia!... Alatyda- 
mas tai ūkininkas prieina ir 
nusijuokęs kalba:

“Menkas isz tavęs vagis, 
kad ne spynos nemoki atra
kini. Pamatysi kaip ji man at
sirakins, kaip tik atkalbėsiu 
tam tikra maldele.” — Ir be- 
niurnedamas sau po nosia, isz- 
eme slaptai rakta ir atrakino 
spyna, vagis tuom labai nusi
stebėjo.

“Matai kaip daro gori amat- 
ninkai, ne taip kaip tu, netikė
li. Iszmokysiu asz tave vėliau, 
dabar eik in arklinvezia ir isz- 
vesk arklius.”

Vagilius su nenoru eina in 
vidų atsargiai, kad arkliai ji 
neinspirtu o ūkininkas tuom 
tarpu užtrenkė duris ir užra
kino vagi tvarte.

Szeimyna ant riksmo gaspa- 
doriaus sukilo, vagis (matyda
mas kad gavosi in slaistas, at
siklaupęs melde dovanojimo, 
bet bernas ji gerai apkūlė, su- 
riszo ir nuvežė iin miesto kalė
jimu.

vagis —

> y

likos

vaikszti-Viename mieste, 
nėjo Žydas grinorius su krome- 
liu, jog vos pavilko kojas, pra* 
szydamas valgyti, nes no galė
jo isz savo k romeli o ma Rytis.

Gal už nedėlios tasai pats Žy
delis užeina pas viena sztor- 
riinka, o klerką pamatęs pa- 
szauko:

— Ana! no senei ubagavai, 
o szedion iszrodai kaip kup- 
czius.

O Žydas atsako:
— Nu, ar tai dy vas I —- Ju& 

szedion sztorninkai, o ryto ga
lite būti ubagai!..... ......

A M Oi

o

— at-

— pritarė
“dviems

teip padare, 
laike, kada senuke miegojo, už
davė jai su kūju per galva, nu- 
nesze lavona ant stalo, sukrovė 
aplinkui malku, prilaiste kara- 
sino ir uždegė. Kada kaimynai 
subėgo, visas namas jau rado
si liepsnoje. Paiksza paėmė in 
kalėjimo.

Praejta meta tas tikejimisz- 
kas kvailys norėjo sudegint sa
vo ‘keturiu metu sūneli, bet ji 
žmonis užtiko in laika ir kūdi
ki iszgialbejo.

MOSKVA PRIPILDYTA 
BUTLEGEREIS.

Moskva, Bosiję. — Nuo kada 
valdže aprnbežiavo pardavima 
vodkos ant geležkeliu stoeziu, 
prie fabriku ir darbininkisz- 
kuose kliubuose, mieste priviso

* r *
Butlegerystc užsiminėją dau

giausia per bedarbius, ubagus 
ir daugybe vaiku. In laika szo- 
szis menesius valdžia areszta- 
vojo 836 butlegerius.

NELABAS VYRAS.
Berlinas.

Prusiuosia, Sosnavicnosia, dar
bininkas Franas Brodzincki 
susibaręs su savo paežiu, 
griebė szmota geležies ir kirto 
su jaja moterei in galva tol pa
kol jaja neužmusze. Po tam nu
žudytos moteres kuna iszmete 
per langu nuo trcczio augszto 
ant ulyczios. Nužudinta moto
re turėjo sulaužtus kaulus 28- 
sia vietosią. Nelabas vyras li
kos uždarytas kalėjimo.

daugybe birt tegeriu.r* •

Vakariiriuosia

pa-

Žinios isz Lietuvos.
LENKAI TEBESZAUDO 
LIETUVOS SARGYBINIUS.
Kaunas. — Lapkr. 21 (Elta). 

Lapkriczio 3d. demarkacios pa- 
linijy, Alytaus apskr. Lenkai 
bandė pužaudyti musu sargy
bini policininką Motiejų Al- 
szauska.

ŽUDINSTA UŽ ZAPALKA — 
BOLSZEVIKISZKA 

TEISINGYSTA.
Irkuckas, Siberije. — Tūlas 

bolszovikiszkas aficierius, isz 
raudonios armijos,raudonios armijos, ejdamas 
uliczia, susitiko Žydą, 
neturėdamas zapalkos papra- 
sze jojo vienos del užsirukymo

kuris

LAVONAS KAIPO 
BAGAŽAS.

Kijevas. — Sustojęs tavori- 
iiis trūkis ant stoties Czerko- 
ve, darbininkai pradėjo isz- 
k ra lįsti net isz vagonu ta vora. 
Viename isz vagonu atsidavi- 
nejo nepaprasta smarve ir jesz- 
kodaini priežasties tos smar
ves, netrukus darbininkai rado 
torp bagažo, dideli kupara, ap
siūta audeklu isz kurio iszejtl- 
nejo smarve. Ant kupai*o buvo 
adresas, kad kuparas likos isz- 
siunstas isz Nižny Novgorod 
in Czcrkova.

I Valdže tuo uty daro kupara 
ir rado jame jau pūvanti kuna

paporoso. Žydas su juoku atsa
ko, kad neneszioja zapalku del 
iszdalinimo visiems, kurio ne
turi prie saves. Aficierius lie
pė savo denszczikui padaryti 
Krata pas žydą, o radęs pus ji 
visa pakeli, taip perpy-ko ant Imotercs, kuri galėjo turėti apie 
Žydo, kad iszsitrauke revol- 25 metus. Isz kur motore paėjo 
veri ir padėjo Žydą negyva ant ir kas per viena, tai da neda- 
viotos, žinota.«. . V*** ■ i*ii « r* - 'I

Žydo, kad iszsitrauke revol- 25 metus. Isz kur motore paėjo

vietos. žinota.

■h1 m

Apie pasikėsinimą 
gauta tokiu smulkmenų.

Kalboma diena Alauskas ėjo 
po piet tarnyba. Apie 16 valan
da isz anapus demarkacijos 
linijos pasigirdo szuvis ir kul
ka praszvilpe pro sargybini. 
Užėjus sargybiniu ant kalnelio 
pažiūrėti kas szaudo, in ji bu
vo paleista , dar trys kulkos, 
szaudoma buvo 
brauningu. Vėliau musu 
gybiniams Lenku 
szaipydamiesi pareiszke, 
jie szaude vilkus.

SUĖMĖ MESA VOGUSIUS.
Rukeliai, Rokiszkio v. (“V- 
” kor.) Nesenai Rokiszkio 

ap. b:uvo vis vagiamos kan’es 
ir avys. Kriminaline policija 
pateinijo, kad pil. Sz. pirko 8 
pudus druskos. Susidomėta ir 
nustatyta, kad druska perka
ma mėsai sūdyti. Rūkeiiu kai
me padaryta krata, ir pas pile- 
ežius Szeszkus buvo rasta dvi 
statines karvienos ir avienos 
mėsos.

krumu 
sar- 

kareiviai 
kad

bes

■i
I
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Kas Girdėt
namo. Ar da .etųde lažai ko!f *

— Taip, esamo.
— Na, tai ncuŽmirszkito 

pasimelsti namie ir praszyti 
Dievo, gal jums duos ka paval- 

Ant rytojaus vela klau
sė vaiku:

— Vaikai, ar esate iszalke ?
— Taip, esame, — atsiliepe

1

gyt.

~ , ■ .■■■——liri » —     —

LOTYNU AMERIKA
< <

ru 
Mažai utvdos

Europiecziui 
rui sakia tikSzinu- 

Valstijas.

sudžiaus pakaju.
visi vaikai.

u r Dievo

Nakties laike palicijuntas 
būdamas ant sargybos sūdo 
Lodžiuje, patumino apie pu
siaunaktyje einanti karido- 
riuin Storasta %nkorauska, ku
ris i nėjo in

Į Po kokiam tai laikui žiburys 
užgeso, bet Zakorauskas isS 
pakajaus neiszejo. Isz ryto su
džiaus pakajuje nerado nieko. 
Antra diena atėjo telegramas, 
buk Zakoranskas mirė ta pa
ežiu nakti trisdeszimts mvlin 

t1 

nuo Lodžiau*. — Argi tai ne 
televizije!

I

Prezidentas Turkijos da ne
nuėjo pėdoms savo draugo 
Mussolino, nes neapgarsino do
vanas del szeimynu kurios tu
ri daug vaiku, bet omesi ant ki
tokio budo ir uždėjo gana di
deli padotka ant visu scujauni- 
kiu Turkijoj. O tokiu tame 
sklype randasi daugiau kaip 
90,000. Bet tylėkite! — nekal
bėkite apie tai garsiai, nes da 
musu Amerikoniszki reforma
toriai gali apie tai dažinot ir

— O ar praszete 
idant jums duotu duonos?

Taip, praszeme, — atsa
ku valkai.

— O ar davė jum Dievas 
d nonos .*

’— Ne. Nieko mum nedavė!
— Na, tni matote vaikai. 

Dievo nėra. Praszete jojo va
kar ir užvakar ir nieko jum ne
davė, ar teisybe .*

— Taip, teisybe.
Tai matote, Dievo nėra, 

nes jums nieko netlave; szkada 
melstis pas ji, geriau melskitės 
in Lenina. Ir su tais žodžiais 
parodo vai kartis paveikslu Le- 

Trockio ir kitu. Vaikai 
suszalia, pradeda

Paprastam
Amerika ’ ’

Amerikos Suv.
kreipiama in 

Cent ra line Pietų Amerika kur
net 20 nepriklausomu respubli
kų gyvuoja. Bet temyta, kad ir 
paprastas Amerikietis, kuris 
skaito arba žino, kad Pietų 
Amerika reikalauja labai daug 
visokios žalios medžiagos, 
daug mažiaus žino apie Pitcu 
Amerika negu apie bile katra 
kita kontinentą. .Jisai žiuri in 
Pieta Amerika kaipo in konti- 
neta ir ne kaipo in krūva at- 
skirn szaliu, kiekvienas su sa
vo specialems aplinkybėms ir 
problemoms.

Szioms dienoms 
Hoover’io,
Valstijų presidento, kelione in 
Pietų Amerika, czionais Suv. 

visi

žalios

su Herbert 
ateinanezio Suv.

niuo,

I
pas mus panasziai padaryti.

( ------------------------------------------------
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Kada Amerike užėjo mada 
kirpimo trumpai inoteriszku 
plauku, kilo tarp musu moterė
liu ir merginu didelis armide- 
ris, kožna .Ievos duktė geide 
būti pagal naujausia mada. 
Kiek tai buvo velnevos ir pek- 
hxs tarp szennynu už tuos plau
kus. tai geriausia apie tai žino 
paežius mot eres. Ne vienas tė
vas savo dukrvliai iszpere ge
rui kaili, o net ir vyrai savo pa- 

, cziulems iszgarbavojo skuras 
už apkirpimu plauku, bet tas 
nieko nepagelbejo, nes |H>ni 
mada turi savo tiesas ir yra ga
linga. Turtingi turėjo gana lai
ko ant padabinimo savo plau
ku, kurie kitados buvo dideliu 
pageidavimu.

Garsus ir turtingi Egipcijo- 
nai nesziojo net ilgas perukas 
arba skutosi, bet nevąlninkai 
nesziojo plaukus trumpai ne« 
ne turėjo laiko juos suszukuo- 
ti.

Dabar musu moterėlėms jau 
nubodo pamėgdžiojimas neval- 

ir vela augina sau
ilgus plauku*. Daugelis tokiu 
.moterėliu Mtzrodo kaip gaidys 

• be uodegos kuri tik dabar pra
deda jam ataugti ir sau mano 
.kad jan turi ilgus plaukus.

Ka daryt, jukmotere yra vi
sados nevalninke mados kuria 
guodoja ir garbina 
Gal neužilgio vela
mada kad musu moterėlės pins 
kasas kaip senoviszkuose lai
kuose darvdavo. Plaukai vra •> •

■ vienu isz turtingiausiu piuedu 
moteres. Plaukai parodo ženk- 
lyvinna ypatos — juju gera ir 
pikta būda. O gal butu geriau 
kad žmogus visai neturėtu 
plauku. O laimingi jus plikiai!

ui n k v stos

visados.
sugryžsz

Sztai mieli skaitytojai paro
dysim jum paveiksią kaimisz- 

bolszevi ki >zkos moksla i-k os 
nes:

Žemuose suoluos^" sėdi nu
liūdę vaikucziai sn°ilgais plau
kais, apsupti in kailinius savo 
tėvu, drebanti nuo
Ateina daraktorka, taip 
paprasta “ tavorszczka ” 
pradeda mokslą klausdama: 
MVaikai ar esate alkani?” ant 

“Taip, eta

szalczio. 
sau 

ir

ko vaikai atsako: 
me alkani.”

— Tai praszykite 'Dievo, 
gal jisai jums duos duonos, — 
kalba daraktorka in vaikus.

Vardai, kaip gali, meldže 
Dievo idant duotu jiems duo
nos, tuom kart daraktorka ati
daro didele knyga su puikiais 
paveikslais komunistu pat vijo
tu isz kurios ,mokina vaikus 
pradinio mokslo bolszevikisz- 
kos valdžios. Puikus jnaliavor 
ti paveikslai .Lenino, Trockio 
ir kitu komunistu Rosi jos k u- 
riuos kožnas mokinys gerai pa
žysta ant pomietes j r jojo nuo- 
pelnus, t Po. užbaigimui mokslo 
daraktorka ■. vela. primena. yai- 
kąms: ‘tVaikai, tuoj aus eisite

IK

T....
iszalkia ir
garsiai melstis in Lenina:

— O Leninai, mes esame 
iszalkia vaikai, meldžeme ta
vęs, ditokie mums duonos!

Ir vos nebaigė taja maldele, 
kad sztai atsidaro durys ir in- 
einn raudonkareivis su maiszu 
ant pecziu kalbėdamas:

Klausykite vaikai, 
prisiuntė jums maisza

Le
ninas 
duonos!

Mokslai neje vaikai isz 
džiaugsmo'klykia ir juokėsi ap
lanke duona, o daraktorka ve
la kalba:

Matote vaikai, kad Die
vo nėra. Yra tiktai Leninas ir 

turite melstis, o jisai 
jums visados atnesz duonos.

Taip tai bolszevikiszkoje Ro- 
sziadien mokina

ne , pa-

vaikai

• « f • •m jįjį
• f • •

sijoje-rojuje 
vaikus tikėjimo. Argi 
siutimas maskolių!

Geriausia Amerikon i szk i 
Lietuviai padarytu kad dėtu 
aukas ant pastatymo namo del 
vargszu ir ubagu, nes neužilgio 
ju tiek privis, kad Ameriko- 
niszki institutai juju nepriimi- 
nes. — Nesirūpinkite apie tau- 
tiszkus namus, zokonus ir ki
tus ‘4institutus,” bet rūpinki
mės apie save czionais Ameri- 
kc — in Lietuva nesugryžszite 
užbaigti 
szia m

institutus,

savo gyvastis, 
laisvam sklype 

kaulus padeake.

tik
savo

Praeita sanv’aite patogi ir 
jauna moterėlė Julijo Grant jsz 
St. Paul, užvede skunda priesz 
savo vyra ant persiskyrimo. 
Priežastis del ko Julije ne nori 

su savo vvru

SU

ilginus gyventi 
v ra sekanti: e

Jos vyras apsipaeziavo 
joja, o tuom tarpu myli josios
motina, savo uoszvia, ir slaptai 
gyvena su jaja. Užtemino tai 
patogi J.ulije ir surinkus dava- 
dus, apskundė savo vyra ir mo
tina už paveržima nuo josios 
vyra ir dabar reikalauja sūdo 
idant jaja paliuosuotu nuo to
kio vyro. Sudže iszklauses visu 
užmetinejimu paliuosavo Juli- 
je isz t uju retežiu.

Ar dabar žentelis norės pasi
likti vyru savo uoszA’es, o tėvu 
savo pacziules* — nežino, bet 
ateitis pa rodis.

.r

PAJESZKOJIMAI
Asz Marcele Andruskeviczu- 

te po vyru Debesaitiene paje- 
szkau Petra ir Igną Milauczka. 
Paeina isz Mastaleru Kaimo, 
Krokelaukio Apskriczio ir pa
rapijos. Turiu jiąins 
reikalu isz Lietuvos.

Mrs. Marcele Debesaitiene, 
221 W. 7thSt.,

M L Carmel, Pa.

svarbu 
(lt.

czionais
Valstijose visi laikraszcziai 
kasdien apraszo jo visus vizi
tus, aplankymus ir Lt., ir nors 
tuo bildu papratus žmogus ap
sipažins su szalims, su vardais 
szaliu 'kurios randasi žeminus 
Rio Grande, upe kuri netik su
jungia bet ir perskiria 
Valstijas nuo jos pietiniu Su
siedu.

Cent relines 
blikos paprastai 
“Lotvnu

ir Pietų respu- 
pa vadintos

"BATTLE”
I— » II —■

NAUJAS HONDUROS
PREZIDENTAS.

Sztni paveikslas naujo 1 Jon
ei u ros prezidento’ Dr. Vincen
tas.Mejia Col i nd res.

pri vienijo provincijas

M
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Tikriausias patogumas

Šie Ball-Band guminiai ba
teliai patogiai apie kaulelius 
suraišiojami it bet kurie odi
niai bateliai, bet vandens ne
praleidžia kaip guminiai batai.

Juose avėk porą Ball-Band vilnoniu

1

*.i

1

"į't:

r 1

.ii.įi||y

/■.1

1'|l

■ ’.t

ii

M*' w

I

kojinių ir Tamsta turėsi toli gražu ne-

Ball-Band bateliai ir kojinės gaminti 
toj pačioj gamykloj, kuri jau per tris
dešimt metų gamindama tokią avalynę 
patyrusi geriausiai išdirbti, kad galėtu
mei daugiausia dienų avėti. 
Visi šie gaminiai žymimi Raudono 
kamuolio ženklu. Prašyk savo parda
vėjo Ball-Band apavų, bet žiūrėk Rau
dono kamuolio ženklo, kad būtum tik
ras gauti pageidaujamus batelius.

prilygstančią nešioti ilgumu ir kasyklo
se dirbti patogumu, kombinaciją.

Kojinės sulaikys kojų drėgnumo ken
ksmingumą, tuo pačiu laiku apsaugos 
gumos pamušalą, suteikdamos bate
liams stiprumą ir tada jais ilgiau avėsi.Amerika 

apgyveno Lotynu genties ra- 
Ekonomiszai ir politiszkai 

jos losze ypatingai svarbia role 
Amerikos ir pasaulio reikaluo
se. Ekonomiszkai, pasaldini 
reikalinga A regent i uos kvie- 
cziai ir galvijos; isz Chile, gua
no užvaisintojai, kurie atjaunl- 
ja invairiu szaliu žeme; Brazi
lijos kava ir gumas, Ecuador 
coco, ir daugybe kitokiu Cen- 
ralines ir Pietų Amerikos tro- 
piszku produktai. Tik 1927 m., 
kurie motai skaitomi ypatingai 
prastus, Suv. Valstijų pirklys- 
te su Lotynu Amerika dasiekc 
net $1,763,000,000 isz kurios 
sumos net suvirsz puse užmo
kėjo už importus isz tu respu- 
likn. 1928 m. Amerikos pirklys- 
te su Lotynu Amerika dasieks 
suvirsz $2,000,000,000. Vienais 
metais 
tris-asztuntas dalis 
importu isz Suv. Valstijų; Bra
zilija ir Chile, abidvi, praleido 
beveik puse savo iszlaidu del 
importu Suv. Valstijose. Kiton 
pusėn, Suv. ‘Valstijos nupirko 
beveik puse Chile, 
Peru ir Venezuela eksportu 
beveik puse Brazilijos, ir be
veik treczia-dali Argentinos.

Suv. Valstijos turi dnug 
prieszinirtku. Vokietija, Di
džioji Britanija ir kitos Euro
pos szalys nori gauti Lotynu 
Amerikos žalia medžiaga ir 
produktus ir taipgi bando [)ar- 
duoti toms respublikoms savų, 
produktus. Konkurencija asz- 
trešne tuomi, kad Panama Ka
nalas atidarė Ramusio pakran- 
czio vartus in Lotynu Amerika.

Bet geografiszkai ir finan- 
siszkai Suv. Valstijos iki sziam 
laikui nelabai a t ydos kreipė in 
ta konkurencija. Ir pabudavo- 
jimas Pan-Amerikan vieszkelio 
kuris bus investas per Sziaru ir 
Pietų Amerika areziau 
abiejns Amerikas.

Cent ra Ii nes ir Pietų Ameri
kos ypatinga istorija prasidėjo 
net 1506 m. kuomet pirmuosius’ 
Iszpanu kolonijos pasirodė ant 
Caribbean pakranezio. Bet tie 
pirmieji Iszpanai per ilgus lai
kus, net per dviejus szimtme- 
czius, kovojo ir atmusze Szkor. 
tus, Rolandus, ir Anglus. Pir
mas Iszpanu kontroles nusilp
nėjimas pasirodė tik XVII. 
szimtmety, kuomet drąsus ir

nos jas
I

sės.
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Pujeszkau savo broliu Anta
nu ir Miku Laikausku (Las
key). Kitados. gyveno Shenan-
doah, Pa. paeina isz Suvalkų 
gubernijos, Kalvarijos pavieto, 
Rudaminos parapijos, JSzeszta- 
kavo kaimo. Togu!.atsisza ūkią

(JI?
f

GUbertęn, Ptų

ant, adreso:
John Laskey,

MISHAWAKA RUBBER & WOOLEN MFG. CO., 160 Watdr Street, Mishawaka, Indiana

Ekonomiszkai,

kurios

Argentina nusipirko 
visu savo

Colombia,

turi 
Vokietija,

surisi

isztvirke juriu plesziku pulkai 
pavadinti ‘‘buccaneers, ’ ’ 
kavo Tszpanu laivus. Bet pya-. 
džioje XVJI szimtmeczio juriu

ata?

pleszimai isznyko, . bet karisz- 
kus pleszimai pradėjo kankinti 
szitas provincijas. Tie pleszir 
mai buvo daug arsze^ni. Gerai 
isziwgti ir gerai organizuoti 
pulkai į užpuldavo rlszpanu*
Ąmerikos miestus, pergulėjo 
valdžios kareivius ir insteigo 
naujas valdžias,. stengiant or-
ganiau naujus respublikas, ar

jas

ha jie 
prie Suv. Valstijų.

Laike Napoleono karu, Tsz- 
panijos militariszka ir laivy- 
niszka jiega labai žymiai su
silpnėjo ir jos pietų Amerikos 
provincijos pradėjo nepriklau
somybes kovas. Ir paežiu laiku, 
Centrelines Amerikos koloni
jos pradėjo kilti ir vienu laiku 
jos nutarė tapti viena tauta, ir 
1823 m. Seimas pareiszke in- 
stoigima (kmtralines Ameri'kos 
Provincijų Ssjunga. Nesusipra
timai ir (uviliszka kare in 
trumpa laika suardė ta konfe
deracija.

Szias neramiais laikais nau- 
vedejas pasirodė Pietų

Amerikoj. Simon Bolivar fsz- 
panas gimimu ir auszviotimu, 
asztriai atakavo Iszpanijos ko- 
lionijaliszka sistoma ir jis tapo 
pasekmingos rovolucijos mili- 
tariszku ir intoloktualiszku ve
dėju. Imdamas už pavyzdi 
Prancūzu revoliucija ir instei- 
gima Suv. Valstijų, Bolivar in- 
steige keliu Iszpanijos .provin
cijų nepriklausomybe 
pirmu 
respublikos, ir vėliais prezi
dentu Bolivijos, atskirą respu- 
lika užvardinta jo garbei.

Etnolpgiszkui, 
Pietų Amerikos respublika yra 
atskiras problemas. Vietine In
dijonu rase, nebuvo praszalinta 
už civilizacijos rubežiu, kaip 
Anglijos gyventojai dare Suv. 
Valstijose. Bet jie tapo dalimi 
paežius tautos. Pasekmes to bu
vo, sumaiszymas visu Vašiu — 
Europiecziu, Iszpanu, Portuga
lu, Kreolu (vaikai Iszpanu te- 
A’U g 
jonu, Negeru

BAL
<gAO*
Raudonu
Kamuolys BAND

už

ir tapo 
< Columbiaprezidentu

ir vėlinius, prezi-

kiek viena

pinusiu Amerikoj), Indi;
1, “mestizos” (vai

kai baltųjų ir Indijonu), mula-

stengia būti pripažinta kaipo 
valst vbo.“ didžios spėkos” 

Brazilija didesne už Suv. Vals
tijas, ir ji galėtu užlaikyti nei 
200,000,000 gyventoju vieton 
jos dabartiniu 39,000,000. Turi 
vaisingas žemes ir produkuoja 
mineralus. Tapo svarbus fakto
rius mineralu dirvoj, ir kaipo 
gurno ir cukraus produktuoja. 
Ji augina net 4/5 dalius pašau- 
1. * - ’■ » T t A _ J ■ I , N. « < t. .• . . ■ •

lio kavos. Chile, energisz'ka res
publika irgi turi daugybe* 
neralu, 
didžiausia
Chile produkavo 95 nuoszimti 
viso 
druskos.

mi- 
ir yra pasaulio antra 

vario produotoja.

pasaulio azotrugsztes 
Ecuador, kita Rietu 

Amerikos maža respublika, ant 
abieju ekvatoriaus pusiu pro
dukuoja apie penkta dali pa
saulio cacao. Uruguay, mažiau
sia respublika, yra pasaulio di
džiausia galviju szalis.

Suv. Valstijų pietinis susie-
tu (vaikai Negru ir baltųjų), das Meksika turi vaisingas ag-
žambu (vaikai Indijonu ir Ne- 
gru).

Vėlesniais metais
kiekvienos

isz Rytu supainiojo
proble-

immigra- 
pjii ropos 

k A Aei ja isz 
szalies ir 
Pietų Amerikos rases 
ma.

Brazilija yra vienintele Pie
tų Amerikos szalis kur Portu
galu kalba yra aticiali kalba. 
Tos szalies istorija, respublika 
t i'k nuo 188!) m., yra suriszta su 
kolionizaciju plianu karalisz- 
ko Braganza 
gali jos.

Lotvnu

riculturos žemes, ir daug natu- 
ralio turto — anglies, aliejaus 
ir mineralu. Po deszimts melu 
civilio karo Meksika neseniai 

reformas, 
5,000,00(1 

žemes 
Išradėjo

iszdalindama 
akru
savo

v.
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RUMUNIJOS PREMIERIS.
»Juliu Maniu, vadas kaimuo-

eziu partijos Rumunijoj, likos 
vvriausiu minis-paženklintas 

lerium tojo sklypo.

A

L

i

Namo isz Portu-

Amerika vra vis 
“augantis kontinentas.” Aisz- 
kus pastovumas^seka inste.igi- 
ma nepriklausomu respublikų, 
J r Monroe Doctrine isz 1823 m.,1 
sulaikė rimtaus Europos insi- 
maiszymo in Lotynu Amerikos 
respublikų reikalus. Vieninte
lis iusimaiszymas buvo Napo
leono III isz Eraneijos, kuris 
1867 m., bandė insteigti monar
chija Meksikoj. Bet tuom insl- 
maiszymu Maximilian, pasku-
tinis Meksikos imperatorius 
žuvo. Maximilian ir Don PedrO 
Brazilijos imperatorius buvo 
paskutinieji Meksikos monar
chai.

Pastovumas seka "koneom 
truotas pastangas . iszvystyti 
kontinento dideli natūrali tur
tą, kurias pastangas deda visos 
Central i nes Amerikos ir visos 
Pietų Amerikos respublikos. 
Argentina iszsivyste kaipo vie
na isz pasaulio di<lžiausiu kvie-
ealu produkuotoje, ir ji vis

M 
. y G

$-

‘-r

v’

(Ilainuok kaip 
Laukiu vienas

i n ved e a ga r i szk a s 
apie 

agrikulturiszkos 
ūkininkams, ir

pavyzdingus plianus iszvystyti 
didelis natūralias turtus.

Bolivia, Columbia, Costa Ri
co, Guatamala, Honduras, Ni- 

Panania, Paraguay, 
X’enezuela 
Amerikos 

Lotvnu Ame-

caragua, 
Peru Salvador ir 
yra 'kitos Lotynu 
szalys. Vardas “] 
rika” dar įnima Kuba, Domi
nican Respublika, Haiti, tris 
Vakaru Indijos respublikas, 
kurias irgi aplankys iszrinkta- 
sis Suv. Valstijų prezidentas , 
Herbert Hoover. E.L.l.S.

• I

PAJESZKAU DARBO.

Ant farmos arba už dženito- 
riu. Joigiukam rųikalingas te
kis žmogus tegul atsiszaukia 
ant žemigus padėto adreso, nes 
kasiklose negaliu jau 
ti.

dirb-* 
(J .18)

John Laskey,
Box 392 Gilberton, Pa.»

...................................................... .......................................................................... ................. .......................................... ;

1

KVITU knygele Draųgyateme del les*
mokėjime pinigu ligoniams. Preke 25c

* * ■ 11
KVITŲ knygele Draugystėms d«l K*> 
sleriąua ne 
susirinkimu.

II

Bleriaua nog audetu pinigu ant’
Preke . - - 25c.

W. D. BOCZKOWSKbCO.,
MAHANOY CITY. PA.
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Sėjau Rūta.”)

Asz per dienas, 
Bet nematau nieko, '

'E i k rasotos,
Asza rotos,
Blakstienos man lieka. 

(Paskutines tris eilutes dai-
4

4 i

nnbk po-dti kartu); ->
Kur ramybes,
I r gerybes,
Asz dabar jeszkosiu?

Gal laukuose, 
T(*n žaliuose, 
Dusze asz pakavusiu!

Nes žalumus,
Ir gražumas,
Ramybes priduotu, 

Ten žiedeliai, 
Ir žiogeliai 
Gal mane paguostu ?

T(»n saulute,
T\*n meilute,
Mane pamylėtu:

Spindulėliais, 
Gražutėliais, 
M ane pa bucai aut u.
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SIENINIAI 
KALENDORIAI

ANT 1929 METO
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GERIAUSES BOLININKAS.
Bottoinley isz“Sunny .Jim”

Sain't Louis kliubo Cardinals, 
yra goriausiu 
meto.
000 aukse už geriausia loszima.
.         -M"— I ............. ..-   -S   

bolininku 1928
Botlomley aplaike $1,-

%

'I '
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ę Kas prisiuns Viena Doleri 
: aplaikys 4 Puikus Gurbinius j 
: Sieninius Kalendorius ant 1929 : 
i nieto.

yra prisiūta ssventuju kalendo- 
ris su pasnykais. Kalendoriai 
turi krepssiuka.de! ssuku,‘spil- | 

: ku ar ssepecsio. 
i 
a z 
I 
i 
t

i 

z

a z

T

Prie kožno kalendoriaus : 
I 
I 
I «•

Puikei its- | 
marginti ir išspjauti.

Ant adreso:

W. D. BOCZKOWSKI - CO., 

MAHANOY CITY, PA.
■  -  ...................... — ■■■'■■'"1 ■' I 1
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

----—$--------
3-czia Procentas už jusu pinigus h saugumas del j ubu 
pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio

• MERCHANTS RANKING TRUST CO.,
Baugumo.
t

moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir tą 
* suma kas-kart atfgau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
,dėl žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in saitą Banka o

I1

Dekite tavo 
pereitikrimte ir matysite

* 4 "

kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
................... ... «1 ■■ 1'1 ■Shwwsr n....*...... ■ I I"" — 1 ........ .... 11 . ..........   1 ■ "■ .. .......... .. "■«■■■*1 h » III M I I- ■. . I. ■■,
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Kryželis
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’Paveiksiąs isz ežios gadynes 
musu gyvenimo.

gauti darbu kuris jam suteik- paties kaimo turtingu tėvu

vas

tu, gera pelną. Būdamas smar- ūkininku sūnūs, bet ir isz teli
kus ir budrus vyrukas, nerei
kalavo ilgai rūpintis apie gavi
mu tinkamo sau darbo. Putlir- 
bejes koki laiko, kad buvo pu- 
ezodus, netruko surinkt szim- 
teli da ir su kaupu.

Pa kalbini as draugo, taip-gi 
ne blogo vaikino, leidosi in to
limesni svietą, kadangi žinojo 
jog to turto kokio jau dibsidir
bo perinaža da, idant prilenki 
tęva mylimos Aniles prie ati
davimo jam jos už moteri.

Nutarė todėl da nukeliaut
idant užsidirbt

mesniu apygardų nekarta lan
kosi in namus kalvio idant gau
ti Ona už moteri, bet vis nors 
ne karta tėvas matydamas tin
kama sau žentą, labai norėjo 
idant iszleist dukterį in mar- ka vyru 
ozus arba paimt žentą in savo 
namus, bet Anita kasžin kodėl

namu su dideliais langais ant 
kurio rasime paraszyta “Sa
loon.” Ten ji tikrai rasime. In- 
eisime in vidų nosį ežia, inženga 
niekam neuždrausta. Vikupir- 

, “.baru” 
vadinama, prie jo stovi kelioli- 

, visi jauni, poniszkai 
pasirėdė ir jeigu nesuprastu- 
iniai ka kalba ir uornatytumiai,

fcn ji tikrai rasimo. In

imi matomo ilga stain

visai no norėjo toket už vyro ir jog lai ponai ir rasi, atsiliept

A me r iik a

SZĘOSELIS PROTIN-
. GO VYRO

f

L
rikius Atsitikimas, Į i i

nuo

atidarė ir gavo gromata per 
siuntini. Buvo tai tas pats 
siuntinis, ka atnesze buketa. 
Prijautė ka tokio pikto!

Atidarė gromata.
G uodo tina Mi«sKaty! Per-

praszau už padaryta klaida 
per mano siuntini, kuris vieto
je paduote Miss Julei paskirta 
bukietu padavė m i si ūkei. Asz 
jam dabar liepiau paimti bu
kietą ir gazieta ir kad nuneszt 
Miss Julei, o ir asz per piet bu
siu pas jajri idant padekavoti 
už Įirisiuvima guziko in kotą. 
Da karta perpraszau už klaida 
ir.pasilieku su guodonia.

Ludvikas I) rei ve ra i t i s. 
Sukando dantis Katy ir isz- 

tare:
— Gad.. kreize! — ir mete 

po kojų siuntiniui buketa ir 
gazieta!

Aszaros kaip žirnei pradėjo 
byrėt per iszkaitusius veidus - 
sėdo kaip be valdžios ant 
kenezeriaus...

— Mišių k! misiuk! 
inbegdama Am

traukosiin juosius 
mini.

visai neiszdrystu- 
Kaigi jie ežia Veikia? 

Imklerk truputi mano priete- 
lian o tuoj matysi.4

Siena užstalyje papu.oszta di-

vis tėvui atsakydavo:
— Ei, teveli, patui nsz lai

minga,'pakol pas jumis... Neva
rykite manes niio savos, no no
rėkite da taip veikiai žadinti 
mamr putiy.'ftes.

Tevąs, mylėdamas savo vien
turte duktero nusispyrė ir ne- 
privertinojo da lokei, bet Ani
ta gana gerai žinojo, jog taip

luoj matysi.4

(lėliais veidrodžiais, žemiau' ku
riu prie paezios sienos taip-gi

“iMiss Kaly ne galėjo 
džiaugsmo susilaikyti.

Miss Katy, kuri kas 
keldavo apie devinta adyna ir 
sėdėdama ant aslos
paneziakas, ružino a,nt Anės ir 
visaip plūsdama, mm pigiu ir 
nuo visokiu vestiniu žvėrių — 
szedien Miss Kilty, nuo devin
tos laksto po suba, kaip kate 
su pusi i a norint da a md'kud lo
jus ir net kelis kartus irikiszo 
uosi in salų na, o tik basmireze 
insistojus in ižszleivolus uzevot 
rykus, nes no turėjo laiko!

Taip ne paisė, ims buvo links' 
ma, ir po nosia sau tikiu balsu 
dainavo. AI isles .linksmos po 
galva painojesi, a»pio ilga balta 
szlebe uodega velkantesia 
su ilgu valonu, net lig žemei!

Puikus vainikas ant galvos 
veseile, daugybe žiburiu baž- 

rajus ant vargonų 
— viskas galvoje maiszesi.

Pasiutiszkame 
pagriebė Kaly in giiom sena 
pudeli spaude prio saves, o pir
ma niekad ne dusi Įeidinėjo 
prie savus ir su kojom spardė, 
jaigu pasipainiodavo po kojų.

Sziadien viskas kitaip!
Miss Kaly pasiszauke Ane ir 

pa kia ase:
— Ar buvai mieste ?
— Buvau, Miss Katy.

randasi ilgas gražtis stalas, ar 
ypatingai szepa su daugeliu 
durelių, ant virszaus to stalo 
matom gražiai sustatytus in- 
vairius butelius su gerymais. 
Užstalyjc stovi vienmarszkinis, 
su baltu žiurstu, digtas vyras 
ir be paliovos sukinasi, vaiksz- 
czioja isz vieno galo in kita

duotu jam savo Anita. 
' Gaila ir

buvo kad iszsirenge in taip to
limu szali isz kur gali nesugryž vis Imti negali ir su baime lau- 

jau indnkusios jau, ne neatsisveikinęs savo 
numylėtos, bet dare taip tik 
del to, idant nesutoikt didesnio 
sopulio savo numylėtai, nes 
gana gerai žinojo apie josios 
meile, žinojo, jog žinodama, 
kad jis iszkeliauja visai isz tė
vynės, visai in svetimu nežino
ma kraszta, niekad nenusira
mintu ir vargiai kada liūdnas- 
ežiui atsispirtu ir nusiramintu, 
ne.s nopamirszo da jis kokis 
grnddus buvo juodvieju atsi
sveikinimas, kuomet jis tik 
gimtini'kairna upleidincjo. Jau 
pusantro meto praėjo nuo te> 
ju dvieju atsisveikinimo, bet 
atmine sau .gana gerai kožna 
jos žodi isztnrta tuomet ir ne- 
sziojo jmrsins giliai paslėptus 
savo szirdyje. Ko labiau® mis
tino apie juosius dabar keliau
damas in tolima pasvieti, to 
aiszkiau mate savo duszios 
akimis ta vieta kur abudu at
sisveikino pfie kryžiaus už kai
mo, kur ji prižadėjo jam laukt 
nors ir deszimts metu del jo.
Tuomi tik Jonas da save rami
no, nors ir abejone dažnai su
bruzdo jame, kadangi pamisli- 
no, jog nors ir ji norėtu laukt, 
bet jeigu levas užsispirs, ta'i ji, 

kl nu

yra mln jam labai szepa su

ne
da re

Ant virszunos laivo tuszczia. 
Žmones keliaujenti susislėpė 
in vidų ir varginti nepatinka- 
tuybomis ir mariu ligoms, lau
kia snsimylejimo nuo Dievo, 
Jaukia apsimalszinimo audros 
ir nutikimo baugu arba nusira
minimo insuptn vėjo-juriu. Lai- 

dejuoju daužomas smar
kiomis bangomis, tai stiebėsi in 
augsztyn, tai nėrėsi žemyn, tai tiek, kad ir kalvis noringai ati- 
persjkreipe ant szono tai vėl 
nugula ant kito, vienok kovoja 
su indukusiu gaivalu. Keliau
jantiems baimes apimtiems ro
dosi kad jau,
vilnys ai4>a tas baisulingas er
inis.praris laiva su visais jame 
besirandaneziais žmonomis, bet 
ne! Jis 
smarkiai nuo saves atmirsza 
kad pabyra ore in nesuskaito
mus baltus žemeziilginius la
uželius, kurie vėl nukrinta že
myn ir sustiprina ateinanezia 
banga, kuria vienok ir tas pats 
likimas patinka, o 
sunkiai, liet vis iriasi pirmyn.

Baisu! Net ir inevos, pauksx- 
cziai mariu, tie draugai laivo, 
dingo kur, turbūt pabūgę 
Smarkios viešnios. Apimti mir
tina baime, keleiviai glaudžia
si vieni prie kitu, ramindamie- 
si maldomis, bei kalbomis.

Vien tik kapitomrs su savo 
afieieriais ir laivoriais drąsiai 
savu pareigas pildo. Tie drąsus 
vyrai smarkiai bėgioja po besi
supanti laiva, kabinėjasi ant 
stiebu, taiso žėglius, valdo lai
vu ir daboja.

Matome vienok ežia žmogų 
kuris visai jokios tarnystes ne
pildo nes sėdi ant suolelio pri
siglaudus prie storo stiebo ir 
žiuri in begalines banguojan- 

Sedi jis nors ne 
linksmas, bet visai ramus, ka 
suteikė jam atkalbėjimas ka
rūnėlės Szvencziaiisios Marijos 
Panos, dabar jau jis nesibijo ir . 
mirties, jaigu reikes mirti, ka
dangi atsidavė save Apvaizdai 
Dievo ir globai Marijos Panos, supamo vilnimis juriu. 

$ 
skaitytojau .*

smogius
nuo

bangu taip

laivas nors

ko tos valančios, kuomet levas 
]>areikalams idant 'kaipo gera 
duktė butu paklusni... Iszlekeli 
už kilo! — Ak, kaip sunku, ko
kia lai baisi mislis buvo A'ni- 
tei ? Pamirszl mylima ir invlin- 
Ii Joną... neturėt bent ir jokios 
vilties — tai da baisiau!

Nėra Jono...
niuo in jūres inmost as. Jokios 
ginies, jokio gando apie ji lie

r>
i

ra-

ozus

k u r,

juras.
kid po gera duktė, turės 
svi levo.

Su tokiom mislimis važiavo 
Jonas in ta nauja pasauli, Ame
rika, tokioms mintimis nudome 
ji užimta besėdinti ant laivo

; vieno 
paduodamas stiklus su auksi- 

spalvos skystimu kurio
putos ncsutilpdamo 

dingo kaip ak- stikle, drimba ant stalo — tai

nios 
baltos s

gryžkime in

ežias laivą ir

IV.
Anita.

Palikimu mes Joną beplau- 
kenti juromis, o
musu Ievyne, in kaimu kur pa
siliko jo mylima Anita.

Nuo apleidiuno per Joną gim
tinio kaimo, szeimynoje kalviu 
nieko da ne matome persimai- 
nusio, o net ir kaime viskasnet

Kas tai do per vienas, rasi 
paklausi mielas 
Matome, jog tai doras žmogus 
arba jaunikaitis, nes matyt kad 
da jaunas-visai, nes ūseliai gra
žus da tik ka atsižymi, bet 
ūgio gražaus ir patogus vaiki
nas. 'I'ai musu Jonas!

Žiuri jis in bangas kilnojan- 
daužanezias jo

szoiHis, kurios aptaszko net ir taip pat kaip Jonas paliko, 
ji pati, bet jis visai ne apie tai 
mislina: mislys jo nulėkė toli, 
toli in rytu szalele, pasiuke net 
sena kaimu, kur triobu stogai 
«z.iaiidais dengbi, kur tarp me
džiu szaku eziulba invairiais 
balseliais pauksztcliai, kur sto
vi sena bažnytėlė su blizgan- 
eziu nuo skaisuzios saules spin
duliu kryžiumi. Rodosi Jonui • •
buk koais^kiausiu mato tas 
mažas ukininkiszkas triobas ir 
grinuzias, apvainikuotas ža
liais vainikais medžiu, ta siau
ra gatve papuoszta isz abieju 
szaliu margais darželiais, pil

onais invairiausiu žiedu, mato
jis, savo duszios akimi, ir sena 
pakumpusia grinezia, kurioje 
gimė ir augo, mintys taip-gi 
duoda jam girdėt atbalsius isz- 
einanezius i-sz kallvinvczios 
Martyno, kurio jis dabar ne 
mylėjo, nes jis privertė atsi
skirt nuo mylimos geltonplau
kes, gražios A nites, kurios jam 

„ne apsakomai buvo gaila, ka
dangi mane, jog gal daugiau 
jos niekad nepareges, neiszgirs 
jos gražaus balselio, ne meiliu 
žodeliu.

Kaip-gi, kokiu budu jis pa
teko ant to laivo, kuris gabeno ja patarpusia, gražia augszta 
ji in tolimas, nežinomas visai 
jam, szalis!

, Priverto ji keliaut jo valia ir 
-žodžiai Martino kallvio, kuris 
-pasakęs, jog žento nori turtin-

- go — o ji« buvo beturuezium.
Bet jisai rankas turėjo svei

kas ir stipria valia. Nusprendė 
apleisti - savo .ja 
nusidavė in miestą, idant ten j Sukino aplink ja ne tik isz to gatves, o tik skubinkime atrast

nors

mu8ii Iszganytojaus. 
iHZsketes savo ran

ir

7

7 pa- 
szauke inbegdama Ane — vi
kio misiuk pažiūrėti kaip gra
žios balones parneszaut...

Miss Katy paszoko, griebė 
už balones isz ranku Anos ir 
su smarkumu rože jei per vei
dą!

— Eikie pati, gad...! nubė
go ant virszaus ir duris užtren
kė!

Balone suteszkejo in szino- 
telius o Ane poszauke: —Dži- 
bur Maidy man aki užmusze!

Ir nubėgo in szante.
♦ ♦ *

Už valandėlės persitikrino 
vienok, jog akis ciola, nuėjo in 
stuba, kad surankiot balione, 
nes ne szmotelio nerado rodos 
žeme prarijo! Iszjcszkojo 
sur. O “Pudelis” 
balones, kaip negyvas miegojo 
kampelije.

nycziuje.» <r

7

i

a 1 ko b oi i sz 1c a s svaiginantis 
bvru”

ba pagal musu kalbos — alus. 
Taji geryma czionais beesanti 

nes szinkorius beveik nesuspė
ja padavinet reikalaujantiems.

Matome isztikro ežia ir mu
su Joną.

Pasirodęs taip visai ponisz
kai, bet elgiasi visai kitaip. 
Veidas raudonas, akys blizgan- 
czios, vos liežuvi burnoj apver- 

1 vos laikosi ant 
o rankoje laiko 
stiklą su alum, 

kuri laisto ant grindų ir ant 
stalo, nesusivaldydamas jau 
aut kojų. Vambrina kažin ka

rvma.s < c
go-

vadinamas ar
girdei. Kati nors bent atraszy- 
tu kur raminsi, ka dirba ir ka
da pargryžsz —- lengviau jai vyrai labiausia turbūt mėgsta 
butu lankti.

— Gal pamirszo!....
Ant tokios mislies skausmas

merginos

pargryžsz —- lengviau

spaude szirdi doros
g žnyplėmis, bet rustinosi ta- 

cziaus.pa'ti ant savus, negu ant 
jo ir atsakinėjo pati sau.

Ne, ne! tas negali būti! 
pamirszo, jis sugryžsz

Iv

gervina

czia, -skrybėlė 
virsz u galvio 
taipgi dideli

Jis ne 
vela.

'Tos mislys suteikė jai pa
lengvinimu ir smagumą. Tada 
skubino prie kryžiaus už kai
mo idant ten padėkavot Dievui
už inkvepima tokios mislies ir Angliszkai, ka klausantieji la

pas Dieva malones, cziaus tik mena negu girdi ir 
idant Jis teiktųsi sugražinti jai supranta.
vėla numylėtini. Dažnai žiūre- 
jo in ta szali iu kur Jonas nu
ėjo apleisdamas gimtini kaimu, 
pasiekdavo akimis 
ei‘dve, kur dangų 
žeme bot vis 
jo iszvysti savo 
sugryžtant.

’Prie* vienos kartybes prisi
dėjo pagalinus da ir kita, arba 
Ii nd mist is jos ir skausmas szir
dies pasididino smarkiai, kada 
levas priėmė maloniai pirszlius 
nuo turtingo ūkininko Vinco 
isz to palios kaimo kuris, pasi
likus naszliu, jcszkojosi sau an
tros paezios, nes mirusi pati 
paliko jam dvejota mažu kūdi
kiu kurie da būtinai motinisz- 
kos globos reikalavo. Jis pažin
damas kalviu Ona, nužiūrėjo 
ja sau ir labai troszko gaut. Se
nu da nebuvo o prick 4am tur
tingu žmogumi 
nimo, lodei ir 
Martynui kalviui tokis žentas 
labai patiko, o net ir labai no
rėjo idant tdkiaim vyrui ati
duot savo mylima gera dukte
rį, kuriui laimes tikrai troszko 
ir mate ja tik tokiame apsive- 
dime.

Neinate

melst is Dievu

net tolima 
s jungiasi su 

veltui, vis negale- 
numy'letinio

gražaus gyve
nę dyvai, kad

vienok laimes jame 
Ona, nes apreiszkes tėvas jai 
savo norą ji pradėjo graudžiai 
verkti.

— Nėra ežia ko verkti — 
suszuko supykęs tėvas — ta- 
cziaus reikia tižiau'gtis, 
kia laime tave patinka,

-- turo.— Jau negaliu!..
Juokai ir szandai draugu ge

re nuzi u erzina ji.
Ko juokeli 

ke staiga! kilstelejas galva.— 
asz 

viena i 
užverto

s? — paszan-

pai linkite, 
jog d a 
gert!...

Ir užverto stiklą pridėjus 
prie lupu, bet alaus daugiau 
nuėjo pro.smakru ant krutinės 
ir ant grindų negu in burna.

OraiI! — suszuko drau-
- gud boj! Na-gi, gadoin,

jum parodysiu 
ir du galiu isz-

stiklą

Nesenei 'in Amerika insigavo, 
Mokytas bubąs isz Ožkavo, 

Kur akademijų pabaįge, 
Dideliu mo'kslu persieme.

Pribuvo in czion nuvargęs,
Pasmeles ir apdriskęs,

Apskurtos,
I nd uses.

Gavosi in viena vieta,
Czion ne yra minėta,

Isz pradžia kaipo pastumdėlis, 
Ba. nieko neiszmane nabagėlis

Dirbt nieko nugalėjo, 
Bosas jojo pasigailėjo 
Liepė kad maliavotn

, Szi ar ta peck i otų,
►Sunkiai isz pradžia ujo,

Ba gerai Liotuviszkai negalėjo.
Kelis metus duravo,

Ant galo ‘bubąs atsigavo, 
Mat, vargo Amerike ne mate

J’ai ir keterų pastate.
O kad galvele .maža turėjo 
Tai plaukus užsiaugino ir 

kirpti nenorėjo.
O isz tos galvos, 

Juoku buvo visados.
Juokėsi visi in kur lik 

pasisuko,
A n g 1 i k ai tu r e j o j u o'k u,

Isz Ii k ro ant blozno iszžiurejo,
Ba ir usu neturėjo;

•Ne augo, ne skuto,
Tai nors lupa suko.

Ant pagalios to susilaukė, 
Kad in Ohaju isztrauke

'Jaigu tas vaiks,
Suvis nepapaiks,

Tai gal da užsilaikys, 
Kol visiems neinsipyks.

1

m
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Ei, jus Masacziužus Luteronai
» 4 4

*

džiaugsme 
gliebi

Pir
kau švara kiaulienos ir du pa
jus....

gerai!

Rots, seniems žmoniems gal 
vienas plaukas daugiau ant 
galvos pražibo, o jauni paaugo, 
bet taip tas viskas nežymus 
kad sunku ir patemint!

Kaimas vis taip pat stovi, 
žaliumyne, medžiu kaip ir pir
ma buvo, vis sklysta da atbal-, 
šiai “dan din! dan din!” 
jau nu taip dažnai ir ne taip
smarkus, l’ž kaimo gražus lau
keliai a d k so javeliais liūliuoja, 
prie kelio ant kalveles stovi 
augsztas kryžius su paveikslu 
kanuzios 
Stovi jis
kas, kaip kad laimindamas ra
mins gyventojus kaimo, kaip 
kad apsaugodamas visa kaimu 
nuo nelaimiu.

Ne karta galima vakaro lai
ke matyt po kryžiumi besimel- 
džianezia •szviesplaukia jauna 
ir-patogia mergina. "Tai Ona, 
arba Anita, kaip paprastinai 
ja vadinta, kadangi negana to, 
jog nuo tėvu savo buvo mylė
ta, bet ir nuo kaimynu visu, 
nes ant to ji užsipelno savo ge
nimu ir padorumu.

Žvilgtereimc dabar in pavir- 
szine josios iszvaizda. Matome

1 
gražaus, tiesaus, normaliszko

‘ liemeniu, skaisti, raudonu ant 
veido ant kurio galimu buvo 
visuomet matyt geradnszumas, 
meilumas, o vieton linksmumo 
kuri galima buvo pirma matyt, 
dabar matome nudlat Liudnasti 
kurios priožaaties niekas apart vynoje^bet mes neturime laiko

jog to
ne rei

kė jos •slum*, nuo saves, paga
linus, asz taip noriu ir taip tu
ri būti! Pasikallbek su motina 
ir apsvarsty'k gerai dalyka, nes 
jungtuves nereikia atidėti ant 
ilgo.

Jonas.
Persikdlkimc dabar isz musu 

levynes not in užmari, in ta to
lima kraszta vadinamu Ameri
ka. Kėlės tolimas begalo. Ne
si o be tin a todėl kad pribusime 
in ten vėlai nakties laike, net 
treczia adyna po pusiaunak- 
eziui.

Kur eisime jesz/kot Jono ? Ne
žiūrėkime visai in kita ka to 
svetimo kraszto, nors ežia vis
kas ypatingiau, negu musu te-

gai 
iszgerk da viena, kad sakai jog 
ir du d a iszgersi. Ir vėl 
ninkas” 
paduoda vėl pilnus stiklus,Mo
nas norėdamas pasirodyt did
vyriu, ima veiklia, bet jauezia 
kad neapveiks, jauezia kad gal
voje-sukasi, kad akyse dvejo
jusi o kojos visai silpsta.

— Jau man no gut 
in \ iena isz savo pažinstamn!..

Eik, gadem, paszok, o 
tuoj iszsipagiriosi.-

Ir paėmus ji už pažasties nu
tempė in kita kambarį.

Eisime ir mes paskui. Akims 
musu porsistato aiksztus kam
barin su 'lygioms grindimis ir 
ilgais suolaiis aplink pasieniais 
sustatytais. Matomu ežia apstu 
būreli jaunu žmonių abieju ly- 
cziu. Ant iszkolmos insteigtos 
vienoj keruži oje sėdi penki mu- 

grajina koki ton 
Vok iszk a valiza.

Keliolika poru szpka arba, 
geriau sakant, * szvaistosi,««nes 
matyt isz visu ju kyut^jimu ir 
elgimosi, jog tai /žmones ne 
blaivus, jog tai koki bppro- 
cziai, kurie •pa-mirszla jogajak- 
ti iSutvertojas davie pus,ilsini 
žmogaus, bot ne! tai no bepro-

“saliu-
1 inksmai besiszypsas

zi'kantai ir

ture

Darote bis k i. negerai .
e n t a Evangelija 

iszj nokėte,
Ir iii žodžius Dievo netikite. 

Kas bus,
Kaip sinerlis pribus?

Kaii) akys, pabals, 
Kūnas jusu alszals, 

Kaip ve Inos duszia iszplesz, 
In .pekla nunesz.

O ka Raszto Szvento ne
. skaitote,
Tikvbos neiržlaikote.v

Kaip arkliai gyvenate, 
•Ant Dievo neatsimenate. 
Kaip da karta dažinosiu 

Tai apie sudna diena 
pagiedosiu

Per szonus duosiu, 
Gerai iszkoliosiu.

Jajgu S

J

* * *
Asz da duosiu rodą, 

Jaigu katra mergina ne myli, 
Tai tegul 'po nogiu tyli, 

Juik ir mergina savo norą turi 
Ne in kožna vyreli žiuri, 

O jaigu su vienu meiliai 
•pasikalba, 

Tai kitas ima sau iii galva 
Tuojaus ant merginos 

prasimano, 
Visaip iszmisllina kiek 'tik 

iszmano.
Tai vyrueziai negerai 

Nežmoniszkai.
Ne vienas pas mane raszo, 

Ir labai žemai praszo: 
Ana toji sziokia, 

Tu tokia, 
Veidus maliavoja

J

)

re

gimtini kaimu,įjos vienos nežinojo. žvalgytis po Atmori'koniszkas

ožiai, tai Amerikoniszka jau
nuomene, panaites paAipuoszu- 
sios tikrai poniszkai, visai ne
sirūpina savo pasielgimu paro
dyt inteligentnumo,. Jovinasi ir 
traukosi su vyrais kartais vi
sai ne mandagiai apsieiuan- 
czia is, t.kad žiūrint f blaivam 
žmogui isz paszalies net akys 
isz gėdos svyla!...

TOLIAUS BUS.

Raudonai lupas kvarbuoja, 
Akulorius ant. nosies turi, 
Isz augszto ant vyru žiuri. 
Tai kam tu vaikine piktumą 

turi, 
Tik kvailo taip daro, 

Savo pusgalvyste varo, 
Jaigu taip kvailai daro 

mergina, 
Apie tai bus gana.

... » -'**!*■*> ......   '■ RI*'' f
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AwBE-CELA arbapradžia ikaitymolr 
raižymo, dol vaikams. - Preke 15c 

|W. r D. BOCZKAUSKAS.CO.
MAHANOY CITY, PA.
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— Gerai, gerai! Nubekst 
da pas buezeri, paimsi 
balones ir baksa tamecziu 
kia padaryti gera balių.

— O jei tiek daug visko!
K,as tau do to — ne tavo 

biznis, begk.
Ano-dirstelėjo ant stalo, ant 

kurio stovėjo tikrai puikus bu
kietas isz rožių ir 
kvietku, ir paszauke:

— Baigasz! tai rots 
kus!.... ypatingai žiemos laike! 
Turbūt ne mažai kasztuoja!

— Tai Mr. Ludvikas, pri
siuntė-per siuntini ir pasakė, 
jog ateis ant sugertu vi u. O!.... 
prisiuntė ir vietine gazieta, ku
rioje patalpyta jog Ludvikas 
Dreivoraviczius uždėjo sztora 
prie Broad Streto, ir mat su 
molynu alaveliu apibrieže ap
linkui. Teip teip, Anele bus vė
so ile!!

— O tai, tai! Norint karta 
turėsimo veseile. Juk jau ir 
didelis laikas!.... Juk kaip asz 
pamenu, 
streikus turojei Miss Katy dvi- 
deszimts ir tris metus, o jau to 
laiko praėjo apie trys metai.

— Tai ne tavo biznis! Kam 
tau rupytis apie mano metus? 
Žiūrėk tu jos! krieze! Eikie 
pas buezeri, jaigu sakiau!

Ane ižbego tekina, 
Katy pripuolė prie zerkolo, pa
griebė szukas, pradėjo szukuo- 
tis ir in save kalbėti.

— Reikia grąžei

švara
, rei-

'kitokiu

pui-

tai jau per anuos

o Miss

• •JIS
asz paszau-

susiszu- 
kuoti. Juk ateis ant piet.. Tat 
kaip dažinos Jule, tai nuo pik
tumo truks, norint akysiu ne- 
vos džiaugsis, o velne mislis! 
Tas kvaili® expresmonas nune- 
sze bukietą ir gromata ant ju
ju porcziaus....tai nieko, 
pamilino adresu,
kinu ant jojo, tai jis atnesze 
man. Juk Ludvikas jau nuo pu
ses meto su manim vedžiojasi 
ir in kitur vežėsi ant balių. Ant 
galo, mano tėvas turi praparte 
ir salima, o ka turi Jule? butu 
kreize su tokia užsidėti!

Ir paleido juodus ilgus plau
kus.

— Teisybe — ‘kalbėjo i n sa- 
asz ji vakar supykinau.

Nes kas tai girdėjo, praszinot 
merginos, kad prisiūtu guzika 
in. kotą?t Pasakiau jam, jog 
neosmiu siuveczka.
o jo pas diedieno

ve

i

I {
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Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lictuviszkas i

vi- 
szuo pri ede s

In dvi nedeles atsibuvo vc- 
soile Ludviko su Jule.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,868.62

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

G. W. BARLOW, Fre«.
J. FERGUSON, Vice-Prer ir Kai.

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
roiszkia, jeigu jis yra apimtai ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukei, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu, ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tai aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esai ap
imtu kokiu nors nesmagumu, ’ tai 
greit reikalauk musu vaistažolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žolos yra nuo sekanesiu Il
gu: viduriu, užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pa
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio x 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Ataiunsk 60c. tat gausi 
Vaistažolių, kurios jums sugražina 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima i ausyse, > nnemara, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85e. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.“ Nervu li
ga yra labai blogai dalykas, bet mu
su Narvu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
Ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose mleetno-

M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Street. Spencerport. N. Y.

t
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o jis už- 
ir toji pad- 

lina Jule prisiuvo jam guzi'ka.. 
JKos jis yra del manias atlai- 
dus...Ne palaike už pikta ir 
prisiuntė man bukietą, ir ateis 
ant patart uviu!...
Ludutis I

O tas man

se.

Dentistas Mahanojuje.
Ant Antro Floro Kibė Sztoro

19 W. Centre St. Mahanoy City kis pabarszkino in duris, Katy '

k

Sztai'in'pora miliutu, kas to*'

i Dr. C. A. Žerdeckas 
LIETUVISZKAS DENTISTAS 

TAMAQUA, PA.
i Kalbu Lietuviszkai ir suteikiu '•
* geriausi patarnavimo.
• 100 E. BROAD STREET
> Ant virssiauR Peoples 

Trust Co. Banko.
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l ŽINIOS VIETINES
’ . ..................... ......................

— '»Panodelyjo Kuczia.
— Mieste tikras Kalėdinis

k
r 
jomarkas, kožnas skubina, isz- 
sižiojas žiuri in langus ka rci-
kia pirkti.

— Prohibicijos agentai ana
diena norėjo Mahanoju ant 
tikrųjų “iszczystyt” ant Ka
lėdų. Pirmiause atsilanko in 
sVeOzius pas 4‘Paulina” po No. 
20. N. Main nlyczios kur sura
do guzutes ir gero alaus. Po 
tam užėjo pas Juozu Stankoni 
po 720 E. Centre uli., kur rado 
35-kiu galonu eamogonka ir 
250 galonu brogos. Ant East
Centre plyczios prie 1118 su
laikė Jusaiczio troka ant kurio 
radosi szeszios pusbaczkes 
alaus — troka ir alų nugabeno 
in Pottsville, na ir ant galo nu
ėjo pas Frana Karpinski po No. 
412 W. Centre uli. kur rado 
daug sgtopo, nes net deszimts 
bankuczin alaus ir paintukia 
namines ir nesisannatino ir ta 

i. Kaltininkai turėjo pu- 
kaucijos lyg teismui.

— Jus mot oreles, kurios ei- 
in bažnyczia, 

silsimiIdamos eikite blaivos in 
Dievo narna o no pusgirtes. 
Blaivi motore atsisėdus szale 
tokios pusgirtes liurbos, ku
rios privalgiu da deszru su 
czesnaku, kaip atsidusta kal
bėdamos ražaneziu, tai rodos 
isz burnos visa pekliszka smar
ve iszleke. Praeita Nedelia tu
la motore vos neapalpo nuo 
smarves vienos tokios 
szainines samogonkos. 
mata, kad motore negali eiti 
pagarbinti Dieva blaiviai.

— Lietuviszki Rekordai 
pas Gruberi, 13 S. Main uly.

Ateinanti Utarninka, tai 
per Kalėdas,

Saulės” 
diena. Turintieji reikalą, gali 
atlikti diena priesz tai.

— Italijonas Carlo Roma- 
lo, kuris badai padegė katali- 
kiszka klebonije Mahanoy 
Plane 1926 mele, po tam pabė
go, likos aresztavotas Baltimo- 
reje po 10 tukstaneziu myliu 
jeszkojimo per detektyvą Bu
ono isz Schuylkill pavieto.

■—. Victrola Rekordai pas 
Gmlieri, 13 S. Main uly.

— Uįt a minko ryta siautė 
smarkus vejas musu aplinki
nėje kuris padare ne mažai ble- 
des iszversilainas viena szona 
tvoros West End parko ir daug 
stogu sugadino.

— Nedėlios vakara ant 
kampo B ir Mahanoy avė., au-

pualmczkes

paimli-

nate Nedelioms

v ra «
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Sar-

redakcijų 
bus uždaryta visa •F

klebonije

rvta

vakara

tomobilius Vinco Žukaucko su
sidūrė su kitu isz Tamakves, 
bet ant giliuko nieką nesužei
dė.

ugnagesiai 
pirko gesinimo maszina nuo 
Citizens ugnagesiu, kuria nau
dos prie pirmutines progos.

West End

SHENANDOAH, PA.
— Ele Matulevicziene isz 

Ta m ak yds y kuri jau nekarta 
buvo policijos naguose likos 
uždaryta Pottsvilles “klioszto- 
ryje” už'kvaila pasielgimu ant 
uliezios būdama girta. Ele taip 
buvo inkaitus, kad praejgiams 
rodė savo kuna, kas labai ne
patiko policijai.

f . Laidotuves Jevos Krista- 
, paviezienes isz Lost Creek No.
3, atsibuvo su trimi misziomis 
Sžv. Jurgio ba'žnyczioj. Taipgi 
atsibuvo laidotuves Onos Suba- 
czienes toje paezioje bažnyczio- 
X

,-y Vadas policijos Roko-
* žefski padare ablava ant vi
su sztorelių, salimu, ir kitu vie-

, tu, konfiskuodamas pinigines 
maszinas in kurias vaikai mc- 

4‘nikelius” kada mo
tinos siuntė juos su pirk i neis.

• t Andrius Draugelis, gerai 
žinomas del daugelio, mirė Se-

- —5. I1. • . —

I

’tindavo

* rodos ryta namie po No. 128 N. 
Ohewtniit uly., po t rumpai ligai. 
Paliko paežiu ir kelis vaikus.

#

Frackville, Pa. f Mylima pa
ti Juozo Belinskio, 53 metu, 
mirė Ashlando ligonbutojo Pa- 
nedelio vakara, sirgdama ke
liolika sanvaieziu — mirė po 
operacijai. Laidotuves atsibu- 

su pamaldomis Ketvergo
ryta. * ,
VO

- - - - •

Saint Glair, Pa. — Didelis 
koncertas atsibus sv^tain^je 
Szv. Kazimiero parapijos, kuri 
parengė koras isz Freelando, 
26 diena Gruodžio, 7:30 valan
da vakare ant kurio užsipraszo 
visus Lietuvius ne tik isz mies
to, bet ir isz aplinkines, o ko
mitetas gvarantuoja, kad visi 
praleis linksma vakarėli isz ku
rio bus užganadinti.

ntsibns svotnin^jė

Brooklyn, N. Y. — Skaudi 
nelaime patiko pana Anele Ja- 
ezioniute, 16 metu, 105 South 
3-czios uly., kuri dabar guli 
Green point ligonbuteje. Jaczio- 
niute nuėjo maudytis in mau- 
dinyezia ir užsidarė duris. Pri
leido karszto 

nusilpnejifna
vandens, tame 

pajuto nusilpnejitna, norėjo 
atidaryt langeli, bet paslydo ir 
puolė ant karszto radiatorio 
(szildymo peczius) baisiai ap
sidegindama. Pradėjo szaukti 
pagelbos,. kuria iszgirdo bur- 
dingiorius Juozas Mokola. Isz- 
muszes duris, suteikė pirmuti
ne pagelba nelaiimingai. Gas- 
padine tame laiko buvo nuėjus 
žemyn su reikalu o gaspado- 
rius tame laike laike kure pa
ežiu skiepe. Pana Anele yra 
duktė p. R. Jaczionienes ir lan
kosi in High School.

I

Linksmas Balius
Atsibus antra diena Kalėdų, 

Seredos vakara ant Norkevi- 
cziaus sales. G ra j is 
klases 
kius. Užpraszomi visi atsilan
kyti. 1 užauga vyrams bus 65c. 
Moterems ir merginoms 35c.

sales.
orkestru

pirmos 
visokius szo-

A. RAMANAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABORIUS

28 Frack St., Frackville, Pa. 
Bell Telefonas 172

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

Bell Telefonas 1430-R
Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 

ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

ISZ LIETUVOSLINKSMU KAI EDU
SUOMIU VALDŽIOS KRIZIS 

TEISMAS NUBAUDĖ BU- 
VUSI SZAKIU APSKR. 

VIRSZININKA.
Sznkini. — Lapkriczio 21 <1.

*

Szakiuose vietos nuovados Tai
kos teisėjas nagrinėjo Lietuvos 
Kariuomenes savanoriu sąjun
gos Szakiu skyriaus, vadybos 
byla su Viktoru Misiurevi-1 
czium (buv. Szakiu apskr. vir- 
szininku). Taikos teisėjas, isz- 
nagrinejes byla, V. Mišiurevi- 
cziu rado kaltu ir nubaudė 25 Į 
litus arba 3 
inžeidima L. Kar. sav. s-gos ir 
jos nariu žodžiais 
— žydberniai, savanoriai žudą 
Lietuva, chuliganai, 
toriai.” ir panasziai.

Bylos aplikybos buvo tokios: 
kilus tarp buv. apskr. 
ininko Misiurevicziaus ir sky
riaus vadybos ginezui del ne
priėmimo savanoriu in tarny
ba, Misiurevicziųs ome viso
kiais žodžiais szmeižti vietos 
skyriaus vadybos narius ir pa
vienius Asmenis, žadėdamas vi
sus iszsiusti Skyriaus vadyba, 
neturėdama kitokiu priemonių 
tam atsisiprti, priversta buvo 
kreiptis teisman. Būdamas vir- 
s^ininku Misiureviszius savo 
negražiais darbais pasižymėjo, 
sufabrikuodamas byla L.K.S.S. 
Szakiu skyriaus V-bos nariui 
ir vietos Szauliu būro V-bos 
pirmininkui p. Gervei 
apskr. Karo Komendanto 
tarimu buvo isztremiamas vi
sam karo stoviui in Kėdainių 
apskriti, tik jam padavus Res
publikos prezidentui praszyma, 
byla sustabdyta. Gerve yra 
žinomas, kaip darbsztus szau- 
lys ir sąžiningas Lietuvos pi
lietis.

PABĖGO ISZEIKVOJES 
VALDISZKUS PINIGUS
STOTIES VIRSZININKAS
Kaunas. — Gauta žinių, kad 

Obeliu g, 
szi įlinkas 
ežius, iszeikvojes 8,200 litu val- 
diszku pinigu, pabėgo.

Kriminaline policijai pasise
kė ji sulaikyti Sziauliuose.

ISZ NUOBODULIO 
PASIKORĖ.

Auk sz ta k ainiai, 
valscziaus. — Lapkriczio 9 die
na pasikorė jaunas vaikinas S. 
Pasikorelis buvo 30 hetaru vi
kio vienatinis savininkas. Pa
sikorimo priežastis — nusibo
dęs gyvenimas.

prtrom areszto už
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I eZfnt Kalėdų *ft ft

Kamajų

ft 
«»

J 
ii

't$ av$•«
$ ■

$$4*e
f!
$
i!

»!

i!
$ 
•2

t! 
i! 
i!

i

Iszgirskitc sziandien szi uos naujus Vietoto Rekordus
Preke 75 centai

81692

81693

81694 -

81695

8176L3

81735

( Szarka ir Žąsele ................................
Į Sake Mergos ......................................

{Laiscziau Rūta—Polka ..........   . . . .
Kauno Polka.........................................

( Daugel Buvo Ant To Baliaus...........
I Sžerinu Žirgą ....................................

(Jurgis Skinderis Aiszkina Dalykus . .
Sveikas Drūtas Szitamcti! ...............

f Kucziu Szventas Vakaras.................
Į Tyli Naktis ........................................

{Angela Mia—valcas...................  . . . .
Amerikos Gražuoles—Valcas ...........

I’. A. Dulke

Mnhanojuus Lictu- 
viszka Orkestrą

Jurgis Naniieka

Stasys Pilka

Pilka ir Kompanija

Victoria Orkestrą

r

81368

V I

Gražus Dangus—Valcas ...............
Regėjimas Meiles—Valcas ...........

Dainele Kanarko. Drauge dainuoja 
kanarkos ir laksztingales ....

)
I
? P. Frosini

Aviary Karl Reich

81710 į Aire Italiane—I ir II Dalis . . .

Linksmu Kalėdų! ........... ..
Apleistas Kvietkns—Valcas .

Pareikalaukite isz savo krau tuvninko
paduodanezio visus Lietuviszkus Victor’o Rekordus

Victor Treidmarke yra jums užtikrinimas Victor’o kokybes

VNAU.-

ietor

81757

( 4

VICTOR

Pietro

. . Į Victoria Orkestrą
Happiness Orkestrą

uždyka katalogo

NAUJI ORTHOPHONIC

Recordai
TALKING MACHINE CO., CAMDEN, N. J.

APVOGĖ 77 KARTUS.
Kaunas. — Sziu metu 

džioj už [Aleksoto 
jaisiais Kapais, 1 
plesztas Slabados 
M. Vėbras

4

Nėra tiesesnio kelio in Lietuva arba 
isz Lietuvos in Amerika kaip per

KL AIPED A
Ant BALTIC-AMER1KOS LINIJOS
Važiavimas su vienu isz B. A. L. Laivu per Klaipėda 

prie dabartiniu aplinkybių yra malonus ir 
visai keleiviu nevargina

Kodėl Lietuviai Važiuoja Ant Szios Linijos?
1. Nepertraukiama kelione isz porto in porta.
2. Nereikia trankytis geležinkeliais po svetimas szalis.
3. Lietuviszkai galima kalbėti su laivo aptarnautojais.
4. Geras valgis ir mandagus patarnavimas.
5. Kasdiena judami paveikslai ir koncertai.
6. Iszpildomi laivo orkestros szokiai, žaislai ir t.t.

KAINOS 
ISZ KAUNO 
(Treczia Kietą)

$125
Valdžios Tax

Ekstra

IN KLAIPEDA

SI 07 Treczia 
Kieta 

In Abi Puse $181 
TURISTINE 3 
KLESA (buvu«i» 
antra klesa) $122 
Inabi puti 203.50

r
I

ISZPLAUKIMAI LAIVU ISZ NEW YORKO
“LITUANIA” 22 Gruodžio < < ESTONIA" 9 Vasario

Žiniom Kreipkite* in Vietoa Agentu ar in Bendrove

BALTIC AMERICA LINE
8 BRIDGE STREET 
NEW YORK, N. Y

UNION TRUST BLDG.
PITTSBURGH, PA.

NE TAS GRABORIUS.

Žmogelis,-Numirė kūdikis.
tėvas kūdikio, nusidavė 
savo pažinstamus praszyti ant 
szermenu, o vienas isz tu 
žinstamu paklausė:

— Katras isz grabiniu lai
dos kūneli ?

— U gi N.N.
— Kodėl ne X.X
— Tai mat, ne

pas

pa

»

NUO
SUSTINGUSIO
SPRANDO
Pra^alinimui 

kuriu įhirmjį 
kite bonk 4 
Vikriai patrinkite 
I*o dviejų ar trijų pat ytumų *UMtin- 
girnas visiškai pranyks.

PAIN-EXPELLERIS yra puiVm 
vaistu. Taip pat naudojamai nuo 
Skausmų Muskuluose. Per šalimų,
Rrnmatiikų Skausmų, Dantų Skau
dėjimo, išsinarinimų I 
Nusimuiimų. Neuralgijom, 
Skaudėjimo ir t. t.

Knygutė, kurinio 
vartojimas čiaupely 
pridėta prie kiekvieno) 
PELLERIO bonkoi.

Reikalaukite PAIN - EXPKLLE- 
RIO. Esantis INKARAS ant pa
kelio parodo, kad tai jra tikraaia Ii* 

Į nimentas.
L Parsiduoda visose Vaiatintoe .
■ po 3Sc. ir 70c. už bonk< 
u arba užsisakykite atacUi ii

FAH IIK HTFR 1j CO.
AM* ftOvrn rer-VM 

BROOKLYN, W.M

L
f

Sprando Subtilifli!m 
nuo perAalira*\ dump^- 
PAIN-EXPELLER1O. 

juoiri bpiand*.

I šbi tempimų.
Galwys

n«F(v1o.W> 
atMi ikimy,f I ■ I « f ▼ I ••

PAlN-gX-

szer-W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

pra
ties nau-

api- 
Į’yventojas 

kuris važiavo in 
kad 

” K. 
Žemaitis, 

iszszoko isz

buvo
8.

T T 
'“j"1

to

1 J—---------- ■ --------------

Prienus. Policija suseke, 
“specialistai 

Kdrpaviczius ir J. 
Juodu ta nakti 
krumu ir sustabdo važiuojanti 
ph’kli. Karpaviczius laiko ran
koje revolveri ir, szviesdamas 
elektros lempute liepė Vcbrui 
lipti isz vežimo. Tuo tarpu jo 
draugas suimtąjį iszkrato ir 
pasiėmė pinigus, isz viso

ji^apiplesze

420puoivillv ĮJJUllįį tlOj 1O/J VWU T*JV 
!: litu. Paskui prigrasino ir liepė

Laidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t.
S20 W. Centre St. Mahanoy City. Pa.

Pasamdo

galėjau pa
imti, nes vaikas da buvo gyvas, 
o jau N.N. sėdėjo lyg 4 adynai 
ryto kol ne numirė. — Tai ii 

y

turėjau del jojo pavest 
menaites.

Sztai gali prilygini prie 
priežodžio:

Kada apie narna lekiojo juod 
varnei,

Tonais jau turi būti ne 
rai.

Jaigu grabo re i 
sėdi,

Tada jau 
sisedi.

<rC.
15

prie ligonio

diisze kune isz-

Kr u A. I N"

ESE3HBSSMW

K. RĖKLAITIS
Lietuviszkaa Graboriuft 
Lnidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninkc moterems. Priei
namos prekes.
I fi IV. Spruce fit.,

NAHASOr CITI . l’A.
•og MARKET NT , 

TAMAUVA, l*A.

11
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RADIO
Yra tai Radio kurio 

linksmumas pasilieka! ž

lv.

Zehith Radio balsas — tasai 
gyvas balsas — naturaliszkas, 
aiszkus, suprantamas; turi ta 
smagumą kuris pasilieka, nie
kad nenubuosta. Naujas Zenith 
Radio turi naujausius Radio 
iszradimus ir pagerinimus.

Ateikite in muso sztora 
pamatyti, nepaisant ar 

pirkaite ar ne.

| E. F. Gruber 13 S. Mąin St. 
MAHANOY CITY

*
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neatsigrižes važiuoti atgal in 
Kauna.'

Pleszikai suimti ir sėdi da
bar Kauno s. d. kalėjimo už 77 
vagystes.

APDOVANOTAS UŽ GE

Kalėdų Diedukas

<666
yra tai Receptas del 

Szalczio Gripo, Flu, Dengue, 
Bilious karszczio ir Malerijos. 

Greitai veikia. Gausite aptiekose
1

RIAUSIA UŽAUGINIMA 
KVIECZIU.

Farmer!s Edson Smith isz
» • J* ‘ ' r i ’

Cornvallis, Montanos, aplaike 
pirma doviina nuo Internation
al Live Stock parodos Chicago, 
už geriausią užauginima kvie-
ežiu.* SmitK laiko puiku sidab
rini kiolika kuri aplaiko už su* 
Vo darba.

V ‘♦

I

.mu.

i

4

Niekad Nepamirszta Narus Muso 
Banko Kalėdinio Kliubo

♦

Senas Kalėdų Diedukas dar reikalauja daugiaus pinigu 
del apdengima jo iszkascziu. Todėl kiekvienas privalo 
turėti pinigu Kalėdų laike idant prigėlbeti tam senukui.

Muso Kalėdinis Kliubas
■ .

suteikia tikra ir lengva spasaba del visu; turėti pinigu 
Kalėdinams reikalams.
Nepaisant ar norite suezedinti $12.50 ar $500.00, randasi 
Kliubas prie kurio galite pristoti,
Ateikite in muso Banka o busite priimti

Visi Užpraszomi
i- 
.ui

I

4

. y

THE FIRST NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

PR1ETELISZKA BANKA
A

t

^i^At MttkAt imaA
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A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Nuliudimo valandoje 
goriausi patarnavima.

suteikiam I 
Palaidojimo 

atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

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

IN KENTĖTOJUS
Gerklinis kataras, Bronkitia, Ger

klinis kosulis, Sunkus kvėpavimas, 
Katariszkas kurtumas, Užimąs Kal
voje, Pristakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebetine pasekme per 30 metu. 
Preke 26c per paczta. Turi rastii 
kožnam name. Iszrasta ir parduo
dama vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 
724-736 MULBERRY STREET 

READING, PA.

I




