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ISZ AMERIKOS sapnas™™
PAKORĖ VYRA MOTERES 
SU KURIA VĖLIAUS AP- 
SIPACZIAVO; ISZSIDAVE 

BŪDAMAS GIRTU. .

IR DIPLOMATAMS BEDA 
SU PROHIBIOIJE.

Washington, D. C., — Del 
kongreso priimto vadinamo Jo
nes prohibicijos vykdymo in- 
statymo, kuriuo prohibicijai 
nusikalto asmens baudžiami 
kalėjimu iki 5 metu ir pinigais 
iki $10,000, užsieniu diplomatai 
Washingtone dabar turės patys 
ir nuosaviais vežimais, gaben
tis isz uostu in savo atstovybes 
diplomatinius svaigiuosius go
rimus, laivais atsiustus jiems 
isz ju krasztu.

Andai, kai jxisamdytas eks
preso vežimas gabeno isz Balti- 
moros uosto in Washingtona 60 
knisu likioriu in Siamo atsto
vybe, Washingtono policija ve
žimą su gorimais konfiskavo, o 
abudu vežėju suome. Vėliaus li
keriai buvo Siamo atstovybei 
gražinti, bot vožėjai, kadangi 
jie buvo ekspreso kompanijos 
darbininkai, o
atstovybes žmones, bus nubaus
ti einant prohibicijos instaty- 
mn.

Po to, Valstybes Departmen
tal pranesze visoms užsieniu 
atstovybėms, kad einant insta- 
tymu privatiniai žmones negali 
transporttuoti likioriu ambasa
doms ir logacijoms. Ta gali da
ryti tik patys ambasadų ir le- 
gaciju sztabu nariai arba pas
kirti ju tarnautojai.

BAISUS SZPOSAS VAIKO.
MdunrU^tlV’/Pa. — Sugryž- 

tnnt vėlybu vakaru namo, ko- 
. kis tai Mikas Rojck, jojo vie

nuolikos motu sūnelis Petras, 
norėdamas tęva iszgazzlint, isz- 
szoko staigai isz užkampio. Te- 

,vas manydamas kad tai kokis 
banditas nori ji sulaikyt, dure

Houston, Tex. — Sudas nu
sprendė ant pakorimo Charlesa 
Rooker, kuris pats iszsidavė 
per garsu sapnavimu.

Sztai 1928 mote likos suras
tas lavonas Augusto Schroe
der, kabanti tvarte ant balkio. 
Isz pradžių buvo manoma kad 
Schroedcris pats pasikorė, to
dėl valdže nedaro jokios sliect- 
vos ar jisai pats pasikorė ar ji 
kas nužudė.

Netrukus po palaidojimui, 
Chalukas pradėjo atsilankinet 
pas naszlo ir ant galo likos per 
jaja priimtas ir apsipaeziavo.

Nesonci’ Rooker panaudojo 
nž daug munszaines ir atsigu
lęs pradėjo knarkt ir sapnuoti 
— taip garsiai ka<l iszpažino a * * « *

no akredituoti

vaikui peiliu in krutinę ir ta
sai sukrito negyvas ant vietos. 
Pamatęs nelaimingas tėvas ka 
padaro, pažines užmusztame 
savo snnu, taip tuom persiėmė 
kad jau kelis kartus norėjo 
atimti sau gyvasti.

KOVA MOTINOS SU 
KIRMĖLĖ.

Mauęh Chunk, Pa. — Slavo- 
kc Mrs. Andrew Saiko, gyven
dama .ant artimos farmukes, 
nuėjo su kūdikiu in tvaria, kū
dikis atsitolino nuo josios ir nu
ėjo in krūmus. Staigai kūdikis 
sukliko. Pribėgus prie jojo, pa
mato didele kirmėlė kuri pri- 

- slinko 'prie kūdikio ir ketino 
imt jo szokti, Pagriebus dideli 
pagali, kirto kirmėliai per gal
va kuri mėtosi ant moteres bet 
narsi motore nenusigando ir 
kirto da kelis kartus kirmėliai 
per galva užmuszdama ant vio-

f

tos. Buvo tai barszkutis turin
tis kotures pėdas ilgio.
SŪNELIS LIUDINTOJUM 

ŽUDINSTOS.
New York.

tnonin metu sūnelis prisižiuri- 
,ncjo kaip tėvas muszc motina 
Ir mit galo Russell Carr jaja 
nužudo. Carr gere be paliovos 
per szcflzes sainvaites. Parcjas 
taja diena girtas, pradėjo bar-

Mažas asz-

ir mit galo Russell Carr jaja

Ils su motore, isztrauke revol- 
»t» *

■ r
f 1

Veri k be jokio žodžio nuszovo
jaja ant amert.

„ , NUTRAUKĖ SAU GALVA.
Syracuse, N, Y. — George 

Luttenger, farmeris isz szios 
aplinkines, 68 metu, aleme sau 

.gyvastį isz priežasties ilgos li
gos vėžio. Isz didelio skausmo 
nuėjo in skiepą, prisipylė in 
burna parako ir uždega. Eks-

A *

plozije nutraukė jam galva nuo 
stuobrio bet ir namas užsidega, 
kuri voą Ipzgelbcjo subegia kai
mynai. Lavonas be galvos bu- 
yo baisiai apdegintas.

ka buvo padaręs su 
Motore gulinti

, '.un '■■ *

n»
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Dideli Tvanai Massachusetts Valstijai
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Per tanku lietu, iszsiliejo upes užliedamos daug aplinkiniu isz kuriu czionais viena
< fe * Į fe a fe A . » a fe fe • fe < ft • •matome kaip Revere, Mass. Žmones išbėgiojo isz namu in laika brisdami per vandeni in
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saugesnes vietas. Vanduo padare milžirtiszkas bledcs.

viską, 
Schroeder’u. 
szale, pradėjo jojo klausinėt o 
tasai per sapna apsakė kaip jo
sios pirma vyra apkvaitino pa
galiu po tam nuvilko in tvaria 
ir ton pakorė idant po jojo 
mirėžiai galėtu gauti jojo mo
tere •— ir gavo. Motere iszgir- 
dus tokia spaviedni žudinto- 
jaus per miegus, kada tasai pa
budo, pradėjo jojo klausinėt ir 
ant galo prisipažino ka padaro 
su josios vyru. Motere prane
sze apie tai palicijai, iszduoda- 
nia žudintoju savo pirmo vro 
ir sūdąs ji nubaudė ant pako
rimo.
NEPAPRASTA BAIDYKLA.

Hopotang, Mont. — James 
Fordham nuėjo žuvaut arti
mam ežerėlyje. Kada užmėto 
tinklą, pajuto kad kas tokio 
pradėjo tinklą krutet. Tuo jaus 
isztrauke tinklą ir vos neapal
po isz persi gaudimo paregėda
mas nepaprasta baidykla — 
žuvi, kuri nebuvo panaszi no 
in žuvi ne in žveri. Turėjo asz- 
tuones kojas, viena milžiniszka 
aki o galva buvo panaszi in 
kiaules su ilgais szerais. Ford
ham turėjo ta ja nepaprasta bai
dykla tuojans užmuszt nes ne
galėjo paimti josios idant par- 
neszt namo. Padovanojo jisai 
baidvkla del (autiszko muze- 
jaus.

DAEDE NEMAŽAI.
Dolphin, N. J. — Pacziule 

Juozo Deem, taip savo liežuviu 
apsunkino gyvenimą nelaimin
gam vyrui kad jam nubodo vi
sas svietas ir tolimesnis gyve
nimas, na ir nusprendė užbaig
ti savo apverktina gyvenimą. 
Savo barszkalai bobeliai at- 
kerszino tuom, kad 4,000 dole
riu, kokius turėjo suezedines 
inmeto in kana la o szuviu isz 
revolverio atomo sau gyvasti. 
Piktai moteriai buvo daugiau 
gaila pinigu ne kaip vyro, ku
ri iszvare liežuviu isz szio svie
to.
ISZPJOVE JAM LIEŽUVI.
Noalcy, N. C. — Likos Czio.ft,?szkc- .Szn0

ANGLEKASIS SUVALGĖ 12 
KIAUSZINIU IR TORIEL- 

KA PIPIRW.
Shamokin, Pa. — Suvalgęs 

dvylika-kiausziniu ir torielka 
LAIKE PAKOL JOSIOS NE |žaliuju pi|>iru ir is-zgeres kvor- 

SUEME DU VAIKINAI. < ’ ’ " . ’

DU-KABT SANVAITINIS LAIKRABZTIS 44SAULE 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

Prenumerata Kasztuoja: Amerlke ant viso meto |8.00 
Europoje Ir Kanadoje $4,00 ant viso meto.

Lahzkus ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adreso: 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,

MAHANOY AND A STR.,
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LIETUVYS 
KARALIUM
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LIETUVIS PASILIKO KA. 
RALIUM JUODUJU, NES 
BUVO VEDES SU KARA

LIAUS DUKTERIA.
u

pribūdamas

M
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MAHANOY CITY, PA, j

40 METAS
fe-"xfe—

PARDAVINĖJO 8TOVYLE- 
LIUS VELNIUKU DEL 

GILIUKO.
Varszava. — Beina Frenkel, 

Žydelka, likos aresztavota ir 
uždaryta kalėjimo už apgavys- 
ta ir apsudinta ant triju metu, 
kalėjimo.
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“DVASE” ANT
DVIRACZIO

PASIRODINEJO NAKTIES

Dva-
11

aplinkinius gy- 
“dva-

ilguose
paprastai nakties 

naktiniuose

ta munszaines, Jonas Depedro, 
35 metu i(nglekasis, mirė stai- 
gain po nuėjimui gulti.

TIESIOG IN DANGŲ...
Greensburg, Ohio. — Mirus 

dievobaiidingui pastoriui C. D. 
Kean, nuitomai idant patikt 
Dievui, ar|)a kada mirs kad ga
lėtu nuneizt visa maisza geru 
darbeliu ir neturėt jokio erge
lio su sudžia, pasninkavo per 
42 dienas ir paskutinėje dieno-

matomai idant patikt

Isz Visu Szaliu
TIKEJIMISZKA

ŽUDINSTA
NUŽUDĖ SAVO DRAUGE 
PEILIU ISZ PRIEŽASTIES 
PERVIRSZIMO TIKĖJIMO

Viednius. — Praeita sanvai- 
tc ant vidurmieęczio vadinamo 
Fleischmarktgassc, prie dauge- 

, 28 metu senumo 
Shassor,. nu?,udc 19

nais surastas krūmuose nigo- 
ris A. W. Thomas, kovojantis 
su mirezia. Nuvežtas in ligon- 
buti neužilgio mirė. Nigerio
motere sake kad priesz tai keli 
vyrai atejd in juju namus ir 
iszsiviliojo vyra laukan. Mote
ra meldo vyro kad no eitu su 
jais, bet prižadėjo kad tai pas
kirtim karta. Draugai bijoda
mi idant Thomas neiszduotu ju
ju vieta kur varo munszaino, 
iszpjovo jam liežuvi ir paliko
numirt krūmuose. Žmonos ji 
atrądo, bet jau negalimu buvo
iszgeTbet aukos piktadariu, ku
riuos vėliaus suėmė.

Žydelka gyvendama užmies
tyje paleido paskala tarp gy
ventoju, buk isz priežasties tu
rinti didele intekme ir susipe- 
szima su pikta dvase, parduos 
visiems tiems, kurie geidže Ap
turėti juju pagclba per pirki
mą jojo stovy lėlio, kuris vi
siems suteiks pogelba rūpės- ■ a » f ■>

Port Dodge, Iowa. — 44 
se ant dvi raczio-baisi kelio 
važiuojanti po aplinkine, nema
žai inhaugino 
vontojus na ir ant galo
se” pakliuvo in rankas 44aniuo- 
lu sargu.” 

4‘Dvase 
laike, 
marszkiniuosę, ypatingai laiko
fnohesTonds, Pažinojo ant dvi- 
raczio, bet niekas neturėjo ant 
tiek drąsos idant pagaut 
šia.” 
kai, 
liais narsumus, susitarė suimti 
dvasia ka jiems ir pasiseko. 
Kada pamate dvasia važiuo
jant, vienas isz ju meto akme
niu ir pataikė dvasia, kuri nu
virto nuo dvi-raezio, verkdama 
nucjp namo — ir visa slaptybe

“dva-
Ant galo du jauni vyru-

jo apleido szla aszarn pakalne 
ir nukeliavo in dangų — žino
ma tiesiog.

Užsimarinusio kunigužio se-
norėdami pasirodyt dide- sll0 j<iu.į taipgi pradėjo pasnin-

iszsidave. Dvase buvo nepilno 
proto jauna mergaite, duktė 
netolimo farmerio.

GRAUDINGA NELAIME 
KŪDIKIO.

Pa. -
4 metu

Reading, Pa. — Juozuką3 
Patterson, 4 metu vaikiukas 
aplaike du centus nuo motinos 
ir Logo skersai ulyczia nusi
pirkti kendžiu, cotus laike su
gniaužęs rankutėje kad ju ne
pamesi. Tame atbėgo sunkus 
trekas kuris vaika pervažiavo 
ir mirtinai sužede. Kada vai
kiuku atvožė in ligohbuto ir da
re jam operacije, mire in ko
los minntas. Mirdamas iszlcido 
du centus isz sustingusios ran
kutes.
SZUO ISZGELBEJO VISA 

SZEIMYNA.
Rittersvillc, Md.

na Edwardo Lakos yra labai 
dėkinga už savo gyvastis savo 
szuniui kuris prijausdamas,ne
laime ir pavoju, pabudino isz 
miego gaspadoriu namo, kuria
me prisipildo daug anglinio ga- 
zo isz poeziaus ir hutu visi už-

• pribėgės prie 
pradėjo loti ir

Szeimy-

mieganezio
traukti kaldra nuo jojo. Lakos 
pusiau apsvaigintas vos atsi
kėlė isz lovos priszoko prie lan
go, lęuri isjsmuszo. Po tam isz- 
nošze laukan paezia ir vaikus 
in pati laika.
SUV. VALSTIJOSE 

RANDASI DEIMANTU
UŽ $4,000,000,000.

New York. — Amerikoniszki 
gyventojai turi deimantu už 
keturis bilijonus doleriu, pagal 
apskai'tma Continental Insur
ance Co., arba daugiau ne kaip 
kitu vieszpatyscziu gyvento
jai. ■

kaut drauge su broliu, randasi 
blogam padėjimo o daktarai ne
turi vilties kad pasveiks. Pasa
ko ji kad josios brolis aplaike 
prisakymu nuo Augszcziuusio 
Galybes, kad pasninkautu o po 
niircziai nueis tiesiog in dangų.

Tasai pastorius priesz du me
tus perėjo in .evangeliku baŽ-j 
n vožia ir 
Dievo iszsižadejo 
kurio ilgai negalėjo gyvent.

SENA LIETUVE MIRĖ.
Scranton, Pa. — Gal seniau- 

so motore szioje aplinkinėje 
mirė Panedelio nakti. Buvo tai 
Anąstazije Diczkuviene, turin
ti 102 motus amžiaus. Mirė pas 
Savo duktere, Lako Winola, ar
ti czionais. ' .

Paskutines Žinutes

kad ingy t ma lone 
valgio, be

truko ir nelaimingas 
užsi-

1[ Pittsburgh. - Harry Kroc- 
gger, 32 metu, nukrito nuo 20 
laipsniu First National Bank 
kada cystĖno langus. Apsaugos 
diržas
žmogus nukrito žemyn 
muszdamas ant vietos.

H South Fork, 
tokis padėjo kelis szmotus di
namito po namu Samuel Cirvi- 
llieri, kuris padaro bledcs ant 
$25,000. Szoimynos tame laiko

Pa. — Kas

nesirado namie.
H Palo Alto, Pa. 

Duncan McNeeley, ana diena 
pagimdo t rinukils — dvi duk
reles ir sūneli. Trinukai sveiki 
ir kaip rodos augs.

11 Pariy Sound, Ont. — Per 
susidurima dvieju ekspresiniu 
trulkiu ant Canadian National 
goležkelio arti Drocourt,
žmonis likos užmuszti o daug 
sužeista, kaipo ir sudegė kada 
medinei vagonai užsidegė.

H Honda y o, Iszpanija. — Ko
va torp valdžios ir studentu da- 
ojo prie pavojingo laipsnio, (ku
rie yra nouganadyti isz toby- 
rios valdžios ir prispaudimo 
žmonių,

—- j\1i*s.
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lio žmonių 
mergina 
motu senumo suvioc^ka Mare 
■Vgkat^eh. Abidvi merginos bu
vo labai dievobaimingos,, lan
kei lankėsi in bažnyczia, atlik
davo spaviedi ir priimdavo kas 
diena komunijo. Kada paskuti
niu kartu abidvi drauges ėjo 
namo isz bažnyczios, StrasserL 
minte pradėjo iszmetinet’i drau
gei, kad per ja negavo iszriszl- 
mo ir negalėjo priimti komuni- 
.i°«‘

Vokatshiute porsigandus in- 
sintusios drauges bando pa
bėgti nuo jos, bet toji iszsitrau
kus isz kur ton dideli peili, pa
sivijus drauge, dure juom in 
krutino merginai ir užmuszo ja 
ant vietos. Persigandusi savo 
piktadarystes mergina pradėjo 
bėgt, bet žmonis sugavo jaja ir 
atidavė in rankas policijos.

Vėliaus pasirodo, buk mergi
na nepilno proto isz priežasties 
tikėjimo fanatizmo.

PATS INLIPO IN SAVO 
GRABA.

Kijevas. — Ana diena pribu
vo in mimus savo kotinaneziu 
noszviu, arba tėvus savo sužie- 
dotinos, jaunas Žydelis, idant 
pasikalbėt su szeimyna savo 
mylimos apie prisiartinanti 
szliuha. O kad jaunikio polici- 
je jeszkojo už koki ten maža 
prasižengimą tasai isz baimes 
pasislėpė in didelia skrynia, 
kurioj ji uždaryta o kuri pasi
liko jam grabu, nes kada po isz- 
ojimu policijos skryne atdary
ta, iszimta isz jos lavonas jau
nikio. ’ : t

Vargszas turėjo užtrokszt 
skrynioje del štoko oro. Mylo- 
ma isz gaileszczio papaiko ir 
turėjo būti nuvežta in prieglau
da.

apie

turėjo užtrokszt

■ ■» ' 1 /

50 NAMU SUGRIUVO 
LAIKE TVANO.

Philoppopolis, Graikijo. — 
Dideli 'tvanai užliejo szi mies
tą kuris daug nukentejo praei
ta meta nuo drebėjimo žemes.ta meta nuo drebėjimo žemes. 
Gvon'tojai iszbeginejo in kal
nus. Pcnkosdeszimts namu su
griuvo o tukstaneziai randasi
po vandenin. Vaiskus likos isz- 
siunstas in pagalba nukentėjų-

• ja »’

siems gyventojams.

> t-

San Domingo. —Apie szi t a 
karalių mažai žino Amerrko- 
nisidki laikraszczeif bet svetim- 
tautišzki daug apie tai raszo. 
Yra tai buvusisi pamezninkas 
isz Suv. Valstijų kariuomenes 
vardu Faustinas Virkusas, ku
ris pasiliko karalium ant salos 
Le Gonave. Karalius Faustinas 
yra sunum anglekasio Luko- 
szaus ir Onos isz Dupont, Pa. 
Gimė Lietuvoje,
jaunu vaiku in Amerika su tė
vais. Dirbo teipgi kaipo anglc- 
kasis po tam instojo in kariuo
mene. Užsitarnavo ant pam- 
czininko ir likos nusiustas ant 
tarnystos ant salos La Gonave. 
kuri priguli prie San Domingo 
ant Atlantiko mariu.

Pildė tonais dinsta kalekto- 
riaus padotku ir apszvietinejo 
juodukus ir ant galo likos la
bai pamylėtu per gyventojus, 
kas retai atsitikdavo. Ta ja sa
la valde patogi murino po mi
rimui savo tėvui, kuri karsztai 
insimylojo in balta-veidi. Na ir 
toip atsitiko kad Virkusas ap
sipaeziavo su juoda karaliene 
ir pasiliko valdytojam salų.

DVI MISIJONIERKOS; 
UŽTRUCINTOS.

episkopolines misijonierkos se
serys Brigyda ir Felicita, abid
vi isz Peekskill, N. Y., mirė nuo 
užtrucinimo valgjFdamos duo
na kuria pakepo kukarka isz 
proszku vabalams manydama 
kad tai miltai. Dvi kitos mote
res mirtinai apsirgo.
C <

ožiuose ir nelaimėse, gali pirk
ti pąs jaja.

Biznis su velniukais buvo 
pasekmingas ir Žydelka greitai 
pralobo. Bet Vladas Szininskas 
kuris norėjo sudėt kalte ant sa
vo velniuko už kuri mokėjo 30 
zlotu idant galėtu iszsigauti isz 
kalėjimo, susipratęs jau po lai
kui. kad likos prigautu, iszdave 
velniu pardavėja in rankas po
licijos. - '
GENEROLAS FOCH MIRĖ.
Paryžius. — Foeh, 72 metu 

žymiausiais vadas Kvietines 
kares, galva visu svetimųjų ka
reiviu, mirė Seredoje po gana 
ilgai ligai, priimdamas pasku
tinius sakramentus Katalikiš
kos božnyczios, nes buvo isžį|-

M

'l^i

Manila, Filipinai’. Dvi

reiviu, mirė Seredoje po gana
fefe. fe fe fe fe fe fe fe ■ ~ ♦ A *

kiamas katalikas. 1 . ' * : .• 
Laidotuves bus valdiszko£r ir 

bus palaidotas iszale Napolejo- 
no grabo. Vis»s svietas apga|- 
lestaujo teip garsingo kareivio, 
kuris apgynė -savo ievyne nUėu 
nevidonu. „M.

Sziadien visa Francijc apgai
lės tau je garsaus generolo Foch 
o svietas su ja toipgi dalinasi 
josios gailescžiu. r '

grabo. Visus svietas -apga|*
b «i
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UŽ NEKALTU ŽMONIŲ IN- 
SKUNDIMA PASODINTI 

KALEJIMAN.
» lf " * „ UI■< b

Kaunas. — 1928 m., Baland
žio 11 d., Jonavos policijos vir- 

__ j gavo anoniminiu 
laiszku praneszima, kad Gire
lių kaimo Jonavos valsęziujo

*

CARAS” KIRILAS, TIKISI 
NE UŽ ILGIO UŽIMTI 

RUSISZKA SOSTĄ.
Berlynas. — Kirilas, kuris 

dabar gyv’ena St. Briac’e, 
Francijoj, savo manifeste 4 4 Ru
sijos žmonėms” pareiszkia vil
ties, kad netrukus jis sėdėsiąs 
savo senuoliu sosto. Užemes 
sostą, jis žada neardyti Rusi
jos revoliucijos darba, bet les
ti ji toliau. Tapes caru, jis ga
rantuosiąs žmonėms ir visuoti
nio balsavimo teise, ir laisvus 
rinkimus, ir dagi sovietu siste
mos iszlaikyma, ir krasztu au
tonomijas, ir miestu savivaldy
bes, ir asztuoniu valandų darba 
ir darbininku apdrauda, ir dar
bo linijų ugdymą, ir dagi ūki
ninku konf i ūkavimus be atlygi
nimo dvaru žemiu pripažinsias 
teisėtais. , , ,,, „ . ..

Savo manifesto “earns” Ki- rado P?.bnlk,U ko®un>stino se-

St. szininkas

pas Skromovicne ir Grauski 
dažnai esą daromi komunistą 
susirinkimai, tenai sudėti ko
munistu ginklai ir literatūra.

Po poros di4nu vėl gavo laisz-
ka kuriub griežtai reikalauja
ma padaryti pas nurodytus as
menis krata. Prie to nurodė dar 
viena asmeni — M. Skromova, 
kad jis organiiuojas priesz Lie
tuva buriu s ir rengiasis gink
luotam sukilimui.
Policija norėjo insitikinti. Ba

landžio 12 d., pas nurodytus as-
menis padare krata.Nieko Intar
tinio nerado. Tleea^ pas viena
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44caras 
rilas baigia žodžiais:

4 4 Su mumis yra visagalis Die
vas, kuris padės mums nuveik
ti tuos, kurio ji niekina.

Korespondentas nuo 
pastebi, kad tie, 
valdo Rusija, t. y. sovietu val
džia, juo mažiausia susirūpino 
Rusu monarch i štai s ir “caru”

y y
M

r y

saves
kurie dabar

Rusu monarcliistais ir 
Kirilu.
VAIKAI RADO UŽKASTA 

RUSU VIENUOLYNO 
TURTĄ.

Samara, Sovietu Rusija. — 
Viehoj kolonijoj ties Sarovsku 
tyruliais vaikai kasinėdami ur
vus, netikėtai atkasė dideli tur
tą, keliu milijonu rubliu vertes. 
Jie rado brangiu, deimantais 
iszsodintu, ikonų (szventu pa
veikslu), ailkso pinigu ir kito
kiu brangiu daiktu.

Manoma, kad ta turtą ežia su- 
nesze vienuoliai isz vietos vio- 
miolynd ir užkaso ji dar Rusi 
jos revolucijob pradžioj. ’

w

na proklamacija. Bet ji, maty
ti, sąmoningai kieno buvo pa- 
kiszta, kad laoiau ipvehis ap
skustuosius.

Policija skunda susidomėjo
ir pradėjo sekti, kqs toki dkun-
da galėjo paraižyti. Iszaiszki- 
no, kad to paties valscziauą gy
ventojai Parfeniju? Cžcstovas,
Sergejus Czestovas ir Kui 
Koimilcovas tai .padaro turo- 

iąyo kaimynp. 
Jęiirios daryta

ka dienu iszlailąii daboklėje, 
bet iszaiszkinUB ju nekaltumo, 
paleisti. \ *

Skundikai sulaikyti. Paafsz-
1- A------------’ * •’ |

ft* *raže Kuzmn Kormilcovas..

dami pykti ant Savo kaimynp.
Asmenys, pas *'..T* . 

krata buvo areštuoti ir kelioh-
- <fe fe ' fe fe fe fth. fe . feM fe fe

Asmenys, pas

kejo, kad anoniminius laiszkus 
raže Kuzma Kohnilcovas.• ’

Užvesta byla priesz skundi-
kus. Kauno apygardos teianias
nubaudė CzistoVa Parfehiju' Ir
Kuzma Kormileėva po pnsant-
ru metu kalėjimo. Serghju 
Czestova pripažino nekaltu — 
issteisino. j
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Kas Girdėt
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Tula motore Chicago nžvedo 
teismo ant persįskyrimo nuo 
savo vyro kad tasai in sopty-Į 
nis metus ne karta in jaja no-: 
nusiszypsojd. Dabar tai vyras I 
nė tiktai szypsosi bet pilvą su-! 
stomes juotoesi isz tojo giliuko.

Melskis, ‘ bet melskis no tik 
lupomis, melskis visa dvasia ir 
jausmais, o nebus tau sunku 
skriauda nukenst, lengviau tau 
bus mylėt ta, kuris del tavos 
yra farizejumi-skriaudiku; my
lėk ji kaipo savo artima, ma
tyk ie jame ta, kas yra gera, o 
piktybių jo vongk, idant tavos 
nelytetu. Tu busi laimingas, at
likdamas szventa darbu ku
riame apsireiszkia Dievyste.

KONGRESMONAS
APSIPACZIAVO.

Kongresmonas Fiorollo TL 
LaGuardia isz New York, apsi- 
paeziavo su savo sekrelorka

Motinos bėdavojo buk duk
reles užaugino, vyru yra inva- 
les bet nesiima ant apsipaeziavi 
mo. O kas kaltas? Kaip tosios 
dukreles sziadien užaugytos? 
KoĮ da maža tiek to, motina 
dukrele apžiūri, leidžia in mo- 
kvkla norints nieko neiszmoks- <F
ta. Kada dukrele paauga, pra
deda puoszti jaja o jaigu no 
turi isžteklians ant puoszimo, 
tai atranda kitoki būda. Pa
augta dukreles pradeda valkio
tis, trankytis bambiliais po vi
sas pakampes lyg po pusiau- 
nakt, neklauso motinu, nieko 
nedirba ir norėtu kad tokia tin- 
gine-valkata kokis davadnas 
vyras paimtu sau už paezia.

su
Mare Fisber.

doj, melsdamas “Tėvo musu! 
—Atleisk mums musu kaltes 
kaip ir mes 
kaltininkams.

ai leidžiam savo 
»>

Szuo vra isztikimiausiu 
draugu žmogaus. Kada žmogų 
visi apleidžia, tai (ik szuo da
linasi vargu su ponu savo.

Apie isztikimysta 
laikraszcziai 
ežiai:

Tūlas apjakes žmogus Lon
done, kuri nuolatos vedžiojo 
szuo iszmokytas per Raudona 
Kryžiaus Drauguvo, staigai su
krito ant ulyczios nuo szalczio. 
Kada susirinkę žmonos norėjo 
prigelbet neregiui, szuo many
damas kad žmones nori nu
skriausti jojo poną, neprileido 
no vieno žmogaus prie gulin- 
czio. Ant galo palicije geisda
ma gelbet suszalusi nuo smer
ties, buvo priversta nuszauti 
szuni idant žmogeli nuvožt in 
ligonb u t e.

vra

szunies
danesza sekan-

Žmogus veidmainis tai mo- 
raliszki nuodai kurio nuodija 
kitiems duszia. Veidmainio 
saldus žodžiai pražudo verte 
pas kitus kurie karta jiems in- 
tikejo ir apsiriko buna panie
kintas kaipo piktadaris nuo pa
žystamu ir draugu arba jam 
atsimoka kita veidmainysta. 
Veidmainis niekad neužsitiki 
kitiems. , įgz University Museum Ameri-

Arkiologas Leonard Woolley

L
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Pastorius Rev. J. E. Bpnton 
isz Bostono kada tik suvinezia- 
vodavo jauna porele, turėjo pa
pratimu duoi jiems gera rodą 
ir pamokinimn. Ana diena kal
bėjo jisai szitaip in tula jauna' 
porele po suriszimui:

“Likotes suriszti mazgu mo
terystes, mylekie ji ir bukie 
jam paklusnu. Jaigu jisai bus 
tau geras, guodok ji, jaigu del 
tavęs nneko nepavydės, tai ant 
bile niekniekiu nereikalingu 
nepraszyk pinigu. Jaigu bus 
nulindęs, tai ramyk ji. Jaigu 
staigus ir vaidingas — tylėk. 
Jaigu bus nužiurus, tu pasirū
pink ji isz to iszgydint. Jaigu 
nemėgsta vaikszczioti, sedek ir 
tu namie. Jaigu užsipelnė, tai 
bueziuok ji. Tegul žino kad su
tinki su juom visada. Bet nie
kados neduok jam pažinti — 
kad kaip tu grajini, jis turi 
szokti arba kaip priežodis sa
ko: boba su kelnem o vyras sui 
andaroku tai — “Jaigu bobos 
didele vale, tonais del vyro ne
valė.“

! k e, kuris joszko senoviszku už
lieki! snfastani miesto Ur, Chal- 
dejoj, Mezopotamijoj, pranesza 
svietui po griuvėsiuose surado 
foblyczes ant kuriu yra para
ižyta visas atsitikimas pata
po ir kaip Nojus state savo ar
ka. Sztai atrasti davadai kad 
senoviszkuose laikuose buvo 
milžiniszkas patapas, kuris at
sitiko apie du tukstanezius 
metu adgal.

GEROS PRASARGOS
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Žmogus meilėje tankiai apsi
rinka, tankiai aplaiko skau
džias žaizdas, tankiai yra ne
laimingu; bet žmogus myli, o 
kada jau randasi ant kapo 
kraszto atsižvelgia idant pas
kutiniu kartu pažvelgt in savo 
kelia gyvenimo ir sako: “Ken
tėjau tankiai, apsirikau kar
tais — bet mylėjau. Gyvenau 
pats o neviltinga būtis sutver
ta per mano puikybe.
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Skriaudiku teisingysta bau
džia ir bent tuom suramina nu
skriaustąjį, bet kas atlygins už 
paneszta moraliszka skriauda 
nuskriaustam, kas nubaus ta, 
kurjs savo veidmainiszku pik
tu žodžiu moraliszkai nužudė 
savo artima? Yra augszcziau- 
sia Teisingysta, kuri nubaus 
skriaudiką, kuri atsilieps in ji 
laike valandos mirties balsu jo 
savžines ir nubaus duszios kan- 
czia. Nuskriaustam yra Tė
vas, kuris suramina jai in Ji 
atsiszauks savo karsztoj mal-

*| ji |jl*llll Ii ■■^■1 UŠl

Narsus Pasiaukavimas
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ANGLEKASIU TIKRAS ATSITIKIMAS'
r rB " ; 1 .

tam, kuris iszgelbes jojo viena- 
vo linlksmas, isz.priežasties ha- tini sunu, jeigu da randami prie 

gyvasezio!
Ant tuju žodžiu prisiartino 

Petras su nuliudUsiu veidu ir 
tikrii pastanavijimu tardamas: 
’ — Ponas Hiltonai, no už vi
sa tavo turtą, no nusiduoeziau 
in taisos kasyklas, idant iszgeL 
bet tavo sunu, nestik vien isz 
mielnszirdyslos del savo, arti-

* ■ ‘‘- ■ ' '. "4,

Visas miestelis Capolton, bn-

liaus iszkelto per poną Hiltona 
locninka kasvklu » 
kuriamo 
o tai isz 
sunaus, 
doszimts-vienas metas o ir ant 
garbes vienatines dukters kuri 
buvo pabaigus savo mokslą ir 
ka tik buvo sugryžus isz 
augsztu mokyklų.

Karolius Hilton bnvo labai 
mylėtu nuo savo tėvo o kuris 
ant sūnelio noru visame tiko. 
Tsz priežasties nuolatinio sir- 
gnlavimo p. Ililtono, sūnūs ap
imt visa valdže po tėvui ant kn-

> 
ir kaimo 

anglekasiai gyveno, 
priežasties Varduvių 

kuriam sukako dvi-
11 X

Ponas Hiltonai, no už vi-
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sngryzus
mo tai padalysiu i r prie pagel- 
bos Vifiogalingiausio iszgelbc- 
siu tavo sunu jeigu da randasi 
prie gyvasezio.

Tiszgirdcs tuos žodžius kno-
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sykiu, nes jojo nedoras apsie
jimas su žmonėmis teip davėsi

Uį' 

j!pa anglckasiu suriko ant szlo- 
ves Petro ir kožnas gyre jojo 
pasiszventima. Bet Petras mos
telėjimu rankos apmalszino 
klykonczius, ir tarė povalei:

. . . -

vos Petro ir kožnaa gyre .jojo
. . 1 - * ' —w

I

f

Pagaminti sunkiems darbams!
jkV1 ti ■ ii,. . •iv* 

v
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telejimu

— Turiu turėt in pagialba. 
da tris žmones. Kas eis su ma
nim?

Trys anglekasiai isz kuopos 
žengė pirmin ir tuojaus nusi
leido in kasyklas. Pirmiausia 
Petras liepe nuleist keliolika 
milžiniszku balkiu, 
rėmt 
teip po trijų 
darbo pradėjo daeitinet kur ti
kėjosi surast užgriuvusi, snnn 
locniniko kasyklų.

Po trumpam, atsilsiu j vela 
ėmėsi su visom pajiegoin prie 
darbo ir ant galo nelaimingas 
Freda8.*Torp dvieju milžiniez- 
ku akmenų gulėjo jisai, o kurie 
apsaugojo ji nuo smerties, ba 
vienas buvo užgriuvęs ant kito, 
o Fredas gulėjo apaezioj su pri
spausta koja per kita akmeni, 
bet radosi prie gyvasties. Po 
ižgavimui Fredo ant virszaus 
priėjo Ponas Hiltonas o spaus
damas ranka Lietuviu tarė:

— Acziu Dievui ir tau ma
no Petrai o 
draugams.
padekavoju tau už iszgialboji- 
ma mano sunaus.'

Mine žmonių no užilgio isz- ' ■ a • -w-ik « • • «

■
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Anglių kasyklų darbas sunkus, tačiau 
nepersunkus Ball-Band gamintiems" 
batams ir bateliams.

Tūkstančių tūkstančiai angliakasių 
išsirinko Šias dvi batų rūšis, kaip jų 
darbui tinkamiausias.

šie batai pastiprintais padais ir ypa- 

goja batų viršus nuo atsikišusių aštrių

jam in žeriklus jog balsei jo ne
kentė visi gyventojai kaimelio 
Capelton. 1 V

Laike baliaus radosi vienas 
isz musu (autiecziu Lietuviu 
Petras Baranauckas, kuris mč>- 
kejo gerai Angelskai o ir buvo 
faior-bosiu tose kasyklose. Jam 
tai likos atiduota szlove vest 
duktere locninko 'kasyklų, prie 
stalo ant vakarienes, norints 
ant to visi kiti anglekasai Ame
rikonai labai niurnėjo po nose.

Kada teip musu Petras sėdė
jo prie stalo su jauna Violeta, 
(teip buvo vardas locnininko 
kasyklų dukters) paregėjo so
dinti prieszais save josios bro
li Freda, o kuris baisei neken- 

■ te Petro. Tame prakalbėjo Vio
leta in Petra:

— Ar žinai tamista, jog asz 
myleoziau labai atlankyti rytoj 
kasyklas ir nusileist nauju 
szaftu žemiu, — tarė mergina 
teip, idant josios brolis galėtu 
iszgirst.

— Butu man didele szlove, 
idant galeeziau panaitei paro
dyt naujas kasyklas, bet nau
jas szaftas yra labai netikras ir 
galėtu kokia nelaime atsitikt, 
ir apie tai prancsziau tavo bro
liui, jog virszus yra ne labai 
drūtas ir kaip kur pradėjo lu- 
griuvinet, bet jisai tiktai isz 
manes daro szposus o man duo
dasi jaust, jog gal bile diena 
baisus atsitikimas gal atsitikt 
tame szafte.

— Esi kvailas 
paszauke Fredas. Szaftas yra 
suvisai saugus ir jokios nelai
mes jame nesitikiu. — Asz pats 
nuvesiu savo seseri rytoj.

Ant rytojaus Fredas nuvejo 
pats prie szafto. Bet Violeta ne 
norėjo eitie su juom, ir melde 
jo idant ne eitu in kasyklas, 
pakol no pastatys keliolika

Capelton.

• te Petro. Tame prakalbėjo Vio-

9 Petrai! —

Sziadien turi pataisyt ka
Jn paramų po grineziu lubu.

Fredas atėjo prie szafto ta-

*

vakar dirbai.
Neskaityk 

kuriuos sapnavai.
pinigu apie

" Už klaidas reikc užmokėt “° Įaik®.kadn’.keliolik11 
ar pinigais ar sarmata.

• Nesileisk in szulini, kol 
pinna neapžiuresi kaip isz jo 
iszlipt; nepradėk toku daigiu 
ko neapmislinsi kaip užbaigt.

• Turi suvalgyt baczka 
druskos kol žmogų pažysi.

per daug

isztrauktais isz

!j,

.1. ■ M h',, a............

išsirinko Šias dvi batų rūšis, kaip jų

• Nepri žadėk 
idant negalima per mažai isz- 
teset.

Per sutaiko mažas daig
ias auga, nesutaika ir didžiau
si darbai nyksta.

• Kaip tu tavo tėveliams, 
taip sulaukus busi antkakle 
tavo vaikeliams.

• ligai mislyk bet greitai 
daryk.

Tasai yra ponu savo lai
ko, kas tuom laiku gražiai tai
ko.

• Ka vienas kvailas paga
dina, tai tankiausia tukstan- 
cziai iszmintingu nepataiso.

• Yra tai nemaža iszmin- 
tis, iszmintingai kalbėt, bot 
yra tai didžiauso iszmintis ge
rai daryti.

• Jaigu kas mylėjo, nesi
gailėjo, o kas daug kalbėjo no 
viena karta gailėjosi.

• Nerangus moka rugot, isz- 
mintingas sau rodą duot.

♦ ♦ ♦ s*

SKAITYKITE M8AULEM

kasiu likos 
kasyklų, o ant užklausimo Fre
do, pasakė jog kasyklose pasi
liko da Petras ir kitas darbi
ninkas, kurie apžiūrinėjo vir- 
szu.

In keliolika minutu po tam 
Fredas nusileido in kasyklas. 
Tolimoje paregėjo du žiburius, 
Petro ir jo pagialbotojaus. Ka
da eidamas pro paramas (pi
liorius) paregėjo su baime, jog 
keli buvo labai sulenkti o ne- 
kurie labai braszkejo. Priėjės, 
kur Petras radosi tare in ji:

— Asz nusiduosiu da to
linus, o tu gali nusiduot prie 
szafto ir laukt ant manos, o ka
da sugiyžsziu, busim visi ant 
kart isztraukti,

Ir nusidavė giliau in kasyk
las o Petras su savo pagialbi- 
ninku atėjo prie szafto. Vos 
prisiartino, kad sztai ižgirdo 
baisu dundejimn ir lūžima pa
ramų o akimirksnijo griuvo vi
sas virszius ton, isz kur ka tik 
buvo ateja, o ir riksmą Fredo; 
po tam viskas nutilo.

Tik valandėlė Petras nutir
po bet tuojaus priszoko prie 
virves ir davė inžinieriuj sig
nalą idant juos isztrauktu in 
viražu.

In trumpa laika subėgo dau
gelis žmonių, kada dažinojo 
apie baise nelaime. Tėvas pri
žadėjo duotio puse savo turto

I

idant pa- 
griuvanezes lubas.

advnu sunkaus
Tr

- - “st.

ir tavo narsiems 
Tsz tikros szirdies

siskirsto o Fredas likos nuga
bentas namon. Po keliolika ne
daliu likos iszgydintas, bet ko
ja teip buvo nulužus, jog ant v‘r 
so gyvasezio pasiliko kolieka.

Kada suvisai pasveiko, Fre
das nusiuntė pas Petrą, idant 
jisai ateitu pas ji. Kada atėjo 
Fredas tarė:

— Atleisk man Petrai, daug 
blogo asz tau padariau o ir vi
siem anglekasiam buvau drus
ka akijo, bet žinai jog buvau 
nubaustas labai per Dieva, bet 
no szios dienos stengsiuosi eitie 
pėdom mano tėvo, kuri visi my
li kaip tęva.

❖ *
! In meta po tuom atsitikimu.] 
ponas Hiltonas iszleido 
dukterį už pono Petro Bara- 
naucko, o dienoje vinezevones 
aplaike žino jog likos priimtas 
kaipo pusininkas kasyklų Ilil-

savu

ton, o su savo Amerikoniszka 
pacziule džiaugėsi da ir szia- 
dion. *

Mieli skaitytojai norint per- • •mainem visu ypatų pravardes 
o ir miesteli kur tas atsitiko, 
bet apraszymas yra tikra teisy-

- • b ,

be, o ta j i narsu Lietuvi pažys
tam ir dėl to nuvnn nri versta stam ir del toJmvau priverstas
jojo pravarde permainyt.

—F.W.S;B.
' ...........■■■!■»■ II — -..... .

PRIEŽASTIS.

— Ar da ponas no galėtu
mei palaukt ant szliubo su ma
no duktere ? ■ I

— Taip, asz galiu palaukti 
tiktai mano skolininkai ne nou 
laukti....

._______________________................... ' ■ ; ______ •

f

tingai storais, plačiais ir ilgais. Apsau
goja batu viršus nuo atsikišusių aštrių 
akmenų uolų bei dygumų.

Guminių batelių, arba Himiner, gali
ma gauti pastiprintais padais arba 
storais apgaubtais kraštais.

Abeji ir Himiner batai ir bateliai 
aviai it geležis ir visiškai nebijo van
dens.

Jei Jūs a vesit Ball-Band vilnones 
kojines Jūsų gaminiuos batuos, Jūsų 
kojos jausis daug patogiau ir pačius 
batus ilgiau avesit.

Klausk savo Ball-Band pardavėjo 
Tamstai avalynę pritaikint. Bet būk 
tikras — ieškok Raudono kamuolio 
ženklu. Tada tai žinosi, kad gauni 
geriausius apavus.

ill

MISHAWAKA RUBBER & WOOLEN MFC. CO., 460 Water Street, Mishawaka, Indiana

DEL MUSU VAIKU
GERASIS TĖVAS.

Raudoni
Kamuoly BAND ?l

'll

PAJESZKOJIMAI!nelis su jais žaidė, vaikai paži
ne gera Antanėlio būda, ome 
praszyti, kad jisai paakintu 
jiems isz sodo gradžiū obuo
liu. Tuo kariu teveliu ne buvo 
namieje, oVienos szeimynos tėvas gy- 

ten <prasze sakydami: 
* * a- I V • •

nenustojo 
Niekas nei

r

gi su vaikais buvo apsigyvenu- j sužinotu, tai pasakysi

vono dideliam mieste ir
vaikai 

u
užsiimdinejo prekyba. Molyną- i no žinos, nei no maty 

a a « • a a i ' •*

iszsiil- ■ is'i kaime. Karta tėvas, 
ges savo mylimos szeimynos, 
atsiuntė jai pundą visokiu do
vanu ir laiszka, 'kuriami' teip 
rasze: “ 
kite geri ir visame klausykite 
jusu mylimosios motynos. Da
bar pirkau miesto namus; ta i-g1 
ne už ilgio ir jus visi atvyksite 
miestan, kur mums visiems 
drauge bus gera ir linksma gy
venti.“

Molynai perskaiezius ta laisz
ka, vaikai be galo nudžiugo:

— Kokis geras musu tėve
lis, — sake jie, — kaip jis mus 
myli, kaip bus mums gera gy
venti puikiuose miesto namuo
se su tetusziu! Mes-gi isz savo 
puses stengsimos atlyginti tetu- 
szeliui už jo geruma: iszpildy- 
sime jo insakyma.

Vaikams aprimus, 
tarė:

Mielieji vaikeliai! bu-

mot yna

— Kaip jusu tėvas elgiasi 
su jumis taip Dahgiszkasis Tė
vas elgiasi su visa žmonija.

Kunigas T. Burokas, (sūnūs 
Dr. Joakimo Buroko isz Juod
galviu kaimo, Malagenu vals., 
Szvenczioniu apskr., — dabar 
okup. Lietuvoj) pajeszko savo 
giminiu ir pažinstamu Ameri- 
ke. Pra^zo atsiliepti sziuo ad
resu: (t.25

Edrope — Lithuania 
Leipalingis, Seinų apskriezio,

Kunigui T. Burokui.

o jeigu 
kad vc- 

ijas nukrėtė.“ Antanėlis isz 
karto ne tibrojb sutikti bot kuo
met vaikai ji pradėjo vadinti 
szykszluoliu, pavyduoliu, isz- 
pildo ne dora vaiku noru.

Pargryže loveliai namo ne po 
ilgam pastebėjo, kad nuo.ge
ria usiu skiepu nuskinti obuo
liai. Paklaustas Antanėlis, ar 
jisai nežinąs, užraudęs ir susi
gėdinęs, nes labai sunku buvo 
pirma karta meluoti, 
“Vejas nukrėtė, o asz radau ir 
suvalgiau.” Tovolirti žinodami, 
kad Antanėlis niekuomet no 
meluodavęs, intikojo jam. Bet 
Antanėliui nelinksma buvo po 
tokio atsakymo, ligninui pa- 
mirszo apie tai. Isztvirkeliai 
vaikai, matydami savo pasise
kimą, nenustojo vedo vaikelio 
ir toliau in blogaji kelia.

Tas jiems pasiseko, nes An
tanėliui kuo toliau j tuo leng
vinu sekėsi moliuoti. Ir jau teip 
Antanėlis inprato meluoti, kad 
paaugės be ganydamas lauke 

ga, a i 
javus iszganes, ar gyvuliaiAs 
kojas iszmuszes akmenimis be
mėtydamas, teip mokėdavo jis 
tuomet pameluoti, taip vikriai 
iszsisukti, kad visuomet likda
vo no kaltu ir teisingu. Šunim 
jau dabar buvo pamesti blogaji 
inproti, be molo tad niekur ne
apsieidavo.

Ant galo no viesuomet sekda
vosi ir pameluoti. Dažnai su
gaudomi bemeluojant ir prami
nė ji Melagiu Antanu.

Ir teip isz teisingo, gero An
tanėlio tapo melagis. 
r ■■■■■win i i—.. mi........ . i... . !■ .i—ii » .p
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Antanėlis

t are:

Pajoszkau savo vyra Antaną 
Urboną paeinanti isz Lietuvos, 
Daunoru. Jeigu kas ka apie ji 
žino tegul atsiszaukia ant szio 
adreso:

Mrs. Anna Urban,
6522 So. Rockwell St., 

Chicago, Ill.

(t.2.’>

Pajeszkau J. Naujoka kuris 
paeina isz Lietuvos, Virbalio 
Gini no, Laickaimio Kaimo. 23 
metai adgal gyveno Carfin 
Skot landi joj. Tegul pats arba 
kas ka apie ji žino atsiszaukia 
ant szio adreso: (t.23

Jonas Gudaitis, 
118 Ketchum St
So. Saginaw, Mich.

Nors mos jo no matome, bet jis gyvulius padaręs ka blol
i n va imums visiems siuneze 

rias dovanas, kurios mums liu
dija apie Augszcziausiojo mei
le.

— Szventasis Rasztas ■— tai 
Dievo laiszkas in žmones. Tam 
laiszke jis nurodo, kaip gyven
ti ir žada amžipaji užmokosni 
tiems, kurio pildys Jo valia.

— Tai-gi mielieji valkelei, 
pildykime Augszcziausiojo in- 
sakymus, nes už tai Jis žada 
mums amžinąjį gyvenimą dan
guje 

" ’■F'u| i t iH»;p , 11!
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A. J. SAKALAUSKAS 
L1ETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Nuliudlmo valandoje rataikiam 
geriausi patarnavime. Palaidojime 
atliekam rūpestingai Ir graliai. Bu
site pilnai uiganSdintL

įsa Mahanojaua jeigu kaa parei
kalaus mano patarnavime tai mel-

i
Telefonas 871.

)

1

1

džiu man telefonuotl o pribusiu tn 
dešimta mlnutu.

 j w r'" 

*

INPROTIS 
GIMTIS.

Geras buvo jaunutis Antano- 
i, mei

lus, bėgiojo ir žaidė su savo ma
žais draugais. Ypatingai pasi
žymėdavo mažasis Antanėlis 
teisingumu. Kad ir atsitikdavo 
kuomet Antanėliui kas blog.-, 
padaryti visuomet jisai prisi
pažindavo no gerai padaręs.

* *

ANTRA PRI-

I

A. RAMANAUSKAS lis. Visuotnet linksmas
LlETUVISZKA^ GRĄBORIUS 

! 28 r

1

-——   ' " .................... ...... . ...........rp

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
♦

■ •,i<

' I 

i\k.
II

"t

Frack St., Frackville, Pa.
Bell Telefoną* 172 

... .......♦.
MULL A PATTERSON STS..

ST. OLAIR, PA.
Bell Telefoną* U80-B

•I

r ■■

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusiu* 

tzia nuo papraseziausiu iki praHl-
ant visokiu kapiniu. Pastabu* paruo- 

i 
niausiu. Paraamdo automobiliu* da) 
laidotuvių, voseliu, krlksatynlu ir
kitiem* pativažinSjimama.

A
l

i

3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jonu

Bet ne ilgai Antanėlis buvo 
teisingu. Susidraugavo jisai 
^u kito kaimyno isztvirkusiais 
Vailkais.

Viena karta kuomet Anta- i
t » -t

i i

♦ 4 ':

■i

pinigus yra geri aus negu 10-tae Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST 00., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir tą 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau
del Žinogaue kuris dirba ir czedina.

kaip tąi pinigas anga su padauginimu Ęrpoenlo.
* ■ Mi “ * ’' **’*’’■ 1 ’ ■' * " '' V

pinigus in azita Banką o poreit'krinmte ir matyritą

-

4

I

/
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SPIRITAS
Arba Vadas 

Kontrabandnesziu
. (Tasa.)

Vaikus molina mylėjo, bot 
mergaites nuo pat kūdikystes 
nekente, musze ja nuolat ai ir 
skriamle.

Jokūbui gaila buvo neteisin
gai skriaudžiamos mergaites, 
bet bijojo užtart už ja, idant 
noužtraukt ant saves piktybes 
moteriszkes kuri nekeneziama 
kaime, namuose jeszkojo kas
dien priežaseziu del besi bari
mo ir plūdimo, bet slapio
mis glamonėdavo mergaite ir 
ramindavo ja kol neiszaugo.

Kada moteriszko kas kart 
labiau gedo, kas kart dažniau 
gerdavo, vyras pastojo szyksz- 
1 uoliu, namie mažai buvo, vai
kais mažai besirūpino, 
tik rūpinosi dirva ir
pats viską prižiūrėdamas, pat 
viską glausdamas prie krūvos, 
nepalikdamas net varpeles ant 
tako, 
avėjo

jau isz lovos iszlipt negalėjo.
• Jokūbam gaila buvo flunnus, 
jbszkojo jam pagelboB kur ga
lėjo, bet jeszkojo netikru gy- 
dintoju vien besigirianeziu jais 
esant nieko neiszmanancziu ap
gaviku, isznandojanezin tam
sius kaimioezius.

Rodos Jokūbas nekarta no
rėjo važiuot in miestą daktaro, 
bet Joknhiene nedaleido jam 
ne užsimini apie daktaru, (lan
giau iike<lama in burtus, nogi! 
m tikra žinysta žmogaus.

Darodijo jai kas tokis dar 
padaryt auka isz žvakes, ku
ria reike sudegint priesz alto
rių, o sveikata ligonini sugryž. 
Jeigu abrozas Persima i n.vnio 
Vieszpaties sužibinus priesz ji 
žvakia, nepagelbes — tai jau 
niekas daugiau negelbės.

Taigi nuėjo Jokūbai pas ku
nigą klaust rodos. Apsakė jam 
savo 
o

........... ........... .............................................. J i ■ l ■ M J ■ |v 
pestingni pįtyle Pėtrohele, jau
nos pa ji ėgbs PoVylo, pergalė
jo liga.

M imi .. ....... ■ m II J. inwi iii II
' 1 ' " ' . * ’ ■ , ■ ■ . ’ f ■ J ' ' f : -

piktu darbu ir suklydimu nouo-

vien
namais,

rūpesti ir susikrimtimą, 
kunigas užklausė:

Ar buvo daktaras?
Jokūbai žvilgterėjo vienas

o

senaDėvėjo sena sermėga, 
senus batus, nors nbel- 

nai kalbėta, jog pinigu turi ge
ra krūva. Pati namine ugnavie- 
te nesirūpino, bet tvarka užlai
kė jau PeU’onele, kuri būdama 
darbszi, kaip tėvas užnamyje, 
taip ji namuose rūpinosi tvar
ka ir labu namu.

Jokubiono rūpindamasi vien 
savo sūneliais, ypacz Povyln- 
ku, kuris jau baigė asztuonio- 
liktus metus ir kuri lauke ka
ri uomeniszka tarnysta, kas mo
tina labai neramino, o kad kas 
metas ta jos nerimastis didino
si, todėl ir kas metas daugiau 
gere idant užmnszl ta kirminą 
kuris grauže jos duszia.

Vaikinas buvo 
normaliszkai augo, tad motina 
neabejojo, jog paims jai ji in 
vaisku. Apie jaunesni mažiau 
mistino, kadangi tas dar buvo 
jaunu, bet Povylakas neiszejo 
niekad jai isz galvos. Ne viena 
valanda apie ta dalyku su kū
mutėm prie *st iklolio besikalbė
dama praleido.

Kalviene, galima sakyt, bu
vo vienatine ta kūmute kuri 
noringai lauko atsilankymo Jo- 
kubienes ir dalinosi su ja tuo 
“rupeseziu apie 
Teisybių pasakius,

ne veidmainiauda
ma, kadangi mat Jokubu Po- 
vyla tikėjosi gausiant in žen-

ruposcziu 
Peisvbia 
rupinda vosi

t na.
Povvlas

sveikas ir

Povvlukn.
kalviem*

ft ft

kalviu

o 
jog

Povvlas 
dulka,

merginos i 
duktere Jule ir abudu jaunieji 
tikrai besi mylėjo, 
nekarta iszsitare 
Jcaip ja vadindavo, vėsos.

Kalviai tikrai misi i no ir no
rėjo iszleist savo duktere 
Jokūbu Povylo, kadangi 
dukteriai kitokio vyro ir

kalviute di-

uz 
savo 
rei

kalaut savo svajonėse negalėjo.
'Jokdhiene vienok nenorėjo 

ne misiyt apie tokia marezia, 
kadangi ji besididžiuodama sa
vo turtjngumu, norėjo ir mar- 
ezioH turtingos, o
delio kraiezio gaut negalėjo.

— Ne del szuns deszra! — 
atsakinėdavo kūmutėms kada 
anos užminė jai apie marezia 
kaltinto.

Povylas tuomtarpu sveikas 
kaip krienas ne isz szio, ne isz 
to, gavo smarkia gėla kojose 
kad ir paeit negalėjo. Ne gana 
to, pradėjo nykt, džiūt, kaip 
pakirstas medis ir senst mato
mai.

Nieko negelbėjo gyduoles vi
sokiu tetų, nieko negelbėjo už
žadėjimas garsaus gydintojaus 
dvaro aviniuko, kurios viską 
jžinans sakėsi.

Nogel bojus užžadėjimams, 
aviniukas tad pradėjo kitokiu 
bildu nelaimingoji gydint. Isz- 
kentejo Povylas nemažai laike 
.los k u racijos.

Kada iszszutinta jam kojas 
karatam vandenyje priesz ug- 
ni, urnai apdestineta ledais, ar- 
l»a viržiais varžyta, kad pamo- 
lindavO. Taigi, vieton sveika
tos sugrąžinimo dare dar d r* 
degne liga, o nelaimingas Po- 
vylns kas knrt labiau nyko ir

*

žvilgterėjo 
Jokūbas pasikasęsi u kita, 

pakauszi norėjo atsakinėt bot 
moteriszko matomai nenorėda
ma iszgirst . skundo jos vyro 
priesz kunigą, pirma atsiliepė:

- Taigi buvo, kunigėli, bu- 
bet nieko nemaezijo...
Isz kur buvo tas dakta-

vo

vien liepe

ras.
Po valandai tylėjimo Joku- 

biene tarė nedrąsiai:
— Isz dvaro...
Kunigas susiraukė rūstingai 

paszokes nuo kėdės ir suszuko:
— Argi jus ta szarlatina 

apgavika daktaru vadinate ?
Žinojo jis apie avininka isz 

dvaro, kuris nžžadinojo ir isz- 
naudojo tamsunelius tikinezius 
in Įnirtus, subarė Jokūbas ir 
aukos nepriėmė,
gryžt namo ir kuoveikiaušiai 
važiuot daktaro tikro gydinto
jaus in miestą.

Mano Dieve — aimanavo 
Jokubiono eidama namo — jau 
gal bu t ūmo radę vaika svei
kesni, bet žiūrėkis aukos musu 
nepriėmė, vien to daktaro lie
pia važiuot; kagi tas daktaras 
gelbės, jeigu l^ito svieto galybe 
nieko negelbsti — gal afiera ge
riausia butu pagelbėjus — bet 
žiūrėkis. — Taip, taip, tie mo
kyti tai kaip Žydą už Žydą, 
vien lupa, muo žmonių pinigus 
tai viskas... No tu važiuok to 
daktaro, no tu klausyk to kuni- 7 •'
£0.

Ne viena merginu protinga 
nenorės niekad pasilikt užpa
kalyje kitu, jei kitos apjuokiu 
savo navatnybem ir ji turi taip 
pat elgtis idant nobufn iszskir- 
1a.

Kas motas kaimo dalykai ojo 
szlektyn. Seni lovai, ypacz ku
rio noinprale buvo in geryma, 
liūdnai linguodami galvomis, 
dūsavo, matydami kaip viskas 
eina 1n pragaiszti; kad jaunie
ji lazdelėm iszžnrsto tai, ka se
nieji levai rankom sunosze ir 
sukrovė; kad šiądien vaikai 
iszmintingesni už tėvus — ne
klauso ju geru patarimu, isz- 
juokia anuos ir eina savo klai
džiais (akais, vedaneziais in 
pragaiszti: Kitados pas no vie
na ūkininką klotis buvo pilna 
o ir masžnolo ne tuszczia; szia- 
dien vaikai in ponus virsdami, 
ži poną is dėvėdami duonos ne 
visados teturi, o vienok ant to 
nepaiso visai. Graudu tėvam 
žiūrint in toki dalyku vykimą, 
tuo graudžiau ’kad sziadion ju 
rimti ir išzmintingi patarimai 
palaikomi už kvailus, nors jie 
gyvendami pagal tu savo in- 
statymu laimingai 
senatvės sulaukė, 
darni jeszkot duonos užrubo- 
žiuoso, no varga kensti.

Pikto visais pl.vcziaik vežte 
bosiveržianezio in pastoges ūki
ninku kaimo nebuvo kam nai
kinti; levu rimtesniu, kaip mi
nėjome, nokia use vaikai kuni
go pamdkslu retai kas, ypacz 
isz jaunesniu klauso, kadangi 
parapijine bažnyczia .nuo kai
mo atitolinta buvo 
verstais kelio, o kad ir važiuo
davo in bažnyczia, tai sunku 
buvo tiems klystantiems isz- 
klausyt misziu kasgi dar lauks 
isz ju nuobodaus pamokslo ku
nigo, 
nigas

kvailus

gyveno ir 
nereikalau-

keliais

Juk pamokslus tegul ku- 
garsino seniams, kam 

reike ju jauniems, kurie iszm’a- 
no daug ir be kunigo pamoks
lu kurie svilino jiems akis, ka
dangi kunigas stengdavosi vi
sados bart už girtuoklyato ir 
paleisi uvyste, 
j u bled i nguma.

pataisyt i o 
kame

pargabeni Povylui

— Kaipgi neklausysi!—ta
ro rimtai Jokūbas. — Neduok 
Dieve, vaikas mirs, tai paskui 
bažnyczioje iszszauks mus kad 
vaiku savnoriai užmuszem.

— Rublius klok, žinogyti, 
ant daktaro, o ar ka pagelbės? 
Netikiu... Geriau tuos pinigus 
jau atiduot ant misziu szventn 
už duszia mirusio, tai nors jau 
Imt žinoma ant ko atidavėm.

Jokūbai sugryže namon ne
siskubino
gydintoja, nors Jokūbas norė
jo, bet kad ir kaiminkos, ypacz 
rūdijusios savo gyduoles, dau
giausia burtininkiszkus vais
tus, kurio vienok nieko negel
bėjo ligoniui, atkalbinėjo Jo
kūbus nuo iszpildymo kunigo 
paliepimo; mat jaigu gydinto
jaus gyduoles ka pagelbėtų, 
jom atimtu szlove ir turėtu nu- 
kenst geda ir nesmagumu, o vėl 
nieks joms tada netikėtu, nors 
jos geriausios gydintojos kal
tūno, juk Povylas kojose turi 
“kaltnna.”

Povylas
pats prasze daktaro.

Motina stengėsi užliet savo 
kartybes gailesties ir susikrim
timu “prusiszkaja,’’ o tėvas 
vaikszc’ziojo kaip susnudes ne
žinodamas ka turi veikti.

Pagalinus nutarė neklausyt 
nieko ir važiuot gydintojaus in 

savo nusprendimą

ėjo vis blogyn ir

prusiszkaja,

miesta ir 
iszpildo.

Gydintojas rado ligoni visu- 
blogiausiam padėjime -ir pats 
abejojo iszgydymo ligonio. Po 
keliu san Vaičaiti gydymo vie
nok Povylas pradėjo jaustis a • a * « * Adaug geriau ir jau galėjo pats 
atsisėst ant lovos. Prie rupes-

rojo. Pas'ikviėto jis Čigoną, kal
vi pas saVo ir prio keturiu akiu 
subarė ji kalbindamas priį pa
metimo los pramonystes kuri 
isznatidoja arlyma, stumia ana 
in varga ir plėtoja piktadarys
tes, iszspaiidinojn ' aszaras, 
kraujo ir daug, daiig pikto da
ro, bot kad kalvis szarpiu pasi
rodo, grumojo vioszai bažny
czioje apkalbot kalvi kaipo isz- 
nnudotoji ir moraliszka pikta- 
dari. Nieko ir las negelbėjo, 
kalvis pradėjo khimo'apšmei
žt net priesz girtus klebonu ir 
plo.szt jo szlnvo o pritaroje ir 
szalininkn kaipo tarpo girtuok
liu ir pa leisi n vi n nemažai ra
do.

Klebonui pritruko 'kantrybes 
ir vienkart nedoldienyjo, kada 
ir kalvis buvo bažnyczioje, kas 
retai atsilaikė, ypacz nuėjo da
bar dėlto idant ka nors isz
girst isz jo pamokslo o po lam 
t arot isz ko daryt kaime juokus 
ir medogos del savo apsmeiži- 
nejimu, beigdamas pamokslu 
kurio temai u buvo paloistuvys 
te ir girtuoklyste, prakalbėjo:

“Mieli broliai! Baisus buvo 
likimas, liūdna, pabaiga Sodo
mos ir Gomoros miestu! Die
vas nubaudė 
baisia bausme, 
ant ju ugtti isz 
isznaikino nuo 
Juos lizdus paleistuvystes, liz-|! 
dus nusidėjimu, idant neužsi
krėstu tom dvasiszkom pavio- 
rem kiti! Kas-gi isz jusu nesi- 
szalintu nuo tokiu lizdu, ant 
kuriu gal nupult ugnis, trenkt 
perkūnas ir sunaikint, kas isz: 
jusu nesiszalintu nuo lizdo nuo- 

arba
kuri' kožnoj valandoj

iszspaiidinojn ’

ft

gyventojus j u 
n usi ausdamas 
dangaus, kuri 
veido žemes

t o

f/
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PREZrtlENTO
SEKRETORIUS.

George Akerson, kuris buvo 
draugas Mooverio, likosgeras 

paženklintas jojo sekretorium.
Akerson užbaigė mokslą Har
vard universitete ir buvo laik- 
rasztininku.

vo dažnai in sąvo kumutias, 
Poviluks seniai gulėtu po velio- 
na.

— Toip,
voi'k anos,

toip! pritari nėjo 
teisindamos savo ži- 

nysta gydimo.
Povylas netrukus pasveiko 

ant tiek kad galėjo jau pasikelt 
: isz lovos ir pavaikszcziot net be 
lazdų. Vienok pasiliko szlubii 
ant visados kadangi aviniukas 
savo gydimu bevaikydamasgydimu

i virvėms pakirto gislas, kurios 
po tam pritraukė koja neini-

piktos ;

mieli broliai ft turite

nelaimingas pie-

Matijoszius su Julia, kalviu- 
tia, buvo vien mecziai, o pasili
kus broliui szlubiu pradėjo jis 
gretintis prie Julės, kuri, 
meluojant, biivo meili ir smagi 
mergina ir dabar visa szirdžia 
ir duszia slinko prie Midijo- 
sziaus. Esant susirinkime, kaip 
antai pas kalvius ant vukaru- 
szku Matijoszius daugiausiai 
szokb su Julka, kadangi brolis,- 
nors ir patrepsednvo su savo 
sveika, koja ir bosipusdav*es 
kaip felezoris isz miestelio, .no
rėdamas slepi savo negalia, 
vienog nė daug jau szokijc ga-

i •no- 
meluojant, buvo meili ir smag:

sveika koja ir

lojo pasistatyt turėdamas Vie
na trumpesne, kita ilgesne ko
jas; ne norėdamas turėdavo ati
duot Jillkti Mntijosziui.

Visi beveik patylomis juokė
si isz Povylo, kuris nors negali 
dar bando statytis vionog gar
siai nieks isz smmus gnodoja- 
mo gaspadoriaus juoktis 
dry so. Jule’ žinodama ln« 
juokas beveik su veiksmu pri
iminėjo Povilo vadinimu szokl, 
kadangi tikrai smuiku buvo su 
szlubn szokt gerai, o priog tam 
Povylas kankino ja szokdamas, 
he karta apsisaugojo nuo’puo
limo prisituredamas jos kaip 
stulo, o nors buvo drūta mer
ga vionog sutarei buvo no kar
ta labai sunku. Rods ir Mali- 
joszius paemes szokt iszspaus- 
davo no viena lasZa prakaito, 
bot - o! Matijoszius tai kaskl- 
to! Nualsindavo, bot už tat gar
be suteikdavo jai savo szokiu, 
kadangi visi gyre, o mergos už- 
vydžia akim žiurėjo in ja. Tai
gi dabar nelaimingas Povylas 
apleistu buvo.
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Piltsbnrgo knip vienas dzūkelis 
. pasiuto,

Ka tik nuo piktumo netruko 
Kolis langus iszbelde, 

Net ir rėmus suskaldo.
Už lai in k ozą pasodino,

Bausme užmokėti apsudino,
O nemažai, liktai 80 doleriu,* 

Del nuskriaustu žmonių.
Tai dzūkelis taip pakliuvo,

Ba mažai pas ji proto buvo, 
O kad negirtuokliautu,
Tai gal protą gautu.

itAMBMJ
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iszrodinedamas 
viena gal 

doresni pataisytio pamokslai, 
suprato kame teisybe, 
nedora gyvenimą ir 
prie doros 
suklydusius jau sunku suturėti 
nuo ėjimo blogu keliu.

Žmogus karta suklydęs, žmo
gus karta pamotes doros kelio, 
žmogus karta pradėjus piktai 
daryt, pa n a sz u s yra in ta, ku
ris iszkrypos isz gero kelio, ko 
tolyn eina, tuo goriau pradeda 
suphist, jog eina ne tuom, ku- 
riuom jam pridera eit, kuriuom 
skirta ir reikia eit, kuo dau
giau pradeda jaust neramybes 
savo duszioje, 'kad eidamas ne
žinomu 
eina, 
ir tuo 
prieit 
rint prie ko daejo. Vienos mis- 
lys traukia ji adgal, sznabžde- 
damo/i, jog eina negeru keliu, 
bet kitos traukia iii pryszaki 
sžnabždedamas jog lengviau 
prieit gala sžio, kuriuom eina, 
kelio, negu gryžt atgal ir stot 
vėl ant gero. l

Žmogus silpnas negali perga
lei savo nusiminimo, o no vie
nas isz tokiu silpnu klauso su 
aszaroms akyse persergojimu, 
kalbinimu prie pametimo nedo
ro gyvenimo, net daro prižadui 
pataisos, bet kas isz to, kad sa
vo silpnybėje negali pergalei 
blogu ydų.

Tokiu žmonių kaimo buvo 
daugiau negu puse.

Sugryže ^zvchtomis dieno
mis isz bažnyczibs, kitam ir L _ * <

meto 
sugryžo 

ir teisinga darbo, bot

keliu gal in pragaiszti 
(no daugiau skubina cit 

smarkiau žengia idant 
gala to kelio ir persitik-

pietų nereikejo, tuojaus susi- 
rinkinodavo paA kalvi,.kur ger
davo iki pusiaunakeziai.

,į Rnpęstingas piemup, geras 
piemuo pažysta visas savo ave
les, rūpinasi visom, rupihdsi 
hoduot noneszt vilkui no vio- 
nos. Taigi ir apie musu kaimu
parapijos klebonas gerai žino-
• <•> w a

dingos gyvasties 
angies,
gatava iszszokt ir surengi mir
ti savo nuodingu gielnoniu? O 
vienok,
tarpe savos toki baisu lizdą, tu
rime mes savo parapijoje tokia 
baisia vieta... Nelaimingas tas 
kaimas, kuri-s tokias angis auk
lėja savyje,
muo, kurio avinyczioje randasi 
tas lizdas beisios ligos bot no- 
laimingiausėsvtasai, ant kurio 
Dievas užleido baisia liga du- 
szios anjnkimo!

Nemato jis tos ’baisios pra
pulties,
mamona eina ir traukia paskui 
save kilus, nemato tu purvu in 

broda, 
garsinto

pr i e kur i os a p j akintas

neklauso balsokokius
Dievo garsinio per pamoksli
ninką bažnyczioje, persorgstan- 
czio, neprajauezia jis nelaimin
gas, kad 'ai neužilgio ant jo 
baisi bausme Dievo, kad gali 
trenkt in jo namus, kaipo in 
lizdą grieku, perkūnas ir su
naikint juos, kad ir ženklo ne
pasiliktu! — Jis nelaimingiau- 

ft ft
Kunigo balsas

tr riek u,

drebėjo isz 
susijudinimo. Jo kalba padare 
ant klausytoju dideli inApndi: 
moters vyrai dūsavoverkė, 
garsiai. Daugelio akys atsikrei
pė linkui duru, kurd tiru

minga m.
Jokubiono isz 

jau beveik nuolat gere 
sziodama isz 
kiauszin'ius, sviesta, jovus ir ka 
nūs tverus.

Petronei©, kuri stengėsi slept 
nuo motinos ka galėjo, uszsi- 
tarnavo ant didžiausios moti
nos neapykantos; 'nekente jos 
dabar visulabiausiai ir skriau
dė mergina nemielaszird ingai 
lėni p tik galėjo.

Kame besigailėta skriaudžia
mos per nedora motina,’o ne
karta ir per brolius Petronei©* 
nors ji niekam neisiknnsdavo 
negut Juozui.

.Juozas ramino ja kuogeriau- 
iai žadėdamas ja netrukus pa

imt isz namu jos tėvo ir pada
ryt ja savo pacziaf'o tada nieks 
neiszdris skriaust jos net gar
bes kadangi jamo turėsi apgi- 
neja.

Povilas Jokubu, matomai ma
žiausiai atjauto savo nelaime ir 
ne sveikata; isz pradžių pyko, 
kad vaikszcziodamas krypuoja 
kaip a.ntis ir negali eit teip 
kaip kitados eidavo, bet su lai
ku apsiprato su savo szlubavi- 
mu ir palaikinejo save už 
visai sveika.

Daug daugiau atjauto jo no 
sveikata Jule kuri mylėjusi Jo
kubu Povilą, su kuriuo dažnai

susi krimtimo 
, iszne- 

namii kalvieniai

s

sn-

stovėjo SZokdavo ir besibovijo, o dabar
daugelio paimdamas kalvis. jau negalėjo, ir kaip kada no ta 
(ligomis, susigėdijąs, neramus,1 pftti mnto -jamo Dllbal. net at. 
kadangi nors kunigas neis^ sialo jam ir sžalinosl nuo jo.
reis^k-o jo pravardes no nepasli- viena karta, kada Povilas no-
ko vardo kaimo, kuriame buvo 

“lizdas griekutas anot jo
II 1. t- ”Pa- 
žinstanti kalvi gerai suprato o 
pažinomas buvo visoj aplinki
nėje. ' 

Kalvis neiszdryso pakelt 
nugsztyn akiu, o rodosi jam jog 
visi in ji žiuri ir pirsztais ro
do. Szaltas prakaitas apipylė 
lyg žirniai jo kakta, buvo susi- 
maiszes ir nežinojo ka turi da
ryt.
' Iszejes isz bažnyczios su nie
ku susieit nenorėjo; apsižvelgė

■1

jeszkodamas Julės, bet tos ne
inate. Gal bus jau nuėjo namo, 
pamislino sau ir pats nuėjo ke
liu kuriuom mažai žmones ©jo, / « 'm M

TOLIAUS BU3.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dantistas Mabanojuje.

Ant Antro Flqro Kilns Sztoro 
19 W. Centre St. Mahanoy City

'fam Czi'kage vis kvaraba, 
. Ten ne bus gerai, niekada, 

Blakes lyg graužt nustojo, 
Tai volu kita nelaime užstojo. 

Kad dabar truputi atszalo, 
Bambadieriai in stuba 

insigavo, 
Dabar kava tirsztesne 

Ir gardesne.
Dzicvaž pieno nereike, 

Gardi kava nieks nepeike, 
Sako bobeles, kad tokia kava, 

Nuo drugio labai gera, 
Tai tegul gere bdbos, 

O vvrai niekados.

ft
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K. RĖKLAITIS
Lieturiszkas Graboriua 
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

51« U. Sprucr SU,
JIAIUNOr CITY, P»

Soe MAUKET NT. , 
TAMAQUA , PA.

»»• '

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

reiezkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir •uk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu valst4ollu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo eekanczlu Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pa
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atslunsk 60c. tai gausi. 
valst-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

♦ ♦ ♦

Jus, katros žibutinius dantis 
turite,

Tai norint s grinezes 
iszvalykito, 

Galvas iszsiszukuokite.
Bužius iszrankiokite. 

Pasturgaliu kitiems ne 
. z rodykite, - •

Ba ant juoko pasiliksite.
Skrantone yra keli sportai, 

Porky t r ia kaip kurtai, 
Po pedei žibueziu prisiperka, 

Net žiūrėti neyra in ka, 
Gaspadines su szluotomis 

vioszina, 
Niekas nepatieszina; 
O d a szlekcziau bus, 
Kaip badas pribus.
* ♦ ♦

Ar žinoto ir Kanadoj, 
Amerikoniszkoj Anglijoj, 

Viena bobele užtikau, 
Tai net liga gavau. 

Jau vyrus nubodo trankyti, 
Su kuloku daužyti, 
Ir per lazda szokyti.

Karta pasipjaut norėjo, 
Bet atėmė peili, tai negalėjo, 
Paskui skandytis iszbego,

(

*

Tai po saidvoku palindo, 
Bet kaip vilkos prižadėjo, 

Tuo jaus isz po saidvoko isžejo, fll
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Viena karta kada Povilas no
rėjo paszposaut kaip paprasti
nai būdavo pirma, Jule pabė
go nuo jo r pasislėpė už Matijo- 
sziaus.

Povylas perpykęs' pastvėrė 
lazda ir pradėjo brukt broli ir

ClKaUS' pailalnlIlB U11I1CLM I e e J. t

kenti nervu suirimą, galvot | Legul butu ir pasiskandinti S,
Bkautmut, užima antyte, nuomarą, 
tzirdiet liga, tai ateiuntk 85e. o gau
ti mūra gautina vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.” Nerru li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsius^ 10c. o gauti mutu žolių 
ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ZUKAITIS,

Tiktai gaila, vandeni butu 
pasmardinus.

Tankiai jiji toki szposa
padaro,

lį ji

t
I

Beveik kas diena trikeus 
iszdaro, 

Kaip kada pasikavoja.
Tai per naktį kokiame tvarto 

nakvoja.
Vyras ketina pavasari szjp* 

korte paszapuoti, 
In Lietuva adgal iszvarti, 

Gal kur gala gaus, 
Po sausa szaka pasikars. 
Visus girtuoklius ant burdo 

laiko, 
Davadnu ir doru nepalaiko, 
Pats no nori pekloje būti,

mergina, (kad turėjo pabėgt nuo 
jo kaip nuo pasiutusio.

Jule dabar visai nenorėjo jau 
susioit su Povilu ir bogo nuo jo.

Tėvas su motina Jules, arba 
kalviai vienok ne daug paisejo 
ant tos kolestvos Povylo, o net. 
džiaugėsi, bos i vi 1 i od ami,, j og j u 
troszkimas dabar jau lengvai 
išzsipildis. Mat dabar Jokūbai 
jau szlubam Povylui negales 
gaut turtingos paežio® ir norin
gai priims in marezes ju duk
terį, kuri turės gera gyvenimą, 
nes ka biski szlubas Povylas, 
tai nieko nekenks.

.Jokubiono taipgi jau dabar 
nemylėjo toip Povylo kaip pir
ma; dabar jos .akis atsikreipė 
ant jaunesnio sunaūs Matijo- 
sziąus, kuris augo?kaip ant mie
lių, o jau szoszioliktam mete 
savo gyvenimo pradėjo su'kin- 

kalbeda- tis aplink morgas.
I
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I. y. taku. Geda jam buvo dabar

25 Glllet Street. Spehcerport, N. T 
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CAPITAL STOCK >125,000.00
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS *023,388.01
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Pats ne nori pekloje būti, 
Turi kur kitur nuvyti, 

Jai'gu kas diena alų pila, 
Klkauja ir nenutyla, 

Tada bobele nieko nemato, 
O vis gere nesikrato. 

Kada vaikinai pradeda giedoti, 
Tai ta brtba pmdeda kvailioti.

Kaip apie Dievą iszgirsta, 
Tai net isz piktumo pastirsta, 
Dieve duok kad iszvažiuotu, 

O ta žmogeli pakajuje paliktu,, 
Tada žmogelis pasilsės, 

Ir lengvai kvėpuoti gales.

žmonių, liūsti uosi ant kunigo, 
bet ne mažai įuvo dėkingas už 
heiszreiszkima jo vardo, o net 
ir nopftm i nėjo kaimo, kuriame 
buvo ta vieta. «
i Jokubiono vienok pradėjus 
feVeikt Povilui isz džiaugsmo

_ —1 A > L1 A C

bet no mažai buvo dėkingas už

Mokame 8-czla procente ant 
sudiStu pinigu. Procentą pride-

1 dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
i i Liepos. Mes norim kad ir jus (

? t

turėtumėt rolkala eu mulu banka 
nepaisant ar mažai ar dideli*.

" O. W. BARLOW, Free.
FERGUSON, Vica-Prea. Ir Kai.

t

padare afieva nežinant kuniguijo ir nekarta bardamas už gir- 
f .neklysto lyg kad nurodė .ant
* w a • « • » « k* a . i' A .

t ingos pastangos gydintojaus, 

prisakė gydintojas ir kuria ru- kaimo, vienok vioszai apskelbti
prie geros pricveizos kokia

ir po tam tikrino jog a f iera ji 
ūkininku isz to parubežinio iszgialbojo nuo mirties.

1 — Kad no afiora1—

t \ 4

M, ♦

O. W. BARLOW, Ptm.
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I — Pavasaris.
— Nedegioj Verbų Nedelia.
— Aplinkines kasyklos no 

vienaip dirba. Vieni dirba tik

NELABAS SŪNŪS
ISZ VILTO J O TURTĄ NUO 
SENO TĖVO PO TAM JI 
APLEIDO IR PATALPINO 

PRIEGLAUDOJE.

po keletą dienu ant savaites o 
kiti visai nedirba.

— Readingo angline kom
panija neužilgio atidarys du 
didelius “stripinsus”, viena 
arti Asblando, kita apie Gir
ardville.

— Girdėt kad Bukmauto1 Andrinszkevicziute, kuriai tc- 
kasyklos pradės dirbti nuo Ap- ivas

T i-------- -.1.1— T>—

ther Creek Valley pradėjo vela žemes, 
dirbti.

stripinsus”, Kaunas. — 1917 metais Rug- 
piuezio mon. 1 diena Juozas 
Kulieszius apsivedė Dominika

i Mykolas Andriuszkevi- 
riliauR. Lehigh kasyklos Pan- ’ ežius padovanojo savo 4 desz. 

esanezias Novostolkos 
kaime, Butrimonių vai., Aly- 

Seredos ryta atsibuvo tn,lfl «Pskr- Priimant dovana 
laidotuves a.a. Sofijos, myli- buvo tokin Ra>ygn, kad ji, do- 
mos dukters Antano Lcskevi- vanotojo ir jo žmona užlaikytu

buvo tokia sąlygą, knd ji, <lo

I

♦
i

ill

i

ežiu su bažnytinėms apeigomis n^’r^cs,\ Nuo,1917 ligi 

vo žmona Dominika gražiai už
laiko senukus Andriuszkcvl- 
czius; sutvarko mažuti 4 desz. 
niki papuoszdami ji naujais tro
besiais. Viskas buvo padaryta 
tvarkingai ir ramiai gyveno du 
senukai Andriuszkevicziai.

Mykolas Andriuszkeviczius 
turėjo dar du sunu: Mykolą ir 
Leona Andriuszkeviczius, ku
rie priesz 30 metu iszvažiavo iii 
Ryga ir tenai apsigyveno nuo
latos, tapdami net Latvijos pi- 
liecziais. Simus nesirūpino sa
vo tėvu likimu ir jiems neduo
davo jokios pagelbos nei priesz 
kara, nei karo metu. Priesz 
priimant žentą Kuliesziu, se
nukai Andriuszkevicziai su sa
vo dukteria gyveno labai skur
džiai bet priėmus žentą viskas 
ėjo geryn. 1928 metu Birželio 
menesio pradžioje atvažiavo 
Lietuvon vienas sunūs, Myko
las Andriuszkeviczius, isz Ry
gos pas savo tėvus, ir pamatęs, 
kad tėvu ūkis gražiai apdirb
tas ir trobesiai sutvarkyti, pra
dėjo prikalbinėti savo tėvus 
parduoti žemo ir važiuoti in 
Ryga gyventi pas ji, prižadėda
mas jiems puikiai užlaikyti 
juos ir parodyti Rygoje nema
tytu pasauly dalyku. Senis My
kolas 
klausė savo sūnaus gražiu žo
džiu ir norėjo parduoti žemo, 
bet neturėjo nuosavybes doku-

Szv. Juozapo bažnyczioje ant 1^28 m. Jiioz. Kulioszius su sa-
kuriu dalybavo daug žmonių. 
Nubudus szeimyna isz szirdies 
sudeda karszta padekavonc vi
siems už dalybavima laidotuvė
se, padovanojimu žiedu ir’mi- 
sziu korteles kaipo ir geriems 
kaimynams kurio atėjo in pa- 
gelba ligonei kada sirgo ir pri- 
gelbinejo josios kaneziose. ,

— Visos anglines kompani
jos nuo 1 Apriliaus papigins 
anglis ant 60 centu ant tono 
idant žmones prikrautu skie
pus anglimis ant žiemos.

— A t puška i Szv. Juozapo 
bažnyczioje atsibuvo pasek
mingai. Daug žmonių pasinau
dojo dvasiszkai nes kunigu bu
vo daug ir žmonelių suvažiavo 
isz visos aplinkines.

— Laidotuves a.a. Lapin
skienės kurios atsibuvo Ket
verge ryta su szesziome mišrio
mis buvo iszkilmingos ant ku
riu dalybavo daug žmonių ne 
tik vietiniu bet ir isz tolimesniu 
vietų. Palaidota ant senu kapi
niu per graboriu Traskaucka.

SHENANDOAH, PA.
— Ugnis sunaikino sztebeli 

prie Big Mine kasyklų, kuri pa
dare dideles bledes.

— Kazimieras Sabala nekas 
likos surastas mirsztantis ant 
kiemo užpakalyj namo ant 
352,X» E. Lloyd uly. Kėlės die
nas adgal žmogelis likos supa
ralyžiuotas. Paliko viena sese
rį Bendoriene ir broli Aleksa 
mieste.

,— Garsi paleistuviu urvą 
Dew Drop Inn, Ringtone, užsi
degė isz nežinomas priežasties 
kada joje nieko nesirado. Le- 
kentis pacztinis eroplanas isz 
Clevelando in New Yorka pa
mate liepsna ir nulėko labai že
mai, pabudindamas tokiu bu
dy gyventojus, kurie subėgo ir 
užgesino liepsna.

w

Shamokin, Pa. — Antanas 
Kavalauckas, 83 metu, tėvas 
Stateio ir Harry, žymiu beisboli- 
ninku, mirė nuo szirdies ligos.
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Garsinga Venccije, kuri retai kada užszala, negalėjo nau
doti laivelius, o žmones turėjo eiti pekszti ant ledo szia žiema.

Si nuliu apskr. —

dėjo liepsnoti gyvenamieji na
mai, bet sumanus vietos moky
tojas su girininku szo'ko prie 
darbo, ir Andriojavas liko isz- 
gelbetas. Žydu tvartai sudege. 
Gaisro priežastis nežinoma, bet 
matyt, viskas atsitiko del neat
sargumo.

NEPAPRASTAS 
VERSZIUKAS, 

t

Linkuva,
Lumbeliu, kaime ūkininko 1. 
Pliuros karve atvedė nepapras
ta versziulka. Versziukas turi 
tris akis ir keturias nosis. Vie
na akis ’kaktoje, o kitos dvi — 
Rzonuose, viena aukszcziau, ki
ta žemiau. Dvi nosys yra tokios 
kaip pas raguoezius, o kitos dvi 
guli aukszcziau ir panaszios in 
szunies nosi. Galva apvali ir di
desne, kaip paprastai būva. 
Versziukas turi jau tris sanvai
tos amžiaus, linksmas ir svei
kas.

DU LAVONU, O KITI 
SUŽEISTI.

Žirnikai, Skuodo v. Daukan
to vakaruszkojo keli vyrukai 
tiek prisigėrė stipriojo alaus,

Andriuszkeviczius pa- kad net keturiems suskaldo

mentu ir tiesioginiai parduoti J<C8^ 
negalėjo. Tada sūnūs Mykolas to;”
Andriuszkeviizius paprasze tė
vo iszsiduoti jam vekseliu 
000 litu sumai. Senis sutiko ir, 
nuvažiavęs in Alytu pas nota
rą, iszsidave sunui Mykolui be- 
piniginius vekselius 7000 litu 
sumai. Simus Mykolas An- 
driuskeviezius tuojau protesta
vo vekselius ir pardavė tėvo 
žemo isz varžytinių. Paėmė tė
vus vežtis in Ryga. Tėvai pa
siėmė visa ka tik jie turėjo isz 
baltiniu, riibu ir patalo. Kada 
atvažiavo tėvai in Kauna, tai 
juos ežia paliko sūnūs Mykolas 
1)0 pinigu ir be jokio daikto be 
rūbo, o pats iszvažiavo Rygon. 
Seniai Andriuszkevicziai ilga 
laika klajojo Kauno be jokios 
pagialbos ir prieglaudos. Paga
liau Karmelitu klebonas juos

7,-

veidus, sumusze griežiką 
mininka, ir 
nius,

( 4

’ užmusze dvi nelaimingas 
visztas, pasipainiojusias po ko-

rekvizavo tanku uodpeli ir duo
nos kepalu.

SZALA ŽMONES.
Mariampoles apskr., I-ju Gu

deliu kaimo laukuose rastas la
vonas Sinarskiu kaimo gyv. 
Vinco Bukszio. Smurto žymiu 
nerasta. Manoma, kad Bukszys 
ojo inkauszes ir suszalo. Jis 
mėgdavo iszgerti ir jo kiszenoj 
rasta bonka “samagonkes.”

dar kelis paszali- 
kurie nebuvo gere ir lal- 
Kelloggo nepuolimo pak-

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

£ ■ L

Mirė ežia Antanas Bra-

i<‘ <h

Mažas pauksžcziukaS, 
Nors nedailus, 
Bot jo balsiukas 
O kaip gražus!

Rytmety j nyku 
Vysznin sodo, 
Regis taip tykų,' 1

' V1

1

* Pirmutine Didžiausia

Bet no 0 ne! 
Vysznin sodelyj

b,

Dainius gyvuoj — 
Mažas pauksztelis 
Linksmai dainuoj.
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KULPMONT SZEIMYNA
užganėdinta. .

T

• M

“Noringai re-
White’H Gyduole

Mrs. K. Ktticzmarok, Poplar St., 
Kulpmont, Pa., sako: 
komenduoju Dr.
nuo kosulio, nes ta gyduole suezedi-
no daug daktariszku Iszkascziu. Pra
eita žiema musu vaikai o ir mes pa
tys turėjome kosulius ir niekas taip 
Kreit nepagelbėjo kaip ta gyduole.”

Dr. White’H Black Crow Pigulj^os 
taippnt yra geros del pemalimo, neu
ralgijos ir skausmo sanoriubse. Gva- 
rantyta ir parduodama jsztorudse ir 
antickosc. •aptiokoso.

r’
irh

Rengia Visi Amerikos Lietuviai Laivakorcziu Agentai 
EKSKURSIJA TIESIAI

Per Klaipeda J*

o

BE JOKJO PERSEDIMO 
BALTIC AMERICA LINIJOS LAIVU ‘i < 

“LITUANIA”
18 DIENA GEGUŽES.1929

Garbes dalyvis bus vice-konsulis gerb. P. Daužvardis 
J' 1 ■ <

į H *

i

i

u

i

Palydovai bus prityrė ir gabus bei žinomi Lietuviai 
laivakorcziu agentai. Atminkite! Didžiai svarbu 
yra vietas laive užsisakyti tuojaus, iszanksto!

Del informacijų ir kitko, kreipki/es in Baltic America 
Linijos agentus. Jie suteiks jums pilnas ir puikias infor
macijas, taipgi pagelbės paruoszti kelioens dokumentus.

H >

zaitis, 325 Andover St. Paliko 
moterį ir keletą vaiku; du ra 
Detroit prie automobiliu dirba, 
o vienas gyveno su tėvu; taip
gi duktė isz Ashley — Tarutie- 
ne. Palaidotas su bažnytinėms 
apeigoms in parapijos kapines.

Ashley, Pa. — Juozui Mise- 
vieziui, 22 metu, puldama ang
lis, nulaužė alkūne, ir taip visa 
labai apdaužė Lehigh and' 
Wilkes Barre Coal Co. nr. 20- 
kasyklose, u vežta s 
ligonine.

Plymouth, Pa. — Mirė Ka
zys Kanapka, 33 metu amžiaus. 
Paliko moterį ir pulką vaiku. 
Lietuvoj du brolius ir keturias 
seseris. Mirė ligoninėj plauczin 
uždegimo liga. Palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis iii pa
rapijos kapines, Muhlonburg.
t M. Damalovicziene, 11.6 

Notingham St., palaidota su 
bažnytinėms apeigomis in pa-

I

nr.
in General -

rupijos kapines, taip pat Muh- 
Jenburg. •

Kingston, Pa. f Mirė Petro- 
szoi- nele Lelokas, 46 metu, 22 Ponn 

St.,

_ jomis; iszdauže duris ir langus

taip pat plaucziu uždegu 
mu. Buvo kelįu draugijų ir vie
tines moteliu draugijos naro. 
Palaidota su bažnytinėmis 
apeigomis kuu: Insziuros para
pijos kapinėse, Pringle.

Duryea, Pa. f Mirė Magdale
na Geczionieno, 46 molu nuo 
komplikuotos ligos. Palaidota 
su bažnytinėmis apeigomis. -V.

TIKTAI DU KARTU.
— O tu nedora boba! Jau 

man tris kartus persi žengei su 
vyrais. f

— Tai meluoji, ne tris, bet 
du sykius.

su

»J
*

BALTIC AMERICA LINE ♦ •
8 -10 Bridge Street.

New York, N. Y.
315 S. Dearborn St. 

Ohioago, Ill. r
■ . ■

Į KRAUJO
Sloginimasi

Žmogus lekiant su oroplanu per 
mares yra ne didesniam pavojuje 
negu Žmogus su dideliu krauju 
sloginimo. Jeigu kraujagyslos yra 
užkietėja; juos gali trukti bilo 
kada. Laikykite savo kraujo, szlr- 
di, nervus, plauczius, inkstus ir 
vidurius geram padėjimo ir apsi
saugokite nuo pavojaus.

KREIPKITĖS PAS
Dr. Hodgens Specialistą

Tik Utarninko, Seredoj, Ketvergę 
Nuo 9 valandos ryte iki 9 vakare.
Antro floro, 4 S. CENTRE ST. 

POTTSVILLE, PA.
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PAIN-EXPELLER
Tt.

*r i*:.

* I

k'F
♦

W.

8 Nuo Visokių Muskulų i
| Gėlimų ir Skaudėjimų
F nusipirkite PAIN-EXPELLERIO: » 

tačiau permitikrinkite, kad gaunate ; 
..........  ■ , • “ 1.

_J*ra nieko geresnio kaip ----- -  ----- - • . j 
apsisaugo) linui nuo Infiucnzos, 
vos ir Krutinės Pergalimų, Kotu*

■ Ihht r.:_ .

F Neuralgijos, Strėndlefflio. Kcl____
j. ky Skausmu ir t. t. Geriausia
■ nuo fAMnarinimu, Nuiimuihmų, Su* 
Į)’ stinguliu Sprando, Galvos Skaudė

jimų ir t. t.
35 ir 70 centų didumo bonkutėse. 
Jei justi vaistininkas neu/Jaiko 

PAIN-EXPELLERIO, 
tai rašykite stačiai mums.

i The Laboratories of 
F. AD. RICHTER

L SCO,
j Berry & So. 5th Sts.

c
nusipirkite PAIN-EXPELLERIO: J 
tačiau perritikrinkite, kad gaunate 3 
tikrąjį—ant pakelio turi būti 1NKA- į 
RAS. N>ra nieko geresnio kaip I 
PAIN-EXPELLERIS įtrynimui | 
ir apsisaugojimui nuo Jnflucnzos, < 
(•aivų* ir Krutinės Pergalimų, Kosu- i 
liu.t PaprastijGerklės Skaudėjimu, 

algijos, Strėndieglio. ReumatiJ-

nuo fAsiiurinimų,
. Geriausia taipgi 
NuiimuAimų, Su*

B
jinių ir L t.

Jei į

■n Brooklyn, N. Y.

Ižsaai.

kittv
i .

PA1K

Union Trust Building 
Pittsburgh, Pa.

433 California St. 
San Francisco, Cal.

ISZPLANKIMAI LAIVU ISZ NEW YORKO 
ESTONIA .... 26 Kovo | POLONIA .. 6 Balandžio
LITUANIA .... 30 Kovo | ESTONIA .. 27 Balandžio

SUDE.

Slidžia: — Ar matai ir gali 
prisiegt, kaip Džimas savo pa
ežį a torio jo?

Liudintojas: — Asz ne ma- 
cziau kaip teriojo, tiktai ma- 
cziau kaip su knmszczia davė

per galva, ant to galiu pri
diegi !

DR. ED. W. MARAZAS 
............................  

Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mount Carmel

41 S. OAK ST•f M T. CARMEL, PA.

EXTRA! GERI AUSIS KU- KU LAIKRODIS RINKOJE!
Jeigu jus norite nusipirkti gera 

Ku-Ku Laikrodi, na tai nusipirkite 
szita laikrodi o busite pilnai užganė
dinti. Szitas tikrasis Ku-Ku Laikro
dis importuotas isz Europos, pada
rytas isz tvirto rieszut-medžio, puikei 
iszpiaustytas, su raudon-medžio pri
de seka is, uosiniai ir juod-medžk> 
ranka padaryti invairus artistiszki 
iszmarginimai, puikus viduriai, baltos 
szlapio kaulo rodykles ir numeral, 
musza pusvalandžius kukavimu, labai 
gerai laiko laika ir gali laikyti visam 
amžių. Aukszczio 15 coliu o 12 coliu 
ploczio. Niekur jus negausite tokio 
puikaus laikrodžio už tokia Žema 
preke. Vertas mažiausiai $20.00, bet 
musu numažinta preke yra tik $0.98 
todėl prisiuskite mums tik $2 kaipo 
depozitą o likusius užmokėsite kada 
laikrodis bus pristatytas in jusu nar 
mus. Užganfidinimas gvarantuojamaa 
arba pinigai gražinamL
PASTABA: Jeigu jus gausite ku-ku 
laikrodi kur nors kitur už pigesne

preke, tai atminkite kad jis nebus tokls geras kaip kad ctionai jumis 
pasiūloma. Siuskite užsakymą dabar kol preke yra teip žema. Adresas?

PRACTICAL SALES COMPANY, 
Chicago, Ill.1219 North Irving Ave. Dept. 62.

ANT PARDAVIMO
Puikus namai ant dvieju fa- 

miliju. Geroj vietoj. Galima 
pirkti ddl biznio arba del ran- 
davojimo nes atncsza didele 
randa. Persiduos pigiai ir gera 
proga tam kuris pirmiausia at- Domininke ir žentas Juozas 
riszauks. Turi būti parduota Kuliesznai sužinojo, kad ju te-

tokios progos no buvo. Galite Strėvininkų Invalidu Namus.
Nuvažiavo parsivežti savo tė
vus ir labai nustebo, kad sūnūs 
Mykolas Andriuszkeviczius isz- 
siveže visus tėvu rubus, balti
nius ir patalines, palikdamas 
savo tėvus gatvėje beveik pus
nuogius. Tėvai Andriuszkovi- 
cziai norėjo nuskriausti savo

Ta paezia diena Kibartu vals- 
cziujo rastas nežinomo asmens 
lavonas. Matyti, kad tai szal- 
cziu auka.
NORI ISZ KAPU ISZMESTI.

Junokai, Panemunėlio v. Sau
sio pabaigoje mirė S. Žiaugra, 

patalpino in “Valstybinius In- kuris neprisieme kunigo, ir pa- 
validu Namus” Strėvininkuose 
Traku apskrity.

Po keliu savaieziu laiko se
niu Andriuszkevicęiu

* W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS L1ETUV1SZKA3 
GRABORIU3 MAHANOY CITY

dūkto

begyjo dvieju sanvaieziu. Dar vai vieton Rygos, pateko in

raszyt Lietuviszkai ant szio
adreso: (t.25

Miss Elizabeth Smetton,
Box 322, Tamaqua, Pa.
PARMOS — PARMOS-

Parsiduoda pigiai trys geros
farmos Ringtown, Pa., netoli ‘

I neturtinga dukteri ir žentą Ku-Shenandoah ir Mahanoy City. I
Del daugiau informacijų atsi- 
szaukit po adresu:
,John Supienius, 

13 N. Emerick St
______ Shenandoah, Pa.

EXTRA! PARMOS!
Didžiojoj Lietuviu Ūkininku 

Kolonijoj. Parsiduoda lengvais 
iszmokejimais 17 farmu viso
kio didumo. Mylintieji ūkinin
kauti atsiszaukite ant adreso:
• —. - JL ...

t-26)...

(t.27

•>

J. A. Žemaitis, 
Fountain, Mich.

skutino valanda bando užpusti 
Mirusi palaidojo Szc- 

teksnu kapinėse. Davatkos da- 
. bar szaukia, kad gimines 'atsi
imtu “padla,”jei ne, tai jos pa- 
czios mirusi isz kapiniu iszme- 
sia.
BE GIRTUOKLIAUJANT 

PAVOGĖ PASZALPAI 
ISZDUOTUS GRUDUS.

Knpisrids. Vasario 14 d., 
pil. Juozas Pccziura, Starko-. 
niu kaimo, Vieszintu valscz. at- i

žvake.

Visu Daktaru Receptai 
Atsargiai Iszpildomi 

z ’ A P TIE KO J E PAS

Litschs’ Drug Store
14 E. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automob||iua del laldotuvlu, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t 
820 W. Centre St. Mahanoy City. Pa.

. - - ..................................------------------------------------------------ ---- ------------------------

f

It

važiavęs in turgu, jau volai ?a-1 
kate paėmė isz sandelio paszal- 
pai iszduodamus grūdus.

Nors jau buvo gerokai insb
' °8iV'ik ° ®avJ nuskriau- ]{aU8Z0gt taczihu su savo drau- 

atimti savo,ūki isz sūnaus ap-inuojo įn arbatine

“Besiszildant” 40o ‘4 arba
tėlė,” nežinomi piktadariai isz- 
vogo gludus ir nupiausto ji Ir 
jo draugu arkliams iki stimbu
rio uodegas.

Be grudu ir “panskais” ark
liais, bot “begotus” (mat bu
vo girti) volai nakeria žmone
les sulaukė savo vyrelius.

d^Dabar daro jfo-žygins, kad gaįfi paljlke vežimą su grūdais 

gavėjo Mykolo Andriuszkovi- 
cziaus, pasamdytas advokatas

opasiszildy-

E. T. EVERETT i
ESAME DIDŽIAUSI ISZDIRBEJAI VISOKIU { 

v
POMNINKU IR KRYŽIŲ

Salanskas, bet ar jiems pavyks 
tai padalyti.

GAISRAS.
Andriejavas, Kretingos aps„ 

Nakti, isz Vasario 11 in 12 d., 
Andriejave kilo gaisras. Užs:-
dego Žydu tvartai. Buvo pavo
jus visam miesteliui ir jau pro-

I
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Parduodame v 
visokius Pomin- | 

kus, didelius ir 
— už pi- tmažius, 
giausia preke. 
Kreipkitės pas 4* 
mus ypatiszkai 
arba prisiusime 
musu žmogų in 
jusu. namus.

Turime du 
Ofisus:

A

.-’T

i

■

t 
X134 E. Mahanoy Ave., Phone 2-J X 

f MAHANOY CITY, PA. £ 
♦Te v >« w w • « _ v*.

NESZESI PEOZIUKUS IN B AŽNYOZIA IDANT SUSZILT A
X Shenandoah Heights. Phone 625-R J

Laike dideliu szalcziu Anglijoj, parapijonai Leyton baž
nyczios ncszcsi su savim gazinius poeziukus idttnt susriįtį^ *

>. , >♦*
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