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ISZ AMERIKOS
MALDOS DAVE JIEMS PA
JĖGAS KENTET IR LAUK

TI ISZGELBEJIMO.
New York. — Maldos ir skai

tymas biblijos davė pajėgas ir 
tvirtybe kentėti ir laukti isz- 
gelbojimo, nes kitaip butu vi
si papaikia arba 
mares.

Laivas Amida, kuris atplau
kė in czionais iszgelbojo asz- 
tuonis laivorius nuo paskendu
sio laivo Coburn, kuris plauke

Martinique.
vai t i

inszokia in

isz Baltimore in 
Visi sėdo in 
maisto ir vandens. Idant laika' 
praleisti naudingai vienas isz 
laivoriu liepe savo 
melstis 
per asztuones dienas 
draugai užmirsztu savo rūpesti 
ir graudinga padėjimu. Vienas 
isz laivoriu papaiko ir mirė.

su mažai

d raugams 
o jisai skaitė 

asztuones
biblija 

idant

MOTERE PAGIMDĖ 
KVADRUKUS.

San Francisco, Calif. — Mrs. 
Vet to Mauro, 37 metu, pagim
dė kvadrukus — tris vaikus ir 
viena mergaite. Vienas isz vai
ku mirė trumpam laike po už
gimimui, o likusieji auga svei
ki. Motina jauezesi gerai.

78 UŽMUSZTI AUTOMOBI
LIU NELAIMĖSE NE

DĖLIOJĘ.
Now York. — Nedėlioję auto

mobiliu nelaimėse po visas Suv.

ypatos kaip:
Dovvni isz vienos szeimvnos * v

likos užmuszti ant geležinkelio 
New Hampton, N. Y. Penki už
mušti! artimoje New Yorko. 
Du Clevelamle ir keli sužeisti. 
Asztuoni aplinkinėje Philadel- 
phijos. Aplinkinėje Pittsbur
gh) devyni. Szeszi užmuszti 
Ohajuj ant geležinkeliu. Jauna 
mergina važiuodama namo nuo 
veseilios su savo draugu likos 
užmuszta Chickaska, Okla. Du 
Florida, N. Y. Penki nariai 
vienos szeimvnos likos užmusz
ti ,per Baltimore & Ohio gele
žinkeli, kuris pataiko in ju t ro
ką.

O kiek tai nelaimiu atsitiko 
apie kurias niekas lyg sziol da 
nodažinojo. Gera rugepjute tu
ri automobiliai Amerike.
NORI KAD JI UŽDARYTU 
KALĖJIME KAD APSISAU- 

GOT NUO VELNIO.
Uniontown, Pa. — Kada diJ 

desne dalis žmoni u stengėsi ap
sisaugoti nuo kalėjimo tai 
Charles Fox, kanecz nori in ji 
gauti*, per daužymą langu su 
bonkoms idant tiktai ji užda
rytu ‘kalėjime.

(?halukas sako:
yra pilnas velniu, bet velniai 
negali gautis in kalėjimu, todėl 
asz ten noriu būti uždarytu 
idant manes negautu.” 
ka uždare ant szesziIi menesiu 
už sudaužymu keliu puikiu baž
nytiniu langu.

JfUfcVDB DUKTERS 
SUVADŽIOTOJA.

Freehold, N. J. — Juozas 
Farruggio, Italas, tėvas dvyli-

nuo kalėjimo

i 4 Szis svietas

Chalu-
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kos Valkti likos aresztavotas 
už nttžudinima Harold Johns
ton, 19 metu, aunu žymaus biz
nieriaus czionais, kuris sužage- 
jo Italo.duktere. Kada tėvas 
nuėjo pas tėvus Johnstono, pa
klausti ka mano tame daryti 
ir ar apsives su jojo duktere 
kuriai atėmė panysta, tai Ha- 
rdld paszauke: “Eikie namo tu 
nuskurusia Italijonai.

iii ji1

rold paszauke:
V Tas tę

va tnfip sujudino kad paleido 
w kelis sznvins užmuszda- 

mae Johnsona ant vietos.
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kuris laikoJ. L. Hopkins isz Waynesville, Ohio,

Vargingas Groserninkas Isz Visu Szaliu
Pastojo Impedžiu 10 

Milijonu Doleriu TAMSUNELIO 
DARBAS

----- ' w
NUKIRTO MOTERIAI KO- 

JAS’ KAD JI NEVOS 
APRAGANAVO ANT 

RUMATIZMO.

Kai-
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TIKEJIMISZKA
AUKA

NORĖJOKVAILIAI NORĖJO PA- 
PJAUT VIENA ISZ SAVO 

NARIU ANT AFIEROS.

Lvovas.

maža 
sztoreli, da vis laiko savo bizueli norints pastojo impedžiu 67 
milijonu doleriu, kuriuos jam paliko nesenei mirusis jojo de
de Mark Hopkins isz San Francisco.

NORĖJO PATALPINT 
MERGAITES

PALEISTUVIU NAMUS.
Chicago. — Kokis tai rakalis 

Adomas Domicki, nuo kokio 
tai laiko pristatinėjo jaunas 
mergaites iii paleistuviu na
mus. Nesenei jisai prikalbinėjo 
dvi mergaites isz Kiniszkos 
restauracijos ir atidavė in pa
leistuviu rankas sakydamas 
kad pasirūpins joms gorus ir 
lengvus darbus. Kada mergai
tes gavosi prie tuju 
bu,” 
ditsr, pabWgc ir innosze skunda 
prieszai^ taji iszgama.

Sudas labai gailėjosi 
tam rakaliui negalėjo uždėti di
desnes .bausmes kaip nubaudi
mu ant $1,000 
ant viso meto.
GIMĖ SUNKUS KŪDIKIS.
Huntington, W. Va. — No

rints Willard Dempsey Howard 
randasi ant svieto tik szesze.s 
dienas, bet sziadien sveria jau 
24 svarus ir gal yra sunkiau
siu kūdikiu aut svieto, pagal 
savo amžių.

laiko

rankas

IN

“geru dar- 
suprato kokioj vetoj ran-

kad

arba kalėjimo

ant

kos

KUNIGAS PALIKO PUSE 
MILIJONO DOLERIU.

Chester, Pa. — Kini. James 
Timmins, kuris buvo prabasz- 
czium Szv. Mikolo katalikisz- 

bažnyczios per 50 metu
mirdamas 21 Apriliaus, paliko 
turto puse milijono doleriu. 
Visa turtą užrasze ant labda
ringu drauguviu, ligonbueziu, 
kardinolui Daugherty $100,- 
000, parapijai padovanojo že
mi szka turtą prie bažnyczioR, 
bet del giminiu nieko.
NUBAUSTA ZOKONINKE.

Mexico City, Mex. — Con
ception Acevedo de la Llata, 
perdetine katali'kiszko kliosz- 
toriaus, kuria 'Meksikoniszkas 
gudas nubaudė ant 20 metu ka
lėjimo už ėmimą dalybų suo
kalbyje nužu'dinime prezidento 
Obregano, bus iszgabenta in 
kolonija prasižengėliu in Las 
Tres Maria kuria Meksikonai 
vadina Velniszka Sala.
DIDELE BAUSME UŽ 
4-TA PRASIKALTIMA TO 
PATIES PRASIŽENGIMO.
Harrisburg, Pa. — Ana die

na Pennsylvanijos gubernato
rius Fisher pasirasze ir už
tvirtino nauja tiesa kuri nu- 
baudže 'prasižengėlius ant viso 
gyvenimo kalėjimu jaigu per
žengė ta pati prasikaltima ke
turis kartus. Bet sudžo turi tie
sa apsvarstyti prasižengimą 
kaltininko ar tikrai ji galima 
nubausti kalėjimu ant viso gy
venimo jaigu prasikaltimas ne' 
yra didelis.

SAVOPASMAUGĖ SAVO TRIS 
SŪNŪS, PO TAM MĖTĖSI 

PO TRUKIU.
Fort William, Ont. — Mar

tinas Walchin, 30 metu, 'darbi
ninkas popieros fabrike, kuri 
pati apleido kėlės sanvaitos mi
gai, pasmaugė savo tris sūnūs 
2, 5 ir 7 metu po tam pats mė
tosi po trukiu ir likos sumaltas 
ant szmotu. Walchin’iene ap
leido savo vyra per szeimy- 
niszka nesutikima, iszkeliauda- 
ma in Reginti, Sask.

MEKSIKONISZKA REVO- 
LIUCIJE PASIBAIGĖ.

Nogales, Sonora. — Meksi- 
koniszka revoliucije pasibaigė, 
kada vadai pranesze valdžiai, 
jaigu valdžia duos pasikele- 
liams maisto, drapanas ir prie
glauda tai visi pasiduos. Yaqui 
Indi jonai, skaitliuje 500 pasi
davė valdžiai ir pristojo prie 
randaviszko vaisko.

Dar

RADO $50,000 PASLĖPTUS 
SKLEPIb.

Poughkeepsie, N. Y. 
bininkai darydami krata skie
pe name I)r. Tillman, pasiseko 
surasti 50 tukstaneziu doleriu 
aukse ir bumaszkose, kurios 
badai paslėpė mirasis William 
Bedow, t u ritu is 83 metus, pa
likdamas žemiszkam turto 50 
tukstanezius doleriu.

Paskutines Žinutes
tĮ Emporia, Kansas 

mene gyvuliu gavosi už užtvo
tos ant Santa Fe gelžlkelio, ku
riuos pagavo ekspresinis trū
kis, užmuszdamas 66 gaivu.

Kimborelęy, Afrika. — 
Nesenei likos surastas Barkly 
Weste, deimantas, svorentis 
33J/| karatu, kuri locnininkai 
pardavė už $13,000 arba po 
$400 už viena karatu.

*

II Manila, Filipinai..— iVnt 
laivo Viking eksplodavojo 
szimtai dideliu blesziniu su ga
zolinu, iszneszdami laivu in'pa
danges. Manoma kad 18 laivo- 
riu pražuvo.

11 Praga, (1zekoslovakije. — 
Bite amunicijos dirbtuvėje ki
lo eksplosije nitro glecorinos, 
kurioje likos užmuszta 8 dar
bininkai o in 60 sužeista. Du 
artimi namai sugriuvo o tuks- 
tancziai langu likos iszkultais.

U Pittsburgh. — Hillman 
Coal Co., apgarsino, 
musz L I . „ __
Barkin kasyklose nuo 20 lyg 
60 centu kurie uždirbdavo po 
$5 ant dienos. Todėl 300 dar
bininku užytrailiavo.

Viking

Kai-

musz
, buk nu- 

mokesti anglokasiams

i

DU-KART SANVA1TINIS LAIKRASZTIS “SA^ 
' ISŽEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

—“ —
Prenumerata Kasztuoja: Amerike ant viso meto $3.00

Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso meto.
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Laiszkus ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adreso:
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY AND A STR., MAHANOY CITY, P.
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KRUVINAS
GEGUŽIS

40 META

ISZ LIETUVO
__ _________ 1
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Novominsk, Rosije. 
nie Milosisa, atsibuvo baisus at
sitikimas, davedantis, kaip da 
vra tamsiais ir laukiniais neku- 
rie žmones.

Dirbantis plyt i ny ežioje - 
metus- Silvestras Rokosz, ken
tėjo ant rnmutizmo taip skau
džiai kad buvo |>riveistus tan
kiai sustot dirbti.
apie savo szeimyna, kuri susi
dėjo isz paezios ir penketus ma-

Isz Charkovo da- 
nosza apie nepaprasta atsitiki
ma kokis atsitiko tarp ti'keji- 
rniszku kvailiu, aplinkinėje IIįi
ma nsko, kaime Temne kur ran
dasi likejimiszka szakn po var- 

Joanitai,”

MAISZACZIAI VISUR 80 
SUŽEISTA, SZIMTAI 

ARESZTAVOTI, PALI- 
CIJA TURĖJO DAUG 

DARBO.

LIETUVOJE KELI UŽMUSZ- 
TI IR DAUG SUŽEISTA.

kurios perdeti- 
buk neužilgio

du “
n is apgarsino, 
bus pabaiga svieto ir todėl rei
kė paaukaut viena isz savo bro-49 1 . *liu ant afieros idant iszgelbeti

Rūpestis

visas

kada kvailiai

INCIDENTAS VILNIUJ 
DEL VAIKO ŽYDU 

MACAMS.
— “Žycio laid iiVilnius.

paduoda žinia apie nauja anl 
semitiszka incidentą Vilnoje.

Priesz kelias dienas gat\ 
pro “Dziennik AVilenski” r< 
dakcija ėjo jaunas

žu vaiku, nedave jam naktimis 
miegoti, maustydamas kaip 
lengviausia butu atsikratyt 
nuo nekeneziamos ligos.

Vietoje pukeliaut pas gera 
daktara, nuėjo ant rodos pas 
kūmutes, kurios jam apreiszke, 
kad likos apraganautas per ko
kia tai “sena boba,” bet pra
vardes raganos nepasako.

Darbininkas tuoj 
savo draugo Stepono, mot oria 
68 met u Ona Pleszkevicziene.

Ir sztai dvylikta valanda lai
ke pietų, net 
skausmo kojų. Rokosz alėjas 
pas Pleszkevicziene paszauke: 
“atiduok tu ragana mano ko
jas, 110$ «k i ta i p paimsiu tavo,?’ 
Nelaukdamas aut jokio iszsi- 
kalbinojimo, insiutes pagriebė 
stovinti prie duriu kirvi ir ke- 

ypais

maustydamas 
butu

sena boba

nužiūrėjo
j

apalpinejo nuo 
Rokosz

linis smagiais 
abidvi kojas šėmikiai 
gervaliai pasidavė in 
palicijos.

4 "

nukirto 
po tam 
rankas

va-Pleszkevicziene 
žinodama in ligonbute mirė di- 
deliose kaneziose. Pasiutėli už
dare kalėjimo.

PRISIPAŽINO BUK 
*NUŽUDE 47 YPATAS.

Leningradas, Rosije. — Ko
kis tai kalininkas kuris nužu
dė aficieriu ir jojo paezia Se- 
bastopoliuje, padare nepapras
ta iszpažinįma. Tasai žadinto
jas, kuris likos suimtas Czaris- 
tane, tvirtina buk per laika sa
vo gyvasties nužudo 47 y pa tas, 
tarp įkuria radosi ir daktaras 
Popovas, felezeris Kazane. Nu
žudyto daktaro asistentas ir 
bob-daktare likos apkaltinti ne
kaltai už taja žudinsta ir da 
sziadien randasi kalėjimo.

DARBAS PAPAIKUSIOS 
MOTERES.

Brambach, Saksonije. — Ne 
toli nuo Czekiszko rubežiaus, 
pati geležkelio sargo Adlorio, 
perpjovė'su britva gerkles sa
vo vaikams, po tam pati inszo- 
ko in artima upe su jaunes
niais vaikais. Padaro tai isz 
rupesezio kad ja ja kaltino už 
kokia ton vagysta -kurįps visai 
nepapildo.

MOTERE SU VINIA 
GALVOJE.

Vilnius. — Ana diena atėjo 
in palicijos stoti motore apie 
32 motu amžiaus, tvirtindama 
buk turi galvojo vini. Niekas 
jai netikėjo, nes mane kad mo
toro turi būti nepilno proto. 
Kada ant rytojaus vela pribuvo 
ir paantrino savo tvirtinimą, 
persitjkrino, kad motore vadi
nasi Alarijona Lobaczovska. 
Palieijo nusiuntė jaja in ligon- 
bute ant egzamino, kur dakta-
vai ant tikrųjų persitikrino Imk 
turi vinį galvojo ilgio dvieju 
coliu. Po isztrnukimni vinies, 
motoro mirė. f

“ joanitus.”
Iszrinko ant aukos jauna kai

mieti ir kada mokiesi, nutarta 
ji papjaut ant afieros. Paskuti
nėjo valandoje,
buvo karsztai užimti maldomis 
ir jau ketino perdetinis pjauti 
gerkle jaunam žmogui, adbego 
vietinis daktaras su keliais žan
darais, iszgelbojo jauna žmogų 
ir arOsztavojo virszininkus 
juonit u.

arOszta v o jo

BAISUS DARBAS PAIKSZO.
Varszava. — Kaime Lipinuo- 

sia, 24 metu amžiaus paikszas 
stilius kaimuoezio Petro Mate- 
jo,’kirtimu kirviu paže i do mir
tinai savo moezeka, užmusze 
mieganti vygeje kūdiki, po tam 
užlipęs aut stogo uždegė. Kada 
kaimynai subėgo gesini ugni, 
paikszas pažeidė kirviu du kai- 
muoczius ir net tik tada ji su- * * ii 'l<[ * acino kada visas stogak pastojo 
liepsnoje ir nugabeno in pavie
tu va kalėjimą.

UŽSMAUGE DUKTERE SU 
SZLEIKOMIS.

Katavicai. — Miestelyje Ja
na ve, Konradas Krawczuk, su
sibaręs su paezia, iszejo in 
miestą kur pasigėrė ir sugryžes 
namo neužtiko paezios namie, 
taip insiuto, kad pagriebė dvie
ju metu dukrele, apsupo jai ant 
kaklo savo szleikas ir patol 
smaugė kūdiki pakol užsmaugė 
aut smert. Priežastim to viso 
buvo, kad jojo pati iszejo pasi- 
vaikszcziot in girraite su kokiu 
tai nepažinstamu vyru. Sudas 
ji nubaudė 
kalėjimo.

UŽMUSZE “RAGANA.”
Dubliu, Irlandije. — In pa- 

licija Clout,urke, paviete Mayo, 
pribuvo tomis dienomis mole- 
re vardu Mary Feeney, kuri se- 
kaneziai prisipažino: 
sziau ragana.”

Policije nusidavė i u 
grinezele kurioje Feeney gyve
no su senuke vardu Nora Kni- 
ffen, kuria užmusze. Policija to 
liaus isztyrinejo, buk Feeney 
buvo tosios nuomones, kad jo
sios drauge buvo ragrtna, o kad 
nuo josios atsikratyt, liepe se
nukei nusiredyt lyg nuogumu: 
ir parneszt vandenio isz arti
mo szaltinio. Senute neiszpilde 
paliepimo Feeney’ienes o toji 
pagriebė stumtino nuo duriu 
toip musze ilgai, pakol senuke 
neužmusze.

paežiu

ant trijų menesiu

( 4 Užmu-

sena

SUĖSTAS PER KIAULES.
Lublin, Lenkije.

KrOpivne, kada visi 
kini radosi ant lauko, pasili- 
kias namie penkių metu vaikas 
užmigo priemenėje.

— Kaime 
namisz-

Berlimas—Daiigetiose vieszpa- 
tyste.se atsibuvo kruvini mai- 
szacziai laike 1 diena Gegužio, 
kuria tai diena apvai'ksztineja 
visi darbininkai. Berline asz- 
tuonios ypatos likos užmusz- 
tos, 500 palicijantu kovojo su 
5,000 apsiginklavusias komu
nistais, apginkluoti karai daly- 
bavo musziuosia. Komunistai 
szatide in palicije nuo stogu Ir « ♦per langus.

Paryžiuje aresztavota 
maisztininku, kurie nepaklau
sė palicijos idant iszsiskirsty
tu. Norints buvo keli musziai, 
bet be praliejimo kraujo.

Moskvoje apvaiksztinejo Ge
gužine malszei. Soviatai laike 
dideles parodas ir kalbėjo pra
kalbas ant kampu ulycziu.

Kaunas, Lietuva, 
ėjo ir czionais be 
kraujo. Komunistai šukele 
v o 
darni gyventojus ant sukėlimo 
maiszacziu. Vaisei t uju kvai
lu demonstracijų buvo 
kad keliolika komunistu 
szaųta ant smert ir daugeli sn-

Dziennik Wilenski
Žydas, voi 

damas už rankos maža vaiki 
kuris rdke: “noriu pas mama.1 
Vaiko veiksmas ir semitiszki 
jo globėjo iszvaizda atkreipi 
praeiviu domėsi, kurie isz kar 
to pradėjo intarineti, kad vai 
kas tam tikru tikslu buvo pa 
vogtas. Iszgasdintas tuo 1 ne
lauktu dalyko pakrypimu, Žy
das su vaiku inbego in ežia pat 
buvusius namus, bot praeiviai 
šoke ji in ton ir pradėjo bels
tis in duris. Žydas tuomet per 
užpakalines duris iszbego m 
gatve ir pranesze policijai. Szi 
iszaiszkino, kad vaikas vienos 
krikszcziones ponios buvo pa
liktas gerai pažystamoj Žydu 
szoimoj ir kuomet, incidentui 
kilus, atbėgo 
minia vis dėlto nenorėjo pati
kėti, kad yra motina 
szukavo: “Tur but ji pati par
davė Žvdams vaika macams.” 

Visas tas charakteringas in
cidentas buvo Ii 
cijos.
NETIKRI 100 IR 20 DOLE - 

RIU BANKNOTAI 
LIETUVOJ.

rcjwtnv’tM1 ’iui|iu»

4,000

vaika pasiimti,
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— Neapsi- 
pra lieji mo 

sa- 
demonstraci jes, pa k u rst in-

garsiai

kviduotas poli- |
t
IĮ

tas, 
me

želatjr kaipo bsumins n 
jo. Palicija pranesze iii 
komunistams
jokiu parodu o kada nepaklau
so, •palicije paleido szuvius ir 
tik tokiu budu susirinkusios 
mynios iszsi.skirstė.
NUŽUDĖ LOCNA BROLI. 
BUVO GODUS TĖVO TUR

TO, UŽKASĖ BROLI ANT
SAVO LAUKO.

Varszava. — Kaime Szczivi- 
na, asztuoni metai adgal dingo 
staigai kaimietis Jonas Soracz 
o norints gimines ji jeszkojo 
visur, bet niekur nesurado. Tu 
laika dingimas Jono likos už- 
mirsztas. Kovo menesije pūs

laika
idant nedarvtu

ha * mirsztas.
klydo po kaimu paskalas, buk 
palicijos kamisorius su pagial- 
bininkais pradės atkasti kal
neli kuris radosi ant lauko din
gusio brolio. Žinoma, visas kai
mas nusidavė ant tosios vietos 
ir isztikruju po atkasimui ra
do kaulus negyvėlio. Gimines 
pažino ant drapanų ir plauku 
kad, tai nužudytas Jonas. Ta
me atsitiko tasjka policije nesi- 
t'i'kejo. Brolis mėtėsi ant keliu 
ir su verksmu prisipažino prie 
žudinstos szaukdamas: 
savo broli užmusziau su matu
ku isz didelio godumo. Norėjau 
apimti po tėvui narna, bet ma
no savžine nedave man ramu
mo ir negaliu ilgiaus kentėti 
skausmo, kuris mano szirdi 
griaužė diena ir nakti. — Ves
kite mane in kalėjimą.”

<< Asz

TRUMPI TELEGRAMAI
H Asthabula. — Kada Mrs. 

English, atidarė bloszine žuvn 
isz bleszines, iszpuole deiman
tas, kuri auksorius apsvarsto 
buk yra vertos. 175 dolerius.

11 Lancaster, Pa. — Steitine 
policija užtiko 50l) galonu sa- 
mogonka ir 16,000 galonu bro- 
gos, senam tvarte kuris buvo 
apleistas, nes darbininkai in 
laika prasiszalino.

U New York. — Fordham 
Universiteto sismografas paro
do, buk smarkus žemeę drebė
jimas atsibuvo 5765 myliu to
lumo. Manoma kad lai atsibu-

11)

. Kada tė
vai sugryžo namo, persistatė 
jiems baisus regėjimas: prie
monėje ant žemes kiaule baigė 
apgriaužinet galva ir pirsztus 
vaiko. Buvo tai vienatinis sū
nelis, tėvas isz to atsitikimo 
gavo sumiszima proto, bėgiojo 
po teima su poiliu i'odęp geid^1 
kattoki užmuszti. |vo Japonijoi,

i • i

rasu apskrity paskleista netik
ru Amerikos pinigu banknotu 
po 1(H) ir 20 doleriu.
platintoju suimtas. Pinigai bu
vo gabenami isz Latvijos, 
neieszkokite, kitaip man neisz- 
ejo. Pati neturiu ka valgyt ir 
vaiko negaliu iszmaitinti. Kur 
norite, ten dekite. Vardas Liu-

Mergaite padėta
♦ >

Vienas

le, 4 mt. ’ ’ 
“Lopszelin.
ISZTREME LIETUVI VYS

KUPĄ ISZ ROSIJOS.
Kaunas. Bolszeviku valdžia 

isztreme kat. vvsk. Lietuvi Slv- 
vauska isz Rusijos. Vyskupas 
gyveno Vladivostoke ir yri* 
kaltinamas už prieszvalstybini 
veikimą.Nesenai Szventasis Tė
vas szi vyskupą buvo pažymė
jęs, kaip uolu darbininką Toli
mu Rytu kataliku tarpe.
SKAIDŽIUS POVAININKIU 

VAIKU GIMĖ LIETUVOJ
Povainikiu vaiku pereitais 

metais Lietuvoje gimė isz viso 
3807 (1937 berniukai ir 1870 
mergaieziu). Apskritimis atra
do taip: Alytaus 134, Biržų 83, 
Kauno 152, Kauno miestas 199, 
Kėdainių 106, Kretingos 240, 
Mariampoles 124, Mariampolcs 
miestas 18, Mažeikiu 209, Pa
nevėžio 189, Panevėžio miestas 
28, Raseinių 229, Rokiszkio 65, 
Seinų 93, Szakiu 107, Sziauliu 
351, Sziauliu miestas 48, Tau
ragės 307, Telsziu 290, Traku

Ukmergės 116, Ukmergės
miestas 25, Utenos 101, Vilka- 
visąkio 93, Zarasu 52, Klaipė
dos 98, Klaipedoš miestas 96, 
Pagėgių 101 ir Szihites 91. 
1926 m., isz viso povainikiu gi
mė 3706, o 1927m., 4022.
AMERIKOS LIETUVIU

PALIKIMAI GENTIMS.
Kaunas. Pagal praneszima 

isz Chicagos per pereitus metus 
vien Lietuvos konsulatas Chi- 
cagoj iszreikalavo 110,722 do
leriu palikimu Lietuvos pilie- 
cziums, kuriu gentys mira 
Amerikoje. 1927 metais buvo 
iszreikalauta 68,165 doleriai, o 
1926 m. 53,294 doleriai. Tuo 
budu palikimu iszgavimas žy- 
mial padidejp^.
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ISZ AMERIKOS
MALDOS DAVE JIEMS PA
JĖGAS KENTET IR LAUK

TI ISZGELBEJIMO.
New York. — Maldos ir skai

tymas biblijos davė pajėgas ir 
tvirtybe kentėti ir lau'kti isz- 
gelbojimo, nes kitaip butu vi
si papaikia arba inszokia in 
mares.

Laivas Amida, kuris atplau
kė in ezionais iszgelbejo asz- 
tuonis laivorius nuo paskendu
sio laivo Coburn, kuris plauke 

Martinique. 
Visi sodo in valti su mažai 
maisto ir vandens. Idant laika 
praleisti naudingai vienas isz 

savo 
skaitė 

per asztuones dienas 
draugai užmirsztu savo rūpesti 
ir graudinga padėjimą. Vienas 
isz laivoriu pa pa i ko ir mirė.

isz Baltimore in 
vai t i

laivoriu liepe 
melstis o jisai 

asztuones

draugams 
biblija 

idant

MOT E RE PAGIMDĖ 
KVADRUKUS.

San Francisco, Calif. — Mrs. 
Vet to Mauro, 37 
de kvadrukus 
viena mergaite. Vienas isz vai
ku mire trumpam laike po už
gimimui, o likusieji auga svei
ki. Motina jauezesi gerai.

7 metu, pagim-
- tris vaikus ir

Florida,

78 UŽMUSZTI AUTOMOBI
LIU NELAIMĖSE NE

DĖLIOJĘ.
Now York. — Nedalioje auto

mobiliu nelaimėse po visas Suv. 
-VaKtkjas 78
ypatos kaip:

Devyni isz vienos szeimvnos •r v

likos užmuszti ant geležinkelio 
Now Hampton, N. Y. Penki už
muszti artimoje New Yorko. 
Du Clevelande ir'keli sužeisti. 
Asztuoni aplinkinėje Philadel- 
phijos. Aplinkinėje Pittsbur- 
go devyni. Szeszi užmuszti 
Ohajuj ant geležinkeliu. Jauna 
mergina važiuodama namo nuo 
veseilios su savo draugu likos 
užmuszta Chickaska, Okla. Du 

Penki nariai
vienos szeimvnos likos užmusz
ti per Baltimore & Ohio gele
žinkeli, kuris pataikė in ju t ro
ką.

O kiek tai nelaimiu atsitiko 
apie kurias niekas lyg sziol da 
nedažinojo. Gera rugepjute tu
ri automobiliai Amerike.
NORI KAD JI UŽDARYTU 
KALĖJIME KAD APSISAU- 

GOT NUO VELNIO.
Uniontown, Pa. — Kada di

desne dalis žmonių stengėsi ap
sisaugoti nuo kalėjimo tai 
Charles Fox, kanecz nori in ji 
gauti**, per daužymą langu su 
bonkoms idant tiktai ji užda
rytu ‘kalėjime.

Chalukas sako: “Szis svietas 
yra pilnas velniu, bet velniai 
negali gautis in kalėjimu, todėl 
asz ten noriu būti uždarytu 
idaqt manos negautu.” 
ka uždare ant szeszih menesiu 
už sudaužymu keliu puikiu baž
nytiniu langu.

JTOtUDB DUKTERS
'< - . SUVADŽIOTO JA.

Freehold, N. J.
Farruggio, Italas, tėvas dvyli
kės Valku likos aresztavotas 
už nužudinima Harold Johns
ton, 19 metu, sunu žymaus biz- 
nicjHatis ezionais, kuris sužage- 
jo Italo.duktere. Kada tėvas

nuo kalėjimo

Chain

Juozas

kės Valka likos

nuėjo pas tėvus Johns tono, pa-
klaupti ka mano tame daryti
ir ar apsives su jojo duktere 
kuriai atėmė panyata, tai Ha
rold paszatfke: “Eikie namo tu 
nuskurusis Italijonai.” Tas tę
va trfip aujudijio kad paleido
iff ji ! kelis szuvius užmuszda-
mas Johnsona ant vietos.

X

1

J. L. Hopkins isz Waynesville, Ohio,

Vargingas Groserninkas 
Pastojo Impedžiu 10 

Milijonu Doleriu

Isz Visu Szaliu TIKEJIMISZKA
AUKA

KRUVINAS
GEGUŽIS ISZ LIETUVOS I

TAMSUNELIO
DARBAS

■ --------------- 0

NUKIRTO MOTERIAI KO- 
JAS' KAD JI NEVOS 

APRAGANAVO ANT 
RUMATIZMO.

Rosije.— Kai-Xovominsk, 
me Milosisa, atsibuvo baisus at
sitikimas, davedantis, kaip da 
vra tamsiais ir laukiniais nekn- 
rie žmones..

Dirbantis
metus* Silvestras Kokosz, ken
tėjo ant rurnatizino taip skau
džiai kad buvo priveltais tan
kiai sustot
apie savo szeimyna, kuri susi
dėjo isz puczios ir pen'ketos ma
žu vaiku, nedavė jam naktimis 
miegoti, 

t

plyt inyczioje 42

dirbti.

NORĖJOKVAILIAI NORĖJO PA- 
PJAUT VIENA ISZ SAVO 

NARIU ANT AFIEROS.

Isz Charkovo da-LvavU'S. “•—’
nesza apie nepaprasta atsitiki
ma kokis atsitiko tarp ti'keji- 
niiszku kvailiu, aplinkinėje Hu- 
mansko, kaime Temne kur ran
dasi tikejimiszka szaka po var
du “Joanitai
uis apgarsino, buk neužilgio 
bus pabaiga svieto ir todėl vei
ku paaukaut viena isz savo bro- ■ < - . '

y > 
y kurios perdeti-

kuris laiko maža 
sztoreli, da vis laiko savo bizneli norints pastojo impedžiu 67 
milijonu doleriu, kuriuos jam paliko nesenei mirusis jojo de
de Mark Hopkins isz San Francisco.

NOREJO PATALPINT 
MERGAITES

PALEISTUVIU NAMUS.
Chicago. — Kokis tai rakalis 

I Adomas Domicki, nuo 
tai laiko 
mergaites in 
mus. Nesenei jisai prikalbinėjo 
dvi mergaites isz Kiniszkos 
ręsta u racijos ir atidavė in pa
leistuviu raukas sakydamas 
kad pasirūpins joms gerus ir 
lengvus darbus. Kada mergai
tes gavosi prie tuju 
bu, ’ * 
dasi; pa-b^grt ii innosze skunda 
prieszaifc taji iszgama.

Sudas labai gailėjosi 
tam rakaliui negalėjo uždėti di
desnes bausmes kaip nubaudi
mu ant $1,000 arba 
aut viso meto.

GIMĖ SUNKUS KŪDIKIS.
Huntington, W. Va. — No

rints Willard Dempsey Howard 
randasi ant svieto tik szeszes 
dienas, bet sziadien sveria jau 

gal vra sunkiau- 
ant

I N

Domicki, nuo kokio 
• pristatinėjo jaunas 

paleistuviu na-

rankas
r*

“geru dar
au prato kokioj vetoj ran-

24 svarus il
siu kūdikiu 
savo amžių.

kad

kalėjimo

svieto, pagal

KUNIGAS PALIKO PUSE 
MILIJONO DOLERIU.

Chester, Pa. — Kun. James 
fimniins, 

Szv.
bažuyczios 

mirdamas 
turto puse milijono doleriu. 
Visa turtą užrasze ant labda
ringu drauguviu, ligonbueziu, 
kardinolui Daugherty $100,- 
000, parapijai padovanojo že- 
miszka turtą prie bažuyczios, 
het <lel giminiu nieko.
NUBAUSTA ZOKONINKE.
Mexico City, Mex. — Con

de la Liat a, 
perdetine katali’kiszko kliosz- 
toriaus, kuria Aleksikoniszkas 
sudus nubaudė ant 20 metu ka
lėjimo už ėmimą dalybų suo
kalbyje nužudinime prezidento 
Obregano, bus iszgabenta in 
kolonija prasižengėliu in Las 
Tres Maria kuria ^leksikonai 
vadina Velniszka Sala.
DIDELE BAUSME UŽ 
4-TA PRASIKALTIMA TO 
PATIES PRASIŽENGIMO.
Harrisburg, Pa. — Ana die-

eziuni 
kos

ception

K u post i s

SAVOPASMAUGĖ SAVO TRIS 
SŪNŪS, PO TAM MĖTĖSI 

PO TRUKIU.
Fort William, Ont. — Mar

tinas Walchin, 30 metu, •darbi
ninkas popieros fabrike, kuri 
pati apleido 'kolos sau va i tęs ad- 
gal, pasmaugė savo tris sunūs 
2, 5 ir 7 metu po tam pats me
tusi ipo trukiu ir likos sumaltas 
ant szmotu.
leido savo .vyra per szeimy- 
niszka nesutikima, iszkeliauda- 
ma iii Reginti, Sask.

Walchin’iene ap
vyra per

MEKSIKONISZKA REVO- 
LIUCIJE PASIBAIGĖ.

Nogales, Sonora. — Meksi- 
koniszka revoliucije pasibaigė, 
kada vadai pranesze valdžiai, 
jaigu valdžia 
lianis maisto, drapanas ir prie
glauda tai visi pasiduos. Yaqui 
Indi jonai, 
davė

duos
valdžiai 
pasi kele

skaitliuje 500 pasi- 
valdžiai ir pristojo prie 

randaviszko vaisko.

RADO $50,000 PASLĖPTUS 
, SKLEPE.

Poughkeepsie, N. Y.

MAISZACZIAI VISUR 80 
SUŽEISTA, SZIMTAI 

ARESZTAVOTI, PALI- 
CIJ A TURĖJO DAUG 

DARBO.

LIETUVOJE KELI UŽMUSZ- 
TI IR DAUG SUŽEISTA.

kuris buvo prabasz- 
Mikolo katalikisz- 

per 50 metu 
1 Apriliaus, paliko 

milijono 
užrasze

O

Acevedo

bus

na Pennsylvanijos gubernato
rius Fisher pasirasze ir už
tvirtino nauja tiesa kuri nu- 
baudže įprasižengelius ant viso 
gyvenimo kalėjimu jaigu per
žengė ta pati prasikaltimu ke- 
turis'kartus. Bet sudžo turi tie
sa apsvarstyti .prasižengimą 
kaltininko ar tikrai ji galima 
nubausti kalėjimu ant viso gy
venimo jaigu prasikaltimas ne 
yra didelis.

i

1 f ro-

I 1 i1

' 1 fi 
i iii

Dar
bininkai darydami krata skie
pe name Dr. Tillman, pasiseku 
surasti 50 tukstaneziu doleriu 
aukse ir bumaszkose, kurios 
badai paslėpė mirusis William 
BodoW, turitnis 83 metus, pa
likdamas žemiszkam turte 50 
tukstanezius doleriu.

Paskutines Žinutes

miegoti, maustydamas kaip 
lengviausia butu atisikratyt 
nuo nekeneziamos ligos.

Vietoje nukeliaut pas 
daktara, nuėjo ant rodos pas 
kūmutes, kurios jam apreiszke, 
kad likos apraganautas per ko
kia lai “sena boba 
vardus ihganos nepasako.

Darbininkas tuoj 
savo draugo Stepono, moterių 
68 metu Ona Pleszkevicziene.

Ir sztai dvylikta valanda lai
ko pietų, net 
skausmo kojų. Rokosz atėjus 
pas Pleszkevicziene paszauke: 
“atiduok tu ragana mano ko
jas, nes Jcitaip paimsiu tavoj’ 
Nelaukdamas aut jokio iszsi- 
kalbinojimo, insiutes pagriebė 
stovinti prie duriu kirvi ir ke
liais 
abidvi kojas
H

butu

gera

Ii u ant afieros idant iszgolbeti 
visus “joanitus.”

Iszrinko ant aukos jauna kai
mieti ir kada meldėsi, nutarta 
ji papjaut. ant. afieros. Paskuti
nėjo valandoje, 
buvo karsztai užimti mukiomis 
ir jau ketino perdetinis pjauti 
gerkle jaunam žmogui, adbego 
vietinis daktaras su keliais žan
darais, iszgelbejo jauna žmogų 
ir arcsztavojo virszininkus 
juonitu.

*

kada kvailiai

arcsztavojo

f f 
f bot (im

li ūži urejo 
f

apalpinejo nuo 
Rokosz

insiutes

ypaissmagiais
šėmikiai, 

ervaliai pasidavė in 
pal i ei jos.

nukirto 
po tam 
rankas

va-Pleszkevicziene 
žinodama in ligonbute mirė di- 
deliose kaneziose. Pasiutėli už
dare kalėjime.

PRISIPAŽINO BUK 
'NUŽUDĖ 47 YPATAS.

Leningradas, Rosije. — Ko
kis tai kalininkas kuris nužu
dė aficieriu ir jojo paezia Se
bastopol i u je, padare nepapras
ta iszpažinima. Tasai žadinto
jas, kuris likos suimtas Czari'S- 
tane, tvirtina buk per laika sa
vo gyvasties nužudė 47 ypatus, 
tarp (kuriu radosi ir daktaras 
Popovas, felezoris Kazane. Nu
žudyto daktaro
bob-daktare likos apkaltinti ne
kaltai už laja žudinsta ir da 
sziadien randasi kalėjimo.

mene gyvuliu gavosi už užtvo

asistentas ir

li Emporia, Kansas. Kai

ros ant Santa Fe gelžlkelio, ku
riuos pagavo ekspresinis trū
kis, užmuszdamas 66 gaivu.

1[ Kimbereley, Afrika. — 
Nesenei likos surastas Barkly 
Weste, deimantas, sverentis 

locn įninka i 
arba po

deimantas 
33*/i karatu, kuri 
pardavė už $13,000 
$400 už viena karat a.

*

11 Manila, Filipinai.,— Ant 
laivo Viking eksplodavojo 
szimtai dideliu blesziniu su ga
zolinu, iszneszdami laiva in'pa
danges. Manoma kad 18 laivo
riu pražuvo.

11 Praga, (’zekoslovakijc. — 
Bite amunicijos dirbtuvėje ki
lo tfksplosije nitro glecerinos, 
kurioje likos užmuszta 8 dar
bininkai o in 60 sužeista. Du 
artimi namai sugriuvo o tuks- 
taneziai langu likos iszkultais.

11 Pittsburgh. — Hillman 
Coal Co., apgarsino, buk nu- 
musz mokesti anglekasiams 
Barki n kasyklose nuo 20 lyg 
60 centu kurie uždirbdavo po 
$5 ant dienos. Todėl 300 dar
bininku užstraikavo.

Vikiu <r

apgarsino,

Beri i ne asz- 
užmusz-

Bedimas-2-Daugeliose vieszpa- 
tystese atsibuvo kruvini mai- 
szaeziai laike 1 diena Gegužio, 
kuria tai diena apvaiksztineja 
visi darbininkai,
tuonios ypatos likos 
tos, 500 palicijantu kovojo su 
5,000 apsiginklavusias komu
nistais, apginkluoti karai daly- 
bavo musziuosia. Komunistai 
szatide iii palicijo nuo stogu ir 
per langus.

Pa ryži ujo areszt a vot a
maisztininku, kurie nepaklau- 

palicijos idant iszsiskirsty-
f

vogtas.
lauktu dalyko pakrypimu,

4,000

šoke
lis in dūri

Į |

h-

i |
•f

iif

BAISUS DARBAS PAIKSZO.
Varszava. — Kaime Lipinuo- 

sia, 24 metu amžiaus paikszas 
sūnus kairnuoczio Petro Mate- 
jo,'‘kirtimu kirviu pažeido mir
tinai savo moezeka, užmusze 
mieganti vygoje kūdiki, po tam 
užlipęs ant stogo uždegu. Kada 
kaimynai subėgo gesini ugni, 
paikszas pažeidė kirviu du kai- 
muoczius ir net lik tada ji sn-
cine kada visas stogas pastojo 
liepsnoje ir nugabeno in Įiavie- 
tava kalėjimu.

UŽSMAUGĖ DUKTERE SU 
SZLEIKOMIS.

Katavicai. — Miestelyje Ja- 
nave, Konradas Krawczuk, 
sibares su paezia, iszejo in 
miestą kur pasigėrė ir sugryžes 
namo neužtiko paezios namie, 
taip insiuto, kad pagriebė dvie
ju metu dukrele, apsupo jai ant 
kaklo savo szlcikas ir patol 
smaugė kūdiki pakol užsmaugė 
ant smert. Priežastim to viso 
buvo, kad jojo pati iszejo pasi- 
vaikszeziot in girraite su kokiu 
tai nepažinstamu vyru. Sudas 
ji nubaudė 
kalėjimo.

UŽMUSZE "RAGANA.”
Dubliu, Irlandije. — In pa- 

licija Clout.urke, paviete Ahiyo, 
pribuvo tomis dienomis^mote- 
re vardu Mary Feeney, kuri sc-

“Užmu.

Konradas Krawczuk 
su paezia f

su-

ant trijų menesiu

kaneziai prisipažino:
sziau ragana.”

Policije nusidavė in
grinezele kurioje Feeney gyve-

DARBAS PAPAIKUSIOS 
MOTERES.

Brambach, Saksonije. — No no su senuke vardu Nora Kiū
toti nuo Czekiszko rubožiaus, 
pati geležkelio sargo Adlorio, 
perpjovė’ su britva gerkles sa
vo vaikams, po tam pati inszo- 
ko in artima upe su jaunes
niais vaikais. Padaro tai isz 
rupesezio kad jaja kaltino už 
kokia ten vagysta kurjįps visai 
nepapilde.

MOTERE SU VINIA 
GALVOJE.

Vilnius. — Ana diena atėjo 
in palicijos stoti moterb apie 
32 metu amžiaus, tvirtindama 
buk turi galvojo vini. Niekas 
jai netikėjo, nes mano kad mo
terų turi būti nepilno proto. 
Khda ant rytojaus vela pribuvo 
ir paantrino savo tvirtinimą, 
persitjkrino, kad motore vadi
nasi Marijona Lobaczovska. 
Palicijo nusiimto jaja in ligon
bute ant egzamino, kur dakta-

• • « A * a . ■ * a * »

sena

f fen, kuria užmusze. Policija to 
liaus isztyrinejo, buk Feeney 
buvo tosios nuomones, kad jo
sios draugo buvo ragrtna, o kad 
nuo josios atsikratyt, liepe se
nukei nusiredyt lyg nuogumu: 
ir parneszt vandenio isz arti
mo szaltinio. Senute neiszpilde 
paliepimo Feeney’ienos o toji 
pagriebė stumtino nuo duriu 
toip musze ilgai, pakol senuke 
neužmusze.

SUESTAS PER KIAULES.
Lublin, Len'kije. — Kaime 

Krd|)ivne, kada visi namisz- 
kiai radosi ant lauko, pasili- 
kias namie penkių metu vaikas 
užmigo priemenėje. Kada to- 
r_'. • ;jE v 

jiems baisus regėjimas: 
monoje ant žemos kiaule baigė

vai sugryžo namo, persistatė 
prie-

rai ant tikrųjų persitikrino buk 
turi vinį galvojo ilgio dvieju 
coliu. Po isztraukimui vinies

i ;
I

motore mirė. A

INCIDENTAS VILNIUJE 
DEL VAIKO ŽYDU 

MACAMS.
Vilnius. — “Žycie Ludu” 

paduoda žinia apie nauja anti- 
semitiszka incidentą Vilnuje.

Priesz kelias dienas gatve 
pro “Dzionnik Wilenski
dakcija ėjo jaunas Žydas, ves
damas už rankos maža vaika, 
kuris rdke: “noriu pas mama.” 
Vaiko verksmas ir semitiszka 
jo globėjo iszvaizda atkreipiu 
praeiviu domėsi, kurie isz kar
to pradėjo intarineti, kad vai
kas tam tikru tikslu buvo pa- 

Iszgasdintas tuo ‘ no-
Zv-

das su vaiku inbego iii ežia pat 
buvusius namus, bet praeiviai 

ji in ton ir pradėjo bels- 
s. Žydas tuomet per 

užpakalines duris iszbego m
gatve ir pranesze policijai. Szi 
iszaiszkino, kad vaikas vienos 
krikszcziones ponios buvo pa
liktas gerai pažystamoj Žydu 
szeimoj ir kuomet, incidentui 
kilus, atbėgo vaika pasiimti, 
minia vis dėlto nenorėjo pati
kėti, kad yra motina garsiai 
szukavo: “Tur bot ji pati par
davė Žydams vaika macams.” 

Visas tas charakteringas in
cidentas buvo likviduotas poli
cijos.
NETIKRI 100 IR 20 DOLE - 

RIU BANKNOTAI 
LIETUVOJ.

žcUtir kaipo szi m t ns n I

se
tu. Norints buvo keli musziai 
bot be praliejimo kraujo.

Moskvoje apvaikszt i nėjo Ge 
gužine malszei. Soviatai laike 
dideles parodas ir kalbėjo pra
kalbas ant kampu ulycziu.

Kaunas, Lietuva. — Neapsi
ėjo ir ezionais be praliejimo 
kraujo. Komunistai šukele sa
vo demonstracijos, pakurstin- 
dami gyventojus ant sukėlimo 
maiszacziu. Araisei t uju kvai
lu demonstracijų buvo 
kad keliolika komunistu 
szauta ant smart ir daugeli su-

davo Žvdam

tas, 
nu-

laika

I

szuvius ir 
susirinkusios

jo. Palieija pranesze in 
komunistams idant nedarvtu 
jokiu parodu o kada nepaklau
so, ‘policija paleido 
tik tokiu budu
mynios i szs i.skirst e.
NUŽUDĖ LOCNA BROLI. 
BUVO GODUS TĖVO TUR

TO, UŽKASĖ BROLI ANT 
SAVO LAUKO.

Varszava. — Kaime Szezivi- 
na, asztuoni metai adgal dingo 
staigai kaimietis Jonas Soracz 
o norints gimines ji jeszkojo 
visur, bet niekur nesurado. In 
laika dingimas Jono likos už- 
mirsztas. Kovo menesijo pas
klydo po kaimu paskalas, buk 
palicijos kamisorius su pagial- 
bininkais pradės atkasti kal
neli kuris radosi ant lauko din
gusio brolio. Žinoma, visas kai
mas nusidavė ant tosios vietos 
ir isztikruju po atkasimui ra
do kaulus negyvėlio. Gimines 
pažino ant drapanų ir plauku 
kad, tai nužudytas Jonas. Ta
me atsitiko tas,'ka policije nesi- 
t'i'kejo. Brolis mėtėsi ant keliu 
ir su verksmu prisipažino prie 
žudinstos szaukdamas:
savo broli užmusziau su mati- 
ku isz didelio godumo. Norėjau 
apimti po tėvui narna, bet ma
no savžine nedave man ramu
mo ir negaliu ilginus kentėti 
skausmo, kuris mano szirdi 
griaužė diena ir nakti. — Ves
kite mane in kalėjimu.”

Asz

apgriaužinot galva ir pirsztus 
vaiko. Buvo tai vienatinis sū
nelis, tėvas isz to atsitikimo 
gavo sumiszimft proto, bėgiojo 
po kaimą su peiliu i’odos geide 
ka i toki užmuszti.

J
t
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TRUMPI TELEGRAMAI
H Asthabula. — Kada Mrs. 

English, atidarė bleszine žuvn 
isz bleszines, iszpuole deiman
tas, kuri auksorius apsvarstė 
buk yra vertas. 175 dolerius.

1] Lancaster, Pa. — Steitine 
policija užtiko 50t) galonu sa- 
mogonka ir 10,000 galonu blo
gos, senam tvarte kuris buvo 
apleistas, nes darbininkai in 
laika prasiszalino.

H New York. — Fordham 
Universiteto sismografas paro
de, buk smarkus žemeę drebė
jimas atsibuvo 5765 myliu to
lumo. Manoma kad tai atsibu
vo Japon i joi, r ,

rasų apskrity paskleista netik
ru Amerikos pinigu banknotu 
po 1(M) ir 20 doleriu. Vienas 
platintoju suimtas. Pinigai bu
vo gabenami isz Latvijos, 
ncioszkokite, kitaip man neisz- 
ejo. Pati neturiu ka valgyt ir 
vaiko negaliu iszmaitinti. Kur 
norite, ten dekite. Vardas Liu-

M ergą it c padėta1c, 4 mt.” 
“Lopszelin. 
ISZTREME LIETUVI VYS

KUPĄ ISZ ROSIJOS.
Kaunas. Bolszeviku valdžia 

isztreme kat. vysk. Lietuvi Sly
va uska isz Rusijos. Vyskupas 
gyveno Vladivostoke ir yra 
kaltinamas už prieszvalstybini 
veikimą.Nesenai Szventasis Tė
vas szi vyskupą buvo pažymė
jus, kaip uolu darbininką Toli
mu Rytu kataliku tarpe.
SKAIDŽIUS POVAININKIU 

VAIKU GIMĖ LIETUVOJ
Povainikiu vaiku pereitais 

metais Lietuvoje gimė isz viso 
3807 (1937 berniukai ir 1870 
mergaieziu). Apskritimis atro
do taip: Alytaus 134, Biržų 83, 
Kauno 152, Kauno miestas 199, 
Kėdainių 106, Kretingos 240, 
Mariampoles 124, Mariampolcs 
miestas 18, Mažeikiu 209, Pa
nevėžio 189, Panevėžio miestas 
28, Raseinių 229, Rokiszkio 65, 
Seinų 93, Szakiu 107, Sziauliu 
351, Sziauliu miestas 48, Tau- . - — ™ a . _ _ _ _r .
rages 307, Telsziu 2!M), Traku 
92, 
miestas 25, Utenos 101, Vilka- 
visakio 93, Zarasu 52, Klaipė
dos 98, Kini pėdo A miestas 96, 
Pagėgių 101 ir Szilutes 91. 
1926 m., isz viso povainikiu gi
mė 3706, o 1927-m., 4022. 
AMERIKOS LIETUVIU

PALIKIMAI GENTIMS. 
J* ,4?

Kaunas. Pagal praneszima 
isz Chicagos per pereitus metus 
vien Lietuvos konsulatas Chi
cago j iszreikalnvo 110,722 do
leriu palikimu Lietuvos pilie- 

kuriu gentys

Ukmergės 116, Ukmergės

czigms, kuriu gentys mirė 
Ameriikoje, 1927 metais buvo 
iszreikalauta 68,165 doleriai, o 
1926 m. 53,294 doleriai. Tuo 
budu palikimai iszgavimas žy- 
mifti padidėję
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Amorikoniszki laikraszcziai 
tankiai skelbia 'buk Amerike 
via didelis “ 
gerove, bet pasakius teisybe, 
tai toji gerove tik ant popieros. 
Taip skelbia tik kapitalistai 
idant parodyt svietui kad 
Amerikoniszkas
yra gerai apmokamu ir neken- 
czia jokio vargo.

Bet pagal nuomone tuja, ku
rio gerai apsvarsto darbinin- 
kiszka padėjimą, tai kitaip isz- 

“prosperity.” Gali
me tikėtis trumpoje ateityje 
dideles permainos Amerike ir 
blogus laikus. Daugeliuose 
miestuose savininkai fabriku 
uždarinėja fabrikus arba nu- 
musza mokesezius o anglines 
kompanijos neatidaro kasyk
las, teisindamiesi buk nėra or
deriu. •

Ties Amerika kuopinasi juo
di debesiai isz 'kuriu vėl pasi
lies srioves, skurdas ir vaVgnL 
o baisus tas tvanas dalypstesi 
darbininkus isz kuriu didesne 
dalis susideda isz musu visuo- 

Laukdami tojo laiko, 
ne turime rankas pasibrinkia 
tūnoti, nes kolei dirbasi, dirbti 
reike ir czedinti, idant kada 
ateis laikas bedarbes, turėti 
szioki toki zoposteli ant mais
to.

Vienų line žmonių kalte yra 
nopaczodumu>. Daugeli žmonių 

ant ateities.
< iv vena tiktai kaip poteriuose 
f.araszyta: 
mums

Politikieriai pradėję Mntfa* 
jo meilintis prie ateiviu ne tik
tai po kitas kolonijos, kur mus 
daug raudasi hef ir musu apy-
gardoje. Airisziai pradojd gau-
dyt Lietuvius ant tiikejimiszko 
krukuozio, bet patys visai to

prosperity’’ arba]nepaiso aut kitų iszpažinimu, 
idant tiktai patys turėtu kodi- 
džiausia naudų. Ąjri^zis yra 
pasirengęs prižadėt viską idant 
ntnoszti nauda del Airisziu bet 
pats politikiszku prižadėjimu 
neiszpildo. s

Kuom greieziau suprasime 
Airiszine politika, t no m geriau 
iszeisimo isz juju intekmes ir 
kilsime in viražu.

svietui 
darbininkas

rodo toji

menes.

įiepratih paisyti

Duonos musu duok 
- pralei

džia >avo ^uuKia procia ant 
irivknirkiu be kuriu gali apsiei
ti. Perka in 
ringus 
kokius, 
i rszkas

• *

stadioną”:
^linkiu>a v o

grineze^ nereika- 
rakandus ir tai nebile 
o pilvui davinėja gro- 
Vigadas, neatsiminda

mi ant ateities o ir ant priežo
džio:
ežius, kaip isznesza ceikio isz- 
lefclius”.

Girtavimas insivoge beveik

žmones paprastai myli dąu 
ginusia visokius hųmlbugus.

w' žiojos isz
tai mvh dau-1 Lietuvos.

i • . • ■ i ■ -t te i r i V'.ji'W?/ a ji ♦ 

BOBOS BĖGA NUO VYBU.
j

Vokiszki inžinieriai perspėja 
kad už penkių metu, dirbimas 
eroplanu bus taip pagerintas, 
kad galima bus atlikti orine 
kelione isz Europos in Ameri
ka su tokiu pat saugumu kaip 
žmones važinėja automobilinis.

Oriniai laivai turės visokes 
vigadas, bet niekados nbužims 
vieta gariniu laivu, nes kad bu
tu ir didžiauses eroplanas, tai 
negales daugiau paimti kaip 
30 ar 50 pasažieriu ir mažai ba
gažo.

Tūlas žmogelis gyvenantis 
Cleyelande, Ohio, rūpinasi ąp- 
laikyt persiskyrimą nuo savo 
pasiūlęs už tai, kad in ji ne-

TRAUKINIU KATASTROFA 
SJ5IAULIU STOTY. <

Sziaųliąi. — Kovo men. 5 d te| • A • «•
Sziaulių stoty ant kryžmines

Įėiyiiris vagpnas nulėkė nuo bė
giu, prekinis gi, palikes ant be
giu, stipriai szi prispaudė ir Ap
drasko sienas, iszdauže langus 
ir iszhuižc rankenas. Nuosto
liu padaryta apie 2,000 litu. 
Szios katastrofos deliai kiek 
pavelevo tarptautinis trauki
nys n r. 23, nes katastrofa invy- 
ko ant svarbiojo kelio.

APIPLESZE KAIMA.
•J V 41 t11

Salantai. —> Velykų pirmos
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Rengia Visi Amerikos Lietuviai Laivakorcziu Agentai
EKSKURSIJA TIESIAI

Pel* Klaipeda
BE JOKIO PERSEDIMO

BALTIC AMERICA LINWPS LAIVU

“LITUANIA”
18 DIENA GEGUŽES 1929

Garbes dalyvis bus vice-konsulis gerb. P. Daužv&rdis i

I
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bemųnėvrnodapy
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y K i bu r j ąį, Salocziu va) s. 20- 
tani Amžiuj visokiu 1 * prajbvh ’ ’

Bostone, vienam žmogeliui
|į - " - - l~ —J  7’tinir    — |   — -- 9f ir jį-r r- f¥MK ~

tuonis katinėlius, kuriuos pa- atsitinka. PnK mus gyveno sn a * • a •.*%!•* W i a • >

L

Akyvu dalyku yra 'kad viszta n’ieko netrukdavo:

pastipo Ik a te kuri paliko asz-

Siv.edusi porele. Moterisžkei 
ir gert ir

riejo po viSztų ant iszauginimo

priėmė sieratelius be jokio pa- valgyt.'Vyrns buvo yiSai tyjųs.
sipricszinimo, bet ne sutiko ant, Balandžjo 3 d;, kai vyr»s iszvy- 

f 
irius daiktus, nusisamdo arklį

davimo jiems pusryeziu, pietų 
ir vakarienes.

■■L.......
1928 metuose, 24,493,124 mo-

toripiai vežjmai užregistruoti

ko in Pasvalį, susirinko geros-

r- ir iszdume isz namu. Sako in 
Kauna iszvažįavus. Gnl gan- 
siupti tarnybą ir gyvensianti.

ieszmos du aafctatai. Vienas ko-

\ 1
.?

J*
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Suv. Valstijose, tas yra 5.9 nuo-: 
szimeziai daųgiaus negu buvo 
1927 m. Skaitlyncs inima pasa- 

,“taxis’>į 
busus, motorinius trokus ir 
vieszkoliu traktorius 118,000 
motorcykliu užregistruota.

New Yorkas turėjo daugiau
sia automobiliu.‘1928 m. — šū
vi rsz 2,000,000. Gal i forai ja an
troj Vietoj su 1,800,000; Ohio 
treczioj su 1,650,000; Pennsyl- 
vanija, Illinois ir ichigan anas 
Valstijas seka.

Sulyginant 
automobilius su gyventoju 
skaiezium, randame, kad yra 
vienas automobilius kiekvie
nam penkiom Suv. Valstijų gy
ventojam.

Rokuojama, kad važiavimo 
užmokestis pasiekė net $10,- 
000,000,000 in metus, kurios

NEBUOZIUOS MOTERIŲ IR 
<<t>A-KTVT TtT»> PAMVAC

žievinius automobilius 
b u su s,

užregistroutus 
su

prakalbėjo ne žodelio in Ja^ku RUI^0S( $5,400,000,000. praleista
$1,200,000,000dvideszimts metų. —Pagal mu

šu nuomone, tai tasai žmogelis 
kibai biustą. Turėdamas toki 
malszu “aniuola” - namieje, 
kam po nogiu jam jeszkoti per- 
siskvrimo.’l

aniuola
|t’ h ik ''i -7 * ' .į""

Jvffeison Altenwald isz Ok- 
i«ihom<»>, turintis 92 metus, 
aim diena apsipaeziavo su mo
ters turimi 32 metus ir kalba 
Imk ilgam savo amžiui yra 4q-Reikalavimus.

automobiliams, 
visokioms dalims, $2,200,000,- 
000 gazolinui ir $1,200,000 m- 
taplankiams. Szitas milžinisz- 
ka automobiliu dlcaiczius ap- 
sun'kina važiavimo problemų 
Amerikos miestuose. Kas dien 
70 užmuszimu raportuota. Visi 
miestai ir visos valstijos sten
gia ausauginti gyvenimą inve- 
dant varžingesnius važiavimo a

< .. ' ■■ ‘ l> ’ > r į

PANELIU” RANKAS.
Kaunas.

“panaL
rankas vra Lonkisakas

“LĮotitvos Aidas” 
skelbia, bulk af i ei era i 4to pul
ko peksztininkų, sako buk bu- 
cziavimas moterių ir 
bziu ’ ’
paprotys ir nutarė varyti agi- 
tacije idant ta ji paprotį visai 
praszalyt isz Lietuvos.
UŽMUSZIMAS MIROSLAVE.
. Balandžio 3 d., Miroslavo 
Valscziujc rastas užmusztas VI. 
Zareckis. Po) icija iszaiszkino, 
}Cad Zarocki užmusze jo kaimy
nas Petras Kascviczius.
IN GRABA SU PUSBONKIU.

’-C''" . F , |

BaKkunai, Miroslavo vals. — 
Jau kelinti metai pil. Tamulio* 
n i jo žmona kas turgas isz Aly
taus girta parsiveždavo. Stelo
mis dienomis irgi -parsivežė, 
bet jau nebegyva. Apžiurėjus, 
pumirelio kiszenese rasta du 
pusbonkiai. -1

. 1 ■! r ( ... $ / * ' II ,1 r «

dienos ryta, Salantu valscz., 
Knlniszkiu kaimo, nežinomi 
piktadariai apiplesze to paties 
kaimo gyventoja Simutaite, 
j 1 1 - * • *
S'o riiMiu ,/- - .... *■ 
: » !

kaimo gyventoja Simutaite 
atimdami isz jos apie 500 auk-‘
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ANT PARDAVIMO.
'Ą,.

7 TTT7

tel

FaiTha' ai’ba^vhsarhtiThis ge-
roj vietoj. Del tolimesniu in
formacijų kreipkities sekan-

- 1 (t.3G
Mrs. W. Kadarai tis,

ežiu antrasziu •

P. O. Box 77, Rockwood, N. Y.
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Palydovai bus prityrė ir gabus bei žinomi Lietuviai 
I laivakorcziu agentai. Atminkite! Didžiai svarbu ' 
I yra vietas laive užsisakyti tuo jaus, iszankstol

‘ <4 ' “H į ’ ’ r \ •

I Del inforntaeiju ir kitko, kreipki/es in Baltic America 
Linijos agentus. Jie*‘suteiks jums pilnas ir puikias infor- 

I macijas, teipgi pagelbės paruoszti kelioens dokumentus.

BALTIC AMERICA LINE
. e ■• 8 -10 Bridge Street.

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

Chicago, Ill.

■«

1 ten

Union Trust Building 
Pittsburgh, Pa.

433 California St. 
San Francisco, Cal.

1!
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ISZPLAUKIMAI LAIVU ISZ NEW YORKO
POLONIA .. 11 Ctegužio Į ESTONIA .. 29 GegužioSzalczio Gripo, Fra; Dengue, 

Bilious karszczio ir Materijos, 
raitai vaikio. Gausite aptiokosa

* K. Rėklaitis ’
Lietuviazkas Graborius

 * ■■ ■ <

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir , 
mokslą. Turiu pagelbi- 
nįnke motorams. Priei
namos prekes.

516 W. Spruce Str., 
MAHANOY CITY, PA.

306 Market Street, 
TAMAQUA,

’ 4;:'' f ;

LITUANIA .18 Gegužio | POLONIA .12 Birželio
I' ’' ■ 5 ’ - * *' * • H n r
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ISZ SKOTLANDIJOS
| . '|,l . «•!■ •' - ’

——-— , ------- ———,
tautejas, pavojinga ateitis, gal 
prisieiti nekurtoms kad tarp 
tėvu ir vaiku reikės vertiko 
(terpiterio), suaugusiu jau gal
vos pelija o jaunieji ju vietas 
ne užima, jau ar neprisieis 
Škotija vėl visinem užmirszti 
kaip buvo niekam nežinoma 
pirmiau. Tad nors jus Draugai 
Amcrikiecziai nepaseki t pėdo
mis Škotijos Lietuviu.

Netrukus truputi daugiau 
paraszysiu, o dalbar suDie.

— Szkotinskas.
e

i d ?■ '*

SUDEGE TROBA IR 
APDEGE ŽMOGUS.

• ?' ■ '■ f 4' >'r ' , ■ K

Dtiukucziu' kaimas,' Kupįsz- 
kio valscz; - Rakti isz’ 30 irt 31 
d. Kovo nežinia isz kokios prie
žasties užsidegė ir šudege pil. 
Juozo Puzino gyvenama troba 
ir gurbelis. Nukentejnsis pats 
taipogi apdegė. 1 . ’ . ■ •

PAMĖTĖ 4 METU 
MERGAITE. 

1 H F * *

Kaukas. Trecziadionio vaka
re 10 vai. Rotuszes aikszteje 
rasta 4 metu mergaite. Prie jos

t t “ Motinos

7

PA. !

e

Craigneuk, Skotlandija. — 
Nesmagios pas mus naujienos, 
nieko nesigerina gyvenimo ap
linkybes. Pinesz keletą metu 
draugijos dygdavo kaip grybai 
po lietui, o dabar jau retai kur 
randasi draugija. Pirmiau 
draugijų vardus suskaityt but 
reikėją panaudot pirsztus ne 
tik ranku, 'bet ir abieju kojų o 
dabar vienos rankos pirsztu 
per 'daug ir tos silpnėja. Tarp 
suaugusiu nėra vienybes ir su
tikimo, jaunimas žymiai isz-

draugija.
jriM'i

Trr

♦' !W'. ■■■»:

—ferk i nga už tai, kad valgė daug 
žirniu. Naujos gadynes “žinu- 
nai”
mus ar nepasiseks jiems iszras- 
ti isz žirniu- kokio tai ‘‘eliksi- 
ro ’ ’

—r—

privalo daryti daseki-Jog taip kerpa krlau-< c

n kožna grinezia, nes kožnas 
sžiadien Verda savo munszaf- 
ne o tai yra didžiausia nelai
me!

Czion ne kalbame apie tuo
sius kuriuos Dievas apteikė 
turteliu, nes tiems ne bus sun
ku perleisti blogus laikus o da 
ir reikale vargingesnius su- 
szelpe, bet czion kalbame apie 
tokius, kurie isz geru laiku sun
kiai dirbdami ir gerai uždirb
dami, o nepaiso ant ateties, ku
ri baisiai persistato.

Del jus moteriukes ir merge
les nenorėdami prikiszineti, 
bet priminti ne bus pro szali 
juk jus, szirdžiukes, pradėjote 
per daug puosztis, nes konia 
paskutini centą paszvencziate 
ant szilkiniu paredu.

!

Žinote gana gerai kiek tai 
jusu vyrai ar tėvai iszlieja pra
kaito prie sunkaus darbo, — 
prie darbo baisaus, prie kurio 
ne tiktai prakaitu bet ir krau
ją lieja. Vyro kūnas nuo darbo 
suvytęs o paeziule su dukre
lėms in szilkus inlindus, 
sznabžda kaip povas uodega 
kraipydamas. O dukreles! Tais 
isz • pat jaunystes redote in 
szilkus ir kitokes brangenybes 
o tas yra del jaunu mergaieziu
Medingu jdaig.tu, nes pripranta 
prie brangiu paredu, o iszteke- 
jns už vyro, be juju ne gali ap
sieiti. Jaigu vyras ne sztant už
dirbti anl jqjn paredu, tai gau
na “sukęri” kuris joms viską 
pristato, Isz to kyla tankiai 
nesupratimai, vaidai, provos ir 
ant galo pasimetimas.

Nepykite už lai szirdžiukes, 
neg padyvina ir visos davad- 
iioš moteres ir ne viena sako: 
“J/iu isztikro gero ne bus, kad 
taip rėdosi in szilkus. Kaip ka- 
da'bedarbe užeis, tai szilkines 
dreses szalin nueis.”

Apie taja prasarga turite ne 
nžipirszti, juk mes mėgstame 
teisybe kalbėti, o už teisybe ne 
privalo niekas pykti, o jaigu 
kas pyks, tai tegul szalto van
dens atsigėrė tai piktumas ir 
atsileis.

sukęri

i^
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ilgo gyvenimo.1 Ant to ga-
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ANT TROPTO 
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fai-gi plaukime toliau
— kalbėjo Brown džiaugsmin
gai.

‘ flt

• •

sza li

paskui Pa-

Albert visi pasimeldė,‘ ‘ Albert ’ ’ i r, 
ant patiestu ragažiu sumigo.

Pirmos dvi dienos.
Ant rytojaus ausztant juri- 

pinkai iszbudo daug jau rames
ni ir linksmesni;

Kapitonas apsidairė aplinkui 
o matydamas kad ant dangaus 
nėra nei vieno debesuko, pasi
enio žiūroną ir pasuko in va
kar palikta negihima;

Albert”
Nėra jau musu

— tarė liūdnai ir akyse su
blizgėjo jam aszara.

O Dieve, dokui Ta n kad 
iszgelbejai! —

4 4

to 1 1

laivo 
jau visai nesimato.

“ Alber-

Ingilln jV(i.dv i do^zimtids. vAlhii-! 
du sunkhVtfl darbo hvmiai sau 
miegojo. Tiktai mus styriu in
kus, kuris jau ilsisi ant szin 
mariu dugno, vienas jurininkas 
ir asz pats viską dabojome.

Staiga jurininkas isz stiebo 
snszukoi . >

— Kapitone! Kokia tai .ste
bėtina szviosa blizga pietų pu- 
sejo! • >

Pasižiurėjas 
son

k<> .iouuaw hftii»ans?kas liitfas, 
žvėris labai puikus. Liūtas bu
vo nepaprastai ipalopus ir visa-
i vein s k labai pu ik us. Liu tas bu-

JIne kame klartse savo pono. Su 
nuostdba žiurėjau kaip liūtas 
pildo visokius paliepimus savo 
mokytojo. Mano nusistebėjimas 

. . a . . . a •
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Marija Užtarytoja 
Nusidėjėliu,

Hdaejo iki augHzeziausiam laips
niui kada tasai nebaugus žmo
gus pražiodino liūto žotis kur 
blizgėjo dideli dantys ir instu* 
mo ton savo galva. Prisipažins-pasakyt on pu-

, |<iu iszlendanczia 
isz po horizonto geltona szvie- 
sa prisiartinanezia prie mus.

— Tai bus koksai laivas!— 
tariau styri ninku i.

Reikia iszkabinti szvie
ša, idant, plaukiantis laivas su 
niusiszkin nosusimusztn —- ta
rė stvrininkas.

Paliepiau tuojaus tai pada
ryti ir netrukus ant musu “Al
berto” stiebo angsztai doge 
geltona szviesa.

Tuo tarpu geltona 
darėsi vis skaistesne ir netru
kus pamatėme atokiai plau
kianti laiva. Ant jo visi žėgliai 
buvo isztempti.

Kas kartas vis areziau ir ar- 
cziau prie mus plauke tasai 
stebėtinas laivas, galejofne ji 
jau gerokai abservuoti.

Denis ir stiebai buvo 
puoszti Skaitlingomis lemputė
mis su geltonais stiklais ir to
ji geltona szviesa, taigi (am 
laivui ir pridavę stebetinumo.

Ant denio nebuvo nei vienos 
gyvos duszios.

Prisižiūrėjus areziau, ant 
prieszakio pamatome stovinti 
vyriszki. Buvo juo, kaip isz 
drabužiu buvo matoma, vienas 
ludiju kunigaiksztis: ant po- 
cziu kabojo plosczįus, 
smarkus vejas ,plevėsavo.

įtaiga tasai žmogus pasilen
kė ant balpstrados iv 
smarkiu balsu:

— Jau einu prie jus!
Vejas in mus puse puczian- 

tis ir netolimas laivo atokumas 
leido mums tuos žodžius gerai 
iszgirsti. Supratau »kad Ind.usas 
nori inszokti in -mares ir jau 
mislinau apie tai, ar nebūtu ga
lima areziau prie to laivo pri- 
siirti. Tuo tarpu vienok tasai 
vyras, apleidęs savo vieta nu
bėgo in kajutas ir tenai už du
riu isznyko. Ir daugiau jau ne 
matome, nes laivas mus aplen
kė o mes, norints greitai 'sknbi- 
nomes, bet .pavyti negalėjome.

— Kapitone! kapitone! — 
staiga suszuko styrininkas. — 
Tasai laivas grimsta!

iPasižiurejau geriau tam lai
vui ir pateminau kad isztikro 
jisai lindo in vilnis vis gilyn. 
Taigi daviau prisakymą idant 
kogroieziausiai savo “Alber
ta” 
puse, bet kaip tik mano žodžiai 
praskambėjo, 
isznyko nuo mariu pavirsziaus.

Ant rytojaus dar Oteles valan
das sukinėjome ant vietos kur 
laivas vakar nuskemįo, bet nie
ko tokio nebuvo matyt.

— Tai turbut buvo koksai 
žmogžudis! — atsiliepe styrji- 
ninkas..— Inleido laivan van- 

Į " " , ■ C > .. -f * r ■

deni ir tokiu budu nuskendo.
Styrininko daleidimas buvo

pamacziau

stiebo

...

i" r7* 

maldeles “Sveika Marija,” o 
Marija neapleis musu ir pribus 
musu gyvenimo vakare kada 
paskutini karta szvjes szi že
mi szka saulele in musu nu- 
blyszkusi veidą, akys jau ne
gales regeli, lupos kalbėt ir kū
nas pradės stingt. Tada Marija, 
Gailestingoji Motina ateis prie 
musu mirties patalo. Užtars ta
da už mumis priesz Dangiszka 
Tęva ir iszgelbes. nuo amžinos 
prapulties. Nuves prie sosto 
Iszganytojaus brangiausio o 
Jis suteiks amžina ja laime ku
ria prirengė mirdamas ant 
Kalno Kalvarijos.

O Marija nusidėjėliu užtary
toja užtark už mus visus. Už
tark už tuos kurie atsitraukia 
nuo tavęs ir klaidžioja tamsy
bėse. Marija Motina Gailestin
goji sugražink ir juos in Tėvo 
Tikrojo namus kad nepražūtų 
isz vargo ir dvasiszko bado.

Menka dulkele.

tu jog man'paežiam ir kit iems 
žiūrėtojams tas padare dideli 
nesmagurna. Užteko, idant jau
nas puseziu karalius suglausiu ’ 
savo žiotis o jo njolk.Vtojas tuo- 
jaus butu pasilikęs.be gali vos. 
Bet nieko tokio panaszans ne
atsitiko, o 
žmogus isžerne isz žoeziu savo 
galva, davė jam szmoteli cuk
raus, liūtas gi ji apkabino pir
mutinėmis kojomis, prisiglaudė 
prie jo ir paguldo ant jo kruti
nės savo dailia -plaukuota gal
va.

Sekanczia diena, kada nuali
nau isz vieszbuczio iszeit, atbė
go pas mane vienas isz tarnu 
ir su persigandusiu veidu pra
szo manos idant tuojaus ne isz- 
oieziau nes priesz valanda isz 
manažerijos (žverineziaus) pa
sprūdo tasai -pats liūtas, ku
ri uomi vakar tiek daug stebė
jausi.

'Paklausiau, kokiu budu tas 
viskas atsitiko? Tarnas man 
atsake, kad.taigi tuo kart, Ika- 
da jo mokytojas inojo kletkop 
idant pamokinus liūtą nauju 
szpo.su, žvėris matydamas kad 
jo ponas pamirszo uždaryti du
ris, tuojaus szo'ko .prie duriu ir 
iszbego sau ramiai in miestą.

Pats mokytojas ir keli drą
sesni žiūrėtojai apsiginklavę 
kgs kuo turėjo ,po ranka leido
si paskui bėganti liula. Ant 
gaiviu buvo tuszczia, kaip per 
pusiaunakti, niekas 
iszeiti isz namu.

Ir asz taipgi susilaikiau 
vieszbutyj ir žiurėjau per lan
gu in t nszczia gatve.

Po valandeliai to mano žiū
rėjimo, pamacziau maža apsi
ginklavusia žmoni n kuopa, 
pirm kuriu ženge žinomas man 
barbariszkas liūtas. Baisus žvė
ris turėjo aj)t sprando geležini 
lanka prie kurio jlniyo -pri d rū
tiniu dvi skurines juostos o tos 
prįrisztos prie mažojo vežimė
lio kuriame stovė jo *ib mokyto-

kada tasaj drąsus

Sveika Marija,

—-r
Jaigu in didesne apygarda 

misi d uosi, 
O gerai apsidairysi, 

Tuojaus inonkc pamatysi 
Ir pažysi.

Kad tai ne Angį iki u tęs,
Tiktai Lietuvaites, 

Kaip namieje apsikudlojus, 
Nuo j’yto nesimazgojus, 
Susiraukus — Sumurus. 

Nuo gerymo apsiseiliojus 
Visu apsimuklakojus,

Po piet apie treczia adyna, 
Sziaip taip nusiprausia, in

9

9

mus iszgciDejai t — suszuko 
Brown, džiaugdamasis.

— Hm! nereikia taip per
daug džiaugtis —prasijuokė 
szposaujancziai Darling. — Bu
tum dabar sau ramiai gulėja 
ant juriu dugno, o dabar turi
me trankytis ant vandenio be 
jokios geresnes vilties.

N u si j noko jurininkai, 
Brown nulindo.

-r- Netrotyk vilties, ponas, 
— ramino ji kapitonas — pro
fesorius tiktai szposavo; juo 
labiau yra viltis todėl kad trop- 
tas yra geriausiame padėjime 
ir ilgai mums gali tarnauti, jai 
tik neatsitiks audra. Bot laikas 
butu ka nors užkasti — pridū
rė t nujaus.

Netrukus prirnoszta pusry- 
cziai.

bel

— Aha! Ne taip greitai — 
tarė nusijuokdamas kapitonas.
— O jei toji musu kelione il- 
giAu turėtu testis? Turime su 
savimi pasiimti valgio.

Paszoko ant denio o jurinin
kas jo pavyzdžiu pradėjo nesz- 
ti baczkas su vandeniu, maiszus 
su valgiu, girtklus, amunicija, 
degtukus, kompasu ir daug, 
daug kitokiu •daigtu kelionini 
reikalingu. Kapitonas su ju pa
galba ta \nska sutvarkė ir su- 
gryžo atgal ant laivo, kad pasi
žiurėjus, ar kartais dar neliko 
koki reikalingi daigtai, ypacz 
pokai su drabužiais.

Netrukus iszgirdo Patrieko 
baisa:

— Ponas kapitone!
ke tasai — vienoj kajutoj guli 
koksai tai žmogus! Stebėtina, 
kad mes lyg sziol jo nepamatė
me!

Kapitonas Field ir kiti tuo- 
jans pasiskubino 
tricka.

Isz tikro mažoj kajutoj, in 
kuria jau liejosi vanduo, gulė
jo jaunas vyras, marszkonemis 
apsiklojęs, kad net jo galva ne 
buvo matoma; todėl jis tenai ir 
nepatominta. Veidas, buvo pa
mėlynavęs, akys užmerktos.

tai profesorius
ytilrr* IPiriKl i y 

pridėjo ausi prie krutinės idant 
persitikrinus, 
plaka.

— Dar gyvas! — atsiliepe,
— nnneszkime ji ant savo nau
jo tropto, tenai ji atgaivinsi
me, nes czionai vanduo smar
kiai jau pradeda veržtis.

Jurininkai nuneszo profeso
rių ant tropto ir tenai paguldė 
po iszskleistom marszkonem.

Kapitonas dar :karta apsi- 
daThTrn^NynVyMKnfkojo, o 

visko 
su savim pasiimta, atsiliepe:

— Plaukime vardan Dievo!
Vienas isz jurininku perkir

to virve ir troptas besisupda
mas ant nusiraminusiu vilniu, 
stumiamas sza lt u veju, pradėjo 
tolintis nuo laivo ir nuo negi- 
1 urnos. Patrick sėdosi prie st y- jas mums tarnauja — tarė ka
ro, <S ve lt atsistojo prie stiebo o 
kiti užsiėmė gaivinti Dailinga, 
kuris vis dar gulėjo be sąmo
nes.

Laistyta jam veidas vande
niu, trinti krutinę ir blakstie
nos taip ilgai, kol kiek nors ne
atsigaivino.

Kada ant galo galėjo pažinti 
padėjimu kokiame atsirado, ne 
persigando, o dažinojus apie 
vidka, gyre visus savo draugus, 
kad taip greitai jis pastate 
prieglauda, kuri turės juos vi
sus, ir ji pati, iszgelbeti nuo 
smerties.

Paklausius kapitonui, kokiu 
butu taip staigai jis apalpo, 
kad negalėjo szauktis pagel- 
hos, profesorius paaiszkino:

— Sergu szirdios liga ir 
greitai

— Dieve, 
Darling! — suszuko Field ii

ar szirdis dar

kada persitikrino, kad

Gerdkai užkandus, ke
liauninkai pradėjo peržiūrinė
ti viską, ka vakar pasiėmė ant 
tropto. Kadangi mariu vanduo 
buvo ramus, taigi ir ’lentų pa- 
virszius ndbuvo szlapes. Ap
skaitė valgius ir gerymus ir 
persitikrino kad kukliai su vis
kuo apsieinant, užteks visiems 
visko ant keturiolikos dienu.

— Gerai ir tiek! — atsako 
Patrick. — Negalimas daigias, 
idant prie tokios giedros no- 
pliinkfu ’’prie *'*Amenkos’salų 
nei vienas laivas.

Regis ne plaukia! — at
sake Edvardas — jau butum 
viena susitikę, jai tai butu kė
lės kuriuo plaukia laivai, bet 
ne taip, — sukratė galva.

— Prie laivu kelio prisiar
tinsimo neužilgio, kadangi, ve-

Amerikos’šąlu

szvieša

a rėžiau

gaivi min
ant žemes.

f'
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pa-

kuri

suriko

nedrvso

žmonių kuopa

nusilpau...matomai greitai nusilpau... 
Kam vienok asz turiu dekavo- 
ti už savo iszgelbejima f
• — Pirmiausia Dievui, o po 
tam Patrickui —- tare Field.

Darling padavė ranka juri
ninkui ir padėka vojo jam 
karsztais žodžiais.
• — Tikiu Dievui, 
neapleis! Plaukime, o gal su
tiksime 'koki laiva!

Pasidrūtinę mesa, sausainiais

jog mus

pitonas — o jai ir in kitur pa
suktum, tas nieko mums neuž
kenktu nes-butu galima žėglius 
nuleisti o imtis už irklu.

Po tai įkalbai pasidalinta 
tarp saves rūkyta mėsa, sau
sainiai, vanduo ir vynas, taip 
lygiai ginklai ir amunicija. 
Abelnam sutvertojimui pasili
ko kirviai, virves ir ragažos, 
kuriuos sukrauta po palomis.

Tuo tarpu pasirodo-saule ant 
horizonto ir jos karszti spin
duliai pradėjo szildyti keliau
ninkus. Juo labiau saule kilo 
aukszcziau, karsztis buvo tuę 
daugiau neapsakomas, o po 
tam visus eme labai troszkinti 
ir troszkulys sunku buvo užge
sinti, kadangi vandenio buvo 
neperdaug baedkose. Per pu
siaudieni, kada karsztis pakilo 
ant augszcziausio laipsnio, ke
liauninkai pasikavojo po palo
mis, kur atsigulė pradėjo vieni 
kitiems pasakoti isz savo gyve
nimo visokius atsitikimus.

Daugiausiai pasakojo kapi
tonas Field, kuris buvo api
plaukęs beveik aplinkui visa

savo u 
pavsukti in skenstanezio

Indijos laivas

teisingas. Kada mes atkeliavo
me in Kalkuta, iszdayiau ra
portu isz to stebėtino atsitiki-
mo ir dasižinojau kad nuskan- 
dytas laivas prigulėjo labaį 
turtingam Tndusui, kuriam, 
vienoje per mares kelionėje, 
nuskendo pati su dviem vai
kais. Indusas isz tos priežasties 
gavo proto sumiszima ir nuo to

darba eina 
Nėr ko stebėtis, 

Ba ne tur laiko rėdytis, 
Ba per visa nakti ziliojo, 
Su bainlbiliais važinėjo.

Arti Mahanojaus viena 
mamyte, 

Nevala ir smarkiai trauke 
munszainyte, 

Moka gerai gerti, 
O da geriau kazyriuoti.

Vyras josios isz to džiaugėsi 
Ir priesz visus gi ros i,

() norintis grinezia nevalyta, 
Už tat visokiu buteliu 

pristatyta.
* ♦ ♦

Ana diena buvau apsiavus 
nagines, 

Maniau in kur dabar mane 
nesz?

In viena vieta nukakau,
Nieko szirdeles nedažinojau.

.. . *

ir vamienin, su vynu keliau
ninkai žiūrėjosi in saule kuri 
jau. leidosi, slėpėsi in juros vil
nis.

Vakaru krasztas ant mariu 
pavirsziaus buvo kopuikiauses. 
Ant okeano kabojo didele ugni
ne kulka arba kamuolys; vie
tomis isz vandenio szokinejo 

•blizganezios kaip si-žuvys, 
dabitas.

Netrukus prisiartino tamsi 
naktis, keliauninkai dar karta 
pasižiurėjo in likusi toli laiva

žeme. Tarp kitko jis papasako
jo sztai Ikti:

— Pirpi peiįkiu, metu bu
vau iszsiunstas in Kalkuta. Ka
da jau turėjome inplaukti in 
Bengalio užtaka, paszoko smar
ki audra ir laiva nuneszo ant 
pilnu mariu. Tasai .atsitikimas 
mus labai nesujudino, kadangi 
laivas buvo tvirtas ir buvo ge
rai viskuo aprūpintas.

Buvome fxH’sitikrine kad ka
da marios, ųusiramins, groi- 
cziau plaukiant, atsieksitne sa
vą praleista laika. Tuokart

Pirpi penkių, metu bu-

laiko nuolatos klaidžiojo po 
mares su savo laiyu, jeszkoda- 
mas savo mylimos paezios ir 
vaiku ir ant galo su saviszkiais 
susivienijo.

Kapitono pasakojimas' no 
smagiai voiko ant klausancziu; 
ypacz Brown nulindo, atsimi
nęs saviszkius kokius paliko 
Glazgove.
mislrs kifu keliu, profesorius

.yIdant pakreipus

klaidžiojome po Indijos okea
nu.Naktis turėjo tuojau baigtis.

Darling pradėjo kitokius pasa
kojimus.

4<Kadaikeliavau po pietine 
Fraud ja idant apsipažinus su 
tenaitino gamta, 
Marsilija. Tonai aplankiau mil- 
žiniszka manažorija, kur ge
riausiai tuo >karl visiems pati-

•pasiekiau

lio kuriame stovėjo *jo mokyt 
jas su ilgu botagu. Buvo tai tas 
pats vežimėlis prie kurio moky
tojas kletkpjc ' liula laisvame 
laike pririszdavo.

Laike to važiavimo manaže- 
yijos savininko gatve žmones 
atidarė langus ir žiurėjo su 
nuostaba in ta nepaprasta va
žia v ima.

Netrukus man atneszo tar
nas žinia apie tai, kokiu budu 
tasai liūtas sugauta.

Kada mokytojas. su keliais 
apsigi n k la v usia i S žmonom i s

kuris isznyko isz akiu gatves

p

apsigi nk la v usia i S 
puolėsi paskui iszbogusi liula

užsisukimo, mokytojas iszejo 
net isz miesto ir tenai, pamatęs 
pedsakius, užėjo pakeliui in 
vienu namelį idant, paklausius
ar ten gyvenanti žmones nema
to kartais in kur beganezio liū
to.

Bet koksai jo buvo nusiste
bėjimas kada ant syik -pamate 
jeszkoma baisu žveri prie vie- 
‘nos kokios tai mergaites, kuri 
stovėdama prie tvoros, glostė 
ta didęli baispna.

Pamatęs tai, mokytojas labai 
nublanko, o kiti, jam draugau- 
. * _ .. 1 • . • 1 _ _ 1 • 1 i. _ •
ncszti szatidykles
janti, norėjo beg,ti namo atsi- 
ncszti szaudykles ir ta žvori 
nuszauti. Kaip tik liūto sąvi- 
ninkas instengo juos porszne- 
keti, idant kogroieziausiai su- 
gryžt.u in manažorija ir lieptu

' > ’ - K. ■ « a a -a

ta žvori

atgabenti ta vežimėli, prie ku
rio Hutas mokinosi.

—:Toliaus bus:—
*

'I

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Ųontiptas Mnhanojuje. 

Ant Antro Floro Kline Sztoro
19 Centre St; Mahanoy City
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Gegužes menuo yra gražiau- 
sis isz visu menesiu. Szis me
nuo vadinasi Atgijimo Menuo 
nes sziame menesyje visa gam
ta prisikelia isz numirusiu. 
Szis menuo yra bažnyczios ski
riamas Marijai, Dievo Motinai. 
Nes, taip kaip sziame menesi- 
je visa gamta atgauna gyvybe 
taip pas Marija nupuolusi žmo
nija atgavo Iszganymo gyvybe. 
Per Marija atsidarė dangaus 
karalija. Per Marija atėjo pa
laiminimas ant žemes.

O, kokis gražus Gegužes me
nuo. Gegužes mėnesyj saulele 
maloniai žere savo 
ežius spindulius
Szvelnus vėjelis lyg Tėvelis, at- 
gyjanezius isz numirusiu mo
delius bueziuoja. Paukszteliu 
balseliai linksmai skamba gi
riose. Ore czirszkia visokie gy- 
vuoneliai. Pievos pamargavo 
invairiomis gėlėlėms. Sodai pa- 
sipuosze baltais žiedeliais. Dar
želiuose žaliuoja rūtos, mėtos 
ir lelijos. Ta visa gamtos gro- 

- - - * — — • •

ju ir duoda jai garbe nes ji jos 
tikrai verta.

Sziame menesi ja 
šaulyje visi Krikszczionys gar
bina Marija. Ypatingai musu 
brangioj tėvynėj Lietuvoj. Te
nai seklyczioso papuosze alto
rėli Motinos Dievo. Susirenka 
jaunimas ir , Geneliai, uždega 
žvakes ir visi suklaupė priesz 
paveiksią Marijos kartu gieda: 
“Sveika Marija Dievo Motina, 
Kaip saule szviesi, kaip dvasia 
gryna.

♦ žybo lenkiasi prie Marijos 'ko-

visam pa-

Nuspjoviau,
Adgal atsisukau, 
Namon pasiyriau, 

Ir pamislinau:
Žmonoliai bizi, in niekur

■ nekeliausiu, 
Velnk grineziojo sėdėsiu. 
Visos bobeles kaip visztos 

, < i/ ' nulietos,
Gražiai pasielgia ir suvis 

kitokios,
Ne vienu atsidaro szepute, 
Paima su. buteliu guzute, 
Prisidėjus kln-khi-lklu, 

Bet už tai peikti ju negaliu. 
Ne viena taip prisiklugona, 
Kad in vakaru visko buna:

gana,
Taip kaltūnas terioja 

Kad net vyrai patys vakariene 
steliuoja, 

Ir da paczinliai duoda su 
’szaknclem, 

Guzutes ir da su rūtelėm 
Sziltai užklosto, 
Ir da paglosto.

♦ * ♦

Vos namon pribuvau; 
Tuojaus iszgirdau, 

Kaip tiliponas buzgino

4

7

iszaknelem

?

f

In AViitorburi mane ragino.
Oi bobeles, jus ten bisjei 

susivaldykit, 
iSavo liežuvius sulaikykit,

Ba kaip asz in ten pasisuksiu,
Tai ne vienai sprandu 

nusuksiu.
Viena ant kitos bjauriai

* , - pjustate,
'Suvis nesisarmatinato,
Net bjauru Įklausyti, 
Reike ausis uždaryti.

r J)a lyg szioliai vale Dievo
Ba guzutes ndbuvo, ’ * 11 I
Tai laka be galo.

K rapszt y k i te bu rdingier i a i 
kiszenius, 

•Ba dabar kitaip bus, 
Kaip guzutes neužfun(JysĮtę,

•Ba dabar kitaip bus,

Tai' ne kvatieros neturėsite, 
Kaip misiukems gerkles
*

pri pildysi te, 
Tai da ir loska turėsite, 

O kaip to no bus,
Tai da ir per žandus užskus.
Taip, bobeles pasitaisykite, 

Funiu nedarykite, 
Ba kaip da karta iszgirsiu, 

Tai ir pravardes pasakysiu,

Į I

KRAUJO
Sloginimas

žmogus lekiant su eroplanu per
mares yra ne didesniam pavojuje 
negu Žmogus su dideliu krauju 
sloginimo. Jeigu kraujagyslos yra 
užkietėja; juos gali trukti bile 
kada. Laikykite savo kraujo, szir- 
di, nervus, plaucziu* inkstus ir 
vidurius geram padėjime ir apii-
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Atmink ant musu savo szirdyje 
Melskis už mumis Sveika Mari
ja.” '

Brangus broleliai ir sesutes 
ir mes szi menesi kartu su ki
tais maldingais žmonimis, su 
visa gamta klaupkime prie 
Marijos kojų ir giedokime jai: 
“Sveika Marija.”

Marija yra nusidėjėliu už
tarytoja. Ji ne viena neaplei
džia nors butu ir didžiausias 
isztviikelis, ir už ta meldžiasi. 
Ji meldžia Dangiszkojo Tėvo 
kad sugražintu ji ant tiesos ke
lio. Ne viena motina ne myli 
taip savo vaikelio kaip Marija 
myli žmogų.

Sztai vienas atsitikimas pa-
vyzdžiui. Ne seniai vienam ka
lėjimo likosi vienas žmogžu- 
dis nuteistas mirti ant eldktri-
kos kėdės. Jam priesz’ mirti
atėjo kunigas ir melde jo kad
atliktu Iszpažinti. Žmogžudis 
užkeikė ir liepo kunigui eiti 
szalin sakydamas: “Kokiu gy
venau tokiu ir mirsiu, atsi
trauk nuo manes!” Kunigas vi-
sokiais budais bandė prikal
binti, bet viskas veltui. Atėjo
kunigui viena mintis in galva
ir jis sako in nuteistąjį: 1 ‘Pir
ma, negu jus apleisiu meldžiu 
suteikti man viena malone.” 

“Jeigu 
tik galėsiu tai noriai padary- 

Kunigas tada praszo. 
Sukalbėk su manim kartu 

Sveika Marija”. Ant to žmog
žudys kalba, ‘ ‘ O, Svęika Mari-

Žmogžudys atsiliepe:

siu.
C c

J >

ja, tai galiu su tavim kalbėti 
nes in ta malda ir netikėjau vio 

. Atsi- Fnok kalbėjau visados 

kalbėti Sveika Marija.

nok kalbėjau visados”, 
klaupė kartu su kunigu ir omo

M Ka' 
da pradėjo kalbėti žodžius 

Szvonta Marija Motina Dievo“Szvonta Marija Motina Dievo 
melskis už mus nusidėjėlius da
bar ir musu mirties valandoje” 
žmogžudis apsiliejo aszaromis 
puolė kunigui po kojoms ir 
melde iszklausyti jo Iszpažin-
ties. Atliko jis Iszpažinti su di
deliu gailestingumu ir dekavo- 
jo Marijai kad ji už tokia maža 
maldele atėjo prie ją mirties
valandoje ir iszgelbejo ji nuo 
amžinos prapulties.

Taigi ir mes nįekados neap-
leiskime tos ipalęnios Marijos

saugokite nuo pavojaus.
KREIPKITĖS PAS

Dr. Hodgens Specialistą
Tik Utarninke, Seredoj, Ketverge
Nuo 9 valandos ryte iki 9 vakare.

Antro floro, 4 S. CENTRE ST.
POTTSVILLE, PA.

f r1 F , 
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$1,000 TIK UŽ 60 CENTU

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
reiszlda, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors Ugoe bei rtdoria Mg«4k 
mo? Toks žmogus yra susirauks* ao- 
linksmas ir invairiu nesmagumu 
Imtas. Jeigu tokiam žmogui ir tak
tini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas autart 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs a>< 
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu valst-žoliu aut 
bile vienos žemiau pažymėtu Ugu <f 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo eekanesiu Il
gu: viduriu užkietėjimo, ekilrto aa» 
malimo, nenoro valgyt, tironu ir pa
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusuliu 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po. 
krutinę, reumatizmo, plauku (Mūki
mo, pleiskanų, eslaplnimosl lovoj, Ig 
kitu Ilgu. Atslunsk 60c. tai gauti 
vaist-žoUo, kurios jums 
sveikata, panaikins minėtas ligos.

Jeigu kenti nervu suirimą, gobta 
skausmus, užima ausyse, nuomaro* 
uirdlee Ilga, tai atslunsk Sta. o gea» 
si mueu gausius vaistus, taip vadina- 
mus ‘‘Nervu Preparatas.” Nervui M-

Nervu Preparatas užbėga tai H-
k

, Atsiusk 10c. o gauti musu ftoBu

Į

> ii

ga yra labai blogai dalykas, bet ata» 
ra Narni Praparataa užbėga tai Il
gai kelia ir auteUda žmogui ramto-
KHA* — -■ ——    
Ir knyvu katalo,*. B^kaUnfi Mdas
žolių pardavinėtojai viraooe mlaftuo.
ee. M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Street. Spencerport. N. f,

M. ŽUKAITIS,

<4

CAPITAL STOCK >125,000.00 C 
SURPLUS IR UNDIVIDED 4

PROFITS >023,358.62 1

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

G. W. BARLOW, Pres. i 
J. FERGUSON, Vice-Prefix**;
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
— Kaslikflos geriau dirba.
-—- Nedeldoj pripuola Rus- 

naku Velykos.
— Norints Readingo kasyk

los užveda eldktrika po visas 
kasyklas, bet be mulu negali 
apsdeitt. Tuju ilga-ausiu da 
randasi prie Visokiu kasyklų 
1,622 isz ‘kuriu daugelis nema
to eisenos szvliesos.

— Madeira Hill angline 
kompandjo pradėjo szndpinet 
po stribas New Bostono ir Mo
tojoj, kas turi pas save samo- 
gonkas. Kada “uostymas” bus 
užbaigta, tada palieps visiems 
iszmestli bravorėlius arba ap
leisti kompanieznas stubas. 
Vot, tau Amerikoniszka laisve 
— bet gerai.

— Lutz Lescher Co. pasinio 
miestui kelis margus žemes ant 
Vulkano kalno ant padarymo 
eroplanines stoties. Ar miestas 
priims pasiniinima, tai dft ne
apsvarstyta.

— Readingo kompanija ve
la permainė nekuriuos bosus o 
kitus praszalino nuo darbo 
kaip: Joseph Testin apėmė vie
ta George Oliver, Mahanoy Ci
ty kasyklose; A be Rissinger isz 
Maple Hiil ant vietos George 
Yiengst; Joseph Blickley ant 
vietos Abe Rissinger, Maple 
Hill; William M innig isz Eagle 
HH11 ant vietos John Morgans, 
Gilberton kasyklose; Liudvikas 
Szelkovstki in Mahanoy kasyk
las ant vietos Weldon ir da ke
li gavo atstnnka.

— Marga riet a

— Povylas Gesuskis (!) 42 
metu isz Forestvilles, nupuolė 
nuo trepu užsimuszdamas ant 
vietos, nulauždamas sau spran
do. Velionis dirbo Pine Hill ka- 
syklosią, buvo burdingerium ir 
badai ne paliko jokiu giminiu.

— Szv. Jurgio bažnyczioje, 
Subatojo, likos suriszti mazgu 
moterystes Franas Susleviczius 
su pana Marijona Knbiliutc. 
Jaunavede yra dūkto Rozalijos 
Guben ienos.

— Watorso namas ant N. 
Main ui i., kuriamo talpinasi 
Woolworth Co., szloras, lifkos 
nupirktas per taja kompanija 
už $100,000.

— Vincas Munseviczius, bu
vusia policijantas iszkeliavo in 
Now Yorka sn paezia ir sunu 
isz kur sos ant laivo America 
atlankyt gimines ir 
mus tevyneje.

f Kazimieras Dilys, 20 mo
tu, gyvenantis ant 41 S. Grant 
ulyczios mirė Utarninko ryta 
namie, sirgdamas kolos sanvai- 
tes. Velionis paliko dideliam 
nubudimo paezia, viena sūneli, 
tėvus Stanislovus Buslcviczius, 
seseres Jencziuriene Lansforde 
ir Adele namie ir broli Frana. 
Prigulėjo prie Szv. Jurgio pa
rapijos ir Woodmen draugys
tes. Laidotuves atsibus Suim
tos ryta su pamaldomis.

pažysta-

Auszriene,

mažiau. Bet visai mažai radau 
gyvu. 24d. sz. m. nuėjau ant 
kalno Szv. Kazimiero Lietu- 
viszku Kapiniu pažluretie tai 
tenai daugiausia suradau ku
rie turi pomnyktis ant savo ka- 

B « M Bpu su parastais bet negalėjau 
su jais ne pasisveikint no pasi
kalbėti. A.a. kun. Alex. Burba 
miega sii savo dviem sesutėms 
ir 1.1.

Apie Liotuviszkft bažnyczia 
tai taip iszrodo kaip didelis že
mes drebėjimas kaip 11 No. Le
high ir AVilkes Barre anglių 
kompanija mainu pilerius isz- 
lupo tai žemo ir skindo vietose 
apie 10 pėdu duobes. Kaip man 
iszrodo tai galima stubos sta
tyt nes jau daugiau ne grius že
myn ir nereikėtų kasti skiepu.

Lietuviszkos kapines iszrodo 
apie 200 metu senumo. Apleis-

-
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Paukszczio sztoras l’i'ko gyvas 

ir dar duoda savo seniems kos- 
tumeriams ant bargo taip kaip 
ir pirma.

Ignas Stadulis,

< >^L. 4
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Pitts tone. Dabar jo sunns valdo

Plymonto,'*■ r y,.

Lietuvoje piemenukas tarnavo 
pas ūkininkus už 8 rub. ant me
to, 'bet ežia ir tik mainieris au
nu iszmokino ant daktaro Wil
kes Barre, bizni daro vidutini 
nes dar jaunas."■ I

Sugar Notch du Antanai Siu. 
Mažiukas Antanas 
Suhu ant kunigo,

«

kevieziai.
iszmokino
valdo Plymonto parapija o di
džiulis Antands'savo aunu ant 
dentisto. Lietuvoje tarnavo pas 
ūkininkus už 20 rub. ant meto. 
Senukai dar gali dirbti. Man 
taip smagu pasidaro kad asz
tik aplankęs savo draugu ir

'i*' L'~' u**

prezidentą tai Lietuviai per 4 
metus jau visai pasidaris szvie- 
sus žmones. Radio šlubose turi 
kili n(»t po $60(1. kad girdi isz 
visos Amerikos, automobilius, 
savo stnbas, kad saliunai butu 
tai to neturėtu. Nėra ka gailė
tis kad jau sali unai maži naši. 
Asz ir buvau szlapes nneziukas 
bet dabar tai nenoriu naminiu 
gėrynių. Alus tai gerai nes mie
li n daugiau yra kaip tikram 
Kajerio bravoro o mieles tai 
gerai del žmogaus viduriu. Vy-

■MM

nas ir gerai nes isz uogu. Bet 
rugine ir korn'inc tai tik žiur
kių nuodai, 
tuom syk

Tai bus viskas 
Su pagarba,

—A. Suet a.

■ >

ANT PARDAVIMO.

OJ »»»<>.* ęUA*

PAJESZKOJIMAI
I *M tii11

Kotelis ir farma. Namas tu
ri 16 ruimu. Maudyne, vanduo 
ir visokios -vlgados stuboj. 
Farma turi 45 akieriu, daug 
vaisingu medžiu, visos dirba
mos maszinos, arkliai, karves,
visztos ir antys. Priežastis par
davimo yra kad vyrui mirus 
sunku man ja apdirbti. Kreip
kitės ant adreso:

Auna Konsavage,
. Locust Valley,.

Box 144, R. F. D. No 1, 
Barnesville, Pa.

(t.f.

/ PARSIDUODA.

Asz Juozas Sartrus »ke vieži u s, 
Angliszkai vadinuosi Petrick 
pajeszkau sekaneziu ypatų:
Dvieju pus-seserhi Onos ir Ma
res paeinanezios isz Zuktiu kai
mo, Naumiesczio parapijos, ir 
Antana Noricu paeinanti rsz 
Vartų kaimo, Bartniku parapi
jos. Norecziau su Antanu Nor
kų susiraszyti. Meldžiu ,,atsii 
szaukti ant szio adreso: (lt.

Mr, Jos. Pttrick,
68 Main Ave., Passaic, N.J.
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Asz pajeszkau savo tęva An
tanu Gudaiti kuris apleido Mt. 
Carmel, 18 motu atgal. Malonė
kite kas ka žino apie ji ar jis 
gyvas ar mires piane sz t i man 
sziuo adresu:

Anna Gudaitis, 
1104 Poplar St., Kulpmont, Pa.

Kampinis, bizniavus namas 
su visoms vigadoms. Seniai in- 
steigta buezerene ir grosno. 
Biznis gerai iszdirbtas. Gera 
proga bizniui tinkamam žmo
gui. Savininkas nori atsitrauk
ti nuo biznio kad pasilsėjus. 
Atsiszaukito ypatiszkai tarp 6 
ir8 valanda vakart arba kreip
kitės rasztu sziuo adresu: (t.38

625 N. Wyoming St., 
Hazleton, Pa.

4 (t.38
giminiu matau Ikri'ksztynns, ATSAKIMA1.tos taip kaip Žydo skedrinas 

ar netikusios gaspadines stuba. 
Tvoros jau nuvirto, dykomis 
žolėmis apaugę, laukiniu vysz- 
niu, berželiu ir 1.1, medeliais, 
vietose ir ingriuve in mainas. 
Žinoma jau jos nereikalingos 
nes naujas turi. Bet kaip man 
atrodo kad visi seni Lietuviai 
tenai miega kurie pirma Lictu- 
viszka parapija pagimdo ir ka
pines. Bet už ta k jiems ne aeziu 
ka sūnus ir anūkai turi palikta 
senuku. Bažnyczia plytų daili, 
pirma buvo medine.

Plymonto jau brokeriai susi
mažino. Pirma buvo 11 broke
riu ir tiek mainu, dabar tik 4 
brokeriai pasiliko Nodija 15 
Ng. ir 11 No. Vaszingtono 16 
No. dar brekerys yra bet ne
dirba Nodijos brokeris angli 
naudoja o No. 11 Pariszau bro
kerio angli iszdirba. No. 11 
nauja geležini brdkeri stato dar 
daugeli anglių turi Wilkes 
Barre Co. Kingston Co. 2 bro
keriai buvo No. 12 ir Girszopc. 
Dabar Girslope tik pasiliko ir 
No. 12 angli paima.

Delaware ir Hudson Co. bu
vo 5 brokeriai da'bar tik vienas 
brokeris iszdirba visu mainu 

,2,
se tik pilerius isZifna, jau liau
ju szlopu tuneliu neatidaro 
kaip pirma. Tas pat ir kitu mi
nėtu kaimeliu. Pittston tai jau 
visai anglis baigėsi kaip pabai
gė pilerius tai neturi daugiau 
darbu del senu maineriu kurie 
iszdirbo po «30 ir daugiau metu

Vestuves ir szermenis ir ne vie
no girto nematau kaip dabar 
jau sausi kaimeliai pasidaro. 
Štabu dailus daigtai, karpetos, 
geresni valgi valgo, drapanas 
dėvi. Lcberiams nereikė fun- 
dyt del savo main ienų Vel- 
sziams ar Airisziams. 
kad Szmita ir

Gerai 
noiszrin'ko 
z===z====

u z

J. P. Tenafly, N. J. — Nieko 
tomistai negalime patart apie 
kaspininia kirmelia viduriuose 
Geriausia nusiduok pas gera 
daktaro, o gausi patarimo kaip 
taja bjaurybe gali iszmesti isz 
viduriu.

Mr. Geo. Casper, Jr.

■i,

JELEKTRIKOS 
KOMPANIJOS 

NAUJI SZERAI

.

.■.J’-
J.

Pennsylvania Power & Light 
elektrikine kompanija iszdave 
nauja Stock’a arba Szerus. Tie 
ežerai parsiduoda dabar tik po 
$97., atnesza penkta procentą 
ir procentas mokamas kas trys 
menesiai. Daugelis musu Lietu
viu turi tos kompanijos 7 ir 6 
procento szerus ir jie žino kad 
tie szerai yra saugus ir ju pre
kes daug auksztesnes negu ka
da juos pirko. Galite tuos sze
rus pirkti taipgi ant lengvu 
mėnesiniu mokeseziu ir galite 
pirkti tos koiqpanijos ofisuose

i
t

It’s Old Fashioned
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Frackville, Pa. — Juozas Mc
Closkey, užejes pas Kazimiera 
Sziuski ant Chestnut uliczios, 
iszgere kelis stiklelius namines 
ir nukrito negyvas. Kada stei- 

i namo 
krata surasdami samagonka ir 
daug sztopo iszvcžc in Potts
ville o locnininka aresztavojo.

730 E. Mahanoy Avė., aplaikc įįneį įvažiavo, padaro
žinia, buk josios duktė Helena 
Auszriute, gyvenanti Brookly- 
ne, isztekejo už Alfredo Her
man Hane, 29 Apriliaus, New 
Yorke. Pana Helena yra gerai 
žinoma Mahanojiecaiams kaipo 
žymi dainiriinke, kuri lavinosi 
kelis metus Rvme.

— Marijona 
(Strielkiute), B ulyczios, apdo
vanojo savo

Sverhiene

vyreli puikiu ir
clrutu šuneliu Utaminke. Die
dukai Strielkai džiaugėsi isz 
savo anūkėlio.

f Utarninko diena 
sužoistas

likos 
mlirtiinai sužaistas Tunnel 
Ridge kasyklose, Juozas Kra- 
sauckas, apiie 50 metu amžiaus, 
per nukritimą akmens. Po ap
žiūrėjimui sužeidimu prie ka
syklų, l'ikos nuvežtas in Locust 
Mountain ligonbuti, bet po di
deliu kaneziu mirė apie 3 va
landa po pušiaunakt. Velionis 
paėjo isz Randieniu parapijos, 
Tancriu kaimo, Kauno guber
nijos, Sžiaukiu parapijos, per
gyveno Amerike apie 20 metu, 
apsivedė su naszlia Drabniene, 
kuria paliko dideliam nuliūdi
me, sunu Vlada, kuris tarnau
ja kariumeneje Panamoje, kai
po ir sekanežius povai'kius: 
Juozą >ir Joną Drabnius, penkes 
poduktes: V. D. Boczkanskiene, 
J. Paserbrfkiene, V. Miliuviene, 
A. Aftuckiene, mieste ir Ona 
Rakietiene, Philadelphijoj kai
po ir seseri Lietuvoje. Šzerme- 
nys po No. 533 W. Mahanoy 
Avė., kur velionis gyveno. A.a. 
Krasauckas buvo drangnszko 
budo žmogus, pasikalbėdavo su 
visais ir nieką neszandino. Lai
dotuves atsibus S ubą tos ryta 
su apeigomis Szv. Juozapo baž
nyčioje.
Tradkauckas.

ANT PARDAVIMO.

Liiidos graborius

Naujas 3 lubu namas su vi
soms vigadoms. Kreipkitės ant 
adreso: (t.3G

•>120 E. Pine St 
Mahanoy City, Pa.

AN T PARDAVIMO.

Vienos 3 laipsniu augszczio 
stubos po numeriu 117 W. Ma
hanoy Avė., kitos ant 118 W. 
Pine St. Del tolimesniu žinių 
kreipkitės pas: (t.m.17

R. P. Swank,
34 W. Mah. Avė., 

Mahanoy, City, Pa.
arba pas:

John Goyne,

•I. Mahanoy City, Pa

ber.,

Great Neck, L. I. — Czionais 
miro Adolpas Virbickis 65 me
tu, paeinantis isz Suvalkų gn-

Kalvarijos apskrities, 
Raudonio valscziaus, Butana-
vieziu kaimo. Velionis buvo ve
dės bet nuo kokio laiko su žmo-• 
na negyveno, kuria paliko sn 
penketą vailku. Prigulėjo prie 
8.F.D., palaidotas rupeseziu an 
trosios sesers Aleksandros Al- 
szauckienos ir Elzbietos Kriu- 
gelienos. Mire Mineola ligonbu- 
leje ir palaidotas su bažnyti
nėms apeigoms ant kapiniu 
Flushing, N. Y.

Hazleton, Pa. — Juozas Bag
donas, kitados gyvenias Maha
noy City,
Jefferson ligonbutije, Filadel
fijoj, kur padaryta jam opera- 
cije ant gerkles. Ligonbuteje 
randasi nuo 27 Kovo.

pavojingai serga

St. Olair, Pa. — St. Klerisz- 
kiai rengiaisi prie dvieju atsiti
kimu: Subatoj Gegužinis ba
lius, pirmutinis po Velylku. 
Rengia Szv. Tereses Sodaiicija 
kuri czion nors neseniai susi
tverus, bet parodo daug akty- 
viszkumo. Pradžioje Balandžio 
buvo paszventyta graži stovyla 
Szv. Tereses, kuria sodalicija 
parsitraukė isz New Yorko. 
Ceremonijas paszventinimo at- 
« B B 'B M M CM. 5laike klebonas kun. V. Matu
laitis, o kun. Juraitis pasako 
tinkama jiamoksla. Žmonių bu
vo pilna bažnyczia. Galima ti
kėtis kad ir balius nusiseks ge
rai, nes orkestrą bus isz Maha
nojaus garsus “Night Hawks.”

Ateinanti-gi Nedeldieni pra
sidės czion keturdeszimto. Kle
bonui in pagelba ketina atvyk
ti daug svetimu (kunigu isz 
apielinkes ir toliaus. Kurio no
ri atlikti ‘ Velykine tai szita 
yra geriausia proga del Potts- 
villes, Shoontown ir aplinkiniu. 
Pamokslai bus sakomi du kas 
diena ant sumos ir miszparu.

—Vietinis.

Plymouth, Pa. — Asz apėjau 
kitus miestus Wilkes Barre ir 
Pittston miestelius, Sugar 
Notch, Aahley, Parsons, Miners 
Mills, Plains, Scranton ir. 
Kingston jeszkodamas savo se
nu draugu bet Visai mažai ra
dau ka dar galėjau ranka su-

... .. \ ' įsę-j 
misTailkus ’40 metu adgal ar

miestelius

Plains

spausti ir pasikalbėti apie

f

f »

angli No. 1
visu

3 ir 4. Daugiau-

o kitokiu fabriku tai mažai yra.
Peczius dirba apie 100 dar

bininku roknojesi meisteriai 
bet (langiau' negali uždirbti 
kaip $6.00 už 8 vai. o mainu 
prastas leberis $6. ir daugiau 
už 5 vai., maineris daugiau $10. 
nemokėdamas kalbos, 'kaip rei
kė skaityt no raszyt. Karpon- 
deriai stubas stato daugiause

* 'V I

anti ifs old-fashioned to let
n .»

money lie idle
> ♦ « r, 4 t

1^0 one can justly say he makes the most of his opportu-

/
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11 nities to get ahead in the world if he knowrs how to 
save money and then lets it lie idle — producing nothing — 
instead of investing it and making it earn MORE money. 
Isn’t that the logical, sensible thing to do? Teach your

tik po $6.00 už 8 vai. Seni mai- dollars to ha ve more cents, nnvan i inii nooinl/n nonhio ,neriai jau pasiekė 65 metus 
dar gali padaryt lengvai $10. 
tik už apie 5 vai. Kietu anglių 
dulkes yra sveikos nes anglis 
isz drazavu pasidaręs apie 2 
milijonai metu adgal tai buvo 
morkvos, kopūstai, medžiai ir 
1.1. Minksztu anglių tai brudes- 
nes dulkes nes smalos daug yra.

Scrantone suėjau seno drau
go sunu, vedos su mano gimi
naite. Jis man parode galus du- 
belu tai galima sakyt kad kas 
menesis po $400.00 uždirba, pi
lerius lupa, dirba kas diena 
ant dvio'ju sziptu ant jo vardo. 
Ant virszaus reiko geri nagai 
turėt tiek uždirbt ka mainu 
prastas darbininkas. Karszapos
dirba taip 'kaip ir "'mainos be
veik ir uždirba kas ka moka 
prasti darbininkai tik apie $4. 
ant dienos. Meisteriai nuo $6. 
ir daugiau nes daugiause nuo 
sztuku dirba Wilkes Barre ir 
tos pat karszapesa nes tu pa-

• • ♦ I

ežiu kompanijų. Bot jaigu gi
miniu ar goru draugu neturi ir 
mažai pinigu tai nevažiuokite 
in mainas nes jau tos dienos mi
ro ant visados kada Lictuvisz- 
ki sztominkai davė valgi ant 
bargo ir laike vyrus aut burdo
už $3.50 ant menesio kurie savo 
valgė. Plymonto tik vienas 
sztorukas Frano Zdanavicziaus 
galima sakyti, nes didelis szto- 
ras bet tik už pinigus.

i Isz visu sztorninku Luzomos 
įoynijo.wwJfe*»«Liiiim« |Mai■ohįi■■ i   —n —ty.‘a . t.^*.*.*■ 
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You will be entitled to receive 
$100 a year if you invest in
only 20 shares of Pennsylvania 
Power & Light Company Pre
ferred Stock. In only 12 months
the dividends, earned by your 
shares would amount to $100. 
YOU would not have to do a 
tap of work for that $100. Your 
savings, invested in our stock, 
would have done the woric and 
turned the wages earned (the

INVEST YOUR-SAVINGS.

arba per bile koki darbininką 
dirbanti prie tos kompanijos 
arba iszkirpkito kuponą isz di
delio apgarsinimo ant azito 
puslapio ir nusiunskite ant že
minus padėto adreso.
Pennsylvania Power&Light Co.

«

Preferred Stock Dept., 
9th & Hamilton Sts., 

Allentown, Pa.
mm^ »mmmmm^mm*

; ISZPILDOME VISU 
DAKTARU RECEPTUS

Turime Visokiu Daigiu 
Ligoniams, teipgi ir patentuotu 
gydoliu už nupigintas prekes.

APT1EKOJE PAS

Litschs’ Drug Store
14 E. CENTEE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

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

Bell Telefonas 14J0-R 
* ■

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus paruo- 
szia nuo papraszcziauslu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, krjksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

folks don’t realize the differ- 
“ Speculating”

taking chances; running risks; 
subjecting your ^ard-eamed 
dollars to perils and hazards — 
what many people call “stock 
gambling”.. INVESTING does 
not consist of plunging or 
blindly taking chances. Invest
ing means putting your money 
to work in some firmly estab
lished business where your dol
lars will be SAFE and where 
they will steadily and surely 
EARN MORE DOLLARS for 
you. And that is just what hap
pens when you buy shares of

ence. means U*
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Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

$100) over to you. Investing is 
■ « . o

<

of making money.
Do not confuse “investing” 

with “speculating”. Lots of

Pennsylvania Power & Light Co., Preferred Stock
4 ' ■ • • ■ * f • 1
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IT’S SAFE and pays OVER 5% on your money
• ' *

an up-to-date progressive way
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Buy your shares
from any cm*

i

Ff ovr t a lesmen

ploye of the 
Company^thay
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PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

(Mark X la □ maatiag year r«qulram«ota)
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•f S97.00 and aoaraad dividend per ehare. Send bill to mo ebowlog eaoet 
amount due.

□ I with to eubeortbe for.M..MW....oheree your S9 Preferred Stock on Kaey 
Payment Hen of tio per chare down and SW per ehare per month until 
UfiM and accrued dividend per ebare baa been paid.

□ Pleaee ehlp_MM^....~.eharee your SS Preferred Stock at UfIM and 
adeemed dividend per ebare with draft attached through

Bits fTswBlBfc
Bam

UM

Pr«ferr«d Stock Dept., Allentown, pa.

01 with to oubocrlbo for-.- oboreo your IS Preferred Stock at price 
of >97.00 and accrued dividend per chart. Send bill to me obowlng enact 
amount due.

□ I with to oubaerfbe for.M..MW....oharee your >9 Preferred Steck on Boey 
Payment Han of >10 per chare down and >10 per ehare per month until 
>97JO and accrued dividend per ebare boo been paid.

□ Pleaee ehlp_MM^....~.aherea your >5 Preferred Stock at >97.00 and

t

a
ii: Nubudimo valandoje sutei

kiam geriausi patarnavime. Pa
laidojime atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga-' 
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavimu tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in dessimts 
minutu. Bell Telefono 872

lb
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Fit; We maintain a 
Bešale Departs 

f mens to assist 
and advise our 

stockholders 
whomaywlshto 
sell thdf shares ’

JU ’ « 4

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunuz ųujnireliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t 
520 W. Contrn St; Mahanoy City, Pa.

automobilius dėl laidotuvių, krilcsz-
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