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SZANDIJO ISZ DIEVO
DIEVAS SAVO GALYBE PA

RODE NUBAUSDAMAS 
JAUNA NETIKĖLI.

DavenpoVt, Iowa. — Harry 
Landers, 23 metu, dare sau juo
kus isz esybes Dievo. HotelVje, 
vakare 'losze isz kazyru su ke
liais draugais ir kalba praside- 

Trvs ii raugaijo apie Dievą, 
pripažino, buk tiki in Dieva, 
bet Landers posake, kad jokio 
Dievo nesiranda ir in Ji netiki.

“Tikeczia in Dieva jaigu ga- 
leczia; tiek skaieziau daug ap- 
rasžymu, kad Jojo nesiranda 
— atsake netikėlis.

J I

— Pb- 
“Gal

“Argi tu 
nematai ranka Dievo aplinkui 
saves ir Jojo darbus?“ 
klausė vienas isz draugu, 
but, belt asz Jojo nesuprantu.
Jaigu Dievas parodytu savo 
galybe del manes norint s ko
kiam atsitikime, ant pavyz
džio, jaigu Jisai padarytu ma
ne nebyliu arba kureziu, tada 
intikeczia kad Dievas yni.“

Vienas isz draugu norėjo jam 
ant to atsaikyt, bet paregėjo 
kaip Landers pabalo ir užsi
dengė sau vekla su delnais, 
įtaigai puolė ant grindų ir nuo 
tos dienos jau negalėjo no žode
lio isztari ir nieko negirdėt. 
Taigi, pasiliko nebyliu ir aklu. 
Norints Dievas ne staigus bet 
teisingas. Laiulers prigulėjo
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prie Klūk su szioje aplinkinėje 
ir buvo j uju katsztu pasekėju.

D IN AM IT AS ISZGYDE 
GĖLIMĄ AUSIES.

Shreveport, Ky. — Darbinin
kai prirodinėjo savo bosui 
James McDevon, buk nitrogly- 
eerinas, kuris randasi dinami
te, yra geras del iszgydymo gė
limo ausies. M c Devon paklauso 
rodos savo draugu, paėmė 
szmotadinamito ir pradėjo isz- 
spaudinet ni'trog'lycerina, o kad 
tame laike jau buvo pritemia, 
paprasze zapalkos. Dinamitas 
truko nuneszdamas galva Mc- 
Devono o priek tam ir gėlimą 
ausies. Keli darbininkai likos

savo draugu

b

draugo Frodo Shef- 
likos nužudintas 

Pa rėjas namo 
paregėjo savo

DVASIA SAVO DRAUGO.
Meriden, N. C. — Daktarai 

labai nusistebėjo netikėtu pa- 
paikimu Antano Zents, kuris 
daktarams sake, buk mate dva
sia savo
field, kuris 
praeita menesi, 
nakties 'laike, 
mirusi dranga gulinti ant grin
dų ir taip tuom persigando kad 
neteko kalbos. Būdamas neby
liu nuėjo ant misziu, o noriais 
bažnyczioje adgavo įkalba, bot 
staigai papai ko. Dabar Randa
si pamiszeliu name.

NEISZMINTINGAS
FARMERIS.

'J Hf 4 « M.,1

Rimersburg, Pa.
mas

F

N o rodą- 
isznaikinti daugybe szir- 

sziu kurios prisisavino 
tvaria, Petras Mercer, turtin
gas farmeris pak.iszo gazolini- 
ne lanųia po liz'du, bet kibirksz- 
tys nuo l'ampos puolė an't szie- 
no ir in trumpa ’laika liepsna 
apėmė visa t varta. Ugnis pada
re bledes ant 12 (uks'tancziu do
leriu.

sau

NUŽUDĖ SAVO JAUNA PA
CZIA, APSIVEDĖ SU KITA.

Franklin, Pa. — 
Conners, 
jauna paezia vos szeszis mene
sius, uždavė jai truciznos nuo 
ko ir mirė. Žmones mane buk 
motore mirė szirdies ’liga, bet 
kada Conners apsivedė su kita 
motore trumpa<m laike po lai
dotuvių, tada žmones dasipra- 
to; kart czimt kas blogo atsiti
ko, davę žinia koroneriui, ku
ris padare sliectva ir daejo prie 
nutrucinimo. Conners prisipa
žino prie visko kada ji uždare 
kalėjime.

ja mes P. 
pagyvenęs su savo

NELABA PATI.
Detroit, Mich. — Vyras, pati 

burdingierius daiigiause 
czionais Amerike a'tlosze viso- 
kes rdles tarp gyvenaneziu

ir

r dies 
ateiviu.

Kokis tai Peliksas Žvingcl 
puolė auka nel'labos paezios ir 
burdingieriaus. Žvingcl priesz 
niirima apreiszke buk nakties 
laike kada miegojo, pati drau
ge su burdingierium Jokūbu
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NELABAS DARBAS RŪ
PESTINGOS MOTINOS.

Minneapolis, Minn. —r Isz 
priežasties !kad Mrs. ICIfreda 
Mintzor neturėjo pinigu ant 
nupirkimo savo keturiu metu 
dukroliai dovanu ant josios 
varduvių, i 
na isz gailesties paėmus britva' 
norėjo papjauti mergaite. Aut 
riiksmo kūdikio adbego in lai
ka kaimynai ir kūdiki atėmė 
isz ranku motinos kuri taipgi 
bandė sau perpjauti gerkle. 
bu/A’isui mergiųic ūkus iuivvz.-- 

ta in ligonbute ir įbadai mirs. 
Mot eres vyras nuo kokio tai 
laiko radosi bedirbo ir per tai 
nebuvo isztekliaivs ant dovane
les, del kurios neiszmintinga 
motina isz gailedties ketino pa
pildyti žudinsta ir atimti sau 
gyvastį. .'

$1,100 NUĖJO SU 
PELENAIS.

, Pa. — Vienuolika 
nzimtu doleriu bumaszkose nu
ėjo su pelenais, 
Snyder Judėjo tiek 
pecziuka apsaugoti juos per 
nakti, nes jau buvo už volu nu- 
neszti in banka.

Ta vakaru buvo vešu, dukto- 
re sugryžus iszmiesto uždegė 
pecziu'ka, o kada tėvas sugryžo 
taipgi isz miesto ir suuodė du
rnus, nubėgo prie pecziuko, ati
darė ir rado jame tik 
vienuolikos szimtu doleriu.

SUDEGE 2 LIETUVIAI ANT 
FARMOS.

Labai Orange, Mass. — Ant Kuisė- 
dievotas mbtodiszkas pastorius vieziaus farmos sudegė du dar- 
E. N. Buckles, matomai idant bininkai, vienas ju vadinasi 
patikt Dievui arba kad mumis;Mikė Kazakeviezia,
galelu nuncYszt visa inaisza go- Alex Salitsky, abudu 65 metu
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NUĖJO TIESIOG IN 
DANGŲ — BADAI.

Clearficttd, Ohio. I

o kitas

neiszmintinga mo(i-| ru darbu ir neturėt jokio erge-Į amžiaus vyrai. Sprendžiant isz 
lio 
cziausiu 
per

Augsž-|ju pavardžių, abudu gali but

sau perpjauti gcrKie. 
Sužeista mergaite likos nuvež-’ 

«• M . • t “1 • •

York

U.kada W 
in gazini

pelenus

k rutarnu ju ;pavei kslu

NORĖJO PADARYT KAIP 
MATE ANT PAVEIKSLU.
i5(routstown. Pa. — Matyda

mi ant
kaip tai žmogus pasikorė, Ro-
žiuke Dukring, devynių metu, 
uždėjo kilpa ant kaklo savo 
penkių metu bydliukui Jonukui 
ir butu ji ant 'tikrųjų pakorus. 
Vienas isz kaimynu matyda
mas kabanti vaika ant medžio, 
pribėgo ir nupjovė pakoreli. 
Kada brolelis Rožiulkes atsigai
vino, mergaite isz džiaugsmo 
paszauke: “'taip, ’taip, buvo 
kaip ant muvingpikezieriu.

LAIME VARGINGO 
SENELIO.

Jersey City, N. J. — Samuc- 
lius Stalbcrts, 68 metu senumo, 
rado senani surdote sukandžio-

sužeisti Ikurie Aovcjo arti bo- Klmsz-cyskiu, užklupo ant jo ir tam per kandys ir jau gerai su- i. v t ’ CJ

gavosi pas pa- 
o vėliaus 

nuėjo pas savo seserį Ona Bo- 
rowska ir ten nuo aplaikytu su
žeidimu mire. Borowskiene pa- 
licijai apreiszke buk josios bro
lis jai nekarta kalbėjo buk jo 
pati nori ji nutrucint. Žvinge'P- 
ei turi keturis vaikus. Burdin- 
gieris buvo pas juos aut bardo 
per asztuonis metus. Motore su 
burdingierium 'likos uždaryti 
kalėjimo.
PERKŪNAS TRENKE, PA

LIKO KRYŽIŲ ANT JOJO 
PECZIU.

Morristown, N. J. — Danie
lius Cronnin likos .pataikintas 
per pei-'kuna 'laike szturmo, o 
kada ji nugabeno in ligonbute, 
daktarai paregėjo ant jojo kru
tinės kryžių a.pie pusantros pė
dos Bgio. Kada daugiau prisi- 
ziurinejo, pažino kad 'tai buvo 
iszdogintas per perkūną. Kry
žius buvo labai aiszkus o ir mu
ku Vieszpaties buvo matyta 
prikalta ant kryžiaus su karū
na erszkeeziu ir vinimis. Kada 
Cronnin atėjo prie minties, 
tvirtino daktarams, kad lyg 
sziai dienai ne turėjo jokio 
ženklo ant savo pecziu, bet ka
da perkūnas trenkė in ji, paju
to skausmą ant pecziu ir nuo to 
laiko daugiau nieko neatsime- i ' n i • i • ii

eo,
UŽMUSZE PACZIA KAD NE 

ISZVIRE PUSRYCZIU.
Washington, Mont. — Sztai 

vaikiai pervirszinio szposo su 
revolveriu, kurio auka yra 26 
metu Leonora Ludlow, kuria 
nužudė josios vyras už tai, kad 
nenorėjo atsikdlt isz lovos ir 
iszvirt savo vyrui pusryczius. 
Aresztavotas (pnisii>ažino kad 
neturėjo jokio noro szauti in 
paczla tik bando jaja iszgaz- 

rovolvcri isz po 
nežinodamas kad 

Patrauko

mirtinai sužeidė. Žvingcl iszbe- 
go isz namo ir 
ž i n s t a m a sz to r 11 i nk a

dint; iszeme

užpro vytas.
padnszkos 
yra t 
vamzdi, szuvis puolė, na ir mo
tore užmusze gulinezia lovoje.

ŽENTAS NE NORĖJO
GULĖT SU UOSZVIA.

Pittsburgh, Pa. — Už tai kad 
buvo priverstas gulėti tryse 
vienojo lovoje, o priek tam to
ji treczia y pat a buvo jojo uosz- 
ve, Martinas Szutis pamote sa
vo paezia, palikdamas jai se- 
kanezia gromatele: “Trys vie-
noje lovoje tai už daug, bet tai 
da butu mažas dalykas, nes 
jaigu uoszve da su tavim guli 
viendjo lovdje ir pati, tai po 
vdlnitl, to jau už daug. Mylima 
uoszvele, gafli savo dukrele at
siimt ir su ja ja gyvent.“

Szutis dingo isz miesto ir lyg 
sziam laiku jojo nesurado. Ba
dai iszdume in Kanhda kur tu
rės dįdesne laisVC.

na, ’pakol nepabudę ligonbute- 
jo. I I

i» i

apsirokavime su
Budžiu, pasninkavo! Lietuviai.

42 dienas 4r paskutinėje nebuvo namie, kaip ant farmos 
dienoje apleido szia aszaru pa- kilo ugnis. Gali but, kad abudu 
kalno ir nukeliavo tiesiog in..r. buvo iszsigere ir lodei negalėjo 
dangų!

Užsimaniusio pastoriaus se
suo, kuri 
ninkaut drauge su broliu 
dusi pavojingam | 
gonbu'teje ir nėra vilties'kad 
iszgytn. Pasakė 
brolis aplaike paliepima pas- 
ninkaut nuo dangiszkos galy
bes, o 
ne, 
be kurio ilgai negalėjo gyvent 
ir m'ire.

SURADO LABAI SENA 
VARPA.

Havana, Kuba. — Pagal da- 
neszimus isz Santiago de Cuba.

taipgi priadojb pas-- 
i, ran-

padejime Ii-'

ji 'kad josios

kad ingyti Dievo malo- 
iszsižadejo visokio valgio,

Paties szeimininko

nuo ugnies pabėgti.
“VELNES” :
Buffalo, N. Y. 

i ties 
j Mare 
jai už rankos, 
paregėjo

J. A. Rivey, isz' 
rado lenais labai 
ant kurio radosi metas 164 A. 
D. arba kad tasai varpas turi 
se'ptynidlika szimtu metu.
ŽODŽIAI RASZTO SZVEN- 

» TO ISZSIPILDO.
i ■ •Milwaukee, Wis. — Vincas 

Laurenta, 29 metu, likos užda
rytas kalėjime už sumuszima 
savo senos motinos, kuri jau

PLESZIKU.
, — Kada nak- 

laike pabudo isz miego 
Bcrnett nuo patraukimo 

atmerkus akis 
szale lovos stovinti 

koki tai. vyra. Mariute persi- 
gandus sukliko visa 
‘ ‘ Motin, 
vi. szale manos!“ Gal pleszikas 
pasirodė Marei velniu del to, 
kad turėjo raudonas panezin- 
kas ant kojų, nuo kuriu nusia
vė czeverykus priesz insigavi- 
ma in narna. 

M n- «

Motina

gerkle:
•gelibok! Velnes sto-

iszgirdus kliksma
Saint Louis, dukters szoko isz lovos o girde--- -------------------------------------------------------

sena varpa dama kad pleszikas vaiksztine- 
ja po stuba suszuko: “Mano 
gyvastis ar tavo“ ir leidosi vy
tis “volne,“ kuris su velniszku 
smarkuma smuko per Įauga Ir 
dingo tamsumoje nakties.
KULKA JI ISZGYDE, BET 

KITIEMS PATARĖ NE
NAUDOTI GYDUOLIŲ.

St. 'Paul, Mini). — Rasztinin- 
tnri 69 meįus. Iszgama sūnelis i kas Lincoln Slocum, kuris pil- 
nusklave |Sas savo broli, kur 
rado savo sena motina. Vincas 
buvo užsiti nukes munszaine už 
ka motina ji papeikė ir iszba- 
re. Tasai pasiutėlis szoko ant 
josios kaip žvėris ir su kumsz- 
czia 'kirto kelis y pus kad net kulka 
iszmuszc .du paskutinius dan
tis pryszakyje su kuriais moti- 

negana to, 
ir pradėjo

na kramite duona, 
suome už gerkles 
smaugt. Neužganadintas tuom, 
užsiunte ant motinos szuni, ku
ris kelis kartus inkando senu
ko. Brdlis paszauke palicije ku
ri iszgama sunu nuvožė iii ka
lėjimu.

Iszsi pildo žodžiai

de dinsta ant dideles fanuos 
Thomas Prayleo, gal isz prie
žasties melankolijos in kokia 
buvo nuo kokio laiko inpuoles, 
neteko proto ir szove sau in 
galva isz revolverio. Daktaras 

pasekmingai iszeme ir 
Lincoln staiga pasveiko — isz- 
gyjo galva ir protas; kulka ji 
vi siszkai 
tvirtina

Daktarai 
buk isz priežasties 

nutekėjimo nuo smegenų krau
jo, kuris buvo ant j u užejes. 
Lincoln pasiliko

iszgyde.
3

plyszusiu netikėtinai, pepkes 
po szimta doleriu. Sena surdota 
rado fezašriavu bleszineje prie 
kokio tai namo ir sunku spėti 
kas buvo jojo locnininku. Stal- 
berts nors jau senas ir gal neil
gai gales džiaugtis savo neti- 
ketiniu turteliu, bet džiaugėsi 
kad paskutines dienas savo gy
venimo laimingai praleis 
vyneje in kur iszĮ)lauke ana 
diena in Vokietija.
KARVE UŽSITRUCINO SU 

MUNSZAINE.
Shepardsville, Ky. — Agen

tai prohibicijos nuvažiavo ant 
farmos Jimo Rumble, kur su
daužė 60 galonu samogonka. 
Laike kraitės, užtiko dvi bacz
kas Ibrogos, kurias iszipotp 
laukan. Farmerio karve suode 
daug ‘tosios brogos ir nuo to 
pastipo. Daktaras Smith pasi
ėmęs pieno pastipusios karves, 
davė katėms ir szuniems ir 
tieji nuo pieno pastipo isz 1<o 
pasirodė kad munszainis turė
jo būti tikra trucizna.
NUTRAUKĖ SAU GALVA.

N. Y. — Georgo

te-

raszto 
szvento, kad vaikai užpuklincs 
ant levu, tėvai ant vaiku, bro
lis aut brblio ir 1.1.
KETURESDESZIMTS VAI- 
KU SUDEGE ANT SMERT.
•Mexico Cit v. — Keturesde- 

szimts vaiku sudegė ant smert 
girrios ugnyje kuri apsiaubė 
isz visu pusiu miesteli Vochi- 
lapa, g

Ugnis prasidėjo girrioje ir 
taip greitai apsiaubė mieste
li isz visu pusiu nakties laike, 
ka'd lik senesni žmones stenge- 

gyvastis pa
likdami vaikus ir viską paskui 
savo. Valdžia nusiuntė pagal
ba,
MIELASZIRDINGAS VAGIS.

Nc(w York. — Czionais li- 
kos aresztavotas Richard Dug- 
dale, 36 metu, rasztininkas 
Harris Brothers, ragandu par- - . • .« . ... ■,.

protiszkai 
sveiku ir sziadien sveikas.
Stebėtina ir pavojinga gyduo

le kuria antru kartu net ir pats 
Lincoln nepatarė kitiems kvai
liams naudoti.
KUNIGAS MURGAS, ISZRA- 

DEJAS BEDRATINIO TE
LEGRAFO MIRĖ

Pa. — Žino-, 
artistas ir

kunigas

Wilkes Barre 
natūralistas

ubernijoj Guana Juato. 
girnoje

si iszgc'lbeb savo

36 metu

7

Juozas

likos su

mas, 
iszradcjas,
Margas, 65 metu, kuris iszrado 
bedratini telegrafa,
rastasįklebonijoi negyvas, mir
damas szirdies liga. Buvo jisai

Slavoku Sal
džiausios Szirdies Jėzaus. Paė
jo isz'čzeko- Slovakijos. Jisai 
iszrado bedratini telegrafa ir 
pastate stoti terp Wilkes Barre

pra baszczinm

ir Scranton da priesz Markomo 
bandymus; kuriam vela parda
vė savo patentus idant galėtu 
užbaigti statymą bažny ežios.

1,1 - ■ ■ 11 """■ ■" ’

Paskutines Žinutes

Syracuse,
Loftinger, 64 metu žmogus, atė
mė sau gyvastį isz. priežasties 
nignim vėžiu, kuri turėjo ant 
liežuvio. Isz didelio skausmo, 
nuėjo in skiepą, prisipylė in 
burna parako ir uždegė. Eks- v • » . . .4 « • 1 * •
L . - ,
sisžkai galva nuo stuobrio;.

* i

burna parako ir uždegė. Eks- 
plozije nu'trauko senukui vi-.

I

davėju, kuris in laika asžtuo- 
niu metu prisisavino .kompani
jos 6,500 'doleriu. Kaltininkas 
pats prisipažino prie vagystes 
už ka aplaike tik menesi laiko 
in'kalėjimą. Dtigdale iszdave 
pinigus Jei palinksminimo se
nu ir vargingu žmonių, pirkda
vo vaikams Qelitikes ir zobove- 
les ant Kalėju, o ligoniams 
pirkdavo gydudles ir mokėda
vo už operacijes. Virszininkai
kompanijos dovanojo jam kalte 
ir volą bus priimtas prie dar-
bo nes isztyrinejo buk Dugdale 
flht savo naudos neiszdave no‘ 
vieno cento tik 'pinigus sunau- 

' d o jo del szolpimo įsavo artimu, 
1

11 Sliamokin, Pa. — Užsi
gavęs isz po tvoros ant plento, 
ketiniu metu Jonukas Dom
brovskis, likos užmusztas per 
sunku troka. Szoferis mažiule- 
lio neuztemino ant kelio.

II Saskatoon, Sask. — Mrs. 
Muriel Wilson, užsmaugė savo 
ketvertą vaiku po tam pasiko
rė ant medžio. Nesutikimas sn 
vyru buvo priežastis tojo dar
bo.
. 11 Geneva, Szvuicarije. — 
Kongresas atmete reikalavimu 
ant invykdinimo prohibioijos 
didumu balsu. Szvaicarai ne 
nori prohibięijpą, jdant ( juju 11 - • 1 •’ i

Pa. —

‘H*

sklypą, sipuuluntu, ,
* »

ilČ wi

ZįiĮ
,tl, ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA 

*
Prenumerata Kasztuoja: Amcriko ant viso meto $3.00 

Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso meto.
« - 

| ' » i|,.

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

nil

4 • -» HlllH -»

MAHANOY AND A STR. MAHANOY CITY, PA.
w

3

W. D. BOCZKOWRIT, Preu. A Hf. 
F. W. BOCZKOWHKI, Klilor. 40 METAS

Isz Visu Szaliu ŽM0GEDŽ“
UŽTEMIMAS SAULES
TEIP ISZBAUGINO FILIPI

NUS KAD ATIDAVĖ 
VISKĄ KA TURĖJO 
MANE BUS PABAIGA 

SVIETO.

Manila, Filipinai. — Praeita 
Sereda, 
siszkas užtemimas saules, kuris 
teip inbaugina Filipieczius kad 
iszdalino visas savo locnastos 
ir dabar yra susirūpino kaip 
savo locnestes 'atgauti. Juju se
nas astronomas Tio Bucov isz 
Holo iszpranaszavo, buk kada 
saule užtems, tai bus pabaiga 
svieto. Nors musu astronomai 
gana persergėjo Filipieczius 
kad nieko pikto neatsitiks ir 
svietas kaip buvo taip ir pasi
liks, bet lengvatikiai netikėjo.

Buvo tai pirmutinis užtemi
mas saules ant Filipinų in lai
ka trijų szimtu metu. Astrono
mai isz visu daliu svieto suva
žiavo ant salų Panay ir Cabu 
idant temyt ir tyrinėti užtemi
mą ir daug isz to pasinaudojo, 
nes ka mate ir d a tyre, tai bus 
akyva žinoti visam svietui 
Laike užtemimo 
teip tamsu, kad reikėjo užžiebi 
elekirikine szviesa.

prasidėjo czionais vi

persergėjo

visam
saules buvo

•J auna
no-

SUDEGINO PATI SAVE.
Kvidzin, Prusai. — 

mergina, kurios pravarde 
dažinota ir isz kur pribuvo, pa
pilde baisia savžudinsta arti
moje girraiteje. Piimiause sa
ve visa gazolinu apsilaiste,’isz- 
gere bonkute truciznos, uždegė 
ant saves drapanas. Pusiau 

lavona atrado gmi- 
no sargas. Szale merginos ra
do tris bonkutes ir krepsziuka 
su keturioms markėms. Mano
ma kad tai buvo kokia kaimuo- 
te, kuri atvažiavo in miestą 
jeszkoti kokio užsiėmimo, o ne
radus jokio, nutarė atimti sau 
gyvastį.

saves drapanas, 
sudegusi

NEGIRDĖTAS 
ATSITIKIMAS

Gineznas. — Kokis tai gas- 
padorius važiavo pliantu su sa
vo paezia. Staiga iszszoko isz 
krump ant vežimo kareivis, o 
kada gaspadorius jo užklausė 
ka nori, tasai nieko neatsakes 
isztrauke karda isz maksztu, 
kirto gaspadoriui per galva, 
nuszoko nuo vežimo ir pabėgo. 
Gaspadorius ant tiek turėjo at
minties, jog pažino numari pul
ko ir pranesze vyriausybini. 
Ant rytojaus stojo visas pul
kas in glitas o gaspadorius pa
žino užklupika. Jojo kardas 
buvo kruvinas ir likos tuojaus 
aresztavotas. i 11
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ŽUDĖ ŽMONIS, VIRDAVO 
IR SUESDAVO; 17 ČIGONU 

ARESZTAVOTA.

Praga, Czekoslovnkije — Nuo 
keliolikos metu valdžios slapta 
policija sznipinejo apie dingu
sias ypatus ir kas juos pavog- . 
davo. Ant galo daejo ant ped- 
sakiu cigoniszkos bandos, kuri 
dasileidinejo visokiu bjaurybių 
ant žmonių visoje Moldavus 
aplinkinėje. Pulkai čigonu ap
leisdavo savo abazus ir žudino 
žmones už mažiausia pelną 
kaip: gurbeli kiausziniu, kelis 
svarus sviesto ir 1.1.

Kada nužudydavo kokia jau
na moterių arba vaikus tai la
voną atvilkdavo in abaza, kur 
senos cigonkos supjaustindavo 
lavonus ant szmotu, iszkepda- 
vo ir suvalgydavo, o kas pasi
tikdavo tai gudino in baczkas 
kaip kiauliena.

Daugiausia žudino kontra- 
banezikus, kuriuos apipleszda- 
vo nuo viso tavoro, o policije 
mažai apie juosius rūpindavosi 
nes kontrabandai juos mažai 
apeiti nėjo. Policije daejo ant 
pedsakio
bet tikisi da

dvylikos žudinseziu, 
V F

daugiau isztyri- 
neti. Lyg sziai dienai <areszta- 
vojo septyniolika vyru ir dvi 
moteres ir visus nuvežė in Ka- 
sza, kur atsibus teismas. Ste
bėtina, kad aresztavoti čigonai 
yra Ja jaunais vyrukais isz ku
riu jauiuauaias turi devynioli-

'• ,1 •

ka motu o seniausias dvide- 
szimts devynis.

LIETUVIS NUSZOVE MER
GINA IR PATS SAVE.

Buenos Aires, Argentina. — 
Calle Ollavarra 878, miesto da
ly “La Boca” j n vyko baisi tra
gedija: Petras Bajoras, 23 metu 
vyras, vienu revolverio szuviu 
nuszove Marijona Kvietauskai- 
te, o kitu pats nusiszove.

kartu vienam 
kitais dviem vy

rais taip pat Lietuviais.
Visa Buenos Aires spauda 

placziai raszo apie žmogžudys
te ir deda žmogžudžiu atvaiz
dus.

Jie gyvene 
kambarv su

Brazilije, Italije ir 
Jeigu viskas pasi-
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KALĖJIMO VIRSZININKAS 
PLESZIKU

Moskva. — Aleksandrova ko 
k a 1 e j i m o v i r sz i 11 i n k a s Sa v ro i ii n 
sumanė su pagialba isztikia- 
muju aresztantu lapipleszti vie
tini popa. Parėdė jisai kelis 
aresztantus in civiliszkas .dra
panas ir nakties laike iszsiunte 
isz kalėjimo idant insilaužtu iri 
klebonija ir gautu' raktus sn 
kurias lengvai galėtu jam pa
ežiam lengvai atidaryti kasa. 
Arcsztantai laike insilaužimo 
likcis ’Suimti.
patys prisipažino kad juos isz
siunte prie to darbo pats virszh 
įlinkas o ta užtvirtino ir kiti 
aresztantai kalėjimo. Likos su
imtas ir pats virszininkas bet 
nelaukdamas sūdo nusprendi
mo pats nusiszove.

ZEPPLINAS ISZLEKS SE 
' REDOJE IN AMERIKA 

JEIGU ORAS BUS 
TINKAMAS

F ried rick sh n f en, Vok iet i ja.— 
Jeigu oras bus tinkamas, tai 
orlaivis Grofas Zeppliuas isz- 
leks Seredoje kelionėje aplink 
svietą, atlankydamas' Lonkije, 
Szvedije, Anglijo, Australije, 
FraneijCj 
Amerika.
seks liiimjngai, tai orlaivis at
lėks in New Yorka Su ba t oje, 22 
diena Gegužio. Orlaivis ketinu 
vela sugryžti in Amerika apie 
8 Julajaus.

Už kokio menesio laiko at
lėks iii Amerika teipgi milži- 
niszkas Angliszkas orlaivis Įl
ipo, kuris turi bandymus.

Girdėt, kad Vokiszka zepp- 
lina ketina pirkti Amerikopisz- 
ka kompanija Goodyear Ru
bber Co., Įsz Akron, Ohio, kuri 
mano :

IF

isz Los Angeles in Honolulu,
naudoti (feP pasažieriti

Hawaja.

Laike sliestvos

■II
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TAS DĖJOSI SHENANDOAH

• ' ■. t . i r t ' iii ji r J

Motina in savo dukrele 13 
metu — I tu, begede! ar tai tau 
gražu Antaną buezuoti!

Dūk rinko: Gerai tau mama 
mane barti, kaip tu savo vyra

. i«.» i *4^ 1 3 k*
turi.
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Kas Girdėt
Liūdna labai, kad nekurie 

vaikelius 
prie kasyklų darbo. Kodo! ne
atiduoda savo šunelius mokytis 
kokio amato kaip: stalioriaut, 
maliavot arba in geležinius 
fabrikus r Juk ežiemais Ameri-

* i, i •" i ’ti * i,

ke labai lengva iszmokti koki 
amato. Bet ka! Tevdlis džiau
gėsi kad keturiolikos ar sze- 
szie»likos metu sūnelis uždirba

w

• ♦.. .

tėvai piktina Mavo

Ąpįe 34 bilijonus .koturkam- 
piniu pędu medžiu sunaudoja 
kas mvta Amerike. Kožnu me
ta iszkerta isz Amerikoniszku 
girriu 350 milijonu medžiu ar- 

i ba tiek, kiek užima visas Masa- 
i eziužes, Konetikas ir New Jer- 

sey valstijos sudėjus m viena.

_ . i • .. T " * 1
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MEILE MOTERES
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SAVOVYRUS KIEK SŽITA ’ 
MYLĖJO?..... .. :• I

Berlynas. — Prie Landnbergo 
plecinus, atsibuvo negirdėtas v
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Auginimas vaiku isz bonku- 
tes yra geru daigiu, jaigu tai 
rbikaliuga, bet jaigu vaikai au
ginasi ant i 
tai galima aiszkiai 
tokis vaikas iszaugs ant latro.'

Alenas isz musu veporteriu 
turėdamas reikalo PotIšviliojo,

aliniu bonkucziu, 
spėti jog

atsitikmas terp vyro ir jojo pa- 
czios. -

Mažioje tainsįoje gubelėje
____________ •  .   TT .fel . fefe

. ^yjHHr

randa, bet ar ilgai tasai sūnelis
a t įdavinės lau teveli savo už- važiavo automobilium per Ta-

laufks kokia (levynioli-ka metu, 
tai ant freitkariu iszvažiuos o 
senatvės dasilaukus, sulauksi 
lazdos ir krepszi.

Sziadien kokia
biznieriai isz savo šuneliu ? Nė
rinis juos ir siunezia in

darbi? Ne ilgai, nes kaip su- makve. Pravažiuodamas 
Middleporta, palamino isz au- 
tomobiliaus kaip prie vienos 
karežemos stovėjo vaikas apie 
kėturiu metu su bdnkute alaus 

nauda turi prie lupu jau beveik pusiau isz- 
gerta.

per

gyveno jauna pora Hans Shep-
1 • f"% • i _____ I 1 J •.

Bans, 23 metu

ba ir in tris dienas vėliaus keti
no ji palaidoti. Tame 'laike at- 
nesze gromatneszis gromata 
nuo giminiu, bet rado Uuris už-r 

r stumtas. Kaimynai dasiprate 
kad turėjo kas nepaprastas už-* 
eiti iszverte duris ir akims juju 

regejL;
- ' •

Praeita sanvąite mirė 
i senumo ant

lilerei.

džiovos. Lavonu indejo in gra-}

f *

gromata

persistatė nepaprastas 
mas. Szale lavono vyro, gulėjo

y j 1 -A JI v)
•'U,;' JR

’ J

Į

M t

i uka- 
lidžM bet tokis sūnelis praszvil- 
piiL laika ant 44 
apleidžia mokslus,

kokiu buvo iszpats kvailys 
pradžių.

sport u I 1

tai
o kada 

tokis

laik-Sziadien iszdavineti 
ruszti tai panasziai 'kaip užlai- 
kineti hotdli, tik su maža per
maina. Kada žmogus apsistoja 
hotdlyje, o randa ant stalo vgl- 
gi kuris jam nelabai patinka, 
tai neiszvadina, neiszkeikia ir 
neliepė jam insikis?fti savo ho-
.teli in.... Žinoma, kad ne. pa
stato malsziai torielka su val
giu ant szono, jaigu jam nepa
tinka. Bet kitokis dalykas su 
laikraszcziu. Jaigu skaitytojas 
randa laikraštyje straipsneli, 
kuris jam nelabai patinka, tai 
be jokio apsvarstymo, kad ta
sai straipsnelis gal patiks del 
szimto kilu skaitytoju, tuojaus 
pasipuezia raižydamas groma
ta in redyste su pamokinimais 
ir kaip kada kerszindamas ir 
plukdamas iszmetineja redak
toriui kaip turi rėdyti laikrasz- 
ti. Bet aeziu Dievui, lokiu žmo-

(leda daro toki tėvai, kurie jojo jauna vieinnarszkine pati.
duoda savo vaikams svaigi- 
naneziųs gerymus, o ne tik alų, 
bet ir munszaine kada pradeda 
virti. Koki džiaugsmo toki te- 
voi gali tikėtis nuo tokio vai
ko ant senatvės?

Su deszine ranka buvo apėmus 
ji už kaklo, o už kaireses ran
kos tekėjo kraujas, kuria 
su 
idant galėtu mirti ir

- rr

britva perpįove
* r

su vyru būti palaidota.
1 ’aszaukti dgktarai

sau 
gyslas, 
drauge

pradėjo

t

Varle norėjo slonium būti ir atgaivinti motore, kas ir pasi- 
tuom baisiai save pute, sudeja
vo ir gala gavo. Tai pavei^da 
ddl 'kritiku, kurie užpuola ant 
kitu.

seke, nes buvo tik apmirus nuo 
isztekejimo kraujo, ir likos nu
vežta in ligonbuti kaip rodos

Ant stalo gulėjo I
.. T * t ' ♦ * /’ F .

isztekejimo kraujo, ir likos nu-

Pi’ltsburge užvedė skunda 
ponkesdesžimts neužganadintu 
vyru anlt persiskyrimo nuo są- 

pacziuliu už tai, kad isz- 
už daug pinigu aht

vo 
duodavo 
parodu.

Vienas isz j u, Henry Worth
ington, sake sodžiui:ington, sake sodžiui: “Geisczia 
labai, kad atsirastu tokia isz- 
mintingas vyras kuris iszŽudy- 
tu tuosius kvailius kurie isz- 
randa naujas madas del mote
rių. Mano pati Paidina iszdave 
mano si_________________ _____
lenu in vienus metus ant szlc- 
biu, skrybėlių, paneziaku ir 1.1.

Kitas vėl skundėsi kad jojo

ir pasveiks. .
trys gromatos rpszytos pas gi
mines, kurias policija paėmė in 
sųda.

,s** . A- - * . * ,M;*
' . V 'i t ■ ' J ■ ’‘'I. t i1 1 - ♦* • «. i

ISZ SKOTLANDIJOS
\ i -. ' ’ >

Craigneuk, Skotlandija. —
I

vasaris o Balandžio vėl stojo
L * ' '1 - »■ 'L — . * « t'

Ccot i jo j Kqvo menesi buvo pa-

žiema. -Kovo menesi uodai laks
tė o Balandžio, sniegai. 2(5ta ir 
27ta Balaųdžip abi dienas sni
go, but buvę'galima rogėm va-

te o Balandžip, sniegai. 2(5ta ir

\r •

nežodinius tūkstanti do- .įduoti, bet 28ta jau sniego ne-

uiti randui mažiau km- metas, paczilflc szimet pirko 12 poru

Idant padaugini 
daugiau ant

lt alijon u 
t svieto, Mussolini 

sumažino metus tiems,
- n

kurio
• g”* r 4|i h.

geidžia apsivogti — dol vaiku 
nuo 18 me'tu ant 16, o mergai
tėms nuo 15 ant ii molu.

Kincziku ant svieto randgsi 
daugiau kaip 400 milijonu, bet 
maža Japonije gaspadoriauja
Kinuose kaip jiems patinka, o 
maža saujele Angliku valdo 
tris szimtus Indusu su geležine 
ranka.

Brangi vodka ir aprubežia- 
vimas josios naudojima Rosi- 
joj, turi taja intekme, kad pro- 
hibicijos klausymas stojo la
bai svarbiu ktausvmu soviati-

Ii '* '< ■ >i F r

nėjo Rosi joj. Vienas isz dele
gatu in soviatini kongresą ap- 
reiszke, buk darbininkai geria 
alkoholiu kokis jisai ne butu, 
kaip: polhiira del rakandu, gy
duole nuo kosulio, o net ir na
mini alkoholiu. Valdžia vis 
brangina vodka, idant žmo- 

0 < * 11

niems butu da sunkiau pirkti 
jaja. — Well, ir Amerike žmo
nes geria viską kur tik randasi 
afkoholiuK.

.. * F Ji 1

Kompanijos nesirūpina 
ateityje liks kiek girriu del au- 
ganezios gentkantes ar ne. Ker
tu medžius bet in nukirstu vie
tas nesodina. Ot, bile turėti pel
ną sziadien, o ateityje lai žmo-. 
nes sau džiovina smegenis ięz 
kur gaUH medžio.

»

ar

czeveryku, 8 puikius diržus, 9 
skrybėlės, 12 szlebiu ir 18 poru 
^zilkiiJiu paneziaku, todėl nori' 
nuo josios persiskyrimo. — Pa
nasziai skundėsi ir kiti vyrai.- 
Isztikruju sziadienines moterė
les pradeda kvaiJiot su naujais’ 
parodais, o jaigu vyras ne 
sztant pristatyt pinigu tai mo-

užjganadina jaises visa- ■ F e T„ t .g t

ATSAKIMAI.

jaigu vyras

toreles pasijoszko prielaidinius
kurie 
me...

buvo. Kovas buvo szilltas o Ba- 
landis szaltas. Jau tik dvi die
nos iki Gegužio Meno, o pirsz- 
tinęs ir'sermėga szifta negali
ma paddū.

— Buvo Scotijoj pasirodo 
rauples bet greit jom likosi su
stabdytas platinimasi.

Pas mus moteres sujudo 
tveri draugijas ir organizuotis, 
bet nežino kokios bus pasek
mes, toliau ateitis pa rod is, bet 
nužiūrėjimas rodo kad be tvir
to pamato ths viskas, ir be tam 
tinkamu vadovu negali ant il
gai u'žsi’testi, ypatingai prie ka
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KODĖL S2IAN0IEN TIEK
\ - j . t , t 2 , l

NELAIMIU PASAULEJE
,? , ■ : i. ■ ,4. ■ , ” ' ■' • '
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Gal niekados tiek daug pa
saulyje nelaimiu nebuvo kaipo

dabar yra. Ir kodėl taip? Juk
-Da-t 

bar laisve visur gyvuoja. Da- 
—. _ "4 ” _ ' ♦< ' L * _ 1

dabar civilizacijos laikai.
" L ji > |< K \

Da-

talikiszkos draugijos skverbeu- bnl. gircii (lužnai snkant k,a(1
Its cicilistams’ ar 

Vyriszkos
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Jeigu žmogeli nori gyvas pra
pulti pragare ir kanecz geidi, 
nuvažiuot in 
kirst malku, lai tau duodame 
jszitoki paturima ant tavo pa- ' 
siskundimo: Nuveikie in Lum
ber Yard, kuriu tavo i 
randasi užtektinai ir į 
kad nori darbu gauti Lumber 
(/amp’e o tau duos patarimu 
kaip ir kur reike nuvažiuoti.

■ 1 k ’ L .

Philadelphia, Pa. —.

“lumber kempe“:

laisvama
niams. Vyriszkos draugijos 
Scotijoj jau baigia isznyk'ti bet 
tik Lietuvisžkos.

— Liettiviszkas 
žymiai jau isztavitejas ir gresia 
Sėo’tijoj Lietuvystei' ir visom 
Lietuvisžkom instaigom pavo
jus, .neilgai trukus. $

— Lankėsi pas mus garsus

r

jaunimas

mieste kalbėtojas, 'kunigas Krupayi-,
pasakyk c^lhS- lazt'ieso, jau kalbetojaus

J

sziais laikais žmonys nedurni,
F . » ... '

ne tol^i tamsus — susipratę.
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KODĖL CAMELS YRA .GERESNI CJGĄRETAI

I X

Camels vėsus ir gailiną.
L

♦

< /

Camels skonis švelnus ir patenkinąs.
I f 1 ' ■ *’ ■> • * ’ I

Camels kvepėjimas visados malonus,
11 • 1 •.lauke ar viduje.

H (■ - _ _

i '
Camels ,mi/ikšti ir pilni.

t*, į, , ui ii* "■ .. t**,' *

] jie nenuvargina skonio ir nepalieka 
cigaretinio atsirūgimų.

:
/

l\

u:

i f

Camels gaminti iš parinkčiausių augi
namų tabakų—sutaisytų ir sumaišytų 
žinovų priežiūroje.
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maldingi žmo
nis. Isztikimai pildė savo tike-
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kita. Nebuvo žudinseziu. Bro-U 1 •! h • 1 __ .
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O jaunimas užlaikė skaistybe.
b

Jos, maloniau-
’ E *l i. 11 # ■

jimo priedermes. Gerbe vienas 
kita. Nebuvo žudinseziu. Bro- 
liszka meile žydėjo tarpe visu. 
O jaunimas užlaikė skaistybe.

Ypatingai mergaites gerbe 
rutu vainikėli. Jos,maloniau- 
sias darbas buvo taisyti gėlėliu

ir augindavo invairiausias ge-
Kada sugryždavo isz lau

ku darbo mergaite toj bėga in

“Valio dalgele ir pradalgele.“ 
Kitoje pusėje iszgirsi mergai-, 
tęs dainuojant: 
u r ‘ .....
lelijėlė.

Sėjau savo jaunas dienas 
Kaip darže rūteles.”

mergaite yra niekinami. Už

Sėjau rūta, Sėjau n^eta, Sėjau

J

darželi. Jos sėdavo, laistydavo 

les.

Kaip darže rūteles.
Piemenelis ganydamas gyvu
lėlius dainuoja. Moterėlės dar-
žus ravėdamos dainuoja. Visur 
linksma, visur ramu.

Bet pažiūrėkime kas sziati-
r

kvaila laikomi ir rokuojami nė- 

žmogus.
susiprateliais kiekvienas doras 
žmogus.

Už taigi sziandįen pasaulis 
pasinėrė nelaimiu bangose. Vi
si skundžiasi, visi dejuoja.‘Vie
nas kita smerkia bet n£ vienas 
nenori taisytis. Vien tik reika-
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lauja, tu buk geras, tu man nu
silenk bet asz tai tau niekados. 
Už tai Dievo ryksrte jaū pa-

dięn Lietuvoje darosi. Atgavo1 lytėjo ne dora pasauli. Žemedien Lietuvoje darosi. Atgavo1 
laisve, atgavo savyvalda.1' Ro-

» 'r

jau neiszduoda vaisiu kaip pir- 
miaus ‘lazduodavo. Audros, 
tvanai, žemes drebėjimai, ba
das, ir maras baisiai iszsiplati- 
no. Dar tokio prispaudimo 
žmonijos nebuvo nuo pradžios 
pasaulio.

Gali kas nori sakyti kitaip 
bet tai yra Dievo bausme. O 
žmonys vietoje taisytis dar isz- 
tvirkyn.eina. Už tai negalima

rateliu darželi. Lenkia tenai 
kvepiaueziu

' ''- •-Vi. V ,

lelijų.’ Czia žydi rožes, nastur
tos, naštaites, broliukai ir bal
ti dobilėliai. Mergaite atsisto
jus tarpe tu gėlėliu linksmai 
dainuoja:’

__ .„.i žydėti p>ra-

Kokia man linksmybe kas
• “ -J. *

Kad taip t/ai ir žmogaus gyve
nimas turėtu būti laimingas.

Visai prieszingai. Gal nerasi 
pasaulyje to kampelio kur bu
tu ramu. Visur tik žudinstos 
kersztas, neapykanta visa že
mes skritulį užlejo.; O del ko 
tąip, dęl tp kąd žmonija pamy
nė po kojpms Kristaus instaty-
HM - • ♦ v* * v i j k ii r ■ j*

ta .tikėjimą pas,ta žmogų jau
V' ' ' • 1 > ' l t ’ < |

jau isz,jo nieko gerp negalima
4 4 1 A i

Dažiurekime sziandien in pa

Visai prieszingai. Gal nerasi

taip, dęl to ’kąd žmonija pamy

ma. Kada karta žmogus pame
* . " / fe1 ■* fe'fe «\| | • / ■

kad butu priesz 15 mėty su to- vįsos dorybes yra iširusios tr 
jau isz,jo nieko gero negalima

, % . » 1. ~ K

negulima rasti jaip lygaus, bot,

A. RAMANAUSKAS .

kiom praOeallbom atsiradęs, ta-|u
i da ir .vaisiai isz .to ibu't buvę, o tikėtis, 

dabar mažai nes menka dalele
I

LIETUVJSZKAS GRAB ORIUS
28 Frack St., Frackville, Pa. <

Bell Tflęlęnas 172

MILL & PAfTEi.------
ST. OLAIR, PA.

Bell Telefonas 1430-R

SON STS., (

Iszbalsanjuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruo- 
szia nuo papraszcziausiu iki prakiK 
niausiu. \Paraamdo automobilius del 
laidotuvių, 
kitiems pasivažinėjimams. 
J —- JT1 ~
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veaeliu, kriksztyniu ir/ • ’ •

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MAHAN0Y CITY, PA. 

—:—$------- ti
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumus del jusu >n
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I; pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio ■, 
J

1

sa ilgumo. , 1 ' ‘
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

moka 3-czia Procentu už jusu sutaupytus pinigus ir ta
JF? fe _ * * * * fe fe « •_* * a • •

j

del Žmogaus kuris dirba ir czedina.
^uma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del Žmogaus kuris dirba ir czedina. Dekite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite * • . e • • •"* 1_ * _* f «a' _ 1kaip tai pinigas nuga su padauginimu Procento.

savo veideli prie

'1

“Mano žolynėliai 
dėjo, ‘

jaunimo ėjo jo kalbėjimo klau-dsapli. Q, ypatingai in jaunimu. 
u'ziiTVYYiilxrw Jmn in'nnmicilij

Didesne dalis

gal apsakyt.
Tartum svieto
man pažadėjo,

Vien tik szirdis geidžia juos
nuolat matvt.”
I *

Kokis doras buvo užsilaikv-
nuolat matvt.

skarbus kas

mas, kukhis rubai. Isz mergai-, 
tęs niekados neiszgirsi papik- 

ejo, o iszeja vėl saviszkai elge-| jąunu niergaieziu ir jaunu ber-- tįnanezio žodžio. Suaugę taipgi

syti. .Jai kuris ar kuri klausė, Net
tai tik toliai kdl per duris isz-

sziui^puly
I 4

nūs apie juos
s .įma ir pamisli-

r.

si. 'Uaiine 
tėvu kad
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dos dabar turėtu būti gerinus
negu pirma. Bet visai prieSZin-

« "fe . L A * • fe A.’ t

K

mybes kersztas dega. Vietoje
gai. ^ziadiena tenai vietoj ra- 
1. ."
dorybes isztvirkimas buvoja.

atskalūnai. Ima skleisti tvirk:- 
nanezia spauda po miestus ir 
kaimus, fma niekint Dievo baž- 
nyczia. iszplesze tikėjimą isz 
jaunuoliu girdžiu ir paverezia 
juos Žveriais. '

Sziandien jau Lietuvos mer
gaite paniekina rutu vainikėli. 
Pamina dora po kojomis. Szia- 
f I i nn in n tntt Tiintn vn if n« nonii.?
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Laisve atgavus sulekia visokį
“ J 1 I • .f- 1 1 • J J* 1 • 1*. « IW «■». I «« A* * I .X J. !• I . 4 V * a «« Iv .
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Dar tokio prispaudimo

geresniu laiku trkętis. Nc^Ux 
geresniu laiku tol .kol žmonys 
nesugrysz prie Dievo, kol žmo
nys nepildys Kristus insaky- 
mu. Kristus yra pasakos “Ne 
dan k kitam to kas .tau pa
ežiam nemalonu” ir “i 
vo artyma kaipo patsai save.“ 

jeigu žmonys nesitaitjys, isz- 
a e > w a * fe* a *

I

Jeigu atgailos nedarysite , vi- 
... wr.—, ” ir tas taip iszsi- 
pildys kgip diena k.ad isį^nęz- 
ta po nakties. . .
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stendine pasekme per*
Gerklines Astma arba dusolioJBroz 

ildtis, GerkįinpeKkQ*Ailio, P|«uM»iBunku

dien jau tos Lietuvaites nepa- 
raudonups veidelis iszgirdus 
blevizgojima bet dar ji pati pri
sidės prie to nes ji susipratus. 

’ Sziandien kaimiete mergaite 
virtus tikra “fleperka” (pliu- 
szka). Andarokas trumpgs, 
aukszeziau keliu. Atsisėdus vi

mylek sa-

girtpokliapja,,.c ,J girtjpokliapja, ppleistu- 
isz jauno nelavino vauja ir visai neina in bažny- 

raszytb- czip- 0 kad ir ateina kartais,tai 
’ . \ ' ’5 • arba mergaites

pagalvokim mes tėvai, kaip ap-[vaikinams akis merkia. Kum-

did'žiause kalte yra neini 
. . J fe* lt •
1

prie Lietuvystes. Asz
jas,

G 1 <vn/4v tu*J y" |vUU 11 Ul^UlJlxl KUI
saves taipgi neiszsimetu,|guma kramto arba mergaį|ps 

siejom priesz 15 metu, ar munrlgui pamokslą sąkant megdžio-

dabędavos kad prie mažu vai
ku nekalbėti nepadoriai.

Kadai^e Lietuvoje statydavo 
kryžius ir koplytėlės, tai $zesz- 
.tadieuįais, vakare, niergaites

sipildys jBzganytojąps žodžiai.

si pražūsite1
' Hi

tadieniais,
> r J .' l F ’ A ’ f“-

papposzdavo juos geliu vaini- sas dugnas matyti. Plaukai nu- 
tada rūpėjo Lietuvyste — vi-1 ja ir juokus daro. Kiti visąi 'ije kais. Hvetimtaucziai atvažiavę

Rupejo tada t ik greiti neina in bažnyezia tik tran'kbsii 
kliūti darbo diena o po visokius pakampius’ Į^otpri, 

leje ar kur stuboje susitaHus*|del tėvu ir dpi augsztesmo

sai ne! I 
ėziau užbaigti 
užbaigus, pasivieszeti ar smuk-’lmandagumo, neturi pagarbos I ri J r v .M k a ..4 «« 1 ». -* . 1 - - ? 4 1—I .A I 1 1 4   t .1 1 — A . . _
o dabar ikada jau jauni snAng- 
lojo, tai jau sunku kas padarys 
ti, po laikui!-Tad, nors dabar 
kurie auginat vaikus ar mer
gaites nepalikit be Lietuviszko 
mokslo, lavinkit kiek galėdami 
prie Lietuviszku 
kad nesigėdintu savo 
kalbos Liet uv valės,

paprocziiL' 
gimtos 

o tuom
) t , f 

pamals jaunimas Dievą ir levy-*

vai gėrėsis, dudk Dievo kad* tas 
iuvyktu.

kai4t isz
L, , • r

to bus geras Vaisius,1

ne, o užtikrinu kad to ir te-
* * -a ‘ A fe L*

, —Szkotinskas.
1 1 « • . T V t ■ 1

žmogaus. Dažnai tenka iszgįrs- 
ti žodžius: “ “
nigo? Kas jis man? 
mokyto jas! 412
O kam asz jam turiu nusilenk-

k I • ' . * *

Pažiūrėkime in Lietuva kol' 
oĮubj ir ne turėjo 
Efeia buvo iie-: 

laisvoj. Sulyginklrti ta belaisve 
su dabartine laisve. Matysim
j

gesni toj nelaisvei negu dabar-

mokytojas! (T

ir tas taįp.iszsi-
Ik'

gėrėdavosi .Lietuvos dora ir 
Lietuva buvo praminė “Szven-

b ,'i t L k ‘ k

Sekmadįeniaista Lietuva.” Sekmadįeniais 
budąvo pilni keliai žmonių ei--

' r » '■ L 1 T« _ - ■ -/ *

Ka asz kerinu ku-; 
man? O kas.tgs , 
kas tas žmogus?

O kas ,tgs

ti? Dabar susipratimo laikai.
I ,1 . A fe r A 4 ’ aa.. a 4 a

buvo klišo' verj
savy valdos; Wi

kad žmones buvo daug laipiin-į
*■

Įtinei laisvei. Kol nuturėjo ląis

I
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naneziu kelet.a myliu in bažny
ezia. Nei tolimas kelias, nei' 
biaurus oras nugalėdavo ju su-

i>Tei tolimas kelias,
> 1

laikyti nuo ba.žnyczięs. Bažny- 

das gryždavo namon linksmi, 
jaunįmab! 

dorai pa
dainuodavo. Seneliai gražias " > J*. »• '- * «

visi stoja prie

ežioje pasimeldė kelias valan-

Vakare sueidavo 
gražia i pąža i zda vo, 

pasakas papasakodavo.
^innaaieni

savo darbo. Šauleliai tekant 
iszgirsi dainuoja bernelis pian- 
dpmas sziepa:

4
... v
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Monkatlulkola.

siu 
ĄR0

»a su

Gorkljnes Astma arba dusulio/JBron- 
kitis, Gerklines kosulio, Pjauti, Sunku 
kvepayima, Ųžiim* (r ssalti ^yoje, 

galvos Jr Gy-

sio gydimas Preke 80c per paėsta.
Iszrasta Ir parduodama vūn tU per

HAMFDEN LABORATORY
724 MULLflRRY,$T. ą®ĄDU4G, PA.

YMA TAI AKCEPTAS DipL

Bilious karstelio ir M&lerij<»
Greitai vaikis. Gauaha apti4bp»a.

V ■I

Neapmękama gyduole vartuoji 
' A A 30 m«'

kirpti, lupos nudažytos, pape- 
rosas dantyse In bažnyezia jau 
nereikia eiti. Gyvybe neteko 
vertes. Kitados taip tankiai 
kumszti nenaudodavo kaip da
bar revolveri. Už mažiausia da-> 
lykeli revolveris in kakta. Ar
girdėjo kas pirmiaus Lietuvoje : 
tiek žudinseziu kiek dabar?

Seniau ^negirdėtas dalykas 
buvo kad tėvas aunu žudytu, 
sūnūs tęva, motina dukteri, 
duktė motina, sesuo seseri, ir 
brolis brdlh Šztai kaij) sunau
dojama laisve. Argi -tokia lais
ve gali illgai gyvuoti?

t

H

11
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w

duok kuri yhąd gelbsti yleno mene-

Iszrasta Ir parduodama vbn .tik per

Wa^'.
Tas pats beveik visame pa- Bialoiio jGrij>o/ Flu,

šaulyje sziadien darosi. Viwne 
pasaulyje <loras žmogus, dora

ti4

Bilious kUModo ir 4

i



h

*

i. i

■.f 
I

■ ■■ . Į .1 ll i .H IIIIM ■ ■■

Neužmuszk
—

Ana meta Turjku karalius 
Harun a’l Raszidas, didis poezi
jos mylėtojas, labai supyko ant
jx>eto Abu Navaso uŽ tai, kad 
dainius iszdryses perskaityti 
savo valdovui niekam vertas 
oilęs. •' I a ''i A

iszdryses perskaityti

Q niekszai, sūnūs tukstanlieš 
nedorųjų, — suszuko kalifas— 
kuomi tu sumaniai mane vai- 
sžinti? Rasit manai, kad asz 
panaszus in turgaus boba, ku
rios ausys, pa pratusios yra prie 
asilu baubimo? Prisiekiu Alia-

nedorųjų, — suszuko kalifas—

rios ausys, pa pratusios yra prie i .k ‘ . r ” ♦ i o. v»i > ...
hui, tu mane taip užrūstinai to
mis dienomis, jog asz pats ne
žinau ka tau padaryt — ar in- 
kirsti 4 szimtus lazdų arba gal
va nukirsti!

Abu Navas, kursai gerai pa
žinojo savo valdytojo būda, ta
rė :

— Vercziau lazdomis!.Nes 
paliepęs iszperti mąne, tu pa
siliksi mano galva kitam kar
tui, o nukirtęs ja gali dar gai
lėtis ir manyti jog butu užteke 
vienu lazdų.

Ak tu, niekszu niekszas 
— gal tu manai kartais jog asz 
neteisingas, jog ne pagal savo 
darbu gauna užmokesni visi 
Bachdado prasikaltėliai ?

Visi net apmirė isz baimes 
laukdami ka atsakys dainius 
isz Mosulos, nes visi žinojo 
drasuji poetą kuris staeziai ka
lifui in akis visa teisybe saky
davo.
. Taip atsitiko ir sziuo žygiu. 
Nuleidęs akis Abu Navas ty
liai tarė:

Tu inspejai, palaiminta- 
sąi valdove, nes isztikruju ma
nau, jog Bachdade visai ne
brangina žmogaus gyvasties!

Iszgirde tuos žodžius visi ne- 
iszpasakytai persigando o vei
das Hąrun al Raszido apsiniau
kė kaip tamsiausioji naktis. — 
Prisiekiu Allah u i, 
jis dar labiau 
kakta — tavo žodžiai ne ant 
vėjo paleisti, ir asz reikalauju 
prirodymu:

Ir kreipdamas in didiji vizi
riu Dziafara ir Masroro, kurie 
lyg negyvi stovėjo netoli jo, ta
re:

— suszuko 
suraukdamas 

žodžiai

— Bukite jus abudu liudin- 
tojais! Jaigu nors viena szia
dien Bachdade nužudytųjų pa
sirodytu nekaltu buvęs 
viską iszpildysiu ka

asz> 
tik tas 

žmogus manes praszys. Bet jai
gu jo žodžiai melagingi, bus 
tuomet jis turės paguldyti po 
kirviu savo galva.

Ir kalifas, patvirtindamas 
priesaikos žodžius balsu per
skaito pirmąjį perskyrimą Ko
rano.

Po tuo visi 'keturi, persivilke 
kad niekas ju nepažintu, iszejo 
isz pilies miestan.

Buvo pietų laikas, kuomet 
Bachdade sumažėjo judėjimas 
ir gyventojai rilepesi nuo sau
les namuose. Labai nustebo vi
si keturi vyrai, iszvyde, tuo 
laiku netoli turgaus didele my
nia žmonių. Stumdydamiesi ir

vyrai,

mosuodami rankomis, žmones, 
szukaudami bego in viena pu
se.

Ilaruna al Kaszidas apsisto
jo.

J I ;i SAULE .. .............. ..... .
. "M’ll

kaltina? — už-žmonos tave 
klauso teisėjas.

Visikas taip buvo, 
atsako darbininkas. 
Ąllahui dar geriau yiskas ži
noma.

Teisėjas užpykęs net isz vie
tos pasiuko smaukdamas:

— O, pabiUoideli, jaigu vis
kas taip buvo ir tu pats pri si- 
L “\ 
miniųUlaho varda,

PAIMA VISA SAVO
t

— tyliai 
Tacziaus

pažydti 'kaltu, tai kąm tu dar
* . ' . • ~~ K’gūl bus

palaimintas vardas jo! Tu esi 
kaltas ne tik vagystėje, bet 
dargi ir Allaho vardo nužemi-

J Tai-gi busi tu nubaustas 
g musu szalios instatynri 

touingumu. — Tr sulyg instn- 
tymu darbininkui nukirto gal
va.

nim 
I 

su®

tik

1‘risiekiu Koranu, — ty
liam n al Raszidas 
— teisėjas teisingai 

nuteisė. Nes tas žmogus gavo 
toki užmokesti, kokia pats už- 
s i peline.

Tuo tarpu lauke pusigirjo 
szaukSmai ir isz žmonių būrio 
iszbego žmogus, nuo kurio vei
do varvėjo dideliais laszais 
prakaitas.

Garbe A’Hahur, jai asz nepa
vėlavau — szauke jis dar isz 
tolo, bet prasimuszes priesza- 
kiu, iszvydes atkirsta žmogaus 
galva, eme verkti, pleszyti sa
vo rubus ir musztis in kratine.

— O teisėjau, žinok jog tu 
nužudei nekalta žmogų, nes tik
rasis prasikaltėlis — asz! Juk 
tai asz pardaviau tam nelai
mingajam raktus ir geležis ku
riais iszlauže jis k-leti, nors ir 
maeziau kad tas žmogus buvo 
girtas... Asz neprivaliau tai 
daryti!... V

— Isz tiesu, tas žmogus sa
ko teisybe prasznabždejo Ha
run alRaszidas—nes, jaigu ne- 
bu'tu jis pardavės girtam inran- 
kiu tai nebūtu buvo vagystes. 
Ir jis dvigubai prasikalto... Jis 
užsipdlne mirti.

Teisdarys nuteisė ji nužudy
ti. Bet ne spėjo nukirsti antro
jo kaltininko galva kai]) atbė
go tretysis, visu geras pažins- 
tamas smuklininkas.

Ndlaįmingąs asz! Suszu
ko jis, pamatęs nukirstas dvi 
galvas ir apsipylė aszaromis.

Sz'tai du nekaltai nužu
dyti žmones, o taczi’aus prasi
kaltėlis tik asz vienas! Nes asz 
nugirdžiau ji tuo laiku, kuo
met jis skundėsi alkanas esąs.’ 
Ir jai nebuezia alkanam davės 
asz/degtines, 'kuri apsvaigino 
jam galva, rasit ne galvon ne
būtu atėjusi jam mintis isz- 
laužti svetima kieti... ir nieko 
pikto nebutu buvę. Isztikruju 
visą kalte puola ant manes!

—. Hm... — prasznabždejo 
Harun al Raszidas, — su lyg tei
sybes, tai ir tas žmogus užsi- 
tarnavo'tnirti, nes kaip pasiro
do,; tari jis 'trigubai kaltesnis už 
juos!...’

Ir jo galva kaip kopūstas nu
riedėjo žemėn. Netrukus po tuo 
atbėgo miesto duonkepis ir eme 
aiszkinti jog visame kame tik 
jis vienas kaltas, nes darbinin
kas praszes jo duonos, o jis pri
trukęs, ir negalėjas parduoti. Ir 
darbininkas nuejas in smukle. 
Isz'tos priežasties visa.tai atsi
tiko. Kiek vėliau po duonkepio 
atėjo maluninkas ir pleszyda- 
mas savo rubus darodinejo kad

liai tarė
DĮiąforui

Asz

— Tegul laimina tave dan- lik jis vienas kaltas esąs, nes 
gU*, t~' kreipėsi jis in viena be- 

kas tokio atsitiko 
Ba-chdade ir kur jus visi sku-
ganti, —

biliate?■< <r

• •

Matyt, tai tu svetimos 
szaHes žmogus jai nežinai jog 
ttiojaus bus teisiamas vienas 
darbinipkas.

-L Ka-gi tokio padare tas 
darbininka«! '

— Teisznykbta vardas jo,— 
jirt nakezia iszlauže vieno žmo
gaus kieti ir pavogė miltu 

o dabar mes einame 
prie tefodario.

•Norėdamas iszgirsti teisda
rio nutarimą Harun al Raszi- 
das šoke paskui mynia, o drau
ge su juo ir. jo rankelei viai.

Ateje teisman, rado teisdari 
jail'besedinti savo 
prieszais ji Mtovcjo prasikatle- 
lis aargyboa Apsuptas. f

teisybe kuomi

teisiamas vienas

ta nelaimingaja diena jis nega
lėjas pristatyti visu miltu ir 
del to duonkepiui pritrulko 
duonos. Paskui atbėgo malu- 
ninko duktė ir graudžiai verk
dama iszpasakojo jog tai jos

maisza...

vietoje, o

Xj-_ tai 'teisybe kuomi

SZEIMYNA ANT KELIONES
v.
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Kapitonas C. Ahlgren, kada tik atlieka kokia marine ke-
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lione tai pasiima su savim visa savo szeimyna. Kožnas vaikas 
i me kokiam sklype 'laiko kelio-ar mergaite turi vartia kur 

nes.
<r

susiriesda-

ankseziau negu reikėjo.
Iszgirdes tuos savo szeimi- 

ninko žodžius, asilas omo bal
siai juoktis, taip, 'kad nei visi 
atkreipė in ji a'tyda.

— Ho, ho, ho,
mas juokėsi asilas, — sudras
kykite mane in szmotelius, jai 
ne asz vienas tik 'žinau kas 
ežia isztikruju kaltas. O tai juo
kai! Jufk mano ponas perstume 
szita neszczia moteriszke tik 
del to kad asz ’tuo laiku staiga 
truktelėjau isz skąusmo pi’lve, 
o t a ji skausmą gavau, suedes 
supuvusi arbuza.... Ho, ho, ho...

Tuomet Harun al Raszidas 
matydamas kad isz žmonių bū
rio iszeina daržininkas 'kurio 
daržo augo arbūzai, staiga at
segė savo rubus ir piktu balsu 
suszuko ant teisdario:

Sulaikyk kardu, supuve- 
liau! Asz visai nenoriu kad 
pražūtu visas Bachdadas delei 
vieno m'ilitu maiszcllio ir supu
vusio arbūzo, kuri suode asi
las! Ar-gi tu nematai, prakeik
ta avino galva, jog aieužilgio 
prisieitu nužudyti ir tave pati, 
nes mes matome kad ir tu turi 
darža, kuriame auga arbūzai.

O A'bu Novas,
si jis in poetą. Skaityk

rime tiesos 
vieno, idant 
įsipjauti visa miestą... Q krau
jas visu nužudytu krinta ant 
musu, nes a tk i rilis galva nekal
tam sunku jau beatitaisyti pa
daryta apsirikimą... Ne, Abu 
Novase, matvt kvailiszkai su- 
rėdytas musu instatymas ir 
ATlahui negali būti patinka
mai!
tik nori,
sięgos, mes iszpildysime viską 
ka tik tu mus praszysi!

akis žemvn
6

bausti mirtimi nė 
paskui nereikėtų

musu
negali būti

Melsk dabar isz manes ka 
nes saly g duotos pri-

f

Abu

m a s

N u leidos 
Novas tarė:

Buk iszgelbetas nuo viso 
pikto ir skriaudų, bet valdove, 
butu labai gerai jaigu savo no
rą paliept ūmiai inraszy'ti in- 
statymu knygoje nes teisingu- 

dorybe galiiigiiju.
Tegul būna taip!... tarė

kalifas ir jo žodžius su džiaugs
mu atkartojo žmones ir iszne- 
szipjo po . visa BaęhiĮada.

Ir ta (liėila iHhj’h^tięlele links- 
r iszt'isa nakti dege 

mieste ug|iis< p gyventoja i val
go,’gere ir puotavo lyg 
Ramazano szvenežiu ir

1' ' »f I t I

szipjo po . visa Eachdada

my.be,,jr pei

darbininkas sakv- fe
Ailahui viskas ge-

(TS

kreipe- 
mane 

savo skolininku: nes isztikruju 
neapsiriko 
damas jog
riau žinoma, nes asz matau jo 
nėra prasižengimo kuriame ne
būtu kalti visi Bachdado 
ventojai, nuo 
žilo senelio. O jai

gy- 
mažo’vaiko lyg 

gu taip yra, 
tai prisiekiu Koranu; mes net u-

PAJESZKOJIMAI
Kazimieras Valis, 

y ve na Ame rike apie
kuris jau 

gyvena AmeriKe apie 34 metai 
paeinantis isz, Kauno guber. 
Sziau'liu i 
kaimo, 
man pranesza 
raszo man 
susiraszyt.

A u g u s t i n a s S t oczk u s, 
31 E. Spruce St.

Mahanoy City, Pa.

r •'

pavieto, Kauksimo j u 
Kas

nes

Pajeszkau

apie ji žino tegul 
apie ji ar pats 

noriu su juom
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ISZ LIETUVOS
Jį i S* '41

NEDORA MARTI
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J

NUŽUDĖ UOSZVIA IR SU-
DEGIMO JŪSIOS LAVONĄ

............ .... || '
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Raseiniai. — Betygalos vals.
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PER GAISRA MEDINGĖ
NUOSE SUDEGE 3 VAIKAI
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Kaunas. — Sziomis dienomis
' . ii i T “ ? ' '

e

kaltybe, nes ji kaip-tik ta die
na pirm laiko gimdžiusi ir del 
to tėvas skubėdamas namon ne
galėjas sumalti visu miltu ir 
pristatyti duonkepiui.

Ir tik-ka buvo nutilusi malu- 
ninko duktė, kaip stovinti mi
nioje asilu varytojas sudavė 
sau per ka'kfta ,iv lyg 'ka tai ne-

Petrone Jesulai- 
tiene ir Simana Krisciuna. Jie 
kadaise gyveno Bridgeporte, 
Conn., o dabar nežinau kur jie. 
Norecziau su jais susiraszyti. 
Jeigu kas ka apie jus žino arba 
jie patys tegul atsiszaukia ant 
szio adreso: (lt.

Mrs. A. Zagurski,
754 Uąton Avė.,-£

Halethorpe, Md.

tikėtai atinipes bą'lsiai suszuko:

Asz Petras Skiparas pajesz- 
kau savo szvogeri Tamosziu. 
Puidoką. Jis paeina isz Lietu
vos, Kauno gubernijos, Biitkls-•— Vardan AįUu|i<4 sustojd-

jai reikalinga yra kas nors nu-‘^us apie ji »ka žino arba pats
to!... Dabar asz ąįszkiai matau,

7 f 4

kui parapijos, Vusbutu kaimo.

žudyti, tai .žu^ylkite tik mane(teg»l atsiszaukia ant szio ad- 
viena. N!cs netyeęmmis perfltu- reso: (lt.
miau szita moteris^ke kuomet i 
ji Soredos ryta ėjo per turgu ir 
dvi to turbūt kūdikis gimė'

Mr. Petras Sk i pa ra s, 
1103 North St M

Vi 
|Nv7i

Ji

I I
.i 4

‘t n

Ana diena girdėjau kąip viena
mergina sąkč:

Aledingenu bažnytkaimy, Ža
rėnų Valscz.) kily gaisras^ Su
degė Teofilės Jaceviczienes gy
venamasis namas, kuriame gy
veno nuomininkas J. Glotkaus- 
kas, ir kiti trobesiai.

Liepsnose be turte sudegė
: Vincas —

8 mt., Jonas ę- 5 mt., ir duktė

I
t i

•/ o
Rudines kin. isz Kovo 20 in 21 Glotkausko vaikai: 
d. nakti nužudyta moteris, se
nute 62 metu amžiaus Anele 
Kaupiene, žmogžudystėj inta- 
riama jos marti Autose apie 32 
metu amžiaus, kuri minėta se-' 
iillte nužudė ir sudegino (spe- subėgo minia gesintoju, 
jama, kad pirma iszvire) ir po- persimetė ant gretimai bnvu- - .. a k 1 • 1 • 1 • • J '1 •

i

Antonina — 9 metu, amžiaus.
Savininkams padaryta nuo

stoliu pinigais per 10,000 litu.
Kol atvyko gaisrininkai ir

ugnis

■■

* gi

'»
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lenus su kaulais iszmote in sa- siu kito ]>ilieczio trobesiu ir vi- 
szlavyna, mat da nevisai galu- 
tinai sudeginta, taitinai sudeginta, tai rasta die- 
voeiopaliai medalijonai. Nnžu- nuostoliu, 
džius! del to, 
gautu už 7 ha.
pinigu.

Nusikaltimu suseko sumanus 
Betygalos policijos punkto ve
dėjas p. Kabanius. Toki poli
cijos sumanumu tenka tik svei
kinti. Byla perduota' teismo 
tardytojui, o intariamoji nužu
dyme marti pasodinta in kalė
jimu. .

NUSKENDO SENUKAS
Paskendo. — Ties PilviszkiaiA 

rastas pa skendos St. Szlakelis 
78 m., amžiaus. Jis kilos isz 
Barzdų valseziaus, 
kaimo.

UŽDRAUSTA NESZIOTI 
RUSU ORDENUS. I I

Kraszto apsau-

siszkai sudegino juos. Pastara
jam padaryta apie 50,000 litu

kad jai nedavė 
žemes nuomos

amžiaus.
Baltrucziu

NUODIJOSI GIRTAS.
Kaunas. — Pil. K. Kvietaus- 

kas, gerai truktolejes “saldžio- 
užsimane nusinuodyti ir

J

sio,n
iszgere acto esencijos. Laimei 
tai greitai buvo pastebėta, ir 
jis buvo nugabentas in ligom-<•1 t b « •

ne, kur, suteikus greitąją me
dicinos pagelba, jo gyvybei pa- 
vo j u s pa sza 1 i n ta s.

MUSZA BAŽNYCZIOJE
. -Ylakiai. — Sziu metu Vely

kų nakti, Ylakių bažnyczioje 
ICiroszius eme daužyti J. Kai-
riiii (isz Trpmpląukęs kaimo)
pęr galva, per ’veidą. Kairys

Kaunas.
gos ministeris uždraudė kari
ninkams neszioti Rusu ordenus 
įszskyrus tik szv. Jurgio kry
žių. Szi ordena neszioti bus 
duodamas specialus leidimas.

įsunkus darbas.
* •

Jonava. — Nuo Balandžio 8 
pradėjo kepti Žydu Vely

koms macus. Yra 10 keptuvių 
ir dirba 150 ,darbininku, 
dirba po 15 valandų, o 
dienai 3 litus".
SUŽEISTAS VOLDEMARO

GIMINAITIS MIRĖ..........  Lis nežinoma.
Ryga. — Telegrama isz Kau-

anai gaudes nemąųe, kad ji jau 
visai sulosią — szaukesi pagal
bos. Paskui. Eiroszius eme 
muszti ne tik Kairi, bet ir tūps,

A f 1.1 iji U ’ K *

kurie norėjo Kairi gelbėti. Su-
* v » * , - ■ 4 *

Szi ordena neszioti bus
v /' ’ ta

juje žmones norpjo Eirosziu 
suimti, bet jis is^spruko.

d.

Jie 
gauna

Dabar Kairys Kirosziu pa
traukė teisman; del ko szis už
puolimas invyko — paaiszkes.

NUSISZOVE
RASZTININKAS.

Netoli Vilkaviszkio rniszkc 
rastas nusiszoves Vilkaviszkio 
policijos rasztininkas Jonas 
Pruposzka. Szovimosi priežas-

4*

- ’Ino pranesza; kad mažas Lietu-
■ JlRF w m « ’W ’W

iazt'isą nakti dege

kad po 
garbino 

iszmin'tingaji KaUifa ir garsin
gąjį poetą isz Mosulos.

Sztai kodėl Bachdado nieka
dos nebaudžia mirtimi o auksz- 
cziausioji bausme — tuksian
tis lazdų. Bet. ir'lazdų teduoda.1 
tik szimta, muilydami, jog Ii-
kasieji devyni szimtai atsieina 
kitiems, nepanorėjusiu geruo
ju ateiti ir pasiimti savo dali, 
kaip tai buvo sii nubaustu dar
bininku. 4 I

f

KAS TAI YRA 
TELEGRAFAS

I 1 f

'T'——

— Nu-gi tu Jonai buvai ir 
daug matei ant svieto, pasakyk 
tu man,
kai]) jis pritaisytas?

—- Tai vo, matai, teip kaip 
ilgas szuo, kurio galva butu 
Vilniuje, o uodega Kauno. Tai 
kaip vienas paspaustu uodega 
tai Vilniuje szuo užtaugtu 
tada viską žinotu.,

— J a u dabar s upra n tu.

kas tas telegrafas ir

galva

ir

*

PAMOKINIMAI.
■ ' -

Kožnas vyras ka tiktai a p-
sipaeziaves, džiaugėsi ir giria 
savo mylOma pac/riule, bet ne-
£

žino nobagėiis kokia bus už me
nesio ba tiktai Už menesio pasi-
rodo kuom jiji yra.

* zrdyviam Ihike svietas yra 
turtingas visame, 
ubagais dorybėje.

tiktai visi

r

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS' LIETUVISZKAS
ORATORIUS MAHANOY CITY

žeistas
kuris buvo 

priesz
su-

vos ministerio pirmininko Vol
demaro giminaitis, 7 metu am
žiaus vaikas,

pasikėsinimo 
Voldemara,mirė.

Del pasikėsinimo priesz Lie
tuvos premjera, per kuri buvo 
nuszautas jo 'adjutantas Gudi
nąs ir pavojingai sužeisti adju
tantas Virbickas ir Voldemaro 
giminaitis, Lietuvoj invyko de
monstracijų priesz Lenkus. 
Tam tikri Lietuviu ‘patriotai? 
mat skelbia, kad puolikai buvo 
Lenku agentai

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

Ant Antro Floro Klino Sztoro
19 W. Centre St; Mahanoy City

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU.

' <* > , ■/ 'I

Puolikai, tuojau po atentato, 
sugebėjo pasislėpti ir iki sziol 
dar uesusekti.

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

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu li-

PADORUMAS LIETUVISZ-
KU MOTERIŲ.

Kaunas. — Miesto stovylas
perstatantis nuoga Graikiszka 
dievaiti Apollo, bus dabar ap
rėdytas. Daugelis moterių už- 
protestavojo prieszais nuoga
stovyla ir dabar miestas ji pa
rengs in “bathing šutą.” Ar 
ne butu geriau pirkti jam nau- 
jiausios mados traka?

“bathing suta.

PADEGE ŪKININKĄ.
Isz 16 in 17 Balandžio Vare-H į

nos valscziuj, Podžiu kaime su
degė V. Palccko tvartai ir gy- 
veiiamoji troba. Nuostoliu pa-* ta • - . . X. w ta . . ' •
buvo neapdrausti.

. k ' * * «i < ' NiK ir’ h'”*1 r < į

LAISVES ALĖJOJ VEŽIME 
PAQIMDE KŪDIKI

Antradienio vakare Laisvos 
alėjoj rąstą gulinti beveik be

daiyta 3,640 lt. sumai. Rainai 
buvo neapdrausti.
kad juos padegė isz kerszto.

! 1 VU ,i

Manoma,

gu: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas Ilgas.

Jaigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausHĮųs, užima ausyse, nuomari, 
szirdies liga, tai atsidnsk 35c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas”. Nervu li
ga yru labai blogas dalykas, bot mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir satėikia žmogui ramu
ma. Atsiusk,Wc. o gausi musu žolių 
ir knygų katalogą. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Gillet .Street, Spencorport, N. Y.
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Ant ,J. Sakalauskas
j LIETUVISZKAS GRABOR1 US‘.

(Bell Phone 872)
331 W'jCfntreSt» Shenandoah, Pa.
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Už jauno vyro kaip už muro, 
O už seno tai kaip m 

Ot, 'bile bagotas! 
Kolis szimteliuš mergina 

“gauna, 
Tai nors su tuom neapsįgauna,

O nž seno tai kaip už • • • •

’ f

Juk tai Amerikas, 
Kas norės, — tas viską ras. 
O kaip pinigus praszpiėūos, 
Tai szuo viską nųnesz apt 

uodegos.
Juk tai .suvis, * 
Geras biznis.

Amerikoniszka mergina, 
Ant to nepameni:

Kokia jos ateitis
Ir kokius turės vargus. 

Mano sau, ot apsivyniosiu, 
Busiu boba, gerai turėsiu, 

Ilgai miegosiu, 
Gardžiai valgysiu, 
Ir pinigu turėsiu, 
Vyras kaip arkjis, 

Pinigu man pądaris, 
Kas diena in darba varysiu, 

Pati, kur norėsiu nueisiu, 
Ir ka norėsiu tai darysiu

>

Ii 

t * 

Del saves nieko nepavydžiu.
Isz tokios moteręs, .sairdeles, 

gero ne yya 
Tankiausia suyrą, .

Ba menka vįerą yra/
f į

. . „ ’ r - < • -r. H r vK

Sziadien tarp tokių poru,
_ d * * • I i k • J ....

Mažai turime apszviestu 
mo-toriu, 

Gera moterc su niekszems 
neužsideda,

Mat uegirtuokliauja 
Ne pliovoja, <

Ir nepalcistuvauja.* ?
Namie sėdi, vaikelius prižiūri, 

Ant paleistuviu nežiūri,
O ir niekszai bobos,O ir niekszai bobos 

Saugosis doros.

Nuo pavietres ir vanios,
Ir nuo merginos krajavos, 

Pribuvo in Illinoju mergina,
i.

Mat brolis parsitraukė, 
Ir labai sesutes lauke.

Ant ga*lo pribuvo, 
Džiaugsmo buvo, 

Sesutei labai gerai, 
Ba atsilanko vyrai.

Kožnas fundina,
Geik kiek nori mer^ida, 
O kad dirbti nenorėjo, 

Savo broli kalbinti pradėjo, 
Kad kambarius paimtu, 

Forniczius nupirktu, 
” Ir kaip viską irides, 

Tai gyvent pradės, 
Burdingierius laikys, 

Isz 'to apsitaisys.
Viskas‘butu buvia gerai, ' 
—M ta • . fc * « < "■ ♦ ■||t* J, L

I*
Taip kaip daugelis ir gana

Kad neapsiyerstu sniegenai/
Karta isz darbo brolis parėjo. 

Ir kaip in stuba Inejo, < 
Net sudrėbėjo.’

Ne sesutes, 'ne duigtu nerado. 
Nežinia in kur iszsibaltydojb.

' ..................... o,
o;

Net sudrėbėjo. *

Niekas nežino kur ji ding 
Ta'jp kaip in žeme inlindo 

Ir burdingicriai parbjo. 
Rado tuszczia, ne valgyt 

neturto,
O kada naktis atėjo,' r 

Ant grindų visi
Argi ne puiki seąejfe,1'. 

Argi ne puikiai broliui padaro.

Tai tau grinorka/

Ta'jp kaip in žeme

11
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Argi ne puiki sea*
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Geriau kad butu kiĮr gtila ■

Ne in czion atkęliayuį.
Tai tau grinorka,'v 

padare karp tikrą vagįlka.
r*- <4c

i
sąmones jauna mergaite M. B- 
te. Subėgo daug žmonių, liet 
niekus nesuprato tikrosios ne
laimes priežasties. Daugelis 
mane, kad ji apsinuodijusi, 
kaip dabar Kaune madoj. Ve
žiku ji buvo vežamu ligoninėn. 
Kaip nustebo vežikas ir lydejes 
policininkas, kad buvusi be sa-

laimes priežasties.’ 
mane,

, , , ».. f * «' ’ h

Laidoja kimus numirėliu. Pasamdo

tintu, vesoliju, pasivažinėjimo ir t. t. pasuke, kad jau...

♦'

automobilius dol laidotuvių, kriksz- mones mergaite omo kalbėti Ir 
pagimdė.

Rochestor, N. \ . 520 W. Centre.Sti.Mahanoy(Chy, P». Padėta ligoninėn.
Ii1

I

Busite pilnai užga- '

1

2 Nubudimo valandoje sutei- 
0 kiam geriausi patarnavimu. Pa- 
q laidojimą atliekam rūpestingai 
g ir gražiai, 
g liūdinti.

Isz .Mahanoja.us ir Girardvilles ; 
S jeigu kas pareikalaus mano pa-, 
jjį tarnavimu tai meldžiu man tele- 
n fonuoti o pribusiu in destitute' 
ę minutu.

K. Rėklaitis '
Lieluviaskai Grabo^a

Laidoja numirėlius'pa- , 
gal naujnd&ia mada ir | 
mokslą. Turiu pagalbi- 1 
Įlinkę motęrem,s. (Pdei- j 
narnos prekes.

516 W. Spruce Str

N

Bell Telefonas 872

•]
** J

MAHĄNOY CITY. PA. JJ 
306 Market Street,

Jit a'
TAMAQUA
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ANT PARDAVIMO.

mieste gyventi tai perka savo Kotelis ir farma. Namas tu- 
stubas girriose. Lietuviszki bil- ri 16 ruimu. Maudyne, vanduo , 
dingai korporacijos gerai gy- ir visokios vigados stuboj * 

Gali tik vienos tikros Farma turi 45 akicriu
Lietuviszkos visoje Amerikoje, vaisingu medžiu, visos dirba-1 p • , -i . ••• __ ___ lu_______ _ ’
laikyti nes didesni pelną Bil- 
dingas atnesza, kaip pabaigia 
10 metu mokėti į 
menesio, gauna $1,000. Salu- 
ninkai ir gerai dar padaro kat
rie visiems szunelems apmoka 
miesto, kaunto ir ateito. 0 kaip 
ne tai uždaro. Kanadds degu-

tai daugelis yra tuszcziu stabu 
ir saliunu nes jau nusibodo 
mieste gyventi tai perka savo

— Praeita Pctnyczia, apie 
1:30 valanda po piot, pralėkė 
pro Mahanoju pirma karta ora- 
laivis “Los Angeles,” lėkda
mas in Lakehurst, N. J. Oralai- 
vis yra valdomas per nauja 
kamandieri kuri geidžia susi
pažint su keliu isz Chicagos in 
New Yorka.

— Lake wood parkas likos 
atMarytas szia Neddia. Žmo
nelių suvažiavo daug praleist 
dienele ant szviežio oro.

— Genovaite, dukrele Juo- įeS) Londono d'žincs ir galima

Los Angeles,
vuoja.

vi

>
UUUJ. | 
dftug I

Geriau kaip Rankoje pinigai mos maszinos, arkliai, karves, 
visztos ir antys. Priežastis par
davimo yra kad vyrui mirus

MMMMMMMM

Diedas Kaip Kumsztis o

po $5.00 ant sunku man ja apdirbti. Kreip- P™*18,
(t.f. .kites ant adreso:

Anna Konsavage,
Locust Valley,

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

Barzda Sieksnine

zo Džimskio, 110 S. Catawissa 
uly., likos sužeista per automo
biliu, kuri varo Charles Au-
man isz Gilbertono. Ža i dūlią i 
yra nepavojingi.

— Devinta valanda Nedėlios 
ryta, Szv. Juozapo Lietuviszko- 
je bažnyczioje daugelis vaiku 
ir mergaieziu priėmė pirma ko- 
munije. Kun. Juraitis laike mi- 
szes ir dalino Szvencziausia 
o prab/vszczius pasako puiku 
pamokslu vaikams ir tėvams. 
Vaikai ir mergaites buvo pui
kiai parodyti. Altoriai buvo 
gražiai parėdyti per minysz- 
kas, kurios daug paszventc 
darbo idant mažiulelius pa
rengti prie komunijos.

— Mikolas, sūnūs 
Szimonio, 348 W. Railroad uly. 
turėjo operacije ant pendesai- 
tis praeita Pctnyczia kuri buvo 
pasekminga ir Mikolas neužil- 
gio sugryž namo.

SHENANDOAH, PA.

Vinco

gauti bandaroleje aplipyti ir 
buteliai toki kaip su tikru ir 
jau 50c reikc mokėti nes dau
giau vandenio kaip namieje už 
25c st i kinkas apie vieno ir pu
ses aneaus. Alaus, puse bacz
kos $10.00 tai mažai kas toki 
perka nes kai negali greitai 
iszparduot tai prastos pasida
ro. Kaip iszvežioja vadinama 
tikra cflu su dideliu troku apie 
12 pus-baczkiu paraszyta ant 
szonu “saw dust” (pilavinos), 
reikotu 4 arkliu pives'ti trokos 
pilavinu. Bet trokai 60 arkliu 
turi pajėgu tai lengvai paveža 
ir iszrodo kad tai pilavinas ve- v za.

Smagios dienos su szviesiais 
saules spinduliais. Gal dirba 
visi nes nematyt tiek daugelio

FARMA ANT PARDAVIMO.

90 akeriu geros žemes, didele 
gera stuba, geri visztinycziai, 
geras vanduo, žemo derlinga, 
daug dideliu medžiu, 5 geros 
karves, pora geru jaunu mulu 
ir vienas geras arklys, visztu, 
aneziu, kalakutu ir kiaulių. 
Kluonas sudege priesz Velykas 
su visoms maszinoms, brokai, 
automobiliai, todėl parduosiu 
pigiai nes motore mirus o vai
kai nebūna pas mane ir vienas 
negaliu apsidirbti. Atsiszauki- 
te tuojaus ant adreso.

Enoch Auksztinis,
Catawissa, Pa.

PARSIDUODA.

(t.f.

R.F.D. No. 4

Geras kampinis lotas 40 per
be darbo kaip saliunai buvo su1125 pėdu didumo, npsodytas

• -d -d iii TTz-k rl n mnrlnlytt 4senais gerymais 11 metu atgal. Hedges meduku tvora. Seni 
Su pagarba, A. Suolą.

Kitados gyveno žmogus ku- duosiu ugneles, o jei ne, tai isz- 
ris turėjo tris sūnūs, kuriu du dirbės kaili paleisiu, 
buvo iszmintingi, o treczias be-

Viena karta visi trys broliai 
iszejo miszkan ir 
pasiimti kirviu.

Atėjo jie, sustojo žiuri, ka- 
sydamiesi pakuuszius ir galvo
ja.

u žsi miražo

— Ko gi judu ežia stovite! 
Kodėl nedirbate! — užklauso 
juodvioju beprotis.

— Ar tai mudviem dirbti?
— Kaip tai! Tai ko gi. ju-

t

-— Neseksiu... Neseksiu pa
sakos, — atsake ruseziai vyru
kas.

Diedas isžpere jam 
paleido. Jis nuėjo pas brolius 
ir sako:

— Eikite judu jieszkoti ug
nies, asz niekur neradau.

kaili ir

Nuėjo antrasis brolis jeszko- 
ti ugnies.

Eina, eina ir mato labai, la
bai augszta medi. Jis insilipo 
in ta medi ir dairosi aplinkui:

/
— Subatoje iszvažiavo pons- 

tva J. Barauckai ir p. F. W. 
Boczkauskiene isz Mahanojaus 
atlankyti savo vaikus Kingsto- 
ne, Ant ana Baraucka ir jo pa- 
cziule kuri priesz isztekejima 
buvo p. Adelina Boczkauskiute.

— Ana diena prohibicijos 
sznipai užgriebė troka su geru 
alum ant S. Chesnut uliezios. 
Drjeveris troko pabėgo. Kada 
troka pastate ant uliezios, kas 
tokis atidarė užpakali ir kelios 
baczkos iszsirito ant uliezios, 
kurias nurito keli vyrai namon 
ir turėjo sau pikniką. Agentai 
juju nesulaiko tik malszci sto
vėjo ir isz to juokėsi.

ISZ WILKES-BARRE IB 
APLINKINES.

t Miro Juozas Kertulis, 10 
metu — užmusze automobilius. 
Gyveno 72 Nesbitt St. Plymou- 
tho. Palaidotas in Lietuviu 
laisvas kapines Wyoming.

f Mire Antanas Mikalcius, 
35 metu — traukinys užmusze.

t Mirė Antanas McClosky, 
20 metu, komplikuota liga. Pa
laidotas iii Lietuviu parapijos 
kapines, Pringle. Buvo Lietu
vis, nors pavarde no Lietuvisz- 
ka.

žmonis nori parduoti, gera vie
ta del biznio, netoli pamares 
kur vasara galima maudytis 
dykai. Kelio pradės rudeni ce
mentuoti ir bus toks platus 
kaip pro Asbury Park, tada ne
bus galima pirkti už ta preke. 
Kas turėtu akvafa praszau at- 
siszaukti per laiszka o pranc- 
szu kaip ežia galima su auto- 
mobilium atvažiuoti ant geru 
keliu. Mano adresas:

John Kavalauckas, 
Box 73, Wilson Ave., '

Port Monmouth, N.J.

du atėjote in miszka?
— Kirsti atėjome.
— Tai kodėl judu nekertat!
— Tu pusgalvi, pusgalvi. 

Kaip gi mudu kirsime, kad kir
viu neturime.... Užmirszome isz 
namu pasiimti. Ar supranti?

— Suprantu. Na tai eikite 
ir atsigabenkite.

— Koks tu žioplys. Juk 
saule žemai, netoli vakaras pa
kol pareisime namo, pa'kol su- 
gryszimc, tai bus ir rtas. Rytoj 
nueisime.... O dabar siikuVkimc 
ugni ir iszvirsime koszes.

Sukrovė jie lauža bet neturė
jo kuo padegti. Pasiėmė miltu 
ir katilu, bet užsimirszo degtu
ku. Nuėjo vyriausiasis brolis 
atsineszi ugnieš. Eina, eina ir 
sztai priena dideli, labai dideli 
ąžuolu stovinti prie kelio: pa
matęs jis ta medi nustebo. Ste
bėjosi, stebėjosi ir sumano in ji 
inlipti. Inlipo jis iii ąžuolą ir 
žiuri, ar matyt arti degant ug
neles. Sztai,jis pamate pas 
miszka žibanezia ugnele pas 
kuria sėdi (Įlb'du'kas, pats di-

žioplys.

O dabar stikuikime

«

žibanezia ugnele

(t.40

ANT PARDAVIMO.

ar jie bus matyti kur ugneles.
Žiuri, žiuri nieko nematyti. 

Pasilipejes dar augszcziau, pa
mate jis pagiryje, po medžiu, 
kūrenasi ugnele, o pas ugnele 
sėdi senukas kaip kumsztis, o 
jo barzda sieksnine.

Iszlipo vaikinas isz medžio 
nuėjo pas ta senuką ir sako:

— Seni duok man ugnies!
— Pasek, suniuk, pasaka— 

tada duosiu, o jei nepaseksi, tai 
tau iszdirbsiu kaili ir tiktai ta
da palosiu.

— Neseksiu, 
neseksiu, — užsikirto vaikinas.

Perpyko diedas, iszpyle jam 
kaili ii’ paleido.

Jisai, sugryžes be ugnies sa
ko.

1

Jokiu bud u

New Philadelphia, Pa. — Pra
eita Ketverge automobilius 
Andriaus Geležio isz Pottsvi- 
lles mirtinai sužeidė ant kelio 
Jeva Zatauckiene isz Maryd, 
kuri mirė ant rytojaus. Motore 
aplaike perskelta pakauszi, su- 
laužta nosi, viduriu sužeidimą 
ir viena ranka konia nutraukia 
nuo stuobrio.

Garwood, N. J. 18 metu 
adgal tai szituoso kaimeliuose 
Uian Stanford ir Garwood tai 
tik uodai vaikus savo augino ir 
daugiaaše dar farraos buvo. 
Bet dabar tai jau ulyczios su 
cimanto grindimi nes jau pilna 
stubu storu ir tJt. Kas reikc del 
gj’ven'toju Uion ir Stanford tai 
daugelis apartment namu apie 
po 25 szeimynos 5 ir 6 lubu vis
kas po sziadiena. Alaveiteris 
sztymas, sziltos vanduo ir t.t., 
tai tokiuose namuose gyventi 
labai gerai nes nereikė tropais fe • • A • * MM . •

— Visiems gerai ežia žino
mo graboriaus, jau mirusio 
apie puse metu atgal, vėl. Fra- 
no Kavaliausko name rado in- 
rankius virt munszaine — tuk- 
staneziai galonu, nes buvo, 
mat, graboriaus namas kur pri
rengdavo numirėlius ir buvo 
ten visos kitos reikmenes gra- 
boriavimui.

Su laiku policija suuodė, kad 
yra skirtinga nuo graborystes 
užeiga, nes mate žmones lan- 
kaneziuosius kitokiais tikslais. 
Rado net dabotoja ir munszai- 
nes kelias baczkas, raugo irgi 
keletą baczku. Suaresztavo 
sarga, bot savininko neranda, 
nes nežino kur ir kas jis yra.

Tokie dalykai jau ne naujie
na. Pasirodo, kad tas žmogus 
gyveno isz degtines, buvo pa
siturįs, jo verte sieke iki $75,- 
000 jam mirus. — V.

jau

nes

PADEKAVONE

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. Mali. Avė.

Mahanoy, City, Pa.
arba pas:

John Goyne,
227 W. Center St., 

Mahanoy City, Pa.

4 Reading 
lines

$4.00

■ *

durno kaip kumsztis, bet barz
da nuo sieksnio: sėdi senukas r 9
pas ugnele ir verda Ikoszc. Pa- 
sidyvijo vaikinas isz senuko, 
iszlipo isz aržuolo ir nuėjo pas 
ji praszyti ugnies.

— Duok, šcnu’k, ugneles!
— Pasek, vaikeli, pasaka—

T“ n

— Tegu beprotis eina iesz- 
koti ugnies. Asz ieszkojau, 
ieszkojau ir negalėjau rasti. O 
apie tai, kad diedas jam iszlu- 
po nugara, jis nieko neužsimi
nė.

Nuėjo žioplys. Eina, eina žiu
ri stovi labai didelis medis, net 
ligi dangaus. Jis inlipo in ta 
medi, apsidairo aplinkui, žiu
ri ugnele po medžiu ka-tik ži
ba, o pas ugnele sėdi senukas, 
pats kaip kumsztis, o barzda 
nuo sieksnio. Jis nuėjo pas ta 
seni ir sako:

— Sveiks^ sen i!
O senis atsako:

lipinėti, pelenai iszneszfi, ang
liai ir malkos atsineszt.

Fabriku yra United Alumi
num Co., Garwood dirba dra
ins, peczius ir daugiau kad net 
ir naktimi dirba. Katrie ežia 
gyvena tai labai smagu ir dai
liai iszrodo nes tik ka pavasa
ris prasideda. Taipgi trys Lie
tuviai turi mažas farmas, Jno-
zas Žalionis savo st ubą ant 2 
szeimynu tarp aržuolu. Dar 
daugelis miszku yra ir lotu del 
pardavimo. Su maža farma tai 
tas pat kaip ir su mažu bizniu.
Žemo Jabai gera kad pavasaris 
pasirodytu ir galėtu jau žemo 
dirbti nors pradžioje Balan
džio. Bet kaip dar dabartės jau 
9 diena Gegužio ir dar negali
ma nieko gero nes tankiai dar

Didžiai Gerbiamas Ponas
M. Lapinskas. 

Mallonus Tautieti!
Pirma kart po Szvencziu Ve

lykų užėjus in Centro Komite
tu radau pakvietimu atsiimti 
isz paszlo apdrausta lais^ka. 
Koki-s mano buvo nustebimas 
ir džiaugsmas, kuomet atida
ręs laiszka ir sužinojus apie 
prisiutftima auku taip žymioje 
sumoje, kad galėsiu padengti 
žymia dali skolų, padarytu 
naszlaicziu iszlaikymui, to žo
džiais iszreikszti negaliu! Ta
riau savo szirdyje: Dievas Vi
sagalis ir Toisingasai, Kuris 
tarė — duokite, o bus jums 
duota — galės jums, broliai 
tautiecziai, szimteriopai atly
ginti.

Sziuo praneszdamas, kad esu

Dubeltavas 
" Tikietas 

1N

NEW YORK A
ARBA

$ 5.00
Up-The-Hudson Upes
NEDELIOJ 19 MOJAUS

Specialia Treinaa Subatos Naktį

Isz ryto 
.. 1:00 
. 12:59 
.. 1:51 
.. 1:30 
.. 2:19 
.. 2:4G 
.. 7:10

• •
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palijd tai per slapia dirbti, 
ąi tik vardas farmerio.

Qerak kad. szapu ežia yra in- 
ynles tai gali dirbti, Elizabethel

Qeral kad szapu ežia yra in-

gavės jusu siunstus 1190 dol. 
23 centus meldžiu pareikszti 
Vilniaus Lietuviu Lalbdarybos 
Draugijos Centro Komiteto ir 
naszlaicziu vardu visiems dar
buotojams ir aukotojams nuo- 
szirdu aeziu! Su tikra pagarbą, 

Pirm, Kun. P. Bieliauskas,
n- -

Isz 
Shamokin ............
Mt. Carmel........ ..
Ashland ...............
Shenandoah ........
Mahanoy City ... 
Tamaųua ............
Jersey City pribus
New Yorke, Liberty St pribus 7:20 
Now Yorke W.23rd St. pribus 7:53

Pasažieriui dol Up-the-Hudson 
palms laiva iszplaukiant isz Jer
sey City 8:20 ryte Standard Time.

GRĮŽTANT— Troinąs apleis 
apleis New Yorka nuo W. 23rd 
St. 7:47 vakaro, nuo Liberty St. 
8:00 vakare, isz Jersey City apie 
8:15 vakare, pagal Eastern Stan
dard Time.

PANEDELIJ 10 JUNIAUS 
Keturiu Dienu Ekakurcija su 

Palydovu in 
MASHINGTONA, D. 0.

Tikietas $30.50 apmoka visus ok« 
pensus. Del dauginus informacijos 
raižykite ant sekanezio adreso 

JOHN M. ROL1N, D. P. A. 
Willliatnaport, Pa. 
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? I."J nąigiyi1 
rejo ugnies ir sugryžo pas savo 
brolius. *

— O ka, kvaily, radai ug
nies!

— Radau. O judu kiek tai 
valkiojotes, valkiojotes ir ne
radote,o asz rodos neseniai nu
ėjau, bet radau.

— Kur tu, žioply, ugnies 
radai! •

— Kur asz radau! Insili-;

nuėjau in giria ir pagavau žul- jnantis ugnele, o pas ugnele se-
I 

ir jojau namo, bet asz už juos- barzda sieksnine. Asz nuėjau 
pas ji ir gavau ugnies.

Kaip, ar tau senis ne iszpyle 
kailio! ' <

— Ne, neiszpyle. O jud
viem kaip buvo!

— Nidko ir mudviem, nie
ko nedaro, — melavo broliai 
vos pasijudindami del skaudė
jimo.

— Aeziu, sunau.
— Duok senuk, ugneles.
— Asz tau duosiu ugneles 

bet tik tuomet, jei paseksi man 
pasakėlė. Jei nepasakysi, tai 
bus bloga.

MM——to

ri.
Paseksiu, tėvuk, jei no-

■" 1 1 1111

iimi

—
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— Na, gerai. Sek, paklau
sysiu, kokiu tu man nebūt u ■ 
daiktu pripasaikosi

— Tėvuk, viena karta asz pau in medi, pamaeziau kure-'
nuėjau in giria ir pagavau žul- jnantis ugnelė, o pas ugnele se
ki. Asz užsisedau ant to zuikio di diedukas kaip kumsztis o jo 
ata —a m to to M to to

• • » •
f

zuikiu

tos turėjau kirvi. Joju, joju asz 
ant zuikio, ugi atsisukęs žhiriu 
kad asz isz-notycziu kirviu tam 

nukirtau pasturgali.
Kas ežia daryti! Beda! Toliau
joti jau ne begalima, reikia 
kuo nors pasturgalis pririszti, 
bet asz isz namu virves nepasi
ėmiau. Ėmiau joakoti feavo 
keszcniuose, ar nerasiu kartais 
kokio raiszczio. Bet kur tau — 
neradau. Bet sztai apsidairiau, 
žiuriu — stovi jaunas medukas 
Ėmiau nusilaužiau nuo jo sza- 
kute ir su ja pririszau zuikio 
pasturgali užsedau ir vėl nujo
jau. Joju, joju, bet atėjo man in 
minti pažiūrėti, ar nenusitran- 
ke zuikio pasturgalis, pažiurė
jau atgal, ugi nuostabus daik
tas: iszauges užpakalyje manos 
didelis, labai didelis aržuolas, 
sakau, toks didelis kad net 
dangų remia.

Asz galvoju sau: kas daryti ?
Reikia lipti in dangų, pažiū

rėti. !
Lipu, lipu ir inlipau in pa

ežiu virszune....
Isz aržuolo virszunes pasis- 

tebiau viena, antra, trcczia kar
ta, susigriebiau už dangaus 
skliautu ir inlipau in dangų. 
Vaikszczioju po dangų, žiūri
nėju, dairausi ir gėriuosi, vie
nur aniolai, kitur gerieji, tei
singieji žmones linksminasi.

Tai teip diede!i.
— Na tai labai gera. Geras 

tu man, vaikinas. Imk dabar 
kiek tik nori ugneles, — pasa
ko senukas ir nusijuokė.

Pasiėmė žioplys kiek tik no-

— Na tai virinte koszea.... 
Asz valgyt noriu, — sako kvai
lys..,..

Prisivirė jie koszes, pavalgo 
vakarienes pernakvojo lauket o 
ryte ėjo namo atsigabenti kir
viu.

«t

ELEKTRIKOS
KOMPANIJOS

NAUJI SZERAI

Pennsylvania Power & Light 
elektrikine kompanija iszdave 
nauja Stock’a arba Szerua. Tie 
szerai parsiduoda dabaf tik po 
$97., atnesza penkta ptocenta 
ir procentas mokamas kas trys 
menesiai. Daugelis musu Lietu
viu turi tos kompanijos 7 ir 6 

m to a toa to . a

*

The Musician
% 

learns to play one note at a 
time — slowly and painfully 

t but finally wins success by 
keeping at it day after day 
REGULARLY and SYSTEM
ATICALLY.

So it is with building a for
tune. 34c a day saved and in-

Pennsylvania Power & Light Company

ft?:

f*

Į

* r

vested in our $5 Preferred 
Stock on the installment plan 
—a few dollars regularly every 
month — will soon make you 
the owner of a safe DIVIDEND 
PAYING investment. And the 
payments are easy — only $10 
a share a month for

orr ____

COMULATIVE PREFERRED STOCK

»*■

P

Buy your shares 
from any cm* 
frloye of the 
Company—they 
are our salesmen

<•

J

Cut out and Mail Coupon Below to Subscribe 
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PENNSYLVANIA POWER ft LIGHT COMPANY 
Preferred Stock Dept., Allentown, Pa.

(Mark X In □ meeting yoor requirements)
□ I wish to aubecrlbe for..—™eharee your S5 Preferred Stock at price 

of 197.00 and accrued dividend per abare. Send bill to me ahowlDg saact 
amount due.

□ I wish to subscribe for.—.....shares your SS Preferred Stock on Easy 
Payment Plan of S10 per share down and *10 per share per month until 
WIM and accrued dividend per abate hat be?n paid.

□ Please ship..™™..shares your W Preferred Stoek at and 
accrued dividend per share with draft attached through

• .

□ ! with to oubocrlbe fpr.

•mount due.

I, M a

W»V ■*
' I'.

Payment Pion or fio per enure aown «na viu per en«i 
WM and accrued dividend per ehare hao hepn paid.

~ Please ohlp.—™™™.aharea your W Preferred stoci 
accrued dividend per ehare with draft attached through

♦

Win tf TnrBink,
Hmm .......
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We maintain a 
Resale Depart* 
ment to assist 
and advise our 
stockholders 
whomaywlshto 
sell their shares
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procento szerus ir jie žiho 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 kompanijos ofisuose 
arba per bile koki darbininku 
dirbanti prie tos kompanijos 
arba iszkirpkite kuponą isz di
delio apgarsinimo ant szito . 
puslapio ir nusiunskite ant Če
rniaus padėto adreso.
Pennsylvania Power&Light Co.

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

Allentown, Pa.

<• <•
SKAITYKITE

o
•įSAULE"

t

ŽIŪRĖKITE !
Lietuviszkas Plumeris

Uždedam ir Pataisom 
Blekinus Stogus. 

Invedam in Namus Szilumas 
ir Maudykles.

Su virsz-minčtais reikalais 
kreipkitės pas savo tautieti

Al. Ramaszauskas 
619 PINE HILL STREET 

MINERSVILLE, PA.

ISZPILDOME VISU 
DAKTARU RECEPTUS

H

Turime Visokiu Daigtu 
Ligoniams, teipgi ir patentuotu 
gydoliu UŽ nupigintas prekes.

APTIEKOJE PAS

Litschs’ Drug Store
14 E. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

, < CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,358.62

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

G. W. BARLOW, Pres.
4. FERGUSON, Vice-Pros4rKas.
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