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ISZ AMERIKOS
MALDOS

NEPAGIALBEJO

DOVANA NUO TĖVO
APGAVIKAI ISZGAVO NUO 

ŽMOGAUS $8,000 NAUJU 
BUDU.

fe

Banditai iszrito truki nuo geležinkelio ir jin apiplesze

KUDIKIS MIRĖ IR DABAR 
VALDŽE ARESZTAVOJO 

TĘVA UŽ ŽUDINSTA.

Wewaka, Oklahoma. — Bu
vo aresztuotas ir uždarytas 
kalejiman kaip žmogžudys tū
las Harry Freer, 35 metu am
žiaus žmogus, įkuris maldomis 
norėjo iszgydyt savo 
dukrele.

Pasirodo, kad Freer vra die- 
v nota s fanatikas.

mažute

rnTokia v ra

DAVE JAM $25,000 
NETIKRAIS 

PINIGAIS.

Latakus Ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adreso I
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,

? MAHANOY CITY, P ALI MAHANOY AND A STR.,
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F. W. BOCZMOWHKI, Editor.

AUKA TAMSUMO

41 METAS

KRUVINI PREZIDENTO 
RINKIMAI; 18 UŽMUSZTA 

DAUG SUŽEISTA.
Mexico City. — Nedėlioję at

sibuvo rinkimai naujo Meksi- 
koniszko prezidento, kurie ne
apsiėjo be praliejimo kraujo.

A1 e k si k a a t si'bn vi nėjo 
prieszingu partijų.
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Arti Saugus, Ua Ii forui jos, banditai iszrit 
1

o nuo begiu Southern 
po tam užklupo ant pnsažieriu kuriuos apiplesze nu > 

Bledes padaryta ant daugelio tiikstancziu doleriu.

West (’oast 
brangenylbiu.

ISZ DIDELIO DIEVISZKU- 
MO APDEGINO BAISEI 

MERGAITE.
r

■t! Mi
Krokvas, Lenk. — Osztaszo- 

vo atsitiko baisi tikybos dra- 
Tiime kaime 

vaisiiecziai Koszela
’niu laiku pasidarė labai die- 
I v uotą.. Motore daug meldėsi ir 
priversdavo savo vyra ir sze- 
sziu metu dukrele praleisti 
liuosa laika ant mukios. Ana 
diena Koszela atsikėlė 
anksti, užkure krosui, 
(lino vyra ir dukrele 
minuse primine 
szventadieni (o buvo tai Nede- 

melslis

I
! ma.

Po visa 
musziai 
Kandidatas Pascual 'Ortiz Ru
bio laimėjo dhlumu balsu ant 
Taut iszkos Revolt nei jonierisz- 
kos Partijos.

Pagal trumpa apskaitymu 
tai 18 žmonių likos užmuszta o 
szimtai sužeista musziuose ko
ki kilo tarp žmonių. Manoma 
kad tai mažai.

BAISUS ATSITIKIMAS.
Sroda, Pozrtamius. — Czio- 

naitinejo cukrinioje isz ryto

. .--- - „ - <1 -

gyvenanti
paskirti1

'4 »Į
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“kraja- 
isz Austrijos susidrauga

vo ir pasakė Jonui Zupanui, 
2643 Webb uly., buk kėlės die
nas adgal atvažiavo in Ameri
ka isz t?> paties kaimo ka ir 
jojo tėvas, atvežė jam labu die
nu ir dėžute su 25 'tukstan- 
cziais doleriu dovanu. Dėžutė 
atidarė ir Jonas savo akimi 

gus.
Apgavikai nordjo idant Jo

nas pastatytu kaucija kad jisai 
i tikrai yra tuom, kuriam ketino

nai
Philadelphia. — Du 
: > >

’!

ir, 
jiems

labai 
p:ibu- 

pir- 
apie

'Hlj
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ir jo pati. Prisiskaitė religiniu nuito .pinų
rasztu, jie tvirtai tikėjo, kad 
tikėjimas yra toks galingas, ; 
kaip kunigai sako. Juk szven- . .
tas rasztas paduoda isztisa ei- Jatoikli pinigus. Jonas nuėjo m 
le atsitikimu, kur per maldas ' Kensington National banka,
tas rasztas paduoda isztisa ei- .

ligoniai pasveiko, net numi-! ištraukė 8,000 doleriu ir pada-1
relini prisikėlė. Priesz maldos lve apgavikams kurie pasakė

galybe” nieko nereiszkia nei .iuos indės in ddžuke drau-j 
ge

teeziaus 
neklausė.

i < 

vaistai, nei daktarai.
Taigi Freer ir netikėjo 

jiems. Jo duktė sunkiai susir
go difterija. Freer pasiszaukc 
daktaru, nes to reikalauja (>k- 
lahomos instatymai, 
daktaro patarimu
Daktaras pasakė, kad in mer
gaites krauju reikia' i n leisti 
difterijos antitiksino, nes tik 
tas gali jos gyvybe iszgelbei. 
Freer atsake, 'kad Dievo galy
be esanti galingesne už viso- 
iits •ai^jtokpimis. Ir jie neleido 
daktarui mergaite gydyt. Vie
toj jis pasiliejo maldakny
ges ir atsiklaupęs pradėjo mel
stis, kad Dievta.s parodytu ste
buklą.

Mergaite mirė. Daktaras 
parasze maldžiai raportu. Fa
natikas tėvas tuoj buvo aresz- 
tuotas ir uždarytas kalėjime. 
Ji kaltina savo kūdikio nužu
dymu.
TRŪKIS NUPJOVĖ ŽMOGUI 

GALVA.
Colurribia, Pa. — Mikolas Bu- 

zidora, 48 metu, tėvas septynių 
vaiku likos užmusztas per tru
ki kuris nelaimingam žmogui 
nupjovė galva. Buzidora tame 
laike bego per geležinkeli nuo 
palicijanto kuris norėjo ji su
imti ant va ra n to iszduoto per 
jojo paezia. Nematy-damas at- 
beganezio trūkio, užbėgo tie
siog priesz ji su baisioms pa
sekmėms.

DŽIURE ISZGERE VISA 
DAVADA.

Columbia, S. C. — South Ca
rolina Supreme siūlas baisiai 
iszbare dvylika džiurininkus 
kurie nusprendinejo ar George 
Buckhatteris ’buvo kaltas lau
žymo prohi<bi ei jos tiesu ar ne. 
Turėdami priesz save davada 
47 bonkas naminio alaus, kuri 
gere ir svarsto ar geras ar ne 
— ant galo visa iszgere (o gal 
ir buvo geras). Kada slidžia ju 
užklausė ar kaltininkas vra 
kaltas pagal davada tai džiu- 
rininkai atsake kad priesz ji 
neranda jokios kaltes ne'dava
do.

mirė.

ISZGELBETAS PER 
PETNESZAS.

Chicago. — Kokis tai Italas 
bandė nudurti palicijanta Pres- 
tona laike kada tasai norėjo ji 
a regzta votį. Peilis perdure pa- 
licijantui inandiera ir popieras 
kurias turėjo kiszeniuje ir atsi
dūrė in petneszu segute. Tokiu 
bud u palicijantas iszsisaugojo 
mirties bet aplaike maža žai- 
duli. Italas uždarytas kalėji
mo ir tiek gavo kad jam atsi- 
norOH ant viso gyvenimo užpili- 
d i ne t palicijanta.

lioje) primine jiems
d
miegojo asztuoniu menesiu ku- nistas Milleris, paliepė darbl- 
dikis. Tame Koszela iszejo in niekui Raukui idant ineitu in 
kiemą isz ko pasinaudojo jojo į katilu ir ji iszezystytu. In va-

Irauge su mergaite. Lopszyje apie asztunta valanda, maszi-
nistas Milleris, paliepė darbi-

. ;

m kitais pinigais, bot Jo-j 
nas ncužtemino kaip greitai, 
apgavikas insidejo pinigus in 
kiszeniu uždarvdamas dežukia 
tuom paežiu kartu.

Jonas po dvieju valandų ati
daro dežukia su džiaugsmu bet 
greitai pabalo, persitikrinda
mas buk pinigai buvo tiktai to
ki kokius aktoriai naudoja ant 
perstatymu. Norints palicija 
apgaviku jeszko bet tieji su 8,- 
000 doleriu dingo jeszkoti pa- 
nasziu kvailiu. — Apsisaugoki-
tęs nuo tokiu!
NEDORAS SŪNŪS 

PRIEŽASTIMI
MOTINOS MIRTIES.

Sunbury, Pa. -— Nu6 porsi- 
gandimo, susijudinimo ir gai
lesti es, mire Mrs. William IL 
Benry, 78 metu, kada josios 
sūnūs insigavo nakties laike in 
josios sztora tiksle apvogimo, 
kada tėvas buvo ta diena isz- 
važiaves iii kita miestą, 
liaus likos aresztavotas ir 
darytas kalėjime. Sūnelis bu
vo atsėdėjas 'bausme už koki 
tai prasikaltimu ir taja diena 
buvo paleistas. Parėjus namo 
pareikalavo nuo motinos pini
gu kuriu negavo, todėl nutarė 
apvogti motina.
SUDEGE VISAS KAIMELIS;

200 ŽMONIŲ BE 
PASTOGIŲ.

Edmonton, Alta, Kanada. — 
Apie 200 žmonių pasiliko be 
pastogių per sudegimą kaime
lio Thorslid nuo deganeziu gir- 
riu. Bledes padaryta ant 160 
tukštaneziu doleriu. Daug žmo
nių apdegė gelbėdami savo ra
kandus.
DVI UŽVYDŽIOS MOTERES 

PABUDINO NUMIRĖLI.
Meksiko City, Mex. —- Stul

gai mirė turtingas ūkininkas 
Gar/a de la iPena. Lavonas li
kos pamigtas ir indetas in gra
bu kuri apdėjo žiedais. Sztui 
ateina atlankyti numirėli ko-

Ve-
UŽ-

Fiver truki

< < rTETE PAPJOVĖ 
MAMYTE!” 

Ten n. 
'mergaite,

Memphis, Tenn. — Szesziu 
metu 'mergaite, valgydama 
obuoli, muejo. pas kaimynus ir 
ihalszini, be jokios baimes pa- 

“tete papjovė mamyte!” 
Kaimynai isz pra'džiu nenorėjo 
kūdikiui tikėt bet perimti aky- 
vumu, norėjo pažiūrėt 
teisdbe.
Mrs 
mergaites,

sake:

Ir
James

O*

ar tai
tikrųjų radoant

Brennen, motina 
Įulinezia ant grin

dų su perpjauta gerkle nuo au- 
o galva buvo 

beveik nupjauta. Tuojaus susi
rinko myne žmonių jeszkoti žu- 
dintojaus. Brennen inbeges in 
koki tai tuszczia narna, užsida
rė jame ir pra'dejo szaudyt in 
minia žmonių, sužeisdamas ke
lis. Po keliu valandų pasisekė 
pasiutėli suimti.
NUŽUDĖ MULA ISZ MEI

LES IR PATS SAVE.
Custer, TU. — (Hen Jameson 

gailėjosi ir mylėjo sena

sies lyg ausies

taip 
mula su kuriuom dirbo kasyk
lose per keliolika metu, o idant 
jojo niekas neskriaustu, nuta
rė jam padaryt gala o ir pats 
sau. Liejas in tvaria, nuszove 
mula po tam atsigulęs szale jo, 
paleido sau kulka in smegenis 
mirdamas in kėlės valandas li- 
goributeje.
NEMIEGOJO PER 12 METU.

•1 ■— Ste- 
apsi-

• • • Jkia tai Ona Marija Rozales, ap- 
reikszdama kad lavonas prigu
li prie jos, nes jiji yra pati ve
lionio. Pati dona Penu apreisz- 
ke kad lavonas josios vyro pri
guli prie jos ir isz to kilo bar
nis tarp moterių. Viena sake 
buk velionis užrasze 'jai ir kū
dikiui visa savo turtą, o kita, 
kad visas turtas priguli prie 
jos.

Prie graibo ndbaszninko pra
sidėjo musztyne. Staigai ne- 
baszininkas atsikėlė grabe, už
klausdamas kas czion atsitiko. 
Stdhetina kad barnis dvieju 
moterių net pa'bmlino nebasz- 
ninka isz amžino atsilsiu.

A i risziai

bažnyczioS,

AIRISZIAI SAKO BUK 
TAI STEBUKLAS.

V

Lancaster, Pa. 
isz Steeltono jniesto tvirtai ti
ki kad Dievas padaro stebuk
lą ana diena ant prabaszezinus 
kuri. Jono Wdberio isz'Szv. Jo
no katalikiszkos
Sloeltone, kuris atsitiko sekan- 
cziai: Kunigo automobilius už
sidegė po apaezia ir pradėjo 
liepsna gesinti su abiem ran
kom isz kuriu kaireji ranka la
bai apdege o deszine visai bu
vo nedalypsteta per liepsna ir 
kunigas gali tolinus laikyti ini- 
szos.

Kun. Weberis sziadien lan
kosi pas savo sesėre Marijona 
Weber.
JAU IR TĖVAMS NEVALIA 

BAUSTI VAIKUS.
Reading,

metu amžiaus, 
ton, paliepė aresztavoti savo 81 
metu amžiaus tęva, už sumu- 
szima. Senas Szimas teisinosi 
priesz su'da kad jisai, kaipo tė
vas, turi liesa nubaust nepa
klusnu jojo'dukrele kuri nak- 

o p riek tam su
savo drangoms girtuokliavo ir 
kele stu'boje toki triukszma kad 
jisai negalėjo miegot.

Sudas vienok ant to jo iszsi- 
teisinimo menkai paiso ir nu
baudė ji kalėjimu aut 20 dienu 

persergejimu kad baustu
jaunesnius vaikus o ne moeziu- 
tes.

Isz Visu Szaliu
............ .. ........................................

POPIEŽIUS NETEKO DAUG 
PINIGU PER SUBANKRU- 

TINIMA BANKO
Rymas. — Popiežius Piusas 

teipgi buvo vienas isz tuju ka 
neteko daug pinigu per su- 
bankrutinima Banco Bombel- 
li, vienos isz seniausiu banku 
Ryme, kuris subankrutino ant 
milijono doleriu. Daugeli kar
dinolu taipgi neteko pinigu.

SAVŽUDINSTA MINISZKOS
Geneva. — Ant Szvaicariszko 

— Ttaliszko rubežiaus, 
surastas lavonas jaunos 
nyszkos vardu Ballano,
atidavė in klosztoriu idant ne
galėtu teketi už žmogaus, ku- 

I • J * 11 T "i * *

I

likus 
mi- 

lv tiria

Naszlc 62Pa.
Magdalena Ars-

neapkentė. Prie jo-

nebuvimu. Koszelev:ii pagriebė I landa po tam, m'^szinistas pa
liepė kitiems darbininkams 
uždegti ugni po katilu, neisz- 
tyrinedamas pirma, Vir jame 
kas randasi, nes visi užmirszo 
apie Kankina. 

Apie, piet,

isz lopszio savo kūdiki ir iii-! 
mete in krosui. Paskui norėjo ' 

i inmesti ir mergaite, bet verks
mas kūdikio ir mergaites isz- 
girdo laii'ke vynas ir inbego in 
grineze. Baisus-persistatė jojo 
akims reginys.

Palei krosui stovėjo žmona 
su apsivcluscis plaukais ir ap
degusioms rankomis; krosu i je 
ant deganeziu malku gulėjo 
kūdikis o beprote motina stū
mė mergaite iii krosui. Tik su 
dideliu vargu pasiseko vyrui 
isz krosnies paliuosiuoti duk
rele isz motinos ranku.

Laike teismo, motore ramiai 
apsakinėjo, buk norėjo nuezys- 
tyt nuo grieku savo dusze Ir 
duszes savo vai'ku kaip tai pa
daro Abnahomas paaukauda
mas savo vaikus. Kūdikis ta 
paezia diena mirė o motina 
uždare prieglaudoje del pami- 
szeliu.

GIRTUOKLIS 
SUĖSTAS 

PER MEITELI.
— Tukus kaimietis

t

t i mis valkiojasi

kada 
jau gerai užvirė katile, 
mine apie darbininku kur lais
vo nusiustas in katyki. Tuo- 
jaus iszleido vandeni, bot ant 
dugno katilo rado kaulus ne
laimingo žmogaus. Kūnas nu
virę nuo kaulu.
1 i kos a reszta vot a s.

vanduo 
atsi

Maszinistas
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BROLIS NUŽUDĖ TRIS 
SESERIS.

Batlvaldt, Moravije. — Me
te 1924 likos nužudytos trvs • • • 
seserys Kriszki. Norints poli
cine visur jeszkojo žudinto- 
jaus, bet negalėjo jojo pedsa- 
kiu susekti ir gyventojai in 
laika konia užmirszo apie La
ja baisia žudinsta. Dabartės, 
po penkių metu, žandarai ne
tikėtinai surado kaltininką, 
kuris buvo nužudytu tikras 
brolis gyvenantis St i rijoj. Zu- .

Los Angeles, Calif, 
betinas psikologiszkas 
reiszkimas buvo ant tūlo 32 
metu amžiaus Francuzo Marti
no Lefrau, jaigu tai Imtu tei- 
sylho kaip 'jisai tvirtina kad 
nuo deszimts metu nemiegojo 
ne vienos minutos. Jaucziasi 
sveiku ir gana drūtu. Daktarai 
tyrinėja ta apsireiszkhna. Aky
va, kaip jam nepasiilgsta tasai 
ilgas laikas.
DIENOMIS SKELBE DIEVO 

ŽODI, NAKTIMIS VOGĖ.
New York. — Maurice John

son, 25 metu, dienomis skelbe 
Dievo žodi 'bet isz priežasties 
blogo atlyginimo, naktimis su 
keliais draugais apipleszdavo 
namus ir ant galo likos aresz- 
tavotas.

Kada jojo audžia, užklauso 
kuom jisai ant tikrųjų yra, tai 
Johnsonas staeziai atsake: ir 
vagim ir pryczeriu. Gavo už 
tai szeszis menesius kalėjimo.

rio tėvai 
sios surasta gromatele, kurio
je rasze: 
ant
szios ant ano.
PARDAVĖ PACZIA BŪDA

MAS GIRTU, PO TAM 
PASIKORĖ. %

Odesa. — Kaime Dmitrevka 
Timofigeff, 

mas gerai užsigeriąs

4 (

szio svieto
1 y

kaimuotis

t

SU

Mrs. Morta

JAUTE KAD JOSIOS 
PRIVALUMU YRA

NUŽUDINT SAVO VYRA.
Dalias, Tox. —

Almoliada, kurios teismas trau
kėsi czJonais už nužudinima 
savo vyro, paaiszkino sudui 
buk nužu'de savo vyra isz se- 
kanezios priežasties:

em ona is 
vyro,

“Nužu
džiau ji del to nes ja'ucziau buk 
tai yra mano szventas privalu
mas 'atimti jam gyvastį, idant 
kita motore ji nuo manes ne- 
paveržtu.”

Lindimtojai liudijo apie bjau
rius dai'bus Almohado su ki
toms motereims, kad audžia lie
pė visoms motorems apleisti su- 1 V idn o paežiai nužudyto vyro pa
liepė užsikimszt ausis idant ne
girdėtų ‘bjauriu iszpažinimu 
liu'dintoju.

Iv

/■L 4

Netekau szirdies
o gal ir du-

buda- 
vodka.. „ » 

nusivilko pas savo dranga kur 
da daugiau pasigėrė. Vos pas
tovėdamas ant kojų, prikalbi
no savo dranga, kad jisai pirk
tu jojo moterių. Draugas suti
ko ant to ir motero parojo in 
namus pirkėjo, nes matyt jai 
patiko naujas locuininkas. 
Po ganei dideliu magaryczln

i.

naujas
Po ganei dideliu

ispadorius nusivilko namo, .. _ - _ * ~ k

Lvavas.
isz kaimo Grulczn, nuvažiavo 
ant.jomarko in Kelmą, tiksle 
pardavimo meitėlio. Nepasise
ko jam parduoti meitėli ir isz 
tojo nuliūdimo nutarė paskan- 
dyti savo nuliūdima pas 
Mauszku ir pasigėrė. Užlipęs 
ant vežimo, važiavo atgal na
mo su meitėliu, kuris nieko no 
odes per visa diena, pradėjo 
užklupinet ant gaspadoriaus, 
o tas būdamas girtu negalėjo 
atsispirt meitėliui, kuris per
verto girtuokli iszede jam vi
sa szona.

Kada arklei privažiavo prie 
grinezios, o gaspadorius isz ve
žimo ne iszlipo, szeimyna iszc- 
jo pažiūrėt kas su juom atsl- 
tiko ir rado gaspadori mirsz- 
tanti, o meitėlis jau baigė ap- 
griaužiuet koja ir ranka.. Mei
tėli užmusze, bet kas isz to 
kad jau gaspadoris »buvo ne
gyvas.

gyvenantis St i rijoj, bu
dintojas neturėdamas pusil
gio savžinios, prisipažino, buk 
tai jisai nužudė savo sesutes, 
kad užgriebti juju dali palik
to turto per mirusi tęva.
NEPAPRASTAS

REGĖJIMAS 
ANT DANGAUS.

Adrianapolius. — Apie tre- 
czia valanda 'iiaktije, žmonis 
likos pabudinti isz miego per 
trubeles signola. Isz pradžių 
mano kad kur dega, bet kaip
gi nusistebėjo paregėki szvie
ša ant dangaus, kurioje aiszkei 
davėsi

■

gaspadorius nusivilko namo, 
palikes motore pas savo dran
ga. Ant rytojaus iszsiblaivinos, 
atėjo iu namus draugo parei
kalaudamas sugnažinimo mo
lėtos, bet draugas apie tai ne 
norėjo klausyti. Tada vyras 
parėjės namo isz gailesezio pa
sikorė tvarte.
RETAS IR NEPAPRASTAS 

ATSITIKIMAS.
t

Limoges, Francija. — Metas 
adgal madame Joanne Lascon- 
jaras pamėtė szliubini žiedą
nuo pirszto kuris insirito in 
žiurkių skyle. Ana diena paga
vo slaistose peliuke ant kurios 
kaklo radosi užmautas josios 
žiedas. Matyt žiedas užsirito 
ant mažos peliukes kaklo ir su 
juom užaugo.; e i

NEPAPRASTA DOVANA 
MARIU.

F**

Bercelonie. —- No senei, ne
toli czionais, vieno vargingo 
žuvininko tinkle pakliuvo ko
kis tai samanomis apaugias 
daiktas. Kada ji nuezystino, 
priesz žuvininko akis pasirodo 
iszkalta isz bmngaus murinu- 
ro Szvencziausios Paneles sto- 
vylas, trijų pėdu didumo. Sto- 
vylo .veidas laibai puikiai isz- 
drožtas 
vaikais. Žiniunai senoviszku 
užfioku tvirtina, buk stovylas 
pragulėjo vandenije 
szimtmeczius. I______
siūlo už wtovyla daug pinigu, 
bet jisai nenori jo parduot.

ir apsiaubtas trinai

_ i kelis 
Žuvininkui pa-

matvt krikszczionisz- 
kas kryžius apsiaubtas penkio- 

žvaigždomis.
žmonis labai pabūgo.
TĖVAI ISZBADE 

MERGAITEI AKIS.
Corbre, Francije. — Vyras 

paezia gyvendami kaimo 
Gave, Katalonijoi, likos suim
ti per kaimynus ant karszto 
darbo kada isaba-dinejo akis sa
vo szesziu motu dukrelei idant 
daugiau atkreipi atydofc ant 
m i oi a sz i i h 1 i ng u žmonių 
ubagavimo.

Kaimynui suhegia ant riks
mo kūdikio ir atėjo in grinezia 
in pati laiku kada mergitei 
iszbade akutes liet per volai 
idant jaja iszgialbet isz ranku 
velniszku tėvu.
BOMBA SUDRASKĖ

ŽMOGŲ IR KARVE.
Hyderbd, Tndije. ~ Tūlas 

Imi ūsas eidamas laukan susi
dūrė su karve, kurios nemato 
ant ‘kelio. Sztai kilo baisi eks
plozija kuri sudraskė karve ir 
žmogų ant szmoteliu. Pasirodo, 
kad žmogus noszesi su savim 
dinamitine bomba. 
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biznieriai ne greitai 
Amerikoniszkais 
Amerikoniszkas

Musu 
susilygins su 
biznieriais nes 
biznierius piginu gali paleist 
tavoru nes parduoda tiktai u*z 
pinigus o musu Lietuvis džiau
gėsi isz kostumerin ant “kny- 

” Priek tam Ameriko
niszkas biznierius apsigarsinc- 
ja laikraszeziuosv, tankiai mai
no apgarsinimus, už tai visus 
pas save pritraukia; Lietuvisz- 
ki biznieriai nesigarsinu ir tik
tai laukia Dieviszko susimyle- 
jimo o jaigu katras ir duoda 
kelis colius apgarsinimo in 
Lietuviszka hiikraszti tai mano 
kad tuom daro didele gerude- 
jyste del,iszdiiotojaus. Tolinus: 
Amerikoniszkas biznierius da
bina savo 
Lietuviu
grybais a pa ilgia. Kas sziadien 
neapsigarsineja hiikruszcziuo- 
se ir kas nemoka žmonių pas 
save patraukinet ir pigiai tavo- 
ra pardavinet, tai ilgai negali 
gyvent.

Paimkime

Su laiku persimaino ir tikė
jimai hnt sviėfo — persimaino 
pažiurus, persimaino idėjos 
Kristaus, t 
pranta ir 
mokslą Kristaus, ne kaip keli 
szimtai metu adgal.

Sziadien jau (nedeginame ra
ganas ant laužu ir su pasipik
tinimu skaitome apie baisybes 
szventos Inkvizicijos.

Sziadien jau iszpaŽintojai 
Kristaus nežudo savo prieszu.s 
kad mokslą Mokytojaus isz Na
zareto sau kitaip perstatų.

’ O bet vos keli szimtai metu 
adgal, o
Protestonui kaipo ir katalikai, 
vardan Kritltaus, 
baisybes, kurias 
plaukai pasisziausze ant gal
vos.

Kada Protestonai

persimaino
Sziadien kitaip su- 

iszdeda žmones

gal ir mažiau, lygiai

papiki i nėjo
atsimenant,

langus tankiai o 
sztorai dulkėmis ir

O 4 
joj degino gyva ant laužu 
tiku” 
indukusios minios susimyleji- 
ino idant jam padarytu tuojaus 
mirti, tai minia isz jojo tyczio- 
josi. Tiem tamsuneliams nuda
vė tada, kad savo baibariszku 
pasielgimu padare didele gera- 
ddjyste ant garbes Kristaus.

Skaitydami sziadien apie tąi
lidžiaus( iszpažirttojai pripa- 

kad tieji 
baisia klaida.

mica ri_ 
“cre- 

I)r. Servetusa ir melde

visztele,tokia
argi ji negarsina savo t a voro T 
Kada padcxla kiauszini, prade
da kudakyt idant visi žmones 
žinotu kad ji padėjo 
vora.

< 
žvs 'žmones padare

savo ta- prisiartinam.

Sziadien pakalbėsime apie 
Lietuviszkas mergaites kurios 
dirba fabrikuose. Daug suvisai 

kurios da neturi 16
Dirstelėk ant jn veidu 

— gali

jaunu - 
metu, 
kada gryžta isz darini 
matyti tuojaus juju padėjimą. 
Mynios is^blyszkia, nu vargia, 
ligotos, nusidirbia lyg apkvai
to. Kas isz tokiu merginu buna 
kada paauga ? Nuo 
nebageles in fabrikus

ryto 'liega 
4, kuriuose 

oras sunkus ir troszkus, dirba 
ilgai ir prie darbo turi sėdėti 
kaip pririszta. Sngryžta namo 
su skausmu galvos, iszvarginta 
ir nuilsus. Po vakarieniai tan
kiai atsitinka kad pasirodo, be
gu ant ulyczios, ant szokio ar
ba laukia ant kampu kad kokis 
sportelis pasiimtu su savim in 
bambi Ii u ir trankosi po pakam
pes birsas žino kur. Po pusiau- 

parsivelka namo (o 
girta), motina to ne
bijosi žodi isztarti

nes mergaite dii4ba fabrike; ne 
gero neduoda tėvams, tai mat, 
valia dukreliai 'bujoti per nak
tis. Puikus praleidimas laiko 
urvose del jaunos mergaites!..

Kas bus isz tokios merginos

nakt vos 
tankiai ir 
paiso nes

kada suaugs? — kokia bus isz 
jos pati, motina ateityje. Koki 
džiaugsma atnesz del vyro. Ap- 
siveda l>et ar ilgai gyvena su 
vyru! \\vras negali pristatyt 
puikiu parodu, tada ji pameta 
arba pardavinėja savo k ima 
idant pasirodyt puikiai — gy
venimas payra ir leidžesi ant 
kelio prapulties. Pažinus savo 
klaidas (jau per vėlai) keikia 
savo tėvelius, kad jaunystėje 
davė valia ir nuo pikto negynė, 

negeriau 'merginai eiti 
žmones ant tarn va

tos, kur iszmoks naminio dar
bo o katras paimtu tokia už pa
ežiu, tui’es gera guspadine ir 
bus gera motina del vaiku ir 
gera pati del vyro.

Po visas didesnes Lietuvisz
kas apygardas isz tos priežas
ties prasiplatino daug paleis
tuvystes tarp czionaitiniu au
gusiu merginu kurios per nak
tis trankosi bambiliais urvose 
ir rodhauzese. Užklauskite tik
tai kokio naktinio sporto o 
jums pasakys kad toji ir toji 
tai yra “rotten, no good” ir t. 
t. Gaila, žiūrint ant skaiseziu 
musu Lietuvaicziu kad

Kas isz te
galima

A rgi 
pas gerus

rotten, no good

jauLietuvaicziu 
nuėjo po velniu.” 

kiu bus ateityje tai 
spėti — pabaiga na

muose paleistuvystėse, kuriu ir 
taip randasi visuose kampuose, 
o kaij) New Yorko laikras'zcziai 
skelbia tai 80 procentas pribu
vusiu merginu in ta ji miestą 
paeina isz Pennsylvamijos ku
rios veda palcistuvinga gyve
nimą urvose.

b i

greitai

Isz priežasties 
ežiu szveneziu, žmones pasiren- 
gineja ant pirkimo uždrausto 
sztofo. Ant galo, kas tai butu 
per “szventes,” jaigu žmogus 

kelis stiklelius
“szventes,” 

nciszgertu sau I 
ramybes.” 
Apie taji szlaput pageidimu 

Amerikonu, žino 
szmugleriai ir 

stengėsi pristatyt kodaugiau- 
iit tojo szlapio tavoro isz Ka

nados, Klibos ir kitur in Su v. 
Va 1stija s.

Proh i bici jos agentu i 
ir patruliuoja pakraszczius ru- 
bežiu idant sugriebt dideli lai- 

Rex,

4 4

“sausu ja” 
bu t tegeria i ir

sergsti

kuris stengėsi isz- 
zoposti gervinu

va “Rex,” 
lioduot dideli 
aplinkinėje Chicagos.

Žmonių nuomone vra ne vie
nokia: vieni linki laivui pasek
mes idant sztofa laimingai isž- 
lioduotu o kiti kad agentai ji 
suimtu — bet didesne dalis 
žmonių vra tos nuomones kad 
visus prolubicijos agentus pa- 
skandyt Michigan ežere.

Ana diena atome sau gyvas
tį San Eranciske per gaza, ko
kis tai Fred Dempe, name ant 
1438 Scott ulyczios, kuris pa
liko sekanezia gromatele del ko 
atėmė sau gyvastį: “Can’t find 
work; they say 1 am too old.” 
(Negaliu surasti darbo, sako 
kad esmių per senas). Dempe 
turdjo 53 metus. Todėl ne buvo 
taip senu, prieszingai, radosi 
drūtam amžiuje o bet negalėjo 
surasti daibo nes sziadien fab-

ri k nose'pf i {nJa' Il ill darbi nlnitUs 
kuriems da nesuejo 40 metu o 
virsz to, iszmeta ant ulyczios o 
in j u vieta priiminėja jaunus 
žmones kurio už mažesne užmo
kesti sutinka dirbti,

Buvo laikai kad žmones mir
davo isz bado bot dabar, užėjo 
laikai kad žmones turi atimi- «
net sau gyvastes, 
link juos yra 
kalnai ir turtai.

norints ap- 
sukrauti aukso

PAJESZKOJIMAI
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SURASTA
. ........................................ .........................

— Kur buvai Lyda ? Jcszko- 
jau fa ve kone adyiia laiko. No-

1 < '' ' i

j. n1. .j n
priesz jaja su (ižrusthiene^TI į 
veidu. ,

Josios veidas buvo visas pa- 
jiaudonavias isz piktumo o 
akys žibėjo kaip žverio kokio.

Vlk .... ’
.pt >4^*1 *♦ M

v

isz piktumo

Paeina isz Lietuvos,į 
kaimo,

raneką.
Sankonu kaimo, Lapalingio 
Parapijos. Seniau gyveno apie 
New Britain, Conn., dabar ne
žinau kur jis. Busiu dėkingas 
jaigu pats niįba kas ka apie ji 
žino atsiszauktu sziuo adresu: 

Jonas Petrauskas,
Box 101, 

Pajeszkau 'broli Antanu Pet- 
... .......

ah M* 11^ ‘ .r « . oi- * f i* ■ '*» ,* Fir'ii*■*’ '► -o
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— Helena 
ant galo!

Teip staigai ir netikėtinai 
paimta isz nežinių Lyda p<*r- 
sigundo ir puolė apalpus in gle*

Kada atsigaivino radosi pa-

. lim ito**4*
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Motina girdėjo visa kalba Ar
noldo pradėjo kolot ir visai 
iszmislinot imt josios jog ne- 
bagele v i ai net drebėjo 
baimes ir sarmatos.

Ant galo nežinodaniii 
daugiau diagris sieratelei. lai-

isaiplbi ncpažinstamo.riu sn tavim atsisveikint.
Ant tu žodžiu atsikėlė puiki 

mergaite nuo sziono, kuriame 
gulėjo, žiūrėdama ant kalbė
to j'a u s.

Isztrąuke abi rankas in jau
na vyruką* kuris godžei žiurė
jo in jaja o jiji atsake jam:.

— Važiuoji tik ant poros 
nedeliu Arnoldai ir nežinau 
jog norėtum ir su manim atsi- 
sveikinl.

Nusiminė ant josios tokio 'at
sakymo nes nesitikėjo 
jiji teip jam atsakytu.

— Isz važiuoju 
menesiu. .
tavim atsisveikint ant teip il-

isz guldinta puikioje lovoje Q ne- 
pažinstami veidai žiurėjo in

11

tdj'.ins,

Arnoldai ir
♦.I

idant

t

I

j 1 a iii keliu 
Argi neprivalau su

Wanamie, Pa. g(> laikot

h ,■«.

Teisingos Teisybes

Na jeigu ant teip ilga
laiko važiuoji tai privalai at-

a. « k

pinigu$ Jeigu užtektinai 
turėsi, tai kitokio prieteljo uo
rei kaki.usi. —- Nieko nebijosi, 
laba
linksmas busi ir vargo nebijo
si.

sisveikint o jeigu to no būtu
mei padaręs Arnoldai tai isz 
tikrųjų butau ant tavos užpy- 
kus.

Paėmė jaja už rankos spaus-.
kus.

į i. 1 • 1 *

r v ta kiaulei neduosi, damas druezei ir pritraukda-

— Pabvcziuok mane Ly-
J » ■ i . . i lt * ■ L 1

greitai pagausi,§ Szalti
bet jo ilgai neatsikratysi.

§ Norints sena motore tu
ri gražės panezekas ir trum
pa szle'bo tai vis velniszkai isz- 
rodo.

§ Jeigu motore kokia slap
tybe turės, o dvi kitos iszduo
li negales, tai gules ir stėnos.

§ Moterei labai galva skau- 
kada doleris kiszeniujedolerisd a

skamba; tur koki reikalą isz- 
rasti,

§
kis

idant ta doleri iszleisti.
senas jauni- 

viena 
Po su- 

pa-

Nežino kur 
gavo, 
sugalvavo: 

kaip
foras, bet jeigu 

lai ji

misli 
diena teip 
gerti ni u 
cziuotas buna 
su moteria < 
daugumas pagire.

Ar žinote? Y ra ir tokiu 
ka t vi i del savo vv- 

• t ■
moterių, 
rn! — E.

4

kad

vyras,
1 n 
a t sis k vre

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

(Boll Phone 872)
J 331 W. Centre St. Shenandoah, Pa.
1

Nubudimo valandoje flutei-j ------ i>
2 kiam goriausi patarnavimu. Pa- M 
J; laidojimu atliekam rūpestingai 4 
į ir gražiai. Busite pilnai užga- \
Ą nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvillcs 
J: jeigu kas pareikalaus mano pa- 

tarnavimu tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in dcszimts 
minutu.

A
g minutu. Bell Telefonas 872

1^4.

j MERCHANTS BANKING TRUST CO.
» , MAHANOY CITY, PA.f ------------- $--------------

Sį 3-czia Procentas už justi pinigus ir saugumas del jusu
X pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 

sąngumo«
S " MERCHANTS BANKING TRUST 00.
į! moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 

suma 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 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

:h

mas jaja prie savos. (

— pašiauše meilingai.dūk,.— paklauso, medingai.
— Ne Arnoldai. Esmn per 

sena del to. Ži

J •

kai|) jaja. Jau ne yra-j i oje bovardo

Rydama josios skrybėlė ir ma- nieks nesirūpino, 
ža pundeli riki orėjo:

— Te tu paleistuve, paimk 
savo dris'kalus ir cik kur tavo 
akys tave nesz tu ragana. Ne
sirodyk man daugiau in 'akis. 
Atsimink jog jeigu kada Ar
noldu ir privilotum ji ant ap- 
sipaeziavimo su juom 
prlikeicze tave gyva. Ne gana 
jog mano sunu apraganavai 
bet nori ir man akis apdumt.

paėmus pundeli ir

ir apleista sieratele, apie kurta

tada gimine.*

Lyda jiaemus pundeli ir 
skrybėle jie žodžio ir nenorc-

■ r M

dama daugi'au klausyt užpuo- 
linejimu piktos motercs, nuli
po kopeczioms žemiu eidama 
tiesiog ant vieszkolio neapsi
dairydama. in iszpakaii.

4 J. Ii. j’ . I a ' *

• tlinejimu piktos motercs, nuli-

tiesiog ant vieszkolio

kto takoi tam pu- 
”‘tai kūnizyr r 

gas.
M,

krest.”
I

„i

Viena syki caraa ir kuni
gai ksztis važiuoja pusivažinet 
ir prioszais juodu sustoja kuni
gas ant arklio. Kunigaiksztis 
užkluuse: ”

Garas sako:
Kunigaiksztis sako: V pa

velyk man baiku su juo pa- 
Caras sako: “neužka

bi nk, nes kita syki neturėsi ku
atsakyt, kai jis tau atszaus 
ka*.” Privažiavo areziau. Kuni
gas nulipo nuo arklio, atidavė 
garbe carui. Caras taip pat 
jam. Ir dabar kunigaiksztis sa- 

“tamsta punaszus in Die
vo tania.” “Taip,” atsake ku- 

“Tai kodėl Dievas jodi
nėjo ant asilo, o tu joji ant 
arklio.’” — paklausė jo kuni- 

“Už tai, —Mare ku
kai! caras pasiėmė pas 

o man tik
f

ko:
Taip

Kada suvisai pusvevko pasi
pylė klausimai ii’ atsakymai ir 
persi kanojo, jog nepažinsta- 
mas buvo tai josios tėvas, o 
kabantis paveikslas ir in kuri 
teip nusitomino buvo lai jo
sios motinu su savo dukriukc 
buvo atlankyt savo M
Europoje o kada sugryžo, bal
sei buvo užpykus ir iszvijo sa- 

paeze su mergaite bet po 
tam graudinosi kibai, o norints 
po tam visur jeszkojo savo pa- 
czios bet niekur ne galėjo ras
ti e ir nesitikėjo jog teip arti 
savo namu turėjo numirt. Bet 
visados tikėjosi jog gal jaja 
suras da gyva, o džiaugdama
sis jog

VO
n i gus.n

gaiksztis.
nigas, “
save visus asilus, 
arklys liko.” v

Tada caras sako kunigaiksz- 
rziui: ”
kad gausi gera atsakymu?..

ar asz tau nesakiau,
Buvo tai baisus pabudini

mas isz saldaus miego kuris 

valandėlė atgalios buvo links
ma ir laiminga — Arnoldo pri
žadėti na. Dabar likos iszvary- 
tu laukan be skaliko ir priete- 
liu in kur galėtu nusiduot. O 
arsziausiia jog jau negales 
simatyt su savo mylemu Arnol
du. Graudžei apsiverkė nualin
dama apie laja motore kuria 
pradėjo mylėt kaip motina.

Ėjo keliu, 
o mažas pundelis ro

dos augo kas karta sunkesnis. 
Pakelije paregėjo dideli medi 
po kuriuo pastanavijo truputi

Kaip pamislijo teip 
ir padare atsigulus tuojaus už
migo ir užmirszo ta.pie savo 
vargus.

Pabudus vakaras jau 
užejas. Girre tainsi 
paszokus ant ligi u kojų persi
gando labai ii' nežinojo in ko
kia szali turi nusiduot.

Norėjo sugryžt atgalios bet 
susiprato jog ėjo i prieszinga 
szale bet ant galo pribuvo ant 
kokio tai kelio kuriuo ne buvo 
pažinus.

Pakelije stovi gražus namas 
kuriai iszrode kaip'kokis palo
vis. Atsiduso gilei isz džiaugs
mo, mislindama jog 
priglauda ir nusidavė pri<> jo. 
Ne patemino nieką aplinkui, 
bet durys na'ino buvo, atidary
tos.

‘Inejo ant pirsztu in prieme
ne. Pamate, daugeli duriu ve- 
daneziu iii pakajus. Ncsisap- 
navo vargszei idant butu toki 
puikus pakajoi ant svieto rodo
si jai jog inejo in 
pa loci u.

mas isz saldaus miego 
jaja peryęre iki szirdies.

inai, jog tu iic 
a ne jokis gimi

naitis turi , dabar plalaut bn- 
cziuot mane, esmių suaugus 
mergina ir tas daugiau nepri
tinka del mus. Žiniai jog tai 
vra netinkama.

— Teisybe jog ne esi mano 
sesuo, ne giminaite ir isz to 
džiaugsiuosi u,— paszauke, pri
traukdamas mergina prie kru
tinės, norints gana spiresi jam 
— Mano mvlimiausia Lvduk 
da randasi ‘artimesnis susigi
miniavimas, o kaip sugrysziu 
isz keliones tai prasziczia ta
vęs id'ant pasiliktum taja gi
mine del rnajies

Lyda 
žiu ne atsako 
m u akiu davė jam 
sios atlikimą, 
griebės jaja pradėjo karszta- 
buezioti ir pradėjo kalbėt f o 
kins žodžius ka tik insimylejas 
jaunikis galėtu kalbėt in laika 
penkių miliutu o iszginles 
szvirpimn maszinos atsisveiki
no greitai ir nusidavė ant sta-’ 
ei jos idant nepavelint truki.

Kada jisai atsitolino 
žiurėjo ilgai paskui ji, 
tam vela atsisėdo 

į paėmė knyga kuria buvo skal- 
< J I * W » lt

sena del to. 
mano brolis,

esmi u suaugus
.5. . .Žiniai jog tai

giminaite

Ar busi? 
nieko jam jojo 

nes
žod- 

dirsteleji- 
uprast jo- 

Atnoldits pa-'

Lvda 
o po 

ant szieno

pievų 'ka

f

f
4

/
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ežius. Žiurėjo fant 
riuos susidėjo isz pono Bogar- 
to ukes ir nusiszypsojo saldžoi.

Lyda buvo sieratelo be var
de. Septyni uoli ka metu atga
lios viena sZalta vakaru, 
kia tai motore ] 
ūkininką Bogarta su mažu kū
dikiu prie 'krutinės.

Buvo tai puiki motore gero 
iszaliginimo bet vargas davėsi 
matyt ant josios puikaus vei
do, kuriuo ūkininkas Bogertas 
ano jojo pati nesuprato.

Buvo susirgus ir nuvargus, 
per 'k'a likos paguldinta in lo
va tikėdamiesi jog in trumpa 
laika pasveiks ir pasa'kys isz 
kur pribuvo ir kur randasi jo
sios gimines. Bet po menesiui 
laiko nehageli numirė. Ir ūki
ninkas Bogertas nedažinojo 
nieko apie josios gimines ar 
josios kūdikio, per ka pašilai-

■ ■ " V * * 1

ko-
pri buvo pas

ma ir laiminga

karsztai

atsilset.

j

pa-

o saule degino

užmirszo apie

buvo 
aplinkui

tonais ra iš

uszkcikta

Pas’kutlinios durys vede in 
puiku kambarį. Graudis buvo 
iszdetos marmuru, su 
divonais o visoki žiedai radosi 
puikiuose vazonuose. Lyda pa
stūmė duris ir inejo in vidury. 
Ant sienos kabo pavei'kslas 
a u ksi n i uose romuose.

Dirstelėjo ant paveikslo Ly
da nusistebėjo labai ir užmir
szo apie viską. Paveikslas per
statė jauna mergina stovinti 
darželije terp žiedu. Puiki bu-

pu i keis

r.?!
.H j

k e pas save.
Nuo mažens Arnoldas buvo 

vienatiniu draugu

atrado savo dukrele 
teipgi graudinosi jog pati bu-

*

viena diena

vo numirus.
*

Rudens laike, 
sėdėjo Arnoldas su savo moti
na. Anioldas iszbales ir nuvar
gęs, nes jojo nuliūdimas apie 
Lyda buvo didelis. Ne žinojo 
kaip nedorai jojo motina ap
siėjo su jojo mylema, ne buvo 
tosios nuomones jog ji aplei
do pati.

Ant kart iszgirdo baladoji- 
ma prie duriu ir 
tylėjimą terp juju.

Motina pakilo idant
ir puikei parėdyta 

stovinti duryse su ko- v

in grin-
Bogertione baisei 
pažinus

pertrauke

duris
atida ryt 
motore 
kiu tai vyru inženge 
cze o ponia 
persigando 
lįyda. Mislino dabar 
pyks josios sūnūs kada dažl- 
nos teisybe ir kaip su jaja ne- 
milaszirdingai apsiėjo. Bet Ly-1 
du ne atėjo czionais idant at- 
kerszyt jai ųž papildinta 
skriauda, nieko nekalbėjo apie 
tai, bet tik pasakė apie savo 
gilinki.

Kada pabaigė savo apsaky
mu, patemino jog Arnoldas ap
leido grinezia, bet su kantrybe 
lauke jojo sugryžimo o tęva*- 
josios buvo užimtas kalba su 
Bogertieije. .

Bet Arnoldas nesugryžinejo, 
o kada saule jau pradėjo leis
tis, 
Rado

ponioje 
kaip už-

IN TĘVA.

jai

iszejo laukan jeszkot jojo, 
ji sėdinti po medžiu 

pa s i remias galva ant ranku ir 
gilei užsimislinias.

Lyda prisiartino patyke prie 
jojo o apėmus jojo kakla
savo balta ran’kele užkluuse:

— Arnoldai, kas yra? Ar 
gero'gi-

su

nesidžiangi isz mano 
liuko t

— Ne, ne esmių užganadin- 
tas, — atsake szaltai.

— Tai esi neiszmanelis, — 
ir ne tas pats Arnoldas kur,i 
ne senei buvau pažinojus.

Ant tuju žodžiu paszoko Ar
noldas ant kojų, o jiji parege- 

jisai bubo labai iszba- 
dideli kentejimu aut

jojo puikaus veido.
Lyda apsikabino ant kaklo 

o dirstelėjus jam meilingai in 
akis tarė:

— Juk,

g.19 jo 
les, įsu

PONAI BIZNIERIAI III.

Geisdami apteiki savo gerus kostumerius, privalo 
isz laiko duoti atspaudyt, i

«

Puikus Sieninius Kalendorius
ir iszsirinkti kokiu nori iszsirinkt.

' , * 5.41 . i ■ i ■ ' '' "V1

Dabar Laikas ! užsikalbyt ir nelaukyti ilgai, 
nes kas pirmesnis, tas gales iszsirinkti puikesnius!!!
W. D. BOCZKAUSKAS-COm
Va * '

1
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i t

tiražus kūdikis tiktai ar 
bus kuprotas!
- Tai sesele nuo to, 

maniszkis nuolatos susikūpri
nęs ant baisikelio važinėjo.

h

ne
jog

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS CRABOR1US 

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

Bell Telefonas 143U-R

Iszbnlsamuoja ir laidoja nuirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus parų c- 
szia nuo papraszcziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir ki
tiems pasivažinėjimams. Isz Frack- 
villes, Port Carbon ar isz kitu arti
miausiu miestu jeigu kas pareikalaus 
mano patarnavimo, meldžiu man duot 
žinia o pribusiu in trumpa laika.

K. Rėklaitis
Lietuviazkas Graborius

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninko moterems. Priei
namos prekes.

516 W. Spruce Str. 
MAHANOY CITY. PA.

306 Market Street, 
TAMAQUA,

•»

PA.

GYDUOLE NUO ANGLEKAS1U 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama gyduole variuojama su 
stebėtino pasekme per 30 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio. Plauti, Sunku 
kvepavima, Užčima ir szalti galvoje, 
Priszakini skausmą galvos ir t.t. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preke 30c per paczta. 
Iszrasta ir parduodama vien tik per 

HAMPDEN LABORATORY
724 MULLBERY ST. READING. PA.

51,000 TIK UŽ 00 CENTU.

josios vienatiniu draugu Ir 
mylėjosi kaip brolis, su sosero, 
per ka Arnoldo motina žiurėjo 
su žvaire ‘alke ant tosios ku- 
dikiszkos meiles, nes jiji turė
jo didesnius.mierius del savo 
sūnelio o no apsipaeziavimas 
su kokia ten bevarde sieratole.
Ir tiaiikei kada Arnoldas nesi 
rado arti jojo motina niekiu
davo mergaite v i so ko i s spaaa 
bais.

Balsas arlinancĮiusiu žings
niu isz tvarto ))almdino l^yda 
isz josios misliu. Kas tokls

leu r jiejo gulėjo ant szieno
1 .. . .. 1, < .

Balsas artinanežiusiu žings
1 ■ .1 A . . ! ' ,1 '*•_

lt

. Kas tekia 
pradėjo lipt kojioeziom in vir-
-j i 

i
lipanto Bogartiene kuri stojo

szu kur jiejo gulėjo ant szieno 
ir pamato trumpam laike at-

r

vo toji mergina su akimi kaip 
žibanezios žvaigždes, raudonos 
I upeles nusi'szipsodamos rodos 
juokėsi.

— Tai mano pa veikslas, —> 
l>aszau:ke nudžiugus. Isz tik
rųjų tai mano paveikslas.

Ir taip buvo insiteminus in 
paveiksiu jog neiszgirdo žings
ni paskui save jog kas tekis in- 
ejo in paikųjų. Buvo tai vyras 
su baltais plaukais kaip linai 
o veidas jojo baisai nulindęs.

Sustojo dirstelėjo ianl josios 
su nuwistebejimu, o veidas da 
daugiau pabalo Įniregejas sto-
Vinę/zia Lyda^priosz paveiksią., 

Ąnt. paveikslo motore buvo
S a s mm

Ant. paveikslo mot e re buvo
iii •' ' 1 '•"j "■ ■ .u, I. i . _ I —. ■

parengta in brangias szlobes
. ' ’2C r f ''” _ 1' ’ • ' ’bet stovinti mergina buvo pa

sirėdžius in prastas szlebos, ko-
ne apdriekus ir apdulkinti pa- 
nanzus vjomi in kita kaip du
laszai Vandenio.

’ 1 L r J. 4; i • 'i ,' \ I ■ • .11 , !■ ,į į

Vyrks sukliko priszokes

asz da prie tavęs 
priguliu Arnoldai, jeigu neim
si mane už savo paeze tai bu
siu labai nelaiminga.

Dirstelėjo jai in akis, 
prates jog ji j i

o su 
nepersimaino 

isz priežasties savo giliuko ir 
ji myli, apėmė ji neiszpasn- 
kytas džiaugsmas o apsikabino 
stovėjo ilga laika mislindami 
apie savo laime.

Kas tolinus atsitiko, tai pa
tys skaitytojai gali suprast o 
man reik primint jog ant vą
šeli os ir asz tonai buvau 
vaikelius juju glamonėjau.

E. B.

ir

1

Dr. T. J. Tacielauskas
,, *''Ąi j. , '' A f ,

Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mah anojoje. 

Ant Antro Floro Kline Batoro
A

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
relszkia, jalgu jis yr* 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 osaa ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ilgu ir 
atgauk savo sveikata.

Vaistažoles yra nuo sekaneziu Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio no- 
malimo, nonoro valgyt, strėnų ir pa
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapir.imosi lovoj, ir 
kitu Ilgu. Atsiunsk. 60c. tai gausi 
vaist-Žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jaigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
ssirdies liga, tai ataiunsk 35e. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus ‘‘Nervu Preparatas”. Nervu Ii* 
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia Žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
,ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. • M. ŽUKAITIS, 
25 Gillet Street, Spencerport, N. Y.

o
19 W. Centre St; Mahanoy Cityprie josios paszauke su džiaug-

ci 41
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Laimingas Princas
(Pasaka.)

lapo ir iszdalinti mano 
szams.

Lapn
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TIKRAS KELIAS
(Isz Artimos Praeities).

1

sa-

Didelio miesto gatve .ėjo du 
vyiriszkiu, 'isz v i šok o galima 
buvo suprasti jog esą darbi įlin
kai. Suneszioti drabužiai 
kyte sake, ne isz turtingu pa
eina. Abudu jau buvo nubren- 
<1 usin. Per visa gyvenimą sun
kiai dirbę, sziundien neturi 
darbo.

.Minios klaidi banga persiri
to ir per sziji miestą, palikda
ma paskui save vargu. Darbi
ninkai vieni kitus grasindami

sz.iundien

Tuomet sugryžo Kregžde at
gal ir papasakojo Princui ka 
maeziusi.

— Asz tyru auksu padeng
tas — tarė Princas. — Tu turi 
nuimti ji nuo manės lapas po 

rg-
(Jyvieji juk visuomet 

mano, kad auksas gali juos lai
mingais pad a nd i.

už lapo nuimdavo 
Kregžde pakol Lalmingasai
Princas pasiliko tamsus. Lapa 
už lapo nuncszdavo Kregžde 
vargszams ir vaiku veidai pa
raudonuodavo, jie imdavo žais
ti gatvėse.

— Dabar mes turime duo
nos! — szaukdavo jie.

Paskui iszkrito sniegas ir 
atėjo szaltis. Gatves lyg butu 
jos isz sidabro padirbtos buvu
sios, taip žibėjo. Ilgi spygliai, 
lyg krisztalo kinžalai, nusviro 
nuo namu stogu. Visi apsivilko 
kailiniais,
raudonas kepuraites ir 
nėjo ant ledo.

Vargszc Kregžde 
labiau ir

berniukai užsimovė 
cziuži-

szalo 
laibiau, bet nenorėjo 

Princo apleisti; perla'bai mylė
jo ji jin. Susirankiodavo trupi
nius ties duonkepio durimis, 
kuomet jis jos nematydavo ir 
stengdavosi susisziklint spar
nu plcsnojimii.

Bet, galu gale, suprato 
Kregžde, jog ji mirsianti. Jai 
vos užteko jiegu užskristi ant 
Princo peties.

Sudiev, brangusis Prin- 
— susznabždejo ji. —

ga le,

VIS

cai — susznanzdejo p. — ’I’u 
juk leisi man tavo ranka pabe
rži not i.

Asz dzin ugi uosi u kad tu 
alų gale iszleksi Egiptan, ma

tare Prin-
— Tu per ilgai ežia iszbu- 

Bet tu turi paberži not i

gi
žoji Kregždute. — 
cas.
vai!
mane in lupas nes asz myliu ta
ve.

skrisiu

pasigirdo 
g kas butu 

sprogo pusiau

viduje

Ne Egiptan lėksiu asz 
— tarė Kregžde, 
Mirties Vieszpatijon. Juk mir
tis — Sapno Sesuo, ar netiesa ?

Tuos žodžius tardama, 
Kregžde pabueziavo Princo lu-- 
pas ir nukrito negyva in jo ko
jas.

Stovvlo
baisus trenksmas, ly 
susikūlė. Tai 
szvinine szirdis. Be abejo, tu
rėjo Imti lai didelis szaltis.

Ant rytojaus, anksti ryta, 
gatve vaiksztinejo, su trimi 
M uiiicipaliteto patarėjais, 
Miesto Meras. Praeinant pro 
stovyla, Moras pažvelgė in ji.

— \rieszpatic, kokia nusiu- 
susi Laimingoje Princo isa- 
vaizda! — pastdbejo jis.

Isztiesu,' nusiususi isz- 
vaizda! — suszuko Municipali
teto patarėjai kurie visuomet 
sutikdavo su Meru. Ir jie pri

rytojaus,

GAL SKAITYTOJAI PAMENA SZITUOS BAISIKELIUS? ‘
Ant metinio susirinkimo Dviraeziu Draugoves Gwynedd, Pa., atsrlnivo lenktynes se

niausiu baisikelistu ant senoviszku 
sziadien mažai kas gali važinėt. Gnl ne vienas isz skaitytoju atsimena tokius baisikelius ant

dviraeziu, arba goriau sakant# vien-raeziu, a nt ' kuriu

kuriu važinėjo 1881 ir 1890 motuost

siartino, norėdami geriau sto- 
vyla apžiūrėti.

Rubinas iszkrito isz kar
do, akiu 
niiszuto, -

ne kuo geresnis jis už

nebėra, visas auksas 
— pa stribe jo Meras.—

Iszt i esu, 
elgeta.

Ne kuo geresnis už <‘lge- 
ta, — atkartojo Municipaliteto 
patarėjai.

jo kojųPrie . 
pankszti 
Heikes

guli 
t esc

Ir inuhlcipali-

negyvas 
Meras. — 

iszleisti npskclbinias 
kad paukszcziams draudžiama 
ezionai mirti.
toto sekretorius tuoj užsiraszo 
ta liepimą.

Tokiu 'bildu Laimingojo 
Princo stovvla nueni(‘.

Dabar, kuomet ji jau ne
bedaili, ji nieko neverta, — ta
re Meno Profesorius universi
tete.

Paskui stovvla 
daleje krosnyje 
renge visuomenini mitinga ap
tarti kas dandi su tuo fnotalu. 1

Žinoma, mums reikia ki
to stovylo, 
ir tai turi būti mano paties sto- 
vvlas.

bildu

suvirino di- 
ir Moras sii-

pasako Neras,—

mano 'stovylas,— A V,

t a re "kiekvienas Municipaliteto 
patarėjas ir visi jie susiginezi- 
jo. Kada tik man tekdavo apie 
juos iszgirsti, jie vis dar tebe- 
siginezijo.

— Stebėtinas 
pastebėjo 
priežiūra.

daigias, 
pluodymo
Ta suskilusi szvi- 

no szirdis nenori sutirpti ugny
je. Reikės iszmesti. — Ir iszme- 
te szirdi ton paezion szaszkivn 
duobėn kurioje ir negyvoji

darbu

kurioje ir
Kregžde gulėjo. '

Atneszk man du visu- 
brangiausiu miesto daigtu, — 
tarė Vicszpats vienam savo an-
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V ienas žmogelis girtuokle 
paezia turėjo, 

Jokios rodos su jaja gauti 
negalėjo,

Isz pradžių kaili lupo. 
Kaip paregejas girta užklupo, 
t) kad ir nuolatos buvo mėlyna, 

Nieko nemaezino ir gana, 
Nežine kas jam darodijo, 

Ar gal pats sumislino.
Nupirko mnnszaines. ir visokiu 

žolių, 
O neužmirszo ir czemerycziu, 

Su szjiknelem kitom sumaiszc. 
Ir su munszaine pritaisė.

K ji d a vyras in dariba iszejo, 
Boba po kampus sznipinejo, 

Buteli kur ten užtiko, 
Gere'bobclka kad net mažai 

ten liko.
Ir kas isz to pasidarė? 

Bobai pilve užgurguliavo,. 
Kaip pradėjo ožius varyt, 

Vare ir vare ir negalėjo 
susi valdyt, 

alais szpuliavo,

nuo darbo susispietė prie rau
dono veluko. ' Su neapsako
mais kliksmais vaikszcziojo po 
miestą, uždarinedami dirbtu
ves. Dviejose vietosi* susirėmė 
su karei vi ja ir pasiliejo 'krau
jas, nekaltu nes 
auku.

Kokia-gi buvo priežastis tos 
priverst inos bedarbes ?

Varoiku Jokūbas su Banu 
Jonu ne patys nežinojo,: nors 
nemažiau už kitus kliukavo 
privertė kumszczioinis 
darbininkus mesti darbu, kei
kė darbdavius ir luomus, ku
riuos lyg sziol (eip'godojo.

Trukszmo metas jau seniai 
užsibaigė du draugu už daly-

suklaidintu

u 
j H 

4*1GAUS ANTRA MEDALI 
NUO KONGRESO.

Kapitonas Alfredas Kristof- 
fersou isz Kenoslm, M is., pji- 
krasztinis sargas gelbejimo lai
vu, aplaiks 
Kongreso 
žmoni u 
laivo “Wisconsin,” kuris nu
skendo ant Michigan ežero lai
ke szturmo. Pirmutini modali 
gavo iszgelbedamas 22 žmones 
isz laivo 1919 mete prie Grand 
Marais, Mieli.

t
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GERAI VAIKAI YRA 
TIKRAS DŽIAUGS

MAS TĖVAMS
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| trumpai, nusidavė in skiepą at
neszti bonka, szhukdamas tuom 
paežiu kartu ant dukters. Ele
na iszgirdus paliepima tėvo, 
paėmė bonka su drebanezia 
ranka. In karezrama buvo arti 
ir galėjo tuojaus sugryžt. Moti
na, tuom kart su nuliūdimu pa
gamino pusryczius, gaspado.

kuris labai mėgo
turėjo vienatine duk-

- - - - ries užmokėjo rokunda ir davė

KjiI vis 
arielka 
tore kuri buvo la'bai dora mer: 
gaite. Tankiai ji melde Dievo 
idant ti'vji, nuo bjauro paprati
mo Jitverstu. O kad tėvas daug 
gnzutos giri'ditvo, apsirgo ir! z imu. 

nesugryžta.
iszejas laukan paro- 

varteliu verkenezia

gehlitvo,

r>

nauja užkalbinimu.
Kai}) man nurodo tai ta- 

( vo
\ A •

tris menesius pergulėjo lovoje-.I 
Gera mergaite baisiai rūpinosi 
apie sveikata savo lovelio ir ne- 
ajileįsdavo jojo lovos, paduo
davo jam gyduoles, (i kada ant j 
trumpei laiko atsitolindavo, te-. . 
vas tuojaus smaukdavo:

Kode! ne ateina pas ma
no ‘Eli ūke? ' J

Kada tėvas pasveiko tiek 
jog jau galėjo sėdėti lovoje 
Elena stovėjo prie jo. 
dukriuke paimdavo 
ka ir kalbėdavo:

Tevedi, jaigu 
tai jau daugiau negersi ariel
kos f

jalojog
1

Tada’
tėvo raiir

' p

pasveiksi

tėvas.
() kodėl ne? klauso

vBa volą galėtum, apsirg
ti o ir galėtum numirti. Būtu
mėm tada labai vargingi, mo
tinėlė ir asz, — atsiliepi? mer
gaite pro verksmus.

Žodžiai ir aszaros mergaites
sujudino tęva kuris jai atsake: 

Dukriuk mano, nuo szios 
valandos jau negersiu, 

prisiglaudu 
pabueziavo

♦ 
kelis

s antra medali nuo 
už isZgelbejima 39 

isz skaitliaus 59 nuo 
Wisconsin,

1i«l' 1

1 i

duktė nesiskubina su silgry- 
pažiurėti del koNikio

Kalvis 
gujo prie 
d u k te re:

Kas tau ? 
n i gus, ji r sergi ?

— () teve, 
nesi unski(* 
g u p ra (les i 
sirgsi!

; )
Ar pametei pi-

brangus teve, 
mane arielkos, jni- 
gerti (ai vela, ap-

vavima riauszeso neteko dar
bo ir lyg sziol negalėjo kito 
susirasti. Ak kaip-gi jiedviem 
pakarto tos bedarbes dienos, 

vaiku 
Kisže-

iszsitare,
I 'iii

pacz i u i szmet i ne jiina i, 
szauksmas ‘ ‘ duonos. ’ ’ 
niai tuszti, už ka-gi pirksi duo
nos, kursytojai-gi su savo sal
džiais pažadėjimais isznyko.

Besznekucziuodami apie sa
vo nelaime, du darbininku pri
siartino prie bažnyczios. Gir
deli buvo giedanti vargonų 
balsai iszejo vyriszkiai, kryžių 

neszina, paskiau 
in kamžas insirede. 

tarė susi-

galva priglaus-
ti. y ?

Abiem galais szpuliavo, 
Kad vos galo negavo;

Per tris dienas veme ir stenėjo, 
Susilaikyt negalėjo.

Vyras rodos nieko nežinojo, 
Pas kūmas rodos klausinėjo, 

Bobos visokiu žolių su 
munszaine davinėjo, 

O ligone ne žiūrėt ant to 
negalėjo,

Tuojaus raivesi, 
Ir vemt žiojosi.

Vyrucziai, sziadien jau sveika, 
Blaivi ir labai linksmu, 

Ant namines 'žiūrėti negali, 
Tuojaus kreipėsi in szali. 
Del boba ir kiaulių czemerv- 

ežios geriausia, 
O ir iszgydo greieziausia, 

Asz apie tai nežinau,
Ba maitele pacziuotas nebuvau. 
Bet jaigu kada apsipacziuosiu, 
Tai savo bobele ir taip gydysiu. 

Kol nenumarysiu.

ii

gu, užsidirbdamas sau nurista. 
Patsai apie save
“Gyvuliai tur laužus, pa u ksz- 
czei lizdus, bet Simus Žmogaus 
neturi kur

Ar-gi tat manote kad mes 
Jam bažnvežiosi? 
garbe atiduodame? Ar-gi ma
note, kad iries per daug gar
biname Szv. 
vendama neturte, 

sau maistu, 
pilna nesmagumu 

Prisiminkite i 
motinos, kurios jau yra pas 
Taji, Kurs yra dorybių szalti- 
niu. Kursai jau ir judviejų mo
tinoms gausiai atmokėjo ru- 
pesezius ir Jiszaras, kurias išž
iojo ant jųdviejų lopsziu. rū
pindamos judu nuvesti ten, isz 
kur dabar in judu žiuri.
Varas nusisukęs brauko asza- 

ir Banas vos galėjo su-

per < Ii dele
■jW; i

kad iries per dau
Panele kuri gy- 

užsidirbda- 
pra leido gy- 

i Ir 
savo

ma 
veniniu 
sopuliu ?Ar-gi tik del to verki ?

— Taip, 
verke.

Kalvis atsikreipęs nuleido 
akis kalbėdamas in Elena: — 
Dukriuk mano, sukulk bonka. 
— Kada da toji neintikejo tė
vui ar jojo žodžiai yra teisingi, 
tėvas vela paantrino:

— Dukriuk mano, siu k u Ik 
bonka. J i ji neturi sugryžti in 
grinezia mano. — O kada Ele
na da svarstesi, 
bonka isz josios rankos ir tren
kė iii žeme kuri 
szimlo szmoteliu ir ėjo su duk- 
tere namo.

Malsziai 
dorini kas atsitiko, 
pradžių tylėjo bet ant 
re:

o motina taip-gi

atsikreipęs

kalvis paėmė

susikalė ant

ir karimas 
vaikucziai

— Procesija, - 
turėdamas Varas.

— Trys sanvaites atgal juk 
ir mes turėjome procesija, bet 
ka pelnėme isz to? — patemi- 
jo Banas.

—• O, mes kitoniszkai pro-

r

U

cesija .turėjome! — tu kirto Va
ras. — Atsimeni, kaip rėkavo
me, kad kelias dienas paskui 
buvau užkimęs. Tuo svk rau- 
donas vėl ūkas plevėsa vo, da- 
bar-gi bažnytiniu su szventu- 
ju auksu dabiiriasi paveiks
lais.

ras, o 
silaikyti neverkes.

Ar-gi nenorėtumėte---- - -fll-gl UCI1UI VLIUIIVIV SU 

savo rupeseziais pasiskusti go
riausiems* prieteliams — At- 
pirkejans motinai ir daįlydei 
szv. Juozapui ? Pakalbėkite su 
jais ‘kaip kad kalbėtumėte su 
geriausiu prieteliu nuo kurio 
laukiama patartis ir pagelba.

Abudu darbininku susigrau
dino, jaute szirdyj miela szl- 
luma, juto gryžtanezia Dievo 
malone, verkszlendamu pasi
pasakojo kaip inpuola in toki 
apverktina dvasiszka ir med- 
žiagisžka padėjimu.

— Dievas ežia judu atvedė. 
Už apturėtas Dievo malones 
asz pažadėjau mielaszirdingus 
darbus, ka dabar ant jųdviejų 
ir iszpildysiu. /Veikite rytoj 
pas mane, asz judviem duosiu 
darba. Dabar-gi priimkite sz;a 
menka paszalpa, — tarė senu
kas, inspauzdamas kožnam po 
popierini in delną.

Dėkingu varguoliu 
senukui priie 'kojų, Hiet tasai 
atsake:

— Ne, mane dekavokite, bet 
Dievui, Kursai judu atvedė in 
tikra kelia.

S

* * *
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gaspa- 
Uasai isz 
galo ta-

apsakinėjo 
f n Auksiniai. .. paantrinoMergaite prisiglaudus 

tėvo, pabueziavo ranka 
žen k Io užga na’d i n i mo.

Ne truko ilgai o 
pasveiko jog volą 
imt savo dinstu. Bonka, kuri 
priesz tai 'Imdavo neszama nuo 
5 lyg G kartu ant dienos in

prie 
ant

kalvis suvis
galėjo užsi-O

gidu. Ir angelas atnesze szvino l - - -
karėžoma, suvis buvo užmirsz- 

" ta,
Per septynis

szirdi ir negyva |>aukszeziuka
— T’eisingai parinkai, — 

tarė Vieszpats. — Tas mažasis 
pauksztelis amžinai cziulbes 
Mano Rojaus sodne o Lai m in- 
gasai Princas garibins Mane 
Mano aukso vieszpatijoje.

GALAS.

amžinai

ISZMISLI MERGINA

mokąs apie jaja nesirūpino, 
menesius kalvis 

neturėjo burnojo arielkos ne la- 
szelio bet daug kartu ji prie to 
pagunda stūmė.

Da ketino atsibūti sunki už
duotis. 'Turtingas gaspadorius 
kuris labai mylėjo arielka, atė
jo pas kalvi idant užmokėti 
gana ženklyva suma pinigu o 
priek tam paliepė atneszti ant

Klausykie prietel, jaigu 
gi tureczia tokia dūk-asz taip 

t e re kuri 
kaip buezia laimingas! — Asz- 
aros stojo akyse gaspadoriaus. 
Paėmė savo 
mas tarė: - 
rys,, ta ir g 
Ii iszpildyl!

Ir isz tikrųjų iszpilde savo, 
prižadejima; no gero daugiau 
arielkos. Vėliaus, kada jau bu
vo senatvėje, tankiai 'apsaki
nėjo kaip nustojo gėrės a rici

nos pi'ie jo turėjo 'būti jau
na gaspadirie. O toji buvo Ele
na, duktė kalvio. Turtingas

mano taip mylėtu

lazdele ir iszeida- 
Ka kalvis pada- 

Į'aspadoriaus pati ga-

ka i

Banas. — Neproszali but mud
viem auksas.

Žadėjo padalint, turtus, auk
su, o ka-gi dabar turime T

Erno p risi žiuri net i ^procesi
jai.

taigi

Sakalėliai, nebūkite užvydus 
savo moteriai, 

Jaigu elgesi dorai ir malsziai, 
Kam jaja paniek i net. 

Ir visokius niekus užmetinet? 
Juk žinote kad užvydejimas tai 

liga Ibjauriausia, 
Gera žmogų padaro niekiausia;

Ba biri tik szetono 
pakurstinimas,

Ant nekaltos moteres 
nužiūrėjimas.

' ""

1
I

Nuvede ant baliaus, jauna mergina, 
Idant pasirinktu del saves vaikina, 
Kaip del jos parodo davadna sziaucziiika 
Mergina no nori žiūrėti, net uosi suka.
Antru kart,u mergina ant baliaus nuėjo, 
Mama su sztonrinku supažint nurojo, > 
Merginai netiko, nes jis plikus buvo, 
4r kelis kryželius amt svieto perbuvo.

B ’B . y 1 i.

Trccziu kartu mergsze ant ’balkius nuėjo, 
Mat sapnavo vyra kuri gaut norėjo, 
Rado szpiouka su ptika panosių, 
Mergina patbugo kaip sunkiuose griekubse.

Ui' J B * j I i »’• f
Ketvirta kart inorga ant baliaus nuėjo, 
Bei tuom kartu nieko nelaimėjo, 
Kriaiiczirika.^ pasmeles prie jos priėjo, 
Jiji rankas pakrato ne neąiažiurojo.
Per ponki’s metelius ant balių važinėjo,

I

V

Net ant galo viltis jaja surimmojo, 
Jau dabar tekėtu už szleivo—kuproto, 
Kad tik nepasilik! del žmonių ant juoko. 
Prispyrė baime mus stragia merginu, 
Kad ne nakties laike miegas ja neima, 
Vž tat kad negalėjo ikzsirinkti jaunikio, 
Dabar merguže ant juoko pasiliko.

I ik,/

Gryžkime, — tarė Ba
rnis. — Dar kas manys ir mu
ilu prigulint prie procesijos.— 
Kai}) tik tuom tarpu lydy stos 
(staliorystes) darbe,
Kristus buvo teipogi darbinin
kas kaip kad ir judu esate.

Varas pasikasė pakauszi 
tartum atsimindamas tai, ka 
jau seniai buvo užmirszes. Ba
nas uoliai klauso.

— Būdami vaikais, nioki- 
uotes szventos istorijos. Atsi
menate tat, 'kai}) Vicszpats Jė
zus padėjo darbe Szv. Juoza- 

ranku
darbu. Dievas kursai butu ga
lėjos visoko tureli, nieko ne
geidė.

y

* * ♦
v

i'Hjl

■ 'i.:'Badai Gėryje atsibuvo smarki 
, kare,

Kur nemažai sarmatos padare, 
O tai keli girtuokliai, 

Nuo visu atlikia Lietuviai, • 
Juk ka nuo girtuoklio gali 

tikėti, 
Ir ka nuo besmegeniu gali 

. a •

■l”l

"iiipuolėduktė kalvio. Turtingas 

puerile jaja pas save kaipo savo 
marezia o sūnui atidavė visa 
gaspadorysta.

stalo bonka su arielka. Kalvis gaspadorius, po smert kalvio
nežinodamas ka jam ant to at
sakyt, atsiliepė:

— Ar žirni i, jau 
arielkos o nuo laiko įmano li
gos nesiranda namie ne lasze- 
lio.

negeriur>

Gerai, — atsake gaspa- 
, — sztai ezionais pini-tlorius,

gai, nuąiuntjkie bonka sznupso 
o iszgersime sau vėla drauge po 
stikleli.

Kalvis atstumdamas pinigus 
paszauke:

* ‘ » i!

Jaigu jau kanecz turi 
'erti tai asz užmokėsiu už jageru tai asz užmokėsiu uz ja 

bet gerti su tavim ne gersiu.
— Ar tu gal in davatkas 

insiraszvi kvaili, juk tankiai 
su savim gėrėme o sziadien 
taipgi abudu iszgersime. Jaigu 
nori būti nuobrodu tai ir asz 
galiu juoni būti. Atsimink jog 
turiu kelia pas kita kalvi!

Paskutiniai žodžiai padare
• . • . * « ■ M . >

pui ir maitinosi savo

reikalinga.
delMoteris arba mergina 

giisįiadinystes ir prižiūrėjimo 
trijų vaikucziu. Vjsi eina in 
mokykla. Didžiausia 12 metu, 
mažiausia 6 metu. Užmokestis 
bus gera. Gali dar likti ir Joc
iui savininke. Atsiszaukite ne 
jaunesenes 25 ir no senesnes 42 
metu. P ra sza u ’Teitai raszyti 
laiszkn žemiau paduotu adre- 

Kožna viena gausit atsn- 
(t,93.

O'

su.
kyma nuo manos.

AVm. Prelgau
771 Agate St., St. Paul, Minn.

6 6 6
Ml

Yra tai Receptas nuo
k . • * j v iri “ '.z l '

Pemalimo, Grippo, Dengue, 
Influenzos, Karsztdiges, kaiposavo intekme ant kalvio kuris

jau daug pinigu buvo iszleides ir Materijos. Visose aptiekose.
E. ant savo ligos, pamislindumas Yra tai veikiausia gyduole Žinoma

. 4 ■ ‘ ' A
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Tai jjiu seni laikai % s.atsiliepo Vara
— Seni, bet visados nauji... 

tai amžina dabartis. Žinoto isz 
istorijos garsiu, gabiu vyru ka 
reiviu, teisingu karalių, gal- 
voeziu, isz rudoj u ir 1.1. Kris
tus užgimė neturtingu, buvo 
paklusnus globėjui ir Szv. Ma
rijai, dirbo 'kaipo tikras dai
lininkas, užstojo nukriaustus 
ir nuliudusius. Tai isz tiki
miausias prietelius, geria uses 
patarėjas maloniausias globo
jas. Ir jei tik butumeta pri
klaupė priesz. Ji, ki|i}) davė 
savo dieviszka jialaiminima, 
būtumėte atidavė garbe pa
ežiam Dievui, ’kursai del mus, 
meiles musu pn vargeli u luomn 
apsirinko ir jin palaimino. Ak I Y • 1 i • '11 *

*

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.62
Ir jei tik butumeta pri-

butu galėjas užgimti karalal- 
cziu, vienok užgimė nėturlin-

l

V

Mokume 3-czia procentą ant 1 
sudėtu pinigu. Procentu pride- < 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir j 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus ( 
turėtumėt reikalu su musu banka ‘ 
nepaisant ar mažas ar didelis. <

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres.irKas.c. J*. Xa V —. K.

norėti?
Sztai Armistice dienoje, 

Tai dėjosi Sodomije, 
Keli girtuokliai susirupeziavo, 

Tai zko tik galo negavo, 
Kaip szunes ėdėsi, 
Per nakti pjovėsi.

O ar tai gerai, 
Jus pabaigti latrai, 

Da vienas iszbego ant-atryto. 
O kitas paliemono užriko, 

Tas tuojaus pribuvo. 
Dvejetu in lakupa inkliuvo, 
Kozoje ‘beveik para sėdėjo, 

Nuo baimes vis drebėjo, 
Staugė nuolatos, 

Net buvo girdėt ant ulycžios, 
Nedėliojo per diena iszsede.įo, 

Net ant septintos vakare isz 
lak ūpo iszejo.

Geriau butu valdžia padarius, 
Kad butu isz miesto iszvarius, 

O geri Lietuviai sarmatos 
neturėtu, 

Jaigu tokiu latru nesi rastu.

i 
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ŽINIOS VIETINES

— Ateinanti Ketvcrga pri
puola Afieravojimas Szv. Pa
nos Marijos.

— Ana diena likos areszta- 
vota 17 metu mergaite .ant pa
liepimo savo tėvu, buk buvo 
isztvirkus. Mergina lankosi pas 
savo gimines artimam mieste 
ir nesuspėjo ant paskutinio bo
so parvažiuoti namo. Laike 
teismo pas skvajeri pašinule 
bnk tėvas jaja privertinejo ant 
isztckejimo už daug
vyro ir tame pasipneszino, ne
galėdami jos prie to prispiN, 
užmetineja jai isztvirkysta. 
Mergaite yra duktė gerai žino
mu tėvu ant E. Pine ulyczios.

senesnio

SHENANDOAH, PA.
— Baisei apdegė tint viso 

kūno pati Antano Viecziezko, 
kada susikūlė karasinine lim
pa laike vakaruszku ir degin
tis karasinas apėmė motore. 
Nuvežtas in Ashlando ligonbu- 
tia motoro mirė baisiuose kau
kusia.

— Pranas Stalinski, 2!) me
tu, kuris lankosi pas savo šeše
te Frackvillej, likos surastas 
negyvas, mii’dcmas isz nežino
mos priežasties.

— Juozas Brozinskas,
metu, mirė Ashlar.do ligonbu- 
teje in kur atvažiavo gydintis 
tik diena priesz tai.

42

šiene,

1 Akos

Tamaqua, Pa. — Jeva Be
gyvenanti ant Brown 

uliezios, kurios vyras dingo 
deszimts metu atgal, 
arceztavota už padegimu savo
namo. Motore ne turėjo isz ko 
mnitytis ir turėjo tiktai pen
kiolikos metu dukrele. Aplais
tė kuk ne su karusi nu ir užde
gė, po tam iszbego laukan. Ka
da žmonis subėgo liepsna ge- 
syt, motore inbego iii vidų už
darydama duris, 
iszmuszo duris ir 
vargsze.

r>

bet žmonis
isztrauke

— Pagauta?Scranton, Pa.
per du automobilius Dickson 
City, Vincukas Kajevskis, 8 
metu, likos užmusztas ant vie
tos. Vaikiukas ėjo in moks- 
laine. kada ji karuk ii suspau
dė ant skerskelio. Abudu drei- 
vorei 1/kos aresztavoti.

I8Z WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

— Naujas plentas isz Haz- 
letono per Mountain Top bus 
visiszkai atidarytas 2-tra De
cemberio. Yra tai 18 myliu ko
los kuris sutrumpins kelione 
isz Ilazletono in Wilkes Barre 
mažiau kaip in valanda laiko.

— Buvo czion nemažai ne
laimiu pabaigoje sanvaites 
cziouaitinej aplinkinėje. Skva- 
jeris George Malkonis, 35 metu 
isz Shavertown, likos užmusz- 
tas per automobiliu ant kelio. 
Jonas Kaminskas, 34 metu isz 
Korn Krest likos užmusztas.

— Ignotas Kordis, 43 metu, 
likos mirtinai sužeistas kasyk
lose per nupuolimą akmens.

— Apie 200 automobilistu 
likos aresztavoti kurio užmir- 
szo duoti peržiūrėt i savo auto- 
mdbilius kaip tiesos reikalau-

— Kas tavo vyrui ♦
— O szirdele! turi labai 

sunku žaiduli; jam ant galvos 
užpuolė du szimtai dvide- 
szimts svaru geležies. Ar-gi 
tai ne sunkenybe?

Szita yra Receptu 
Aptieka

Iszpildome, visu Daktaru 
receptus. Jeigu juso dak
taras negyvena mieste, 
atneszkite jo receptą in 
muso aptieka, mes šutai- 
eisime gyduoles.

Litschs Drug Store 
14 E. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.
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ISZ LIETUVOS |ISZ SKOTLANDIJOS
Oraigneuk. — Aplanke mus 

kolonija didelis nemalonumas, 
bet ne mus virinus, o podraug 

vasarai pra- ir kitus aplinkinius gyventojus, 
ypatingai Lietuvius. Persisky-j 
ic su szuo pasauliu 'mus ger-

seka gražus ir sziltas ru-
su szuo pasauliu mus

liti 17, o tarp Spaliu (> — 11 
buvo tokios 
dienos, kad, staeziai, it vidur
vasary. Esant nuolat gražkrm 
ir daugiausia sausam orui, 
kaimiecziai ūkininkai sėkmin
gai nuėmė nuo lauku gerai 
prinokusius ir sausus javus ir |Hls<

laukuose toboganu,- maldas del Lietuviu laikė ir 
pamokslus sake nors ir sunkiai,' 
iszgyvi no tarp musu 11 metu ■ 
* <1 1 u? 1 I

sausam

nuėmė

sziltos prietelins ir

bulves, o 
ma gyvuliai. Visi žiemkoneziai, 
rūgi ii, kviecziai ir dobilai vi
sur geriausiai inžole ir labai 
gražiai atrodo.

Žmones tokiu gražiu rude
niu negali atsidžiaugti ir turi 
vilties, kad ir ateinanezia va
sara gali but genas derlius.
VIENUOLYNAS NEPATIKO

Kaunas. Gegužes men. gim
nazijos 4 klasių mokslo 20 me
tu p-le Mare R.,
norą buvo instojusi
Kauno vienuolynan, bet mer
gelei vienuoles gyvenimas ma
tyti, nepatiko ir ji Spaliu men. 
23 d. 6 vai. vakaro netikėtai 
sugryžo in namus ir savo tėvu 
labai atsiprasze už padarytu 
jiems toki dideli nemalonumą, 
aiszkindama 
didele klaida.

SZILTAS RUDUO.
Kaunas. — Spaliu 29 d. szil- 

tai ir derlingai 
ėjus,
dilo. Iki sziol, ikol kas, tebuvo 
lik viena didesne szalna Spa- bernas klebonas kun. T. De.'be- 

l>e kuris buvo tikras Lietuviu 
gorado'jas. Aplei

do mus palikdamas nuliudime, 
staiga mirezia f . n.-. 
Darbavosi del mus Lietuviui 
ki< k galėdamas, . 
senolis pramoko Lietuviu kal- 

, klausė iszpažincziu, pa.

szirdies liga.] 
Illl> I >1 VIII X I u į 
jau Imdamas

iszpaži neziu

ir sulaukės 0’7 metu staigai mi
rė.

A. a. 'Teofilius Dclbeke bu« 
vo Flamu tautos vakarines Bel
gijos, apleidęs savo szali baigė 
mokslą Škotijoj ir Glasgove 18- 
86 (metais pasiliko inszventin- 
tas in kunigus. Nesitikime mes 
Lietuviai kita toki prieteli ir 
geradeja sulaukti, ypatingai 
svetimtauti, suvienijo ir su
tvarkė ‘ vietinius Anglikus su 
Lietuviais bažnytiniuose reika
luose kad 'liet buvo miela- ma
tyt, atvažiavus mus Lietuviui 
klebonui in mus kolonija iszpa
žincziu klausyti ir pamaldas 
laikyti. Apleisdavo mus i ger
biamas senelis savo klausykla • * 
ir pats sėsdavo in

PABĖGO SZAKIU MIESTO ,SU0Jft isz.pnžineziu klausyti ir 
BURMISTRAS.

Szakiai — Isz patikrintu ži-

priesz tėvu 
vien a na

toki savo - žygi

niu teko sužinoti, kažkur din
go 
Szmitas.
galutinai
ežia u spėjama 
nemalonus iszaikvojimai

in vairios

Szakiu miesto burmistras 
Pabėgimo priežastis 
ueiszaiszkinta, 

ar ne bus tie 
ir

szeimvnines

ta-

suvienijo

paprasta

sziaip
nelaimes.

GRIAUSTINIO AUKOS
Rokiszkis. — Rugsėjo 2 d., 

vakare užėjus 
tapo

8 v. vakare užėjus lietui su 
perkūnija tapo užmusztas 
grinezioje Kovelių pil. Pr. Ga
vėnas, i 
deginti,

o jo du kaimynai ap- 
, nes buvo pas ji užėjo 

nuo lietaus. Žaibas inejo pro 
skliautus ir užmuszes 
iszarde ;vsla ir iszejo

stogo 
Gavena 
pro duris. Gavėnas buvo pir- 
meiviszku pažiūru, todėl da
vatkos plepa, kad tai buvusi 
Dievo bausme. Be to dar gauta 
žinių, kad Rokiszkio ap. žai
bas padegu 7 vienkiemies. Žai
bo apdegintu žmonių yra ke
liose vietose.

t

Smagi Ekskurcija
• in

Philadelphia
Per Thanksgiving- Diena

KETVERGE

28 NOVEMBERIO
DU BELT WAS 

TIKIETAS$3.25
Pralenkite visa diena ir vakaru 
dideliam mieste. Matykite miestą 
Philadelphia. Dideli sztorai. Maty
kite gera teatru ir kitokias vietas.

Isz Ryte
Shenandoah (Tikietas $3.50) 5:30 
Mahanoy City .................... 6:10
Tamaqua.................................6:39
GRĮŽTANT— Apleis Philadelphia 
Reading Terminal 6:55 ir 11:30 
nakezia o nuo North Broad Street 
Station 7:03 ir 11:38 nakezia.

NEDELINE 
EKSKURCIJA IN

PHILADELHPIA
NEDELIOJ 1 Decemberio 

Dubeltavas tikietas in ten ir 
adgalios tiktai $3.25

Prisidėkite prie raitos linksmos 
ekskurcijos su kitais ekursantais

Isz Ryto
Shenandoah (Tikietas $3.50) 2:00 
Mahanoy City .................. 2:49
Tamaqua ........................... 3:16

Ant Readingo Geležinkelio

i

tie karta net nusižeminęs mus 
Lietuviui klebonui prie pamal
dų patarnavo. Užtad at jausda
mi savo prieteliaus gera del 
mus prielankumą, sumanėm 
parinkti atiku, mažai buvo ku
rie atsisakė, užpirkom ekzek- 
vijas kurias atlaike mus geib., 
klebonas Lietuvvs, kun. J. Pet- 
rauskis in 9-ta diena po mir- 
cziai ant kuriu prisirinko ne
toli pilna gana didele bažny- 
ezia Lietuviu ir Anglu. Laido
tuves 'buvo nepaprastos; isz- 
vien Lietuviai ir Anglai ap
gailestaudami palydėjo in ka
pus su virsz 30 automobiliu.

mylimas te ve 
o Augszcziau-

llsekis musu
Škotijos žemele j 
sius tegul užmoka už tavo dar
bus. Parapijonan J. R.

Pas mus bedarbe nesima. 
žina bet kaip matyt dauguma 
taip prie to paprato kad apie 
jeszkojima darbo nėra ne kal
bos.

<
girtinas, nors jau žiemos laikas 

szalczio nėra,

to paprato kad apie

Oras paš inus iki sziol pa-

artinasi Ibet da 
da žieminiai aprodalai nerupi 
kaip kas turi tail) neszioja, bet 
Dieve neduok, jai žiemuže bai- 
kaut pradėtu'butu neką — vie
nas ir blogi laikai prisieitu il
gai drebėti kol drebėdamas su- 
sziltu.

Mus kolonijoj Lietuviai 
kol kas tvirtai laikosi, yra senu 
ir jaunu bet mirt da neketina, 
vis laikosi. Pasitaiko bet mus 
kolonijoj retai, tuvbut fabriku 
durnais iszrukyti ilgiau 
na, negenda ir tvirtesni.

gyvo-

Randasi pas mus ir Lie
tuviu biznierių kurio laikosi 
nevienodai. Vieni gyvena ne
blogai ir-sutaupo, o kiti dirba 
iszsijuosia, nieko neužgyvenda
mi vidų tik ,dol to neapleidžia 
kerszta varydami kad kitam 
pakenkti nors ir nuostoli tu
rint, gaila kad bėra vienybes ir 
artymo meiles o vįon tik Upa
ra priesz viens kita, pasididžia
vimas, neapykanta ir velijimas 
(linkėjimas) kitam kudblo- 
giausios pražūties.

— Szkotinskas.

GIRTUOKLIS. I

kis vagis?

~ Tu 'būtum nedurnas vy
ras, bet kodėl tu visados galva 
nulenkęs vaikszczioji kaip ko-

— Ar tu matei kada nors
rugiu varpas? .

— Macziau. Kodėl?
— Tai matai, toks dalykas, 

kad pilnos varpos visados nu
linkusios, o tuszczios staezios 
stovi,., ;

I.
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KUR ATS1BUNA STEBUKLAI ANT MIRUSIO KUNIGO KAPO

•Sztai myne
1863 mete. Tarp 'daugelio stebuklingu

žmonių susidc'daiiti isz !•)(),01)0 žmonių kurie susirinko ant kapo miiud ,
iszgydymu buvo mergina Helena Hunt, 24 metu, kur: 

kratinio kieliko kuris stovi ant kapo likos iszgydinta, numet > kriukius ir nuėjo pati namo.

kunigo Powers kuris mirė 
dalypstejiiK vandeni isz kon-

Paskutines Žinutes

U Moskva. — “ Draugavo 
Draugu” nusiuntė peiikiolik 
ukiszku traiktieriu in Šoviniu 
Rosi jo, kaipo dovana nuo s.-- 
vo n'ariu.

U North Tiverton, R. L — 
La vault, pagimdė 21- 

ma kūdiki 
Ink rele; 1 

o du ved ra.
London.

ant ulieziu
1228 žmonių.

Anniston, Ala. 
sz'iinierei užmusze 
rita ir sužeido du kitu, kada 
prisiartino per arti dideles sa
ma go akos.

U Wichita, Kans. — Er
nest Berner ir dvi motores su
degė ant smbrt. hutomobilijo, 
kuris apsivertė ir užsidegu nuo 
gazolino.

1! Jersey City, 
lemi Wittpem, 
nuo misziu isz Szv. Jamcso 
bažnyezios, likos nuszaiith ant 
smert per savo mylema Edvar
du Maher.
ma.

11 Tokio, J'aponije. —- Ru
su eroplanai numėto daug bom
bų ant miesto Delanor. Kelis 
žmonis užniusze, iszarde ge
ležinkelius, telegrafus ir tele
fonus.

11 Philadelphia.
Grajevski,

Mrs. E.

(

1 1

o
f)

4 C

9 svaru sunkumo, 
isz tu vaiku gyvi

— Praeita mele, 
likos užmuszta

v —- Mun- 
viena sze

Kaus.

— Kada Ile- 
sugryžo namo

Priežastis nežino

Pranas 
46 metu, likos su

žeistas mirtinai per savo su- 
nu Leoną, 16 metu, kuris sto
jo apginime savo motinos ku- 
da tėvas norėjo jaja nudurt 
peiliu būdamas užsigerihs.

1[ Westernport, Md. — Vi
sos, kasyklos Davis Coal Co., 
dirba pilna lai'kU ir negali isz- 
pildyti daug užkalbinimu. Ki
tos kasyklos 'ka buvo sustoja 
teipgi pTadejo dirbti.

1[ Faenza, Italije. — Smar
kus drebojimas žemes, kuris 
tęsęsi per tris valandas, prida
rė gana baimes, bet bledes ma
žai. ,

11 London. —- 
sias sūdąs Finland!joi pripaži
no prohibicijos tiesas por ken- 
kenezes del sklypo ir geroves 
žmonių, todėl jaises prnsza- 
lins o užves lengvesnes.

1( New York. — Laivas 
nuskendo arti 

pasažie-

Augszczhiu-

‘ ‘ Hermosa ’ ’ 
Montanos su keleis 
riais ir laivoriais Liiike smai 
kaus szturmo.
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W. TRASKAUSKAS
PIRMUTIN1S LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del taidotuviu, kriksz-
tintu, veseliju, pasivažinėjimo Ir t. t, 
620 Cent re ir 603 W. Mahanoy St.

Turtingo žmogaus sūnūs pabėgo ir apsivedė su tarnaite

*

r

I
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MILIJONIERIAUS SŪNŪS 
GALI NETEKT $120,000,000 
KAD APSIPACZIAVO SU 

TARNAITE.

New York. — William W. 
Willoek .Jr., kuris pabėgo su 
tėvo tarnaite, gali dabar netek
ti 120 milijonu doleriu po mir- 
cziai tėvo, uos tėvas yra tuom 
baisiai *ne užganai! in tas.

Jaunas Willoek insimylejo 
in tarnaite Adele Ihigerbretsen 
kuri paeina isz Norvegijos ir 
vra patogi mergaite. Milijonie
riaus sunūs gavo darba gara- 

Įdžiuje ir tikisi uždirbti užtok-
tinai kad galėtu užsidėti 'bizni 
sajj o apie tėvo milijonus visai 
nosij’tipina nes kaip sako ir jo
jo tėvas pradėjo diilbti nuo že
minusio laipsnio pakol das*j- 
dirbo turto.

Norints tėvas piktas kaip 
meszka bet jaunavedžiams pa
dovanojo kelis,t^kstanezius do-
leriu ant pradžios gyvenimo.— 
'Paigi, milijonierių
džiaugėsi kaip gauna dora mer
gaite už paežiu o mus doros 
Lietuvaites iszteka už Tszpanu 
ir Ttalijonu.

sūneliai

*

Naujas tiltas isz Detroit in Kanada
I

*

r

*

.¥

&
* :•

M

T?

■Slkį; 
y>.

■■m;

'■4|-
-f •s

M-

i.
' % 

fei;

»

i

■ - '>':
11 fl

■f - 3 ■ 
I

'■

,l£ ■

.1

V x,.

■
■ „ - .4-

M
IR

‘ M*
.1 b J

t»■

■>

■

■9! I !

«&,■■■

■'.r

' £

..p K' •

f'11' : i

i? /
ii

Daugelis valdiszku virszininku isz Suv. Valstijų ir Ka
nados dalyvavo paszventinime naujo Ambassador tilto per 
Detroito upe, Detroite, Mich., in Windsor, Kanada. Daugelis
žmonių dalyvavo apeigose.
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