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GILIUKIS
PABĖGĖLIO

PABĖGO ISZ NAMU, SU- 
GRYŽO NAMO SU PAOZIA 

IR 10,000 DOLERIU.

Pittsburgh. — Deszimts me
tu adgal Fredas Simpson gavo 
muszti nuo tėvo už-tai kad ne
norėjo lankytis in mokslaine. 
Tuja diena pabėgo o tėvai ne
turėjo apie ji jokios žinios ma
nydami kad sūnelis kur dingo 
ir per deszimts metu apverki- 
nojo jojo dingima.

Nemažai nudžiugo ana diena

MILASZIRDINGA 
ŽUDINSTA

TĖVAS NUŽUDĖ SERGAN- 
TE DUKTERE, PALENG- 
VYT JAI KENTĖJIMUS. ;

i 
r"PATS NUSIŽUDĖ.

V ■ *

Baltimore, Md. — Negalėda
ma iszmaityt jokiu biuhi savo 
ketvertą vaiku ir kensdama ba- 
da ir visokius nesmagumus, 
Mrs. Grace Brownmiller par
davė savo kraujo del kitos li
gones už 30 doleriu idant tokiu ’ kada triuba puikaus automo

bilio sntriubino priesz narna 
Simpsonu o ant slenksczio te-1 palengvint 
viszkos pastoges pasirodė juju 
Fredas bet ne vienas tik su pa
togia paeziule ir deszimts tuks- 
taneziu doleriu. Puse tu pinigu 
padovanojo tėvams už juju rū
pesti.

Fredas apleidęs tėvus misi-

budu aplaikyt pinigu ir gelbėt 
save ir vaikus nuo mirties.

BroyvnmiHer’iene daginius 
buk ligonbutejo Hopkins ran
dasi ligone kuri gali pasveikti 
tiktai per inleidima in josios 
kuna sveiko kraujo kitos ypa- 
tos, nusidavė in tenais paau- 
kaut savo kraujo ligoniai. Ope
racija nusidavė pasekmingai 
už ka aplaike 30 doleriu ir ap
leido ligonbuto nudžiugus su 
pinigais.

Isztikruju toji motore uždir
bo kruvinai savo pinigus. Jo
sios vyras jaja apleido kelis 
menesius adgal, pasiimdamas 
su savim visus pinigus kuriuos 
vargsze buvo suezedinus o ir 
vaiku centus iszerne isz banku- 
tes.
18 NUSKENDO SU LAIVU.

Mexico City,.— Isz Progres- 
so, Yucatan, dane-sza buk asz- 
tnoniolika « žm>aiu - nnskoiula 

“Villa Her- 
laike dideles viešnios.
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Nelaime Ant Geležinkelio Kurioje Sužeista 15 Žmonių NUŽUDĖ MERGAITE
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kėlės

Two Harbors, Minn. — Ban- 
kieris John A. Barton, guodo- 
tas gyventojas szio miesto, isz- 
veže savo duktere iii užmiesti 
kur jaja nuszove, po tam pats 
sau paleido kulka in szirdi kur 
juos žmonis surado iii 
valandas vėliau. ‘

Bartomis užmusze savo duk
tere dsz dideles meiles ir kad 

ja!
Dūkto nuo gimimo dienos kur- 
cze ir nerege ir be jokios vai- ' 
džios, turėdama 17 metu ant 
kurios iszdaye daug pinigu ant 
gydimo. Matydamas, kad mer
gaite turės kentėti per visa sa
vo ainži,

davė ant freitu in Westus, ten sios kentėjimus,

kentėjimus.

aplaike szmoteli dirvos nuo 
valdžios, užsidėjo sau farmu- 
kia (randi) ant kurios augino 
gyvulius bet kada dasidirbo 
turtelio, pradėjo liūdėt pas
kui tėvus ir nutarė juos atlan
kyti. Pardavė farma ir dabar (F
apsigyveno tam paežiam mies
te.

nutarė užbaigti jo- 
( o kad jaja 

labai mylėjo nutarė jai drauge 
draugauti ant amžino kelio.

Bankieris paliko dvi vedu
sias d u'kt eres.

draugo su laivu 
moša” 
Tolimesniu žinia apie nusken
dima laivo negalima buvo da- 
žinoti nes ne vienas isz laivo 
neiszsigelbcjo.
CHICAGAS TURES 4,500,000 

GYVENTOJU.
Chicago. — Pagal statistisz- 

ka apskaityma tai miestas Chi- 
cagas su priemieseziais užaugs 
Ima diena Sausio, 19.30 mete 
ant 3,320,000 gyventoju o mete' 
1933, kada tai miestas turės 
svietine iszkilme, turės 3,506,- 
000 gyventoju. In ateinanezius 
dvideszimts metus Chicagas 
turės 4,500,000 
1950 meto.
MULAS ISZGELBEJO

GYVASTĮ ANGLEKASIU.
Stroudsburg, Pa. — Kada 

Jonas Stach ir Mikolas Baron 
jojo ant mulo su keleis karū
kais anglių, staiga i i n griuvo 
virszune žemes su karukais ir 
paskutinis mulas ant kurio jo
jo. Baron paregejas nelaime, 
iszszoko ant mulo galvos, pa
griebė už kabaneziu pleszku 
antro mulo, 
savo mului, 
dranga isz pragaro ir 
budu iszsigelbejo nuo smert.
SUDEGINO SAVE PO

NETEKIMUI TURTO.
Scranton, Pa. — Karolius S. 

Motiska, 58 metu, žymus civi
liškas inžinierius aplaistė sa
ve gazolinu skiepe ir užsidegė 
nuo ko baisiai apdege ir mirė.

Jojo pati tame laike inejo in 
skiepą ir pamato ka vyras pa
dare, stengėsi liepsna ant jo 
užgesinti bet pati įbaisiai apsi
degino ir likos nuvežta in li
gom būti.

Badai Motiska neteko daug 
pinigu ant stak marketo ir 
tuom labai buvo susirupines.

New York. — George Cutler, 
55 metu, kuris taipgi pralosze 
daug pinigu ant stak marketo, 
iszszoko per langa nuo septin
to laipsnio ir užsimusze ant 
smert.

metus 
gyventoju —

o Stach užkirtęs 
isztrauke savo 

tokiu

TURTAS SUARDĖ SZEIMY- 
NISZKA GYVENIMĄ.

New York. — Jokūbas Vo- 
linskas gyveno su savo paezia 
Mortule laimingai ir vienas isz 
kito buvo užganadinti kada ne
turėjo turto ir gyveno isz ma
žos algos. Ant galo turtas su
ardo juju laiminga gyvenimą. 
Volinskienė jeszkodama per
siskyrimo nuo Jokūbo pasako 
sudžiui sekaneziai: “Dirbau 
sunkiai drauge su savo vyru 
per daugeli metu, pakol jojo 
biznis užaugo. Bet kada biznis 
pradėjo eit gerai, mano vyras 
ufžmirszo apie mano kad asz 
jam taipgi prigelbejau sukrau
ti ta j i turtą ir dabar sau jesz- 
ko kitu moterių. Suprantu ga
na gerai kad asz jo negaliu pri
verst prie meiles bet turi man 
ir vaikams mokėti ant užlaiky
mo.”

\”olinskas 
pusantro

yra
milijono doleriu ir 

dabar turi mokėti paežiai 130 
doleriu ant menesio.

INKANDO VAGIUI IN 
RANKA; ISZTRAUKE 

JAI DANTIS.

Chicago. — Terese Rokosz, 
19 metu mergina, turėjo nema
žai baimes ana diena ir neteko 
priek tam dvieju dantų. Sto
vėdama priesz narna, kokis tai 
nepažystamas vyras 
out josios 
szaukt pagalbos uždengė jiai 
su delnu burna. Mergina in- 
kando piktadariui in ranka ta
sai pajutęs skausmu, 
isztrauke ranka, o su jia ir du 
dantis Terasos ir dingo tam
sumoje naikties. Paėmė su sa
vim gera paminejima bet liūd
na, kad mergina neteko dantų.

užklupo
ir kada pradėjo

sta iga i

PATI PER SENA, NORI NUO 
JOSIOS ATSISKIRT.

Milwaukee, Wis. —

vertas apie ;

taip kalbėjo sudžiui Iza- 
, kupezius seno 

padu oda ma s p ra szy m a

MOTINA LIUDINTOJA 
SUNAUS ŽUDINSTOS.

Jeffersonville, Ind. —- John 
Kipper, 27 'metu, likos nudur
tas ant smert per savo 17 metu 
liroli Williama prie stalo kada 
valgė pusryczius. Motina buvo 
lindi n tojum tojo baisaus atsi
tikimo.

Motina subarė .Joną kad ta
sai trankydavosi vėlai po mies
tą ir isz to kilo barnis o'brolis 
Willimas užstojo už motina. 
Jaunesnis brolis pagriebė ilga 

!duonini peili ir insmeige bro
liui in krutino.*
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SUGRAŽINTA ISZ AMERI- 
KO, LIKOS NUŽUDINTA 

PER SAVO GLOBĖJA IR 
PASLĖPTA.
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Vienas žmogus likos užmuszlas o penkiolika sužeista szioje nelaimėje ant Great Nor

I
lo Lciszero,

Magdalena

— Ana

isz 
mer- 

Ginczer. 
priėmė

thorn ffelCĮŽinkelio knila viena lokomotiva trenkė in užpakali kito trūkio arti Butte, Monta-

GERAS BIZNIS

iioje. Užinu$ztasis buvo peczkuris 'Cecilius Ilastie
įb hiw iin • ibnmnsiMsi'i n laTeja* w* , iiieasnebiii w mumiu ■*'** illniisSbi*"^1 4..

PAVEIKSLAS VARGINGO 
GYVENIMO.

Rockville, Ohio. — Liūdnas 
paveikslas vargo Amerike per
statė mirtis Onos Lobus. Toji 
motore mirė didžiausiam var
ge, tuszcziam name o prie ku
rios nesirado no vieno žmogaus 
kada mirė. Josios kūdiki rado 
senam kūpa re taipgi mirusi. 
Isz priežasties josios mirties li
kos arcSztavotas kokis tai An
drius Lupa kuris badai iszvi- 
lidjo nuo Onos 300 doleriu ko
los dienas priosz mirti už ku
riuos nusipirko
o likusius praleido ant 
laiku.

sau drapanas 
geru

‘ ‘ Mano 
pati man per sena nes asz da 
jaueziuosiu kaip jaunikaitis 22 
metu, norints jau turiu 56 mo
tus,”
okas Assman 
tavoro, 
in suda ant persiskyrimo nuo 
savo paezios Raszelos Assman, 
56 metu kuri gyvena su savo 
penkiais sunais ant 895 16-tos 
ulvezios. Visi sūnūs laiko szali 
savo motinos ir 
prieszais savo Ieva kad nori 
nuo j uju motinos atsikratyt. 
Senas Assman kalbėjo tolinus: 
“Noriu persiskirt nuo savo pa
ezios idant da karta savo gy
venime galeezia pusi naudot isz 
laisvo gyvenimo.”

Assmoniene sako buk josios 
senis ne tiek yra jaunu kiek 
yra kudikiszko proto ir pats 
nežino ko užsimanė.

pasiprieszino
Ieva

GIRTUOKLIU KLIUBAS 
ANT KAPINIU.

Penbody, Mass. — Prohi'bi- 
cijos agentai užklupo ant ne
paprasto naktinio kliiibo kuris 
turėjo savo ^kliiiba0 ant vie
tiniu kapiniu. Svecziai tojo 
kliubo buvo jaunos mergaites 
kurios atvažiuodavo automobi
liais su vyrais.

Agentai aresztavo’jo keturio
lika merginu ir 28 vyrus o kiti 
pa'bego laike ablavo. Už baro 
turėjo graba kuriamo radosi 
daug guzutes ir kitokiu gery- 
mu. Klittbas buvo sujungtas 
tuneliu su koplyozia.

«

Svecziai tojo

MOTERES KALTOS, KAD 
PRIKALBINĖJA PRIE

SAVES VYRUįl
Bridgeport, Pa. — Ant lai

kytu vakaruszku MikasSzums- 
kis patomino, kad vienas isz 
vyru, kibo už daug prie jojo 
pacziules, o paeziule meilei in 
ji szypsojosi ir rode puikius 
dantukus. Žotdis nuo žodžio,dantukus. Zotdis nuo žodžio 
atėjo prie barnio ir musztynes. 
Ant giliuko (pribuvo poliai jo 
ir užbėgo tolimesniam pralie
jimui kraujo. — Tame kaltos ■e e • » "i *kuriosdaugiausia moteres, 
naktimis trankosi ant-szokiu 
su visokois sportoliais.
vyrai nepavelins moterėlėms 
ant to ir daugiau prižiūri sa
vo, pacziules.

Geri

III

AMERIKOS LIETUVIAI 
PERKA LIETUVOS 

PRODUKTUS.
Boston, Mass. — Lithuanian 

Importing Company kuri pra
dėjo importuoti invairias pre
kes isz Lietuvos pranesza mum 
kad jie per keturis menesius 
pardavė “Birutes” saldainiu 
11,231 svarus už kurias sumo
kėjo Lietuvoje 20,002.50 litu ir 
palengvicu, sausu deszru ir rū
kytu lasziniu pardavė 
svarus
“Maisto 
litus.

UŽMUSZE SAVO SESUTE 
NEŽINANT.

Kochester, N. Y.
tanikei atsitinka, kad'ginklas 
rankosia vaiku būna priožaste 
nelafimingu atsitikimu ir žu- 
dineziu kai}) tai atsiliko czioT 
nnis. Juozas Kruszka, 20 metu 
sėmimo, eidamas ant medžiok
les, buvo tosios nuomones, ’kad 
karabinas buvo noužprovytas, 
atkiszo liaupa in savo 12 me
tu sesute Elena, patraukė vam
zdi ir szuvis puolė iii <krūtine. 
Mergaite įniro ant vietos.' Su
das paliuosavo broli kuris la- 

savo papildyta 1

Birutes

8,987 
sumokėjo 

liend rove i 28,437.50
už kuriuos

Kaip tai

Isz Visu Szaliu
------------♦ '

DREBĖJIMAS ŽEMES UŽ
GRIOVĖ 28 ANGLEKASIUS

Mons, Belgije. — Dvide
szimts asztuoni anglekasiai li
kos gyvais užgriauti Houssn 
kasyklosia, per lengva drebe- 
jima žemes, kuris užgriovė ka
syklas. Draugai užgriautųjų 
stengėsi savo nelaimingus 
draugus atkasti gyvais.
“JONAS PEILININKAS

PAPJOVĖ 9 MOTERES. .
Dusseldorf, Vokietija. — Be

veik visos moteres czionais yra 
apsiginklavusios su maiszeliais 
pipiru idant apsigint nuo 
no Peilininko,” 
pa ant moterių ir merginu ku
rioms perpjaudavo pilvus, kru
tinės ir kaklus. Jau devynios 
moteres ir merginos žuvo per 
rankas tojo peilininko. Palicija 
lyg szioliai da neužėjo ant ped- 
sakio tojo rakaliaus.
ANT SVIETO RANDASI 

APIE DU BILIJONAI 
GYVENTOJU.

Geneva, Szvaicarija. — Sta
tistikos Institutas czionais už
imi g 
buk 
apie 
joj randasi

Draugai
savo

f >

“Jo-
kuris užklum-

e švieti ui skaitlį gyventoju 
ant viso svieto randasi 
du 'bilijonai žmonių. Azi- 

suvirszum 1,026,- 
01)(),()()() dusziu; Kinuose 450,-
000,000, (Europoje 514,000,000, 
North ir South Amerika turi 
232,000,000; Afrike 146,000,000 

9,000,009 randasi

bai gailesį už 
klaida.
ISZGAVO ŽUDINTOJA ISZ 

KALĖJIMO IR PAKORĖ 
ANT STULPO.

Eastland, Tex. — Ind ūkusi 
myne žmonių išgavo žadintoja 
isz czionaitinio kalėjimo ir pa-
korė ant telegrafinio stulpo ar-
ti sūdo. Žadintojas Marshall 
Ratcliff kuris bu^o apkaltintas 
ant elektrikines kedes už nu'žu- 
dinima bankierhvus kada apvo* 
ginėjo banka Cisco, Tex., du 
motus adgal.

i

o likusieji
Australijoj ir Pacifiko salose.

Jaigir Kimiose žmones taip 
pasidauginęs 
trumpam laike pervirszins 
ventojus daugiau kaip 
Euiropiszki sklypai.
KINAI PAĖMĖ IN NELAIS

VE 20,000 PRIESZU.
Shanghai, Kinai. — Honan 

ir Hupeh provincijoj Nationa- 
arniiijc paėmė 

su 
savo prieszu ir su 
ammunicijos, ginklu ir kito-

kai]) dabar tai 
gy- 
visi

ristu 
Tengfeng drauge 

prieszu

miešta 
20,000 
daug

Senokas, Galicija, 
diena užsibaigė teismas Povy- 

szinkoriaus
Kaszeru, 'kuris nužudė 
gina
Priesz penkis metus, 
jisai Magdute, kuri tada turė
jo 14 metu ir nepoligam jaja 
subjaurino ir isz jojo priežas
ties pasiliko motina — po tam 

1 iszgiunte ijaja tin Amerika. 
I Mergaite likos sulaikyta New 
Yorke ir sugražinta atgal. Lei- 
seris nuvažiavo in Bromą ir 
Magdute nusivožė namo, bet 
pirma surasze gromata, novos 
raszyta per mergaite, buk ji ji 
pribuvus in Bromą, susipažino 
tenais su kokiu ton turtingu 
bernu isz Maskolijos ir abudu 
vela iszkeliavo in Amerika isz- 
važiuodami in San Franciska, 
kur apsigyveno.

Apmalszines tokiu budu 
josios tėvus, tūla diena isz- 
vede Katre už miesto, pamote 
in grabe ir baisei jaja suma- 
sze. Manydamas buk jaja nu
žudo pabėgo.

Nelaiminga mergaite po ko
kiam tai laikui, atsipeikėjo 
nusidavė pas koki tai Li 
na, apsakydama jam apie 
<a. Ant rytojaus pasircnge\in 
kelione, tiksle nusidavimo pils 
savo tėvus. Nuo to laiko din- • 
go visa žino apie Katrute Ir

Amerika.

tokiu
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užlaikydavo nuo samius meno, josioW dangiau nerege-

KARDAVOSI IDANT NUO 
GERADUSZIU ŽMONIŲ 

RINKTI AUKAS.

(Seville, Iszpanija. — i\rki- 
lus Eutapizar, 64 metu senukas .

Sine alga ant pragyvenimo ku
ri buvo užtektinai del senuko, 
u .
dmtas ir nutarė padaugint 111- 
eiga ir tame tiksle kaipo varg- 
szas, nutarė kitokiu budu pasi
naudoti isz žmonių. Senukas

kio kariszko matoriolo. Daug 
užmuszta ir sužeista.
EKSPLOZIJA UŽMUSZE 14

Zoungouldak, Turkija. — Po 
eksplozijai kuri kilo czionaiti- 
neje kasykloje, likos surasta la
vonai keturiolikos anglekasiu. 
Draugai jeszko da dvideszimts 
dingusiu anglekasiu kuriu ne
suranda po okpplo^ijai.

ci

jo. Kad sztai nesenei, Fredas
.. . v Nikuczevas, ardamas lauka,

tet jisai tuom nebuvo užgana- iszare moteriszka apipuvusi 
stuobrį be galvos, ir ant ne
kuriu ženklu pažinę dingusia 
Katrute o tyrinėjimas dav'edo 
kad josios žudintojium buvo 

Slidžios iszklauso 
viso teismo, apkaltino žadinto
jų ant pakorimo.

VILKAI SUEDE SZESZIS 
( ŽMONES.
Lizbonas, Portugalija. — Isz- 

badeja vilkai užklupo ant mažo 
kaimelio, provincijoj Beira, su- 
esdami szeszis žmones. Kaip 
kada užklumpa ant atskirtu 
grineziu pulkais o pakelevingi 
randasi dideliam pavojuje nuo 
sudraskvmo kada randasi ke
lionėje.
PER 30 METU NEMIEGOJO.

Adelaida, Australija. — Mau
rice Cherpins, jau nuo 30 metu 
kaip jisai visiszkai nejaupzia 
noro ant miego. Sako jisai:

Nikuczevas, 
iszare

pradėjo kartis bet darydavo Ligmonas.
taip, kad kada kardavosi tai 
vis in laika adbegdavo žmones 
ir iszgelbedavo senuką nuo 
smert. Senukas tuom nieko ne- 
nukensdavo nes surinkdavo pi
nigu nuo mielaszirdingu žmo
nių ir gyveno smagiai. Kada 
vela kiszenius iszsitusztindavo 
kardavosi isz naujo. Ant vaszo 
užkabydavo virve, atsistodavo 
ant kedes ir pradėdavo.balado
tis o kada iszgirsdavo kad žmo
nes renkasi prie duriu, uždeda-; 
vo kilpa ant kaklo ir kardavo
si. Inbege in kambari žmones 
aiupjaudavo pasikoreli ir atgai
vindavo. Kada atsigaivindavo, 
E u ta pi za r sunkiai 
mas pasakydavo

atsidusda-
susirinku-

siems kad geide pasikait isz qpurįM jau 60 metu o nuo kada
Mielaszirdingibado. Mielaszirdingi žmones 

surinkdavo jam pinigu ir vela 
senas apgavikas gyvendavo 
per koki laika smagiai. In lai
ka keliu menesiu pasikorė net 
14 kartu. Po ] 
si korimui pagelba neatėjo in 
laika ir senukas pasikorė’“ant 
smert.” 
pjovė bet gyvasties jame jau 
nesirado.

PAĖMĖ DUKTERE UŽ 
SKOLA.

Lodžius. — Žmones labai in- 
irszo isz priežasties dingimo 
septynių metu mergaites Ele
nos Klosuniutes bet ana diena savo tvartelyje atsigulė ir už- 
dingimas (mergaites liszsiaisa
kino. Mergaite pavogė kokis 
tai Konstantas Szczepanskis 
kuriam tėvas mergaites buvo 
kaltas du tukstanezius zlotu.

Szczepanskis pasiėmė mer
gaite pas save, apreikszdamas 
tėvui jog 
duos pakol nesugražys jam pi
nigus, Tėvas pasiszauke pali- dalinasi ir ėdasi už skupuoliaus 
eijn in pagelba kuri nuėjo pas <

, ode jojo kuna.

mano motore mirė — 30 metu 
adgal, neturiu noro miegot. 
Naktis praleidžiu sėdint ant 

tankiai sapnuoju, 
..... .  _______ kad nemiegu, 

penkioliktam pa- s^aįp jaueziuosiu laimingu ir

Norints pasikoreli nu-

dukreles jam neati-

Szczopanski ir a temo mergaite

■I

I -

krosio 
nors

ir 
jauczi u kad nemiegu

sveiku nors per paskutinius 30 
metu visai nemiegojau ir ma
nau kad miegas žmogui visai 
yra nereikalingas.
ŽIURKES SUEDE

PASIGĖRUSĮ SKUPUOLI.
•“ Paryžius. .— Jean Duph^ey, 

senas ;skupuolis gyvenantis 
Carsorve, susilaukė vargingos 
pabaigos. Ana diena pasigėrės

migo; žiurkes ji užklupo ir su
ede ant smert nes <neturejo pa- 
jiegu gintis. Jojo kūnas likos 
taip apgraužtas kad nieko ne
pasiliko tik kaulai. Vienas isz 
kaimynu užtikęs ji turėjo ne
mažai ergelio pakol iszvaike 
žiurkes ir kaulus isztrauke lau
kam Dabar likusieji gimines

turtą, panasziai kaip žiurkes

»
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Kas Girdėt
kia tai Froidu Schmidt isz Ber
lyno, Vokietijoj. 'Toji niotero 
lauke sugryžtanezio savo myli
ma isz Amerikos per 65 metus! '

Argi tai’butu da vienas da- 
vadas moteriszkos kantrybes!.

Jokūbas Schwartz, kuris dn-1
Kiek tai kartu laikraszcziai 

prasorgsti motinas idant mažu 
vaiku nepaliktu namie be prie
žiūros vyresniųjų o bet mažai 
atkreipė ntydos ant lojo pra. 
sergėjimo. Vaisiai tojo apsilei
dimo apie nepriežįura vaiku 
tankiai buna nelaiminga.

Sztai Czikage kokia tai Mare 
Kustoska iszeidama isz namu 
paliko penketą vaiku. Kiula su- llinksmian <lel Freidos jnigu Jo- 
gryžo rado du negyvus o tris 
pavojingai serganezius. Vaikai 
atsuko vamzdi prie galinio pe- 
cziaus ir užtroszko ant smert. 
Gailestis ir nusiminimas moti
nos neturėjo rulbežiaus — bet 
ant nelaimes jau buvo užvelai.

Lenkijoj meitėlis suetle girta 
kaimuoti kuris ji vėže isz jo- 
marko. Gerai priežodis sako: 
*k L* 1 «> 111. k <w'l <1 L* 1 <1111 iik * * IY1 O*

nuo
>»kiaule ėda kiaute.

gus niekuom neaiški re 
kiaules kada buna girtas.

Melskis, bet melskis ne tik 
lipiomis, melskis visa savo szir- 
<l‘žia, visa mintimi, visa dvasia 
ir jausmais o ne bus tau sunku 
skriauda nukenst; lengviau tau 
bus mylėt ta, kuris del tavęs 
yra farizejum skriamliku; my
lėk ji kaipo savo artyma, ma
tyk jame ta, kas yra geru o 
piktybių jo vengk idant tavęs 
nelytetu. Tu busi laimingas at
likdamas szventa darbu ku
riame apsireiszke Dievyste.

Geriau kad motina verkia 
pasimirusio kūdikio negu asza- 
ra.M lieja ant jo gyvenanezid.

Geriau padarytu ta motina 
kuri nesirūpina geru iszau-kįė
jimu kūdikio kad ji kūdikystė
je loena ranka užsmaugtu.

>«' .1 .

ISZ LIETUVOS
I.1’ 'I

PRALOTAS LABANAUCKAS
I, Į IR KITI ARESZTUOTI U2

J*.

bar turi 91 metu, sugryžo ant 
galo in savo tėvynė šie gana 
puikiu turteliu koki dasidirbo 
A įnori kc ir ana diena likos su- 
risztns mazgu .moterystes su sa
vo mylima, kuri turi 90 metu.

Daug iszmi-ntingiau luitu pa
dalo Jokūbas ir luitu daug

t

knlias Imtu sugryžes namo su 
mažiau pinigu apie 60 metu ad- 
gal.

Jau tieji jaunavedžiai isz sa
vo turto mažai pasinaudos ir 
neturės tiek
savo 90-met u kn želi ant pc- 
eziu.

i i fun in” nvszdami

’Povai ir motinos auklėjo sa
vo suiiu lyg 20 metu, saldinda
mi savo vargu kartybes su vil
timi kad ju sūnelis ateityje at
simokės jiems; motinos, kurios 
taip mylėjo saVo kūdikėli, kad 
del jo labo paszvensdavo savo

J I
motinos sulaukia,

nakti pasilsio, vargo ir kente 
tie tėvai ir
tos baisios valandos, kuri su
gražina jiems ju kūdiki be ran
ku, be kojų, sužeista sunkiai, 
arba visai be gyvasties, tos mo
tinos aplaiko žinia apie likimą 
ju mylimu vaiku kuriuos pa
skerdė joms ant kares lauko 

’l’os motinosarba kasyklose.
sūnelis sztai guli kluone savo 
kraujuose su perpleszta kruti
nę, sudraskytas granatais arba 
kasyklose, ta motina klausia, 
kodėl užmusze jai jos kūdiki, 
kodėl iszplesze jai jos džiaugs
mą ir vilti sonatvojo. Kas at
sakys jai korlcl ir kas f — Ji 
nežino!..

Žmogus veidmainys tai mo- 
raliszki nuodai kurie nuodija 
kitiems duszia. Veidmainio sal
dus žodeliai pražudo verte pas 
kitus kurie karta jiems intike- 
jo ir apsiriko 'bet farizejizmas 
konsekventiszkai atgabena fa- 
rizejni, veidmainiui tai, kad 
paniekintas kaipo piktadaris 
pasilieka nuo pažinstamu arba 
veifimainyste jam kiti atsimo
ka. Veidmaines niekad neužsi- 
tiki kitiems.

Motinos rngoja kad duktvres 
užaugino, vyru randasi užtek
tinai o nesiima ant apsipaezia- 
vimo. O kas tame kaltas* Kaip 

užaugintos ?
Kol da maža, tiek to; motina 

apžiūri, lei<lžia in

dukrelestosios 
i

dukrele apžiūri, leidžia 
mokslą, norints nieko neisz- 
moksta. Kaip dukrele paauga, 
pradeda puoszti ja o jaigu ne
turi isztekliaus ant puoszimo, 
tai kitokia rodą atsii*niida. Pa
augi a dukreles pradeda val
kiotis, trankosi bambiliais, ne
klauso motinu, nieko inedirba 
ir norėtu kad tokia tingino vai. 
kata, kokis dava<lnas vyras pa
imtu sau už gyvenimo drauge!

Nepaprasta kant^he ir isz- 
tikimyste gyvenime parode ko-

NeW Yorke likos suorgani- 
zavota nauja bainyezia po var
du “First Humanist Society 
of New York.”

Toji nauja liažnyczin jau tu* 
ri kelia szimtus nariu o jnju 
mokslas visai skiresi nuo 
mokslu sziandieniniu bažny- 
cziu kuriu tikslu yra stengtis 
idant paronginet žmones no tik 
atoinaneziamo gyvenime bet ir 
ant geresnio gyvenimo ant szio 
svieto.

Kokios bus pasekmes tojo 
naujo mokslo sunku perspėti. 
Bet tas panalo kad ant szio 
svieto nesiranda nieko amžino, 
viskas persimaino ir 
vis jeszkonauju keliu.

SUKTYBE 700,000 LITU.
Lietuvos spauda praneszt^ 

kad netrukus prasidės nauja 
didele ir skaitlinga klerikali
nes Ūkininku Sąjungos liyl.i, 
būtent, tos sąjungos Uokišzkio 
Apygardos Banko byla, ku
rioje yra inmaiszytas Rokišz- 
kio (pralotas Labanauckas->ir 
Riinsza. Pasak Kauno “ 
bo Balso” pralotas Labanauc 
kas savo laiku buvo aresztuo
tas, bet vėliau paleistas. ’

Kauno oficiozas 
Aidas,“ 
vanln nutylėdamas, apie ta by 
la raszo taip: r h >

‘‘Rokiszkv sziomis dienomis 
Pa n vėžio apygardos teismas 
pradės nagrinėti garsia Ro* 
kiszkio ūkininku sąjungos 
apygardos banko bylu.

H ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ “

Y , < - m: .. i j,,.' _ • - ■

f' PAJESZKOJIMAI
*. . . f • I '

Pajeszkau Magdės Kasparu- 
nienes po;, tėvais vadinasi 
Adzeuskiute. Kas apie ja ka 
žino arba pati tegul ntsisznu, 
kia sziud adresu r \ f > ( l t.

Mrs. Toėfilo Klimavieziene, 
233 North Breese SI.,i

Central in., III.
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Dar-

‘‘Lietuvos 
praloto Labanauftko

1 !'t

žmones

Kas yra arszesniu: jaunas vy
ras ar sena motore ?

Frau”“Ernu” Viktorija Zobkoff, 
tikra sesuo buvusio Vokiszko 
kaizerio Wilhelmo H, mirė di
deliam varge. Mirė vargsze isz 
gailesties kuriai 

Kusiszkas
Zubkoff ’as

szirdi sužeidė
v v ra s Alok- 

kuri
JOSIOS 
sandras zaiDkott as m 
Viktorija pasiutiszkni insimy- 
lejo, norints gimines buvo tai 
meilei la’bai priesztngi.

Jaunas vyras tuo jaus po ap- 
si vedimu i su sena 
tiek rūpinosi savo ‘‘sena boba” 
kiek josios turtu. Pcrslinko ke
li menesiai o paeziutes turtg vi
sa praszvilpe. — Poni Zubkoff 
pasiliko be skatiko.

gimines

paezia ne 
sena boba

Užpykia gimines nenorėjo 
visai suszelpti savo giminaites 
o vargsze su lūžūs ant dvasios 
ir sveikatos, apsirgo ir mirė. 
Nusiminus kunigaiksztiene tu
rėjo apie 60 metu o josios vy
ras turi 40 metu. Ir kas gali 
sakvti kad motore ne v ra am- •* •'
žiną slaptybe f

Amerikoniszki banditai' gal 
yra geriausi specialistai savo 
amate ant svieto. Banditai jau 
neapipleszineja žmonių ant ke
liu, bet komalsziausia užklupa 
ant viesznamiu, kliubu ir kitu 
namu vidurmiestyje.

Taigi, ana diena keli bandi
tai inejo in narna kapitalisto 
Jono L. Carson, Buffalo, N. Y., 
kada atsibuvinejo pas ji ban- 
kietas ir malsziai apiplesze asz- 
tuoniolikn svecziu.

Moteriai Kav Van Cliff ban-
♦

ditai paėmė puiku szniura per
lu vertes 300,000 doleriu, — vi
so pasiėmė 
tukstaiicziu doleriu vertes 
brangenybių ir pinigais.

♦ \raldžia stengėsi suimti vi
sus tuos kurie peržengi neja 
prohibicijos tiesas bet tuju, 
kurie peržengineja visus de- 
szimts Dievo prisakymus, nesi
stengė suimti.

nuo svecziu 600 
doleriu

T

MEILES IR VEDYBŲ 
PASLAPTYS!

ūkininku

Szi ūkininku sąjungos by
la daug stambesne, degu ' ir 
pagarsėjus sziomis dienomte 
ūkininku sąjungai su tpkiū 
tragiszku finalu pasibaigusi 
laszinin skutimo byla.

1 • ‘‘Rokiszkio apygardos sa- 
jugos bauko afera šiokia arti 
700,000 litu ir tos aferos au
komis tapo dideles skaiezius 
nekalt u ūkin inku. Ne vienas 
mažai bando dalykuono nusi
manęs Rokiszkenas ūkininkas 
prarado del nelaimingu drau- 

.giszku vekseliu visa savo tur
tą. O kiek tikininku savo viso 
turto del tos paezios priežas
tie.** dar nustos bylai jiasibai- 
gus.

4 4

savo žodi ir iszkelti aikszten 
Jtokiszkio apygardos ūkininku 
sąjungos prekių sandelio su
degimo paslaptį 
kus.

“Deja, 
mi’ilžinitszkos 
Rimszai pasisekė 
isz Lietuvos pabėgti.

‘‘Kokiszkenai szia byla labai 
susidomėjo ir nekantriai lau
kia jos rezultatu.”
LENKAI ATIMA MALKAS

Ukmerge. Spaliu 24 d., pra
ncūzą Lenkai, kad jie leidžia 
musu pilieeziams vežti isz sa
vo nuosavu miszku, 
už adm. linijos, malkas, 
cziau musu pilieeziams, 
tant su malkomis — pastoja 
kelia ir malkas atima.

KIRVIU IN GALVA.
Nakti isz Spaliu 25 in 26 d., 

begerdami Alytaus apskrity 
pas Simno valscziaus gyven
toja Bubnį i susiginezijo du pi- 

Jonas Kurmanavi-

Norintieji pJžihti meiles bei vedy
bų paslaptie, nusipirkite Jurgdalos 
knygutes: (1) Meiles vakaras arba 
kaip vyrai myli moterea, (2) Antras 
meiles vakaras arba kaip moters my
li vyrus ir (8) Senberniu IszpaŽinth 
arba kodėl ssiu laiku vyrai nenori 
vesti. Visos trys knygos prisiunczla- 
mos už viena doleri. Atskirai kiek
viena knyga 50 centu. Pinigus reikia 
siunsti au užsakymu.

KULTŪROS KNYGYNAS 
P. O. Bex 3,

siunati hu ui sakymu.

S«. Boston, Mase.

.1 ■

Be to, teismui teks tarti

ir kaltinin-

svarbiausi-am tos 
kaltininkui

savo laiku
p.

Kokiszkenai szia byla labai

esaneziu 
Ta- 

grvž-

I i e ežia i 
ežius ir Vladas Szaltis. Susi- 
ginezije pradėjo pesztis. Kur- 
manaviezius pastvėrė szono pa
sitaikiusi kirvi ir smoge juo 
savo oponentui in galva. Tas 
žinoma, sudribo vietoj. Kalti
ninkas sulaikytas.

Paeina isz Lietuvoj-, 
kaimo, Ijnpalingio

r»
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I’ajvszkau broli Antanu Pet
ru nok a. 
Saukonn
Parapijos. Seniau gyveno apie 
New Britain, Conn.,dabar ne
žinau kur jis. Busiu dėkingas 
jeigu pnts mbu kas ka apie ji 
žino atsiszauktu sziuo adresu:

''»J onus Petra u skn s, 
Box 101,

BROLIS SANGULIAVO SU 
SESERIA. SUSIRGO VE
NERINE LIGA. DAVE 50c.
Sziauliai Pasziauszes miesto 

gyventojas Jonas Gilys sangu
liavo su savo sesute Jadvyga 
14 m. amžiaus, kastruoju laiku 
Jadvyga susirgo. Ligos žymes 
ątatinka sifiliui. J. Gilys, no- 

1 J . • J ♦rodamas sesute nuraminti; }ir 
i n kai bet i, kad niekam apie szi 
invyki .nekalbėtu, davė 50 cen-
tu. Deja, vargsze mergaite bu
vo nuvežta ligoninėn ir ežia ji 
papasakojo isztisai szi baisu Ir 
liūdna invyki. Policijos J. Gi
lyn buvo aresztuotas ir padė
tas kalėjimam

f

»
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Lietuvos Bonai
Jeigu norite PARDUOT ar 

. PIRKT gera kaina. 
Informacijas suteiksime 
- dykai. Adresavokito 
FOREIGN TRADE
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• AVanande, Pa.

APIE Mč/rygU'.
APIE MOTERIS.

1 j i -, ■

§ Motoro* ‘iri cigirvasY tai 
lygtis papratimas, nuo abieju 
lankei mOį.rusu.s.

§ ' Veideliai ir rankeles gra
žios lie bus žmogeli jokios nau
dos. Katra taukiai prausėsi; ir 
in zerkola žiuri, tada vyras

■ ji,"- j 11

namie

W i l k
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SECURITIES CO.
43 EXCHANGE PLACE 
Dept. 12. NEW YORK
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lankei miSvillni ustu?.

isz pgqzios gero neturi
< § ' Dnrbszi -motoro
tai skarbas del tavos.,- w 1 ■ - ■ ,■ ■ ■ t

t § Skūra gerai Uždirbt A tai 
miuksztosno, ir jeigti bobęlci 
kaip kada kaili iszdirbsi,

t

J i

A

3

tai 
bus szyolnesne, , . . , , , r

Nepagloslink per daug 
boba, ba prie pirmos progos 
nupesz tau kuodą.

§ .Katra motore vaikus ge
rai prižiūri, toji motina 
senatvės gerai turi.

§ Gera motina 
poteriu mokina, nuo piktu lin
kėjimu kūdiki ginu.

§ Kunigas kitu vaiku 
augins ir poteriu 
Kunigas turi sunkenybių ga
na, ne bus tavo vaiku sargu 

..1

• §

ant

vaikeli us

no
nom ok i n s.
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Pagaminti sunkiems darbams!
Angliy kasyklų darbas sunkus, tačiau 
nepersunkus Ball-Band gamintiems 
batams ir bateliams.

* • ' f

TūkstariČių tūkstančiai angliakasių 
išsirinko šias dvi batų rūšis, kaip jų 
darbui tinkamiausias.

■ I p

Šie batai pastiprintais padais Ir ypa
tingai storais, plačiais ir ilgais. Apsau
goja batų viršus nuo atsikišusių aštrių 
akmenų uolų bei dygumų.

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

t

Abeji ir Himiner batai ir bateliai 
avis! it geležis ir visiškai nebijo van
dens. '

I 4 4 J , I , -..IH:- r lir i't

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

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

MISHAWAKA RUBBER & WOOLEN MFG. CO., 460 Water Street, Mishawaka, Indian*
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BALLBAND
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Yra tai Receptas nuo 

Pęrszalimo, Grippo, Dengue, 
Influenzos, Karszt-liges, kaipo 
ir Materijos. Visose aptiekose. 
Yra tai veikiausia gyduole žinoma
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5 PUIKUS SIENINIAI KALENDORIAI ANT 1930 METO UŽ $1
įĮ Kai priaiuns Vieno Doleri aplaikya,
fek 5 PUIKUS SIENINIUS KALENDORIUS ANT 1930 METO.

Prie kožno kalendoriaus yra prisiūta szventuju kalendoris 
Kalendoriai puikei iszmarginti ir išspjauti. 

MAHANHOY CITY, PA 
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Labai gaila jei 
koks rūkytojas del klai
dingu informacijų atsisako 
nuo malonumo Camels.
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TEISYBE IR.
NETEISYBE

(Pasaka.)

Viename mieste gyveno <ln
zioųcziai kurie vadinosi vie- f 

nas Teisybe o antras Netejsybe. 
Karta jiedu sutarė eiti svieto I 
pažiūrėti. Pasiėmė sau reika
lingus tlaigtus ant keliones, ' 
taip-gi pasiėmė ir krepszius, po 
tris kepalėlius duonos ir pini
gus, kiek katras turėjo.

'l'ai|) iszsircnge ėjo per kal
nus ir giries ant galo pailso ir 
valgyti iszalko. Kada jau ant 
galo pailso, sėdosi po dideliu 
aržuolu ir rengėsi valgyti. Ne
teisybe tare in savo draugą:

— Ar žinai ka broli, dabar 
suvalgykim tavo duona o po 
tam valgysim mano.

TeisVbe nieko ’blogo nemis- 
lydamas greitai sutiko ant sa
vo draugo patarimo ir taip jo 
duona suvalgė. Po keliu dienu 
keliones,
pasibaigė. Teisybe kalbėjo Ne
teisybei :

— Zinai ka broli, 
duona jau

M

kada Teisvbea duona

mano 
pasibaigė, dabar 

duok tu savo duonos.
Asz tik turiu duonos del 

saves o no del tave*, — žiau
riai atkirto Neteisybe.

Teisybe norėdamas valgyti 
Ik* paliovos melde savo draugo 
duonos. Ant galo Neteisybe 
jam tarė:

Ar tinusi sau iszhipti 
viena, aki tai asz už tai duosiu 
kepalėli duonos?

Teisvln' būdamas baisiai isz- 
aikes sutiko ant to ir davė sau 
iszhipti viena aki už ka Netei
sybe jam davė kepalėli duonos 
kuri Teisybe gavės, gialžiai 
suvalgė.

Po keliu dienu keliones vėl 
alkis pradėjo musu keleivius 
spausti.

Neteisybe
Ižiai valgė duona

ka

galo

sau

ga ves,

f-

i

o-
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STUDENTAI MOKINASI SU PAGELBA RADIO.
('niuo Kolegijoj, < ’hieagė, studentai aplaikiitėja lekcijas 

nuo visokiu prper radio ir tokiu ’bodu semia mokslą isz oro 
fesoriu.

te pražuvo vanduo ir dabar vi
si gyventojai kenezia dideli 
varna nes turi vandeni vežti 
per 50 myliu, ir katras žmogus 
apsiimtu jiems atrasti vandeni 
tai gantu brangiai užmokėt.

— Tai menkas dalykas, — 
kalbėjo pirmutinis juodvarnis, 
— kad kas žinotu visudidžiau- 
sia narna mieste, nugriautu ir 
jo vietoje pradėtu kasti, isz ten 
pradėtu bėgti upe ir gyvento
jai turėtu vandens iki valiai.

Dabar,
matinis juodvarnis, 
pasakysiu kad szianakt kris isz 
dangaus rasa, kad žmones ku
rie yra akli žinotu, tik akis pa
teptu ir butu sveiki.

Juodvarniai pabaigia
kalba pakilo ir nulėkė o mums 
žinomas sziauczins Teisybe at
sikėlė isz po medžio ir po žoly
nus pradėjo szlapinti savo ran
kas ir tepti akis.

kalbėjo pir-
asz jums

savu

I

' ■ ' ‘ * ! .> 1 . t p. < A ; v '■ ■

vayle Jcurįa niyko neytukdg-
ir ant degancziomas nudure

peezialis užmėtės sudegino. Po 
tam davė' karalaitei pastipri- 
imncziu laszu ir atidaręs lan
gus i n leido tyro oro. l’ž valan
dos karalaite atidarė akis ir 
pradėjo kalbėti.

Kada dužiuoju, karulius kad

b • > « j .. ■ ■ r ' rfn *-•«<. K- ■* jm. ■ '»■

Paprasti^ Dafrbinfrikai,1 Dirbtuvėse; A. RAMANAUSKAS
U s.i»an<iA liETuviSZkas gralius

MILL. A PATTERSON STS..
3T. GLAIR, PA.
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Dirbantieji ir Šeimininkes Suranda 
& Gerinusi Budą Palengvinimui 

s Geliamu Muskulu!
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Ręikia tik kelių centų ir 3 minučių laiko išsitrynimui, 
jo duktė pradeda pasveikti, isz kad užbaigti skausmus pailsusių muskulų ir sustingusių
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IszbnlsamuOju ir laidoja mirusius 
aut visokiu kapiniu. Pagrabus paruc- 
stin nuo pupraszcziaąsiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veaeliu, kriksztyniu ir ki- 
tleniH pasivažinėjimams. Isz Frack- 
villes, Port Carbon ar isz kilu arti
miausiu miestu jeigu kas pareikalaus 
mano patarnavimo, meldžiJ man duot 
žinia o pribusiu in trumpa laika.

illdžiaugsi
ir verke ir juokėsi.

l’ž menesio laiko karalaite 
o karalius 

tarnams rengti

nu> nežinojo ka daryti sąnarių. Taa yra patikrinta Olympiškų čampionų treni-
ruotojų ir garsių pasaulinių atletų.

I

viyiszkni pasveiko 
prisakė savo 
veseile. Veseile buvo labai isz-j 
kilminga ant kurios privažiavo' 
daugybe visokiu svecziu kurie 
linksminosi per isztisji node- 
lia. Po veseiliai karalius pave
di* vienn savo paloviu ir puse 
karalystes del Teisybes.

\’iena dienu sziauezius 
savo jauna- paezia iszvažijivo 
apžiūrėti 'miestą ir smagiai pa- 

Važi uodami viena 
ru’bus, pora geru gatve sziauezius Teisybe iszvy. 
karieta, pasisamdė do savo draugu Neteisybe sto- 
ir iszvažiavo in ta vinti ant kampo gatves.'Netei

kė raly st e kur 
dūkti1.

Po dvieju menesiu keliones 
pribuvo in sostajiyle ii’ apsi
stojo vienam isz gražiausiu 
vieszibueziu ir tuojaus per siun
tini davė* žinia karaliui kad 
pribuvo gydytojas isz kilos ka
ralystes kuris žada iszgydyti 
karaliaus duktė re.

Karalius iszgirdes apie toki 
garsinga gydytoja, tuojaus nu-

lar ir sziadiena.
Sziauezius Teisybe už savo 

pilna maiszadarbu aplaike 
raudonųjų. Tuojans nusipirko sivažinet:
poniszkus 
arkliu ir 
važnvezia

poru I

Viskas ko jums reikia nuo tų

su

sirgo karaliaus

siuntė savo vyriausia minister! 
liepdamas gražiai u'žpraszyti 
in paloviu. •

Sziauezius

tenkinti su jokiais kitais vaistais 
palaikymui jų muskulų ir sąnarių 
lanksčiais ir tvirtais. 4

Jei norite, galite mokėti šimtą

mo, neuraicio, neuralgijas, tačiau 
niekas nesuteiks tokio naudingo 
ir timaus palengvinimo, kaip 35c. 
bonka Pain-Expellcrio su Inkaro 
vąisbaženkliu, kuris parsiduoda 
kiekvienoje pasitikčtinoje vais
tinėje.

Nepalieka plėtmų ant drabu
žiu, nedegina ir nesudaro pusliu- 
kių ant odos — neturi to nemalo
naus kvapsnio, kaip kiti išdirbi
niai — bet Pain-Expcllcris kuo- 
tikriausiai prašalins iš jūsų siste
mos kiekvieną skausmą Ir gėlimą. 
Jus jausitės stebėtinai energingu,' 
taip atnaujintu ir sustiprintu.

Apgr.—No. 88

'111i virpančiai skaudamų muskulų ir 
įgeliančių sąnarių po sunkaus die
nos darbui, tai Pain-Expcllerio su 
Inkaro vaisbaženkliu, kuris yra 
neperviršijamu linimentu, naudo
jamu nucr 1867 metų beveik visose 
pasaulio valstybėse. Ji rasite tūk
stančių farmerjų namuose, Alas- 
kos kasyklų kempėse, Afrikos eks
pedicijose, dirbtuvėse, ofisuose ir 
mięstelenų namuose — jis visur 
atlaiko savo poziciją I

Pain-Expclleris su Inkaro vais
baženkliu įsisunkia į odos sky
lutes, palengvina kraujo sukepi- 
mą ir skubiai prašalina visus gė
limus ir skaudėjimus.

Garsus kumštininkai, basket- 
bolo lošikai, Olympiškų ristikų 
čampionų treniruotojai nėra pa

dolerių už gydymą nuo reumatiz
mo, neuraicio, neuralgijas, tačiau 
niekas nesuteiks tokio naudingo ---------    -  —r-

K. Rėklaitis -
Uetuviazkaa Graboriua C
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1"ihw.iLaidoja numirėlius pa
gili naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
nlnke moterems. Priei
namos prekes.
BĮ6 W. Sprue* Str., 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street, 
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sybe buvo nuplyszes, suvargęs 
ir matyt buvo jau nuo keliu 
dienu nevalgęs. Teisybe jo pa
sigailėjus pasiszauke pas save. 
Neteisybe iszvydes savo dran
ga pasirengusi karaliszkuose 
rūbuose persigando ir puples 
aut keliu pradėjo perpraszineti 
už padaryta skriauda. Teisybe 
liepe jam keltis ir pasakė kad 
jis jam flovandju ir apsakė jam 
apie savo gilinki, kokis ji pati
ko, dar iszsiemes davė jam 
maszna pinigu ir nuvažiavo to
linus.

Neteisybe apėmė didelis už- 
vydejimas kad jis savo draugu 
buvo palikes girrioje o jis da
bar tokiu ponu pasiliko. Nieko 
nelaukdamas apleido miestą ir 
ėjo tiesiog in ta girna, kur jis 
buvo palikes savo dranga Tei
sybe*. Susijeszkojo ta aržuola 
ir atsisėdės lauke nakties. Apie 
vienuolikta valanda atlėkė vėl 
tieji trys juodvarniai ir pradė
jo tarp saves kalbėti:

-— Broliai, -Jcasrgi ; galojo 
girdėti musu kalba, kad ka 
mes kalbėjome, viskas jau yra 
iszpildyta.

Neteisybe
kalba neiszkente ir prakalbę jo: 

Asz ir dabar girdžiu.
Juodvarniai iszgirde Netei

sybe kalbant, nulėkė
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Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

(Bell Phone 872) 
331 W. Centre St. Shenandoah, Pa.
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Nieko nežiūri, 
Pasigerti turi.

Viena tokia niekszas, 
Itsivilko in Kingstona kipszas, 

Kaip szirdeles prisipūto, 
Tai net pasiuto, 

Prie vyru pradėjo kabyt is. 
Meiliai glaudytis, 

Tai tieji stumdė nuo saves, 
Bu buvo pasigėrus invales. 

Visko paduoti negaliu, 
Ba asz net sarmata turiu.
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Nubudimo valandoje eutei-

5 kiam geriausi patarnavima. Pa-
laidojima atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga- į

Ą nčdinti.
Isz Mahanojaus ir Girardvilles 

jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavimu tai meldžiu man tele- 
Tonuoti o pribusiu in deszlmts /

Bell Telefonas 872 \

igavės užkvietima, 
pasidabinu kuoszvariausiai ir 
stojo priesz karalių.

Karalius tszirdingai pasvvi- 
kines sziaucziu klauso: “Ar tu 
sunau turi vilti iszgydyti mano 
vienturte dukterį' nuo kurios 
jau visi gydytojai atsisakė?

'l'aip yra Szviesiausias 
Karaliau,
atkeliavau, kad su pagelba 
Dievo jusu duktere iszgydyti ir 
jums pdaryti netikėta džiaugs, 
ma. ”

! Z

Vos tik pora 
kartu paszlapino akis, tuojaus 
paregėjo szyiesa.

TeisVbe e 
puolė ant keliu ir karsztai pa- 
dekavojo Vieszpacziui Dievui 
už prisiunsta pagelba. Po tam 
ramiai nakti praleido po tuomi 
paežiu medžiu. Kada saule už
tekėjo, musu Teisybe jau buvo 
ant kelio ir ėjo tiesiog in ta 
miestą kur nebuvo vandens.

Po ilgai ir vargingai kelionei 
pribuvo ^Visybe in sausaji 
miestu ir nusidavė tiesiog pas 
burmistrą ir pasako jum kad 
jis gali tam miestui suteikti 
daugybe sveiko ir gardaus van
dens. Burmistras tuojaus su- 
szauke miesto rodininkus ir 
apsakė kad ežia randasi galin- 
ezius kuris žada 
miesto vandeni. Rodininkai nu
tarė užmokėti tiek, kiek tik jis 
reikalaus.

Po tam burmistras pa’szauke 
sziaiicziii TeisVbe in sale rodu 

v

ir liepe apreikszti rodininkams 
ka jis mano padaryti.

Sziauezius atsistojas prakal
bėjo tais žodžiais: ” 
ponai, pagal apreiszkima Die
vo asz jums atrasiu vandeni, 
tiktai man turite duoti nors 
szimta vvru kad asz Ir 
lengvai nugriauti ta 
džiausiu narna kuris stovi pa
ežiam viduryje miesto nes tik 
po tuom namu asz jums galiu 
rasti vandeni.”

Rodininkai 
klausia 
tiek vyru kiek tik jis nori, kad 
tik kogreieziansia jis galėtu at
rasti vandeni nes žmones ir gal
vijai baigė trokszti neturėdami 
vandens.

Ant rytojaus sziauezius <lar 
miegojo o pulkas žmonių su vi
sokiais inrankiais lauke ant 
prisakymo. Sziauezius atsikė
lęs ir apsiszvuirines nuvedo vi
su ta žmonių minia prie virsz- 
mineto namo ir liepe ardyt. 
Darbininkai iszgirde, kad nu
griovus ta narna atsiras van
duo, imiesi su tokiu markumu 
kad in pora dienu namo neliko 
ne ženklo. Po tam sziauezius 
liepe kast loję vietoje ket vi įti
na (įpulbia. a * /

vdw tik pakasė keletą pėdu 
tuojaus pradėjo verstis grynas

rp atgavės regėjimą

asz tik del to ežia ir 
kad su pagelba

BALTRUVIENE
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K u r minutu.
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J’eii kur Niudžerzej,
Atsil a n k į a u nese no i, 

geru dėdienių radau
O ir merginų užtikau, 

'Tai tiek szirdeles riaukia, 
Nuo ploezkel(‘s namines 

neatsitraukia.
Moters ir merginos, 

He jokios eienios,
Vienu ant kitos loja, 

Ir bjauriai kolioja.
<) norints mažai vyru turi,

Bet ir tuja neprižiūri, 
Norints ezion Lietuviu daug 

yra, 
Bet geru ’bobelių mažai yra.

1

Jau isztikruju tam IIlinojuje, 
Bobeles atsidavin aluje, 

Apie ūpo labia tįsia, 
Iszgcre namines daugiausia, 

Visai pinigu in banka nededa 
'Piktai savo‘bobom paveda, 
'l’osios kaip vyrai in darba 

nueina,
Tuojaus viena pas kita sueina. 

Namine neszioja, 
In drauge iniksoja, 

Ba m'aitele greitai apsvaigina 
Ir smagumas paima".

Ir da kokius ten bumus 
užsikvieczia, 

Ajbecze,
() jaigu kaip nusiduoda, 

Tai da su pokeriais in kaili 
duoda.

Turiu duoti pipiru vienai 
x grinorkai, 

Ba daro negerai, 
Ba tai suvis nevalo, 

Jaigu siunta su savo dukrele.
Apie juju darbut? da aziadien 
, u . . nesakysiu,
Ant kito karto pasiliksiu.

❖ * $ ,
;()j tos Variorruuo bobeles,

y

GYDUOLE NUO ANGLEKAS1U 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama gyduole variuojama su 
Btebctine pasekme per 30 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, Užėinaa ir szalti galvoje, 
Priszakini skausmą galvos ir t.t. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preke 80c per paczte. 
Iszrasta ir parduodama vien tik per

HAMPDEN LABORATORY 
724 MULLBERY ST. READING. PA.
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ga r- 
Teisvbe 

vela

atsisėdo ir 
uziai vaige duona o 
neturėdamas ka valgyt 
melde nors szmoteli duonos.

Po ilgam praszymui Neteisy- 
Duok iszhipti savo

S 7

alkio prispaustas,

be tarė: “ 
mitra aki ir vėl gausi k(‘paleli 
duonos.”

Teisybe, 
sutiko duoti iszhipti ir antra
aki, kad tik badu apmalszinti.

Tuoj Neteisyla* iszlupo jam 
ir antra aki ir numėtės kepa
lėli duonos nuėjo savo keliais, 
palikdamas savo dranga vidu
ryje tamsios girrios.

Teisybe suvalgęs savo duo
na bandė eiti bet neturėdamas 
akiu negalėjo ne žingsnio ženg
ti ir apeziupinejas su rankoms 
stora medi, sėdo po juom ir 
graudžiai verke. Taip jam be
sėdint užėjo naktis, viskas ap
tilo, tik kur nekur apuokui ir 
pelėdos rėkdavo. Apie dvylik
ta valanda iszgirdo smarku 
oszima ir plustejima virszui sa
vo galvos. Buvo tai trys juod
varniai, kurie atlėkė sutūpė in 
ta medi kur musu žinomas 

po juomi
musu 

sziauezius TeisVbe 
sėdėjo.

Kada plustejimas apuimal- 
szino, vienas isz juodvarniu 
prakalbėjo:

Ka gero broliai girdėjot 
pasaulyje .* 
n i s.

— klaust* juodvar-

Niekas naujo, atsake an
tras juodvarnis. Musu karalys
tėje kur asz gyvenu, serga ka
ralaite ir niekas jos negali isz- 
gydyti, kiek buvo <laktaru visi 
pametė vilti ja iszgydyti. Ka
ralius apgarsino kad kas ja Už
gydytu, žada tam duoti ja už 
paežiu ir puse karalystes.

— Tai mažas daigtas, — 
atsake pirmutinis jmslvaimis. 
Po jos lova yra sienoje urvu, 
ten yra užsigyvenusi pįkt-varle
(rupūže) kuri leidžia ka raini-

1" Įt
b

4

l\‘isvbe

atrasti del

Guodotini

galeezia 
visudi-

jo kalbos isz- 
prižadejo duot jam

■

tai naro nuodijanti kvapu ir 
nuo to serga karalaite, kad kas 
žinotu tai ta pikt-varle užinusz- 
tu ir karalaite pasveiktu.

-— Musu karalystėje kur
asz gyvūnu, — kalbėjo freezes n m s iszpludo tiek vandens kad
* S • A I • I • 1 *1* ( • 1 I

ir sznltns vanduo. Žmones isz- 
vyde vandeni puolusi su verks
mu gerti, kitas ir smerti gav

•į begerdamas. Kur stovėjo na-
.1_____ •. ... I.. 1 4* .1......................I............. I....1

jmslvurnis, — sostapyh*s mivs- pusidiuc puiki

save nuvesti pils

Buk geros mislies mano 
sunau. Jaigu tau Dievas padės 
ja iszgydyt, gausi ja už paežiu 
ir puse mano karalystes.

Po tam pasikalbėjimui sziau- 
czius liepe
serga n ežia karalaite. Karalaite 
gulėjo vos gyva su užmerkto
mis akimis ir tik lengvas szir- 
dies plakimas buvo jaueziamas. 
Sziauezius apžiurėjo visa kam
barį kur 
liepe 1 
stubes 
vienas, ėmėsi

girdėdamas ta ju

visi nuo 
medžio ir sudraskė ji ant smul
kiu trupinėliu ir patys nulėkė 
savo keliu.

• Sziauezius
linksmai savo dienas, nepoil- 
gam numirė karalius, jis apėmė 

ir laimingai
gulėjo karalaite ir 

visiems iszeiti isz mieg- 
i o kada pasiliko pats 

už darbo. Tuo
ju us atrado mure skyle o kada 
ta iszgriove, rado didele pikt-'ja

i. ■ ■

'Te is v be leido

x’ i sa karalyste 
vieszpatavo. Susilanko’ keletą 
sunu ir viena duktero: ju anū
kai dar ir sziadiena vieszpatau-

«
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KYTRAS SZUO JR KYTRAS 

ŽYDAS.
I

Žiūrėk lekau, ko
kis mano szuo kytrusl Jis vis
ką taip daro kaip asz darau...

Žvdas:
saih

Ponas: t

i.1: * rDvH"'
LIETU VĮSSKOJJSa REST AU

RAOIJOJA ¥
— iKų^turite aut pįel l
— Kopųstų ku Beszra.
— Ku daugiau

4

Jaigu nori katra namines 
atsigerti, 

Turi per grinezes perbėgti, 
0 kaip tik su liežuviu nutvėrė 

Tai puikiai aptersze.
Tokiu bobelių turime netoli

Upes,
Dideles kaip szeszupes, 

Jaigu greitai nesusivaidys, 
Tai sziuy koezela pamatys.

7

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,358.62

* l'lį

Ml

— Nu, tai as eisiu
I4 *■H.

Ponas —- Ųvl |cq eini l 
r Ba. jis norės nuo 

manės pinigu paskolinti.
s i‘ .

— t.Kąip Jali duotis savo 
žmonai mųsztili. in. . o

—: Ko nori/i.mydu ja labui, 
o daktaru# pasuke jai kad var
totu daug judėjimo.

Žydus
p'

žmonai mųsztHn
f

t.. - *; , :

|)085}ru bę: Uopubtu.
~ 0 ka da daugiau!

Hum hum.
i

-T---------
Motinėlė? ar aniolelei su

* i. , ...» (p!** 't v* ' "t <. '.‘n

Tgip mano did^velo . :.

♦

7q>
vis nuogi : '' n <■;

' ■ ■■
— ,,Tui tave Motio Bonkevi 

cze iszmetu isz karozonjosl
— Tai ka supaifieHi ir tęip 

jau rengiausi eit namon.

I

Gaspadine: Ne žinojau Onu
te, jog tu toki pntėga jauniki 
iszsirinkai. Ar žinai, labai mei
lus ir smagus vaikinelis.

Mergina: — Kas misukoi 
in mano vai'kiua, tai asz sau 

j iszsirinkau. — Užmokėk man 
kiek priguli, asz ezion ilgiau 
ne busiu, L„ ‘

Upe kuri teka paversži.

Mergina:

o I
ne busiu, ha da man vaikina

Ka jos iszdaro tos neisz- 
mawlei$, 

Kai|> Su'b'atos vakaru isz namu 
išeina, 

Tai net Nedėlios vakara 
j z pareina.

Po,, strytmį basos lakštu, 
Kaip eina tai 'žaksto, 

Savo vyrelius in džęlg 
, paspdųiu,

O paežius velniai žino kur 
jodina.

**

1 .i
*
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Jau tai sziųdeles gana, 
Susikirto didele ir maža 

mergina, 
O žinoma didesne, 
Buvo ir drūtesne.

Su pokeriu Vainai ne kas, 
Jaigu per uosi pasirodė 

’burbulas,
Kaip kraujas pasirodė, 

m Aibįem baisiai iezrode. 
Mažesne didęsne apskundė, 

Sztąi vežimas atidunde, 
Kad didesne nuvežti, 

i Bet ųegalejo surasti;
Nežinau kaip ten toliau buvo, 

Tuibut viskas pakliuvo.

Dr. T, J. Tacielauskas
' ; Į| V T ,i 'i L* J**' «■ 1 I I 4 ■

Pirmutinis Liotuviszkas 
Dentistas Mahanojuje.

( }j An t Antro FJęro Kiino Sztoro
19 W.pentrft 8t; Mąhanoy City

05®

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

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, V ice-Pre s. ir Kas.

>1,000 TIK UŽ 00 CENTU.
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—; Lgip maųo iHUivepr . •
—p kur dedu skepetaites

Ęad jums, mano cjųkrc- f 11 I __ 1 . i • 1 ♦ •
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nuo noąįep ?
B ......................

lųpue redke skepetėlių ba jiti
’ k • IV

Tai jįmnę. motinėlė isz i « A
» l

. " c
Hunus: ^ųveli, ųszi|uB toM 

mnpos nugaliu v«8t Moskvoš,.
Tėvus: — K’dp gub rast kad

mete 18J2'Kramfuzai sudegino.

kiek užmokėjai už
tujų knyga ka num ant Krist-

'' A■< b

, Penkis dolerius
dukrele. s

— Tai asz teveli dabar at- 
leisiu už puse pinigu,..

i'

1 r'' t »

uniololei.

nosies snarglio nuvarva...
. . ------------------------------------ •

Hunus
n

'Povėli f

mas pirkai ?

£

yįHB'

l A
I

! ■ I lgas .plaukas, 
p Trumpas protas, 
Boba neturi micros, 
Ant tikroj' vietos.

KhSJuaiVienu,
Kas szvnntn dienu,

M8&* n 11
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J 3-ęzig Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu
J L - .
i saugumo.
i ...M:

pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio
1.- Z, L k . . ‘

i i

i

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
* ' | > L «, I ' - ' |

-ežia Procentą ufr jusu sutaupytus pinigus ir ta

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
reiszkia, jaigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir in vairi u 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.

Vaistažoles yra nuo sekaneziu Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio ne-^ 
malimo, nenoro valgyt, atrenu ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapiiiimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60e. tai gausi 
valst-žoliu» kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jaigu kontl nervu suirime, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari,

' It M 
si

JIj
.si

X

’‘i.:

'ii yL 
di'1

*

11 moka 3 
K suma k

•M

A azirdles liftą, tai atsiunsk 85c. o fau- 
X >i musų įaustus vaistus, taip vadina- 
ff mu» “Narvu Preparatas”. Narvui li
ft ga yra labai blogas dalykas, bet mu
ff ta Nervu Preparatas užbėga tat li-> 
S gal kalia ir suteikia žmogui ramu- 
a int. Atsiusk 10c. o gausi musu Žaliu 
jrir knygų kataloge. Reikalingi musu 

r

,/i

as-kart augau didyn; Yra tai saugiau ir goriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dekite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento. t |

25 Gillet Street, Spencerport, N. Y.

e

kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

ins. Atsiusk 10c. o gausi musu Želiu 
i D MM**..
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. m. Bukaitis,
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
Seredos po piet truputi 

pasnigo, bet sniegas greit su
tirpo. . .

*—-t

— Readingo kasiklos dirba 
kožna diena bet Lehigh Valley
kasiklos visai mažai dirba nes 
praeita savaite iszdirbo tik dvi 
dienas o szia, savaite tai da vi
sai nedirbo.

• —• Praėjusia Subata Szv. 
Juo^ąpo bažnyczioje likos su- 
riszti mezgu moterystes Cecil i- 
jo Klimaszauckiene, 605 W. 
Center uli. su Vincu Petkevi- 
cziiun. Svotais buvo Antanai 
Ambraziejus su Marijona Pct- 
kovieziene.

— Utaminko ryta apie 2 
valanda, Ashlando ligonbutcje 
skalbiniczioje kilo ugnis, kuri 
padare bledes ant 500 doleriu. 
Ligoniai nieko nežinojo 
Ugne.

apie

37

kurios 
metai

— Alberta Petuliene, 
metu, mirė Pottsvilles ligon- 
buteje po ilgai ligai viduriu. 
Velione buvo naszle, 
vyras Jonas mirė keli
atgal. Paliko sunu Vlada ir 
broli Raula Pecziuli, 520 W. 
Pine ulyczios, pas kuri lavonas 
likos atvežtas ant paszarvoji- 
mo ir atsibuvo laidotuves Ket
verge ryta su pamaldomis Szv. 
Juozapo bažnyczioje.

— Juozas Mieldažis, 23 me
tu, kuris iszsikrauste nesenei 
in Pottsville, likos aresztavo- 
taa už iszdavima negero 'banki
nio czekio, kuri davė del tū
lo biznierio pas kuri gyveno 
.bet neužmokėjo randos. Pas 
fckvajera Miliaucka susigadi
no, užmokėjo randa ir iszva- 
žiavo namo.

— Ketverge ryta einant in 
darba apie 6-ta. valanda likos 
pžmusztas per Readingo truki
kokis tai Žukauckas. Norints 
klausinėjome pas graborius bet 
patikrinanezios žinios apie tai 
neaplaikeme.

— S. L. A. 211 Kuopa ren
gia dideli metini balių Seredo- 
je, Lapkriczio 27, 1929, Nor- 
kevieziaus saloje. Grajys or
kestrą pirmos klasos. Pradžia 
7:30 valanda vakare. Inžanga 
vyrams 50 centu, 
25 centai.

moterims 
(t.95.

Smagi Ekskurcija 
in 

Philadelphia 
Per Thanksgiving Diena 

KETVERGE
28 NOVEMBERIO 

DIBELTiVAS 
TIKIETXS$3.25

Praleiskite visa diena ir vakara 
dideliam mieste. Matykite miestą 

I Philadelphia. Dideli sztorai. Maty- 
I kite gera teatra ir kitokias vietas.

Isz Ryto
Shenandoah (Tikietas $3.50) 5:30 
Mahanoy City ....................  G:10
Tamaqua.................................0:39
GRĮŽTANT— Apleis Philadelphia 
Reading Terminal 0:55 ir 11:30 
nakezia o nuo North Broad Street 
Station 7:03 ir 11:38 nakezia.

•> NEDELINE 
EKSKUROIJA IN 

PHILADELHPIA
NEDELIOJ 1 Decemberio
Dubeltavaa tlkietas in ten ir 
f. adgalios tiktai $3.25

Prisidėkite prie azitos linksmos 
ekskurdjos su kitais ekursantais

Isz Ryte
Shenandoah (Tikietas >3.50) 2:00 
Mahanoy City ................... 2:49
Tamaqua ........................... 2:16

Ant Reodingo Geležinkelio

i

I

I

— Praeita Subata likos su- 
riszti mazgu moterystes pana 
Evelina Savankoniuto su Vla
du Czepukaicziu. Trys kunigai 
suriszo mazga moterystes.

Frackville, Pa. — Praeita 
Nedclia likos suriszti vietino-

L i et u v i sz ko je ba žnyczioje 
Mildreda Babiniute su Pranu 
Vajrauoku isz Minersvillesr

je

Pottsville, Pa. — Poni Ma
rijona Skamarocziene, pralei
do linksmai visa sanvaito lan
kydamasi pas savo auiiu ir 
szeimyna Filadelphijoi. Būda
ma dideliam mieste nepralei
do proga 
vietas kaip: Laisves narna, 
Ukystes palociu ir Dailies mu- 
zeju kaipo daug kitokiu akyvu 
ir žingeidžių vietų.

a 11 a n k y t i žymesnes 
Laisves

Minersville, Pa. — Diena 3 
Lapkriczio, S. L. A. 13 kuopa 
ant savo mėnesinio susirinki-

A.

nulydėtas 8 vai. ryto in Visu 
Szventu parapija, o isz ten in 
Szv. Kazimiero kapines.

— Louis Pluskis, 10509. Ed- 
brooko Ave., Roseland, iszva- 
žia.vo pažiūrėti kariuomenes 
manevru prie Fort Sheridan. 
Jo autas kirto in medi. 
Pluskiwu
Roman, gyv. 635 West 18th St. 
Policininką tik suraižė stiklai.

Asztuoni žmones žuvo praė
jusios savaites pabaigoje ir 
sekmadieni 
Skaiczius
ties autu nelaimėse. Cook pa
vieto iki 
874.

Su
buvo policininkas

autu nelaimėse, 
netek usiu gyvas-

pirinadienio sieke

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

f Mirė Francis Zigmanta
vi czi one 35 m. 364 So. Meade 
St., palaidotu su bažnytinėmis 
apeigomis in parapijos kapi
nes Georgetown.

Kasyklose sužeistas Sil'
Puldamas

anglies sužeidė gal- 
prakirsdama ilga

vest ras Norkait is. 
isz szono 
va,

. 't ■

SAULE
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Paskutines Žinutes v"
STEBUKLAI AUGA KAIP 

GRYBAI PO LIETUI.
Saint Joseph, Minn. — Ant 

čzionaitiniu katalikiszku kapi
niu ant kuriu silsisi kūnas mi
rusios Sesers A uolia kuri už

4ii ' ■"
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Trumpi Telegramai.
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gyvasties, privatiszknm gyve
nime buvo duktė Huberto Zer- 
vas, mesinliiko isz Moorhead, 
Minn., 
kada mire.

Būdama da gyva sesuo Aud
io sirgo ii’ kentėjo daug, mels
damasi kožna diena, ir praszy- 
dama Dievo idant jiji galėtu 
kentėti už kitus idant jiems pa
lengvint sopulius.

mesinliiko isz Moorhead 
ir kuri turėjo 26 metus

ra i padare..

diena ant josios kapo atsitiko’i ;
stub u k la s pa n a szia i 
kapo mirusio 
isz Malden, Mass.

Tukstancziai žmonių atlan- 
kinėja josios kapa ir badai keli 
ligoniai likos iszgydinti isz ligų 
ir kitokiu kentejimu.

Na ir ana

kaip ant 
kunigo Powers

< 1 ■ 1 V J|' ■. ‘11 ' ■
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K New York. — Dr. Augus
tinas Anastasides, nužudo sa
vo paezia, 10 metu dukrele ir 
pats save nusiszove. Priežastis 
žudinstos da neisztyrineta.

K Ikzleton, Pa. — Ugnis 
sunaikino dideli sztora W. F. 
Grant Cq. ant Wyoming uli- 
ezlos padarydama bledes ant 
150,000 doleriu. Keliolika ug- 
nagosiu sužeista. /

![ Hamilton, (flrio. — Jane 
Letley, 13 metu, nusiszove už 
tai, kad tėvas uždavė jai kelis 
blynus per sėdynė už Žuliu ima 

[ per visa nakti su sportais. Ge
rai padare..

San Francisco, Calif. — 
Ligonbutcje kilo ugnis isz ku
rios iszneszta 120 ligoniu. Ble
des padaryta ant 50,000.

H Philadelphia. — Ugnis su
naikino keturis eroplanus dirb
tuvėje Pitcairu,
Verte sudegusiu eroplanu bu
vo $60,000.

Brvn A th vn. •r *

KELIAUKIT IN LIETUVA PER
/ 11 ■ "

KLAIPEDA
Laivais Baltic Amerikos Linijos

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI IN KLAIPEDA 
IR ADGAL. PATARTAM PIRKTI LAIVAKOR
TES IN ABI PUSI, NES TUOMI SUOZEDINSITE 
SAU PINIGU.

I

i l

¥

k

Treczia klesa $107. Treczia kies a in ten ir 
atgal tiktai $181. Turistine treczia klesa, 
Main Deck $129.50. Turistine treczia klesa 
in ten ir atgal tiktai $216. Cabin $147.50

Revenue Tax" ir Pagalve “Head Tax” atskirai 
r

Per "Vasaros Sezoną” važiuojant in Europa nuo 15 
Birželio iki 15 Liepos, o in Amerika nuo 1 Rugpuczio 
iki 22 Rugsėjo, visos kainos padidinamos $7.50 
vienan galan, o $12.50 in abu galu.

Baltic America Linijos laivu populiarumas Lietuviu 
tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos lavai eina 
tiesiai in Klaipeda bet ir nuo to, kad pasažieriams 
teikiama geras maistas ir patarnavimas.

I♦♦žaizda, 
siu- 
isz-

mo nusprendė parengti puiku ]<urjnį reikėjo net keturi u si i )• A ei__ • _ i non °balių ant Sausio menesio 1930 vjmu Žaizda nepavojinga, i
m. Tame tiksle iszrinko kami
si je kad parenkti po kožnam gif’-

Dvejos laidotuves,
susirinkimui diskucijes idant Domain vicziaus ir jo

Levo 
dūktos

narius priprntyt prie mokslisz- invyko 1)4 (!rnll(1 gt., Exeter,
ku pasikalbėjimu.

/

Tamaqua, Pa. — Sep t y it i 
žmones likos sužeistais isz ku
riu keturi turėjo būti nuvežti 
in Coaldale ligonbuti, kada au
tomobile! Vinco Polkos'kio ir 
Williams Marso susidūrė ant 
Lansfordo plento Nedėlioję.

— Cecilije Ambroze, kuri 
dingo isz namu keli menesei 
atgal likos sunasta Indianapo- 
liuje su muzikaliszku pentaliu- 
nu ir sugrąžytą namo pas tė
vus.

— Jcva Balsiene, 'kuri no
rėjo sudegint narna ir pati 
smarkei apsidegino ir už tai 
likos uždaryta Pottsvilles ka
lėjimo, pasispyrė pasninkai! t 
ir nieko nevalgo nuo kada ja
ja uždare kalėjimo.

Zi-
4544 So. Wentworth

., amžiaus, einant

Chicago. — Edvardas 
lin^kis, 
Avė., 45 m., amžiaus, 
Petnyczioj isz darbo pagavo 
automobilis prie 40th ir Went
worth ir sunkiai sužeidė. Tapo 
nuvežtas in Peoples ligonine, 
kur už poros valandų mirė. 
Automobilio szoferis ares.ztuo
tas.

Laidojmaas buvo
KūnasEdbrooke Avė.

isz 10723 
buvo

lt

kun. J. J. Kazakevicziui atlie
kant bažnytines apeigas, in 
parapijos kapines, Pittstone.

— Vedasi S. Braczulis isz 
Plymouth su Agota Kapoczili
to isz Pittstono. Albertas An
tanaitis vedasi su Margarita 
Lohman, svetimtaute, 
isz Shavertown.

— Garnys
195 Shoemaker 'St., 

Paliko

Abudu

lanke Andrius
Kižius, 
Swoyersville, Paliko sveika 
sunu. Taipgi Juozus Navakus, 
32 N. Thomas St., Minor Mills, 
lenke garnys, ir paluko dukte
rį. Petrus Pikaiczius, 21 She
ridan St., lanke garnys ir pa
liko gražu sunu. —V.

TURI PERSISKIRT NUO SA
VO “MYLIMOS PAOZIOS.”

Chicago. — Keturi metai ad- 
gal, Abe Ilolzman apsipaeziuvo 
su patogia mergina kuri pribu
vo isz Lenkijos o kad kvota 
ateiviu buvo iszsibaigns ir mer
gina ketino būti sugražinta ad- 
gal ir kad ja ja iszgelbet nuo to, 
nutarė su jaja apsipaeziuot po 
tam duoti jai Ii uosy be. Per tuos 
keturis metus Holzmanas 
karsztai pamylėjo savo paezia 
bet toji ant to nesutiko nes my
lėjo kita ir dabar spiresi nuo 
jojo persiskyrimo idant iszte- 
koti n^ to kito. Holzmanas su
tiko dalaikyti savo žodi ir su 
jaja persiskirs bet su sužeista 
szirdžia.

ATMINE.

Klausyk kurna, szianakt 
mano kiaule apsiparszavo, at
mink kiek turėjo fui raželiu, jai- 

a.tminsi tai tau visus asz-gu
tuonis atiduosiu!. .

— Nu-gi asztuonis turi.
Kad tave, kvaraba, atani-

nei!. .

-

Szita yra Receptu 
Aptieka

Iszpildome visu Daktaru 
receptus. Jeigu j ūso dak
taras negyvena mieste, 
atneszkite jo receptą in 
muso aptieka, mes sutai- 
sisime gyduoles.

Litschs’ Drug Store
14 E. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA. 1^1 — — — <1 — — ■

metus

KRAUJO
Sloginimas

Žmogus lekiant su eroplanu por 
mares yra didesniam pavojuje 
negu žmogui su dideliu krauju 
sloginimo. Jeigu kraujagyslos yra 
užkietėja; juos gali trukti bile 
kada. Laikykite savo krauja, szir- 
di, nervus^ plauczius, inkstus ir 
vidurius geram padėjimo ir apsi
saugokite nuo pavoiaus.

KREIPKITĖS PAS
Dr. Hodgens Specialistą

Tik Utarninke, Serodoj, Ketverge 
Nuo 9 valandos ryto iki 9 vakare.

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

yra n& didesniam pavojuje

ATVIRAS.

Matai ženteli nėra da 
buvaumenesio, kaip pas jus 

dabar volei pribuvau!...
— Tai nieko, motinėlė, jau 

nuo gimtos dienos ne turiu gi
liuką.

ANT PARDAVIMO.

Geras pirkinys del gero pir
kėjo, groserne ir buezerne, biz
nis iszdirbtas, geroj apgyvetoj 
vietoj. Atsilankykite pamatyt. 
Kreipk i t ies ant adreso: (t.96

Tamaqua, Pa..127 Penn St.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
CRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius dol laidotuvių, krlksz- 
tiniu, vosoliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre ir 603 W. Mahanoy St.

Didele Rusiszka Szeimyna Pribuvo in Amerika

SZEIMYNA PAPPINU SUSIDEDANTI ISZ 19 NARIU KURIE PO ILGAI KELIONEI PRIBUVO ISZ ROSIJOS.
19 nariu szeimynos

WW*ww*-*

Timotejo Pappiuo, jojo
New Yorko iszkeliavo pas savo !bro-

New York. — Su didžiausiu nusistebėjimu iszlipo isz laivo praeita sanvaito 
sūnūs su paczionis, vaikais ir anūkais, kurie pribuvo isz Gonsky-Obl, Rosijos, isz 
Ii in Kalifomia, bet kad kelione trukiu kasztuotu jiems apie 2,000 doleriu, todėl pirko sau troka. ir tokiu bmlu nupleszke- 
jo in Kalifornia apsigyventi ant ukes. Iszlipdami isz laivo nemažai atkreipė ant saves atydos nuo Amerikonu nes vyrai 
buvo pasi'redia tikrai kalmukiszkai o motoras su czebatais irplacziais andarokais. Pappimis ir jojo szeimyna yra paskuti
niais isz tosios szeimynos, kiti gimines pribuvo in Amerika ankseziuu. Pappinal keliavo beveik pusantro meto isz gilumos 
Rosijos, kelione atliko per Vokietija ir Francija. Kelione kasztuvo jiems penkis tukstaneziusdoleriu kuriuos sudėjo Ame. 
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_ rikoniszki gimines bet visa szeimyna žada viską ntidirbt. Ant paveikslo matome kaip Pappinai iszrodo kada pasirėdė i 
Amerikoniszkas drapanas, ‘ <Amerikoniszkas drapanas, i L
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ISZPLAUKIMAI LAIVU ISZ NEVI YORKO

LITUANIA 7 GRUODŽIO ESTONIA 21 GRUODŽIO

Del visu informacijų kreipkitės in vietos agenta arba

BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge St. New York

\ Nupigintos Prekes
? 11®=’ LABAI LENGVOS ISZLYGOS

NAUJI PLEJERAI 
$350 IR AUKSCZIAU

NAUJI BABY GRAND 
PIANAI $550.

NAUJI PIANAI NUO 
$250 IR AUKSCZIAU.

DYKAI — 24 Roliukai, 
Didele kėdė ar suolas, 
Uždangalas, su kožnu 
Plejeriu.

Mes priimsime j ūso sena Piana, Fonografą arba Vargonus 
kaipo dali mokesties ant nauja Piano ar Plejerio.

1 ■*

Didelis Nupiginamas ant Visu Pianu. Todėl g 
Is Naudokitės ir Pirkite Dabar, «■

d
Katalogus ir pilnas informacijas siuneziame ant pareikala-* 
vimo. Reprezentuojame net septines Pianu Fabrikus. Pia
nus pristatome in visas vietas, tolumas nedaro skirtumo.

Naudokitės ir Pirkite Dabar<

| JOHN LIZDAS PIANU STORE
477 SOUTH MAIN ST. WILKES-BARRE, PA

EXTRA! PREKES NUMAŽINTOS 
TIK PER 30 DIENU.

Naujausios mados puikios kortinos, 
padarytos isz geriausios materijos, 
labai puikiai padarytos kaip ant szio 

I paveikslo parodyta. 50 coliu platumo 
|r 3 mastai ilgio. Didelis pirkinys už 
maža preke. Regulariszka preke szi- 
tu kortinu $3.50 pora, bet per szita 
nionesi parduosime tais puikias kor
tines dvi poras už $3.98 arba 4 po
ras už $7.50. Prisiuskite tik 35c del 
nusiuntimo kasztu ir pnraszykite 
kiek poru reikalaujate tu puikiu 
kortinu. Užmokėsite kada aplaikysi- 
te kortinas savo namo. Užganedini- 
ma gvarantinanie arba sugražiname 
pinigus jums adgalios. Nelaukite bet 
prisiuskite užsakymo dabar nes vėl 
negausite tokio pirkinio.

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 N. IRVING AVE., DEPT. S.

CHICAGO, ILL

VYRU LIGOS
♦
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Yra tai vienatinis daktaras Pittsburge kuria j
patyręs mokslą Krokave ir turi 31 metus 

iszsilavlnima apie slaptingas vyru ligas, nervu, kraujo, 
odos, inkstu, pūsles, sxlapumo ir privatiniu ligų. Jo spe- 
cialiszkumas gydymas del tyru kurio kenezia nuo lytinio 
silpnumo atgaivina stipruma ir jėga silpnu organu., teipgi 
vandenini patrūkima. Kraipkitea ypatiaskai ba per paėsta 
negydau. Ofiso valandos yra Panedelais, Seredomis ir 
Petnycziomis nuo 9 ryte iki 5 vakare. Utarninkais Ket
vertais ir Subatomis nuo 9 ryte iki 8 vakare. Nedeliomis nuo 10 ryte iki 
2 valandai popiet.

■i;, -.į' r DR. LORENZ
* . >■. ».,■ ■■ . M ,,, , A , ... .

642 PENN AVENUE 
PITTSBURGH, PA.
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