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KUNIGAS APJAKO

- Vincas Ve-

SŪNŪS ISZGELBEJO TĖ
VUS ISZ DEGANCZIO 

NAMO.
Philadelphia.

sala nekas, 55 metu ir jo sunns 
Ludvikas 22 nudu, likos smar
kiai apdegintais laike gesinimo 
ugnies kuri kilo juju namo ant 
241 E. \Vildloy uli. Ugnis pra
sidėjo m i eg kambaryje kur do
ge lova ant kurios tėvai gulėjo. 
Pabudim» abudu ir vos tęva isz- 
t rauke isz dega n ežios lovos.

BANKIERIS NUBAUSTAS 
ANT 223 METU.

Port Senti, Kaus. — P. H. 
Mc Afee, 47 įmetu buvusiu ban- 

a p vogė Peoples 
State Bank ezionais, prisiPaži- 
no kaltu ant 25 
ir prisisavinimo
ežiu doleriu. Sudas ji nubaudė 
kalėjimu ant 223 metu.

koris kuris

užmėtinėji mu
213 tukstan-

virve
O

PASIKORĖ TRIS KARTUS.
Tonawanda, N. J. — Nikalo- 

jus Zasinovicz, 40 motu, pasi
korė tris kartus Policijos stoty
je. Pimia karta panaudojo dir
žą, antru kartu susuko
isz suploszytii mai’szkiniu 
troeziu kartu kelnes ir tnom 
kart pasiseko jam savžudinsta. 
Zasinovicz likos uždarytas ka
lėjimo už girt nuklysta ir susi- 
barirjjyjjn savo paezia.

KETURI UŽGRIAUTI 
ŠZULINYJE.

riiree Rivers, Quebec. — Ke
turi vyrai, isz tii/bnvo tėvas ir 
du Simu* Tado mirti ant tarmes 
laiko czystinimo szulinio, kada 
radosi viduryje. Užgriautais 
yra K mest a* Marcotte, locni įl
inkas failnos, jo!jo du sūnūs ir 
J*. Jutras.
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NUŽUDĖ 10 ŽMONIŲ NU
BAUSTAS ANT 40 METU 

KALĖJIMO.
XeW. York. - 

žinomas kaipo

I

Louisville, K y. — Nekarta 
žmogus dagirsta apie savo din-i 
gusias gimines, nelaimes at ran-! 
da draugus per skaitymą laik- 

nau-
lel Mykolo Bolen, 59 metu 

kuris dirbo 
u ly ežias, 

skait v d am a s

ATKALBĖJO MISZES LYG 
GALUI

fr.
■n

ifl i

Įnik-

su

raszeziu ir tas iszojo ant 
dos <
senumo žmogaus, 
szluodamas miesto 
Ana diena
jraszti pa teini no, ’buk jojo bro
lis mirė palikdamas 50 tukstan- 
czin doleriu del Prieglaudos ap
leistu vaiku.

Bolen tuojau* susincsze
advokatais kad sula ik vt i tesla- 
monta ant I uju* pamatu, kad ve
lionis nežinojo kur randasi jo 
gimines, kuriems ketino palikti 
savo turtą. Su'das senukui pri
pažino palikta turtą ir dabar 

ant senatvės: 
skaitos laik-

raszcziu, nebūtu apie tai žino
jęs ir t arta butu Prieglauda pri
sisavinus sau.

senukn-s atsilsės
- .laign nebūt u

PO SMERT PERSEKIOJA 
SAVO MYLEMA.

Pittsburgh, Pa. Devynioli
kos metu Ona Kasinski džiūsta 
kas dien daugiau isz priežas
ties atsilankvuno naktimis dva
sios jaunikio su kuri num persi
skyrė keli menesiai atgal. Ka
da mergina eina gult, szeszelis 
mirusio jaunikio ateina in jos 
kambarį, rodos kad geidžia’ja 

j pasmaugt, bot t nujaus dingsta. 
Tėvai kėlės naktis persėdėjo 
prie merginos lovos, bet nieko 
neužtemino.
greitai sau neiszmusz isz gal
vos apie laja dvase jaunikio, 
tai neteks Proto arba gali įnirti 
isz rupesezio.

Tėvai kolos

Jaigu mergina 
neiszmusz 

taja dvase

VARPAI TEIPGI SUSTOJO 
SKAMBĖT TA PACZIA 

VALANDA.

staiga 
lik isz kas 
Antanas 
prabaszezius J

F.

Pa.
prie 
visiszkai

(
84

Laikyda- 
altoriaus 

kat a- 
Ižekonas 

mot u
;\r. Antano baž- 

Kunigas

I .aneaster, 
mas pamaldas 

apjako 
kunigas

K aul,
4

nyezios ezionais. Kunigas pa
baigė miszes ant pomietos, bet 
prie to paties altoriaus kalbė
davo miszes per 60 metu ir gal 
ilgiausi’ koks kitas katalikisz- 
kas kunigas Amerika.

Džekonas Kaul apjako ant 
vienos akies 1900 meto, bet ne
paliovė laikyti miszes ir savo
< Ivasisz'ku privalumu.

Ta paezia valanda kada ku
nigas apjako, sustojo varpai 
ir didelis ziegoris ant bokszto, 
kada skambino ant pakelinio. 
\’arpus padovanojo parapijai 
kunigo motina kada da buvo 
gyva.

Tasai labai su
graudino visus parapijomis, 
kurie mano buk tai vra 
mi ilgas i ubu rimas ir noužilgio 
gal netoks savo mvliamo knnl- 
li’O.

atsit ikimas 
visus

uola-

— Jini Bakarien, 
“Texas Jim”, 

likos nubaustas per slidžia Not t 
ant 40 metu kalėjimo už nužu- 
dinijna Henry Gaux, Panaktini 
1928 mete.

Sudžia iszrail 
raw laipsnyje žudinstos nes 
prisipažino prie kaltes. Po isz- 
skaitymui jam viroko Bakerien 
pripažino buk savo gyveninu* 
iiitžude nemažiau kaiP deszimts 
žmonių.

PAŽENKLINO MERGINA 
KAIP GYVULI.

Midland, Tenn. — Auka ne
žinomo užpuoliko, puolė 18 mo
tu mergina Franciszka Decks. 
Mergina radosi viena namie 
kada kas tokis pabaladojo i*n 
duris, o karia mergina a tiria re 
duris, nežinomas pagriovė mer- 

nuo kru- 
goležin 

krutinės

o ji kaltam ant- 
žudinstos

tas greitai,

gina, nuploszo jekute 
linos ir su i n kaityta fk 
iszdegino ant 'baltos 
kryžių. Dalbas taip buvo atlik-

kad mergina net u- 
rejo laiko szaukti pagelbos, o 
priek tam surado ja ja sesutes 
kurios ato'jo isz mdkslainos.

VYRAS IR TARNAITE 
NUŽUDĖ PACZIA.

Trilbv
ir Mrs. Maude

MEKSIKONAI NUŽUDĖ 
AMERIKONA

Arizona. -

I

Ashtabula, Ohio. - 
Smith, 26unetu
Lawther, 22 metu, nužudo Smi- 
th’e paezia 28,metu motore, 
norėdami nuo josios atsikratyt 
idant galot u gyvent draugo. 
Smith’as prisipažino, Įnik isz- 
vc*žc paezia iii girria, kur lauke 
)>asis|opus jojo tarnaite už ine- 
džio, kuri szove in motore už- 
mnszda'ma joja ant vietos. Mr 
La^ihcr vra Pasimetus B
rni vyrais ir susiiicszo
thu pas kuri radosi ant tamys- 
tos tiktai dvi savaites. Nužudy
ta motore paliko tris vaikus.

su t ri
šu Smi-

PALIKO TURTĄ VARG- 
SZAMS, PATI NUSIŽUDĖ. 
New York. — Palikdama vi- 

f*a savo turtą susidedanti isz 
2,670 doleriu del miesto New 
Yorko idant sunaudotu deT 
“tuju kurio negali užmokėti 
už gydimą ligonbutose kurio 
geidžo gyvent i,”
rowskiono, 29 motu, atome san 
gyvauti per inkvopima gazo 
namir. — Taigi, mirė, idant kL 
tiems prigelbet.

Bisbee, Arizona. -— Val
džios vaiskas joszko 20 Meksi- 
koniszkn banditu kainuosią 
Cananea, kurie nužudo (’Įtar
ios Koehler, 50 motu Moksi- 
koniszka palicijanta.

Koehler likos nužudinlas 
prie Silver Plano kasyklų kur 
buvo bosu. Manoma kad Mek- 
sikonai buvo tai praszalint’. 
darbininkai isz kasyklų ir pa
dare tai isz kerszto. 

---- - — ■
ATSIŽADĖJO VYRA KURIS

buvo jai Per geras.
Asheville, S. C. — Owen 

(’rawford, pagal liudyma jojo 
kaimynu yra vienas isz geriau
siu vyri! visoje, czionaitinoje 
aplinkinėje, apiaike au adienn . . ■ t •

Elzbieta Ko-

Persiskyrimu nuo savo paezios 
Grace, pagyvenęs su ja ja tiktai 
tris menesius.

(’rawford aiszkino siūle, kad 
nežinojo isz kokios priežasties 
joj pati apleido ji, o gal del to, 
kad buvo del josios per geras, 
kaip pati prisipažino. — Argi
kas girdėjo idant sziatn laiko 
pamestu savo vyra kari tanai . -< I B • Ajai per geras 1 Stebuklai! , .
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EVAS IR SŪNŪS GERIAUSI SZOVIKAI.
v ra

T
Sami

z

■ ■>

TRYS LAVONAI 
SKRYNIOJE ISZ LIETUVOS

■
♦ III f

TĖVAI ISZVAŽIAVO ANT 
JOMARKO, TRYS VAIKAI 
PASISLĖPĖ IN SKRYNE 

IR UŽTROSZKO.

PAMISZELIS PADEGE 
KLOJIMUS KAD SAULE 

SUSZILDYTU.
Kupiszkis.

el Me Kane ir jojo 17 melu sūnūs, 
visam Kansas. Tėvas palaike

50 sziivin o jojo sunūs isz 200 szuviu pataikė
Iszaudikai 
isz
szuvius. I 

■ ■■■ Al. 4* .... ..... .

Isz Visu Szaliu

Atėnai, 
kouiszki

- Ameri- 
senovisz-

geriausiais
243 kartus in cieliu 

in cieliu 19 O 
4 >

DUOBKASIS PARDAVINĖ
JO ŽMOGISZKUS TAUKUS

Prie rubežiaus,
Suksentall

GYVENO 62 METUS SU 
VIENU PLAUCZIU.

Norfolk, Va. — Kada Pi lipas 
*rico, 62 motu m iro, daktarai 
indare ant joj sekcija idant da

žninti isz kokios priežasties jis 
staiga i mirė. Persi t ikrinias, 
buk Price 
plauti. Pagal nuomone daktaru

mirė.
turdjo tiktai viena

SURADO SZYKSZTUO- 
LIAUS SKARBA 

PRIESZ 2200 METU 
Graikije. ■ 

jeszkotojai
kn užlieki! rado muro, senovisz- 
ko miesto Korinte, skarba pas
lėpta per szyksztuoli 2200 me
tu atgal arba .‘,30 metu priesz 
užgimimą Kristaus. Skarba* 

auksiniu 
jsz laiku 

Aleksandro Didžiojo ir 46 pi
nigus jojo tėvo Pi Ii po isz Mit- 
cedono. Pinigai buvo nauji ir 
žibėjo rodos kad 
inuszti tik 
tam surasta

K rišt aus 
susidėjo isz deszimt 
pinigu paeįnaneziu

S

Szlozinge. 
mažam kaimelije 
palieije suėmė valkata, pas ku
ri rado kiszeniuje suvyniota 
skiidurolije szmoteli žmogaus 
tauku. Laike kvotimo, pasiro
do, buk jisai pirko tuos tan
kus nuo duobkasio kapiniu už 
deszimts markiu. Kada /pae
ini* duobkasį ant perklausimu, 
prisipažino, buk jisai tuos 
taukus pardavė 
rado < 
jisai prie

Skernevicai, Lenk. — Kaimo 
Pomorska, gaspadorius Aleksa 
Rodožyeki, nuvažiavo su pa
ezia ant jomarko iii Sadelikus, 
palikdami namie tris 

.’g 11 mot u 
Gana ilgai užtruko ant jomar
ko ir gryžo namo jau vėlybam 
laike. Atvažiavo namo nema
to ne vieno vaiko, nes papras
tai, vaikai iszbegdavo pasitikt 
tėvu isz jomarko su vilcze ga
vimo dovaneliu; tiktai szuo at
sigulęs ant grindų staugi* ir 
žiurėjo ant didele? 
kampe.

Su dideliu nerimaseziu tėvai 
priėjo prie skrynios ir atida-

rijo ūžt roszkusins. Pradėjo jo-1 
sius krutyt, bet su klyksmu at
sitraukė nuo skrvnios. Vaikat 
buvo snstingia.

Žinomas daigias, 
jeszkojo rakta nuo 
kuria atidaro ir visi inlipo, 
per stumdinejima viens 
antvožas turėjo užsidnryt. 
kad skrynioje buvo mažai oro

nuvažiavo su

nuo 5
v nik u* 

senumo.

Imk
o

Puponiu km.
— Sziam kaime sudegė du klo
jimai. Gaisro kaltininkas 
to paties 
misziisio proto pilietis

yra
r ••

staugė
s k ry nios j

Puponiu kaimo p 
Aliza* 

Baltuszis. Policijos užklaustas 
kam jis pa d ego trobas, szis at
sake :

Sziaudiniais slogai* t robe, 
šiai, kad suszildytn orą, reika
linga visi uždegti, 
toliau aiszkina pamiszelis, — 
kad tuojau suszilo orai...

o nuo ugnie* 
. Be to, žmo

nes todėl vargingai 
kad ju trobos sziaudiniaif 
ga i s;

tuojau 
Saule užszalnsi 
tuojau atszym.

sloga ik

Matot -

f

gyvena, 
sto

Amerike nerasi sziaudi- 
nio stogo,
g»«ra gyventi!

Pažymėtina, kad pamiszoUs

ir žmonoms

paregėjo visus vaikus vidų- ą Baliuszis pasižymi ypatin

vaikai s lį
sk rynios 

o
kito 

O
J

gu pamisziimi. Jis buvęs Ame 
ri k oje, bet kaipo pamiszes pri
siųstas iii savo gimtine.
fleita si \ i s u mokslu uim . ,

Skaito save lygiu 
kaip Bruno, Galiu*

jus ir kiti. Goriausiai žino žy- 
Iaeiuvos

isz radi »ja s. 
kankiniu,

'ii

Jis 
žinovas

veikoj u

“paskeimj- 
Teip jis savo br<»- 

voltu neduoda isz lauko 
in sziaures pu-

visi užtręszko. In kolos dienas 
tėvas 
kapiniu.

nuvožė tris lavonus ant 
didelio 

gailesezio norėjo atimt’sau gy
vastį bet likos iszgelbeta iii 
laika.

jisai
lytda pas ji 

laygiau, tai pasakė, buk 
visokiu qxjatisGmu 

per daktarus prisirinko žmo- 
giszko kimo isz kurio isztarpu- 
no taukus. - 
liūs yra burtai, 
tai nuo visokiu ligu 
piktu dvasiu geras 
nias.

Motina isz

mesniuju 
vardus.

Mėgsta ir ūkyje 
ni ūkauti. ’f 
Ii ui g
vežti akmenų 
sės, aiszkimlamas, kad galinti 
visa žtyne,pakrypti ia szianre 
ir tuomet. Imsią pas mus vjsai 
szrtlta.

I

Mat pas tamsuo- 
kad tai vais- 

o ir nuo 
apsigini-

buvo 
ana diena.

daugeli visokiu 
, stovylu ir di

dele inurmurine galva impera
toriaus Caracalla paeinanezio 
isz penkto szimtmoezio.

tai Price turėjo užgimt i tiktai st.ii»viszku iiulu, i • z e • • etsu viųnu planežili. Sziaip, visi 
viduriai 'buvo sveiki ir no buvo 
ženklu idant žmogus butu 
gos kada plaucziu liga.

si r-

NETURĖJO RANKOS, O 
' BET SKAUDĖJO.
Ludington, Mass. — James 

M c Afee, nete'ko rankos plieno 
dirbtuvėje praeita .menesi ir li
kos nuvežtas in ligonbiiti, kur 
jam daktarai \ isiszkai nupiove 
sumankiota ranka, kuri kabojo 
tiktai ant skaros, 
ranka užkasė in žemi*, 
racijai atsikvotojas Mc Afee, 
Pajuto rankoje skausmą, saky
damas, 
isztiesta ir jam per tai yra 
bai nesmagu, 
deli skausmą.

Daktarai isz pradžios juokėsi 
isz Mc Afee,'bot kada tasai pra
dėjo melsti daktarai!, kad jam 
nupiantuiranka neduoda rainy- j 
bes, daktarai iszkase nuplauta 
ranka, kuri buvo labai sulenk
ta, idnesze in ligojdnif i, isztiese 

Tik tada Mc 
Afee apsiinalszino, sakydamas 
kad dabar jauezesi smaginu ir 
skausmo nejauezia.

X upiauta
Po ope-

kad jdjo ranka vra ne 
la- 

per ka jauezia di-

ir vela užkaso.

I ’riek

Kni- 
nužude savo 
o iszsižade-

« ...... ..........

VISAS KAIMAS ISZDEGE.
Stalingradas, Rosije — Kai

me Zaplavne kilo baisi ugnis, 
kuri sunaikino 442 grinezias. 

kad keli žmonis ir 
sudegi*.

Nagasaki, Japonija — 
sklypo Lankei

TRYS GAISRAI ALYTAUS 
APSKRITY.

ŽMOG—VELNES 
ATRASTAS ANT KALNO.

Sziam 
atsiranda lai

kas nuo laiko nepaprasti žmo
nis, bet paskutinis pervirszi- 
na visus kitus. Yra tai žmogus, 
turintis apie asztuonesdeszim- 
tis metu, kuris sakosi, kad ne 

bet
turi du ragus ant kaktos jsz 
auganezius augszcziau kožnos 
akies.

Tasai

yra gimine Linciporiaus,NUŽUDĖ TRIS SŪNŪS KAD 
ISZSIŽADEJO TĖVO.

(hnbysz, I’krajina. 
muotis Koinarko,
tris sunns kad joj 
jo ir prigulėjo prie komunistu. 
T(‘vas nulindęs tuorn, su pa- 
gelba motinos sukapojo visus 
tris kada liejo miegojo. Kada 
jojo užklausė sudo, del ko teip 
paidare, senas tėvas pasakė 

nuėjo ant
> J

senas tėvas
i kkad jojo suims 

tarnystes pas Antikristą.
’Pasai tėvas 

dindami savo 
sekine 
džios prie kokio šoviniai instu- 
me Rusus. Panasziu žudinsczln 
daug atsitinka
kruvinai bolszevikiszkai Ros:- 
joi.

m ir motina, 
vaikus, tai pa- 

bolszevi'kiszkos

žū

va I-

sziandioninei

M anoma 
vaikai sudegi*. Kahnuocziai 
noleko visko. Bledes daejs ant 
puse milijono doleriu.

UŽMUSZE MERGINA SU 
BUROKU.

Janovas, 
Bielski*, 
Kutyla, laike siautimo meto 
buroką in \ iktorijo l’yeha pa
laike in smek ra' ir 
ant vietos.

Lenk, 
bernas 

įnikę siautimo

Kaimc 
Kazimieras

uzmuszo 
Kutvia isz dideles* 

baimes pabėgo. 
——' ’**•■ 4* I" "    

48 SUDEGE DEGANCZIAM 
TRUKIJE 0 32 SUŽEISTI 

Moskvn, Uosije.

nepaprastas žmogų* 
likos užtiktas isz netveziu ant 

gyveno pats

žmogus

stataus kalno, kur 
vienas ir nesnoidavo su jokiu

Ragai jam pradėjo

Nemaniūnų valscziuj, Naiul- 
žiunu kaime sudegė Mares 
Szukienos gyv. namai su ka
mara. Isz viso gaisras jai pa
dare 4,IMMI litu nuost uoliu. 
Trobesiai buvo apdrausti vie
tos saviszalpos draugijoj 2,00<) 
litu sumai. Ugnis kilo del ne
atsargumo. Simno valscziuj. 
Stebulių kaime sudegė Vlado 
Dimszos namai. Jam ugnis pa
dare 3,(MK) litu uuostuoliu. 
Trobesiai buvo neapdrausti.

Treczias gaisras kilo Antnc 
miinio valscziuj, Kysziu kal
nu*. (’zia sudegė Aleksandro 
Žilinsko gyv, namas su visais 
daigtais. Isz viso nuostnolm 
jam padiih* už 9,tW litu. Ug • 
uis prasidėjo isz netikusio kat- 
mino. Tricibesiai taip pat hnvo 
neapdrausti.

VAGYS KAUNO 
BAŽNYCZIOSE!

Kaunas. — Žaliukai n v Atsi
kėlimo bažnyczioje nuo alto
riaus pavogė dangalu ir nau^a 
tovalno, 
pastatytas gėlos, nuo Dievo 
stalo |>avoge puse užtiesalo. 
Bazilikoje — pavogė nuo szv. 
Zitos altoriaus tovalno ir nuo 
Paneles Szvencziausios pa

žmogum, 
augt kada turėjo dyvlika me
tu, o sziadien turi asztiionis 
colius. ’Pasai žinog—voluos ga
li iszbadyti popieruies duris 
Japoniszku šlubu lengvai.

Locpininkai miizeju norėjo 
ji paimti išniokoti jam dide
lius pinigus, bet valdže ant to 
nesutiko ir uždare ji priglan- 
doje del senu žmonių. Juk Ja- 
pouiszka veisle ir teip pana- 
szi in velniukus kad ir ne turi 
ragu. '

4

5

Bėdinas. -
i s z. do visk i, apsirgo

tino prie

VIESULĄ SUARDĖ BAŽNY- 
CZIA IR MOKSLAINE.♦

Broken, Bow, Nebr.— Smar
ki viesulą kuri prapute
miesteli Merna, suardo katall- 
kiszka bažnyczia, parapine 

ir dvylika 
Žmonių nesužeista. Po

pro

bažnyezia 
mokslą i no namu, 

viesu
lai nupuolė smarkus lietus ku
ris pįdare 
fermeriu.

daug bledes del

Kanada.
— Kanada davė pavelinima 
del 3,000 Rusu ant apsigyveni
mo ezionais. Visi yra pabėgė
liai isz palaimintos Rosijos it 
priguli prie Menonitu sektos.

1[ Regina, Sask.,

SKARBAS PO LOVA 
LIGONIO.

Herbertas San- 
Rygos,

ant tit'uso ant laivo ir likos pa- 
talpytas ligonbuteje ezionais. 
’Purojo jisai su savim geležiiu 
ktipareli kuri liepe padėti po 
lova. Laike ligos, kada karsz- 

t a ūkei paszokdavo isz 
ir apimdavo kupareli.

Daktarai ant galo nužiūri nėjo 
tame 'kas tokio nepaprasto ir 
pasmauki* policija. Kada kupn- 
reli atidaro, rado jame daug 
deimantu, auksiniu dalyku ir 
k it o k i u 1 >ran gen y b i u 
ant

cziavo 
lovos

-- Tik da
bar daeina tikros žinios apie 
baisia nelaime kokia atsitiko 
ant galežinkelio artimoje Do- 
modijovo. Kada trūkis prisiar- 

tos stoties, vienas
isz pasažieriu iszpylo ant grin
dų spirito bleszino, o kitas ne
matant numoto zapalka ir nuo 
to užsidegė visas vagonas, ku
riame, buvo prigrūsta pasažie
riu. Trūkis nesustojo o gelež- 
kelio tarnai Tisai nesistenge 
užgesinti liepsnos. K^misorlus 
transportacijos liepe visus tar
nus aresztavoti ir uždaryti .ga
lėjimo. Trisdeszimts du pasa- 
žieriai baisoj apdegu ir sužeisti 
szokdami isz deganezio Vago
no.

NUKIRTO KŪDIKIUI 
GALVA.

Nevy Soncz, Lenk. — Aud
rius Cesovskis isz kaimo Osa- 
du, kada jojo mot ere nuėjo in 
bažnyczia, isztrauke pusantro 
menesio mieganti kūdiki isz 
lopszio, paguldo ant slenks<‘z?o 
ir nukirto jam galvele su kir
viu, po tam vėla padėjo in lop- 
szi uždengdamas ji su skepetai-

Žadintojas tik tumu isąpi*
kalbinėjo, buk nonOrejo dau*

nuskynė bažnyežioje 
gėlos,

Szvonczia tįsios 
veikslo gintaro karolius. Ka
dangi karolių pasiekti negale- 

su pagelbą

vertes 
trijų milijonu doleriu. 

Valdže viską paėmė po 
globa o Sandovicki uždaro ka
lėjimo kada pasveiko. Pasiro
do kad v i si daigiai yra pavog
ti. Badai Sandovicki gyveno 
kitados Amerike kur papildo 
daug apipleszimu ir sėdėjo ka
lėjimo Sing Sing. *. 7

savo Bagota. eksplozije

kuris tuo 
nuėjo ant

40 NUSKENDO SU LAIVU.
_— Per 

katilo ant laivo Goenagar ant 
upes Magdalena, 
pradėjo sekonsti,
dugno teipgi keturiasdeszimt* 
[lasažioriu. Baisoi. apdego 
.apsiszutino 18 laivoriu.o 36 liT

4 r 

* - -
kus. j83gelbe|aįs»;i *j

ginu vaiku, nes neturi ju kuom 
niaitvt. Nelaba tęva uždare ka- ♦
Įėjimo.

ta, tai, matomai, 
kokio inrankio tie karolini 
nuo pa veikslo nudrėksti ir po. 
asla iszbarstyti. .Ju dalis pa
vogta, dalis liko,!^urinkta.

I

1[ Johnstown, Pa. — Mrs. 
Angelina Mor rone, 28 motu, 
motina penkių vaiku, papildo 

ir savžudinsta pasikardama na
mie. Nesveikata buyo priežas- 
te atminimu gyvasties.

*

BASLIU PRIMUSZE 
PAMOTE.

Tsz Lydavenu pranesen, kad 
Gegužes 3 d., vienam artimam 
kaimo ūkininko 1). 20 m., su
nns primnsze savo pamoto. Su
pykęs ant jos, pasigriolie bas
lį ir “stuktelėjo” juo oponen
tei įn galva. Ta apvirto notn- 
1 .. 
žinia.
je. Ar pasiseks jaį Užgyti, ne^

X 1 — — • • JBk-tat—

/



I

I

lit

P

■ - V- ■ . .T, ■■■ ... . . .. . .

Įį—

Kas Girdėt
- .   . ... ... _ - _

Isz to, kn lai’kraszcziai raszo 
ir pagal nuomone pramonystes 
žiiiunu, tai t rumpoje ateityje 
ezion Suv. V a M i josią užeis ga
nu blogus laibai- Daugeliuosia 
mientuosia savrninkai uždari
nėje fabrikus, atstatineja tuks- 
tanezius darbininku, kasyklos 
sustoja, o 
tuom, 
darbiu.

Taip, kuopi na d juodi debe- 
siai aut darbininku ir gali už
eiti skurdas ir vargas, o baisus 

dalypstes vargingus

fabrikantai teisinasi 
kad turi daugybia isz-

darbininku, bet dabar padaro 
isz tureziu kiaules. Žiponys 
gerdavo priesz prahibieiju bet 
sziadien milijonai gori* kurie 
niekad neragavo svaigiluincziu 
gėrymu.Argi kas girdėjopriesz 
prohiibicija kad studentai ne- 
sziotu houkul'es kiszcniuosia 
eidami in kolegijas ir universi
tetus 
matiniai, kurio tvirtina kad 
prohibicija padare *del žmonių 
daug gero, yra veidmaiueis ir 
vietoje žmonis priversti prie 
blaivystos, tai da daugiau juos 
erzina ir priverezin prie gori
mo.

tvanas 
darbininkus. Tuom kart nonų- • 
s im ink line ir .nenuleis kimo ran- 
kiis, nes kolei dirbusi, dirbti ir 
ezedyti, idant kada ateis laikas 
bedarbes, turėti szioki toki z<»- 
posteli ant “juotlos valandos”.

Vienatine blode isz daugelio 
kitu yra nepnczednnaa 
nys .nepratę paisot i ant ateities- 
Gyvena tiktai kaip potereflyje 
sako: “duonos musu duok 

leitHia savo 
niekniekiu.

l'g'----
Žmo-

“duonos 
mums sziadien,” 
sunkia procia ant 
be kuriu galėtu apsieiti.

Giltavimas insivagia in kož- 
na koniu grinezia, o tai yra di- 
džiausiia uelaiiuo.

Czion uek albanu* 
sius, kuriuos Dievas apteikė 
turteliu, bu tifoną bus ne sunku 
praleisti blogus laikus, o da ir 
reikale vargingesnius suszelpia 
bet czion kalbame apie tokius 
ka isz geru laiku, sunkiai dirb
dami ir gerai uždirbdami, o ne 
paiso ant ateities, kuri labai 
baisiai persistato.

Del jus moterėlei ir mergeles 
nenorėdami prikaiszineit, bet 
tiktai priminti ne bus pro szali, 
kad jus szirdžiukes pradėjote 
n!ž daug puosztis, nes nekurios 
neit paskutini centą paszveji- 
czete ant blizgucziu ir parodu. 
,Žinote gana'gerai, kiek vyras 
ir tėvas iszlieja prakaito prie 
sunkaus darbo, — prie darbo 
baisaus, prie kurio ne tiktai 
prakaitta, bet ir krauja lieja. 
Vvro kūnas nuo darbo suvytos, 
o.paeziule pasirėdžius kaip lė
lė. Tas pats ir su dukrelėms. 
Isz pa ežios jaunėtos redotia 
in szilkus ir kitokias brangeny
bes, o tas yra del jaunos mer
gaites labai bledingu daigtu, 
bu pripranta prie brangi u. sz lo
biu tai ir isztekejus už vyro be 
juju negales apsieiti, — tu vv-

apie tao-

reli sunkiai lupk, kml tavo pa
ežiu le galėtu puikiai rėdytis. 
Jaigu vyras ne bus sztant už
dirbti, 
musztynes, 
pasimetimas, arba moterėlė sau 

kitokiu budu ant

tada užstoja vaidai, 
provos ir ant galo

44 uždirbs” 
pasirodymo...

Apie ta ja prasarga turite ne 
tfžmirszti, nes gera rodą vi
siems patinku, o iszmintingi isz 
privalo niekas pykti, o jaigu 
to pasinaudojau o už tiesybe ne 
supyks, tai tegul szalto vande
nio atsigėrė, tai piktumas pra
eis ir atsileis.

Kontraktai jau iszduoti ant 
padirbimo naujo Anglwzko lai
vo kuris plaukines tarp Angli
jos ir New Yorko, kuris turės 
daugiau kaip tūkstanti pėdu il
gio ir kasztus 30 milijonu dole
riu.

Mat, Anglija nenori pasiduot 
kurie tnri du

» A U Li Iti • 9

r | V •I įėjo szventioje refor- 
kitrie

22K-

NAUJAS INDIJOS LAISVES
APASZTALAS.

V. J. Patel i^žeme vieta tau- 
tiszko vado už Indijos laisve in 
vieta arcsztavoto Mahatma 
Gandhi ir Mrs. Naidu, kurie 
sziadien randasi kalėjimo. Pa
tel kitados buvo pirmininku In 
dijos legislatures.

Teisingos Teisybes

Katrie save giro, yra tai4

broleis melagiu.
Kas eina augsztyn, 

tikrai pina.
Kas klaidas slepia,

tas

tas

DIDELIO BIZNIO ISTORIJA
—n—■Konsolei Pajeszko

Sekancziu Žmonių o«mei cigarui Pakeitė 
Tautos Rūkymo Paproczius

Szie asmenys gyvena A įnori-  
k oje, yra ieszkomi: 

Vincentas

Tautos Rūkymo Paproczius

gerai t uoin

niekiau*

žinestos vra 
• •

pa-

Laime kaip

dvigubai yra kaltu.
Darydamas 

sau nekenko. •
Apgavyste yra 

siu užsiėmimu.
Szposas be

ugnia be szviesos.
Nereikalinga baime, 

dangina nelaime.
* Sziandienine valanda vie

na, verta dvi valandas ryto.
tankianse

brolei: jeszkodami tankei juo
sius nežinodami 
ant nosies.

Del nekuriu žmonių
d/.ianse nelaime yra,
jie mislina apie kitu laime...

Žmonių duszios
vienos nuo

kad turimo

nelaime
di- 

kada

užsidegt
uoju v urnos nuo kitu t ei p. 
kaip žvake nuo žvakes..-

Žmogų augsztamisli gali 
pažint ant to, kuris netur jo
kio* puikumo ir nosies augsz
tyn no rieczia.

Galima turėti daug lai*
mes, o bet negali būtie laimin
gu-

Kožnas nedavires moks
le ir silpnu smegenų tai kele 
augsztyn galva.

Vokiecziams, kurie turi du1 
greicziuusius ir didžiausius Ini- f* J 
vus Europa rr Bremen. Laive 
ga liana hiw su tai pyti 4,000 pa- 
sažieriu ir 800 laivoriu.

Kuskowim, Erikrtnosai, isz 
Pfatilterf Al as kon dabar turi sa
vo raszta s^vonta arba biblija, 
kuria portlėjo ant jujtr kalbos 
American Bibk* dratrguve. Da
bar biblija yra Perdėta ant R8(> 
kalbu.

Rev. George M. Elsbree, lai
ke pamokslo CheUea Presbitc- 
rijcmiszkoje bažnyczioje Aliau-

Andruliui, Vincentas ir 
l’ranciszkus. Isz Vaiguvos vai. 
Sziauliu aps. Gyv. (’Iiicagoje. i

Baktis, Petras.
Li(‘piskiu 'k., Szianlenin vals
Hzinuliu aps.

Diržys, Antanas.
Piliukiszkes k.,
ir aps. Gyv. Chieagoje.

Križius, Jonas. Kilęs isz Ma
žeikiu aps. Gyv. Chieagoje.

Lodą, Mikas. Kilęs isz Pnha- 
Veiveriu vals., Ma-

„Kilęs

Kilęs isz
Sza'kin vals.

Iudominaisias Amerikos Biz
nio istorijos skry i uis, tai istori
ja Camel ciga’rotii kilimo.

! 1913 ii)<9niw, kurmiel ('miK'l------------^.5

piinm syk pasirodo, cigarot.u 
•.Inryiiio industrija buvo 'tnažn: 
Ji buvo puda'linln tarpe keleto 

kurio dury- 
davo net po pustuzini skirtingu 

I)aliis jn buvo daromi 
namini n tabaku.

'* tuzinu I'.-thTikanf u,

Iviles
Anvksz-

Petras.
Sziauliu

Kilcs

iszvardvt i

KL

ISZ 
aps.

as-

liszkin k., 
riampoles aps.

Rutkauskas, Vladas.
isz Pabucziu vienk., 
ežiu vals,

Steponaitis, Liudvikas, 
los isz Plunkęs miesto.

Zdauis,
Daiigucziu k.,
Pirm karo gyv. Chieagoje.

Aukszczinu
menys yra praszomi atsiliepti 
ir kiekvienas kas ka no r apie 
juos žinotu yra praszomi su
teikti žinių. Bent kokia žinia 
bus brangiai įvertinta.
Ll ETŲ VOS KONSUIATAS, 
Rm. 1032-60S S. Dearborn St. >

Chicago, 111.

TIKTAI SUNUI.

Poni priėmė ni‘sziote, 15 
met u mergina, ir duoda savo 
prisakymus.

l’ž v i saka asz reikalauju 
idant vaikams patiktum;

Gerai poniute.
< J, b(» to, da 

Tiktai iszskiriu

i r duoda.

pasakysiu, 
mano sūneli 

asztuoniolikos metu, tam, 
reikalauji patikt...

U(‘-

W. TRASKAUSKAS
L1ETUV1SZKAS GRABORIUS

n "7O1' '’’.Uv

r i isz i n. 
vienu naminiu tabaku. Kita 
dūlis vien isz Turkiszkn. Dalis 
baudi* maiszyti.

Tuomet fabrikantai si ule vi- 
sokias dovanas ir kitus paska
tinimus, kad pagaut bizni. Jie 
duodavo |)i.ie pakuczio eiga ro
ti! volu kės, guzikns, idivon ns, 
kuponus ir aktorių i r sport įnin
ku paveikslus. 
Tobacco (1o 
kitokius cigare! us ir parduot i 
kitixkiii pamatu. Nuo dienos 
kada pirmas (Minei pairode,ant 
kiekvieno pakuczio 
spausdinta seka irtis:

” Nereikalauk dovana ar ku
ponu, ni's kasztas inmaiszytu 
tabaku Camel cigaretuos, 
.draudžia ju naudojima.”

(1a.mel dirl*ejai tikėjo, kad 
rukytojai goriau nori geriau
sios ruszies rūkymo, nogi kokiu 
“ekstra”. Isz to seko stebėti
nas pasisekiimas cigare'!u isto
rijoj. Camels greit paszoko in 
v a (I o v a 11 ja ma v i e t a, 
si Ii ko iki sziandic.

Sekretas to pasisekimo buvo 
—tai (-alinei maiszymas. Ryt uo
si* R. J. Reynolds supirkinėjo 
geri a ilsius Turk i szk us t aba k us. 
Pietuose pirko goriausius Na
minius tabakus del Cainel. Il
gu ir kantriu darbu, labuku ži
novams pavyko suniaiszyt pui
ku natūrali TuTkiszku tabaku 
kvapsni, atmiešta, lengvesniais 
naminiais tabakais.

Geriausia kvalifikacija

R. J. Reynolds 
nusprendė daryti

nes kasztas
(’aniel

■U

buvo at-

kurioj pa-

sziu 
puikiu cigairetu iszlaikyta per 
visa. 17 įmetu nuo kada pirmi 
Camels pasirodi*. Tai gaivinan
ti^ ( 'amels sk<»nj^ pgriuaine lAb. 
kymo Paproczius visos tautos ir 
supopuliarizavo cigare!us dau- 
g(‘lyj pasaulio szalin.

—Apgarsini nuo

Laidoja hunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t.
603 W. Mahanoy Aye. M«h. City

w • * • • * M 1 te_

do automobilius del laidotuvių,

CAPITAL STOCK $125,000.00 j
SURPLUS IR UNDIVIDED 1

PROFITS $623,358.62 >

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

T

u

T

A. RAMANAUSKAS 
L1ETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA.

Bell Telefonus 1430-R

Will

^Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius^ 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa- ‘ 
ruoszia nuo papraszcziausiuikipra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del laidotuvių, vesėliu, krikszty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar isz 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o pribusiu
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in trumpa laika.G. W. BARLOW, Pres, 
J. FERGUSON, Vice-Pres.irKas.

>•,r.iv

iW'

Paveisklas parodo viena isz suraswtoju gyventoju Dedes Sarno, Mrs. J. 11. 'Nail, isz Al-

' B
'1 £r
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3URASZYT0JAI GYVENTOJU TURĖJO NEMAŽAI VARGO.

t4»> M < Vt

1

_____■K4

tie City, N. J> Nedėliojo kalbė
jo aekancziM apie prohibici ja:

*1 Prohibicija yra prakeiki
mas sklypo, negana kad buv(T 
priežaste daugelio vargo tarp

pinę, Texas, kuri suraszinojo gyvehtdjus Rio Grande ir Big Bend aplinkinėse. Turėjo' ji ji ke
liauti konia 1,200 myliu su automobiliu ir lipti ant staeziu kalnu idant suraszyti gyventojus.

. • • • • • 4 • • • A • 11 1 M- ... ? . 1 .. . 4 ! 1-^1 i . irkNeknric surnszytojai turėjo pasiimti su savim maistu ir'budikes idant nakvoti kelionėje.
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INDIJOS KOVOTOJAS UŽ LAISVE ARESZTAVOTAS.
Indijos kovotojas už laisvių, Mahatma Gandhi, kitris geidže idant 

mestu Anglijos junga, dabar randasi kalėjime. Su juom likos aresztavota žymi Lndiszka rasz- 
ti'liinko ir poeto Mrs- Savoji n i Naidu.

jojo tantiocziai mi-
1

Užlaikimas Kūdikio 
Sveiku ir Linksmu

KALBA MOTINOMS

Priesz Kūdikiui Ateisiant.
Kiekvienas kūdikis turi tei

si" tU'r<‘ti sveikus levus. Kaip 
greit sužinosite, kad laukiate 
kūdikio, eik pas gydytoja. Jei 
neturi savo ge*ro gydytojo,savo

i r m i es t elii rose y ra 
“maternity 

ar despenariai, kur 
gydytoja ir 

slauges patars kaip sveikai pa
ežiai užsilaikyti ir kaip kūdiki 
sąveikų užlaikyti.

Valgyk gera, paprasta valgi 
gerai pašil
ių r sil augės 

patarimu ir ta!i bus jums ir ku- 
dikiui lengviausia.

Kuomet kadi kis užgims, ju- 
“ma- 

cent Tuose pasak.vs

m i ėst uose- 
taip vadinamieji 
centers”, 
galite eiti ir k ir r

gerk daug pieno, 
sek, sek gydytojo

su gydytojas ar slauges 
torui t y ’ ’
kaip ji priži'uireti. Dalykai, ko
kius jie pasakys, gal gerokai 
skirsis nuo to, kaip kūdikius 
užlaikydavo tame krasztc, isz 
kur esate kilę. Visgi 'dėlto atsi
minkite,’kad gydytojai ir slau
ges y ra j u su k m 1 i k io d ra uga i 
i r k a< I j i e'(I a u g i a 11 ž i n o a p i e 
kūdikio tinkama užlaikvma ne
gu jusu kaimynai.

Motinos Pienas Geriausias.
Mot inos pienas geresnis už 

visokį padirbta 'ku'dikhii mais
tu. Krūtimis penimas kūdikis 
szeszis k art its daugiau turi 
progos gyveiniti, neguibonkute 
penimas. Kiekviena motina, jei 
tik gaili, t tiri-savo kirdiki krūti
mis penėti.

Maitink Kūdiki Sulig 
Laikrodžio.

Kūdi kis t uri būti penimas re
guliariai paskirtu laiku — kar
ta in kgtu'res valandas diena ir 
viena karta naktį, po pirmu 
d vie ju ar trijų 'di ienų. Goros 
penėjimo valartd'os esti 6 ir 10 
valandos ryte, 2 ir 6 vai- po pie
ta, ir 10 valančia vaka;re.

♦Jei atgalite kūdikio penėti, 
klauskit gydytojo, -kokios ru- 
szies pieną priruoszti. Nemai
nykite maisto be gydytojo ži
nios. Jei penite karves pienu 
jis saugus ai v i ritmus. To daryt 
nereikia, 
zuta. pieną.
k i u a py ls i i uos ar t dm a tete 
kos, nožiiuint kokiu pienu no 
pene t tune t, kaip tik suilau-kia 
trijų 'menesiu. Pradek vienu 
szauks'zt u sunkos dienoj ir vie
nu vandeniu, nuolat (lidinant 
k teki.

Nutrauk Kūdiki Iszlengvo
Jusu kūdikis nuo kuri i es tu

ri ‘birt nutrauktus po 9 ar 10

menesiu. Vasaros karszcziuoso 
krūtimis penėjimą galima kel
tai savaieziu pratęsti. .Jei nu- 
t ra ūkimas 
ežia n, reikia 
I'M"-

Duokite kūdikiui atauszvto 
virinto vandens reguliariai. Jei 
jis inprauta gerti isz bonkūtes 
air puoduko, tuomet lengvdau 
nutraukti. Jei kūdiki penite 
krūtimi, 
pratinti prie'bonkutes. Nutrau
kimą reikia tęsti per dvi savai- 
ti mažiausia.

Duok Kūdikiui Daug Gero 
Pieno, Ir

Jei gydytojas leidžia, pradek 
duoti farinos, avižių, miežiu ar 
ryžiu kosziukd asztuntam mė
nesy. .Jis gali gaift biski obuo
liu koszes, slyvų sunkos, mink- 
sztai virto'kiauszi'nio arba bul
vių koszes. Apelsinu ar tema
tęs sunkos visuomet kūdikiui 
duoti yra patartina. Mėsos ne
duok, kol kūdikis neturi dubil- 
(avii liautu.

Kūdikiui svarbu neinprasti 
valgyti tai;pe3;ęgnliariu Valgiu. 
Jfi pilvukai reikalauja poilsio. 
Po metu amžiaus iris karius 
dulot valgyti uižtenka, duodant 
stiklą pieno priesz piet ir pava
kary-

Atsargumas Dantukams 
Dygstant.

Sv(‘ikarn kuldikiui nepridera 
sirgti, kuomet jo dantukai ka- 

Nesveikatos gali but del 
szaiczio 

bonkutes.

pratęsti.
re i kalingas anksz-

pasi t art su gy< ly-

>

geriausia pamainai

I i a si. 
nėgėm maisto, szaiczio ar ne 
szvarios bon'kntes. Dygstant 
dantimi kūdikis gali greieziau 
apsirgti, todėl'motinos turi but 
atsargios su valgiu. Syrapai ar 
kokie prietarai nidko nepagelb- 
st i.

Atsargiai motinai nėra bai
sios ‘ ‘ antros vasaros ’ GoTai 
penima-s ir prižiūri bias kūdikis 
laimingai praleis antra, kaip ir 
prma vasara.

Kūdikio muistą laikvk 'szva
riai, szaltai ir uždengta.

Maudyk Kūdiki Kasdien.
Jei kūdikis szvarus, jis yra 

geras kūdikis. Vartok balta 
muilą kūdiki maudant irj^z-i 
t irk vandenį inkiszaut alkūne. 
Jei kūdikis karszczio iszbei4as 
inidek vandenin arbatini szauk- 
sztu'ka “baking soda”. Isz-

po pirmu

“baking soda”, 
plauk galvoke atsargiai.

Paju'les turUbuti muilu isz- 
viriiitos. 
mo s t i k

Saghkymu i naudoja- 
siiugiosios sagutes 

(safety pins).
Vaikams reikia liuosuV alkams renčia iiuosu, pa

prastu, szvariu drabužiu. Va-
sara, jei tik laikysi szvariai pil
vuką, kita^,^ipo dalis oras ga-

jei perk ai past e ari-f 
Jusu kudikiiu rei

su n-

tiriju 'menesiu.

įi siekti, nieko udkonks.
Duok Kūdikiui Saules Szviesos 

Ir Oro.
Vaikai, kai augalai, reikalau

ja saules Šviesos ir tyro oro. 
Jei negali kūdikio iszveszt paT- 
kan arsziaip oran, lei'sk jam 
miegoti saulėtam kambaryj 
prie atdaini langu.

Neleisk saulei siekti akis, 
kuomet kūdikis miega- Pratink 
kufdiki miegoti tuo paežiu laiku 
dina ir naktį. Jei galima, kiek
vienais kūdikis turi miegoti vie
nas.

lei’sk jam

41
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Atsargumu Užlaikyk Kūdiki 
Sveiku.

J<‘i kūdikis serga tuoj szauk 
gydytoja ar noszk klinikom Jo
kiu medicinų neduok l>e gydy
tojo patarimo, iszknant arbati
ni szanksztuka kastorinio alie
jaus.

Pasverk kūdiki kas savaite. 
Kiekvienas kūdikis turi užaugt 
ketvirdali svaro kas savaite 
pirmais szesziais menesiais.

Neduok kūdikiui nutildyanni 
daiktu, nes gali sugadinti jo 
burna, užkrekti. Sveikas kūdi
ki st o nereikalauja.

Saugok kūdiki ir jo maistu 
nuo nm^iu, kiniu kojos aplipo 
purvais kas gali kūdiki užnuo
dyti. •

Jei kūdiki penite boukute, 
iszvirink speneli ir užlaikyk 
szvariai. Visuomet iszplauk ir 
iszvirink boukute po naudoji
mo.

Mažu kūdikiu geriausiano 
i m t i v i sos d i enos ek skursi joms. 
Kūdikis gali užsikrėsti kokia 
liga Iienesziojant po minias. 
Kiekvienas kūdikis turi būti 
i neziepy t as priesz pirmus am
žiaus motus.

Atsimink,
gelbsti padalyti kūdiki sv’eikn.

Dar keletas knygeliu atspauz- 
dinta Metropolitan Life Insu
rance Company rnpescziu apie 
tai, kaip maitinti ir užlaikyti 
kūdikius. Klausk savo agento 
apietai.

Visas

atsargi motum

Cliild 
ir “ 

4 4

Ba by’s Fi rs t Steps ’ * 
> 7

at spauzdi ivt a keliose

tas knygutes galite 
gauti Anglu kalboj —“The 

M 4 4
Feeding Your Baby.

Informacijos Busimoms Mo
tinoms”
kalbose- Bins pasiusta joms dy
kai,
Division, Metiopolitan Life In
surance Company, 1 Madison 
Avenue, Now York City.

Szie straipsniai yra trumpa 
tu knygucziu sutrauka. Mew ti
kimos, kad kiekviena motina 
sužinos daugiau apie dykai 
tluodaimas sveikatos knygutes.

jei paraižysite Welfare

MOKYKLOJE

Jonuk katrasDaraktoris: 
ežia mokykloja didžiausiu tin
giniu?

— Nežinau.
—• Nežinai? Na, jeigu ežia

, katras
t r ”

nesimokiua ne raszo, 
tik in szalis dairosi ir nieko ne 
daro?

— Nu-gi ponas profosoris!

X4
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Z 
Z 
z 
>' 
z 
z
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Ant J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS ; 

(B«U Phone 872)
331 W. Centru St. Shenandoah, Pa.
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Nubudimo valandoje, sutei

kiam gerinusi patarnavimo. Pa
laidojimo atliekam rūpestingai 

3 ir groižiai. Busite pilnoj uiga>* 
nėdinti.

Isz Mahanojous ir Girardville* 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavimo tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deosimta 
minutu. Bell Telefono* 871
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Kas Girdėt
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Isz to, ka la’rkras’zoziai raszo 
ir pagal numnono pramonystes 
žinuiiu, tai trump<»je ateityje 
ezion Snv. V’aMijosia užeis ga
na blogus laiKai- Daugeliuosia 
mieatuosia, savininkai uždari
nėja fabrikus, atstatineua tuks- 
tanezius darbininku, kasyklos 
sustoja, o
tuoni, kad turi 
darbiu.

Taip, kuupinasi juodi debe
siai ant darbininku ir gali irž- 
(•iti skurdas ir vargas, o baisus 
tvanas
darbininkus. Tuom kart nonų-Į* 
seninkime ir nenuleiskime ran
kas, nes kolei dirbusi, dirbti ir 
vzedyti, idant kada ateis laikas 
bedarbei, įureti szioki toki zo- 
posteli ant “juodos valandos”.

Vienatine blode isz daugelio 
kitu yra nepaczokluraas. Žino-

fabrikantai teisinasi 
daugybi a isz-

dalypstes vargingus

—1_ 

darbininku, bet 'dabar padare 
isz tnreziu kiaules. Žmonys 
gerdavo priėsz jxroh ibiai ja bet 
sziadien milijonai gere kurie 
niekad neragavo svaiginaneziu 
gėrynių.Argi kas girdėjo priesz 
prohibicija kad studentai ne- 
sziotu boukutvs kiszeniuosia 
eidami iii kolegijas ir universi
tetus .’ 
nudoriai, kurio tvirtina kad 
prohihieija pa<lare xivl žmonių 
daug gero, yra veidniaiueis ir 
vielo.k* žmonis priversti prie 
hlaivystes, tai da daugiau juos 
erzina ir priverezia prie gori
mo.

.i»,-vx-r-■■•-•-r- -, • ■■ .■

Konsulei Pajeszko

SAULE i
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Tioje szventieje refor- 
kitrie

Sekancziu Žmonių Kaip Oan,el Ci«aretai Pakeite
Szie asmenys gyvena A inert-

Vincentas

Tautos Rūkymo Paproczius

koje, yra ioszkomi:
Andruliui, Vincentas 11

Praneiszkus. Isz Vaiguvos vai.

Indomubivsias Amerikos Biz-
1 nio i st oiri jos skryius, tai i st ori-

, . .. , . . * ja Camel cigarotu kilimo.
Sziauliu aps. (lyv. (bieagoje. j 1913 metais, ’kuomet Camel

Pet ras.Baktis, Petras. Kilęs isz! 
Li(*piskin 'k., Sziaiilenin vnls.. 
Szinuliu aps.

Diržys, Antanas.
Piliukiszkes k., 
ir aps. Gyv. (bieagoje.

Križius, Jonas. Kilęs isz Ma
žeikiu aps. Gyv. (’hieagoje.

Lodą, Mikas. Kilos isz Paba- 
s., Ma

ls, i les isz 
Sza'kiu va Is.

J
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ome
nys jieprate paisot i ant ateities- 
Gyvena tiktai kaip poterėlyje 
sako: duonos

• f

« k

mums sziadien.

apie t ii<»-

musu duok 
leidžia savo 

sunkia procia ant niekniekiu, 
be kuriu galėtu apsieiti.

Girtavimas insivagia in kož- 
na konia grinezia, o tai yru di- 
džiausila uelaLmo.

Czi on nekalbame
sius, kuriuos Dievas apteikė 
turteliu, bu t leans bus ne sunku 
praleisti blogus laikus, o da ir 
rei kalo vargi ilgesnius suszelpia 
bet ezion kalbame apie tokius 
ka isz geru laiku, sunkiai dirb
dami ir gerai uždirbdami, o ue 
paiso ant ateities, kuri labai 
baisiai persistato.

Del jus moterėlės ir mergeles 
nenorėdami prikaiszineit, bet 
tiktai priminti ne bus pro szali, 
kad jus szirdžiuk<*s pradėjote 
riž daug puolia, nes nekurios 
neit paskutini centą paszven- 
czete ant blizgucziu ir parodu. 
t žinote gana'gerai, kiek vyras 
ir tėvas iazlieja prakaito prie 
sunkaus darbo, — prie darbo 
baisaus, prie kurio ne liktai 
prakaitta, hetirkrauja lieja. 
Vyro kūnas nuo darbo suvytos, 
o. pacziule pasirėdžius kaip lė
lė. Tas juits ir su <hik rolėms. 
Isz pa ežios jaunėtos redotia 
in szilkus ir kitokias brangeny- 

o tas yra del jaunos mer
gaites labai bledingu daigtn, 
ba pripranta prie brangiu szlo
biu tai ir isztokejus už vyro be 
juju negales apsieiti, — tu vy
reli sunkiai lupk, kad tavo pa
cziule galėtu puikiai rodytis. 
Jaigu vyras ne bus sz.tant uz- 

tada iržstoja vaidai, 
, proves ir ant galo

pasimetimas, arba moto rele sau 
kitokiu biKhi ant 

pasirodymo...
Apie ta ja prasarga turite 

užmirszti, nes gera rodą vi
siems patinka, o iszmintingi isz 
privalo niekas pykti, o jaigu 
to pasinaudojau o už tiesybe ne 
supyks, tai tegul szalto vande
nio atsigėrė, tai piktumas pra
eis ir atsileis.

Ih*s,

dirbti, 
musztynes

“uždirbs”

ne

Kontruktai jau iszduoti ant 
padirbimo naujo Anglis/, k o lai
vo kuris plaukines tarp Angli
jos ir New Yorko, kuris turės 
daugiau kaip tūkstanti pėdu il
gio ir kasztus 30 milijonu dole
riu.

Mat, Anglija nenori pasiduot 
Vokiecziams, kurie turi du
gTeicziuusius ir didžiausius lai- ‘ 
vus Europa ir Bremen. Laive 
galima bus sutalpyti 4,(KM) pa- 
sažieriu ir 800 laivoriu.

•rJ

Abo* z ...
NAUJAS INDIJOS LAISVES 

APASZTALAS.
V. J. Palei rižome vieta tau- 

tiszko vado už Indijos laisve in 
vieta. arcsztavoto Mahatma 
Gandhi ir Mrs. Naidu, kurie 
sziadien randasi kalėjime. Pa
tel kitados buvo pirmininku In 
d i jos legislatures.

Teisingos Teisybes

* 
broleis melagiu. 

Kas eina ; 
tikrai eina.

Kas klaidas 
dvigubai yra kaltu.

Darydamas gerai 
sau nekenko. •

Apgavyste yra 
siu užsiėmimu.

Szposas be žinystos yra 
ugn i a be szviesos.

* Nereikalinga baime, 
daugina nelaime.

Sziandienine valanda vie
na, verta dvi valandas ryto, 

tankiause 
brolei: jeszkodami lankei juo-

Katrie saw giro, yra tai

*

Laimi*

angsztyn.

slopia.

tas

tas

t uom

n i(*k i au

pa-

kaip

kad turimo

liszkiu k., Veiveriu vai 
riampolos aps.

Rutkauskas, Madas. Kilęs 
isz Pabucziu vienk., Anyksz- 
cziu va Is.

Steponaitis, I/mdvikas. 
los isz Plunkęs miesto.

Zdanis,
Daugueziu k

KL

sius nežinodami
ant nosies.

Del nekuriu žmonių
džiauso nelaime yra.

di- 
nelaime yra, kada 

jie mistiną apie kilu laimi*. . .
t

1 r

Žmonių duszios užsidegt- 
vienos nuoneja vienos nuo kitu teip. 

kaip žvake nuo žvakes. .
Žmogų augsztamisti gali 

pažint ant to, kuris notur jo- 
*s iiugsz-k i o’ i m i kūmo ir nosii 

tvn no rieczia.
Galima turėti daug lai

mes, o bet negali būtie laimin
gu.

le ir silpnu smegenų tai kele 
jiuirszfvn p*

Kuskowiim, Eskimosai, isz 
.Plot irtos Alaskosdabar turi sa
vo raszta szvvnta arba biblija, 
kuria perdėjo ant juju kalbos 
American Bible draitguve. Da
bar biblija yra Perdėta ant 886 
kalbu.

Rev. George M. Elsbrw, lai
ke pamokslo Chelsea preribite- 
rijooiiszkoye bažnycz i oje Atlan
tic City, N. J-, Nedalioje kalbė
jo sekaneziąi apie prohibici ja:

“Prohibicija yra prakeiki
mas sklypo, negana kad buv<T 
priežaste daugelio vargo tarp
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il»e«Z >141_ __ , kuomet Camel
pilimi syk pasirodė, eignretu 
darymo industrija buvo maža: 
Ji'buvo padidinta tarpe keleto 
tuzinu tMhrikantu, kurie dary
davo ne! po pustuzini skirtingu 
riiszin. Dalis jn buvo daromi 
viynu muminiu tabaku. Kita 
dalis vien, isz Turkiszku. Dalis 
bandė maiszyti.

'riminei fabrikantai siūle vi
sokias dovanas ir kitus paska
tinimus, kad pagaut bizni. Jie 
duodavo prie pakuezio eigiire-

, girzikits, idivomts, 
kuponus ir aktorių ir sportinin
ku paveikslus. R. J. Reynolds 
Tribaeco Co., nusprendė daryti 
kitokius eiga rot us 
kitokiu pamatu.
kada pirmus Camel pairode,ant 
kiekvieno pakuezio 
spausdinta sekantis:

“Nereikalauk dovana ar ku
ponu, nes kasztas inmaiszytii 
tabaku Camel 
draudžia j u na ūdoj ima.

(Vimel 
rūkytojai geriau nori geriau
sios ruszios rūkymo, negi kokiu 
“ekstra”. Isz to seko stebėti
nas -pasisekimuis ciigare'lu isto
rijoj.
vadovaujama vieta, 
siliko iki sziandie.

Sekretas to pasisekimo buvo 
—lai ( -tumei maiszymas. Ryt uo
si* R. J. Reynolds supirkinėjo 
geriausius Turkiszkus tabakus. 
Pietuose pirko geriausius 
minius tabakus del (‘ame*!, 
gn ir kantriu darbu, tabaku ži
novams pavyko sumaiszyt pui
ku natūrali Turkiszku tabaku 
kvapsni, atmiešta lengvesniais 
naminiais tabakais.

Geriausia kvalifikacija sziu 
puikiu cigairetu iszlaikyta per 
visa 17 metu nuo kada 
Camels pasirodė. Tai gaivinan
ti^ Camels skonis pęriuaiuc rui 
kymo PaĮiroczius visos tautos ir 
supopuliarizavo cigare!us dau
gely j pasaulio szaliu.

-—Apgarsinimas

tu vėlukvs
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jojo tautiecziai nu-Indijos kovotojas už laisvių, Mahatma Gandhi, kitris geidže idant 
mestu Anglijos junga, dabar randasi kalejinn*. Su juom likos aresztavota žymi Lndiszka rasz- 
ti’iiinke ir poete Mrs- Sarojini Naidu.

1 *et ras.
Sziauliu

Kiles ISZ

• I ip/nuuiiu <l]VS, 
Pirm karo gyv. (’bieagoje.

Aukszcziau iszvardvt i 
meilys yra praszomi atsiliepti 
ir kiekvienas kas ka nor apie 
juos žinotu yra praszomi su
teikti žinių. Bent kokia žinia 
bus brangiai i vertinta.

ir parduoti
Nuo dienos

as-
buvo at- Užlaikimas Kūdikio 

Sveiku ir Linksmu
J. I ETŲ VOS KONSU1 .AT A S, 
Rm. 1032-608 S. Dearborn St.

Chicago, 111.

TIKTAI SUNUI.

Poni priėmė nesziote, 15 
met n mergina, ir duoda, savo 
prisakymus.

l’ž v i saka asz reikalauju 
idant vaikams patiktum.

Gerai poniute.
O, be to, da

Tiktai iszskiriti 
asztuoniolikos melu, tam, 
reikalauji patikt...

i r duoda.

rr
pasakysiu, 

mano sūneli
no

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidojn kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t.
603 W. Mahanoy Av,e. M*h. City

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $623,358.62

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

c i gare t uos,

diria*jai tikėjo, kad 
goriau

Uamels greit paszoko in 
kurioj pa

KALBA MOTINOMS

---------------------------------------------------- 1—- ---------------------------------------- ---------------------------------------- 
ji

menesiu. Vasaros karszcziuoso 
krūtimis penėjimą galima ko)e- 
tai savaieziu pratęsti. Jei nu
traukimas
ežia u, reikia pasitart su gy<ly-

Duokite kūdikiui atauszvto 
virinto vandens reguliariai. Jei 
j i s i npran t a gert i i sz bon kūtes 
ar puoduko, tuomet lengviau 
nutraukti.
krntimi

pratęsti.
re i kalingas anksz-

Atsargumu Užlaikyk Kūdiki 
Sveiku.

Jei kūdikis sorgu tuoj szauk 
gydytoja ar noszk klinikon. Jo-

Na
il-

pirmi

t T

A. RAMANAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABORJUS 

MILL & PATTERSON STS., - 
ST. CLAIR, PA.

► *

Bell Telefonas 1430-R
Ti

ant visokiu kapiniu. Pagrobus pa- 
ruoszia nuo papraszcziausiuikipra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del laidotuvių, vesėlių, krikszty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar isz 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o pribidtiu

t

t

^Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius^

Kožnas uedavires moks
lą trumpa laika.

T-

f I

I

■•**»*»'

G. W. BARLOW, Pres, 
J. FERGUSON, Vice-Pres.irKas.
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SURASZYTOJAI GYVENTOJU TURĖJO NEMAŽAI VARGO

> •<*

A'O

Paveisklas parodo viena isz suras'zytoju gyventoju Dedes Sumo, Mrs. J. 11. ’Nuli
pino, Texas, kuri suraszinejo gyventdjus Rio Grande ir
liauti konia 1,200 įmyliu su automobiliu ir

isz Al4

ir Big Bend aplinkinėse. Turėjo ji j i ke- 
ir lipti ant stneziu kalnu idant suraszyti gyventojus.

. a • « ■■ • '» , 1 > • « ■« l<
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Nekurie siirnszytojai turėjo pasiimti su savim maistu ir’budikes idant nakvoti kelionėje.

'I ’ ................ . r '%• N

Priesz Kūdikiui Ateisiant.
Kiekvienas kūdikis turi tei

si* turėti sveikus tėvus. Kaip 
greit sužinosite, kad laukiate 

eik pas gydytoja. Jei 
savo

m i esi uose 
taip vadinamieji 
centers”,

kini iki o, 
net uri gero gydytojo, 

ir miesteliuose yra 
“maternity 

ar despeiiariai, kur 
galite eiti ir kur gydytoja ir
slauges patars kaip'sveikai pa
ežiai užsilaikyti ir kaip kūdiki 
sveiku užlaikyti.

Valgyk gera, paprasta valgi
D’ S

siek, sek gydytojo mr 
patarimu ir tai bus jiuns ir kū
dikiui lengviaiusia.

Kuomet kūdikis užgims, ju
su gy'dytojas ar slauges “ma
ternity” centruose pasakys 
kaip ji prižiūrėti. Dalykai, ko- 

’ .,g kaip

go r k daug pieno,
I 

į’erai pasil
si augės

centruose

kius jie pasakys

J

mipžiu ar
me-

nei aprauti

<al gerokai 
skirsis nuo to, kaip kūdikius 
užlaikydavo tame krasztc, isz 
kur esate kilę. AT'isgi 'dėlto atsi
minkite,‘kad gydytojai ir slau
ges y ra jus'ii kūdikio draugai 
ir kad jie'daugiau žino apie 
kūdikio tinkama užlaikvma ne
gu jusu kaimynai.

Motinos Pienas Geriausias.
Motinos pienus geresnis už 

visoki padirbta 'ku'dikhii mais
tu. ’Krutiini'S penimuis kūdikis 
szeszis kartu’s daugiau - turi 
progos gyventi, negubonkute 
penimas. Kiekvienu motina, jei 
tik gali, turi-savo kūdiki krūti
mis penėti.

Maitink Kūdiki Sulig 
Laikrodžio.

Kūdikis turi būti.penimas re
guliariai paskirtu laiku — kar
ta iri kgtu'res valandas diena ir 
viena kar(a nakti, po pirmu

liasi.

Jei kūdiki penite 
geriausia pamainai 

pratinti priebonkutos. Nutrau
kimą reikia tęsti per dvi savai- 
ti mažiausia.

Duok Kūdikiui Daug Gero 
Pieno, Ir

.Jei gydytojus leidžia, pradek 
d riot i fariribs, avižų,
rv'žiu kosziuke asztuntam 
nosy. Jis gali gaut biski obuo
liu koszes, slyvų sunkos, mink- 
sztai virto'kiausziinio arba bul
vių koszes. Apeisimi ar tema
tęs sunkos visuomet kūdikiui 
duoti yra patartina. Mėsos ne
duok, kol kūdikis n<*tnri du'bil- 
tavu dantų.

Kūdikiui svarbu
valgyti t a vpe, f^guliari u Valgiu. 
J ii pilvukai reikalauja poilsio. 
Po metu amžiaus tris karius 
dulot valgyti uižtenka, duodant 
stiklą pieno priesz piet ir pava- 
karv-

Atsargumas Dantukams 
Dygstant.

Sveikam kridikiui nepridera 
sirgti, kuomet jo dantukai ka- 

Nesveikalos gali hut del
negero maisto, szalezio ar no 
szvarios bon'kn tos. Dygstant 
dantimi kūdikis gali greieziau 
apsirgti, todėl motinos turi Imt 
atsargios su valgiu. Syrapai ar 
kokio prietarai nie*ko nepagvlb- 
s't i.

A tsargiai mot i na i nėra bai
siais ‘ ‘ antros vasaros ’ ’. GoTai 
penimas ir prižiūri rijas kūdikis 
laimingai praleis antra, kaip ir. 
prma vasara.

• * *

kin medicinų neduok be gydy
tojo patarimo, iszlmant arbati
ni >zaiiksztnka kastorinio alie
jaus.

Pasverk kūdiki kas savaite. 
Kiekvienas kūdikis tori užaugt 
ketvirdali svaro kas savaite 
pirmais szesziais menesiais.

Neduok kūdikiui nutildymui 
Įniktu, nes gali sugadinti jo 
burna, užkrėsti. Sveikas kūdi
kis! o nereikalauja.

Saugok kūdiki ir jo maistu 
nuo muteiu, kuriu kojos aplipo 
purvais kas gali kūdiki uŽnuo- 
dvti.

Jei kmliki i>enjte bonkute, 
iszvirink spmreli ir užlaikyk 
szvariai. Visuomet isz.plauk ir 
iszvirink bonkute po naudoji
mo. ;

Mažu kūdikiu geriausiane 
imti vi sos d i enos ek skursi jom s. 
Kūdikis gali užsikrėsti kokia 

lionesziojant po minias. 
Kiekvienas kūdikis turi 'būti 
ineziepytas priesz pirmus am
žiaus metus.

Atsimink, 
gelbsti padalyti kūdiki sveiku. 

Dar keletas knygeliu atspauz- 
dinta Metropolitan Life Insu
rance Company ropeseziu apie 
tai, kaip maitinti ir užlaikyti 
kibli kins. Klausk savo agento 
a pietai.

Visas tas knygutes galite 
gauti Anglu kalboj —“The

M 4 i D n Ik* TPbv^jJ

<

liga

atsargi motina

Baby’s Find Steps 
Feeding Your Baby.”

I n formacijos Busimoms Mo
at spauzdint a keliose

jo i paraižysite Welfare

antros vasaros”.

Kūdikio maistu laikvk szva- 
riai, szaltai ir uždengta.

Maudyk Kūdiki Kasdien.
Jei kūdikis szvarus, jis yra 

geras kūdikis. Vartok balta 
mu i la kudik i maudant i r jį^z-j 
tirk vandeni i-nkiszant alkuine. 
Jei kūdikis karszczio iszbei’tas 
indek vandenin arbatini szauk- 
sztu'ka ”
plauk galvoke atsargiai.

Pajides turi būti muilu isz- 
virinti.s. 
mo s t i k 
(safety pins).

Vaikams reikia liuesu, 
prastu, szv ariu <1 ra biržių. Va-

Cliild 
ir”

ti items”
kalbose- Bus pasiusta jums dy
kai,
Division, Metropolitan Life In
surance Company, 1 Madison 
Avenue, Now York City.

Szie straipsniai yra trumpa 
tu knygucziu sutrauka. Mew ti
kimės, kad kiekviena motina 
sužinos daugiau apie dykai 
duodamas sveikatos knygutes.

baking soda”.

ch’ieju ar t-riju '(liie'nu. Geros 
penėjimo valandos esti 6 ir 10 
valai.idcs ryte, 2 
tu, ir 10 va-laiiida vakare.

.Jei m'galite kūdikio penėti, 
i ru- 

szies pieną priruosžti. Nemai- 
gyu.lytojo žj-

ir G vai- po pio-

klauskit gydytojo, ’kokios

MOKYKLOJE
'• .. ............. tp111’

Daraktoris: — Jonuk katras 
ežia mokyk loja didžiausiu tin
giniu?

— Nežinau.
— Nežinai? Na, jeigu ežia

Sag^tymu i nauil^ja- 
sa).ilgiosios sagutes

pa

šaru, jei tik jai kyši szvariai pil-

nesimokina ne raszo, katras 
tik in szalis dairosi ir nieko ne 
daro?

Nu-gi ponas profesorių!

nyki te maisto be
Jei petniU* karves pienu 

jis sa ugus atvi ritmus. To įlar.vt 
nereikia, 
zuta> pieną. J itsu kūdikiui rei
kia apeisimos a»r tom ales sun-

idos

vilką, kitas,jgi^no dulks oras ga

jei perk a t puste yri- “

kia apeisi nos
kos, nežiūrint, kokiu pienu no 
Įieneliunet, kai]) tik su'laukia 
tniju menesiu. Prad'ek vienutniju menesiu.
szauksztii sutrikote dienoj ir vie
nu vandeniu, niuolat didinant 
kieki.

Nutrauk Kūdiki Iszlengvo
Jltisn kūdikis nuo krndies tu

ri (bu*t nutraiu'ktus po 9 ar 10 '1,1 ' 1 n
•/

k

Ii siekti, nieko udkenks.
Duok Kūdikiui Saules Szviesos 

Ir Oro.
Vaijcai, kai augalai, reikalau

ja saules szviesos ir tyro oro. 
Jei negali kitdikio iszveszt par-
kan arsziaip oran, lei*sk jam 
miegoti ■saulėtam kaunbaryj 
prie atdaru langu.

Neleisk saulei siekti akis, 
kuomet kūdikis miega- 'Pratink 
kridiki miegoti tuo paežiu laiku 
dina ir nokti. Jei galima, kiek
vienais kūdikis turi miegoti vie-
I i < l Sw „I

Ant J. Sakalauskas f
LIETUVISZKAS GRABORIUS įį

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

*

Nuliudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavimo. Pa
laidojimą atliekam rūpestingai 
ir gra&iai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir GirerdvUlM 
;• jeigu kas pareikalaus mano pa
ti tarnavimu tai meldžiu man Ule- 
i! fortuoti o pribusiu in daasimU 
L minutu. Bell Telefonas 87Ą

> *1
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Geriause
Dalele

T" - - J

diena 1622 metuose. Mieste- 
nnilse 

miegojo

l.
Pnsiaunatki musze miesto 

laikrodis mieste Calais, Pran
cūzijoj. Tai bnvo Lapkriczio 
o
lenai ir amatnininkai, 
nuo dienos darbo, 
sunkiu miegu, nesirūpindami 
apie tai kad smarkus viesu
las su lietum ir sniegu szniok- 
šzto ir szvilpnvo ant oro.

Ant gatvių vieszpatavo tam
sybe, nei viena žvaigždele ant 
dangaus nožibejo, nei vienas 
žiburėlis danguose nesublizge 
jo. Sakau nei vienas-., bot 
klystu. Gatves Mininia kampe, 
priesz Karaliszkus palovius ir 
plečiu, buvo didelis, 
auksztu namas. T 
vieszbutis po vardu

kuriame pap- 
apsistodavo Angliszki 

Tuo tarpu tu mimu

mimas.
ant kehn

Pai bnvo
Prancu-i *

zijos tolerio, 
rastai 
pirkliai.
viename lange mažas žiburėlis 
blizgėjo, jis apszvicte kamba
rį, pono Maillefort, teisingo ii 
doro pirklio netikėtai savo 
mieste, bet ir 
visur placziai žinomo.

Doras tasai žmogelis rodosi 
buvo suspaustas sunkaus liūd
numo. Spartas ant stalo, po- 
pieromis apkloto, iszbales n 
sunykęs sėdėjo kasžin apie ka 
toki giliai mislydamas. Išlikas 
nuo laiko szluoste nuo kaktos 
lieganti szalta prakaitu ir isz 
jo krutinės drebanti žodžiai 
veržėsi:

— Esu
.. be vilties!.. 

nelaime!... Kaip tas
ateitos

netikėtai 
už nžrubežiaus

drebanti

sunaikintas... be
. Kokia

viskas 
pataisyti!... Ak, kas-gi to ti-
k ėjosi!

Ponas Mailleford labai di 
Helius skausmus kentėjo. Kad 
staiga nakties tylumoje ant 
karai is^ko plecaus

tylumoje 
pasklydo 

balsas su patarimu kokio tai 
muzikaližko instrumento. Nak
ties sargas tai szanke tokiais 
žodžiais:

Kelkitės jus, katrie miegate, 
O melskitės už numirusius: 
Ponas Mailleford papurto 

su galva ir kareziai nusijuokė.
Melsties už numirusius! ga- 

letn-gi jis apie tai mislyti, jis 
pirklys apsunkintas reikalais 
gyvenantis nuolatiniame susi
judinime. .. 
Mailleford nebuvo 
turėjo jisai tikėjimo 
už jokius 
nedeliomis 
velykines iszpažinties apleisti, 
bet daugiau ko nuo jo reika
lauti, ypatingai dar tokiose 
aplinkybėse, i 
visko perdaug.

II.
Tai-gi kas atsitiko?
Didele nelaime ant 

krito.
Nuo nekuriu laiko visokiais 

nepasisekimais kankindamas, 
dabar pakele tokius <li<lelius 
nuostuolius, kad visas jo tur
tas pražuvo.

Lilia,”

Turbut,
pa go n as, 

manta, 
nenorėtn

szv. arba

ponas

pinigus
Misziu

ypatingai dar
tai butu jau to

jo nu-

<4Lilia,” jo garsus 
brangiu tavoru 
plaukiantis in rytinius krasz- 
tus, su žmonėmis ir su lavo
nais ant mariu susidaužė ir nu
grimzdo. Ir taip paskutine ;-o 
vįltis buvo sunaikinta. Toji žl- 

visa pereme neapsako- 
Galime-gi stebe- 

ties, kad jis bnvo abejingas 
ant dusziu imsiskandimo, ku
rios su tuo svietu buvo persis- 
kyrnsios! Užgimė ilgas tylėji
mas. Pono Mailleford mislys 
sugryžo prie savo reikalu, ne- 
atneszant jam jokio suramin*- 
mo ir palengvinimo.

Kad staiga sargo balsas ve)

nia ji 
mu sopuliu.

hi

laivas, 
prikrautas

mislyti. Teisybe ponas Maille
ford buvo sunkiu sopuliu sus
paustas, bet kam-gi* tiek daug 
nusiminti? Jis dar buvo jau
nas ir gera sveikata džiaugėsi, 
prie darbsztumo ir pasisekimo, 
galėjo dar gražius turtus susi
krauti.

Jo vardas jokiu piktu dar
bu nesuteptas, jo teisingumas 
ir doriszkumas placziai 
sur žinoma, taigi tas 
darbu nesuteptas, jo teisingu
mas ir doriszkumas placziai 
visur žinoma,, taigi tas viskas 
dar galėjo jo nelaime pataisy
ti.

Trecziu sykiu iszsigirdo pa
naktinis rimtas balsas:

Kelkitės jus, katrie ilsitės, 
O melskitės už numinisinsi 
To jau perdaug, pamislijo 

sau ponas Mailleford ir paki
lęs pradėjo placziais žingsneis 
po savo kambarį vaikszezioti. 
Balsas nutilo. Aplinkui viesz- 
patavo tyla. Nenoromis jo 
mislys nusikreipė kiton pusėn.

Atsiminė sau savo gimdyto
jus, prietelius kurie buvo per
sikėle in ana svieto. Pamate 
savo gerbiama tęva, Gavo mie
la motina, gulinezius ant smer- 
tolno patalo, iszgirdo ju deja
vimus, ju paskutinius praszy- 
mus.

— Nepamirszk musu, mie
lasis vaikeli — kalbėdavo jie. 
— Turėk su si mylėjimą ant 
musu dusziu, idant mus Die
vas in savo rojų teiktųsi. Mels
kis už mus daug ir storokia, 
kad ir kiti 
ba mes jau patys del savos 
nieko negalėsimo padalyti.

— Prižadu tai jums 
sake Antanas.

O kaip jis ta prižadėjimu da- 
laike?

Deja ? Privalėtu del savo di
desnes gėdos iszpažinti, 
niekados jo malda už tuos 
brangius mirusius prie Dievo 
sosto nekilo, kad jokiu Misziu 
szv. už ju duszias neužpirko, 
jokios almužnos už juos uba
gams in rankas nesudėjo.

Bet ir kitos duszios turėjo 
tiesa nuo jo pagelbos reikalau
ti. Duszios giminiu, prieteku 
ir tarnu ezyseziaus 
dejavo ir prie jo 
rankas, praszydamos sau pa
gelbos.

O jis kietaszirdis apie tuos 
biednus kalinius užmirszo.

Ir Jabar dar ant 
kuris 
mas 
liu persikėle in ana svietą *r 
reikalavo pas ji pagelbos.

Kas-gi už anas melsis? Kas 
-gi nors viena skatikėli už tas 
duszeles paaukos?

Slinkus sumenes graužimas 
palytėjo jam jau ir taip sužeis
ta szirdi. Suprato savo kaltybe 
ir muszdamas sau 
praszneko:

— Ka-gi galiu del ju pada-
Kaip turiu jas gelbėti? 

Neturiu jau nieko... nieko.., 
nieko...

Tuo talpu pamate 
blizganti ant grindų. Tai bu
vo szmotas aukso, nupuolęs 
ant žemes. ,

Ponas Antanas Mailleford, 
kuris neseniai dar rieszkuczio- 
mis aukso pinigus pilsto, pasi
lenkė ir pakele ta aukso szmo- 
ta, sakydamas:

— Tai paskutinis.. • 
viso mano turto pasiliko, tik 
tasai vienas szmotas.

Tegul-gi tasai aukso

.lis dar buvo jau-
•s

Vf- 
viskas

ir sforokia 
už mus melstųsi;

jau patys del

at-

kad

liepsnose 
tiese savo

to laivo, 
jo reikalams tarnauda- 

pražuvo, kiek tai duszc-

in krutinę

R
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III..
Tuo tarpu su belsta in duris 

Ponas Mailleford pasikėlė '.r 
nuėjo atidaryti.
patogus, nuo ko j u

Vyras gana 
iki galvos 

apsisupęs ploscziumi nuo ku
rio lietaus vanduo stovėjo 
priešą ji. Lempos szviesa ap- 
szviete jo mirtinai iszbnlusl 
veidą.

Nepažinstamas 
no ir (are:

-*-> Pons Antanas Mailleford 
atleisk i
ateinu. Gal manės nopažinsti ? 

neapsirinku 
der Risdąel,

isz Amsterdamo,

jo mirtinai

ryt i!

aukso,

ka toki

Isz

SAUGE
II Will I I I —II    Ui i»m 

dusi žinosi apietams dasižinosi apie mano- 
smorti, noriu idant tu butuni 
iszpildytojum mano valios ka-> 
« 1 - ♦ A.

link kentaneziu czysoziuje un-, 
sziif. *

— Stengsiuos viską isztl- 
kimai iszpildyti, ka man tik
tai liepi. Ar man tai prižadi, 
ponas Antanai Mailleford?

prižadu— Įsa"kilminga i
ji pasveiki- l,r,csz Nukryžiavote.

'Pirklys parode mukolc 
ir. Dievo Motinos paveikslą, 

ir darman,'kad toj valandoj: kabpnczins ant sienos

Jei 
Von 
bankierius 
su kuriuom turėdavau daug 
geru santikiu. 4 ' •

—* Taip yra. *
—- Galiu paklausti, isz kur 

man toji malone, kad poną ga-
— tarė Mailleforo

— užinirszdamas, 
apsilankymas buvo stebėtinas 
ir nepaprastas.

— Ateinu

liu matyti,

jo .sunaudoti,•negaliu, goriau 
kaip tik paaukauti kenezian-
ežioms duszioms. Tai j u payel- 
dejimas, tai auksas joms pri
gulintis net iki paskutiniam 
pinigėliui. Man mirsZtant noi 
riu būti taip tik turtigas, kiek 
man davė mirusis Amsterdamo 
bankierius. Viskas bus atiduo
ta už kenOzianczias duszeles. 
Ponas Antanas Mailleford bu
vo tai žmogus pilnas pagarbos

miin davė mirusis Amsterdamo
J fl r ' i p ■ _ ;

esi ponas
turtingas

•kiek tasai

pasakyti 
mielasis

tau, 
Mailleford,

kalus!
mane

ro!*
'kokia

aukso gabalas ne 
Jis paskirtas du- 

kenezianezioms CZV?»-

mano 
puiku reikalu.

Ponas Antanas liūdnai pa
krato galva.

Man pasakoti apie 
Tai-gi nežinai,

nėlaime patiko? Esu 
biednas, sugriautas, be jokio 
turto, be iszgelbejimo.

Szviesi akis Von der Risda- 
elo prašvito, rodydama aukso 
gabalo, gulinti ant stalo.

Esi pražuvęs — prabi
lo— o ežia kas?

— Tai viskas, k a turiu.
— Tai gali but papėdė nau-> 

jiems turtams.
— Tasai 

man priguli, 
szioms, 
cziuje.

Tai kas kita. Dalaikyk sa
vo prižadėjimu, ponas Antanai 

Tikėk man, du- 
szios kenczianczlos ezyseziu; 
yra biednesnes už tave. Ir pri
dūrė: Asz czionai ateinu su ki
ta propozicija. Sztai skaityk 
ta pergamina ir pasakyk man, 
ar sutinki ant tos draugoves. 
Bet skubinkis, bu man laikas 
yra labai brangus!

Ponas Antanas paome per
gamina ir skaitė:

Žem i a u pasi rasz usi e j i.
pirklys

Amsterdamo, 
sekanezia 

kuri turi
per isztisus metus: prasideda

d., Lapkriczio 1622 ine- 
pasl- 

ta pa-

Mailleford.

I 4

Ponas Mailleford, 
isz Calais, ir Von der Risdacl 
bankieruis isz 
sutvėrė 
bendrove,

pirkliška 
trauktis

I pridūrė:
Kas link tos dalies, kuri 

priguli, prisidkiu priesz 
, kad ja paleisiu dau

giausiai už mirusiu gelbejima,

man 
Dievą

būtinai savo giminiu ir prie- 
toliu.

Neužmirszk apie apleistąsias 
duszias — ture ponas Von der 
Risdacl. —- C 
tavimi, velydamas tau laime 
ir pasisekimo. Turėsi nuo ma
nės žinia czionai, toj paežio j 
vietoj, pusiaunaktyj, 2 d., Lap
kriczio 1623 metuose.

n;

Praslinko metai kaip viena 
diena. Isztikimas savo priža
dėjimui ponas Antanas Mai
lleford kiek tai priesz nurody
ta valanda sėdėjo savo kamba-

1 nPrapcuzijos 
Doras žmogus buvo

Bet atsisvbikinu su
'S

vėl palikes

ryj, vieszbutyj 
tolerio.”
insziles. Viskas isz jo pažiū
ros rode, jog jis savo segus 
turtus atgavės ir 
turtingu.

Aplinkui ji gulėjo krepszei 
pilni aukso ir sidabro. Tenai 
buvo pilna visokiu pinigu isz 
visu svieto krasztu.

Ponas Antanas iszpyle pini
gus ant stalo isz krepsziu ir vi
sus padalino in dvi dalis. Kiek 
v ienoj daly j buvo po 800,000 
Pranouziszku franku. Tie 2U 

i pukatu atnosze labai gera pel
ną.

Ar-gi tai nebuvo tas stebuk
lingas daiktas?

Be abejones, kad ponas Mai
lleford nesigailėjo nei laiko 
nei sunkenybių, kad ta suteik
ta jam suma atsakaneziai su
naudoti. Jisai vedė pirklyste 
su Anglija, Italije ir Iszpani- 
ja. Produktus isz Rytu, isz 
Azijos ir Australijos salti in 
Europa, pratraukinejo ir kiek
vienas jam užsiėmimas su Die
vo palaiminimu sekdavosi.

— Kas-gi tame stebetlno 
kalbėjo syki, tarytum Dvasios 
szv. apszviestas.

Į cziaus duszios mums nopagel- 
savo

Ar-gi czys-

jis mokėjo savo duota žodi da- 
laikyti. Jis savo turtus sunau
dojo įnirusiu skolų apmokėji
mui. * 1

Kada paskui ’ dvideszimts 
motu vėliau, kūnas brolio Au
tano Mailleford buvo viename
Flandrijos ■ kliosztoriuj laido-

■ ’ ' . • • • N « .jamas; apatas sopoliu sujudin
tas tais žodžiais prakalbėjo:

— Melskimės už m irus: u 
prieteliu!

Brolis Antanas turėjo milž:- 
niszkus turtus, kuriuos dangų;- 
ant procento sudėjo. Terp tur- 
tybes ir biednnmo jisai buvo 
apsirinkęs paskutine kaipo 
geriause dalele. Szvontos du- 
szios kurias jisai isz czyscziaua 
kaneziu iszgelbejo bus jam am
žinas vainikas.

Ak, kodėl tokios kiltos do
rybes brolio Antano negalima 
sekti!

Tie žodžiai skambėjo isz 
opato lupu, kada brolis Anta
nas buvo sudėtas iii kapus.

DŽIAUGSMAS IR 
NULIŪDIMAS

■■■ .....................................  M ■ L........... MII 'II

ko ji atėjo, o matydamas,, jog 
vėl prade ja uszt, pamažu iszc- 
jo ,in priemene paskui moto- 
rissAco ir pasuko in jos šlubele. 
Kada duris sugirgždėjo moti
na dirstelėjo in ateivi.

Na kaip ligone turisi ar 
kiek ne gerinus? paklausė jau
nas v v rū kas.

— Pažiurekie pats Juozu- 
ti tarė moteriszke. Juozas žiu
rėjo ant ligones ir akyse žib
telėjo aszaros. Biedna Jadviga 
rodos jau ne prigulėjo prie 
szio svieto, ba gulėjo isztisn 
kaip pagalis ant. lovos.

— Kode! ne paszaukote 
daktaro? tarė už valandos Juo
zas. . t,

— Gerai tau kalbėt, t n re 
Trnndiene, juk žinai gerai mu
su buvimą. Maniszkis kaip isz- 

i

keliavo in ta Varszava, po su
degimui musu grinezes, pas sa 
vo turtinga dėde, tai ir sėdi, 
asz ir nežinau 'kas su juom at
sitiko. Asz jeigu ne uždirbu, 
ta i i r net uri u, o pa rd not i nie
ką neturiu, ba jau viską par
daviau, tiktai ta lova ant ku
rios Jadviga guli ir tas abro- 
zas'Motinos Dievo, ka ne 
doge. Gal pirksi nuo 
Juozukui? dadave žiūrėdama 
gailei in akis.

Juozas inkiszo ranka in ki- 
szeni iszeme rubli 
mas tarė:

— Ne parda vi nekito abro- 
zo szitai imkite ta rubli idant 
daktarui užmokėti, melskitės 
in ta Motina Dievo, o.Ji svei
kata sugražins, / 

I greitai stubele apleido,

Gerai tau kalbėt,

sų- 
manos

ir duoda*
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atsiliept:
Kelkite jus, katrie miegate, 
O melskities už numirusius: 
Sargas bnvo kitame piečiau s 

gale, o vienok jo žodžiai aisz- 
kiai buvo girdimi.

Tas poną Mailleford pada
re nekantriu — beveik rustum. 
jisai pats kentėjo, taip jautėsi 
nelaimingu ir, esant tokiame 
padėjimo, negalima apie kitus

TARADAIKA
* o i 1 <

— ... ■

Szenadorije vienas sjngelukas, 
N eperdideli's v y ruika< 

Su lx)ba faitavowi, 
Sipng^al rupeziavosi.

Vaikinas su deszimts pimtu, 
BoIm'Io su vandeniu karsztu.

Va ik i nol i s neaps i lei do, 
Dave Ivolxflci ir nepaleido. 

Iki tai mataii drūtesnis buvo.
Tai 'bobeles n agnosia no 

pražuvo, * 
Bobele žemski parvedė.

Vaiki/neli in koza nuveda;
Patlejavo, pa^fonejo, 
Bausme užmokėjo, 
Net 38 dolerivkus, 

Bet kerszino, kad da bobolrai
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nuo 2 
tuose per pusiaunakti, 
baigs 2 
ežia valanda.

Ponas Von der Risdacl au
kauja suma 20 tukstaneziu du
katu ant pirklystes ponui An
tanui Mailleford, kuris priža
da per ta laika suvartoti visus 
doriszkus budus, idant toji su
ma didžiausia nauda atnesztu. 
Uždarbis isz tos sumos bus pa
dalinta lygiai ant dvieju da
liu. Pirmutine visa dalis bus 
paszvensta almužnai, Miszio- 
mis szv., maldoms ir kitiems 
geriems darbams už duszias 
ozyseziuje kentanezias, antra 
dalis, ant kurios ponas Von 
der Risdacl visas savo tiesai 
iszkloja, pasiliks locnastimi 
pono Antano Mailleford.

Pasiraszyta: 
duel.

d., Lapkriczio

pasiliks

Von der Ris*
f ?

Ar sutinki su tos beinV 
san lygomis?

Amsterdamo bankierius.
Isz visos szirdies — at- 
nnstebilitas ir

rovės paklausė
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užskuH.
Dievas nedavė kiaulei nagus o 

ir bdbai pajėgu, 
Ba kad turėtu pajdgas, 

Tasai vyrueziai nbbutu kas, 
Kas diena amteztyne kiltu, 

Pliektu vyra kiek tik tilptų, 
Už tai liežuvis stiprus, 

Pervere kožna *ba asztvus 
Su tuorn .josios kariauja, 
J ai gu tik ka pagauna.

Kad bobele ant svieto valo 
tirėtu,

Niekad malsziai neiszsodetu

« » 
t.

tai pasake.4 
o pok 

isžojimui ne ant valandos nuo 
dukteres ne atsitraukė ir nuo
latos meldėsi už ligone. Po pu
siau naktei larmas pas kaimy
nus nustojo, o Pagalu visi na- 
miszkiai nusidavė ant atsilsio 
su džiaugsmu be jokio ęupOs- 
ezio. Ant rytojaus Rože atsikė
lė isz patalo, ir szukavosi 
priesz zerkola įnikdama po no
se linksma dainele, o jos bro
lis Juozas su smulku kalbėjo, 
jog vargai Jadviga iszliks ir 
dalaikys iki vakarui.

Taj-gi gaila/merginos, 
ant/raiutoim skrniios I ,iu'e Kožo> 0 vo iaunn ir pato- Ik •

Žinoma jog gaila, ba ne

Pagalo

Ant svieto nežino: 
Kas ryto but ketina.

Buvo tai Ncdele grinezeje 
turtingo miesczionlo,

buvo girdėta keli balsai garsei 
kalbancziu, < 
juokai. Apie stalu sėdėjo 

Į padine namo ir kelios kume
tes, o taipos-gi keli jau ne jau
ni vyrai, ne toli pecziaus sto
vėjo jaunas vaikinas su gilun- 
biniu žiponu, kuris ne' dnisei 
žiurėjo godžei per pravertas 
duris šlubeles. Toi šlubelei sė
dėjo i

o tankci garsus
i gas-

t 
11

Visa svietą augsztjTi apverstu/ 
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pridavėjam 
šlama ntrumo

szmo- 
tas bus del mirusiu, tegul jis 
jiems priklauso. O Dieve, kaip 
tai bueziau asz laimingas, kad 
galeoziau del ju ka nors dau
giau padaryti! Ir ponas Mail
leford, pasižiiu’djes in Dievo 
Motinos paveiksią 
ant sienos, i 
tina, 
sztai asz nulindęs 
suspaustas, atkreipk savo ma
loninga aki ant manės Ir pa- 
limink man. Duok man atjesz- 
koti nors maža prarasto turto 
dalele o įsižadu, kad apie ken- 
ezianezias duszias niekados 
nepamirsziu. Ta-gi aukso ga- Į sa laika jos gyvavimo, L y. per

. kabanti 
atsiklaupė, 0 mo- 

nulindusiu su ramintoja, 
ir sopuliu

bala aukso ypatingai 
prieteliu, kuris paskutinis ant 
Dievo sūdo paszanktas.

už

sake nustebintas ir nudžiu
gintas ponas Antanas Maille
ford.

lin 

toliau, Sztai dvideszimts tu’ks- 
taneziu dukatu.

Ilolandas mete ant stalo 
krepszi aukso, kuris ant stalo 
metalo atbalsiu suskambėjo. 
Ponas Antanas pasirasze ir 
ant Rolando reikalavimo per
gamina paslėpė in kiszAmiu.

— Dar žodis — turo ban
kierius. — Musu bandrove bus 
užlaikoma paslapty j, ir per vį-

Pasiraszyk, mielas prie*

boti? Juk ir anas prie 
bendroves priememe.

Toji mislis 
darbsztumo ir 
tame užsiėmime. Atėjo laikas
iszpildyti bendroves sanlygas.. 
Ponas Antanas Mailleford lau
ke Amsterdamo bankioriaus. 
Tuo tarpu subolsta in duris. 
Tai buvo vieszbuczio tarnas:, 
atnesze jis pergamina su rau
donu laku užpcczetyta. Ant 
peczieties matėsi kryžius. Ne
pažinstamas jam perdavė per-, 
gamina.

Ponas Mailleford su dreban- 
czia ranka perlauže poezeti Ir 
skaitė:

“Bankierius. Von der Ris- 
duel užmigo vieszpatyj 2 die
na Lapkriczio 1622 metuose, 
apie pusiaunakti. Nepamirszk 
to prižadėjimo,.. 
dystes del numirusiu!

Tai buvo viskas, 
žinios ponas Antanas ^laille- 
ford persigando ir negirdėta: 
nusisteibejo. Ar-gi tai nutnire- 
li maeziau ?’ — klauso pats sa
ves. Ar-gi tai su numirusiu 
bankierium apie reikalą kal
bėjausi? Tomei nebuvo jokios 
abejones. !

— Jei jau teip-tare ponas 
Mailleforddai su Dievo pagal
ba dalaikysiu savo prižacįeji-

Bank i orius

Ar-gi tai su

Miela sz: r

Ant tos.

mergina apie 20 motu ir kaip Į K* mergina.
— Žinoma jog gaila, ba ne 

tik patogi, bet ir gera mergai
te atsake Juozas.

— O gal tu norėtum duot 
del jos ta juoda graba kuri 
peniai tėvulis padare del vie
no, o po tam ne eme ir lauke 
kletije ant kito pirkiko. Bet 
tai ne del Jadvygos toks pui
kus grabas norint ir butu di
dumo geras, bet tai ne del jos!

Ir atmine padikus mergina, 
jog tas grabas ne buvo del 
Jadvigos, ba sztorono 'atsiga:- 
vino kaip ta rūtele suvytus, o 

!u I tai ant džiaugsmo tėvas sugry- 
11 žo isz Varszuvos su pinigais, 

ba po numirimui dėdės viskas 
jam teko; o ta Rože ant kurios 
veseiles visas miestas buvo su
kviestas, vos metus pragyveno 
ir dabar in ta pati graba likos 
indeta o kuri to pavydėjo Jad- 
vigai. Ant kapiniu lydėjo ku: 
na ir Jadviga su motina ba 
jau su Juozu buvo susigeria Ir 
užsakymai ėjo. Pagaliene la
bai perpraszinejo Trundžius 
už tai, jog del ligones nedavė 

Į atsilsio laike sugertuviu na- 
baszninkos dukteries.

Apie ližgavenes Juozas ome 
szliiiba su Jadviga ir lankei 
meldėsi priesz ta pati abrozrt 
priesz kuri motina iszprąsze 

: del mirstanezios

kada pažiurėjo in jauna vai
kina.

Buvo tai duktė vienatine 
Pagalo, kurio labinus mylėjo 
už tris jaunesnius vaikinus, 
kuria ir mylėjo geras Antanas 
Špatas, kurio tėvai kalbėjosi 
sti tėvais Rožes apie ženijlma 
tos poros. Su ne mažu džiaugs
mu vaikino, Pa galione, paszau
ke vaikina ir dukteri ir visu 
akyse prižadėjo leist už Anta
no, o 
maine.
• Tuojau s 
visi būtie linlcsmesniais 
smuikius atsirado, o 'kada sa
kias patepe smiczela ir užtrau
kė valca, tuojaus jaunesni lei
dosi s^okt o ir Antanas su sa
vo Rožuka. Prakaitas pylėsi 
isz kaktų ir ne pasijuto, kaip 
iszmtiszo žiegorius vienuolikta 
ajdyna. Tame patyka duris at
sidaro ir davėsi girdot gailus 
balsas:

—> Del meiles Dievo! mano 
brangiausi, bovykites tykiau, 
ba mano ligone mergina ne ga
li už-migtie. , _

f”-

lienO in szonus insiremus, 
: tai asz savo grineziojo ne poni 
I ir da tu ežia norėtai uždraust?

Asz no draudžiu,, atsake Į įyįįkatoš
Jadvigos.

— Prasziau ponios^ vienas

t

Szvonti dzūkai, 
Ir žali žaliaiblekai, 

r- -■ ' ’

Lsz pradžių dzūkeliai vimzu1;

Vienas žaliablekui per galva su 
‘ . stikhi seme,./. ‘

Tada daugelis žaliųjų pri-
R* ’ T "

Ir antjikruju faitas mW’. 
Žalioje ^dzukėlrus. s^į>ę8?'* 
Del visu antakius painuB

Tarp saves susirėmė,
ji

pa&ne. /ją

s tikiu some,;.'. ‘ v. »i i k • r r t •
'gauAej)o>:, . ** * ■ '• • . «

duktė

ne užilgio žiedus persi

grinczeje pradėjo

Tai ve! paszauke Paga- 
• ar

no d rasei tiktai del meiles Die
vo, praszau idant pavolytnmot 
ligonei užmigti.

is^tiniis motus mes su savim? 
'jokiu savitarpiniu «antikliU 
j neturėsime. Jei praslinkus me-

* « < '' . ' ■ r i.
<-**•*/ , ' A.

mo. Pono Von der Risdack) 
auksas bus iszdalintas kuni
gams, kliosztoriam^ biedniems 
keneziantiems ir visiems ne
laimingiems paniekintiems. 
Kaip dangiszka rasa tasai 
auksas nukris ant ezyseziaus 
liepsnų, apszaldins baisius 
skausmus ir dauguma kaliniu

— ŽiūrėkiteI kokia kara
liene o tai tegul sau miega, Juk 
mes jos pas savo no szaukem 
szokt visi svecziai 
ir vela smuikas atsiliopo, 
varginga žmona su 
iszpjo per duris.

paszauke, 
o 

verksmu

Vionaa tiktai žmogus visam
susirinkimo no atsiliepe, laba:
gailėjosi vargingos žmoniuko
ir troszko kuom norint palong*.

Zalieje\džu^kėįiusįs^p^^ į. 
Del visu antakius pamtfek\ 
Apl'aike medynus akidiorius, 

Kiti dejavo, apgalia safidvokus,
A * * 1 *

ponas norėjo mane pabuczitio^ 
' * .J, ' '

r '• «|J ! 11‘I .Į|

I sz k u r ži na i, k a d norėjo
pabucziuotof

Na, kad pabueziavo.
Tai kam sakai, kad no-

rejo pabu^ziuote f
— Nugi, kad ne butu nore- 

.jas, tai ne butu bueziaves.
......... . .... ..... .

te.

vint ligonei. Buvo tai Juozas,/ 
! vyriau sos sūnūs, Pagalo, o no
rint ir jis linksminosi, bot ka
da parojo Tnmdieno pati cz:- 

szalo už sic-nuves in dangaus karalyste. Imorninko, krivi
Į Kas link mano paties aukso |no» gyveno, tuojaus atmina,

\ U 1 'N'

Dr. T.J.Tacielauskas 
pirmutinis Ęietįuyiązkąa 

Dantistas Mahanojuje.
Ant Antro Floro Kliną Sztoro 
19 W. Centre SI., Mnlianby City 
i "Tii~KnrTffl i ■" i ~~u iTT r  w... ° ‘K ' -

Dantistas Mahanojujo.
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Verko dzūkeliai ir dctjalvv, 
Ba bianriai in kaili gavo. 

Nereikia mi žalalseis pradėt,
Jaigu negaili ingaldt.

Žinote, kad žaliablekiai, 
Tai ne juokai. 

Jiejo ant Lietuviu, nepaiso. 
0 prie progos gerai kaili 

isztaiso,
O kad ir Lietuvi n&mmiztu, 

Tai no 1)11111 nubalusiu.
* ♦ t

l u*
Arti Vii kabomi bait&U ' 

dundės 
Kur ton u/žmie«tijo ^dbova 

totrejo^
O tai rots zobova, : 

Isztikro vdhtiezka kova- 
Vienas keliu ėjo, 

O kitas su plyta pakelyje 
tupėjo, 

Mat piktumą turėjo, •' 
Vaikina užmuszt norėjo.

Na ir reže su plyta; in veidu, 
Padarydamas baisia žaiaUų

0 lai rots zobova,

♦'/ H

Žinoma, da gyvai? pasiliko, 
Eidami žmonys ji i 

Pag^ba sutaiko, 
Ir namo parvdde, -

iko,

Ir kas isz to iszew, 
Užpuolikais 5 n koza ęis.

Cziomiis PeniuiIvunijoje, 
Vienoje Lictuviszkoje apygar

doje, 
Randasi namas, *Randasi namas, 

SpykyzeM vadinamas. 
Jau kas ten daroai, 

Rodos velniai trajdrosi, 
Yra tai urvu pakistovlu, 

Susirinkimas del tanjsuaiu, 
Niekas nesakyto kad tai 

Lictoviąų 
Tiktai suvalyti kvailiai. 

Kad nors Dievulis neaigajtatu,
Tiktai suvalyti kvailiai.

Tuzįua perkūnu užleistu,

II-

t

Visus užgaanjbytu,
r * ■ h'No vieno nepalikto.
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ŽINIOS VIETINES

— Kuba toj pasninkas.
— Nedėliojo Sekmines.
— Biznieriai nutarė laikv-v 

ti pusdienines vakacijes kas 
Ketvergai po piet. Vakacijos 
prasidėjo szi Kctvergą.
j —* Villimas Mitchell, 
oiutu, ' mire Nedėlios ryta 
Jį>chuylkiU Haven priglaudoje 
sirgdamas nuo ilgo laiko. Ve
lionis paliko paezia 
Dambrauckiene

Villimas 
' min*

4b

SHENANDOAH, PA.

vare 
(Iii bert on o.

— Juozas Razbi 19 motu ir 
Antanas Czerneckas 19 metu 
likos skaudžei sužeistais laike 
susidūrimo juju motorciklaus 
su automobili u m kuri 
.John Lauson isz

Nelaime atsitiko arti Indian 
Ridge brokerio. Abidvi maszl 
uos likos smarkei sudaužvtos.

— Evelina Betž, trijų me
tu mergaite, 119 N. Lehigh

vare Jonas Į 
ant Emerick nli.1 

vesztas ant paszarvojimo pas In trumpa laika mergaite miro 
Pine, nuo žniduliu.

— Jonas Korvin isz Girard-1 
Girdot kad sutižę Koch vilios ir Kazimieras Vaitkovi-* 

isz Connerton likosi

seseria 119 N.
gy’venanczia : uli., likos mirtinai sužeista per' 

Port Carbon, motina ir kelis automobiliu kuri .. .......
brolius Lietuvoje. Lavonas at Pcrvins'kas
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1223 E.Auksztakalni, 
nli. isz kur atsibus laidotuves#

O1S

per

žinot i

Sztai viso 
žmonis: 163 už 
213 ant. perina 1-

vela stengėsi gauti naminacije 
ant sudžiaus ateinanti meta, o 
jaigli no, tai jo sunns Roscoe R. 
Koch, žymus advokatas 
ant tojo dinsto in vieta tėvo.

— Bukmauto No. 1 szlopa 
kuri yra dalis Park Place ka> 
sykiu, sustojo dirbti isz prie
žasties guzikinio straiko 
ka apie 70 darbininku sustojo
dirbti, kurie nenorėjo mdkoti 
mėnesiniu mokesezin in unije. 
Anglekasoi iszsikalbinojo buk 
negali mokėti in unije nes ma
žai uždirba tojo vietoje. Kom- 
panije dabar visai uždare laja 
dali kasyklų.

— Gal akvva bus
kiek balsavo musu mieste kas 
kiszosi prohibicijos 
balsavo 7S4 
prohibicije,
nymo o 468 ant atmetimo. Slie- 
nadoris balsavo 81 už, 200 ant 
permainymo o 582 ant atmeti
mo.

— Vincas Zinkevirzins, ku
ris neturi užtikrinto Imto, ap- 
laiko prieglauda Pottsvihes 

hotelj’je” ant 30 dienu.
— Regai and Biuru, aiik- 

riai, turi spocialiszka
daktaro, kuris pritaiko aknlo- 
rius teisingai.

<»

<1 
akim

PARSIDUODA.

Visi namini daigiai. Kas vi
sus ant syk nupirks gales pa- 
randavoti stuba už pigia randa, 

at skiri u m 
po viena <laigta labai pigiai.
Kreipkitės ant a<lre>o:

Ig. Turauskas,
1308 E. Market St., 

Mahanoy City, Pa.

Anba i s zPa rd u ošiu

(t .4G

Lehigh Valley 
EKSKURCIJA IN f

Niagara Falls 
ar Buffalo

NEDELIOJ 8 JUNIAUS 
$5.00 In ten ir adgalios

Specialiszkas.teeinąs apleis Mahanoy 
City 7:25 S u balos vakara ir pribus 
in Buffalo 4:40 Nedėlios ryta, o in 
Niagara Falls 6:00 valanda. Grįžtant 
apleis Niagara Falls .3 valanda popiet 
o isz Buffalo 4 valanda popiet pagal 
Standard Time.

Railroad
* ^he*M*»efEtee Black. Dtan—*-*

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

■ Gatavas
.......... ...... .. ............... .

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iazaiazkina visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot. Knyga 
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

..................................................

W. D. BoczkautkaB-Co. 
Mahanoy City, Pa.
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ežius isz Connerton 
aresztavoti už sumuszima An-I 
tano Vaisaiczio ir 
lule, kurio laiko “staiula” 
Lakewoode. Suožistiejo turėjo 
jeszkoti daktariszkos pagelbo.s 
ligonbutoje. Isz kokios prie
žasties musztyno prasidėjo tai 
nedažinota.

Juozą De- 
“standa

Tamaqua, Pa. — Jeva Lau
kaitiene, kuri pabėgo isz pa- 
in išželi u priglaudos Schuylkill 
Haven, likos surasta per ste?- 
tinia policija ir sugražinta «n 
priglauda. Motore serga proto 
liga nuo kokio tai laiko.

— Trys darbininkai likos 
nžmuszti
Atlas Powder Co., 
plozi jos. Užmusztieje yra: 
Gorge Stamm, Trvin Miller ir 
Elmer Hill. Priežastis eksplo
zijos yra nežinoma.

dirbtuvėje parako 
laike oks-

Užmusztieje

Girardville, Pa. — Kokis tai 
pasiutęs automobilistas sužel-
do Viktorą Žemaiti, 
isz Connerton ir 
ui vežios nesustodamas, 
uis surado vaika ir nuvožė in 
Ashlando ligonbuti. Droiverio 
nesuseko.

. *

b
A

Jį*' ^‘*1
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.16 metu 
paliko ant 

Žmo-

Chicago. — Kairy na Shepu- 
taito 17 motu amžiaus gyve
nanti, 9035 Greenwood Avenue 
tapo skaudžiai sumuszta per 
.John Ershing Vokieti 18 motu 
gyvenanti 9115 Ellis Avenue. 
Vaikinas atėjės in merginos 
namus ir ja sumusze, kad rei
kėjo vežti in Burnside ligonbu
ti, kini iszgyvono tik 25 die
nas ir mirė nuo kraujo nube- 
gimo. Paliko motina ir tęva 
bu tik viena ji buvo. Vynrkas 
likos aresztavotas ir padėtas 
po kaucija 
iki teismui.

— Jerominas Szukis dirbo 
naktimis Dobrol Oil Product 
(’o., 6265 West 66th Place, 
Clearinge. Aliojus bepumpuo- 
jant užsidegė. Boso ir ehomls- 
to pagelbininkas ant

25,000.00 doleriu

vietOP; 
udege, o Szukis kiek galėjo 

gelbojosi, bot likosi sunkiai 
Sakoma 

kompanijos kalte, 
geros apsaugos.

— Keturi ginkluoti pleszu 
kai inojo in Jurgio Czižinaus- 
ko grosenie, 1458 \V. 15 th St., 
o penktas ploszikas pasiliko 
automobily. Ploszikai isz- 
krauste register! insigavo in 
antra augszta, kur 
Czižinausko szeimyna ir du ju 
darbininkai. Ten irgi pasiėmė 
niekurius daiktus. Paskui vi
sus užrakino viduje ploszikai 
pa beg automobiliu.

Ploszikai paėmė pini
gais, du szautuvus, du revol
verius, vaiko laikrodėli ir k., 
viso padarydami žalos už $400. 
Taip-gi labai iszgasdina ser- 
ganezia p-ia Cižinauskiene Ir 
vaikus. —N.

apdegintas.
nes

buvo 
nebuvo

gyvenof*.

Pittston, Pa. — Subatos va
kare, Gegužes 24 d., pp. Saka- 
lauskai priėmimui artistu su
rengė szaunin vakariene.

Vakariencn buvo pakviesti 
ir dalyvavo szie:

Klebonas kun. J. Kasakaitis, 
artistai: A. Vanagaitis,
Olszauskas, p. Blažys; A. Am
brazaitis, A. Galinskas, J. Kli- 
maviezius, E. Paltanaviczienc,

<T.

ponios Sakalauskienės motina,
Szeporaitis su dukrele 

Pranciszka, K. Vizgaitieno su 
dukrele Marijona, M. Mikolai-

'L.
I -

■

I

SENAS BOKSZTAS

4 D

Jus norite geriausia iszkepta duona. Todėl pirkite savo sztore
HAMA’S DANDEE BREAD
* /

Szita duona jumis patiks gerinus negu kita kokia bekerio duona.
Iszbandvkite — nes labui gardi. Iszkepta per

ANTHRACITE BAKING CO.
SHENANDOAH, PA.

J

GRIŪVA.
Szis istoriszkas ugninis bok- 

sztas Moretone, Anglijoje, yra 
pavojuj sugriuvime nuo Praei- 

automobiliu. "Lamo
Aiigliszkas karalius 

laike
Miestas nutarė ji

idant visiszkai nesu-

naneziu
bokszte
(’harles buvo pašislepes 
revoliucijos.
sudrut vi
griūt u-

to, M. Rūdaite, M. Mikolaitie- 
ne, Wm. Jesuit is su žmona, Z. 
Bartuseviczius sn žmona 
Szakoczius su žmona, 
dirka su žmona, 
su žmona, 
žmona.

Po vakarienei buvo dainos ir 
szokiai. Dainoms vadovavo pa- 

kurios buvo labailys artistai J

s.
J. Ku-

A. Szeporaitis 
,1. Simonaitis sn
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NORI NAUDOTI SZITA SUBMARINA PLAUKTI IN 
ŽIEMINI POLIU.

Sir Hubert Wilkins, praszo valdžios idant jam padovano
tu szita apleista submarina kad ji pordiubti ir
plaukti in Žiemini Poliu. Sir Wilkins mano ji naudoti 
dais, o kada surasiu tinkama vieta, pasikeltu in virszu.

naudot i nu-
Fairmount Springs, Pa. 

Ponstvai Juozai Želinskai, 
Grove ulyczios

55+ 
ana diena isz- 

važiavo pas s<‘.sut<» ir szvogon 
Nariseviczius in Detroit, Mich, 
kur svecziuosis kėlės sauvai- 
tos. Sugryžtant namo atlankys 
Kanada, jhiffalo ir kitus žy
mesnius miost us.

Paskutines Žinutes

Ban-U Mexico City, Mox. — 
ditai artimojo Guadalajara 
apiplesze 40 keleiviu kurie at
važiavo in Meksika isz 
Valstijų ir kitu sklypu.

Ii Conneaut Lake, Pa. 
l’tarninko ryta nupuolė < 
nais sniegas kuris tuojau su
tirpo.

11 Berlinas.
Grafas Zeppelinas

artimojo

«

ezio-

Oralaivis 
kuris isz- 
Panedelio 

in Iszpani-

y 
loke isz Now Vorko 
vakara jau atlėkė 
ja isz kur leks namo ta paezia 
diena.

' Tamaqua. — Miestas nu
tarė konkretuoti visas miesto 
ulyczias. Miestas iszduos su- 
virszum 150,000 ant pataisymo 
u Įvoži u.

1 m> ro/

YOt)*3-m*oi W 
fw/Ajrw 
Your 1 
'Credit h 
Cood!

If have bean puHln< off get- 
ling the neceaeary giaeau, don ! 
<io it any longer. Your eyee are 
the most important organ of your 
body. And you ran charge glaaaee 
with ue* Proc examination*-ex
pert optometrist-correct fitting 
**lowest prke—eeriest terma.

NEED 
: A S H

I

Stiklai pritaikinti pagal juso akiu. 
Egzaminavo]imas dykai. Galima pirkt 
ant lengvu mokeseziu inmokant $1 
ir po $1 kožna savaite. 
Dr. D. Maurice Lewis.

REGAL & BLUM
110 West Centre Street 

MAHANOY CITY, PA.

Po prižiūra

<*

po lo- 
Wil- 

kins sako kad tokiu bildu galėtu pasingi Žiemini Poliu daug 
greieziau ir lengviau.

Isz Lietuvos.
LIETUVOS SZVENCZIU 

REFORMA.
Kaunas. — Ministoriu kabi

netas svarsto szveneziu ir poiL 
šio instatymo pakeitimo pro
jektą. Tuo projektu panaikr-

Gegužos 15 d., tautos
szvente. i‘Tautos szvonte” bus 
szveneziama Rugsėjo 15 d., Be 

kaip 
pa-

narna

13-16 v. prekiauti, 
miesto;

to, vietoj 15 szveneziu, 
sena.jme instatyme buvo, 
liekama 11 szveneziu. S 
tomis dienomis bus leidžiama 

be Kauno
Kauno priemiesczln 

szis instatvmas nelioezia. Kir
pyklose darbas bus leidžiamas 
iki 10 v. rvto. Vasario 16 d., 
paliekama szveneziu skaiezlu-

JAVAI DAR PINGA.
Mariamples apylinkėse ja

vu kainos dar.krinta užuot ki- 
dusios. . Pirkliai isz ru'kininku, 
atvežusFh parduoti, tik pasi 
juokia ir liepih vežti namo.

Atpigus kiaulienai, ne vie
na beda 
gu reikia

visai prispyrė. Pini 
ka perki bran

gu, o ežiu ju nėra.
Ii naši ir 
centus,
kaip gales.

r Lodei s k o
už didžiausius p ro

il urs atiduoti nežino

SUDEGE TRIOBOS SU
GYVULIAIS.

Gegužes 4 d., Joniszkio val>
Rimszeliu km.'sudegė pil. St u
rgio Jono trobesiai ir 
buvo gyvuliai:į4 arkliai, 9 kar
ves, 7 avys ir 9 kiaules. Tro
besiai neapdrausti.

LENKAI SZAUDO.
'Gegužes 5 d., Lenku 23 pa?., 

apsaugos Bataliono H kuopos 
kareiviai prie Viešimu kardo
mi apie 200 mtr. nuo admin, 
linijos daro mokomus szaudy- 
mųs kovos szoviniais. Keturios 
kulipkos perleki' musu pusėn.

6~66
Praszalina galvos skuuama ar neural
gija in 30 mlnutu, sustabdo persaa- 
lima pirma diena, ir sustabdo malaria

- "WWTWF1IWB irr w 1

666 Teipgi Tabletuose

ir b kiaules. TPro

gija in 30 mlnutu, sustabdo persxa-
• a • ■ • ' ' ' J’ * ' M ■ ■ • •

In tris diena** Gausit* aptiekose.

t H

TAS DĖJOSI SZENADORIJ.

Ineina vienas sztorninkas in 
karezoma ir paimatos žmogų ge- 
renti ai u, 
tas in sztora, pasz.auko

-- Tail), g 
ne nori man atiduot skola.

Ant t<> atsako lotai skolinin
kas

—Kad asz geriu,

kuris jnnn buvo kal-

'•ori kad tavo... o

tai tu ma
tai, bet ar. užmokėjau už alų tai 
to nematai.

K. RĖKLAITIS
__ Lictuviizkai Graborius —,

• MRV

baido ja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagolbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.
516 W. Spruce Str 
Bell Telefonas 149

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA, - PA.

•>

$

Lietuviszki Bonai
.. , -i.......... T- ..............................-p - -r-- -------------T ,i, „į, ..... ..

Jei norit pirkt ar parduot 
gaunant gera kaina, raszy- 
kit del informacijų dykai ‘ 
in Dept. 4

Kurt H. Schurig & Co
50 BROADWAY 

NEW YORK
v J

T"

A-BE-CELA tūba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del Lietuviszku vaiku. 15c 

W. R BOCŽKAUSKAS-CO.,K W. D. bočžKauskas-co 
MAHANOY CITY, PA.

T

Volnlszkąs
Je.szkojo tarnaites

1 .................... ■ • '• '»'■1 -------------

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nediirykia skirtumo torp vaiku 

miliekia visus ligai.
kaziriavimns.
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Dol tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 

PREKE 25c.
I . ' R -

r ---------------------------------------------------------

Onuku. PREKE 25c.
W. D. BOCŽKAUSKAS - CO 

MAHANOY CITY, PA.

4

VINCAS MINKEV1CZIUS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Seniausias ir Isztikimiausias Graborius Visam Mieste.
215 SOUTH MAIN ST. SHENANDOAH, PA.

Of ho telefoną*--116 Nr. mo telefono*—-799
i ► Jr f

KOKIU LAIVU IR LAIKU?
__1 ? "* « I

Atkeliavote in Amerika
bl 1 ■(** , IR

Surandu vardus laivu ir diena nikeliavimo in Amerika. Sutaiaom 
pasus, vizas ir leidimus sugrižimo. Parduodam laivakortes ant visu 
linijų. Aprupinam keleivius iki laivo iszpluukimo. Partraukiam

p

linijų. Aprupinnm keleivius iki Inivo iszpluukimo. 
szciniynns, ūkio darbininkui*, atliekame invnirius valdžios darbu*.* 
Siuncziame pinigus iszmokamus doleriais Lietuvoj. Panaudokite 
mano ilgu motu patnryma, kreipk ite« ypntiszkai nrba per laiszkus.

L 
j' 

r

Lietuvoj.

G. KUNASZAUSKAS
Žinomas per 20 metu 179 East 3-Td Street
tuo paežiu antraszu. NEW YORK, N. Y

Genuine Orange blossom Rings

r **
r

PMV hit

V,

I

b1 ’

It PUIKUS ŽIEDAI 
_J*’ 17* • D •>t' / ,fc - •

-r Visiems Reikalams
Turim dideli pasirinkimą labai puikiu naujausios *

iii

mados szliubiniu žiedu. Ateikite pamatyt. Teipgi viso-
kiu auksinu ir sidabrinu daigtu.

SOL LEVIT
Schuylkill County’s Leading Jeweler 

Headquarters for Engagement ant Wedding Rings
2G - 28 NORTH MAIN ST. SHENANDOAH, PA.

■?*

.tl 
i 
į: 
X 
s X X

i a

E. T. EVERETT

BANKS

I
I

Didžiausi Iszdirbejai
Pomninku ir Kryžių

-

■I*

Kreipkitės pas mus ypatiszkai 
arba per laiszka, o prisiusime 
musu agenta in jusu namus.

Turime Du Ofisus: 
MAHANOY CITY
South ir 2»nd Sts. Shenandoah Heights

Telefonas 2-J

SHENANDOAH

Telefoną* 625-R

££ ^♦♦^♦♦^♦♦^♦♦^♦♦^♦♦%*%*t<M-%*%4%*%<t**t**i**i**i**i*<,t**t**i**i*
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MADAM QUEEN ISZBARA ANDY
Ji ji sako jog Amos indoda 'dali savo pinigu kožna Siu 

.bala vakara in Merchants Banka, Mahanov Cit v ir dar
A

fe,

turi pasidėjus $141.11 tame banko
J į ji sako jog Andy klauso tu vyru kurie parduoda jam Į
szerius ir parado jam kaip greit jisai gal pralobti.

Į
•dirba pinigu A nd u j.
Jijl žino jog kada Amos duoda ezoki tai tas ezekis būna 
toip geras kaip ir pinigai-
Andys ezekis negeras sako Madam Queen.

I
i

Andy ne turi skatiko o Amos turi pinigu banko kurie už| <

J i ji sako jo Andy turi pradėt dėti pinigus in Merchants 
Banka ir sustot kalbant apie didelius biznius.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY OITY, PA.
•*. X*«     • ... k, II. « >• t .1 ■ • ««■> »' »«*■■«* ’ " " •»*> '»l».'»!'-» - - . k, i . ».»►*> . Mk >« w , « .«,'««*.* *» ' Mf '"■* ■ ■■.. * . «-»4h ■ ** ■ C’*1 “ wn*»u>. ■ ... * • #• ■'■«►•
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