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LIETUVIAI ŽUVO
TUNELYJA

VYRAS LIUDINTOJUM 
SAVO P AOZIOS

INSTOJIMO IN ZOKONA.
Baltimore, Md. — Mrs. Bea- 

pati Alfredo
žy m aus B raz i 1 iszk o 
aplaike 

zokoninkes 
Josios

tricija Oswald, 
Oswaldo, 
pianisto, 
szventinima 
melitu zokone. Josios vyras 
draugavo jai ir buvo Ii ud i n to
jum ceremonijų. Yra tai labai 
retas atsitikimas.

Josios vyras taipgi ir pasili
ko Jėzuitu zokoninku. 
iszsižadejo svieto, 'nutardami 
paszvensti savo gyvasti del la
bo bažnyczios. Vaiku neturėjo.

paskutini
( ar-

Porele

SAPNAVO APIE VAGIUS, 
SZOKO PER LANGA SU 

PINIGAIS.
Lynn, 'Mass. — Sapnuoda

mas kad vagis insigavo in ni- 
ma pavogti jo pinigus, Antanas 
Pavlovsk is, 50 metu, pagriebė 
maiszuka su 275 doleriais r 
iszszoko per langu. Kuda ji n i- 
veže in ligonbuti, Antanas ap
sako daktarui kad yra angle-1 
kasiu ir neseniai atvažiavo isz 
Scranton, Pa., apsigyventi su 

. savo sunum. Turėjo jisai nuol i- 
4* r * M • t '•tinebaime kad ji kas apiplesz ir 

turėjo namie paslėpęs da 3,009 
doleriu, kuriuos iszemo ' k,

iitaM i.MIK,-! • HMan ii _ .. ’

.1

nese
niai isz batikoj

KUKLIUKSAI KONE VISAI 
JAU DINGO.

Washintgon, D. C. — 
tinga a4‘ 
Klan ’’

, masezio Amerike kone

Slap- 
Ku Klux 

kuri pridarė tiek neri-
draugavo

visai 
jau iszdilo. Penki metai atgal 
toji draugavę, priesz kuria dre 
bėjo visas Ameri'kas, turėjo ta
da daugiau kaip devynis mili
jonus nariu. In trumpa laika,ne 
pilnu dvieju metu draugavę ne 
teko septynių milijonu draugu 
o sziadien vos randasi ju 30 
tu'kstancziai. Draugavę pradė
jo nupuolinet kada Al. Smith 
ėjo dnt prezidento Suv. Valsti
jų, foot didžiausia priežastis nu
puolimo buvo ta, kada pasiro
do dainele prasidedanti su žo
džiais: 4‘Tėvas pae.nję paskuti
nė paklode idant prisiraszyt 
prie Klu Khix Klanu.” 
jau visi žino tai nariai

Povas paėmę paskui i-

Kaip 
tosiiis 

drauguves pasiredinejo in bal
tas paklodes, nes bijojo atvirai 
stoti in kova ir slapstėsi kaip 
szeszkai už paklodžių.

ALASKA NENORI 
PROHI-BICIJOS.

Junean, Alaska. — 
naitine legislatum likos induo
tas bilas, kuris špvresį .idąnt 
atrzai^kti ^ebyl-I a prohi birij j.

kad 'Milus nUš priim-
• ♦ t 4 l. j C rJ ’.f K.- /. ! Vi

ta todėl ^yVŽAtt)jai ^reikalauja 
'^kfirsztu juf įerymd

i*
-/ta

Septyni Lietuviai Pra
žuvo Degancziam 

Tunelyja

O UŽTROSZKO PENKI.

Atsitiko didele 
nelaime,, kurioj žuvo dvylika 
darbininku, ju tarpe bent sep
tyni Lietuviai.

Panadelyja apie septinta va
landa vakaro ,tunelyj ties Laf
lin ir 22-ra gatvėmis kilo gais
ras. Tunelyj tuo metu dirbo bū
rys darbininku,

Chicago. —
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VYI^AI ATIDAVĖ VALDŽIA 
MOTEREMS.

Minint Ida, Arkansas, 
rai szio miestelio 
rinkimu 
idant visa miešti.szku valdžių 
atiduot in rankas moterių. Lai
ke paskutiniu rinkimu likos 
iszrinkta poni J. G. McLane 
kaipo burmistriene miesto ir 
kiti virszininkni miesto pasili
ko mot eres, 
pasiliko po 
liu.”

Vy- 
turejo šilsi

ant kurio 
mioStiszka

nutarta

< i

Dabar visi vyrai- 
bObiszku pan ta p-

Paskutines Žinutes

Isz Visu Szaliu v y B T k

BANDITAI ISZKERDE 
VISA KAIMA.

Ilsinau

ju tarpe daug 
Lietuviu. Pabėgimas isz tune
lio jiems likos ugnies užkirstas.

Pasiustos gelbėtoju kuopos, 
kovodamos per szesziolika va
landų suliepsnomis, durnais ir 
mirtingais gazais,
pietus iszeme isz tunelio pasku 
tinius iszlikusius gyvus ir žu
vusiųjų kimus, 

tunelio
žmonių;

if Turin, Italija* — A. Mur- 
toza, kuris neseniai atkeliavo 
isz Amerikos atlankyti tėvynė, 
nužudė savo motina ir broli isz 
n e ž i n o mos priežasties.

Dari enzi
mai skelbia, kad isz 200 gyven 
toju A kaimelio arti Tengksien, 
provincijoj Shantung, pasiliko 
tiktai deszimts, kurie pasislė
pė in laika* kada banditai už
klupo ant ju isz nežinių ir isz-’ 
skerdė visus gyventojus.

Banditai padare tai isz korse
to kad gyventojai juos atspyre 
keli menesiai atgal nužudinda- 
mi Ikelin banditus. -

rn
J Kinai.

TUKSTANCZEI MIRSZTA
ISZ BADO INDIJOI.*

Pietinėje

vakar apie

Mot ere 
. -v.- bai
siai apdege per užsidegimą jos 
szlcbiu nuo pecziaus. Vyras 
stengdamasis užgesinti liepsna 
likos skaudžiai apdegintas.

tl Me Adoo, Pa. — 
Petro Jarosako, 56 metu

m 42 METAS

SAVO MIRĖ ISZ BAIMES "'"“S’"’“ 104 vrlv/lJDV.

m . KK'nOWIII, Pr»«. A Mg.H. D.
F. W. B<HzZMUWHKI, Mllar.

KŪDIKI
ISZGAMA MOTINA ISZVI- 
RE SAVO KŪDIKI KURIO 

NEAPKENTĖ.

Loviczai, Lenk. — Jonas 
Czernik, gyventojas kaimo ar-Daraktorka Uždare

Vaika Kamaraitėje, Ir i^yiczu, paskolino ant duo

tas Isz Baimes Mirė
Stanislavovas, Lenk. — Tu

la Zofije Frydak isz kaimo Ro- 
szinovo, turėdama daug erge- 

, lio su savo neszliubiniu kudl- 
sunke-

CF. 
O

k i u

J

DARAKTORKA PASIKORĖ.

to žodžio nuo savo draugo Sta
siuko tūkstanti zlotu. Kada at- 

a ' 1 HV e 9 
ėjo diena atidavimą pinigu, 
Jonas negalėjo atiduot, ba pi
nigu neturėjo. Per tai drangai 
susipyko ir in koki tai laika 
Stasiukas mirė. Daug nemany
damas, Stasiukas nuvažiavo 
pas naszle Czerniko, pagriebė 
lavonu isz grabo ir
IlflTTlOj vmnuuciiiKio 
kad lavono neatiduos, pakol 
jam neužmokes tūkstanti zlo- 
lu.

Už pavogimu lavono, 
siakas likos paszauktas in sū
dą ant atsakomybes ir likos 
nubaustas ant penkių menesiu 
kalėjimo.

Liublin, Lenkije. — Apie 
sziurpulinga invyki mokyklo
je raszo lenku laikraszcziai. 
Liublino apylinkėj, vienos pra
džios mokyklos mokytoja, no
rėdama nubausti iszdykaujan- 
ti mokini, uždare ji kamarėlėj. 
Tamsoj kamarėlėj uždarytas 
vaikas iszsigandes kuri laika 
verke ri praszes iszleidžiamas. 
Tacziau po kurio laiko jis nusi
ramino. Mokytoja apie ji už- 
mirszo ir sugryžo in savo na
mus. Po keliu valandų pas mo
kytoja, lyg pikta nujausdama 
atbėgo mokinio motina
teiriauti apie ji. Tik tada mo
kytoja prisiminė uždaryta mo
kini. Abidvi nuėjo in kamarė
le, kur rado atszalusi vaiko la
vonu.’ Vaikas mirė isz baimes. 
Nelaiminga motina 
sios nevilties pagauta,
vaiko kūneli ir nusinesze na
mo. Netrukus susirinko didele 
kaimiecziu minia ir greit kilo 
szuki-s. 44
Minia apsupo mokytojos 
mus. Keli kaimiecziai 
iszverte. Vėliau ineje in moky
tojos 'kambarį 
pasikorusia.

< 4
atsikratyt. Užkure u 

ir uždėjo

nutarė nuo savo

iii kuknioje ir uždėjo dideli 
puodą su vandeniu. Kada van
duo gerai iszvire, iszgama mo
tina,
ki, dvieju sanvaieziu senumo ir 
inmete in verdanti vandeni, ku 

užbaigė savo

y

nybes

pagriebė mieganti kudi-

nusivožė
apreikszdamas naszlei

Sta-
r i am e kūdikis 
gyvasti baisiausiosia kaukesiu 
—. i sz v i rdaimas gyvu.

Nelaba motina nuvežta 
policije, pradėjo
buk tai buvo nelaime, bet laike 
tyrinėjimo ant galo, 
žino 
vardu
likos nuteista ir nusudinta ant 
penkiolikos metu 
prie sunkaus darbo.

Bonibay, Indije 
dalijo Iramo isz priežasties di
deles sausumos, mirszta tuks- 
taneziai žmoni n isz bado kaipo 
ir gyvulei kurie neturi van
dens ne paszaro. Moteres ir 
vaikai mirszta dideloms kuo
poms, o tuikstaneziai vyru teip 
iszbadeja, kadlszrodo kaip gil- 
tinęs. Štokas lietaus, visur, au- 
guolas iszdžiuvo po visas ap
linkines. Gyvulei stimpa ant 
lauko isz priežasties stokos 
vandens. Panaszus padėjimas 
yra Neide kur Beduinai nota- 
ri isz ko maitytis. įk N-. « '' u. ' f

j —................. . ■ 1 ... r ■ —j 1

BANDITAI NUŽUDE KATA
LIKISZKA KUNIGĄ.

Hankow, Kinai. —- Danesza 
isz Tchnigo, buk katulikiszkas 
kunigas Marijonas Aeons, bel- 
giszkas franciszkonas 
tas per kiniszkus banditus lai
ke, kada užkliipo ant miesto 
Patung, likos nužudytas.

Lavonas misijionieriaus li
kos surastas terp kitu lavonu 
prie. Yangtse upes, kada ban
ditai apleido miestą po apiple
sz i mui.

in
iszsiteisinet

pnsipa- 
prio vidko iszduodama 

kūdikio tėvo. Motore

y 

pasi- DRAUGUVE ADOMU IR 
JEVU.

Berlinas. — Plaukimo vieta 
žinoma kaipo Halzenn'see, ku
ri yra placzei žinoma czionais 
staigai persimaino ant rojaus 
kuriame apie 500 narei prigu
linti prie Reich drauguves, 
persimainė ant Adomu ir Jevu. 
Prie tukstaneziu žmonių moto- 
res ir vyrai plaukinėje visaj 
nuogi be jokio uždangalo, ant 
kūno.

Tikslas tosios drauguves yra ' < II.

zuvo 
keturiasde- 

o
iszgelbetas.

Viso 
dvylika 
szimts szeszi buvo sužeisti, 
dvideszimt

ugnyja

v temt s

Žuvusiųjų tarpe yra ir szie 
Lietuviai:

Julius Jurgelis, 38 metu, am-

V f Wilmington, Del. — Eks
kursinis ir tavorinis laivai pri
gulinti prie Wilson Line sude
gė Subaioja. Bledes padaryta 
ant puses milijono doleriu.

Ii Philadelphia.— Por Su
imta ir Nedalia iPennsylvanijoj

kalėjimo
didžiau-

paemo

žiaus, 3433—8. Morgan St. t
Jonas Paulenas, 45 metu am

žiaus, 3705 S. ITalsted St.
Miller-Miliauskąs, 

3631 S. Union Avė.
Jonas Litvinas, 4446 S. Wash- 

tenaw avė.
Jonas Gvaldąs, adresas neži

nomas.
Juozas Brazdeikis 

34 St.
Karolius Szesztokas 

nežino.
Iszgelbeti pritroszke yra se

kant ieje:
Jonas Jurginis, 2723 S. Lowe 

Ave.
Antanas Litvinas 

15 St.
Tgnatas Linkus, adresas ne

žinomas.
Domininkas Paliszailis, 3425 

S. Emerald Ave.
Petras Rakauskas 

nežinomas.

James

*

i

y

J

y

937 W.

adreso

1238 W.

adresas

li kos u'zinusztu asztuoni 'žino.
I

sužeistanys o in"trisdešzimts 
a u tom o b i 1 i u n ei a i mes i a.

Ar Žinote Kad...

K ra u jas žmogaus 
pereina per szirdi greitumo po 
septynes mylės in valanda.

Didžiausias szmotas gry
no aukso kada nors atrastas, 
buvo surastas Australijoj, 1850 
mete. Svėrė jisai 1.90 svaru.

Geriausios gyduoles pas 
Kiniszka aptiekoriu yra siekai, 
kirmėlės, žiogucziai, vabalai, 
seiles varliu ir kiti.

Didumas malsziuju 
i iu (Pacific) yra 68,634,000 ke- 
turkampiniu myliu arba yra di 
desnes ne kaip visa žeme ant 
musu žemes.

Pagal paskutini

žiogucziai

kime

vabalu i

ma-

surasza 
tai Suv. Valstijuosia randasi 
260,528 myliu geležinkeliu.

T

y su i im

8 UŽMUSZTI 60 SUŽEISTI 
PER GRANADA.

Lvovas, Lenk. — Penki kai
nu szki vaikai surado ant lau
ko kaime Szybeliiio granada 
paeinanti nuo sviotines karos, 
kuria iszkasp. Susirinko dau
giau žmonių pažiūrėti granado 
ir laike, kadą vaikai norėjo da- 
žinoti isz ko ji padirbta, stai- 
gai eksplodavojo su baisioms 
pasekmėms. Asztuoni likos ūž- 
muszti o in szeszesdeszimts su- 
žeido.

Užmuszt mokytoja.
na- 

durls

>7

7 rado mokytoja
idant priprasti žmonis prie 
nuogumo ir atpratinti žmonis 
nuo sarmatos.

300 UŽMUSZTI LAIKE 
SUMISZIMU BURMOJD.

Rangoon, Burma. — Trys 
szimtai žmonių likos užmuszti 

r . . f . $

ir daugeli sužeista laike maį- 
szacziu terp vaiako ir pasikele- 
liu Thayetmo distr3kte. '

Raupu re 
ežiai prieszais savo valdytoju 
kur suėmė vyriausia ministe- 
ri ir ji uždare kalėjime. Dauge
li žmonių užmuszta ir sužeista. 
Neramumai Indijoi platinosi “ 4. į,
kas kart ^daugiau..

DU BROLIAI PASIKORĖ 
ANT TO PATIES BALKIO.
Vilnius. — Kaime Podbžes- 

niuose, ant vienos gaspadorys- 
tes dirbo du 'brolei Kazlauckai. 
Vienas isz j u, Aleksandra lan
kei pasigerdavo ir kada sugry- 
žo ana diena namo gerai užsi
geriąs ir pradėjo barni su jau
nesniu broliu Jonu, paliepė 
jam eiti gult. Aleksandras su
pykęs ant Jono kad ji iszbare,

f

sukilo Miyanu-

kad kapas15 UŽMUSZTI IR
APIE 30 SUŽEISTI -

' Tangier, Mordko. — Kelei
viai pribuvia isz Tetnano ap
sakinėja buk laike maiszaczio 
tenais likos užmuszta penkioli
ka žmonių o in trisdeszimts su- nuėjo ant pastoges ir pasikorė 
žeista, tame laike, kada Iszpa- ant balkio.
nijoi likos apskelbta republi
ka.

Žmonis dagirde kad kara
lius Alfonsas padekavojo už 
sostą, atėjo pas burmistrą mies 
to spirdamiesi, kad jisai iszka- 
bytu republikoniszJka vėliava.

padaryti, 
iszsikalbedamas kad apie tai 
jam da nepraneszta ir prasidė
jo s ūmi sz ima s.

SUMISZIMUOSE.

ATKASĖ MOTINOS 
LAVONA IR MELDĖSI

PRIE JOSIOS.
Vilnius. -— Kaime Novosio- 

1 kuosia, mirė nesenei 60 metu 
Ona Lukoszevicziene, kuri li
kos palaidota ant vietiniu ka
piniu ir in kėlės sanvąites žmo
nis pradėjo pamirszt apie se
nuke. Sztai ana diena, paskly
do žino po kaima,
Lukoszeviczienes likos atkas
tas ir grabas su lavonu dingo. 
Vėliaus pasirodė, buk tai pa
dare josios sūnūs Jonas, kuris 
atkasė motinos lavonu ir nusi
nesze namo,’ paguldė ant lovos, 
uždege keliolika žvakių ir 
karsztai meldėsi prie josios.

Jonas likos atiduotas po pri
žiūra daktaru, kurie mano kad 
jisai neteko proto, nes labai 
mylėjo motina ir josios gailėjo
si po mireziai.

REVOLIUCIJE HONDŪRE— 
AMERIKAS NUSIUNTĖ 

LAIVUS.
Washington, D. C. <— Vidu

riniam Amerike, Hondūre, ki
lo revoliucija. Suv. Valst. nu
siuntė in tenais kelis kariszkus 
laivus apsaugot Amerikieczius 
kurie tenais apsigyveno. Ke
liolika Amerįkieoziu jau likos 
užmuszti per pasftlcelelius. Pa-

iJonas nesulaukiąs brolio, 
nuėjo jojo jeszJkoti ir po ilgam

I? t

jeszkojimui surado ji kabanti 
ant virvutes. Jonas teip tuom 
persieme, kad užkabinęs kita 
virvute ant to paties balkio 
pasikorė szale brolio, 
ežius surado kaimynai.

PENKI LENKAI SUSZOKO 
IN CHLORO RUKSZTIES 

KATILA.
Katovio, Silezija.

I )

TRUMPOS ŽINUTESKATALIKISZKA
BAŽNYCZIA AUGA.

Washington, D. C. — Nariai 
Katalikiszkos 'bažnyczios Ame
rike ženklyvai pasidaugino szi- 
met kaip paduoda Katalikisz- 
ka Direkcija iszleista szimet.

. 20,- 
091,593 Kataliku. Taipgi pri 
omo Katalikysta 39,523 ypatos,

In ežio- ^leto 19^0 Amerike ‘buvo

atszA&ti tebyf! a prohi biri j i
j ■ - A ‘‘ j ............ . L. I

tay.V) tad' A1ašiį<i5a^liAhi' szal-

daugiau kunigu, 62 naujos 
parapijos, 18 nauju ligonbu-
ežiu, 6 prleglaiidos del sieratu,

(ISZ LIETUVOS)

— Naumiesty (Szak.) pas
kutiniu laiku užsiraszo 102 be
darbiai.

— Rokiszkio taikos teisė
jas Visuomi už tikėjimo inžel- 
dima nubaudė 2 savaitcn)..ka-

i -r : . i >; • •' c

Ukmergės , apskr., A. . *

Tasai atsisalko tai

y

Kaban- NUKAPOJO VAIKAMS
GALVAS PO 

TAM PASIKORĖ.
f ‘ ‘

Kouin, Lenk. — Baisi ža
dinėta likos papildyta kaime 
Wizakiuosia, kuri perėmė szir- 

į paleis visus gyventojus.

sikeleliai geidže ^prąszalinti 
prezidentą Mejia Colitįjfires.

PARYŽIUS NEPRIIMA KA - 
RALIAUS ALFONSO KU-

Įėjimo, 
’ j f '

sziu metu Sausio 
men. susekta, ir iszaiszkinta 32 
slapti namines degtines bravo
rėliai. Daugiausia bravoru su-

Vihkaviszkio turgavie-

Ii *
por 

ir Vasario

, .‘II j *K į.i Į|. •; į į V .4 -W Jc. 

•A ' • ’ •' ' ' i .

'Toji szalis priguli po Iszpa- 
niszka valdže ir gyventojai yra 
padoriais Iszpanijos.

RIAM KERSZINA NU- 
ŽUDINIMAS.

Paryžiuj. Palicije paįiepe^ 
buvusiam iszpanisdkul karalių 
Alfonsui ’rb dabar /VaUihan- 
cziam Duke of Toledo, pasi- 
jeszkot sau kito sklypo ant ap- 

nes neUŽtikima

Tūlas
džio 16 d., c^ia užsidegė viena kaimietis Vladas Mozal, apsi-

* ’ ’ • • i • ■' ' j r k ♦

— Ba|ąn
u

102 parapiniu mbkslainiu ir 15 
ppleįlaudu'dęl senu žmonių

i

dirbtuve, vėliau inyyko Jęolo- paeziavo antru kartu su pikfp 
tas sprogimu. , 
darbininkai sumisze įr. nežind-

__ i

sekta Pabaisko valsczidje
Iii_

tėjo susipjausto penki vyrai. 
Isz ju vienas mirė. Visi pesztu- 
kai suimti.

p' i

, < (I .*'-

iRADO SUAKMENĖJUSI 
SLONIU.

Senora, Mex. — Isz Nayari- 
to valst i j aus danesza, buk te
nais surasta suatkmenejusi žve- 
ri panaszu in sloniu kuris turi tinyczia su garažu ir daug ja-

____   _ :i L... r\ i j.iu_.i..:
_____i___u—j i___________ i y._______!_l

I'i I 
, Al 11

H U b nu h*. > I I

r
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ISZKEPE 625 VISZTU

Baraboo, Wis. — Ant farmos 
George Carpenter, sudegė visz-

•»

KETURI VYSKUPAI UŽ- 
MUSZTO ŽYDELIO 

LAIDOTUVĖSE.
Budapeštas,

Jauno žydelio Eugeno Rotli, 
laidotuvių . J

Vengrija.

iltis szeszes pėdas ilgio. Žinu- vu. O kad'buvo tai nakties lui
nai apskaito kad tasai žvėris’ ku, visos visztos radosi tume 
Įgyvenę ant. svieto milijonai!laike visztinyczioja, kuriu bu- 
metu atgali.n ; ui i. į |vo ne* ^5 ir visęs iszkępę. l į

17 metu amžiaus, 
apeigos ežia vakar dalyvavo 
ir keturi krikszczioniu vysiku- 

peiks — kuom esi, tuom pasili- J Pa^ Žydelis buvo per žydu Vo
ksi, tokiu vargšzu, kokiu Die- vieno krikszczionio na
vas tave mato. 1 i žudytas sinagogoje. - ’ <

t No busi goresniu, jai ta
ve girs, ne piktesniu, jai tavo

Penki Lenkai motero kuri balsei pasileginc- 
iind- davo su dviems mergaitėms, 

darni kur bėgti, iszsigelbeti — dukreles Mozolo nuo pirmos 
suszoko in chloro ru'kszties paezios. 
pripilta 'katila. Vėliau juos pa
vyko isz rukszties iszimti, vė
liaus vienas tuoj ;
priesz mirti jis prasze paszauk' latino peikia, papuolė in pasze- 
ti kunigą ir jo mergina, lead Įima — nukapojo dukrelėms

I

Mozol negalėdamas ilginus ’ sigyvenimo,
nulkensti pasielgimo savo pa- jam apsaugojimu priestais žu-

mire, dar ežios ir turėdamas su ja ja nuo-

juodu apvesdintu. Po oerimo- galvas po tam nubėgo in tvar
iųjų jis tuoj imirc. ni < t /! ta ir pasikorė. ‘ J 4

dintojus, kurie keratiną jam 
atėmimui gyvasezio. ;

Kaip girdėt, tai Alfonsas ba
dai ketina važiuoti in Ireland!- 
je ant apsigyvenimd. « A IiiII .
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Kas Girdėti liolika szimtu visokiu iszpaži
nimu ir tikėjimu, kurie garn- 
ua tikėjimą ir ta pati Dieva. 
Bet kas gali pasakyti, katras 

d
katr 

isz tu tikėjimu yra tikriausia 
kad tiktai ju 

tikėjimas ir iszpažinimas yra 
vaikus tikriausiu keliu vedaneziu 

in kolegijas,1 karalyste Dievo.

Visi garsina,

savo m

Profesoris Loomis isz New 
Yorko Universiteto duoda szi- 
tokia rodą tėvams:

Nepriverskite 
idant lankytųsi
vien tik del to, kad jus ejote ar 
ne arba del to, kad jusu vaiku 
draugai lankosi in jais. Kolegi-. 

t « 1*1 • ••jos mokslas gali daugiau jiems 
kenkti ne kaip atneszt gero. 
Geriau kad jusu sūnūs ar duk
tė iszmoktu kokio naudingo 
amato, ne kaip persedet uni
versitete arba kolegijoj kelioli
ka metu, po tam iszeitu ant tin
ginio ir turėtumėt juos užlaiki- 
net.

Mokslas isz kvailio nepada
rys žmogaus kad ir lankytųsi 
in didžiausius mokslus.

Per Velykines szventes vela 
atsibuvo kelios *žudinstos ir at
sibuvo keliolika sumiszimu 
tarp Arabu, Žydu ir Krikszczio 
niu tarp kuriu vieszpatauja di
dele neapykanta. Arabu priesz 
Žydus kurie pradeda labai kru- 
tot Palestinoja. Du Žydai ir Žy 
delkiute likos nužudytais Hai- 
foja o daug sužeista.

keliolika

New YorkeIlėtelyjn Astor, 
atsibuvo suvažiavimas Ameri- 
koniszku pramonininku ir vi
sokiu ekonomiszku žinunu.

Posėdis buvo apie tai, kaip 
prispirti karveli “
idant vela sugryžtu.
“daktarai“ 
sokes gyduoles.

Ponas Aleksander, 
specialistas

prosperity
Visokie

rodinosi ant to vi-

f !

Žmonysv ant svieto, kur tik
tai matome, gyvena neramiam 

nebėgtipadejime, gyvenimas 
kaip reikia, norints kare jau 
seniai porejd ir pakajus ant že
mes užstojo.

Ne tiktai žmohys nerimauja, 
bet ir pati gamta nerimauja, 
parodindama savo neužgana- 
dyma per drebėjimą žemes,kad 
ir josios viduri pereina didelius 
permainos. Arszesnis yra dre
bėjimas žemes ne kaip kares. 
Jaigu kares užeina, tai žmonvs 
yra ant j u pasirengė ir žino ka
da užstos ir kur daugiausia pa
darys bledes, bet drebėjimas že 
mes staigai iszkyla be jokiu 
persergejimu ir palieka pusk ii 
save 
ti.

A Išminki me ant 
nelaimes Nikaragvoja, Chili ir 
Meksike ir losią vietosią, kur 
niekad nesitikėjo idant ten bu
tu kada drebėjimas žemes.

Tukstaneziai žmonių ir mili
jonai doleriu 'bledes padare pas 
kutiniai drebėjimai žemes in 
kelis menesius laiko. Ncapman 
sto žmonvs kas dedasi vidurv- • • 
ja žemes, kodėl to'kis nepared- 
kas viduržemeje 1 Kas gali in- 
speti ir pasakyti, ar žeme, ant traieziu pasiszalino.

nepadarys kai suimti.
Europoj a

. .0 x n n e
r - , i ,« • ’ *

PRISTATYMAS PACZTO SENOVISZKAM LAIKE IR
DABAR.

Ana diena buvo apvaikszcziojimas szimtmetinis progre
sas Amerikoniszko paczto. Taj i diena likos iszsiunstas pacz-

baisu sunaikinimu ir mic-

paskutines

rilis ir

* y • •inzime-
General

Giliukis 
Mainosi 

k t

ve pribumi. '
4

tai tylėk.
Už mažos valandėlės veleiNuogalius volei seile nurijo, 

taip buvo isžalkes, bet turėjo nuogalis atsiliepei 
kenst, o iszeitie isž ' 
neiszpuole, norint po teisybei asz ne turiu.

i| — Te, tiktai tylėk.

ližpeczkio| — Tai duok ir bruslota, ba

1 ir vilti pamote apsisedimc, ba
Ėjo sau vienu karta pakele- gaspadoris iazvažiavd, o ar tas iszemes auksini ziegoreli isz

• tl .. _ •!___ • ____ I . ♦ • « 1aponas ilgai užtruks, ne
Da taip sau valgo ir viryta sau ziegoreli, o bruslota atida- 

arielkele girksznoja, kad sztai ve.

vingus, o buvo alkanas. Eina 
pro prūdą, o buvo taip didelis, 
kaip žmogaus kojos letena.

— Nagi ar no galiu sau ko- davėsi girdot barszkejimas ve-į _ 
les žuveles pasigaut? juk tai žirno ant kiemo, o if balsa gas- (]not. 
geras valgis 
kanas.

V a i kszczio ja pakraszczi u

žinojo, kiszenuko brusloto, pasiliko

Ir ziegoreli turi man

) tjaigu žmogus ai- padoriaus prrrrrri
| Gaspadine ir tasai ponelis, ro

— dos kad szale juodvieju perku-1 
prūdo, bot žuvęs ne tokios kvai nas tfenke, taip nusigando abu 

szust in užpeczki, nematydami.
— tare in save suvis nugalinus.

su-

Ponelis pa-l„; 
griebės buteli su viryta, drykt 
in užpeczki. Bet kokia buvo 
del jo iszgastis, kaip patemino

los, kad duotųsi prisigaut.
— Palauk 

asz nusiredysiu, tai eis geriau, 
ir galėsiu insibrides tiek 
gaut, kiek tiktai norėsiu.

Ir nusirėdė, jog iszrodo kaip1 nuoga žmogų, apie kuri ne ne- 
Adomas Rojuje. Goniojosi pas- sapnavo; isz baimes vos isz 
kui žuveles, net gera galeli nuo’kailio ne iszsinarino ir butu pa

tas isz Chicago in New Yorka ant arkliu, automobiliju ir ero- j kraszto atsitolino, kur t . _ 
plane. John Manson, praanukas generolo, kuris pastate Port drabužius palikes, per ka ne ži- 
Dearborn, paduoda gromata eroplano varytojui.

vos
I

buvo'(btres laruma,

I.

kurios gyvenamo, 
panasziai ir kitur.
siautė per keliolika metu sveti-

Electric kompanijos dnrodin!-j !'c kare, kuri padare milžinisz-

MERGINOS MYLĖJOSI IR 
KŪDIKIO SUSILAUKĖ

Pernai, metu pradžioje, Aly- 
Butrimoniu vals., 

dvare tarnavo
taus apskr., 
Jlaganiszkiu

V f

nojo kas ant kraszto darosi.
Ant galo pagavo viena ir bri

do laukan isz prūdo, su džiaugs 
mu, jog turės puikia vakariene. 
O kaip nebagolis nusiminė, 
kaip ne rado savo drabužiu .Ko
kis tai vagis nuglemžę dra'bu- Mis gaspadine.

— Tegul ne szuo naktimis 
ne važinėjo. Szitai ant uszsisu-

ne tiktai grin- 
czioja, 'bet ir cielam kaime, jai- 
gu nefoutu piktose mislyso pri
buvęs. Turėjo tada tylėt, ba 'bi
jojosi gaspadoriaus,
tuo jaus i n grinezia inejo.

— U-gi kas tau stojosi kad 
sugryžiai ? — paklausė nusimi-

— Kad tas ziegorelis kasz- 
tuojn man szimta...

— Tuo jaus rėkiu, kaip ne 
duosi!

— Del Dievo, tylėk, iė Ir 
ziegoreli.

Už trumpos valandos velei 
atsiliepe:
•— Tavo surdotas man la

bai tiktu, duokie man paneli.
— Ar tu nori mane suvis 

nuogu palikti!..,
— .Tau rėksiu, jeigu ne duo

si.

o kuris
— Meldžiu tave žmogeli 

tiktai tylėk, te ir surdota te!
Ant galo sako buvusia nuo

galis:

J

— Jeigu jau tiek davei, tai 
duok ir kepure.

— Te, tuszcze tavęs ir ke
pure, tiktai tylėk.

Ir persimainė gilukis teip, 
jog nuogalis likos aprėdytu 
o... ir turtingu ba auksinis 
ziegorelis turėjo savo verte, o 
ir kiszeniuje surdoto buvo 
pusėtinai pinigu.

Dabar ne paisedamas
nieko, d gal ir iszgerta vyrita 
dadave drąsos ir suriko ciela 
gerkle:

— Laikyk Vagi! laikyk va

kada jis buvo užimtas gau 
dymu žuvu.

Galu gale, su pakelevingu bu- kimo nulužo dislis, o kad nega
vo no kas. Būtie nepažinstamo- lojau tolin važiuot, 
ja szalyja nuogu, 
smegenos maiszosi.

Z1US,
V

3,000 LITU ARBA
PASIRASZYK VEKSELI.

Pas Sukaiti Antanu Klausu- 
cziu km. (Žaliosios vals., Vil- 
kaviszkio apskr.) atvyko Kru
kauskas Kazys ir Selmestaitis dvi merginos — 26 motu Koste 
Juozas ir pareikalavo 3000 litu Prokopaite ir 1!) m. 
pinigu arba tai sumai pasira- 
szyti vekselius. Sutkaitis, nut
veręs kirvi, pinigu duoti arba 
vekselius pasiraszyti, atsisako. 
Tada Krakauskis Kazys, atė
męs isz Sutkaitienes Elzbietos 
350 litu pinigu, su Šelmes- tebinta, jog Prokopaites mel-

Užpuoli- lei nesiprieszino. Pagaliau So- 
deckaite nuo tos meiles susi
laukė kūdikio. Pradėjo reika- slapta.

kad Prokopaite

Sodeckai- 
te. Merginos gulėjo vienam 
kambary, o szalcziams užėjus, 
net vienoj lovoj.
pradėjo Sodeckaitci

> ' 
gulėjo

su

Prokopaitc 
meilintis 

ir pagaliau pasisakė esanti vy
ras. Sodcckaite buvo teip nus
tebinta, jog

tai jau net
tai sugry-

O kad dabar naktis irziau.
1 diselo ne galiu padaryt, tai ati- 

Bet pamisimo sau,nu- c]cjau važiavima ant rytojaus.
eisiu in kaima ir inc’isiu i n bile 
kokia grinezele — kad tiktai 
niekas ne pamatytu — o paskui 
gal nugriebsiu norint biski ko
kiu dralbužiu ir iszsigausiu pa-

I

Dirstelekim dabar in usz
peczki, kas ten darosi.

Kaip tiktai gaspadine pas
tate bluda su mesa in uszpecz
ki, tai-gi nuogalus ne lauko

ant

I ' v
kol ji kas papraszis, idant val
gytu, nes su abiem rankom

DVASE” 
NUO MOTERES KURIA 
, BUVO UŽKLUPTAS. 
Tryszkiai,

i Vasario 6 d. I
Žmogus’sziadien kovoja ant buvo toks 

nevido- 11 vai. vakare vieno ūkininko 
nais, kad iszrodo, kad negali ir bernas buvo apvilktas nepap-

audeklo SZIURPULINGAS INVYKIS.
Vilkaviszkis. —- Kovo 13d., 

14 v., invyko sziurpulingas at
sitikimas. Keturi jauni vyrai 
už kažka susipyko. Brazys Vik 
toras davė Brenezeriui peiliu 

- krito.

4 4 GAVO MUSZTI tikriaulauti,
Propokas, ja vestu, 
tvirtina esąs mergina ii 
ves 
dure teisme. (Propokaite apžiu
ręs gydytojai ir iszpres, ar ji 
esanti vyras ar moteris.

Taip ir prislinko prie 
vėliaus szis' lango.

vieno
Mate, jog gaspadine su

gi!
■Tame nuogalis — ponelis, 

būdamas pirmutiniu uszpecz- 
įr kijo drikt in grineze isz uszpe-

ir todėl 'slūgine rangosi in tvarto melžti kaPai isz blu(1° ir in burna’Sziadienkas bedes. Sziadien kenezia
tukstaneziai žmonių isz 
žasties gamtiszku nelaimiu.

Bet kaipnespekulavot“.
ežia darbininkai gali spekuli i- 
voti kad kenezia daug nuo be
darbes.

Kitas

jo 4 <

prie-) Sziauliu

‘‘daktaras 
toki receptą: 1 (<

davė szi-
Neczedyk jž

> f žemes su daugeliais

daug — Imi paezedumas daug neturės pajėgu apsigint nuo vi- 
visokia

les ’ ’

4 4 daktaru 
gyduo-4 4

*)

kenke sunaudojimui 
tavoru.“

Kožnas isz tuju
• darodinejo visokes

bet viskas nuėjo ant ni.?K 
ir jau už vėlai.

Angliszkas priežodis kalbu, 
“uncijai nžbegimui, yra

verta daugiau kaip svaras gy
duolių.“

kad

spėk niautas New Yo*’-Tūlas
k e sušilai žino ant 50 tukstaiv 
ežiu doleriu kad in meta laika

Panaszias

apskr.
Leitenu kainu-

Apie
i 
atsilikimas.

naminio

t i negalįs. Visa szi byla at./i- karvių, o gaspadorius apie ve- 
rengesi in kur. I žima triūse

Bet ir toji arielka, kuria pone
lis atneszias in uszpeczki

Į važiuot. Kaip' tiktai pamate buvo pastatęs ant suolelio, kol czkio jr bėgt prie duriu, o pas;

šokiu prieszinybiu.
pereigas pereina ir viduris mu
su žemes kur gamta taipgi turi |a 
savo galėjimus o laikas nuo lai
ko ant virszunes žemes pasiro
dinėja ženkai josios neužgana- 
dimo, kurios atnesza 
visokias nelaimes.

rastais isz
pasiutais drabužiais,
tu panaszus i n d vase ar baidyk

Taip perrengtam
buvo dar induotas

'kad bu-

bernui 
dalgis in 

rankas ir jis iszojo baidyti vie-

žmogui eit pro kalbamo
i kiemą. Moteriszke pamaeziusi

ISZ LIETUVOS
I

na moteri, kuri ta nakti turėjo įn galva, ir tas
ūkininko Nuvežtas

Kiti du sunkiai sužeist*:
Visi buvo

vietoje 
i n apskr.

mirė.
baidykle, panaszia in gitline ir Czelkys ir Brazys, 

labai neblaivus.dar su dalgiu

“NUKRITO DEBESYS.“
Mariampole. — Kovo 13 d.

losz golfą su czampionu Bobby pusiau ketvirta valanda apie 
Jones, suvalgys pietus su pre- Mariampole įkilo baisi
zidentu Hooveriu,dosz golfą su 
Rockefelleriu ir pasivažines su 
karalaicziu Wales.

da no pamate nuogalaus, din- kui ji ponas puikei pasirodęs, 
grinezia ir go gerklėje jojo. Per valanda 

drikt! in užpeczki. O buvo ga- buvo malszu tėrp juodvieju.
vietos užpeczkyja — taip Nuogalis prirentias mėsos

duoniniu atsigerins viritos, nieko sau isz A 
pri- to ne dare, ba jau badas 

prispirinejo, 
labai karszta 
szilumos no pecziaiis.

tuszczia grinezia, taip ne lauk
damas inbego in

na
kaip paprastinai už 
pecziu, o ir malku buvo 
krauta ne mažai.

Prisispaudė kampelyja ir 
sėdėjo kaip petukas malsziai

Ir

ne
bet ponui buvo

ka buvo pirmai nuogas, o nuo
latos roke:

— Laikykit vagi!
Gali brangus skaitytojau sau 

perstatyt baime gaspadoriaus 
kuris apie nieką ne žinojo, o 

nuo baimes Ir ' gaspadine ne mažai teipos-gl 
Nuoga- nusigando, ba apie poną žinu-

, • ' ii. -i . . , i In i buvo in svki  no szilta J®, bet isz km emesi tas nuoga-ligomne ba jau gaspadons isz lauko ir 1111 DUV0 in syKl 110 szllia’| Ucl Ctoį/CA VI V1 Ao IoZj IcVUrkV II

vaikai pradėjo rinktis in grin
ezia d
kemsiza valgi in panose jog net

ia ant vakaricne.Visi godžiai aP*e ^ai>
užmirszo lis: arba mislino sau: — Kas- 

žin ar tai laikajs ne velnes!
Keliauninkas nepaliove vy

tis paskui nuogali teip ilgai, 
kol tasai in savo d vara ne i n-

ne szalta, vienok ne
» j°g reike jam szeip 

teip pasirodyt, o turėdamas tarankose,
nusigando ir leidosi bėgti. Ta-1 

! riamoji giltine eme ja
ir prisivijusi mėgino ’kabinti
daligiu už ka'klo. Tuo metu, se
kės paskui moteri jos szuo 
užysistodamas
smarkiai pradėjo pulti baidyk- met bažnyczia pilna:

vytis PASISIUVO KELNES * 
ISZ VĖLIAVOS.

žandai braszka taip godžiai P°™ nužiurejime, jog jisai ne ,

ne butu slepesis in uszpeczkl, J Pu°le kaip be duszios, o tas
kramto, o nuogalus užpeczkyja su geru mieriu buvo atejas, ba 
seiles rija ir tykiai sėdi, kad ne

Kas Nedelienl! iszsiduot.
isz sakyk-

kaip ir jis, tare in ji pamaželi: nuolatos szauke:.Žagare.
“gražius“ — Laikykit vagi! laikykit!

Nuo to laiko tasai ponelis 
jau niekados ne ėjo pas gas- 
padine valgyt gardžios vaka
rienes, ne gerytis josios patogu 
veideliu. Galas.

— “Ar girdi, poneli, esi ap- 
o 

nuogas:— Duokle 
man tavo marszkinius, kad nd-

Dyvas jam buvo, jog gaspa-g i rd i me
vetra

žeme maiszesltris miliutas
su dangumi.“ Pasidarė tamsu.

Traukinys važiuodamas isz
Spekulantas uždare savo ofi-'Kalvarijos in Mariampole, tu

šą ir pasiszvente atlikti savo rejo sustoti.
laižybas. Jau losze golfą su

i 4

užduoti GYVATE NUKIRTO

Žmones sako, kad, 
Jones ir pavalgė pietus su pre- krites debesys, 
zidentu Hooveriu.

Bet gal sunkiausia
turės atloszti golfą su senuku 
Rockefelleriu nes tas nieką pe- 
dasileidžia prie saves o kas ki- 
szasi pasivažinėjimas su kara
laicziu Wales, tai turi vilti kad 
ir ta atliks. Amerikonai viską 
iszpildo kaip ant to užsispiria.
’, r' (f 1 ’ i —«i i ■ ■ i i ■ ■

Tankai galime girdėti rugo- 
jimus kad nekuriuosia sklypuo 
šia randasi už daug politikisz- 
ku partijų kurie vietoja atnešat 
nauda gyventojams tai būna

• •

daugiau bledingos sklypui. .
Ant svieto kada randasi apie 

keli tukstaneziai visokiu tike ji- 
miszku iszpažinimu ir tikėjimu 
kurie da daugiau padaro bled Js 
gyventojams svieto ne kaip po- 
litikiszkos partijos.

Paežiam Amerike randasi kj-
4

szeimininkc, los pamokslus. Žinohiu visuo- dine taip labai savo vyra, kaip siredes nuo galvos iki kojų, 
senieji Bk pavakarieniavo,

sveika, tai kas mislytu, jog dak rint sziek tiek galetau griesz- 
tara parvežt, arba ir kunigą, na kunpalai'ki apdengt.

«. a. | — Duosiu tau marszk
na ir gaspadons tiktai sėdėk malszei —

k J ke ponelis ir skubei nusiuntė 
surdota ir bruslota, nuėmė nuo Parsitrauk 
saves marszkinius ir -atidavė 
nuogalui.

UŽ valandėlės velei sznabž- ** gausite paasikinima kaa tai yra

’ le. Gąsdintojui teko dalgiu eina kaip isz senai prie tikeji-, ncJ° važiuot
prispyri- asz suvis 

ir kad ne butu

esą nu-

KARVE, MOTERIS ISZ 
GAILESZCZIO MIRĖ.

BendriszkiuKovo mėnesyj, 
kaime, Imbrado valscziuj, Za
rasu apskrieziuj, ausztant, Sa
lomėja Masalskiene, 55 metu, 
nuejys gurban melžti karves i 
rado ja negyva. Gryžus pirkion ' 
suriko “nebėra karves“ ir po'

intis nuo szunies. Moteriszke, mo prisirsaze žmones, < 
pamaeziusi, kad szuo nesibijo nieji — tik pasiklausyti 
tos szmeklos, taip pat atsipei- dienu žodyno. . . Argi neindo- 
kejo, iszsilauže isz tvoros baslį mus pamokslai 
ir pradėjo šmėklai skalbti nu- “
gara. Ji iszmusze szmeklai dal- duos bambizas ar žydas. Vai- 

i gi isz ranku. Pamatęs kad bus dže leidžia viesza paleistuva- 
blogai, vaikinas pra'kalbejo ir ”
pasakė kuom yra

<r

nu- szliuba valscziaus

vima.. t

o jau- 
sziu

jei sakoma:
valdyboj

Ta nuolat isz dva- 
ir pradėjo sios tėvelio (girdėdami viena 

atsipraszyt. Motore jam dova- pavasarininlkiu vade buvusi
nojo ir Viskas tuom užsibaigė.

I

taip buvo skubu. Pati prigelbe-Į 
jo iszsirenkt, i 
iszvažiavo.

Pas taja gaspadine tankiai 
at si lanki nėjo ponas isz netoli
mo dvaro, turbut kad gaspadi
ne mokėjo gardžiai pataisyt! 
val'gi. O reikia žinot, jog buvo’ 
patgoi motore. Sztai kaip tik
tai gaspadoris iszvažiavo,sztai 
ir ponaitis pribuvo ir po mie
lam pasisveikinimui su gaspa- 
diiie, sėdo prie -stalo, ant kurio

Duosiu tau marszkinius,
■ atsa-

JAI TURI RAMATA
Kam skauda kojas, rankas, ar kitur, 

“John’s Remedies Oint
ment”. Gausi paliuosavima nuo skau
smo. Ji kainuoja (1.75, bet prisiusi-O III Va VI AMUI UVJCl " * • • W V

| me kaip del prabos tiktai už $1. Teip- 
k

jramata, kaltūnas, neVr^lglJa it kaip 
> Jeigu hegaletute prisiųstidtt: , (gydytis.

| — Bet teip vienuose marsz- dolerio tai paraszyk laiszkeli del pil-
kiniuoso ne spasabas but, isz-

susipratusi Žagarės pavasari
ninke isz “pavasario“ kuopos f 
vėliavos — sau kelnes pasisiu
vo!... O ju pirmininkas sek

li urodyma is * k“Mes mirsztame!...

pavasario
NAUJAMIESTYJE BUS 

TEISIAMI KUNIGAI.
Naumiosczio taikos teisėjas damas K. V. C.

to vėl pasakius kad jai galva trĮju Naumiesczio kunigu (kan szaukia:
ir po1

skauda, ir isztarus, 
nes jau nobera“, 
da ta diena mirė.

Ji gyveno su savo vyru,

4 4 dąbar ma- Visgirdo ir 2 vikaru, isz kuriu 
“maeniais“apie 11 valan- n*cz pasižymi

JAI TURI KIETUS VIDURIUS
Naudoji visokius piles ir druskas

pamokslais Žinlinskas) bylas turi dūmimus, skaudėjimo po kruti-4

ne, balta liežuvi, galvos skaudėjimą,• £ • • i Uu, UIUIU IlvZtUVl| gUlVUo nnUUU VJ Alllil.70 siuntė m Marinmpoles npygar- nnkti nemj(!Kl ir' pniulmi| paryczel!,. 
motu amžiaus, labai skurdžiai. J°8 teismą, aisžkindamas tuo, Siusk tiktai ibc cento stempomis, 
todėl ji staiga mirė isz didelio kad jie, kaipo valstybes viildl- 
susi judinimo.

Karve manoma pastipo nuo kios teisme. Bet Marlampoles 
gyvates ingiliirio, i 
oda ant kaklo rasta sutinus ir nomis bylas

gausite “Vehtrolo ir Interlax” ir ma
tysite kaip tamsta paliuosuos nuo to

ninkai, negali būti teisiami ta- nemalonumo, ir lipios dar praba. Szi- 
tos gyduoles kas jau naudojo tai ko 
toliaus reiks retinty ir mažinty, nes• ' • • * « luiiuuh ilikn rvuiiivy 11 limbuinuo

nes nuemtis apygardos teismas sziomis die- j0R atpratina nuo kietumo, kolei nu-

pamėlynavus moša.
gražino atgal 

Naumiesczio taikos teisėjui.
reik. Raszykite ant adreso:reik. Raszykite ant adreso:

j P.O. Box A. 117. PlainsvIUe, Pa. 
Western Chemical Co.

*

I
i i

no paaisxkinimo. Pasiusime nurody
mus ir gausite žinias kaip turite gy- 

rodau kaip gandras, susimyle- dytis. Raszykite ant adreso^ 

p.b. Box A? 117.damas, poneli, duokie man Ir
tuojaus gaspadine pristatė vi- ttPaBnes kelnes.
sokiu valgiu. Langus uždaro su' niąhp mielas, kaip
langinycziom ir sodoabudu aszbo...
prie stalo valgyt o nuogaliui už1 — Kaip ne duosi, 
peczkyja ne galėjo seiles bur-( darysiu laruma.

’
— Ach —- atsiduso ponas ir kelnes

tarė:

noja užsilaikyt. I

I

ir gausite žinias kaip turite gy

Western Chemical Co.
Plalnsville, Pa.

tai pa-

Tylėk, tylėk tik, duosiu 
r... . ir atidavė.

— kad tai mano pati mo-| Volei už valandos atsiliepe 
ketu taip gardžiai paateluot nuogalis: i

- - - ik i . ik aL. *

—

W TRASKAUSKAS
U ETŲ VISIKAS GRABORIU9

♦

I

Tai duokie poneli ir ta-valgi, tai net žmogui butu smtt- i
gii ant svieto gyvent, neš dabar vo ezebntiis, ba man kelionėje 
tegul Dievas susimyli ir tiktai basam ne gerai citie. (

— Duosiu tau czebatus tik- Jgardžiai pavalgau kada pas ta-1 «
• * I » s< ■' ' « > ‘ JJ

Laidoja Iranos numirėlio. ' 
do automobiliu* dal laidotuvių, j 
krikastiniu, voneliju. pasivailnlji- 
mo ir t.t —Telefonto tOfl .

Į d03 W. MiAaaar ifcb. Oty
tFm a

«

lf t i*

I"



I

»

I

Karalaite 
Miranda

džiaugties, o tuom laik rang- 
! kies ant smert.

Eliodoras nusigando girdė
damas teip baisius žodžius, ne l

4i J % 1 a • • y «

f

Karalaitis Eliodoras turėjo 
viena nakti navatna sapnu. 
Sapnavosi jam, jog mato ste
bi tinai patogia pana, karalai
te Miranda. Tokios patogios 
savo gyvenime da ne buvo ma
tes. Apkvaitęs josios patogu
mu, kada norėjo prie jos pri
siartint ir ranka paduot, o toji 
taro in ji:

— Ne sziezion, karalaiti 
Eliodorai,bet ant salos Egistos 
su manim gali pasimatyt ir 
prisiartint, idant draugėje ga
lėtume laimingai gyvent. Kada 
Eliodoras pabudo, sapnas gy
vai akyse stovėjo. Ne galėda
mas užmiršit apie tai, apsakė 
tai tėvui savo ir prasze apie pa 
velijimą nusidavimo ant salos 
Egistos, del sujeszkojimo pa
nos. Bet tėvas, tiktai viena tu
rėdamas sunu, ne norėjo ji 
leist in teip tolima ir pavojin
ga kelione, del to-gi nedave pa
velijimo.

Kada vienok karalaicziui ir 
ateinate ir treczia nakti tas 
pats sapnavosi, tada puolė tė
vui in kojas ir su aszaromis 
melde jojo apie pavelijimu nu
sidavimo ant tosios salos, o jei
gu ne pavėlins, tai sau gala pa
sidarys, ba kalbėjo, jog be jo
sios ne galėtu ant svieto gy
vent.

Karalius matvdamas nesu- v

laužoma norą sunaus, davė jam 
no su noru pavelijimu. Liepc 
prikraut kelis vežimus su vl- 
sokeis daigiais, — skarbais ir 
valgeis, ir kas tiktai yra reika- '• Z'*.. • ‘.L . ? > ne 

su
ne stotu

lingu ant kelio, idant nieko
stokuotu kelionėje ir kad 
tuszeziom rankom
priesz mergina. O kad kėlės 
ėjo per puszczes ir girres, del 
to idant niekas ne uszpultu 
kaip piktadariai ir draskan- 
tiejei žvėris,pridavė del sargy
bes trisdeszimts pajiegiausiu 
kareiviu. Ant galo savo palai- 
mihima iszleido gailei verkda
mas.
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ATIDARYTAS NAUJOS KAPITŪLES INDIJOJ.

apraszyt. Bet dabar reikėjo 
p^aryt teisinga sūdą del tnju 
nedoru kareiviu, tai ir ne vil
kinus ilgai, sugryžo in shvo že
me, palikins vienok sunu to
nais, kad to visko ne pagadint, 
o pribuvęs in soetapile, Hope 
tuojau* tuosius trisdeszimts 
kareiviu suimt ir Visus «merte 
hu'korot. Paakiu velei nusida
vė pas sunU kur atsibuvo Isz- 
kelmingn veseile Bliodoro su 
Miranda, o traukėsi ciela me
nesi, ant kurios ir asz buvau, 
gdrian Ir szokan.

‘L
—Galas—

persiemimo o ir džiaugsmo ir 
dekavojo Dievui, jog juodu isz 
teip dideles nelaimes isztrauke 
ir laimingai sugražino. Pas 
Eliodoro tęva nusiuntė slapta 
siiuitini su linksma naujiena, 
užpraszydamas pas save. Ta
sai — kada tajo linksma nau
jiena i szgirdo, teip džiaugėsi, 
jog trisdeszimts metu* stojosi 
jaunesniu. Užlaikydamas dide 
lejc slaptybėje ta reikalo, nv 
sidave, kad sunu pamatyt ir 
aiszkei apie visko dasižinot.

O kas do džiaugsmas buvo 
kaip sunu paregėjo, tai ne gali

"   "T   - '    .... ■■ 1 t f M ■■■      ■ i m

galėdamas suprast juju ženk- 
lyvumo, del to tarė:

— Kam man mislyt apie 
smerte, kad esmių jaunas ir 
sveikas, o szeip ne yra pavo- • 
jaus, kad kas speristu ant ma
no gyvasties, ba jus mytemi 
brolei turiu už draugus, tai 
mano apginsite.

— Tai-gi isz musu rankuv 
turėsi pražūt atsake kareiviai 
ir tai ne trukus. *•.

— Ir del to norite mano už
muszt! — paklauso Eliodoras 
— juk asz nieko pikto del jus 
no padariau, no nedaviau prie
žasties ant užpykinimo jus!

— Tavo bagbtyste, ka su 
savim gabeni yra tame prie
žastis, ba tai yra didele nedo
rybe, kad turėtum pats vienas 
tiek skarbo ir tiktai pats vie
nas isz to naudoji, o mes tavo 
tarnai bile kuom turim džiaug
tis — atsake nedorėlei.

— Jeigu tiktai apie tai 
jums eina — kalba Eliodoras, 
tai ta viską del jus atiduodu, 
tiktai man gyvaste palikit.

— Grąžei kalbi — atsake— 
bet ne užmirszk tiktai apie tai 
kas mus tai lauke nuo tavo tė
vo, arba ir nuo tavęs paties, 
jeigu liktum gyvu. Ne, tu turi 
pražūt pirmiau, o paskui mes 
spakaini ir su tavo skarbais 
galėsim be baimes pasidalyt.

Karalaitis matydamas, jog 
tai ne szposas, puolė ant keliu 
priesz juosius ir melde juju, 
idant viską sau paimtu, tiktai 
jam gyvaste paliktu, o jog ji
sai niekados pas savo tęva ne 
sugryž ir juju ne iszduos. Ersz- 
tai reikalavo prisiegos, kuria 
ir iszpilde, - .......... . ,.».«

Paėmė tada viską kas prie 
jojo prigulėjo ir nupleAzia nuo 
jojo brangenybes, paliko vidu
rije pustyniu ant pragaiszos 
arba del suedimo laukiniam 
žveriam, o ir ant bado. Patis-gi 
padaliniu tarp savos turtus, 
sugryžo pas karalių ir pasako, 
jog likosi uszkluptas per gau
ja razbaininku, o teipos-gi 
jog sūnūs karaliaus dingo ir 
turtus atėmė.

Tėvas kada apie taja baise 
žine iszgirdo, tai teip persiėmė 
ir susirūpino, jog trisdeszimts 
metu senesniu stojosi.

Eliodoras klaidžiodamas po 
pustine, jeszkojo del saves

Bet kas ant geriausio žmo
gaus isztiket? Juk ir geriauses 
prietelis tave apszoka, o tan- 
kiause stojesi didžiausiu nevi
donu. O norint jam ir saldžiau
si žodžei isz burnos iszeitine- 
tu, ne tikėk jam, ba jojo szir-' maisto, del apmalszinimo bado

juos in nevale, kuriuos ketina 
suėst, ba tai buvo žmogedei.

Nelaimingi keliauninkai li
kosi nuvesti priesz karalių tos

pasikėlė baisi

T

I

Laike atidarymo ir paszventinimo naujos kapitulos Del Iii jo j, Indijoj daly'bavo dauge
lis žmonių ir žymiu ypatų isz visu daliu Europos.

*mo buvo kurti kada in taja ur
vą inleidinejo.

Bet žmogus niekados ne žu
do vilties, norint buna didžiau-

salos, kuris pamatęs net paszo- sioja nelaimeja ir isztikro tan
ko isz džiaugsmo ir tuojaus lie- kiai ateina pagelba netikėta ir 
pe juosius uždaryti ir davinėti norint maža kibirksztclc vilties 
gerai valgyt, idant turėtu isz ju randasi szirdyja.

Smertis buvo ne turėjo valandėlės vilties
kaip rint.kas teisybe, nebuvo reika- 

j las, ba isz czion niekas gyvas

gera kepsnį, 
iszsislapstoma del visu 
liktai kiek pasipenes.

1

Ir Eliodoras
no-

sigaut isz czion.
Po poVai dienu atėjo jam lai-

yVasti dovanotu )

■ 1 1 ........................... ..... ..................................... ■■■ į .................................................................■■

no per mares vožė, o buvo ant 
vidurio mariu, 
vėtra ir laiva sudaužė. Nežinau
ar kas isz pulko iszsigelbejj, 
bet asz pagriebiau szmota len
tos ir likaus iszmošta ant szitos 
salos, ežia likaus paimta nuo 
laukiniu szungalviu ir vienam 
del karaliniu giminiu likausi 
priverstinai už paezia atiduo
ta. O kad pastanavijau grei- 
czia numirt negu su szungalviu 
gyventirjo praszymai ne gąs
dinimui nieko ne maezino ant 
ėmimo dalybų meilėje, tai taip 
szungalvis susirūpino, jog sun-

turi kiai apsirgo ir nusibaigė. Asz- 
« • a . a a a

I
Į 

i

TARADAIKA

Bet su Eliodoro buvo kitaip: ne iszejo. O vienok mishno isz- 
fasai karalius turėjo duktere, 
del tosios-gi Eliodoras patiko,
ai prasze savo tėvo, idant jam minga mislis. Sztai, pamislino 

o del josios sau —del ko tai kožnas, katras
•duotu už vyra. Karalius, norint in czion gaunasi gyvu,

odos ant žmogienos, prisilen- taip baisia smerte nuo bado 
ke ant praszymo dukteries. At- dingti! Ar ne butu geriau kad 
ėjo tada pas ji ir pasakė norą taip ant kart numirt? — Na
šavo dukters ir dadave, jog tik sprendė jisai sau, jog kaip tik
tai tokiu spasabo nebus suėstas tai kas liks inleistas gyvas, už-'gi savo atsitikimus ir 

į ir kaip in czion gavosi. Ir teip 
i diena sznekucziavosi,

sutvėrimu, prailginet savo gyvastį, laukt džiaugdamiesi vilto iszsigavi-

Si

gi pagal czionaitinio paprati
mo drauge su juom likaus nu
leista in szita urvą.

Eliodoras apsakė jei teipos-

!

)

gavo, 
Priėmė Lietuvi, pasigailėjo ir 

Anglikb,
Bet ant rytojaus dailiai ruime 

užtiko, 
Lova baisiai iszrode.

Kad abudu iszvare kaip kiau
les, 

Svaiguliuodami nuėjo pas 
kitus, 

Davgdnus Lietuvius, 
Puolė ant lovų, ilgai gulėjo, 
Koliai suvis neiszeipagiriojo.

( Bet gori vyrai laukan iszprasze 
O apie ta Lietuvi ir Anglika 

pas mane parasze, .,
Ir prasze:

Idant apie tai apraszytau, 
Ir del visu apgarsintau, , 

idant su girtuokliais neužsidė
tu, 

Ir su tokiais nesebrautu.

I

jaigu paims ja už paezia. Elio-1 muszt’i ji, o duona vandeni 
dorui ne patiko tas, ba labai žvake pasiimti del saves ir taip1 kas I • • • t • 1 • 1 ■ . • .biaurinosi tokiu
kaip buvo jo duktė, ba ir turėjo laiko kuriame galėtu isz czion: mo isz czion, norint, tame lai- 
pmm 1 Z1AJ Iru rwrt 1 Ain zl i. 4 I*’" i A K .. A X ’ 1   J“ _1_ • _     1___
ryt, kad kitokio spasabo iszsi- ir padaro, 
gelbejimo nebuvo. Tai-gi ir ti-j turėjo sykute duonos, 
ko ant to ir atsibuvo smutna vandenio ir žiburi. Vienok rei- 
del jo veseile. Jo-gi du draugui kejo būtie paezedum 
likosi suėsti'. r * ..... . u

Eliodoras jausdamas didele galėjo pirmiaus permatyt, ka-

sznnies galva, bet ka galėjo da- iszsigaut. Kaip pamisimo, taip k0 jokios ne buvo.
ryt, kad kitokio spasabo iszsi- ir padaro, ba už poros dienu Kada teip viena diena abu- 
gelbejimo nebuvo. Tai-gi ir ti-į turėjo sykute duonos, szviežio du strapinėjo po urvą, ant kart 

žeme sudrėbėjo ir ne trukus 
bligstelejo szyipsa. Isz pradžiostuose
* It 'd Vr 1 r • r ' S'

•daigiuose, tuom labinus, jog ne baisei nusigando o ir ne not:-
ketos szviesos konia apjakia

neapykanta savo paezioj, negu- da kas bus nuleistas. Gyveno 8ukniubo ant žcmcs. 0 buvo tai
Įėjo del josios savo meiles paro- tada taip, bile tiktai gyvasti už 
dinet, per ka taip ji susirūpino, laikyt,dinet, per ka taip ji susirūpino, laikyt 
kad nuo to apsirgo ir ne trukus po ta begaline kelnore, kaip li

o nuolatos v-aiksztinejo

gyvastį pabaigė.

Kur ten paviete Luzernes, 
Stovi pecze krūmuose, 

Atnesze žmogelis del mušiu 
Popieru limpancziu;

Pas viena Lietuvi užėjo, 
Sziaip taip susikalbėjo 

Net tuziną pardavė popieru 
Po dvi del visu vyru.

Kad tai nuo rumatizmo pleistc- 
ris taip mislino,

Pamaželi ant virszaus užsiram- 
bantino,

Kožnas sau ant krutinės ir 
strėnų popiera užlipino, 

O gal kad butu daugiau tureja 
Butu sau da kur kitur užsideja 
Vienas nuėjo in karezema ant 

alaus, 
Ir pamate ant baro tuojau^, 

Kad tai popiera muses gaudyti
O ne ant rumatizmo lipinti 

Davai tuoj pleszti, 
Gvolta rėkti, 

O vienas vaikine, 
Turėjo apžėlusia krutinę, 
Tai tas nebagelis kanezia 

turėjo, 
Ba net su britva skusti reikėjo.

Tai matote vyrelei, 
Mano brangus berneliai, 
Kokiu randasi kvailiu, 
Tarp musu Lietuviu. 
No turi kada mokytis, 

Ba po urvus reikia trankytis,

>

PAJESZKOJIMAI
_________ I

• Ilk
J

Pajeszkau savo pus-broli Ka
zimiera Lubiną. Paeina isž Su
valkų redybos, S žak i u apskri- 
czio, Lukšiu valscriaus ir para-

’ pijos, Keru kaimo. Keli metai

>

atgal buvo ant f arm u,, paskui 
girdėjau kad buvo Kėnosha, 
Wise. Dabar nežinau * kur. ’ Mel 
d žiu paežiam atsiszaukti 3 irit

. ' r •kas žinote apie Lubiną apra-.
M<f* > į1' ■ « M " ilk ’ 'F * ,r

szau praneszti o busiu ; laibai
, , , . . v!Tw. ■' •Atsiszaukit aziuodėkinga.

adresu:
Mrs. Victoria Bakiene, 

9551 Cardoni Avė.,
Detroit, Mįch.

M| 1,
■ ■■ - Įf ■ l

Pajeszkau savo draugo Vin
co Pavalkiaus. Paeina isz Su
valkų redybos, S žak i u apskr,, 
Panemunes parapijos, Pazieg- 
sdru kaimo. Turi motere vte- 
des isz Szetu kaimo. Asz turiu

tas: no szalies mariu buvo sie
na tojo kalno, kuriame toji 
kelnore radosi, (

<V

po kokias tuszczias' .kasyklas 
ne už

liks angos per kuria galėtu in 
virszu iszsigaut. Bet viskas bu
vo ant tuszczio.

Viena diena buvo velei szer-

Ant tosios salos buvo tekis JeKZkodamas ai laikais
pa pratimas, jog kada tarp po
rus vienas mynire, ir likusi gy
va drauge kavojo. O ’buvo tam 
likusis kalnas, ant kurios buvo 
skyle, in ta skyle su

tai per ilga 
laika mariu vilnis be muszda- 
mos paplovė po kalnu ir dabar 
dalis jojo nugriuvo su dideliu 
trenksmu in mares ir per tai li
kosi toji kialnore atidengtu

virvėms meilys ir gyva ypata su negyvo 
nuleidinejo lavona ir likusi gy- likosi inloistais. Eliodoras 

Del gyvojo davinėjo sikute prisiartino prie vietos, nuo kur 
duonos, kriuža vandenio ir dvi likosi inleisti, kad gėlėtu gyva
va.

ant giluko Eliodoro ir Miran- 
dos o ir tuju, katrie bus su la
vonu per langu inleisti.

Ne vilkine iszejo ant krasz-
žvakes. Kada jau buna nuleisti užmuszt o ta ka su savim atne- to ir pakmszcziu leidosi tolin

O tuom laik ne nori prigauna, labai 8Varbu reikalą. Meldžiu 
Kaip tik kur Lietuvi pagauna. atsiszaukti ant adreso: 

• * *
Vienam pleise kazyriavo,

Burdingierius su bosu susirup- 
cziavo,

Gaspadorius paszauke; szelauk 
isz mano grinezios,

Mr. Jos. Bakas,
9551 Cardoni Avė., 

Detroit, Mich.

ir ant savo giluko rado tajoin duobe, tai gyvasis turėjo sa- sze atimtie, 
vo lavona nuslinkt tolyn nuo Bet kaip nusidyvino dideliai, Valtele ant kurios atplauko 
augus, kad padarytie vieta del žiūrėdamas in gyva j'pata, net Eliodoras su savo nelaimingais 

dije tiktai apmauda randasi, tai valgė girrinius obuoliukus, kito lavono.
To paties negiliukio datyre ^mo. Ta gyva ypata buvo tai ,a inejo in jaja, atsitraukė nuo

I
I pastiro nuo dyvo ir nuo džiaug- draugais. Tai ne vilkindami

Tokiu apmauduocžiu ir apga- tai uogas, szakneles ir visokes JUOKAI
viku daugybe tarp žmonių ir žoles. O eidamas vis pirma sa- ir Eliodoras. Taip paežiai gavo pati, del kurios tiek vargo p.i- kraszto ir iresi tolin mariomis. Kad tavo czion nepastotu kojos▼ * MA 1X1 o J *■ ULUV ill ll 11 ••v •VMS W A W I * * Mil I * *• A 1 VVAVA X UA VA V/4J AUA T v A J V.J A

ne nesitiki, jog tarp juju ran-1 ves, atėjo prie mariu, prie ku- sykuteduonos, kriuželi vande- kele ir nelaimingu stojosi, —
m • • « • w w » i « . w • 1 • v 1 j • • * mirr/A. Ini Ini rn Al i vi <1

Eliodoras bijojosi dvieju1 Pagriebė kede norėjo duoti,
dasi niekiauses žmogus. Kaip nu kraszto rado valtele, bet nio ir dvi žvakes. Su taisiais •hivo* tai karalaite Miranda, daigiu: sulaužyt duota žodi Vaikinas turėjo už pecziaus

1. ___ _________daigiais sykiu su numiruse pa- Pažino ja ant kart. Negali isz- ^įem latram ka ji norėjo pusti- linsti,
Inejas in ja ja, leidosi su ve-.cz^b 811 laja paezia, kurios už rodyt džiaugsmo, koki szirdy- neje užmuszt, jog pas tęva nei 0 jau buvo vėlu, treczia po

priežodis skelbė, jeigu nori pa- prie josios ne gyvos dvasios, 
žint prieteli, tai turi su juom

daigtais sykiu su numiruse pa- Bažino ja ant kart. Negali isz- į-įem iatram ka jį norėjo pusti-
VUAA UM JUVI41 Wil » V ’ . / M A / *

suvnlgyt maisza druskos, o ir ju in kur nesze. Kada jau buvo gyvaates biaurejosi, likos gy- ju, paregėjus ja datyre. No gali sugryž, o velei bijojo, kad tie-1

linsti

gaidžiu nakezia,

Vienas pamokslininkas no
rėdamas sziap taip praleisti 
pamokslą, kurio mokintis tin
gėjo užlipo ant ambos ir sako:

— Ar jus žinote, ka aaz
per ta laika da gerai žmogaus toli nuo kraszto nusiirias, pa- vas palaidotas. O! baisi tai va- upraszyt kokis buvo pasisyei- ;jei latrai ne dažinbtu, jog su- Su baksu per duris iszkąriavo, jums turiu pasakyti!
būda nedaseksi. regėjo dvejetą žmonių plau-

Eliodoras persitikrino aisz- keneziu ant lentų ir szauken-
landa! Jisai būdamas pas tęva kinimas tame tamsiame sviece gVyg(a pa8 (eva įr įa^ ne Trauke, baksa, bet niekur vie- 1 • 1 • • • 1 • 1 ,

Visur kietai miegojo,
l _ _ _ _

karalių pormaavo apie pato- negyvėliu. Bet isz kitos szalios spenatu ftnt jojo gyvastie, ne
kei, kaip mažai gali žmonis at- ežiu pagelbos; buvo tai laivo- ^ttUS^a ant merg*lia , ir a^^ plauke in savo tėvyne, bet tal-

dabar baisi nelaime pati- pats vienas, o ir tai buvo knap a , • ’. , . . .. .u«lol ; tėvas gyveno, o kad ir toji ka-
I * 1 _ ..l  4’ivki /Iii knM KA 11 V* V

siduot. Vos su savo apsiaubi- rei no susimuszusio____ _
keliones si su irklu areziau ju, kiek tik 

atsitolino no namo tevinio ir tai tgrejo pajėgu ir tai jam pa
būdamas pora dienu kelionėje, sisako.
matomai turėjo savo galvoje
aukso mįsles apie savo laime tryse ir ne nesitikėjo kada ga-

mu, arba draugais

■I

tos negavo,

• i.,:vn Trrt jau isz laik džiaugėsi taja lai- bus iszminsta. Lyg sziol buVo M v/ a d A V VJ • JI- a v •w « <• , *

Dabar jam buvo linksmiau
r . r 1 , i . ' p 2 m ' B '

su patogia mergina, kada vie- vosi in kraszta kita. Buvo tai 
na diena, radosi vidurije pus- sala. Pririszia valtele leidosi

J i A A

me, o <
ko galo gyvenimo susilaukė. su iszšimaitinimu, dabar jau

Kada likosi inleistu in dide- dvieje tai nežinia kaip bus. 3
. ■ - * t 4 W 1 i -

Visi atsake jog nežino. u
-i Taigi, jei jus, nežinote, 

ka turiu pasakyti, tai jums 
nieko ir nesakysiu. \ .

Kita nedalia užėjo ant am
bos ir klausia: ' i

— O žinote jus, ka turiu 
pasakyti f

Visi atsako žinome.
*4 Taigi jei žinote, tai jum

* •

Treczia nedelia ve! pasirodo
t u- t rt r I .* *'i j f

► f '<-. < •

A >O žinote jus, ka turiu
ĮĮĮĮĮĮĮĮį ’

Vieni sako, kad žinomu ki- 
ti-gi nežinome.

~ Taigi tie, katrie žino te

V

ke in kita szale, kur Miraiidos Pa^u^°> norints baladojo, 
Tai vyrukas, 

Tai kriaueziukas, 
O smarkus kertukas.

* * I
. ralyste buvo prie mariu, del

lese gilybes duobe, pirmiauso Juk del savb mylemos hesigai- to-gi in kėlės dienas laimingo

Tai vyrukas,

k tllol illi V Uvo vi UUUVf 1X11 Cl L1HV ▼ vz av v 1 1 • * ‘XK*
praszalino tolin kuna paczion, les nieko, norint pareitu pi- plaukimo gavosi ant žemes Mi- Lietuviams turbut labai gražu,
*■ k 7 n /Irvinuos • • • • .» >

tai padaręs apžvelgė savo bai- ežiam nieko nevalgyt ne ru
se butine. Nes kaip baisu ten gert, u 
buvo. Smarve ne iszsakyta nuo

'v

Po saldžiam pasisveikihiih 1

I
■*C *,J

? 'IMV*' ■

i

randos tėvo. Ka greieziause Kaįp eįna i^zsigerti su Angliku 
m k » • .. I *davė žinia tėvui apie josios pa- 

reikalvima, o tasai iszsiunte •
juokas žiūrėti, 

Kaip pradeda tupinėti, nieko ir nesakysiu.
-tinęs, iazpažino. baisu užva^ visi trys peksti tolyn. Bet ko- puVancziu lavonu net troszki- su Miranda, pirmutinių daigtii priezais du vežimus su reika-! Apie cziutabaki nųsiuseli.
džiojima. Draugai keliones ap- kia baime juosius apėmė, kada 
siaube ji ir 
džefs 

■

no . Szviesa nuo žvakes buvo buvo dasižinot nuo jos, kaip ji lin«ais baigtais ir pats puikio- Vienas Lietuvis pribuvo in ki- ambonoj ir klausia;
epe tais žo- žmonis ka ant tosios salos ūžti- labai maža> ba ton buvo fcaįp jį gavosi ant tosios salos. Ant ko jo karietoje iszvažiavo prie- 

ko turėjo szuns galvas; szeip džiausiąkelnore kurios kraszto ji atsako:
—į Karalaiti Eliodorai! Isz- buvo kaip žmonis ir kalbėjo ne buvo matyt. O duona, o van-

muszk sau isz galvos taja mer- kaip ir karalaitis su savo jup -u. ar ant ilgai isžtoks? Ga- gMingam

>

gina, ba ne ant to svieto bet dviem draugais, 
ant ano, — jeigu tokia yra — 
galėsi su ja ja. pasimatyt

žinodamas
- Likos pažadėta vienam kas su jaje draugo parkeliau- 

i kunigaikszoziui ir je.
lejp dabar tikrai smorties tike- mane te^ai siuntė |>as ji, kur

1*1 szais pasitikt, ne

Pasveikinimas buvo karsz

ta' miestą, 
Užėjo iri spykyze paprasta, pasakyti!

Ir taip nusilakė vaikine, 
Kad nieks nepriėmė ant nak- 

. . vynes.

—.. ..

---—--------------------------- ' —----------------------- ’ r- • * i

Bet da labinus persigando,* tis ir isz tosios riipesties keikė ketino atsibutiė viiiozėvbne ir tas, ir kada apsakė apie savo
1 « 1 L ’ t

ir kada tieįei žmog-szunes paėmė szungalvius, jog ant jo praszy- veseile! Kada laivas, kuris ma- atsitikimus net pastiro isz i
i . 1 I s

i 4 ’■ i. ’ 
•i

Kada jau pusiaunaktis buvo, gul pasako tiems, kurie ne- 
Nakvyne pas viena žm^gu | žino. M "lH
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
— Danielius 

ožius, 18 metu ir 
jaiLS'kas, 22 ] 
tas praeito Kctvergo nakti,per‘ daužyta gal 
n ii iibrvtt jkrlt u l.'iimj V'ininiLn • ’ 1 _ 1 1 .

SAUL S I 11 i i Ą L. EH
—.............        — ................ ... —II ■' ■ ■— ' ■" " I .........................

Teisingos TeisybesWaterbury, Conn. — Balan
džio 14 diena teisėjas Alfred <L 

_ Baldwin už užpuolimą ir ap- 
jsvaiginima 16 metu amžiaus 
Izabelės Lietuvaitytes nuteisė 

Baron Torho- 
ir James Sulli-I
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■■■-/y į Turekie szirdije Dieva, o 
ne jokis neprietelius negales 
tau kenkti, ba tas ne bus per
sekiotas, su kuomi yra Dievas.

t Nekurie
yra- mums labai naudingi, n|

Sandanavi- 
Juozas Ma- 

metu, likos sužeis-! krumuosia užiniostyja su
Iva. Jo brolis sako 

in kad Dovydas taja diena Tszejol 
jeszkoti darbo ir nesugryžo 
daugiau* Moszkinis keli mene
siai atgal likos baisiai sužeis
tas in galva per nežinomus už
puolikus ir pergulėjo koki tai 
laika ligonbuteje. Kas ji nužu
dė tai policija da neužėjo 
pedsakio.

— Juozas Mncziulskis, 
metu Bov Skautas, in laika nu- 
trauke nuo sztangu 7 metu .Jo
nuką Vykia, kada ant jo 
trūkis ir butu valka

— Dovydas Męszkinis, 
metu, likos surastas negyvas 

ku-

no Ow p
.y

f t£S22.t;

I v

■ IM

automobiliu kuris pataiko i 
mbtoroiiklu ant kurio Važiavoi

■ e ę r ‘i • Fii

l drti Hometown. Sandanavicziu ♦
i nuVeŽe in Hazlctono ligonbųti, 

pa-i kur jam daktarai silsi uVo 
i įknusži. ’ .
t 1

— Strnikieriai isz Lociut 
Summit, paku ratine jo angleka-TTirniinių įjiinuihuiiuju ungiVK.’i- 

j sius szios aplinkines idant pri- 
. 1 4.

aidėtųjų jais ir pamestu dirbti. 
Unijos virszininkai tam strei
kui nepritarė, bet darbininkai 
saviszkui daro ir neklauso pa
tarimu virszininku. Tasai strai 
kas likos apszauktas visai ne 
reikalingai ir atkreipė atyda vi 
su žmonių, kuriems tokie strei
kai jau insipyko ir neturi jo- 

• kios simpatijos del straikicriu.

saviszxui dar

— Nedėlios ryta sudegė pul- 
ruimis Kaczmnrcziko New Bos- 

‘ tone, kaipo gerai apdegė arti
mas namas J. Ileeny.

. MERGINA NURIJO GYVA 
PELUKIA.

Praga, Czekoslovakija. — Ne. 
kožna diena buna atsitikimas 
kokis ana diena atsitiko Prod u 
bice, kur nekokia tai Franc Ne- 
tymacz, tarnaite pas tūla gas- 
padoriu, gulėjo su placzei at r 
dary ta burna.

Isz tojo• atidarimo pasinau
dojo pelnke, kuri isz paprasto 
akvvumo manydama kad tai 
gerfi kavono inbego 
in burna.

Mergina isz baimes nurijo 
pehlkia kuria daktarai turėjo 
iszimti isz merginos 
Dabar Krane atsigula su
riszta burna idant vela jai nc- 
i n bėgt u pel nike.

merginaip»

viduriu.
v uz-

< Reading 
v lines

►

Sztai Pigi Ekskurcija
In New Yorka $4.00

NEDELIOJ 3 MOJAUS

j.

i

ant

12

naszlo

ėjo 
sumalęs 

jaigu Juozas ji nebūtu in laika 
nutraukęs nuo sztan’gu. •

— Arti prūdo užmiestyja, 
likos surastas pasikorelis Al- 
phonsas Szvipas ar Supris. 
Manoma kad žmogus atėmė 
sau gyvasti isz priežasties be
darbes. Likos palaidotas pavie
to kasztais.

— Sena gyventoja,
I). Rynkevicziene, 85 metu, mi
re namie ant 3 S. White uli., 
pereita Ketvergą. Velione pali
ko sunu Vlada Rynkevicziu Ta 
makveje, dukteria Berta namie 
ir daktarka Helena Suma isz 
Nanticoke, kaipo ir 11 anūkų ir 
8 pra-anukus. Laidotuves atsi
buvo Panedelio ryta.

N e u žt cm i ndamas pr i si - 
artinanezio automobiliaus, An
tanas Sinkeviczius likos skau
džiai sužeistas per automobiliu 
kuri vare Jonas Kalėda. Dak
taras apžiurėjas sužeistąjį, nu
siuntė ji namo .

— Juozas Stacziokas,
metu, likos pagautas tarp ka- 
rakir Maple Hill kasyklosia ir 
taip suspaustas kad net keli 
szonkauliai sulūžo. Likos nu
vežtas in Ashlando ligonbuti.

— Laidotuves Dovido Mesz- 
kinio, kurio lavonu surado už
miesti je atsibuvo su pamaklo-

Szv. Jurgio bažnyczioje
Subatos ryta.

— Jonas Czapinskas, likos 
surastas ant nlyczios praėjusia 
Petnvczia su keleis žaiduleis 
nuo peilio ir nuvežtas in vieti
niu ligonbute. Sužeistasis ne

tiktai
taji darbu

43

mis

tris užpuolikus:
m i an, 56 metu,
van — nuo 40 iki 50 metu kale-
jimo ir Distefano, 22 motu, nuo

. ’< w ‘ ’ III 1

15 iki 25 meiu kalėjimo.

Johnstown City, UI. f Diena 
15 Kovo, likos palaidotas Juo
zas Liittkauckas, 58 metu am
žiaus. Velionis paėjo isz kaimo 
Vaikuniszkiu, Meteliu parapi
jos, Amerikoje iszgyvono apie 
30 metu. Paliko tris seseris ir 
daug giminiu 
A.a. Liutkauckas ’buvo 
dės, priklausė 
D.L.K. Keistuczio 
kuri dalyvavo jo laidotuvėse.

Pennsylvanijoj. 
nevo- 

vietines 
draugijos,

prie

Mount Carmel, Pa. f Juozas 
Juszkauckas, 62 metu, mirė po 
trumpai ligai uždegimo plan- 
cziu. Velionis per daugeli motu 
laiko gros’crsztori ir gimė Lie- 
tuvoja. Paliko-dvi dukteres ir 
tris sunūs.

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

mines, 
tai 7 dolerius.

Nikolavi-

22
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Matykite žydėjimą 8,000 Japonisz- 
ku vyszniniu medžiu visokiuose 
koloruose, ka niekad nepamirszite 
Sutverkite partija, ir matykite *szi 

Amerikos kapitolo miestą.
PIGI EKSKURCIJA IN

Washingtona, D. C.
AR

Baltimora 
$4.00 in ten ir atgal 

NEDELIOJ 26 APRILAUS 
Pirkite tikietus isz anksto.

Greitas specialia treinas apleis 
Shenandoah ........................ 3:25
Mahanoy City ...................... 4:07
Tamaqua . .. :...................... 4 :37

Apie daugiau* Informacijų apie 
•zita Ekskurcija kreipkltea ant 
Readinfro Rretežinkelio stacijų arba 
raazykite pas John M. Rolin, Dis
trict Passenger Agent, William
sport, Pa.
■ " .•-----------------------r

ANT READING GELEŽINKELIO

Dr. J. J. WYCHUNAS
AKIU DAKTARAS

16 N. Jardin St. Shenandoah
Ofiso ..landos: 10 Iki 12 priesz 
piet. 1 iki 5 po p i et 6 iki 8 vakare. 

Telefonai Shenandoah 1065.

Girardville, Pa. 16 N. Ogden St. 
Ofiso valandos: -Ketvergais 

6 iki 8 valandai10 Iki 2.

i

I

ji nudure
i l

pasako kas 
tidk pasakė, kad 
pats atliks kaip pasveiks.

— Motiejus Scmanaitis, 31 
metu, likos apdegintas per eks- 
plozije gazo laike darbo Maple 
Hill kasyk losią. Likos nuvež- v
tas in Ashlando ligonbuti ant 
gydimo.

— Policija daginius kad 
kokie tai du Italai rodys nepa
dorus paveikslus Moose saloje 
iszejo teipgi pažiūrėti ir persl- 
tikrint ar tai teisybe.

— Franas Szomczik, 50 me
tu, isz Hanoverio, sėdėdamas 
siu'byneje, nusiszove ant smert. 
Badai Franas ‘buvo la'bai nusi- 

kada aplaike pedes tik-
t

— Margarieta 
cziene isz Pitlstono, kuri suba
dė peiliu Joną Kurtinaiti, 
metu, laike musztynes su josios
vyru per Velykas likos, užda
ryta kalėjimo, už žudinsta, nes 
Kurtinaitis mirė ligon'buteje 
nuo užduotu žaiduliu.* f • 1

—- Balandžio 19 diena, in- 
vyksta vestuves paneles Mares 
Dapkevicziutes su Vinpu Kiga
liu. Jaunieji abu yra Szv. Mftrį- 
jg’s parapijos cjioro nariai. Pi
nole Marijona yru choro soliste. 
Szliubas buvo 2 
pietų. Szliubo 
choras. Vestuves buvo laibai i?z 
kilmingos. Vestuvėse dalyvavo 
choras ir dainavo.

Balandžio 12 diena ank
sti ryta, didelis ugnis Inker- 
man,Pa., nuszlave visa bloką 
namu. Tarp padegėliu randam 
szias Lietuviui pavardes: Geo. 

(sudege 3 namai), 
, St. M.i-

f

Kada 
jau puse tuju paveikslu apie 
moteres 
steitinei sulaikė

• aresztavojo du ’krutamuju pa
veikslu rodytojus ir apie 150 
žiopliu kurie turėjo užmokėti 
po du dolerius bausmes.

L j « ii I

— Subatos ryta skiepo Kli- 
no sztore kilo ugnis, kuri grei
tai prasiplatino ant kitu namu 
padarydama bledes daugiau 
kaip ant 200,000 doleriu. Kęli 

( ngnagesiai likos skaudžei su
žeisti ir supjaustyti per stik
lus. Daugelis szeimynu buvo 
priverstos apleisti namus.

likos parodyta, du 
perstatima
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prispaudimui 

!8 
atitraukia mum szirdiu; nuo 
niekniekiu szio svieto prisiifl- 
szimo ir primena mums, kad 
esame ant isztremimo ij gyve
name vargingai ant szibs 
aszaru pakalnes.

t Retai kas randasi y įsisu
kai nuo sunkenybes rupeseziu 
apie žemiszkas naudas, del to, 
mažai yra sziame sviete lai
mingu.

| Padek visiszkai vilti Die- 
vuje, tegul Jisai buna baime 
ir meile tavo, o atrasi ramybes 
atsilsi szirdije tavo.

t Daugumas geidžia būti 
augsztesniu karalystėje Dievo 
o nežino, ar bus vertu su že
miausiu susilygyt, 
stosis augsztesnei garbei tas,
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VOKISZKOS “SESUTES” VELA SUSITIKO PO ILGAM LAIKUI.
sesutes” susitiko vela po daugeli metu Šou t h- 

amptone, Anglijoj. Ant kaireses yra. laivas Berengeria, kuris kitados buvo Imperator,
Sžitos trys milžiniszkos Vokiszkos 11

t nu
jaus užpakalyja stovi laivas .Majestic, kuris buvo Bismarck, o ant •deszines yra laivas Levia- 
tliam kuris buvo Vaterland.

Ka Daryti, Kad Vyrai 
Butu Namie

Sakoma, kas 23,000,000 Ame
rikos motoru susirūpino klau
simu, kaip užlaikyti savo vy-

namie.

valanda po 
laike giedojo j

Milcavage
Juozas Tomaszinskas 
eilinis, Antanas Mažeika, Ant. 
Kemežis ir kiti,

Ugnis, sako, kilos 1 valanda 
nakties isz negyvenamo 4 apar
tamentu namo, kurio savininku 
yra Mulcavage.

Vienuolika szeimynu ir dau6 
pavieniu atsi'dure be pastoges. 
Dauguma isz j u Lietuviai gy
ventojai. Iki pribuvo ugningu-

rus namie. Aiszkiai sakant 
szioj szaly yra 23 milijonai ve
dusiu moterų, kuriu vyrai ne
nori būti namie. Mat, vyrai ge
riau mėgsta eiti pokeri palosz- 
ti, golfo loszti, arba ant kampo 
pastovėti, negu būti pas savo 

Tad ir kyla 
kaip prijaukinti 

vyrus prie namu. Vyrai turbūt 
yra paveldėjo nuo savo prose
niu instinktą medžiojimo. Pir
mieji vyrai eidhvo medžioti, o 
j u žmonos būdavo namie. Da
bar, vyrai, tieted, dienos motu 
eina ar tai in oTisa, ar tai in 
pzapa, ar kur kitur. Gi vakaro 
sulaukė, kai kurie eina namo 
pavakarieniauti 
savo žmonų, 
rotkareziais pareina namo. To
dėl nemažai ihoteru ir 
sau galvas, kaip savo 
pripratinti prie namu.

Mrs. Blair, kuri yra sėkmin
ga žmona, motina ir dagi 
szytoja, paduoda kai kuriu se
kretu ,apie vyru “natūra” Ir 
ju paslaptis. Ji pripažysta, 
kad netiko ir apsileido vyrai 
tikrai padaro žmonai daug ru- 
pesezio, kuri nori gražiai na
mus užlaikyti. Bet nežiūrint 
in tai, ponia Blair sako, vyrai -* i1 ji r''"f Ii > ♦*i* f’

žmonas namie, 
klausimas,

ir pamatyti 
o kiti dažnai tik

NEPAPRASTAS 
VAIKAS

Mato Per Visokius
Daiktus

METALUS, KNYGAS, DE- 
ŽES, IR ATMENA KAS 

TEN RANDASI.

Madrid, Iszpanije. — 
nas Madrido akiu gydytojas 
neseniai, paskelbė einaneziarn 
Paryžiuj medicinos laikraszty 
praneszima 
vaiku,
ypatybe matyti per vsius daik-! 
tus, iszskyrus medi, tartum' 
jo akys gamintu Rentgeno

Vie-

apie nepaprasta 
kurs turis nepaprasta

I

keno kiszeniuj. Jis net gali pa
sakyti paslėptųjų, bet jam ma
tomųjų daiktu spalva, 'kas yra 
ypacz nuostabu. Mokslinin
kams szis visas dalykas atrodo 
nepaprastas ir lyg sziol nepa- 
aiszkinamas, nes ežia yra tik
ras fizinis matymas, bet ne spe 
1 lojimas spiritizmo bildu. Kąu 
vaikas tikrai, mato per meta
lus ir kitas medžiagas, inrodo 
tas faktas, kad vaikas galį 
perskaityti laiszka, indeta terp 
dvieju metaliniu lentelių, bet 
jis nieko nemato, jei rasztas 
yra padengtas medine lentele.

.-     —— -------------------------------------------x J

ar bus vertu su
nes tonais

I r Ui

kuris ežia žemiausio! pakaroję 
užsilaiko.

t Kaip akis tavo mato ki
tus, teip pat kiti ant tavęs žiu
ri; todėl visados daryk gerai 
idant nebūtumei užgedintu.

t Kas nuo pikto szalinda- 
masis pergali pagundas, tas 
yra laimingu, bet atiduodantis 
in vale blogu pageidimu, var
guose skensta. —F.

*

iszskyrus medi, 
akys

spindulius.

Tas nustabus vaikas, vardu
Benito Paz, yra liaudies moky- «
tojo sūnus. Pirma karta jo tė
vas pastebėjo ta keistas savo 
sunaus ypatybe, kai puspenk
tų metu amžiaus ji pradėjo 

suka nidkyti įkaityti. Koks buvo te-
vyrus

Ant J. Sakalauskas
LIETUVISZKA3 GRABORIU3 

(Kell Phone 872)
331 W. Centra St., Shenandoah, Pa.

Naliodimo valandoje, lutei- 
kiam gerinusi pataruavima. Pa- 
laidojima atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.
Imz Mahanojaue ir Girardville* 

jeigu kas pareikalaus mano pa- 
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribuaiu in deazimt*

ur Bell Telefoną* 87Z

*^rw(

w i

CAPITAL STOCK 212S.000.D0 
SUHP-LUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,358.62
a

1

I

ra-

“natūra 
pripažysta

vistiek yra prijaukinami gy
vūnai — geri ar blogi. Žmona 
turinti padaryti namuose to
kia atmosfera, kad vyras jaus- nnir t ♦
tusi smagiai ir veikti'in jo pa
sididžiavimą.

IK ,s

Paskui ta ponia pataria ap-
siai pa'gelba isz Pittstono jauj tvreti vyrui tam tikra kampa
ugnis buvo insigalejes ir daug stuboj ir intaisyti didele, pa^ 
--------------------- --------------- i togia kode, kad vyras netik ne
būt pavykę iszgelbet, bet stoka gaietu jos pamufųpti, bet, kad 

jis mogtu ten sedoti ir visuo- 
’ mot ten sėdėtu. Arba, sako po- 

s* nia, galima intaisyti vyrui vf- *--------- ifl ' ► . g

namu sunaikinęs. Kelis namus togia kode, kad vyras netik ne-

metu amžiaus ji pradėjo

Mokame 8-csia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie juau pinigu 1 Sausio ir 
1 LiepoB. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaussu musu ban
ka nepaisant ar malas ar didelis.

•

t
r

i G. W. BARLOW, Pres. ‘ 
! J. FERGUSON, Vice-Pre*.lrKaa.
1 W

miniiti)

* *0

v

Per storus aptaisus jis
K. RĖKLAITIS

Lietuviukai Graboriut

at- Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterema. Priei
namos prekes.
SI6 W. Spruce Str., 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.

306 Market Street 
Bell Telefonai 441-J

TAMAQUA. . PA.

vo nusistebėjimas, kai jis pa
mate, kad jo sūnūs gali skai- 
tvti raides isz užvosztos knv *■ •
gos.
įkaite taip pat gerai, kaip kad 
knyga butu atversta. Tėvas 
isz pradžių mane, kad vaikas 
ankszcziau visa iszmoko
mintinai ir buvo patenkintas 
jo darbsztumu. Bot greitai jam

j L < 4

Vaiki) elgesys pasirodė labai 
nesuprantamas. aKrta jam din 
go saga ir jis omo jos ieszkoti. 
Tada mažutis Benito ome 
juoktis isz tėvo ieszkojimo, nes 
esą, saga esanti tėvo portsiga
re, Ikur esą dar Iketuri papiro
sai. Tėvas isztrauke isz kiszo- 
niaus portsigarą ir, isz tikrųjų 
rado jame saga ir keturis papi
rosus. Paklaustas vaikas, pa- 
aiszkino, kad jis viską matas, 
kas yra portsigare. Tėvas pa
daro kelis mėginimus su papi
rosais ir insitikino, kad vaikas 
kiekviena karta pasakydavo 
papirosu slkaieziu porstignre 
be klaidos. f

Negalėdamas sau paaiszk in
ti tokio sunaus regėjimo gabu
mu, devas nuvožė ji Madridan 
pas gydytoja, kurs palikes val
ka pas save, eono ji tyrinėti. 
Akiu sudėjimo gydytojas nię- 
ko nepaprasto nerado: akys at 
rode visai normalios. Toliau 
tyrinėdamas valka, gydytojau 
rado, kad vaikas gali gerai ma 
tyti daiktus uždarytoj metali
nėj dežolej. Taip pat lengvai 
jis gali skaityti laiszkus, inde- 
tus in kelis vokus. Nesulklysda- 
mas vaikas pasako, įkas yra

!

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIU3 

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

Bell Telefoną* 1430-R

lazbalsamuoja ir laidoja miruidu*^ 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa- 
ruoazia nuo papraszcziauKiuikipra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del laidotuvių, vejelių, krikszty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar Ibi 
kitu artimiausiu miestu Jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia c pribusiu 
in trumpa laika.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mabanojuje .

! Ant Antro Floro, Kline Sztoro '
19 W. Centre St., Mahanoy City ,

~ '*^^^ii*e«i*»eee*e»J*iBn*B***nieSn^n*isiBn**įi*aMW*BasiiBn*8SaBiiwni3HJ*1
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DAUGIAUS UŽ JUSO PINIGUS
Du geriausi pardavėjai arba agentai sziadien yra Geresni
Tavorai ir pigesni spasabai del iszdirbima tavoro. Tada

vandens tam sukliudė.
Policija mano, kad ugnis kilo 

del padegimo. Intariamus as
menis tardo. į. • ‘

Klemencas Asieviczius,
Petro sūnūs jau žmogžudys, su-' invalidus daiktus inrankiub, 
laukes tik 21 metu' amžiaus! kuriuos ti/k norį. Tada jis isz- 
Pernai mdtais užpuolė Jiioza1 moksias ir kitus stubos kam* 
Kundrotą, atėmė pinigus ir barius priidermoj auksztumoj

* ’ - l
4 ■" 'j 1 ‘ j ’ ‘

Tai matote, kame paslaptis 
elektros sroves joga iszmegins ■ yyru Pr^e namu prijaukinimo, 
už savo darbelius...
žiema užpuolė

< #

0

r

sai atskira kanąbari, kuriame
*' * * ' ‘ .d . L D ? ‘ )

i visus savojisai galetti turėti vi 
| . . ♦ JI •! J

laukes tik 21 metu' amžiaus! kuriuos ti/k norį. Tada jis i
1 -..... -...... —Pernai-mdtais užpuola Juozą1 moksias 

_ . . . ai

blikrodeli. Tėvo pakrupinimu laikyti 
paleistas isz kalėjimo/ Na, ir 4paleistas isz kalėjimo/ Na, ir

. ’ - _ i ’(j. - J i i L. J . .

jau papildei žmogžudyste,ir gal

Montrose, Pa. — Jonas Pan
gonis, 14 metu, likos surastas 
kaltu antram laipsnyja žūtims- bartenderi sužeiede. Dabar jau

Pereita nebereikalo kai kurio vyrai 
Al. Janetti rsako: Joi£u vyras nebuna na“ 

smukle ir ji pati užmusze, o jo-;0 mio, tai moteris kalta.
Bet ežia kalbama, tik apie

A-BE-CELA arba pradila .kaitymo ir t0H>llž mirtjnaį paszovima Po- vėl kalėjimo kaip žmogžudys ir viena puse. Kaip užlaikyti mo- 
raasymo. d.l Lletuviwko Talku. I5e , _____ . 1n , .... r.,« vui tnriy nnmin fni fn ao'lrratn dar

W. n. BOCZKAUSKAS - CO..
MARANOY CITY. PA. '

vylo Varnėno 10 metu laiko su juo kiti trys toki pat sporto- toris -namie, tai to sekreto dar
*“ * ir » 1_________ - JIszaudymo tsz karabino. I liai. — V. niekas nesurado,

f
tavorai patįs parsiduoda be pardavėju arba agentu. 

Tas pats ir su Bankinu bizniu.

*

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. ‘

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 
yra tai banka del jus. Gaunate daugiaus už juso pinigus.^

U ’

n I
I 

t1

I
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gaunate paturima virszinink i apie juso investmentus. į J į*
i *Gaunate saugumą juso pinigams.

C 1,1' '

................................'-iSiB1 ■■■.................. .....................

DR. C. A. ŽĘRDECKAS
. .LIETUVISZKAS DENTISTAS...

Tamaqua ofisas, randasi People’s Trust Co., Banko name ir adaras kas 
dien, nuo 9 iki 6 valanda (pagal senovės laiko), iasskirent Seredomls.

fe

New Philadelphia ofisas 34 Water St., adaraa kas vakaras 7 iki 9 valan
dos.

X—RAY GAS

b

Vakarais pagal pareikalavimo.

—

‘Mr

Seredomls visa diena buna adaraa.
Telefonas, Tamaqua 638 Pottsville 9-R-2

)

i




