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ISZ AMERIKOS
________ *ai

Gavo $1600 už sugrąžinimą 
$30,000.

Philadelphia. — Tula motere 
Nellie Anderson, kuri pribuvo 

idant aplnikyti 
czionais uzsiemima fabrike, 
praejdama pro bažnycze, užte- 
mino gulint aflt trepu szniura 
karolėlių, manydama, jog tai 
gal kokie vaikai juos ten pali
ko, pasiėmė ir nusincsze namo, 
nes kaip mano, neturėjo jokios 

Bet ant rytojaus isz- 
kaite laikrasztije buk turtinga 
motere ejdama in 
pamote karolėlius 
verti $30,000 o 
ma dovanos tam, kuris sugrą
žys $1,600 dovanu. Nudžiugo 
Andėrsoniute, nes pinigu visai 
neturėjo, nes turėjo parduoti 
paskutiniu 
idant atvažiuot in miestą. Mo
tere ne tik gausei apdovanojo 
teisinga mergina, bet jiai pasi
ni p i no gera darba.

Vaikai užsidarė geležinėje 
' szepoje.

Chester. Pa.
“ kalėjimu,

surado 50 galonu
isz Chicagos 

užsiėmimą

verties.

bažnyczia 
kurie buvo 

už juju su radi-

Libert v bonda

Vaikai bo- 
” užda

re du isz savo draugu g<‘h‘ži- 
s^epoje,

vindamiesi

nioje s^rpoje, kurioje radosi 
per puse valandos. Gerai kad 
vaikai turėjo tiek 
jog tuojau s 
tėvams, kurie sudaužė 
su kujeis iszymdami vaikus in 
laika, nes jau ir.teip buvo pus- 
gyveis kuriuos daktaras atgai
vino po daug durimi,- •
Maitino szunis bet paežiai ne

norėjo nieko duoti.
Milwaukee, Wis. 

mas E. Thei 
savo laika su 
nejeszko darbo, bet

ant maitinimo savo pa
ežius. Motere apskundė W’illia- 

neduoda prigu-
()

iszminties, 
pranesze apie tai 

szepa

Už bausmia turės maudytis 
kas savaitia.

(’hieago. — Antans Berna- 
laviczius, 5614 Š. Kolmer a ve., 
iszdirbcjas • munszaines, likos 
aresztavotas ana diena, pas ku
ri palicije
hrogos, kutila ir nemažai nuin- 

kad ji a'resztavbjo 
be varanti), tai magistratas ne
baudė ji už munszaine, tiktai 
už neszvarimui, hadai Bernata- 
vieziaus st ubą buvo baisyi ne
szva r i kaipo ir jis pats. Todėl 
magistratas jam 
me, idant kas sanvaitia mau
dytųsi ir atejtu ant egzamino 

ji po iszsimaudymui, 
jeigu to neiszpildys tai 
kys szeszis menesius kalėjimo.

9>

Apvaikszczios cigaru sukak
tuves.

New York. — Visi susilaukė 
savo sukaktuvių, bet cigarai 
teipgi apvaikszlines diena sa
vo užgymimo. Cigarai užgyme 
125 metai adgal, o juorints jau 
seni, bet su kožna diena stojo
si drutesneis.
McAlpin, diena 28 Januariaus 
cigarai apvaikszlines 125 me
tus. Apskaityta, buk Suv. Val
stija kožna meta žmonis suruko 
daugiau kaip 7,850,642,000 ci
garu.

Pavėlino sau už daug.
Milvaukei*, W’is. — Blanche 

(Valerijų) Koszys, 18 meteliu 
balandėlė, stojo prieszais suda 

bausmia už pa
sigėrima. Palicijantas kuris 
ja ja surado ir aresztuvojo, ap- 
laike žino nuo 
ant uliezios guli kokia tai mer
gina.

szaines. 0

uždavė baus- 
sanvaitia

z

s
— Willia- 

praleidže visa 
szunimis jeigu 

pinigu ne
turi

idant gauti

pas

atsivmti savo 
sigerima.

Miestas Oklahomos steite užlietas per vandeni. Isz Lietuvos
• {• *• >

teipgi pa-
josios

muku kad jai 
linezio užlaikvmo, 
sake sodžiui, buk jeigu 
vyras dirba, tai kelis menesius 

užtektinai pinigu
ant užlaikimo szunu.

Iždave $300 idant sugražyt 
valdžei $8.

Detroit, Mich. — Neturėda
mas ramios savžines, Luisas 
Salomonas, 20 metu, praleido 
300 doleriu pribūdamas in Det
roito idant užmokėti 
asztuonis dolerius kaipo taksa 
atejvystes kurios neužmokėjo 
virszininkams kada pribuvo in 
Amerika.

Salomonas sziadien yra tur
tingu kiipczium Omahoje, Ne- 
braskoje. Pribuvo jisai isz Len
kijos asztuoni metai adgal per 
Kanada. Isz priežasties daug 
atejvlu ta ja diena virszininkai 

ji praleido be 
užmokėjimo taksos, iszvažiuo- 

Oinaha. Nuo tosios 
ramios savži- 

tai mislino. 
atvažiuot ir 

užmokėti Dedei Samiu skola. 
Kelione ir kitos iszlaidos atlai

kei iones kasztavo 
Mažai to

kiu savžiningu žydeliu randasi 
ant svieto.

Turi apsivest arba netekti 
turto.

Eaton, Galo. —Jeigu sau ne
pasirūpins 
November i o, tai 
keys neteks 62 tukstanezius do
leriu* Praejta meta jojo dede 
mirdamas paliko jam taji tur
tą su tom iszlygoms, jog lyg 
November 19Ž3 metui turi ap- 
sipaeziuot, jeigu 
dys, tai visas turtas ejs ant 
vargszu. Dabar Comiskey jesz- 
kp paeziulos, bet lyg s^iam lai-

savžines,
20 metu, praleidi

užsižioplino ir

damas iii 
dienos neturėjo 
nes ir tuokei apie 
Ant galo nutarė

vi nio ilgos 
jam 300 doleriu. —

dys,

valdžei

paežiu les lyg 15 
J. P. Comis-

to neiszpil-

kili jda nesurado sau tinkamos.

o 
aplai-

Taigi hotelije

kaimynu, buk

Kada pribuvo ant vietos 
rado ja ja g 
nesu! verimas.

pdinezia girta kaip 
Blanche prisi

pažino prie kaltes ir ja uždare 
ant trijų menesiu in 
narna.

Geležinkelei priėmė 18,818 
darbininku in darba.

W ashington, D. (’. — 
bėrio menesije Amerikoniszki 

turi sziadien 1 ,- 
1)73,505 darbininku 
žinkeliu kuriems iszmoka 27,- 
187,942 doleriu algoms.
numesi priėmė nauju darbinin
ku in darba 18,818. /

Amerikas maitys 2,000,000 
vokiszku vaiku.

Ghicago. — Majoras Harry 
Allen, kuris radosi Raine kada 
ten buvo amerikoniszki karei
vai, sako Imk drauguve* Ameri
can Society of Eriends, ketiniu 
maityt szia žiema du milijonus 
vokiszku vaiku, nes sziadien 
A’okietijoi baisus padėjimas o 
milijonai vaiku ne turi ka val
gyt ne aprėdyti. Be tojo suszel
pimo vaikai iszmirtn isz bado 
ir nuo szalczio.

Alienas suprasdamas tenai- 
tini padėjimą, likos iszrinktas 
pirmsedžiu tosios 
draugove.

pataisius

Okto-

ant gele-

Ta j i
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Paveikslas pa rodo*Okla homa miestą kada ji užliejo va iiduo per trūkimą North Cana-
kuris radosi vienu°ld<a myliu-mio miesto. Vanduo padare milžiniszkas bledes po 

visa aplinkiniu.
dian prndi

t
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Lie-

Lietuva ant kranto subankru- 
tinimo; turi tiktai 300,000 

doleriu.
Neimtai

Kaip seniūnas veže sukonfisz- 
kuota degtine.

l’žbaliai, Vilka.viszkio apsk. 
Užbalin kaina? buvo paimti net 
3 “bravorai” Balcziunaiczio,

II11S1S-

ministeris fi-į 
apgrasino stovi lieta

is?. kurio 
randasi

Kaunas, 
tebejo lietuviszki palitikieriai 
czionais, kada 
nansu,
viszkos republikos, 
pasirodo, buk Lietuva 
ant kranto subankrutinimo.

Visas turtas 
dien vos 
szimtu
Stibankru tinimas

I.aivas “ 
atplaukė in laika su 1005 

sėdo ant laivo 
Danzige ir Kopenha- 

gime ant

■ " -' 1.~ ■ ■ ■1 :' .-1- ■■. - 

tiems burtams.
‘ ’ Ka galima kalbėt apie moks
lus proletariiH's jeigu toko tam- 
sv b<‘ 
toju.
nemoka skait \ I,

laivo kuria

Lietuva” atplaukė in laika 
su atejviais.

New York.
tuva”
atejviais kurie
Li ba ve,
goję. Vienas kūdikis

apkrikszlino Susą 
Lituania AVeiss. Antanas Soz-
na, lenkas, mirė ir likos piila'i- 
dotas ant mariu.

Dauiszkas laivas ‘ atplaukė 
su daugeli pasažieriais isz Lie
tuvos ir Lenkijos, kurie atva
žiuos iii PeirnsyIvanija iii kie
tųjų augliu aplinkines.•

Praejta Petnvezia in Now 
Yorka viso atplaukė*1* apie asz- 
tuoniolika tukstaneziu atejviu.

Kur josios dingo?
Los Angeles, Calif, 

ki tiikstanczei 
turiu visokio
miesto praejta meta pa 
pa.rta policijos. Kur josios din
go tai nežino ir nebuvo suras
tos.
Motina su vaikais užtroszko 

gazu.
Linden, N. J. -

— Pen- 
mergmu ir mo- 

amžio dingo isz 
gal ra-

(>na llazde- 
duszeii naszle, 29 metu užbaigė 
savo gyvastį* drauge su dviems 
vaikais, Pranuku 16 metu ir 
Andriuku 5 metu per atsukimu 
guzo. Motina rūpinosi apie sa
vo szeimynele po mirėžiai vyro

•J nes neturėjo pinigu ant maisto 
ir užmokėjimo raudos.

PriTiszo kudyki ant lovos; 
zulino po miestą.

Shamokin, Pa. — Palicije 
daginius apie bjauru pasiūgi
ma. motinos su savo kudvkiu ir 
geisdami patis apie tai persi- 
tikryt, nuėjo in narna ir isztik- 
ruju mate ta, ka kaimynai sa
ke. Ant lovos gulėjo vaikiukas 
surisztas virvėms, 
graudžei. Motina 
zulyt po miestą ir

suszelpimo
dvki tokiam

kiti bu vonioje

Parižius.

o li-

ISZ VISU SZALIU
_____ /

Kuningaikfiztien.e turės mirti.
Moskva. — Kuningaiksz- 

tiene (ledvanova isz Georgijus 
ir septiniolika
virszininkai likos nusprenstais 
ant suszaudimo už visokes ap
gavystes, kiszius ir vagystes. 
10,000,000 žmonių žuvo avieti

ne j e karėje.
Senatorius Levy

inteike politinei mokslo akade
mijoj dokumentus, kurie paro
do, buk svietineje karojo žuvo 
deszijnt milijonai žmonių. Isz 
lojo skaitlio žuvo aid kariszku 
lauku asztuoni milijonai
kasioje infri* nuo sužeidimu, li
gų ir kitokiu prii'žascziu. Prie 
to skaitliaus nepirsiskaito ci- 
viliszki gyventojai, bet jeigu 
ir tuos priskaitytu, tai viso pa
sidarytu apie dvideszimts mi
lijonai žmonių kurie žuvo nuo 
visokiu priežaseziu.

Tamsybe rusiszku mužiku.
Moskva. — Bolszevikiszki 

priesz 
tai

laikraszezei 
buk

garsina 
svietą, buk mužikas 
apaszlalas komunizmo, soviatit 
niisijonieris, sul veriojas 
li nei jos. Ant 
auksinius 
maszinos 
skaito 
sa!

Bet prisižiūrėk im a rėžiau ko
kiu iszliknijn yra lasai maži 
kas.

Kaip jisai gyvena tasai lais
vas u k esą s 
N i e ra do va s

P raw'd oje.

revo- 
jojo lauko auga 

varpos, (dekirikiuos 
dirba

Kapitalu
už ji, o jisai 

per Mark-y >

vieszpataiije terp gyven- 
Trys eZvertys gyventoju 

o jeigu isz nc- 
tycziu kokis laikrasztis gauna
si terp mužiku, tai sunaudoję ji 
ant susukimo paperosu isz ma- 
kor< »s.

Sausio menesije uiipuoh? me
teoras gubernijoj ('y i’yeinsko- 
je, kaime Szeninskaja. Mužikai 
sake, Imk lai Dievo bausme jog 

nukrito 
sverent js 

tukstanezius pudu

isz dangaus 
aszt uonis 
sunkumo.

Kili vela tvirtinu buk jni*pulis 
sutruko, bet 
bausme už 
j og pabaiga 
nes 
dio ir kiti iszradimai, 
nio darbas. 
via i sakeh kad 
svieto visa žemi* 
su d ra ta is. ”

Visi stengimai soviatu ap- 
szviesti mužįkus ejna ant niek; 
negali perdirbti mužiko ir ga
na. 

4 4

ant juju 
akmuo

visi sako, jog tai 
Tiki 

art inasi, 
telegrafai ra

tai vel-
Juk musu prate- 

priesz pabaiga 
bus apsukta

komunizma. 
svieto

grafofonas,

Roboczv Put 
sojcaiit i alsi! ikima :

'l'uli lovai 
dukrele susižiedoji 
nistu, ne lik ka jauniki iszvare 
laukan per vsokius burtus ir 

isznaujo ap-

> > raszo apie

, dažinojo, buk juju
» su komu-

Lietuvos szia- 
sušideda isz trijų 

tukstanczht doleriu.
Vok i<4 ij<>8 

yra pribžaste finansiszko erge
lio Lietuvos. | . *
Nepabaige statyti o jau sudege 

<1 I

Plateliai, Kretingos a. — Ba- 
brungehuose darbsztus ir pasi
turįs ūkininkas Lauczvs szio- t-
met state gražia troba. Bet ne
laime! Baigiant taisyti vidų, 
degdami papierosus per neat
sargu ma užkrėtė ugni ir sude
ge netik naujai pastatytoji trio 
ba, bet daržine, tvartai ir žar
dine, kur buvo sukrauta daug 
rastu ir lentų.

Tai papierosu 
sėkmės.

Duona su kimnuais.
Kaunas. Sziu metn Rugsėjo 

m. 29 d., vakarieniaudamas pa
stebėjau duonoje, kaž ka žalia, 
bet prie silpnos szviesos nega- 

maniau, jog 
duona bus supelėjusi.
Rugsėjo . 30 d., sėdau pusry- 
cziauti, paėmiau ta paezia duo
na ir vos prailojau valgyti, kai 
szeimininke paklausė 

“Ar tamsta vakar
palikai

bra vorai ’ ’ 
Nevedomskio ir Girnevicziencs 
kurie sumokėjo per teismą po 
1700 litu ir gavo dar 3 mene
sius kalėjimo.

Isz vieno bravoro seniūnas 
Savickas veže stoiką 8 butelius 
degtines, tacziaus sutikės kai
mynus pakelyje su kaimynais 
4 butelius degtines isztusztino. 

buteliu, 
Seniūnas 

savaites sesti ir 3(X) li-

Nepristaczius visu 
buvo užvesta byla, 
gavo 3 
tu užsimokėti.
Suraszas gyventoju Lietuvoje.

Kaunas. — Lietuvos gyven
toju visuotinas suraszymAsvisuot inas
Rugsėjo 19-20 praėjo tvarkin
gai. Suraszyme 
4,500 asmenų,

k.
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įėjau inžiureti;
Ryta,

manes:
vakare 

taip daug duonos su 
inkeptu neszvarin popierių:”’

“Taip,” nustebės atsakiau. 
Ji man. paaiszkino, kad tai tik
rai buvęs žalio popierio 
lias ir pridūrė:

nesu va įgytum, kaip 
(Vincas

nustebus

* < C
gabu- 

Žiurek, kad

l i

irvvcno

paklau-

nuskaitymas ir 
neužilgo turėsiant

isz faktu.

dalyvavo iki 
inteligentu mo

kytoju, kunigu, moksleiviu, ir 
Priesz suraszvma, žmones

buvo apie jo tikslą placziai in
formuojami ir raginami neat
sitraukti nuo raszvmo. Dabar * 
eina bendras 
t ikimasi
nuodugniu tatistiniu žinių apie 
Lietuvos gyventojus.
Duona 45,000*markiu svaras.
Vilnius. — Dabar Vilniuje 

invairiansiu gandu pilna. . Ir 
tie gandai gauna patvirtinimo 

Žmones kalba apie
busimas riauszes —.žiūrėk jau 
prekių kainos ir pakilo; paėjo 
gandas apie miesto darbininku 
streiką — duona visai isznyko, 
cukru c arbit tai pa t isznyko ar
ba pabrango ligi 45,000 1. m.’ 
svarui.
streiką Lenkijoj — 
kės nvksta isz 
brangsta be
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4Kalba apie visuotina 

visos pre- 
krautuviu ir 

galo be kraszto. 
Tikras ‘bolszevizmo adventas.

‘ ‘ Stebuklingas
• szaltinis.

Vilkaviszkis. Mažucziu kai
me, Vilkaviszkio valscz. netoli 
nuo geležkelio, A. Jasaiczio 
lauke ties koplytėlė yra mažas 
szalti nelis, 
apylinkėj žinomas, kaipo ste
buklingas akiu gydytojas. Joj 
dažnai lankosi 
giipisia serga 
Czia vieni geria, kiti prausiasi 
szaltinio vandeniu, arba, prisi
pilė butelius įleszasi namo. Szi 
vieta v ra labai neszvariai lai
koma. Dažnai matyti primestu 
szaltinelin visokiu sziukszliu.

Jokios sanitarines priežiūros 
szaltinelis neturi. Nieks netv- 
rineja ne vandens sudėties.

Kiaules serga.
. Vi 1 kaviszkis. (V-va).—Szie- 

met Vilkaviszkio apskrity la
bai siautė ir dabar dar nevisai 
paliovė kiaulių liga, vadinama 
“raudonlige”, 
liu iszdvcse. 
susirgimo 
Stengiantis liga 
tenka apskr. veteritarijos gy
dytojui daug dirbti.

ATSAKYMAI.* \
Nežinomam isz Shamokin, 

Pa. — Apie Szenadorio ir Saint 
Nicolas mergicas kurios zulina' 
in Shamokus, netalpinome nes 
užmirszai pasiraszyt. Pasinau
dosime isz tojo apraszimo ki- 
tti laiku, u

M. S. Johnstown, Pa. 
gal pacztoris da neaplaike tuju 
money orderiu isz Waskingto- 
no. Pabandyk’da karta užklau
st ie ar turi “International M o-

geležkelio,

> i

■''S 
oil 
1 

jiijį 
1

uos kąsni
Jis yra placzioj «

žmones, dau- 
akiu ligoninis. J

valgęs, nes
valgyti

P<rT 
užkeikimus, bet 
kriksztino mergina, idant prie 
josios dauginus neprisikabintu 
velniszkos veisles komunistisz- 
kas jaunikiu.

’kokis tai
szvietimas rusiszko 
mužiko!

kirmino 
Vincas...
driNige su manim).

Kokio kirmino.”’
s|au...

Ji ma.n parode juodos duo- 
isz kurio buvo ma

tyti didelio, iszkepusio, kirmi
no, puse, o antroji jo puse pa
sislėpus duonoje!...

Staiga sustojau
mano nervai daugiau 

Aukszcziau minėta 
su kirminu ir popierių duona, 
pirkta “Produkto” b-vej.

Už faktus atsakau. Duona, su 
kirminu indejau in tam tikra 
dėžutė. Jei kas netikėtu 
cziau intikinti.

neleido...
lifti jflBj

I
1,1 B
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sziandieninis
šovini inio

ap-
soviatinci Rosijoi f 

apie tai 
buk bakūžėlės

raszo

tos paežius, neszvarumas po se
novei, sziaudai ant 
ant juju g
kiaules ir

4 i
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X'.-MjVV Namaža kiau- 
Apsaugota nuo 

tik inskiepijaut.
apstabdyti,

grindų o 
uli pusnuogi laikai, 

t e 1 y cze, grin cz i < i j o 
tamsu nuo durnu o smarve' bai-
Si.

Laike ligos, vietoji* paszaak
li daktaru, 
tojus i»rl)a 
nestokos kožtiam 
niauses sąnaris a^onnynos už
kabina maisziuka ant kaklo li
gonio,' kuriami? randasi popie- 
rele su malda in PetrA, ku-

6fc
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■-11
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,-‘:v :■ ,į.; ■ ’fe''"

>< ■.♦...
ylai szauke užžade- 

” kuriu 
__ kaime. Se-• ’Si'is

j: • fe Ž ?::,•r ■:s-

verkdamas 
mylėdama 
a t laukini*! 

kumutes, palikdavo namie ku-
padejinie ir tai 

konia kožna diena.
dingą draugavę patalpys ku
ki in priglaudus narna.

M ilaszir- raganius A

Mirusieji neatlanko gyvuosius. 
J. Malcom 

Bird, sąnaris (,’olumbia univer
siteto, o dabar rudaki oris ir 
sekretorius amerikoniszku mo
kytu, kurie per kelis metus ty
rinėjo visokius nepaprastus ap- 
sireiszkimus dvasiu, sako, buk 
susineszimas mirusiųjų su gy- 
vaiseis yra negalimas ir netei
singas. Ant visokiu susirinki
mu teip vadiiiajnu “atsilanky
mu dvasiu” ant szio svieto, 
persitikrino, buk tokie pasiro
dymai mirusiu ypatų yra ap
gavystes.

Kas kiszasi, prijautimu, telis 
pacije (susineszimas ypatų tik 
misliomis) ir davimo ženklu, 
tai tiki, jog tai galimas daig
ias bet atėjimas dvasiu ant 
szio svieto yra tik apgavystę. |tuju ludtėbeliti.

New York.
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Akyvi Trupinėliai.
K* • Gyventojai IrlanMijot su-

8 jujlijobu lygsimažino nuo 
puspenkto milijono.^

* Apskgitoma kad Su v. 
Valstijosia ant kožno gyvAnto-

Aps kaitoma

jo pripuola po 112 gromatu ant
metę;

* Pirmutine npiriu putu 
pypke lįkos padaryta 200 metu 
adgal per vengriszka szfaucziu 
kuris buvo geru drožyku. 
' * 
josią yra 
giau kaip po milijoną" dėleriu 

-kožmt'.

Pirmutine

~ y i . .
Trys motorus Suv. Valsti- 

Asekuravotos dan-

Brangios gyvastės
1

ria turi tijret per" Iris dienas, 
nevalgydamas no gerdamas 
nieko. Jeigu
tai musza in blokinius liludiis 

katilus idant s 

trenksmu at-

Kitas būdas iszgydymo ligo-

no
tas nepagialbsti,

skauradas'x ir 
tuom pokliszku 
baidvt “pikta dvasia.
* 1 ’ ’ 7 .’ '77/
nio, tai liepia jam traukti žag- 
$0, o kada gerai iszprakaituo- 
je, aplaistė ji szaltu vandeniu 
ir trina su karasinu ir smlda.

Al tai sk o jo gnbernijoi, muži- 
gvdo kolera sekailcziu bu- 

du: užkasa gyva 
pttrsžiuka, gaidi ar yi^zta drau
ge su mirusiu/ o velnias kuris 

% nusiuntė kolera negali atsispirt

kai
szuui, kate,

v

l

&
Naujas Oralaivis Pakriksztytas *4 Shenandoah. > >

Nesenoj*atsibuvo kriksztynos naujo oralaivio ZR-1 kurio • i M a * ...
r

“Shenuiuioah.”
ženklyvu svecziu dalybayo kriksztynosia didžiausio oralaivio

kriksztu motina buvo Mrs. .Edw'in Denby 
miuisterio. Ovalai vi pakriksztino

pati laivorystes 
Daugeli
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Valymas Variniu baiktu.
dh’imaiszius druskos in uksusa pasidaro labai geras skysti- 

—. L- ■---1-1.1 vario daiktu: indu, inrhnkiu, rėmu,
h *

Nekurios peteliszkas turi

mas nhvalyiniu visokiu 
st o vylu ir 1.1.

vario daiktu: indu,

net po 20,000 akiu.
Vienatinius deimantu ka-*

siklos Anierike randasi Pikė 
nnviAfn A rVunaimciu
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Didele skerdinycze Armour 
& Co., Chicago, apreiszkg savo 
darbininkams, buk gali prigu
lėti prie kompanijos pirkdami 
szerus ant iszmokesczio aplai- 
kydamivpo 7 procentą antjn- 
detu pinigu. Keli metai adgal 
Armouro kompanijos bizni tu- 

’ rejo savo raukusia
myya ir nieką neprileido prie 
kompanijos.*.-

Daugelis biznįu pnnaszei pa- 
sielgineja ir Atejs laikas ka 
darbininkai prigulės prie kom
panijų kurioms dirba, nes sa
koma, kur darbininkai turi 
pirkia szeras. tai dirba teisin
giau ir kompanijos neturi dar- 
bininkiszku ergeliu.

Paimkime tokia kompanije 
kurioje dirba szimta tukstan- 
cziai žmonių, tegul kožnas nu
siperka szern po tūkstanti do
leriu, tns pasidaro szimtas mi
lijonu, doleriu. Pinigai pasilie
ka pas darbininkus ir 
pasinaudoja.

ISZ to

Terp kvailiu ir isz.mintingu 
žmonių randasi da vienas szta- 
mas kurie vadinasi tamsus.

Sakoma, kad Kordas yra ver
tas penkis szimtus milijonu do
leriu o Rockefelleris turi 450 
milijonus. Kada Fordas vaiksz- 
czioje ar miega tai kožna miliu
tą jam inplauke in maszna po 
225 dolerius.

Tikėjimas daugiau yra popu- 
lariszku ne kaip žinysta ir 
mokslas, nes jeigu žmogus nori 
tikėti tai ant to mokslo nerei
kia, bet būtie mokytu, reikia 
mokvtis ir tobulinti 
visa savo gyvenimą.

save per

Kokis skirtumas pragyveni
mo buvo 1890 o 1923 mete?

Pora geru czeveryku tada 
kasztavo $2.50 wholesale, szia
dien $6. Anglis kasztavo $3.40 
New Yorke o sziadien $10.34. 
Mastas gero divono parsiduo
da vo po $1.92 o 
1.1. Bet tada

dabar $4.85 ir 
už doleri galima 

buvo pirkti daugiau, o sziadien 
už $1.49 nepirksite tiek.

pa-
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k nitam uju
Universal 

sustos 
per koki tai

manvt i e

Garsinga 
veikslu kompanije 
Piet ure Corporation,, 
dirbti paveikslus 
laika, o apie penki tukstanezei
aktorių ir darbininku pasiliks 
l>e darbo. Priežastis sustojimo 
yra milžiniszki kasztai ir mo
kestis aktorių.

Fordas pirko Filadelfijoi 68 
a keri us žemes prie Skulk ill 
upes kur statys dideli fabriku 
kuriame turės užsiėmimu upie 
du tukstanezei žmonių.

Kai Į) žmonis gali
apie toki banka, kuris nesztant 
iszmainvti vieno amerikonisz- 
ko dolerio? Yra tai negirdėtas 
dalykas, p bet teisingas, nes pa
dėjimas tokis yra Vokietijoje, 
kur tūlas žmogelis isz Ameriko 
prisiuntė savo giminaieziui vie
na amerikoniszka doleri gro- 
matoje. Po keliu sanvaieziu nu
siuntė in Amerika gromata de- 
kavodamas už prisiimt ima do
lerio, raszydamas, 
mieste negalėjo

buk visam 
dolerio isz- 

mainyt, nes bankai ne turi už
tektinai pinigu ant iszmainimo 
dolerio. Bankai jam apreiszke, 
jog už keliu sanvaiczju aplai-

PEOZIUS KURI SZILDO SAULES SPINDULEI.
Dr. William Thomas isz Hollywood, Kalifornijos padirbo 

spindulei, kuriame randasi zerkolai

KA MUSU REPORTERIS 
MATE IR GIRDĖJO. Narsunas.

szildo saules
in kuri szvieša nuo saules atsimusza. Iszradejas Todo szmota
peeziu kuri

e’uio kuriame saules karsztis iždegino skyle.

žvėris

✓

Daktarai tvirtina, buk motina 
neturėjo sveika protą.

Isztikruju negalima tikėtis, 
idant žmogus su sveiku protu 
galėtu teip padaryki. Mokyti 
sako, jog ir tigrisas ncnžklupa 
ant žmogaus jeigu yra nesvei
ku, nes tik nesveikas' 
metasi ant žmogaus.

►
Laikraszezei raszo daug apie 

akyva atsitikima, kur’jau su
augus mergina jeszko savo tik
ros motynos, nes būdama keliu 
menesiu senumo, likos atiduo
ta per motina kitai moterei 
ant iszauginimo, kada važiavo 
strytkariu Chicage. Motina pa
ėjo isz Beloit, AVis. ^Įergina 
jeszko tikros savo motinos su 

gales 
*s.

v i Teze, jog d a yra gyva ir 
prispaust jaja prie szirdii

Nepaprasta tai jauslu kūdi
kio, kuri trokszta savo tikros 
motinos, kuri gal ne yra verta 
meiles josios kūdikio, kuris ne
pažino motiniszkos meiles nuo 
jaunystos. Tokia

ižgama kuri atsikrato 
nuo savo kūdikio, kuri persis
kyrė su juom tikėdamasi, jog 
suras geresne apgloba 
svetimus ne kaip jiji 
duot i.

Del kūdikio 
resnos vietos kaip prie savo 
motinos. Szmotelis sausos duo
nos, suvalgyta prie szono mo
tinos yra gardesne ne kaip 
kepsnis pas svetimus, norints 
tai butu gardžiausi.

Didžiausi* linksmybe kūdikio 
yra jojo motina. Jeigu josios 
neturi, kūdikis jauezesi

motina v ra
t i k ra

pas 
ęali jam

nesiranda ge

nelai
mingu per visa savo gyvastį ir 

nesngražys tosiosniekas jam 
linksmybes.

Galime dalvtis nubudimu to
sios mergaites, kuri paaugus 
ant moteres, geidže surasti sa
vo tikra motina ir atleisti jai 
prasikaltima, kad tik būti prie 
szono tosios, kuri jai davė gy
vastį.

Llant ka tik atgabentos bez- 
džionkos isz Afrikos, nepastip- 
tn isz nuliūdimo, zoologiszki 

virszininkai

f

nuliūdimo,
(žverinyczios)

apgarsino laikrašz-
*

pajcszkodami žino-cziuosia, y 
gaus kuris mokėtu jaises pra- 
linksmyt. Ant tojo apgarsini
mo atsiszauke žmogus, kokis 
tai Danielius Duncan isz La- 
mesca, Kalifornijos, kpris irp- 
reiszke virszininkams, buk ji
sai buvo priverstas po susimu-

*kys kelis vagonus markiu, tada szirnui laivp, pagyventi kelio
lika mot u ant apipintos salos 
A f rike ir gyvpųti terp daugelio 
bezdžionku vispkio sztamo.^sz- 
inoko jisai juju kalba ir pnpro- 
czius, todėl geidži* apturėti tą
jį darba. ‘

9 4 • *i

Darba aplaike ir dabar’bez- 
džionkauje su beždžionėms.

jam permainys doleri.
Tas atsitikimas del dauge- 

f lio gali būti juokingu, bet del 
tuju ka yra npsipažinia su te- 
hyriais laikais Vokietijoj, tai 
kitaip tasai dalykas persistato. 
Sziadien vokiszkos markes ne 
turi jokios verties, ifes rusisz- 
kas rublis daug daugiau yra

<1

vertas.

4
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Gal skaitytojai skaitė žinu- 
spdogimA ’___ ___

Yorke, kada tai * motina iszejo 
isz namu. Tyrinėjimas parodo, 
buk toji ižgama motina Jonie
ne Varga, apleisto ka rusinu 
szesziu metu vaikiuką, po tam 
uždegė iszejdama in miųsta.

te apie

ne Varga, apleisto

*

kartus tiek brangina koja ne 
kaip gyvastį* žmogaus, sndže • • • • i » ir • » t •jai iszajszkino:
žmogus 
penkiolika 1 • *

o poniui e su ponkeis i nks
tą nežeis doleriu pasogo, galėsi 
sau surasti kita vyra o gal ir 
geresni ne kaip buvo tavo pir
mutinis.

i'iu

Kitos kojos 
negali .pirkti 

tukstanęziųs dole-
lie’iiž

Dirbtuveje Phoenix Knitting 
Mills, atsitiko nepaprastas at
sitikimas vagystes, 
nepaprastas, bet buvo isztikru-' 

neprilygintas atsit ikimas, 
panaszios vagystes atsitin-

RasZome

jų 
nes 
ka dirbt u vesią po visa Ameri
ka.

n’nias darbininkas tam fabri
ke pavogė visokio szilko ver
ties ant keliu tukstanezin dole
riu, o kad tasai atsitikimas už
sibaigi* nepapraspii, todėl ver
tas yra paminėjimo.

Paprastai suimtas vagis yra 
baudžemas kalėjimu, o darbda
vei praszalina isz darbo vagi, 
neduodami jam progos pasilai
svino. Ir szitam atsitikime kai- a
liniukas buvo dideliam pavo
juje praleidimo keliolika melu 
kalėjime.

Bet virszininkai fabriko ne
norėjo nubausti kaltininku, nes 
pasirodė žmonimis suprantanti 
gerai žmogaus silpnybes, dova
nodami vagiui* jo jo prasikalti
mą. Netik tai, 
adgal prie darbo, 
ejti tiesum keliu
jojo nusidėjimą, duodami jam 
proga uždirbimo maisto dvi 
savo paezios ir vaiku.

Tokis pasielgimas 
žmogiszkumu, 
pasirodo

bet da priėmė 
idant galėtu 
ir gailetis už

maisto

vadinasi 
virszininkai 

;e radėja is 
kokiu mažai randasi sziadien 
ant svieto.

o 
t ikrais <T

Iszejo isz spaudos
Liet u vos 

arba Baltojo 
’ paraszeI y

Aepri- 
Kaleji- 
Teroro 

Z. Angarie-
Iszleido Amerikos Liet.

i k

klausomos 
muose, 
A ukos, 
t is.
darbininku literatūros draugi- 
je, leidinys No. 11.
spauda, 
centu. 1
K. Steponą vieži ns,
693, Cliffside, N. J. — Ac^iu už 
fjrisiųntima.

Laisves” 
Preke 20

4 4

Brookline.
Gausite pas sekretorių

P. O. Box

----------- i,------------------------ ------ --------

NAUJAUSIO ISZRADIMO.

I|el praplatinimo musu biz
nio mes parkuosime pusdykiaipuoli ! linu, 

visaip margintus dydžio 12x 
9>/o pel gromatu 
popieim už $1 • iit 
su kitokiu skaitymu.

■Pipigus galite siunsti kaip 
kAtram gerpiuse. Pasieto žonk- 
'leleis, czekeis, ar apdrausdgmi 
laiszka. Perkupcziams taipgi

raszymo 50 
t ), kiekvienas

kAtram gerįause. Pastoto ženk-

iii Szenndori arti

y O j toji meile ir apsį vedimos! 
Kiek tai atposza gero ir blogo 
terp poru.

Suejdnvo abudu ant plento 
ejnauczio
Fmidros insimylejo (?) ir imt 
galo likos suriszti 
terystes - - - -

Abudu buvo jiiuni kaip tai 
sakoma, “snarglei. 
karsztis užgeso g ... 
ko tiktaį loji szalta, priversti
na meile, isiiprbto savo kvaily
bių, tiesa dirstelėjo jiems in 
akis ir juokėsi isz juju Jkvailu-

I’radėjo vienas kito ne- 
kenšl, įasąi sh k ramentas mote-

mazgu mo-

J1 Mėilos 
greitai. I*asili- 4

Saule jau buvo kone nusilei
dus. Bpvo tai pyjkus Liepos 
vakaras, 
miesto 
kurie skubino namon iii arti- 
mus kaimelius, 
perleist terp savo milemu. rferp 
ejiiancziu, galipyi buvo pate 
i n y t <| ū (| a rb i n y k ii š kai Įia n cz i u s

Keles vedantys isz 
k imtojo darbi Dy ka is,

idant '■nedalia

ejįjumo^iu, galipui buvo p
•' ' ' * , 1 ė ' h ’

terp saves apie labai svarbu 
dalyku. Galima buvo tai roget

mo.

Laike susimtiszimo trukiu 
anLIllinois Central, vienas ke
leivis likos užmusztas, o kitas 

sydas 
pripažino 15,000 (loleriii atly
ginimo, o naszlei po užmūsztam

vaiko New neteko kojos. ,Vio!iam

laiszka. Rerkupczinms taipgi 
parduodame pigini. Klausdami 
ko indekite už 2c. .pasato žonk- 
leB, <ieĮ atsakymo. (t.92 

Lithuanian Printing House 
1028 So. 2nd St., 
.Philadelphia, Pa.

PUIK! MALDA-KNYGELE 
“ANIOLAS SARGAS”

tikta i penkis tukstanezius. Ka
da naszle užptotestavojd priesz

Visos feikalinfos maldos, Litanijos, 
»r _t.t. rj 
skurinais apdarais, auksuoti krasatai.

oki neiszmintinga atlyginimą
r užklausė sudžiaus, del ko tris

V*” } ' ,*'■/ f*'1

Puikiai apdaryta numestai*
" 4*,

Treke eu prleiuntimu tiktai $1.SO. 
?d3-6VMSHV5igooa a m

MAHANOY CITY, PA,

i
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ant to, ir atsiklaupus pradėjo 
melstis*

Ugnis praįdejo mažiulis. Ta
da Jonas su Antanu nusidavė 
in savo kaima. Kaimuoczei su 
kliksmais nuvede giara szmo
ta kelio mirsimą kuris iszgial- 
bejo dvi gyvastes nuo smert, 
po tam sugrižo vela adgalios.

#

Su muszante szirdže prisiar
tino Antanas prie savo grin- 
ežios, o prieszajs ji iszejo kai
miniai, po kuriuos apgloba An
tanas 
ežia.

Toji paregėjus ji paszauke 
su džiaugsmu. '
— (Jarbo Dievui jog

M
ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

ORDUNA” “ORBITA
“OHIO” “ORCA”

Tie laivai yra nauji ir moder- 
niszki visame. Geriausi del juru 

Į keliones, žinomi del gero patar
navimo ir vigados visame. Geras 
ir užtektino valgio paduodamas 
ant baitai uždengtu stalu. Szei- 
minios,’ moteres ir vaikai gauna 
specialu patarnavimu.

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY,

20 Broadway, New York.
arba pas vietinius agentus.
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buvo palikins savo paJįs'^ juju imliuįlusiu veidu.• * •
4 d

Mano pati labai serga.— 
bėjo vienas isz juju, — jau ne- 
deiię kaip nieko nežinau kas 
ton (ledasi ne aplaikiau jokios 
žinios. Kraujas mtfpd net su- 
sz/da gislosia kacja pamislinu,

* dailę kaip nieko
rytetes nudaA^j jiems sunkeny
be, Mielaisve, kąrtus. Ba buvo 
jauni, nežinan(i, nepraktisžki 
nežinoję koki* yra 
vedusiu poru.

Užėjo porinai nu,
iszmint ingesnes 

moteres, akis jam atsidarė; ji
ji geide patogesniu, turtinges
nių, meilingu ir biznierių.

Nesuprato g 
dam mate balta, 
da.

Ir tokiam tai 
kartume duszios nžgyme jiems 
kudvkis.

K ūdyk is
jieje žinojo apie Rūdyki ? Juk 
pat is buvo kud\ keis -------

be, belaisve, kąrtus.

patogesnes,

kai

nežinau kas

j

prideryste

jisai mate

gyvenimo: #juo- 
t—- baltam juo-

padėjime ir

mano Dieve, ka

jog gal... Nesirupyk Antanai, 
gal tonais nieko piktb neatsity
ko, l^a butu jiyn davė žinot ap- 
malszincpavo jojo draugas.

— Skubinkim Jonai, ba jau 
suvis sutemo ir kone devinta 
adyna. Per gin e ejti tai pa vė
jingas kolos; ba no senei likos 
užkluptas kokis tai ponas be
važiavo in miestą — tari* An
tanas — norėdamas nžmirszt

Tykiuos 
jog mus ne užpuls, ba ne labai 
isz Jo ka naudotu, dvi poyos 
drapanų mažai ka verti, o ant 
galo paskui mus da ejna darbi-

apie serga n te paežio.

Jiji milejo szokt, pasitinka- n.vkai atsake Jonas.

— Uarno lneviu .jog sugryzli 
Antanai, o su jo paezia buvo 
labai szlektai, priesz keliolika 
adynu mislinom jog nebagok* 
atsiskirs su sziuom svietu. Bu
vo ir knnygas. Per kėlės pas
kutinius naktis ne akiu negalė
jo užmerkt nes dabar aržiu Die 
viii, pasidarė jai 
migo «iesenei.

— Acziii Dievu, 
A n tarnui, — 
klausė tikros maldos geradejin 
gos moteries ir iszgydino ma
no pitezia.

Ligone isz tikrųjų 
geriau o po kelįu dienu 
pasveiko j r atsikeli*.

Garbe Antano, kokia sau už 
prasiplatino 

žaibas po visa aplinkine ir

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas 

J. G. BOGDEN
4 S. .Main St. Du Bois, Pa.

ĮCUNARDl
AR MANOTE^ ATSIIMTI 8
GIMINES IN AMERIKA?

sitarnavo,

geriau ir už-

— paszauko 
Sutvertojas isz-

1 urejosi 
suvisai

8 
ij

2629 Lietuviai atvazuos in czta 
izi meta.

y Leisk musu rasztinei Kaune pa- 8 
gelti jusu giminėms iszgauti pas- 
pertus ir vizas ir tinkamai juos 5purius ir V17.HS H Lili 

prirengti in keliono. 
laukti

Cunard laivas iszplaukia isz Eu- 5 
ropos kas 1

8 laivakortes

i

J
Nereikia 

turintiems 8

minimus, teatrus ir bambihiot.
J isa.i 

Sportus, 
dažinrejimo, 
szvontimo, o visuomem* reika
lavo mandagesnio pasielgimo.

< > jieję nieko nesuprato----
Viena, diena jisai susidrau

gavo su bomeleis, kurie ji pa
kursti* ir nuėjo pleszti -------li

kos suynitas ir aresztavolas!
Jiji atėjo pas skvajeri, sėdė

jo ant krėslo ir klausė \ iso at
sitikimo. Iszmetinejo jam jojo 

tinginystn.
Skvajeris josios

girtavimo
4

O

kaži ras,
kady k is

motiuiszko, pasi-

Kada teip ėjo valandėlė, An
tanas dirstelėjus

del vietos, 
Cunard Linijos laivakortes, nes

ropos kas kelinta diena. Cunard
i yra geros kelionei 8 

ant laivu Aquitania, Bercngaria 
ir Mauretania, gTcicziaUbia juru S 
kelione tarp Lietuvos ir Artie-

8 rikos. Del dauginus informacios J 
kreipkitės pils musu vietinius 8

Z agentus arba musu rasztiineje. g 
g CUNAltD LINE, g
8 25 Broadway, _

Now YorL

_______________________________________________________
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J

kaip 
nuo 

tojo laiko visi žmonis pagodo
je Antana da daugiau kai) 
priesz tai.

kreipk i t os
.I

pils musu vietinius 8

da )in deszini* 
.“ pn‘ regėjo stulpą ugnies ir kibirksz 

tys kuris augo kas kart dides
nis ir apszvietinejo visa aplin
kine. Vienkart paregėjo ugni
ni stulpą ir Jonas ir kiti darbi- 
nykai ejnanti paskui juos, 
nas paszauke in Antana:

-— Ejme greieziau! tai ugnis 
Va.laiczinosia gal 
pagini bos, ejme.

Antanas ne labai norėjo 
tikt ant to, atsimindamas apie 
sergante paezia namie nes atsi
minė sau jog gyventojai Va- 

reikalauje dides
nes pagialbes ne kaip jojo ser
ganti pati po apgloba geros 
kaiminkos 
deganezio kaimo.

I I l < 1 V I 1 J I ( *

reikalavo szaK kur kolei skyrėsi;

blogu pasielginia, 
ir vagysta.
klausinėjo, del ko josios vyras 
ti‘ip .darė.
apsako pradže
mosi lyg pabaigai.

Sk vajęris

Jįjį pro verksmus 
savo mergini-

gylei, 
tuju

in kalejinia. 
ir likos nu-

atsydtise 
dirstelėjo ant abieju 
kvailoku — nieko negalėjo pa- 
gialbet, nusiuntė 
teismas užsibaigi*
baustas ant penkių metu kalė
jime.

() jei pasuke, jog 
meiles ir moterystes rėmėsi a’nt 
paka.jaus, moksle ir darbe.

Teip tai užsibaigė- 
mas poreles kuri 
pakampes ir ant
plento, kur sziadien 
pauasziu

.vakaras.

t v irtu mos

H

Jo

reikalauje

laiczi uosiu

ir pasuko in szali

Naujos Puikios Maldaknyges.

Ka tik aplaikeme labai pui
kiu Maldaknygiu. Szaltiniai po 
$3. Balsas Balandėlės po $2.50. 
Aukso Altoriai po $1.50. Yra 
labai puikiai ir drueziai apda
rytos sk urine i s apdarais, auk
suoti krasztai lapu. t f.

/1
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reikalinga gerai sveikatai.

dabar
Geri

Vyrai ir moteris senesnio amžiaus kurie mažai 
te-paise dantų užžiurejimo jaunystėje*, 
kenezia už savo jaunystes neatsargumu, 
dantis yra

* * #

Doge grineze ir tvartas uki- 
Baltraus, Kaimuoczej 

prisižiurinejo nuleido rankas 
periinti baime ir nežinojo kaip 
imtis prie gialbinimo. Grineze 
ir tvartas doge kaip sziaudai. 
Baltraus ne buvo namie, o jo
jo pati paregėjus ugni apalpo 
isz iszgasezio. Apie gia Ibiu ima 
daigiu ne buvo neką mislyt, ba 
ugnis platinosi greitai. Mote
res mėtėsi gialbet Baltruviene. 
Kada., pasiseko joms ant galo 
privesi ja ja prie gyvasezio,
pirmutinei josios žodžei buvo.

— Kur vaikai ? ar iszgialbe- 
ti?

Niekas ne galėjo jai ant to 
atsakyt ba dideliam sumiszime 
niekam ne atėjo ant
apie vaikus. Szauksma nelai
mingos motinos iszgirdo ojnan- 
ti Antanas su Jonu.

Antanas iszgirdeS

ny ko

gyvenl- 
t raukėsi po 

subwav ”
daugeli

;a.lema matyti kas 
— Reporteris.

4 4

O‘

a

b /
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Pasiliko antru kartu t

te.

Alis.
prezidente.
Iflviii Coolidge, pati 

prezidenfo Buy. Valst, vela pa
siliko prezidente, bot szikart 
aplaike laja garbe pasilikdama 
garbes prezidente Mergaiezin 
Skautu draugavęs New Yprke. 
Mergaites pirma padovanojo 
Mrs. Ooblidge maisziuka pyra
gą ieziu kuriuos paezios pake
po. ‘

(

GYVENIMAS
MARIJOS PANOS.

mislies

graudin
ga verksmu Baltruvienės, ne- 
mislydamas nieko szoko in de- 
ganezia grinezia, o juodi da
rbai ne davė matyt regėtojams 
ar gavosi laimingai in grinezia 
ar pražuvo ugnijo. Užėjo lai- 
khs dideles nekantrybes. Visi 
akjrvai lauke sugrižimo Apta
rto. . .

Vos kelios sekundos perslin- 
ko, kad isz deganezio namo pa- 

žmogus nuo 
vaikais ant’

sirode apjiiodes

Mokykit savo vaikus valyti dantis su Colgate*.: 
Ribbon Dental Cream kas rytas ir vakaras kada 
prasiusi burnas. Visur reikomenduoja Colgate‘s.

Geri
Dantis

Gera 
Sveikata

in©
■S, #

Dr. Gedvylos TIKRA LIETUVISZKA TREJONKA 50c. 
Dr. Gedvylos MOTERŲ TONIKAS, vaistai sustiprinimui 

nervu, kraujo ir viso nusilpnėjusios moteres sudėjimo 
bonka kasztuoja tiktai......... ............................. $1.00

Dr. Gedvylos STOMACH BITTERS, geriausias vyduriu
valytojas ir sveikatos draugas, bonka kasztuoja .. $1.00 

gyduolių, 
czirkszliu del moterų,

« Didžiausias invairumas visokiu 
žolių, periupm,

j Katalogu siuneziame dykai. Siuuęziame 
j per paczta in visas dalis pasaulio.

t. GOODWILL DRUG COMPANY,
j 12015 Jos. Campau Ave ' Detroit, Mich.

lietuviszku 
extrakt u ir t. t. 
visokius vaistus 

A < 1 ręsa vok i t e *szi teip:

4

įl* 
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I

ik

N

111 
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12015 Jos. Campau Avė

dumu su dviem 
ranku. Vaikai buvo gyvi, ba 
ugnis dą ne insigavo in miegeli 
tube kurioje vaikai gujejo. Nes ;

perėji) slojfgsti 
grinęzios kad sztai puolė kaip 
negyvas. Visi mėtėsi prie jujo

doSjojo. Po kokiam tai hjikūi 
atėjo vela prie saves. Tada 
motipa is^gialbetu vąiku moto

Antanas vqs

~ w ir pradėjo liet vandeni ant vei-

SZVENCZIAUS1OS* atėjo vela prie saves.

Dekite savo pinigus in
Merchants Banking Trust Cof Banka

Visas pilnas apraszyinas apie 
Gyvenihia Szv,j Marijos Panos. 
05 puslapiui. Puiki knygele. 
Preke sii prlsiuntinui tiktai 25c..t c' j

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
MAHANOY CITY, PA.

'i. ,.”l < o

si jam in kojas , dekavpdama, 
nes j i są i atsukę: s

— Didžiaiise pa.dekuv.oue del 
mapes )ms, jeigu pasimels i 
sjjczytai už sveikata mano pa-

* '' ‘ ‘ . — Nu-

J

< t

ežios,, kuri guli lovoje.
'L? m i " ' y > .. ’ .

ip i * ■< jL. •

ežios,, kuri guli lovoje. — Nu:, 
džiugus, motina szirdinga.1 tiko

fe

. y ■'

V

I

1

Mahanoy City, P^a.
--------$--------

S Ta Ihjnka nori jumis patarnauti.
J Moka 3-czia procentą ant padėtu pinigu.
S -Nori idant kožnas vyntT;, moteris, vaikas ir mergaite pra-
J dėtu taupyti pinigūs ir turėti bankava knygute szitam 

Banking Trust Co. Banke.
Szita Banka prigelbsti savo depozitoriams pirkti savo 

lochns namus.
' j < T 11

Szita Banka prigelsbti jumis suczedinli pinigus.
Nori kad jus hutumet to Banko doppzitorius.
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A. SAULE

t Piemenelis
Raszo A. Czinikas

1

**

h

I

Į

■ I

I

4. J 3

f

i

%

Rasa dideleis laszais kybojo 
ant žoles; medžiai pamiižu osze 
ir treszkejo nuo vėjo, primin
dami boeziu laikus, kada visas 
krasztas buvo tanki, sunkiai in 
žengiama, giria kada tose gi
riose slėpės gaujos vilku, szer-
nu, lapių ir kitu miszko žvtriu 
žvėreliu.* Paukszcziai senai 
trauke
linksmino nuliudusias žmonių 
szirdis. Saule pamažu pradėjo 
linsti isz už miszko virszuniu ir 
skleisti szviesius, 
spindulius, gaivindama 
planeta.

—.Tonai., stajuch! prie galvi
ju, — budino Sakinis savo su
nu, kurs daržinėje, imsi kasos 
sziene didžiausia guszta, sal- 

miegojo. Pra-

Paukszcziai 
invairias daineles ir

bet szaltus, 
musu

nemažas, nosimi primenąs va
linga, raukszleto veido, piktai 
szyksztuolis, nemalonus, žilas, 
kokiu penkiosdeszimt penkių 
metu žmogus. U k i nesenai bu
vo pirkęs kolonijoj, o tėvo pa- į 
likimą, keletas metu atgal par-1 j 
davės svainiui, tam paežiam j 
kaime begyvenanezium. Džinu- i 
ges visas kaimas, kaip sužino- | 
jo kad Sakinis perka,nauja ūki | 
irsavaji parduoda, nes visiems 1 
buvo ligi ausu inkirejes. Sve- i 
timiems dar būdavo paken- i 
cziamesnis, bet saviems — tik- | 
ra Dievo bausme. I

— Asz jam kaili nutarkavo- | 
siu, — karszcziavosi
vėl varydamas keletą pavilio
jusiu karvių 
susziles, be kepures,-lopytomis 
kelnėmis, kuriu galus visuomet 
susukdavo ir virvele apriszda- 
vo. Gerklėj 
nes, mat.

tani paežiam

Sakinis,

in tvaria, visas

akis vartai

fe*

■

7

n

M

i 
k

džiai, saldžiai
merke mažytis akis, kasžiu ka 
pagalvojo, ir, smarkiai szokes 
isz patalo, nuėjo in trioba.

— Ar valgysi pieno? — 
Sakiniene

A *

1 * ’ f

/

1

pra
dėjo klausti Sakiniene savo 
sunu, kuris tuo metu avėsi ko
jas, apsukdamas jai dideliau- 
siais autais.

— Duok asz tau isztrinsiu, 
mat, sustyro, — 
sunaus atsakymo 
liaus ranku autus.

— Asz dabar valgyti neval
gysiu. Gal man, mamyt, blynų 
iszkepsi, o ?~
nesztr pusią urycziu, — kalbėjo 
Jonelis.
• — Gerai,
Tu ganyk ant beržyno, nes ji 
miszke tavęs neras. Dabar sku- 

varyti karves, nes kaip

nelaukdama
eme isz Su

Našlute gales at-

iszkepsiu, atnesz.

bėk 
parbėgs senis nuo lauko, tave 
nuoga, isZvis, mat. jau saule 
patekėjo,—ragino sūneli, kuris 
mieguistomis • akimis in visas 
puses žvalgėsi. Žinojo ir Jone
lis savo tėvelio žiaurumą, todėl 
po trumpos valandėlės, su gal
viju banda ūksi jo
Vienoj vieto,n^girsį7’kitdj jo 

didžiausiame

po miszka.

vienas
i

skamba

k

PRĮE STATIMO SZIO NAMO NETURBJp JO.KIOS NELAIMES.
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A.

mene.
f — klau

simus, pramerkęs akis. ■
j. (Miegok. Asz taip

— atsiikc Sakiniene ir jau 
v ■ ,ome svajoti.
Kcįiel mama iieiniegi ? —

n
80 1

— Nieko 
sau, 
pamažu

AS . V
• t N

tie svajoti.

*4

1

kramtė sziauda. 
kaip sako žmones, 

trpszkuli praszalina.
— Nu, ka ežia 

kaip balnis? Matai kokia szi-
lima, gal vaikas nebegalcjo su
vaikyti ziliojaneziu karvių. Tu 
žmoniszkai nepakalbesi — tik
ras, kaip isz akies isztrauktas, 
motina. Isz kur ta nelemta vei
sle? Kaip tave vaikai užaugę 
mylės? — Czia pat bestovinti 
Sakiniene eme iszmetineti savo 
vyrui. Tai buvo dora moteris, 
savo vaikus gal ir perdaug my- 

apsiredžiusi, kad ir ne
puikiausiai, .bet szvariai.

—> Daug neszvenauk ir eik 
kur reikia, nes greitai gausi in 
kupra! —
mas reko Sakinis.

— Tu* manės nemuszi! kad 
tu nesulauktum! Kam <*inei?! 
Gal asz isz patvorio 
ta ?! — szauke žmona.

— Dar tu man pamokslus sa
kysi, rugiu vagie! — baisiai in- 

ir puolė 
kuri nu-

linti,

p v k czi u n es i t verda -

isztrauk-

pykęs suriko Sakinis
muszti savo žmonos, 
metusi asoezius, pradėjo bėgti.

— Tu ne žmogus, tu tyromis! 
Palauk, užaugs vaikai, mes vi
si tau kaili iszraižvsime! — 
prie miszko stovėdami! Saki
niene balsu roke jr kaliojo*sa- 

kuris pamažu aminov o vyra, 
in troba.baisa;

miszke rėkauja:
— Muszka! Palsze! Dvilka!

— ir kitokie vardai 
miszko tyloje.

Saulute kas valandėlė kila 
augsztyn mėlynuoju dangaus 
skliautu. Karszti saules spin- • 
dūliai kiek viena troszkina ger 
ti. Valandėlė po valandėlės, 
žiūrėk, jau ir pusrycziai. Žmo
nes, kur pirma laukuose dar
bavosi, eina namu 
jn su grebliais, 

rankose.
Sakiniai. Pirma visos szeimV- 
nos eina Sakinis, viemnarszki- 

ir kažin ka masto, dažnai
J 

eidama, linksmai

ir rengės

mis

Kada

Valandėlė po

link, vieni 
kiti su dalge- 
Neatsilieka ir

ir, apkabinęs

nume

dėti ankseziau keltis ir

O

Szeimyna, kiek nusnudusi. 
kolos isz patalu, szienuoti, mie
guistomis akimis 
prie rugiu pjovimo. Sau h* ke
pino be perstojo.

nupjausime tiek
daug rugiu ? Szimet, kaip ty- 
czia, geri, — linksmai szneku- 
cziavo Mvkolas
Maryte, tarė:

— Tu, Mary t, paskui 
imsi Gerai? A ?

— Gerai. Tik tu neimk dide
lio pradalgio ir po daug 
kirsk, ne sunku bus imti

i 
psaneziu veidu, smalsiai Myko
lui iii akis žiūrėdama, 
Maryte. Verta, meiles Maryte: 

liemens pui- 
raudono 
nepikta.

ir po dau
y

ne- 
o ru- 

pedas prie pėdo, — szy-

plaukai geltoni,
kiaušio,
veido, meili, maloni,

skaiseziai

kalbėjo

1118 
krutindamas galva. Sz< imyna 
isz paskos 
re k a uja, sz n e k u c z i u o j a.

— Greit valgykit ir eikit pu
siaudienio nusnūsti. Reiks pra- 

\ (*liau
gulti, o diena pora, trejetą va
landų miegoti, — primindamas 
tartum ragindamas, sako savo 
szeimynai Sakinis.

— Gerai, gerai, — atsiliepia 
Mykolas, kuris buvo pamilęs 
Maryte, taip pat tarnaite, ir 
žiėma sakėsi vesiąs ja.

Pagaliau visi suėjo in padail
gine, sukabino dalges, greblius. 
Szeimininkas paėjo 
nes, pažiūrėti,
galviju. Nieko nesimatė. Saki
nis ėjo gryczion, manydamas, 
jog tikrai galvijai bus Jonelio *♦ j / • • j V*’! 1

už darži
ni’ nepargena

pamesti, ir vi^as užsidegė pyk- 
cziu.

Dar neparginei — klausė 
Sakinis savo žmonos, kuri tuo 
metu neszesi 
deni.

— Gal pamėtė. Parbėgo ke
letas, o daugiau ne 
simato.

Šakinis
ąnt savo sunaus, inejo in dien-

neparginei

isz szulinio van-

vienos ne-

dar labiau supyko

darži, ir mato — dvi telyczios 
ir trys senes, 
vienos.
v — A, vaikas!
yarn kaili nulupsiu! Nu! — 
kaip padūkęs eme rėkauti Sa.r

o daugiau — ne

Asz jam gy-

kinis, isz diendaržio eidamas. 
Tai buvo vyras liemeningas,

ll' ''W'l

Mykolas buvo visas Marytes 
gerąsias puses pastebėjęs, to-
del labai, labai ja pamilęs.

— Greicziau! Nedelioj pasi- 
— suriko Sakinis, 

var^lamas keletą karvių isz 
diendaržiu. — Jus.pjaukit 
smagiai, neiszdykaukit, nes be
žiūrint reiks vasarojus valyti; 

sznekejo szei-
myninkas troboje, inbeges pa- 

szeirny-

kalbėsite!

asz iszgenu, —

žiūrėti, ar jau iszejo 
na in lauka.

Du tarnai 
iszsirenge rugiu pjauti. Sali
nis, iszvares galvijus, 'sėdėjo 
troboje. Sėdėjo, sėdėjo4 ir pra
dėjo iszmetineti: •

— Kad ne tu, senai bneziau 
žmogus buvęs per tav^er negali
ma insigyventi, per tavo ran
kas viskas eina...

— Kad ne asz, žinok, tu bū
tum nei to ūkio nenupirkes... 
dar, mat, ežia burba.... Ne sztu- 
ka anais laikais asztuoni szim- 
tai rubliu, arklys, kelios kar
ves, o drabužiu — pilnos skry
nios, szepos...

— Tylėk, tylėk, nes gali vėl 
kelis kartus apie namus apsuk
ti,—suniurnėjo, Sakinis, trauk-

ir dvi tarnaites

iszvares

per tavo ran-

arklys, kelios kar-

i
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— maniu nemiegi i — 
vėl pradėjo; klausti Jonelis.

miegok, 
Sakiu lene. —

.............................. _ 

dien nutiko, tai laimingas, kurs 
rupeseziu ir sielvartu nepažįs
ta, — maste lhil*bora, žiūrėda
ma in savo maža sūneli.

Gamtoje jokios gyvos Tlva- 
sios, tik miszkas oszia. nuo va
kario vejalio. Sakiniene dažnai 
atsikelia, apeina kaimynu lau 

apžiūri, pasi-
• ne-

• •> ! . i

sūneliMiegok
— vėl paragino
Jei dar neprisimenit! kas szian-

'! . ■ i|M *

J
f 
b

I 4

’Hm veli ieva
•Jeigu

darosi Skulkine, 
merginos už munszai- 
ne ymasi vaikine, 

žinoti 4 dolerius
kaszt iioje bonkute,

Tai loji trauke gerai sesute. 
Maitele

"¥'1#' '’J'!
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O reiki**:t^i':

t
kus, savuosius i
dairo, paklauso, bet niekur

4]

1
iJi

i

0Žiffl A■ ... <Ar"V m- i*®?

1V . 1
matyti, negirdėti, galviju.

Szimet Chicago likos užinuszta apie 600 žmonių ant ulieziu 
can Furniture Mart and Exposition namo kuris yra dydžiausiu ant svieto,

bet prie statymo Ameri-
nepatiko jokios 

nelaimes, norints jau pastatyta penki laipsnei. Kontraktoriaitikysi, jog užbaigs narna be jo
kios nelaimes, nes stengėsi visom pajėgom- užbėgti visoms nelaimėms.

— Te te! tete!

tęs szvarka.

niui per uosi ir per gerkle.
karves, kur 

iszleidai, pradėjo zylioti ir nu
lėkė, kaip pablukusios in misz
ka! asz nebegalejau nekaip su
turėti! — nuo kleeziu szauke 
Sakinio duktė, bijodama ineiti 
in gryczia.

— Kam paleidai ? Nerekauk, 
bet tuojaus eik ieszkoti! — su
riko szeimyninkas ir, užsime- 

iszejo in ežia pat
esanti miszka.

Miszkas tankus, i 
žingsniu žmogaus arba 
lio nematysi. Eina 
viena miszko puse*, eina in ki
ta, paklauo, bet niekur nieko 
nesigirdi. rTik uodu zvimbimas 
miszui teikia kasžiu kokio keis 
to, monotoniszko, 
jauku, ir liūdna darosi 
niui klaidžioti po miszka.

— Dabar užmusz vaika tas 
bjaurybe,—skusdama vakarie
nei bulves, viena sau aimanavo 
Sakiniene. Tai buvo drūta, gr& 
žaus sudėjimo, gero budo mote- 
riszke. Visuomet bijodavo ji 
savo vyro ir norėdavo, kaip

valgi*.gardžiausius skanėsius 
Barbora, jo žmona, sueziupusl 
isz kamaros apiplyszusia ska
rele ja užsirisze ir leidos misz
ko pusėn vaiko ieszkoti.

o♦ >
Visa gamta vešesne rados. 

Isz visu pusiu sope didelis rū
kas, o saulute buvo nesenai dar 
pasislėpusi už miszko virszu- 
niu. Sakinis, priėjės prie szei- 
mynos, keistu balsu pratarė:

— Eikite namo. Kodėl szian-

gamta

•— biieziuodamas 
kalbėjo Jonelis.

4
--- Nudeginsiu visiems kaiti! 

iezko- 
ar sziaip gero

levui ranka

pri> Segusios blavei 
užsilaikyt,

•Jokiu geryniu in burna neymt, 
Pakol 21 nuturės meto. 

Žinoma, jaigu kas mato.
Jau isz tokiu vyras nauda

— Ar ugny siMege, ar k a ? - 
liūdnai stiaimanuoja ir grįžta 
atgal in daržine, pas Joneli.

Kiek tos
Nespėjo ir 
jau auszo. Sakiniene irgi 
stebėjo, 
kaip suskambėjo laksztingalos 
daina;

— Jurgi u k, 
gink! Kinkyk, kinkyk, kinkyk 
Paplak, paplak,

vasaros nakties 
szianakt sutemti ir

nep'i-
kaip praėjo naktis,

4

I

■r'lh
M 

no- 
t u ros.

I\;iip su lokiu blaivininke ap
sives, 

o iiokurio.- ir kiloki geryma 
t rauke,

N<* uuMisirauke.
Szrnadorio ir

i -i 
J

įJurgiuk, J u r 

paplak! Va
žiuok, važiuok, važiuok!

— Brekszta 
dar karta.
matysiu, — 
ir renges eiti.

Eina pakalnėn, 
paklauso.
kaimynu rugiu lauko pusėn, ir 
pamato isz Ainiszkio viena po 
kitos betraukianezias karves 
in rugius. Sakiniene nusidžiau
gė, kartu ir supyko. Kaip ve
jas bego ton pusėn, jas suvari- 
nejo in viena krūva 
va gine namu link.

— Per nakti buvo įiur 
sugulusios, o ryta, 
gins sumislijo eiti, 
Viena galvodama, 
karves namo, 
Girdėjo Sakinis, 
budino tarnaites' 
jam liūdna daros, kam jis dei 
tokio menko dalyko, tiek daug 
piktumu buvo pridaręs.
staiga susigriebė:

— Asz visiems 
ginsiu, 
viau rados sieloj.

’ 5.
Saulute palengvelia lindo isz 

už miszly) virszuniu, vėl sklei-

Tu parkuci, žioply! 
damas vadeliu 
virvegalio, keikus Sakinis.

— Bėk! Bėk! — suriko žmo
na ir iszstume vaika in priean
gi. Sakinis eme vytis.

— Tau taip ganyti! tau taip 
ganyti! Asz visiems kaili nu
deginsiu! — kirsdamas vaikui, 

i virvegaliii 
szauke senis. Jonelis cypė, lyg 
szunytis, o Sakinis vis musze.

— Ka tu dirbi ?! Tyronai tu ?! 
— pasigirdo motinos balsas.

— Asz visiems kaili nude
ginsiu! — - muszdamas vaika 
gėrėjos Sakinis

— Bėk! Bėk! 
ir iszstume vaika

už penkių į (|jeil taip inirszotc jn pjovimą ? ^ur Papuola, geru
gyva

sakiais in

ūžimo ir
Sa k i -

vvro ir 
galima, intikti.

Jau saule senai parvirto dan
gaus žydriuoju skliautu vaka
ru pusėn ir žere nebe tokius 
kai’sztus spindulius, l'-odn misz 
ke— kaip isz maiszo prakiu- 

Sakinis, užsidegęs didele 
.po miszka di

me-

karvių kaip nėr, taip 
kinis nelaužo galvos, 
Jonelis, gal kur

ro.
toszi, vaikszto
(lėliais žingsniais, kartais 
gindamas net risezia bėgti, bet

nėr. Sa
ku r v ra 

pasiklydo ar 
taip kokia nelaime isztiko, — 
jam g< 
lėtas
tęs, piktumas veido iszraiszko- 
je didėjo. — Vis tai paę/ios su 

palauk,

galvijai rūpėjo.
veidas, kaip nagine rie-

Rauksz-

valkais darbas, palauk, vi
siems nudeginsiu kaili, — im
damas in rankas stora vyti, 
renges namo eiti.

stora vyti 
Tik staiga 

lyg kas-žin kas šmikšėjo. Saki
nis atsistojo, paklausė, pats isz 

Toli vėl 
šliukšėjo. Sakinis vėl surėkė, 
taip smarkiai, kad Jonelis, pa
žines tėvo baisa, visai nutilo. 
Dar karta Sakinis šmikšėjo ITet 
atsiliept niekas nebeatsiliepe. 
ilgai szauke, uksijo, Šakinis, 
szaukdamas vaika, lyg peleda; 
norėdama priszaukti maža, dar 
nieko nesuprantanti, kiszkeli. 
Vėl.viskas nutilo, nurimo. Sa
kinis 
link.

— Nudeginsiu visiems kaili. 
— burbėjo Sakinis, jau, visai 
prie gryežios priėjės. Smarkiai 
trinktelėjo

visos gerkles surėkė.

smarkiai leidos namu

• durys ir Sakinis 
pasijuto esąs gryczioje.

— Tu viską taip padarei! 
Senai bneziau žmogus buvęs!

■ I I. ’ 1 ! :l i 1 /

— skaudamas Sakinis puolė 
muszti žmonos, kuri tuo pietų 
kas-žin ka apie pecziu rnoszes.
— Tu mane gąsdinsi?! Pakol

4 '

tavo- vaikai užaugs, tu pas 
A brapma busi I Įaiike stovė
damas reko, o žmona, kiek be-

*'0 ■

A b ra omą busi! Jauke stove-
' 0 < I 1 M * ’

inmanydąpia, bego tolyn. Ro-
ra’

sustojo. Vyro nesjipate
trojotii, varsnp inibc|fiiH, 

' i. Saki- 
n is* sugrįžo įn gryęzia, atsisėdo 
ant lovos, ąpt kojit
rudino, kad muses nplistu, isz-

kaip isz kamino, voržesi Saki-Į taip gardžiai, kaji 
-v

daigas didele pypke, Durnai,

/
f t

szlapi rugiaiMat, jau rūkas, 
negerai surisžti. Eikite namo.

dėduk, bu-— Kati tamsta, 
tam mano kirszliu, ot, ka saz 
noriu ir kodėl taip ilgai kerta
me, — atsiliept* Mykolas, o Ma

li uszvitorvtei isz

ant lovos, ix^sUnete
1 muses i

apt kp.iii

sieme ipypke įr tTąųke tĮiupusį 
o4, voiios, jis) 

'- į

4

rvtuose. Eisiu 
pažiūrėti, be nepa- 
raininos įiakiniene

pasidairo. 
Pagaliau pasuka

ir paleng-
. veidas 

džiausmo.
— Tikrai mane Mvkolas ves. 

Ot, busiu laiminga: darbo bus 
rupeseziu taip pat; 

galvo-
mažiau,
Mykolas toks geras, 
jo viena, o sieloj džiaugės be 
galo, be kraszto.

Po trumpos valandėlės^ visi 
leidos namu link, juokaudami 
klegėdami. Jautės laimingais 
Mykolas, jautės Maryte, jautės 
ir kiti, tik Jonelis vienas, po 
miszka beklaidžiodamas, aima
navo savo nelemta dalim. Bė
ga in viena miszko puse,'bėga 
in kita, bet visur tuszczia ir 
lankstu; medžiai oszia, pauk- 
szcziai cziulba...

— Kur asz dėsiuos nelai
minga,

Žiauriausio vargo slegia
ma, —
Pasigirdo 

nas.
dejavimas liūd

Ir isztikro, nejauku jai buvo:

— vėl suriko
Sakiniene 
pro duris.

— Tau dabar kaili iszpersiu! 
—*- suriko Sakinis ii* drožė ko
letą kartu savo žmonai per pe- 
ezius. — Va t,
kai, o dabar tau,

užaugs tau vai- 
— kirsdamas 

žmonai gėrėjosi Sakinis.
Sa kiniene iszsprnko 

ka. 1
in 'bul

4.
balose

karkliukas, iszkiszes isz van
dens galvute, kurkė

Varles kvarksėjo;

Varle prastas

* 1

nors 
mat, in ru- 
- taip sau 
parvariusi

c jo in gryczia. 
kaip žinomi 
eiti melžti;

Tik

kaili nude-
ir Sakiniui lyg leng-

vaiko 
namu

galviju taip pat, 
neapeita, visur

apsiverkia. 
szaukti Joneli: •
džiai

nėra,
ruosza 

nėr tvarkos, vakariene nevirta. 
Pamažu, truputi paėjusi, grau- 

ir pradeda

— Joneli! Joneli! Eik ezio- 
nai! Uu! IJ! Niekas neatsilie
pia. Eitu Sakiniene in giluma 
miszko, bet,bijo pasiklysti. —
Reikia dar viena karta suukso- 

Sakiniene ir isz 
U u!

ti, —.pamape 
visos gerkles suriko: - 
EuJOu!..;^ 

—
sakysi? —

. <1.

ežia. Ka,>motut, pa
ežiu pat bestovįs 

Joneliį atS’įliepe. 1
— Kur tavo karves*? — klau

sia motute.“ į
— Isz ryto pamecziau. Visa

Asz

diena ieszkojau, bet negalėjau 
rasti. Visa miszka iszmaisziau, 
— stovėdamas prie motinos, 
raudonas kaip burokas, kalbėjo 
Jonelis. Jei buvo toks raipus, 
rimtas, lyg butu senas, suaugės 
vyras,

— Eisime namo. Nebijok, ta
vęs niekas nemusz, — 
Jonelio motute.

— Neisiu, neisiu, — spyrėsi 
tolyn Jonelis.

— Nieko nedarys, klausyk 
manės,
vedėsi sunu namo. Jonelis, juo 
arty n’namu, juo labiau spyrės

kalbejo

— kalbėjo Sakiniene ir

taip .gra
žiai, kad, rodos, buk ilgiausia, 
klausyk per dienas ir naktis.

suterimelis, 
bet, žiūrėk, kaip gražu klausy
ti choro. Tai savotiszkas Lietu
vos paniurusios gamtos pagra
žinimas, ir toks varliu kurki
mas daro gi

Geg u ž i n i a i va ba 1 a i 
nustoja skraidyti, kiekvienas 

nori pasilsėti 
mėnesienoje ir pasi- 

gam tos
T

ir toks 
gamta’ lyg užburta.

pamažu

gyvulėlis, rodos,
gražioje
grožei i s t (‘buki ilgom i s 
grožybėms. Viskas nutilsią 
nutilo ir tik ka skambėjusios 
daineles.

į.

Tik staiga .pasigii 
ta szirdi žavinti dainele:

r ii S-

bet szaltus, spin- 
rytas, kaip vakar. 
Joneli kelia nebe

de szviesius 
dūlins, vėl 
Bet dabar 
tėvas, bet motute. Motutei gai
la savo mažojo sūnelio, bet nie
ko nepadarysi, reikia kiekvie
nam žmogui, kol dar gyvas esi 
dirbti, krutėti.

— Eisiu ir pakelsiu Našlute, 
tegul abu iszgins, 
kelti sūnelio,

— eidama 
svajojo Sakinie- 

ne. — Kelkis. Eik ginti, 7

-- Viekas nurimo, 
Viskas nutilo:

Vienos tik žvaigždes
Mirkczioja, dega...

Dainavo ja keletas
ežiu keturiais balsais. Suskam
bėjo jos aidas miszke, ir vėl ty- 
| v • • V • 1 • 1

mergai-

lu, ne mažiausio ūžesio ar bil
desio. Vieni žmonelių ramiai 
ilsėjos po sunkios rugiapjūtės, 
kiti grožėjos Lietuvos gamta, 
treti kita ka veike.

Sakiniene sziandien su Jone
liu daržinėje nakvojo, jai buvo 
nelinksma,* nejauku.

A ** 1

bu
dindama. kalbėjo. — Nakti ra
dau in rugius beeinanezias. 
Parvariau. Eik, Našlute pabu
dinsiu ir galėsite abu ginti, o 
ta tyrona tegul Dievas nubaus. 
Nesudykim kitu, nebūsim Die
vo sūdyti, — pridėjo Sakinie
ne, eidama in gijyczia.
Galas. Vienvbe.

JAU TURTmT
Lietuviszku Szokiu

♦ ^W i., Ii^ii . «H||

del Orkestru.
FOLIO (DALI) No. 1.
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- Kiek pas mane važiavo,. Winaati 31 Populariszku

Mahan o ja us 
valkatos,

Isz tu nu Ims geros motinos, 
Yra teip netikusiu, 

Nuo dorvbes atlikusiu.
Sėdi prie kelio nieko nepaiso, 

Pra važiuojeiicziu bambiliu
pa vėžyti praszo, 

< > jus begedes, 
Ar jau kipszas apemes.

Kur jusu dorybe? ar visaidorvbe?
neturite,

Ant paleistuviu iszžiurite, 
Ar manote greicziau vyra 

gausite,
Nosur, visai susi valkiosite, 
Ligonbuteje pasibaigsite.

Prisakymus laužote. 
Ant tėvo ir motinos nepaisote, 

Da už gyvasties iszstenesite, 
Kaip bausme nuo Dievo ap- 

laikvsite.
Da turiu ir daugiau, 

B<*t kitu kartu pasakysiu kas 
tik žinau.

Sziadien da nutylėsiu, 
Vietos neturiu daugiau 

talpysiu. • • #
Trys moterėlės bambiliu pa

sisamdė,
Ir tris szpielius paėmė, 

Iszvažiavo in kita miestą, 
Badai in S....ta.

2 valandai,

ne-

Užtruko lyg nakti
O jau giedojo gaidžei, 

Kaip namo parsilialadojo, 
Da in salima ant vieno užėjo, 

Viena prikibo prie saluninko 
merginos, 

Jeszkodama priezinios, 
Mergina girtuokle pastūmėjo, 
Ta augsztienyka iszsirioglino.

Ir ka boba pradėjo daryt, 
Su nagais merginai drese 

draskyt, 
Žinoma ant žemes gulėdama 

O mergina ant saves turėdama.
Daug juoku isz to turėjo. 
Kaip bobos po saliuna stra

pinėjo. • • <
Johnstone užėjo geri laikai, 
Važinėje drauge mergos ir 

vyrai, 
tam iii slidus atsilaukinėje,

į
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Po
Su sa vo paezioms atsiskiryneje 

Po rodhauzius trankosi,
O vyrai kitur bardo jeszkosi. 

• ♦ ♦
<Ant galo nupiszkejau in Ka

nada,
Ka ižgirdau, tai jau gana, 
Bobeles viena pas kita slan

kioja, 
Apie namus visai nedboja.

1 O labiause mieste Toronto,

.'.yTį

h.Sį

' f i
'

'Hi

i "4 jO
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Lietuviszku Szokiu sekantiems 
instrumentams: 1-mai smuikai, 
2-tra smuikai, .bassui, violen- 
czelei, fletui, klarnetui A., 
1-mam ir 2-tram kornetui A.,

koki bneziau*galėjusi iszsirink^ 
ti vyra’?... Tas tyronas tam pa
ežiam kaime begyvendamas, 
apsukę man galva... Dabar tu
riu vargti... Tegul bus Dievui 
ant garbes... Tegul Dievas pri
ima mano vargus ir parodo 
tam
maste Sakiniene,.bet taip bal
siai, kad, arti stovint, viską ga
lima buvo girdėti, ka Sakiniene 
maste. Jonelis miegojo, in szie^ 
na. insirauses.

• »’ '' 1 1A U " ''.J, '

mano
balniui jo žiaurumą, —

trombonui (stipriausiam bal
sui) bubnui ir piano akompa
nuoti. b .

Preke kožnos ruszies 50c.
4 UI ii' I "S ■ Į/f'lIll. './lilt'll rh h Ii. • 1 1 ■ ii 11 - I

Piano akumpanuoti $1.00 
r '»i * M t ** v " ' J! * / -

Visos tos dalys wįpje knygoje

Ant vieno st ryto, 
Špl^ega in kuopa, 

1 namines

1

, Prisiminė Saki- 
nienei, kaip tuojau aleidavo 
Sakinis, kada tik pamatydavet 
pirszįiųs atvadavusius, gražiai 
iszsipuoszės, 

Teveli, asz pamecziau gal- neszdavos. ,

tipka ir koncertinai, kaip ir

atgal in miszka. Galu gale,mo
tutes primokytas,
ežiai hi gryczja. ŠAkįbi8 W’de-

i nėjo sta-

damas kas-žin ka. kalinėjo.I 

vijų#. pradėjo zylioti... dau
ginu nebepamosiu... dovanok,

t 1 ■’ - ■ ' 'II ’ •

Z

‘b dovanok

.. wJ 0 r

f1

<i t-'
Ii t

Isžgere pirmiause 
stuopa.

Gere per diena, 
Ne-ejpa namo ne viena, 

l)a lųiisei nusilaka, 
Ir susmunka.

Vyrai namo parejna,
Bobų jeszkot iszejna, 
Randa kur stubon,

Na ir tempe • kaip kiaules 
namon.

O-gi varga vyrai turi, 
Kaip girtuokle boba ir nie

ko neprižiūri.

iiiF

kiekviena dalis atskirai orkes-
I * 

saitu gąidu ar notų 
pilnaiulįanSdinti.

tros rakte. Nusipirkite seta 
t o busite

f

r’1

’ 1 ’ JA . 'p * ’’

ir dar alaus atsi*,’;,

— mano žiaurus ir ne-
, — jau vi-

"l »
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Georgi & Vitak Music Co t
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Ant. J. Sakalauskas
L1ETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

jaugia mada, 
pristato 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirksite POM NINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau gerinus parduoti negu kiti. 
333-335 W. Centre St., Muhanoy City

visokiems

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau- 
Pigi preke, 

automobilius

me.
Puplalszkal 

Truk-

O

ŽINIOS VIETINES. Isz Shenandoah, Pa.
H'

— Szi-vakara, Panedeli ji', 
Gedimino Klubo balius.

— Balsuokite
James ant (Ymntv Commissio
ner.

uz’Wm. (’.

Žmonis
Shennndonb Heights

ATSITSK TIK $l.G0
O gausi sallklo ir apyniu del 15 gor
ėsiu naminiu siaus su pamokinimu 
kaip padaryti Ir prisluntima apmoka- 

Geriausia stambi trajanka 60c
afba 6 pakelei už $3.30.
35c arba 6 pakelei už $1.75. 
žolių 30c arba 6 pakelei už $1.40. 
Knyga “Daktaras Namuose“ $1.00. 
kantlczkos |1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 60c. Elementorius valkams po 25c. 
Gyvenimas Szvcntuju $6.50. 
Altorius Maldų Knygele,
smagus drukas, prasto nbdaro po 75c. 
Mlnksztu abparu su kabe $1.60. Cclu- 
loido abdarais $1.50. Vainlkolia mažu
ke prasto abdaru 65c. Celuloldo $1.50, 
Mlnksztu abdaru $1.25.
popleros 30 gatunku. tuzinas už 65c.

M. J. ŽUKAITIS.
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

Aukso 
senovės

lt 
Balsuokite už Cvrus 

Palmer ant District Attorney.
t tarninke pripuola rin

kimai ant 
tiszku rinkimu,
pro szali truputi apie tai pakal
bėt ir gerai apsvarstyt politi
kių! padėjimą. Szimet politka 

ir nekuriu 
pat is ' nežino kur

Daugelis žmonių visai 
nesupranta tebyrio padėjimo 

tikietas paines. Pagal musu 
geriausi* idant 

kožfias balsuotu už republiko- 
niszka pilna tikieta, padedami 
križinka pirmutinioje vietoje 

kur dvde- 
padėta. Re- 

o iszpildysit savo u- 
privaluma, be jokio

gyvenanti aip 
r u goję, 

buk juju dukters yra užklupę- 
mos per ižgamas kurie neduo- 

inergaitems
ejna isz miesto namo, 
keli vyrai apsiginkltWJo.

Laiszkams

JONAS M. OISARIKAS
.Tirs IiiirMte Ageat

Apdraudžia (Insiurlnlu) Namus, 
Tavoms, Naminius Rakandui, 

nuo Ugnleti. 
•erlaualoae Kompanijose

Bli W, Mahaaoy Avė* Mahanoy City i

pražūti.

Tvircziausia Lietuviszka 
Banka

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.

Esiu po priežiūra Valstijos, teip kad 
pinigai sudėti mano Rankoje negali 

Priimu pinigus saugiam
palaikimui. Siuncziu pinigus in visas 
dalis svieto pagal dienos kursą, ir 
parduodu laivakortes kompanijų nu- 
statytams kainoms. Parūpinu Pasz- 
portus keliaujantiems in Lietuva. 
Viskas daroma teisingai, greitai ir 
pigiai. Raszykite apie kainas o gau
site teisinga atsakima. A d r esą vok i te:

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

UatavlMkBB Gmborfva

K. RĖKLAITIS
Laidoja Naatlrellua MI*1 

Baajaula mada Ir mokslą 
Tari oagslbtalnks mote re.

Prlelaaaaoe prekes.

M Wwt Bpraee Htreet 
■AKAITOI CITY, PA.

Ball Telephones No. 14>

CAPITAL rrocr UH.tH.H 
Barplaa Ir ProflU I5SI.S49.W

antri, grocent* ant Budėta 
ftalg*. Procentą prldedam prie jus 
italfl* x Baaažo ir 1 Liepos, nepai
sant ar ateMsat parodyt knygute 
ar ae. liet aortai kad ir Jus turė- 
tnmet reikale su musu banka, ne
paisant ar mažas ar didelis.

Bankas adaras nuo 9 ryte Ud B 
B»>let Subatosnls 9 ryte Iki 13 vai.

. . ..

> H. BALL, Prczldontan.
r Geo. W. BARLOW, Vlce-Prez. 
C Jos. E. FERGUSON, Kaperius.

4

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, vcpeliju, pasivažinėjimo ir t.t. 
520 W. Centre Si. Mahanoy City Pa.

CHAS. S. PARMLEY 
Real Estate Agent. Notary Public,

Jeigu norite pirkti ar parduoti savo 
. stubas, mes galime jumis tarno reikalo 

patarnauti. Randavojame namus, 
kolektavojame randas. Parūpiname 
visokius insurinęus ir teip toliaus.

Kampas Catawissa ir Market St.
Mahanoy City, Paj M

už

pavifttavu ir mieš
toj lel ne bus

baise i susima i sze 
kandidatai 
stvvi.

o 
nuomom\ tai

kada 
Badai 
ir ke

tina pavieszyf lokius ižgamas 
su kulkoms.

>' ‘•L*

<111 praėji i

su kulkoms.

isz kaireses puses 
loms litaroms yra 
publican, 
kesiszka
ergelio ir kirtimo tikieto. Svar
biuose, nesiduokite' prisikalbet 
pastumdėliams idant jus ves
tu balsuot kaip avinus iii bu- 
ezerne. Jau laikas būti vyrams 
ir balsuot patiems kaip vyrai;

ne duotis vestis už nosių kaip 
foreignereis

O 
tai paprastai su 
pasielgineje.

— Subatos vakara kum
Czesna suriszo mazgu moterys- 

su p. Klzbicta

sidej<
<

gatavus dra- 
ilitc gauti ste-

tes Jona Jones 
St inski.

Shtvoku baŽnyczioje pra-
> keturesdeszimts valan- 

lii pamaldos.

— Kam pirkti 
dužius, -jeigu g; 
luotą siutą ar overkoti už pi
gesne prėke negu szl oruose. 
Asz jums pasiusiu siutą pagal 
jusu rniėra isz geriausio ceikio 
nuo $.39 ir nukszcziau o overko
ti nuo $25 ir aukszcziau. Gali
te patys iszsimnkti sau mate- 
rijola o asz pasiusiu pagal nau
jausia mada. 'Cnip^Lo^vstinam, 
suprosinam ir sutaisom senus 
drabužius. Darbas gvarantvtas 
o siuvimas pagal naujausia 
mada: (N.9

Mat e u szas A1 a czu le v i czi u s 
kriaiiezius

507 W. Centre St.

:: DIDELIS BALIUS. ::

Rengia Gedimino Klubas isz 
Mahanoy City, Pa. Dalius atsi
bus Panedelio vakaru 5 Xovem 
bėrio, ta vakaru priesz rinki- 

saleje.
visu alsilan-

Norkevieziausmus,
Klubas užpraszo 
kyti nes galesite linksmai pra
leisti vakara. 1 užauga bus 5()ci 
vyrams, ir 25c. moterims ir 
merginoms.-------X_---------------- :----------- 

SUSIRINKIMAS.

‘)

M ahanojaus
viii Citizens Klobas laikvs di- 
deli politikos susirinkimą szi- 
vakara. Panedeli 5 Xovembe- 
rio, 7 valanda, mokslaineje. Vi
si kaiylidatai
yra užpraszomi atsilankyti nes 

svarbiu dalyku ap-^ 
varstvta kas-link rinkimu.

Komitetas.
TEMYKITE'

Pirmas Lietu-

ir balsuotojai

Pas skvajeri Giblona at
sibuvo nepaprastas 
liejimas 15 metu 
kurios tėvas randasi kalėjimo, 
o motina girtuokle ir priv(*rte 
savo kūdiki ant vedimo paleis- 
tnvingo gyvenimo idant moli
na turėtu kelis dolerius ant už- 
ganadimo savo neprisotyto 
troszkimo užpilti gerkit' gnzu- 
lia. Palicije aresztavojo koki 
tai Joną Sana kuris buvo prie- 
žaste snbjaurinimo mergaites, 
o ir kiti ja ja naudojo kaipo gy
vuli. Apsakymas tojo kūdikio 
buvo perimantis ir isz to nieko 
sau nedarė nes mm motinos 
nieko gero neiszmoko, o 
jai apreiszke, jog iszvež in pri
glauda Gero Pienu'iis in Rea- 
dingo, mergaite nudžiugo, sa
kydama, jog veluk tonais būti 
ne kaip gyventi pas paleistu- 
vinga motina kuri ja ja ant to
jo kelio priverto.

perklausi- 
mergaites,

sa v o

kada

SAULE

I ■c

Ženklyvos vestuves.

Į

I 
f

Ana diena atsibuvo vest lives 
Mrs. Kennedv 
AVashingtono su 
ffu, sekretorių 
ambasados. Svo<
pagal episkopolu ir luilgarisz-

• m l^lr '1

k u apejgu. 
...... ... ..... . . .........  . ........ I... ....

• 'Of

i szWheeler
Dr. P. Lesino- 
bulgariszkos

Iba atsibuvo

Sunkus szokis.
Morse Allen, studentas isz 

Washington High School liko,s 
iszrinktas dalybaut i 
konteste kuris atsibus
New Yorke. Jisai užvardino ta- 
ji szoki “Žaibas.” Iszszoka in 
ora ir spire galva su kojoms.

szokiu 
mieste

4* ❖ ❖

SAPNORIUS BUS UZBAIG- 
TAS UŽ DVIEJU MENESIU.

/

KUR BUNA?

brolio .Jono 
isz Suvalkų 

\pskr., Seiriju

Pajeszkau savo 
Zienkos paeinu^ 
Red., Alytaus J 
Para. Mikabaliu Kaimo; dau
gelis metu kaip Amerike. Gir
dėjau laid buvo Lietuvoje ir 
vėl sugryžo in Amerika. Jeigu 
kas apie ji žino mclpdžiu pra- 
ij<‘szti už ka. busiu dėkinga ar
ba tegul pats atsiszaukia. (1.91 

Ona Zienkinte, .
Box 11 S, W’ehrnin, Pa.

bus daug

Meldžeme nesiunskite mums 
pinigu už “Dideli Sapnoriu,” 
nes negalėsime ji užbaigti grei- 
cziau kaip už kokiu dvieju me
nesiu, o gal ir vėliaus, nes po 
atspaudinimui užims gana lai
ko apdarymas. Kada bus už
baigtas, tada visiems praneszi- 
me. Meldžeme pinigu nesiunsti 
nes tai mums padaro. daugiau 
ergelio, ir. užlaikymas nerei
kalingu rokundu.

♦ 0 ♦ i

UŽSIMOKA
A mk ' -.Į ■ ,‘i? “ ,

ihvestyti suczedintųs pinigus in

1

i

I

mum <
n
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PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO.
CUMULATIVE PREFERRED STOCK’A

•' /

[fl

f

Tamaqua, 
Seredos Vak., 

Yta 1923, 
Tamaqua,

:: DIDELIS BALIUS. ::

Rengia Sz\. Petro ir Povilio 
Liet. Parapijos isz 
Pa. Atsibus
Lapkriczio (Nov.) 
ant Uiberty Sales, 
Pa. Prasidės 7:30 vakare. Pir
mos Klasos Orkestrą.

Užpraszo visus atsilankyto. 
Komitetas.

Matykite szitus 
priesz pirkimą
Kecley Pcczius
Estate Ileatrolas
Maytag Skalbynes
CoHield Skalbynes 
Linoleumns arba

Idijonkes.
Ant lengvu 
mokeseziu

H. J. Heiser & Co.
27 E. Centre St.

----------------------------M"". ■'

Isz priežasties štoko van
dens, nevale naudoti guminiu 
paipu. Uždrausta sziuruoti 
porezius ir peimentus, mazgoti 
autombbilius, žodžiu: nereika
lingas naudojimas vandens yra 
uždrausta. Paipos, kranai ir 
t.t. kurios yra kiauros turi bū
ti tuojaus pataisytos nes bus 
tokiems vanduo sustabdytas, 
t.f.) Mahanoy City Water Co.

ARABISZKI SEKRETAI.
Arabiszki sekretai vra tikrai 

pasekmingi. Kas prisiims savo 
adresu, tai aplaikys rodą dy
kai. Raszykite ant szio adreso: 
Dr. Jmbco, 23641 roadway, Box 
9. Brooklyn/’N. Y. Pabandyki
te visi kurie yta ^usftlikiaųar
ba visai nuplikia. Slinkimą 
plauku greitai sustabdo, niežu
li ir pleiskėmis. Nilfidodaini 
szia rodą plaukai nieJįftdos ne
nuplinka. Raszykite^sziadien, o 
mmiipliksite.

B . * • A

Uždrausta

u
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VAKARIENE . B

ft

Sz. Juozapo Liet. R. K. Parapijos
35 metu Sukaktuviu Paminėjimui

------------ -------- I

Nedelioje 11 Lapkriczio
Norkevicziaus Saleje.

' Pradžia 8 valanda vakare.
, ,1' |’ ... lui

Griesz Lietuviszki Muzikantai.
Szokiai iki 2 vai.

Visi parapijonai ir svecziai sziuomi 
praszomi atsilankyti.

RENGIMO KOMISIJA
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Ihitumet turtingesni ant $22
szeru musu stouk’o (kurie kasztavo apie $1,000) kada pinna 

szerus Liepos mcnesije 1920 mete, 
procento at nesze net $227.50.

žmonėms pardavinėti tuos 
t o bėrio 192.3,

7..)0, (Jktoberio 1-mo, jeiku Imtumei pirkia tik 10 
karta pradėjome 

Xno tada iki 1 ()k-

t ik

<

Gaunate procentą uz szerus kas tris menesius, 1 Sausio,
1 Balandžio, 1 Liepos. ir 1 Spalio. Arba per meta 

tasai procentas siekia net
• ' f V ‘Vs

procentąta
I

Temykite ant szitu svarbiu dalyku:— 1 Prizini ėjimą per Publie Service Komisijos 
Pennsylvania suteikia protekcija del Kostumeriii, ln\estoriu 
2 Szitas stockas arba szerrai ;
juos procentai pilnai priesz mokėjimą procentą už Common Stock’a. 3 Apricz turė
jimą pirmybe kas link procento, szitie szerai teipgi turi .pinnybe priesz Common

ir del Kompanijos, 
yrft tai (kimulativ<*, todėl Kompanija turi mokėti už

jima pirmybe kas link procento, szitie szerai teipgi turi pinnybe
Stock’a iki sumai $100 ir procento už szera dalinime Kompanijos -uždarbiu ir nuo
savybes laike paiirimo. 4 Szitie szerai yra linosi nuo Pennsylvanijos 4 Mill Taksu. 
Procentas vra teipgi liuosas nuo dabartinio normaliszko federal Income Ttksu. 
5 Szit ie szerai pilnai inmokėti ir teip vadinami non-assessable. 6 Szitie szerai turi 
balsavimo tiesas ligiai kaip ir Common Stock’as. 7 Galima nupirkti 
mokeseziu, inmokant $5 už kožna szera o

ant lengvu 
po tam $5 ant menesio už kožna szera.

i

Ir geriausias dalykas apie szitus szerus yra; kad jie

YRA SAUGUS

Pennsylvania Power & Light Company
Pirkit szeruš 
no bile kokio 
szios kompa
nijos ^darbi
ninku, jie yra 
mus agentai, 

I

arba prisius- 
kite kuponą 
o gausit pil
na apraszim a

Pennsylvania Power & Light Company, 
Investment Dept., Allentown, Pa.

Send me illustrated booklet “How to Put Money 
and Information about your Preferredto Work”

Stock also details of Easy Payment Plan.

Name

Address /
I

/

*

81

Turim depar
tamentu kur 
norintiems 
parduoti sa
ro szerus, tai 
gauname del 
tokiu kupcziu 
kurie pirktu 
tuos szerus.

I

--------*1,---------------- . ........... . .................. ______

Valgiu Gaminimas Į
— I Ft

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam hame. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audėklineis apdarais. Pre
ke tiktai .

W. D. BOCZKOWSKI-CO. 
MAHANOY CITY, PA.

H : . i $i.5o

.Balsuokite už

Wm. C. James
Y T ANT

County Commissioner

Praszo jusu balso ir intekmes. 
/

Balsuokite už savo Tautiete

V. Dundzila >
ISZ ’ SHENANDOAH

Ant County Controller
/

'Ant Demokratiszko Tįkieto 
Praszo* jusu balso ir intekmes

e. o»

♦

BALSUOKITE UŽ

Dr. Geo. S. Hensyl
ANT-----  .

COUNTY TREASURER
(ANT PAVIETAVO KASIERIAUS)

I

• X
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I 1 Praszojusu* balso ir intekmes.
r
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