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ant vieno 
Kaimynai

BAISI NELAIME; 5 SUDEGE 
DEGANOZIAM NAME, KE
LIOLIKA APDEGE, SŪNŪS 

ISZEJO ISZ PROTO.
Plymouth, Pa.

Ketverga užsidegė salimas ku
ri laike Mare Szerakiene ant 
Main ulyczios ir greitai prasi
platino ant kitu namu. Ugnis 
kilo apie antra valanda nakti. 
Ugnis apėmė American sztora, 
kriaueziu szapa Jurgio Szimo- 
kaiezio, buezerne
niežiu sztora Millerio ir cigaru 
sztora (Hdfieldo.

Ugnije pražuv

Peskio, for-r m

Newark, N. J. — 
galėtu miegot isz 
savo paezia ir ketvertą vaiku 
idant neužmigtu ir nesikeltu 
isz ryto kad jisai galėtu mal- 
szei gulėti. Vž tai Vincas Pale
ki likos nubaustas 
meto in kalėjimu,
prisiege, buk Vincas teip pasi- 
elginejo su savo paezia ir vai
kais kone per du metus.
50,000 ANGLEKASIU STRAI- 
KUOJE WEST VIRGINIJOI.

Yorkville, Ohio. — Suvir- 
szum 12 tukstaneziu angleka- 
siu straikuoji* West Virginijui 
kasyklosia, per ka 50 tukstan
eziu vyru, moteliu ir vaiku tu
rės jeszkoti
unijos, nes neturės 
ir užmokėti randa. Straikas te
sėsi jau nuo Apriliaus menesio 
ir da pabaigos nematyti, nes ne 
nori pasiraszyti ant naujos su
tarties su locnininkais kasvk- 
Ju.

DU VAIKAI MIRĖ NUO 
MUNSZAINES.

rracuse, X. Y.

Szera k iene,i gmje pražuvo ■
50 metu amžiaus, Emilija Pei

li met u, augyt ine 
•s; \”iktoris Novros-

rauckiute,
Szerakiene
kis 38 metu, burdingieris; Juo
zas Jareed, 33 metu, 
gieris; I .auras Su h nekis 
tu, burdingieris,
paezia ir vaikus tėvynėje. Ap
deginti: Adolfas Vlega ir sze- 
szi ugnagesini kaipo ir suims

Jonas, 21 metu,

burdin- 
, 60 me- 

kuris paliko

nuosuszelpimo
ka valgyt

.\ i i. — In laika
dvieju parų užsitrueino du vai
kai, 14 metu Petras Fajetonas, 
kuri palicije surado parke ir 
14 met u mergaite 
Palicije isztyrinejo buk 
mirė nuo munszaines

■ *. 4 - -■

M. Jordan, 
vi i kai 

ir dal>ar • • Ib • 't < •t y r i ne ja k u rkr. i *a pini keM a • 
ja trucizna.
NORĖJO PARDUOT DU KU 
DIKIUS UŽ 140 DOLERIU.

Palicije aresz- 
itž tai,

vaika už 1(H)

New York, 
tavojo Katre Lafertv 
kad norėjo parduoti du vaikus 
už 140 doleriu —
o mergaite už 40 doleriu. 'Povai 
paliko vaikus pas moteria kur 
radosi ant burdo po tam aplei
do miestą iszsižadedami maži li
teliu. Gaspadine apgarsino, 
laikraszeziuosia, jog 
vaikus ant pardavimo ir tokiu 
budu norėjo 
gus už skole.

GAL DAKTARAI BUVO 
UŽSIGERIA.

Kewanee, Wis. — 
bauckiene užvede skunda prie- 
szais daktaro J. Beiliu isz 
Green Bay už tai, kad apsilei
do savo darbe laike operacijos. 
Motore turėjo antru kartu eiti 
ant operacijos, isz kurios vidu
riu kitas daktaras iszeme abru- 
sa, kuri daktaras Beiliu užmir- 
szo iszimt po operacijai. Moto
re skundže daktara ant 10,000 
doleriu.

Gaspadine
turi du

gauti savo pini-

I). .Jaku-

SŪNELIS TURI MAITYT 
TĖVUS. '

Indianapolis, Ind. —■— llgSZ- 
cziauses sūdąs nusprendė, jog 
sunūs yra priverstas maityti 
senus tėvus jeigu ant to iszga- 
li. Bernardas Lundv dabar tu- 
res iszpildyt prisakyma sūdo. 
Šunelis nusiuntė senukus in 
prieglauda del ubagu sakyda
mas, jog negali juju užlaikyt, 
bet ant užlaikymo automobi- 
liaus mokėdavo po 50 doleriu 
ant menesio.

v ra

PREZIDENTO

mirė

MIRUSIO 
HARDINGO NASZLE MIRĖ.

Marion, Ohio. — Fiorentina 
Harding, naszle po mirusiam 
jirezident u i Ha rd i ngu i,
praeita Petnyczia, nuo pervir- 
szinio nuliudimo.

Velione dirbo per 
savo vyro spaustuvėje kada 
Hardingas iszdavinejo laik- 
Taszti

17 metu

“Star”z
• *« • •

ir visame

Szorakienes, 
studentas Wyoming seminari- 

kuris
skausmo ir baimes. Kūnai žu- 
vusiu buvo baisei suanglijusie- 

likos

kl°>. neteko proto nuo

palaidoti ant ryto-

pagini bos, bet 
isz niekur pa

Ji li- 
ja u s.

Aiigytinc Szerakienos buvo 
iszbegus ant deganeziu gonke- 
liu szaukdania 
matydama, jog
gialba nepribuna, inbego adgal 
iii deganti narna manydama, 
jog gal kitur iszbegs laukan, 
liet nelaiminga pražuvo.

Buvo tai viena isz baisiausiu 
ugniu mioKto^^udiaiHimns-pa- 
sekmems pražuvimo tiek auku 
ant kart. Ugnagesini isz visos 
aplinkines pribuvo in pagialba. 
Pri(*žastis teip staigios ugnies 
lyg sziam raszymui nedažinota. 
Bledes dacis lyg 175,000 dole
riu.

Badai po Ugnei surasta dege- 
siuosia didelia samogonka, o 
kaimynai sako, buk priesz už
sidegimą namo buvo girdei 
smarki eksplozije.

State College, Pa.
czionais padare bledes ant $40,- 
000. Sudegė keli bizniavi 
mai.

Williamston, W. Va. — Czio
nais sudegė 17 namu 
mynu pasiliko be 
Bledes $78,000.

Middletown, Pa. —
karszapis o Uniontown sndege 
maszinszapis. Bledes $50,000.

Ignis

na-

50 szoi- 
pastoges.

>

Sudegė

aplaike nuo

AMERIKONAI UŽĖMĖ RU 
SISZKAS KASYKLAS.

New York. — Amerikonai 
dirbanti Krabo kasyklas Kem- 
rove, Siberijoi,
Bolszevikiszkos valdžios szmo- 
1a dirvos 150 myliu ilgio ir 40 
myliu ploezio kur randasi 170 
bilijonu tonu anglies. Toji loc- 
nastis susideda isz viso Kuznic
ki o, kasyklas Ko lez u gi n oje ir 
Prokopske kaipo plieno dirbtu
ves G u rieve.

PROTESTO-NEINLEIDO 
NISZKA GRABORIUIN

BAŽNYCZIA.
Elkhart, Ind. — Czionais mi

ro Italas, katalikas, kuris 
prieHz mirti prasze savo gero 
pažystamo graboriaus, kad už: 
siimtu jojo laidotuvėms. Gri

katalikas,

RADO MOTINA IR 7 VAI
KUS MIRSZTANOZIUS 

NUO BADO.
Harrisburg, Pa. — Medžio

tojai ana diena rado motina ir 
septynis vaikus mirsztanczius 

1 bado, kurie radosi ant kai
šenoje bakūžėlėje artimoje 

Medžiotojai atida
vė jiems visa savo maistu koki 
turėjo su savim ir nuėjo jeszko- 
1 i daugiau 
m v uos. 
apie tai 
motina ir 
in prieglauda.

nuo 
no, i 
Marvsville.

paemr 
saikus

VVHIS

del vargi ligos szei- 
Medžiotojai pranesze 
vai dže i, kuri

serganezius
Mot eres

szpszi mene
siai adgal ir nuo to laiko var
ginga motina turėjo rūpintis 
pat i .savo szeimyuolia.
JAUNAS ROCKEFELLERIS 

TURI TIKTAI $111,000,000.
York. — Jonas I).

seno

apleido szeimyna

sunns
I uri t ik t ai 111

Aew
Roekefel leris, 
Roeko fellerio, 
milijonu doleriu turto szeruo-
šia Standard Oil ('o. Jojo meti
ne ineiga 
lyg 13,200,()()() nuo tuju szeru. 
— O gal ne mirs nuo bado.
PAKORĖ DU VAIKUS, PO 

TAM PATI SAVE.
Massillon, Ohio. — Kada 1)< 

s ug ryži)

(procentas) daeina

>- 
uahlas Burkhart sugryžo isz 
medžiokles, rado ant sta'lo gro- 
matelia, kurioje jojo pati ap-

'•4 ....reiszke buk josios ir vaiku kil
nus suras skiepe. Vyras nubėgo 
tuoj in skiepą, surasdamas tris 
kabanezius lavonus nuo balkiu 
— pati ir du vaikai. Priežastis 
-tojo baisaus pasielgimo buvo 
neiszgydoma liga 
motore sirgo per keliolika me
tu.

RADO NEGYVA ŽMOGŲ.

ant kurios

Wilkes Barre, Pa. — Užmies- 
tije Gęprgętown, apleistoje ba
kūžėlėje, likos surastas negy
vas Vincas Miszkevicziiis, žmo
gus, kuris užsiimdavo vedžio
jimu neregiu ubagavime.neregiu 
Slieetva iszrode buk Miszkevi
cziiis mire nuo bado ir gervino 
už daug alkoholiuus. Likos pa
laidotas ant miesto kapiniu.

RADO 517,000 DOLERIU 
PO TILTU.

Youngstown, Ohio. — Kada 
darbininkai pa taisinėjo 

Lincoln Park tilta, vienas isz 
darbininku užtiko po tiltu au
tomobiliniu kaldra iii kuria bu
vo suriszta Liberty bondu už 
517,000 doleriu. Tyrinėjimas 
parode buk nekurie bolidai bu
vo pavogti isz Springboro ban
ko. Matomai banditai bijojo 
parduoti bondus ir lauke ge
resnes progos, tiibmlaik pa-

trvs 0

slėpdami bflndus po tiltu su vil- 
jog ju tonais niekas nesu-ežia 

ras.

ji

M

*

&

1^ 
strawv * ••

Mt

FMliltTĮ

u?•&!. 4. 4^ 4.
i1 M

F fewM
I*

borius buvo protestonas. Kada 
Italijoniszkas kunigas Rev. 
Sisinondi daginio, kad protes
tonas užsiima laidotuvėms, 
pranesze szeimynai, jog kimo 
neinlois in bažnycze, pakol 
szeimyna velionio
nys graboriaus ir turi paiimti 
katalikiszka graborin, o tada 
laikys miszesl Ka turėjo dary
ti susigriaudinus szeimyna, tu
rėjo teip padaryt kaip kunigas

kunigas

bažnycze, 
neporinai-

I

lOilil
h’-:

... 
K

NAUJO BUDO ŠILO.
Pavidalas parodo naujo bu

do “šilo” arba grudų magazi
nes, kurjame randasi elektri- 
kinis elevatoris kuris pats pri- 
pilo magazina. Po juom randa-
st vieta del vežimo arbauuito- 
mobiliaus* Pa veikslas geriau-

ISZ LIETUVOS
1 1 į1

RYKSZCZIU TOKIEMS 
KVAILIAMS.

Užpaliai, Utenos apskr. — 
Spalio 19 d. ežiai daug triuksz- 
mo padare pasigėrė jaunuoliai, 
kuriems reikia stoti karinmo- 
nen. Jie užkabinėjo praeivius 
gatvėse, vieszai koliojos, daužė 
langus, lauže tvoras ir kitaip 
siuto nuo dogtid

Thomson, Iowa. — Apie ne
laime kuri atsitiko su automo
biliam kur du žmonis buvo su
žeisti kilo klaida per 
žiurejima. Buvo garsyta kad 

iff 

pravardes

kelios savaites apleido Ben
drove, kadangi jam algos ne
galėjo iszmoketi. Kun. Petra i- 

davė 
kad

Isz Visu Szaliu
4

iii ii r

neapsi-

les garu.
4 4
garu. La- 

kompani- 
Kovalis

biansiai isz visos 
jos’* atsižymėjo tūli 
ir Masiulis. Policija triukszma 
darius buvo arekztavusi. 
neužilgo paleido*

STATO PIGIU BUTU 
NAMUS.

♦

Spaliu 22 d. Kaune, Žaliaja
me kalne, prie darbininku gat
ves Kauno miesto valdyba pra
dėjo statyti pigiit butu medi
nius namus. Szioje vietoje bu
sią pastatyta 12 vieno augszto 
namu. Statybai bus sunaudota 

suteiktoji paskola

Bet

valdžios 
300,000 litu.

APIPLESZIMAS.
Szlavantai. Seinų apskr. — 

Spaliu 19 d., kada visi žmones 
meldes bažnyczioje, du kaukė
mis apsidengė vyrai insilauže 
in Szlavantų kalvio narna. Ra
dę tik viena mergina, jie ap
daužė ja, atėmė pinigu 330 li
tu.

Eina tardymas ir tikimasi 
kad greitu laiku 
bus surasti. 

'■ «* M' !• *' 'jY "ti 'U e .. 'Si'1 • * •* "» #•|l 4 U 4' *|l ' **

KVAILIUS VISUR GALIMA 
APGAUTI.

Tauragnai. Utenos apskr. — 
Spaliu menesi in Tauragnu 
valscziu buvo isz kaž kur atvy- 

szlnugclniiikes — 
pardavėjos. Jos užda-

1 
piktadariai

f

t

’*4i a

kasios dvi
‘aukso”
rytuose pundeliuose pardavi
nėjo invairius 
ui k so
gas ir t.f.

sa-

Motere-

laimes dalykus: 8 
laikrodžius, žiedus,

Pundeli ardyti leis- 
lavo tik ji nupirkus.

les skubinosi tuos pundelius 
pirkti, nes ju pardavėjos irgi 

Kitos net skolinosi 
ir stengėsi prisipirkti

laip pigiu “aukso” daiktu. Po 
kiek laiko, “aukso
lai nubluko ir virto paprastu 

moterėlės

skubinos. 
pinigu

i > papuosza-

metalu. .Apviltos 
puolėsi ir szen ir ten, bot “auk
so”
senai jau buvo iszvykusios in 
kitas apylinkes savo 
reikalais.

“Aukso” pardavėjos, anot 
ju pasakojimo, buvo klaipėdie
tės. *

UŽ ISZŽAGINIMA IR NU
ŽUDYMĄ.

Ežiomis dienomis Vyriausias 
Tribunolas nagrinėjo ūkininko 
Karlos (21 metu amž.) byla/ 
kuris Armijos Teismo nutari
mu nubaustas mirties bausme 
už iszžaginima ir nužudymą 16 
metu mergaites. Tardymas pa
rode, kad 1922 melais ūkinin
kas Karia pjovė rugius viena
me kaime (Zarasu apskre). Pa
silikęs vienas su kaimyno*mer
gaite, ja užpuolė ir iszžagino. 
Kad kaimiecziai nežinotu apie 
ta “darba,” ~jisai ja užmusze 
ir ten pat iszkąsos duobe palai
dojo. Tribunolas Armijos Teis
imo nutaryma patvirtino, 
leido praszyti Prezidento pasi- 
ga i 1 ėjimo. _____

Turkijoi padirba divoiiu 
kas motas už tris milijonus do
leriu.

milijonas isztremtuju 'kurie ne
turi no skatiko prie duszioH; 
valdžia tūri juos maityti.

* Kelione arėpplanu isz New 
Yorko in (/hieaga kasz.tuojo

pardavėju arti nebuvo: jos

darba,

4 4 darbo

pardavėjos,

ti'k

Graikijoi randasi konia

Motiejus Žukas ir Vincas K in 
likos sužeisti, bet 
buvo klaidingos, nes turėjo bū
ti Motiejus Žukauekas 
cas Karalius o ne kaip 
buvo paduota.

ir Vin- 
pirina

vestuviu Juo-

559

Newark, N. J. — Lapkriczio 
16 d. czionai invvko szaunuB 
vakarėlis, surengtas apvaiksz- 
cziojimui 25 metu sukaktuvių 
arba “sidabro”
zo ir Mares Kralikausku, žino
mu lietuviu veikėju ne tik ežia 
vietoje, bet ir plpczioje visuo
menėje. Dalyvavo apie 200 
sveczin ir vieszniu isz visos 
apylinkes, ir atliko iszkilmcs 
ne tik bažnyczioje, bet ir saloje 
Washington Restaurant,
Broad St., Newark, N. J. Buvo 
daug inteligentu, lietuviu vei
kėju, taipgi gražaus jaunimo, 
nes pp. Kralikauskai yra ežia 
visu mylimi ir gerbiami žmo
nes.

Ta paezia diena ir toje pa
ezioje bažnyczioje invyko 
“aukso” vestuves arba 50 me
tu sukaktuves p. J. Kralikaus- 
ko sesers, Alenos Aidukaitie- 
nes su’Silv. Aidukaiczin.

V i e tos laikrasztis

bažnyczioje

“Newark 
Evening News”, Lapkr. 17.in- 
dejo fotografija grupes lietu
viu, kurioje figūruoja 101 me
tu senute, Mrs. Mare Va i tu na i- 
tiene, atvykusi isz Mahanoy 
City, Pennsylvanijos in savo 
dukters, Mares Kralikauskie- 
nes ”
šia s Lapkr. 16.

v ra

sidabro” vestuves buvu- 
Toje paezioje 

grupėje yra Vaitunaitienes 
brolis, Adomas Matukaitis, 73 
metu, atvykęs czion isz 
cester, Mass., in “aukso” ves
tuves ponios Alenos Aidukai- 
tienes, p. Kralikausko sesers.

Wor-

— Re-Mount Carmel, Pa.
banco kasyklosia likos mirti
nai sužeistas Juozas Magionis, 
32 metu, kuris likos nuvežtas 
in Ashlando ligonbutia.

— Andrius Urbanaviezius, 
23 metu, kontraktorls staty
mo namu, nupuolė nuo kope- 
cziu iszlauždamas abi kojas. 
Likos nuvežtas in Ashlando li- 
gonbuti.

— Apie myle kelio nuo 
miesto, likos surastas suszales 
lavonas nežinomo žmogaus, ku
ris buvo pasirodęs tiktai in 
apatines drapanas. Palicije da
ro slieetva kokiu badu jisai ra
dosi teip toli nuo namu.

Jonas
gy venos 3506

Brooklyn, N. Y. —
Girdis, 9 metu,
Canal Ave., Coney Island. Mi
re Lapkriczio 18 Kingston 
Ave. ligonbuty.-I’alaidotas per 
pil. J. Garszva, Lapkriczio 20 
d. Szv. Trejybes kapinėse.

— Zuzana Soleckiute,
E. 3rd St., New Yorke, slauge 

, Ona 
klaida

Lapkriczio

197

savo sergahezia motina 
Soleckiene. Bet ji per 
padavė čhloforma vieton vais
tu motinai, kuri vos i . \, 
baisiose ktmeziose paeimirc. 
Vaistai stovėjo ant mantelio ir 
tapo sumaiszyti.

tu motinai, kuri vos

tis prikalbino ji atgal ir 
jam gintaru szniureli, 
gryžtu. Petkus giyžo ir padir
bo tik dvi dienas, kuomet sze- 
rifas uždare duris. IVitkus sa
ko, kad koki nors ypata isz 
Scranjono ta uždarymą pa.da- 
re. Jie gal visko nežino. Petkui 
likosi neniokota apie $77.

Jakuleviczius sakes, kad 
Bendrove daug gintaru impor
tavo, bet už pardavima jam te
davė tiktai 3 nuosz., todėl jisai 
d au gi a u s ne be pa r< 1 a v i 11 e s i a s.

Vėliaus paaiszkejo, kad szi
tas “Tėvynės Balso” 
Bendroves uždarymas 
nuo advokato, kuri pasamdė 
isz Scrantono Kalinauskas, bū
vėsią tcnvkszczio 

b.

Hakes,

biznio ir 
paėjo

_  ________ 1 B-ves skv- 
riaus vedėjas. Tohaus vėl bu
vo girdėtis, kad buvęs jau 
B-ves ir iszpardavimas per sze
rifa, ir kad viską nupirkęs ko
kis ten anglas už $700; bet tos 
žinios neaiszkios, nes dabar 
vėl sakoma, kad busiąs kitas 
iszpardavimas ir busianti duo
ta proga B-vei vėl viską at pirk 
ti.

Kun. Petraitis, buvęs 
B.” 
sakoma, jau treczia 
czionai isz Patersono nepasiro
dęs. Gi statytojas Petkus, gir
dėtis, jau gavo darbo

Evening News.” '
— Teip pranesza iii 

nvbe” kokis tai Vilksberietis. 
Reiko primyt kad tai szitas 
laikrasztis kuri 
nicriai keliaudami 
viszkas kolonijos prikalbinėjo 
žmonis idant skaitytu. Dauge
lis žmonių inkiszo savo pasku
tinius dolerius pirkdami sferas 
toje “bendrovėje.”

‘ ‘ T 
redaktorius ir menažepus 

savaite

prie
C <

“ Vie-

tėvai misijo- 
po Liet u -

Frackville, Pa. — Gerai ži
nomas visiems Kazimieras 
Kelmelis, mirė pas savo sese
ria Barauckicne, po ligai ke
liu sanvaieziu. Gyveno Szena- 
dorije ilga laika. Velionis pali-. 
ko Lietuvoje tęva ir tris sese- 
res, broli Vinca Szenadorije ir 
seseria Barauckicne czionais. 
Laidotuves atsibuvo Subatos 
ryta su bažnytinėms pamal
doms. ♦ 11!># *

Paskutines Žinutes.

Kairo, Kgyptas. — 
8

Ma- 
Įcnerolas Sir Lee Stock, 

ir va
kari ume- 

koki 
ranku

joras 
gubernatorius Sudano 
das egipcijoniszkos 
nes mirė nuo sužeidimo 
aplaike nuo szuvio is» 
piktadario.

Albany, N. Y. — Pramo- 
nesia Now Yorko valstije me
nesi je Oktoberio likos užmusz- 
ta 146 darbininkai, o 
828.

sužeista

TRENKE PERKŪNAS.

Seirijai, Alytaus apskr. — 
Rugsėjo menesio pabaigoj per
kūnas trenkė Bukacziznos kai
mo Bingelio Antano trobon ir 
užmusze szeimininka ir jo 20 
metu dukterį. Žmona vos gyva
likpsi. Sveika Jiko visai jaunu- 
itp mergele. Iszsigandusi, ji vis
gi isžnesze isz deganeziu namuužgėrusi

’ motina ir sesers kuna. Tėvo isz-

Wilkes-Barre, Pa.
mis klienomis pasigirdo, jogei 

Tėvynės

"« ..........

< 4 m

Szio-

neszti ne instenge ir jis sudegė. 
Mergeles patvarumas stebino 
visos apylinkes gyventojus.

. ...... ........ . " I .....

PRIE8ZINGAI ATSITIKO. .

RUSAI NORI PRASZALYT 
KUNIGU APSIVEDIMA.
Lwavas. — Ant susirinkimo 

rusiszku popu Przemisle, likos 
paduotas užmanymas idant 
praszalyt apsivedima kunigu, 
idant teip gyventu knip katali- 
kiszki kunigai.

Isz to kilo didelis nesutiki
mas terp popu, kurie ant to už
manymo nesutiko ir ant to vis
kas užsibaigė.

UŽMIRSZO APIE 
VARGSZUS.

Tin Twin, Kinai. — 
lio darbininkai surado vienam 
tavoriniam vagonia 
deszimts gerai apipuvusiu la
vonu kiniszku kareiviu. Vago
nas su gyvu tavom ketino būti 
siunstas ant kariszko lauko, bet 
per klaida likos užmirsztas ir 
tiejei, kurie radosi jame mirė 
nuo bado.
DVIRATINIS

AREOPLANAS.
Beilinas. — Majoras Pilass- 

ki isz Viedniaus iszrado baisi- 
keli (dvirati) kuris yra varo
mas kojoms be pagelbos jokio 
motoro su k i urnom galerna bus 
lekioti po orą. Varymas tojo 
areoplano su kojoms yra leng
vesnis ne kaip vaikszczioji- 
mns. Vokiszki kapitalistai su
dėjo keliolika milijonu doleriu 
idant pastatyt fabriku ir dirb
ti tuosius areoplanus. Bus tai 
draugas Amerikoniszko for- 
duko. ’
NUBODO JAM GYVENIMAS 
KLIOSZTORIJE; APVOGĖ 

IR PABĖGO.
Zagrzeb, Kroacije. — Anta

nas Ploch arba kaip jisai 
dinosi kliosztorije tėvas Frido- 
linas, buvo trapiszku zokonin- 
ku Banjaluke per 17 metu. Bu
vo tai dievobaimingas zoko- 

pildindamas savo 
szventas pareigas pagal klosz- 
toriaus tiesos.

Nubodo tėvui Fridolinui zo- 
kono murai, o gal gamta 
resi savp. Tula nakti, kada visi 
draugai miegojo, tėvas Frido- 
linas atidarė klosztoriaus ka
sa iszeme isz josios czverti mi
lijoną dinaru ir iszpyszkino 
jeszkoti svietiszku linksmybių.

Perdetinis klosztoriaus pra
nesze apie pabėgima 
palicijai. 
jeszkojimo, pasisekė, ji suimti 
vienam hotelije Belgrade, pui- 
kei pasirėdžiusių draugystėje 
keliu merginu — pasileidėliu.

Tėvas Fridolinas prisipaži
no prie kaltes, bet ajszkino 
buk pavogti pinigai teisingai 
prigulėjo prie jo, nes prigelbe- 
jo juosius sutaupyt, neaplaiky- 
damas už savo 17 metini darba 
kliosztorije nei skatiko.

Perdetinis prasze palicijos 
idant tęva Fridolina paleistu 
ant liuosybes, nes nemano už
vesti skunda prieszais ji ir to
kiu budu dabar randasi ant 
liuosybbs.

Ka dabar darys tėvas 
dolinas?
szyti knyga apie savo gyveni
mą kliosztorije ir dirbti sūrias. 
Trapistu zokininkai .yra pla- 
czei žinomi isz iszdirbimo ge
riausio sūrio, o tėvelis ta ja slap 
tybia žino ir dabar mano uždė
ti fabriką tuju sūriu kurie yra 
pagarsėja, po visa svietą.
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vietos laikrasztis, 
Balsas” ir Lietuviu Industri
jos Bendrove tapo uždaryta, 
per szerifa. Bendrovėje dirbu- 
sis statytojas, St. Petkus, jau 
antra savaite nedirbo ir jesz-

A: — Isz kur eini?
— Isz'sūdo.
—Nų. ir ka tonais gavai!

Nieko negavau. Ture-

B:
A:
B:

.'A - M1
Albany, N< V.• Albany, N. Y. A- ’ .Toku- 

bas Kepleris užaugino szebel- 
bona kuris turi 22 colius ilgio, 
17 coliu aplinkui ir svėrė 30 
svaru. Sėkla na į gabeno isz vo-
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KAS GIRDĖT
Aplaikem menesiui bolszevi- 

kiszka žurnalą leidžiama czio- 
nais Amerike po

Monthly.
vardu “The 

Workers Monthly.” Intalpa 
tojo žurnalo susideda isz kalbi
nimo Amerikoniszko darbinin
ko, idant atsikratytu nuo ka- 
pitalistiszku paneziu ir užves
tu ezionais bolszevikiszka Ro
jų.

Nežino, ar
gali stebėtis isz kvailumo leid 
ju tokiu 
szlamszcziu ar
darbininku, kurie skaito tokius 
k o m u n i st i sz k u s at si sza u kimus.

Juk sziadien kapitalistisz- 
kam Amerike vieszpatanje ge
rove apie kokia liolszevikams 
ne nesisapnavo. O kas kiszasi 
laisves savo pažiūru, susirinki
mu ir agitacijų, 
nisZka valdžia 
leidimo tosios

žmogus daugiau

'komunistiszku
isz kvailumo

neskimas užsibaigtu kitaip, 
graborius,gavės lavona in savo 
rankas tuojaus j’i subadytu su 
adata ir inpiltu in kuna koki 
galonu formaldinOs ir iszva- 
rytu panovali in ana svietą.

Sodžiaus Elegeta.
, < .o *

mas net iki padebesiu. Varg- 
vilkosi 

jis
szas Mikas pamaželi 
pirmyn. Lauks nuo lauko 
atsisėsdavo ant griovio krąsZ

Blogas Liežuvis. pildyt kad tik jam dovanotu. 
M i r sz t a n t i s a t s i 1 ie pe:

Neseno i likos nužudytas 
Chicago garsus banditas Dean 
O’Bannion ir likos palaidotas 
ant katalikiszku kapiniu o ku
nigas Patrikas J. Matorey, pra- 
baszczius szv. I’amosziaus at
kalbėjo pamaldas ant velionio.

Pulkininkas czikagines pali- 
cijos Collins pasakė, buk tasai 
banditas nužudo mažiause

sziadien

tai Ameriko- 
pa veli na ant 

bolszevikiszkos 
propogandos ir da pa vėlina 
leisti per paczta, bet Bosijoi 
kožnas prieszingas balsas 
priesz valdžia yra uždraustas, 
— argi ne yra tai geriausiu da- 
vadu, jog czion Amerike randa
si daug didesne laisve iszreisz- 
kimo savo nuomones ir spali

ne kaip komunistiszkoje 
Bosijoi!

Rosijoi darbininkas 
tiesos st ra i knot, ne 
isztarti savo nuomones, ne tu
ri tiesos prie gyvenimo, jeigu 
jam ant to bolszevikai ne duos 
pavelinimo ant vargingo gyve
nimo.

Sziadien garsinga komuniste 
ir bolszevike Ema Goldman ku
ri paniekinėjo Amerika ir li
kos už tai iszvaryfa in Rosije, 
buvo teipgi iszvaryta isz to
nais ir ne turi kur pasidėt szia
dien. Daliai- Anglijoi laiko pra
kalbas paniekindama bolszevi- 
kus kaipo didesni kraujegeriai 
ne kaip buvo Rusiszki carai.

paczta, 
primingąs

dos

ne turi 
turi tiesos

■■ >

Tankei atsitinka terp vedu
sios poros jog peszasi vien tik 
del to, idant neužmirszti apie 
sakramentu motervstes.

Tiejei, ka rugoje ant Ameri- 
koniszko valgio, lai keliauna in 
Tokio, Japonije, nes ten kas 
menesi sunaudoję daugiau kaip 
40 tukstanczius kirmėlių ant 
valgio. Japoniecziai sako, buk 
kirmėlės mesa yra panaszi in 
visztiena ir labai gardi. Sude
ginti kirmėlių pelenai sumai- 
szyti su alkohoiium yra labai 
skanus gerjmas kuri Japonie
cziai labai myli. — Acziu už to. 
ki valgi ir geryma, geriau ger
ti munszaine.

valdžiaItalijos valdžia pavėlino 
spaudinti szeszes invaires paez- 
to markes ant atminties Szven- 
to Meto kuri apvaiksztines po 
visa svietą. Markes bus lazduo
tos po 20, 30, 50 ir 60 centus 
ant kuriu rasis žymiausios baž- 
nyczios Ryme.

t’hatonny, da liFranci joi, 
giau nieko nekalbama kaip tik 
apie nepaprasta atsitikima 
mirtino miego, kuris užsibaigė 
gilukningai, nes 20 metu jau
nikaitis, kada ant jojo užden- 
ginejo grabini antvožu, staigai 
pravėrė akis ir likos iszgialbc- 
tas nuo baisios mirties.

Jaunikaicziu buvo Povvlas *
Pichat, kuris nuvažiavo iii li- 
gonbuti pasiduoti operacijai 
ant gerkles. Po padarymui ope
racijos Pichot apmirė, o no
rints daktarai stengėsi visokeis 
budais ji atgaivyt, bet viskas 
••jo ant niek. Po kokiam tai 
laikui ant kūno davėsi matyt 
visiszki ženklai mirties. Lavo
nu' patalpino lavonyczioje ir 
ant rytojaus ketino atsibūti lai-
dotavęs.

Kada prisiartino 
laidotu vi u, tėvas Pichato užte- 
mino, jog sūnūs pravėrė akis 
kada ketino uždėti antvožą 
ant gralxx.- Tuo jaus nunesze ji 
adgal in ligonbuti ir iii kelio
lika valafidu “nebaszninkas” 
atgavo pajėgas.

va landa

Czion Amerike tokis ateiti-

. .iį " ' 1 L J ■ 1 t t •111 :

Syki jis yra buvęs laimingu
Tiktai vienito ir ilsėdavosi.

manymai maiszesi jam galvo
Ra‘kiSh£imv, 4 I je: kur gauti nors menka kas*Bet kau> įis buvo ponkiu tai ii ’ ... , ” m . . , >r.-
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baisi nelaime patiko:
’ - nulaužė

25 
ypatus. Turėjo jisai 35 metus ir 
likos nužudytas per 
savo draugu.
ginklu kovojo, nuo tokio ir žu
vo.

Laikraszczei apie laidotuves 
tojo bandito apraszinejo pla- 
ezei. Gulėjo jisai sidabriniam 
grabe, kuris kasztavo $10,000. 
Laidot uvems prisižiurinejo 
apie 15,000 žmonių, ąpie tūks
tantis automobiliu 
laidot u vesią isz kuriu 24 buvo 
pripildyti puikeis vainikais ir 
žiedais. Jojo motore sudėjo ant 
kapo vainiku 
2000 raudonu rožių. Verte vi
su žiedu 
Žiedus ir

viena isz
taigi, kokiuf p

dalvbavo t'

susidedanti isz

buvo 50,000 doleriu, 
vainikus paaukavo 

gerai žinomi politikieriai, vir- 
szininkai ir gyventojai.

iaidojt* banditusTeip tai
Chicago o žmonis, kurie užsi
tarnavo ant garbes luina visai 
užmirszti po smert.

Rasztai rodo buk senoviszki 
žmonis už bibliszku laiku skai
to metus ne ant 365 dienu bet 
ant menesiu ir buk Matuzelis 
turėjo 939 metus kada mirė. 
Bet profesoris C. S. Longacre 
isz* Washingtono, 
bibliszko mokslo 
tai. Jisai sako,

tyrinėtojas 
užginezina 

buk Matuzelis 
turėjo 80 metu, o jeigu tai butu 
teisybe kad žmonis t uosiu lai- 

monesius kaipo
tai Adomas turėjo tik 

o turėjo

kuosia skaitė 
metus,
77 metus kada mirė, 
tik 9 metus kada Kainas gimė. 
Jeigu Matuzelis turėjo 969 me
tus, tai ka kalbėti apie Enoka, 
Matuzelio tęva, kuris negalėjo 
daugiau turėti kaip penkis me
tus kaip gimė jojo sūnūs, pa
gal menesiui skaitli.

Prof. Longacre yra tosios 
nuomones, jog žmonis biblisz- 
kuosia laikuosia žinojo apie 
dalis meto ir menesius kurie tu
rėjo tiek dienu kiek sziadien 
turi.

NE TOKIA ASEKURACIJE.

Naszle ateina pas agentą 
asekuracijos ir kalba: — Ma
no vyras mirė. Meldžiu 
iszmoketi jojo asekuracije (in- 
sziurenc).

Agentas: — Juk
vyras nebuvo apdraustas nuo 
gyvasties tiktai nuo sudegimo.

Naszle: — Teip, nuo sudegi
mo. Juk jisai mirė nuo uždegi
mo smegenų. *

man

karieta 
ji pervažiavo ir nulaužo jam 
abi kojas. Ir nuo to laiko jis 
pradėjo elgetauti (ubagauti), 
melsdamas dovanos (almuž 
nos) .pakeliuose ir sodžiuose. 
Pora ilgu kriikiu iszkele jo tė
vas (laibus) paežius, virsz ku
riu maža Miko galva riogsojo.

Ji buvo atradęs griovyje 
(grabejo) tūlas 
sodžiaus ūkininkas. Isz iniola- 
szirdystes ji iszaugino, bet pa
liko be jokio apszvietimo. To
dėl po smereziai ano inielaszir- 
dingo ūkininko niekas kitas 
jam neliko, kaip tiktai eiti per 
žmones ir isztiesti ranka, 
maitnasties, 
užlaikyti kauluose.

Tula turtinga dvariszke pa
velijo jam užsigyventi 
mažame sziaudais 
me kambaryje; duonos kąsne
lius visados jis rasdavo kampe 
kad savo alki užgesinti; 
kiai gera ponia, 
bal koi io, n ui ne sd avo

nei i duonos. Tris valandas Mi
kas ėjo per dumblyną sniegu 
maisžyta ir kad galop pamate
sodžių, .tai skubinosi kiek tik-

tamistos

>1
I

Stebėtina* Kalendorinis 
Laikrodėlis. Tik $6.50 
Su lencugcliu ir peliuku 
dykai. Parodo 7 dienas 
sanvaitos, 31 dienas me
nesio, 12 menesiu mdto/ 

'atmaina menulio, adynas, mlnutas 
ir t.t. ir gerai rodo laika. Kožnam 

c patiks, tikrai atebtinas. Nikcluoti 
Cluksztai gori Swiss vidurei, pilnai 
/gvarantytus ant'3 motu. Mus spe- 
Ccialszku preke tiktai $6.50 ir tas 
Slencugelis su peliuku dykai.su laik 
Crodeliu. Nesiųskite pinigu, tiktai 
> varčia ir adresu, užmokėkite gro-

matncsziui $6.50 kada gausite per 
paczta. Jeigu nebusite užganėdinti 
tai* sugražinsime pinigus adgalios.

PEKO COMPANY. D.pl. B3S
32 Union S,ii.r.. N«w

atradęs
turtingesnis

del
kad savo gyvybė

dvare, 
pipildyta-

niekas

kai! tankus
elgeta pel

ei na

suprato 
bet neuž- 

nesa,

4 i t. j ■ j

tai galėdamas.*-Pirmas*ūkinin
kas, lino kurio melde paszcl- 
pos, ruseziai atkirto : “ir vėl 
tu czia, slinkis! kada mes nuo 
tavęs atsikratysime ? ’T 
teip ji koliojo, nelaimingąjį, ir

Ir visur

niekur nieko nedavė. Apėjės 
sodžių, jis ėjo iii d vara; bot te
nai ir tas pats buvo. Buvo tai 
viena isz tu 
szlapdrabiausiu dienu, kada 
žmogui Szirdi suspaudžia, pro
tas apstingsta, rankos in leda 
pavirsta.

Galop visai nuvargęs, Mikas 
atsisėdo prie sienos tūlo budin- 
ko. Po kiemą visztos

szalcziausiu ir

vaiksz-

Gal niekas tiek pasauli blogo 
ne yra privates llaip blogas 
liežuvis. Visokia skriauda yrą 
atitaisoma, bet liežuvid skriau
da nėra atitaisoma. Baisi yra 
audra, kuri be pasigailėjimo 
sunaikina miestus ir kaimus; 
iszvercze isz szaknu storus me
džius, sudrasko puikiauses gė
lėlės. Baisi yru vagystė, baisi
žmogžudysta, bet blogas liežu
vis, blogesnis už visas tais ne- 

Audros Simai kinima 
atitaiso.

“Gerai 
paimkio szita paduszka,

"L": ■“■ 1 'll** 'Ui m ■ w • • *

; užsi
lipk ant stogo ir iszbarstyk isz 

Kaimy-jos vilias plupksnąs.
nas į
eme paduszka, užlipo ant stogo 
ir iszbarste plunksnas, o vejas 
isznesziojo in visas szalis. Su- 
gryžias prie mirsztanczio tarė: 
“Viską iszpildžiau pagal tavo 
praszymo. ’ ’
t is pasako idant dabar eitu ir 
surankiotu iszbarstytas plunk
snas,

♦J •” Kaimy- 
prižadejo tai iszpildyt. Pa-

Ant ko mirsztan-

NESIKANKYK SAVES.
Jeigu jautiesi koki nesmagumu su

vijo kaipo tai viduriu užkietejima, 
perszalima, kosulį, dusuli, sunkuma 
po krutino, katara, strėnų skausmu, 
kraujo tingumą, Užpūtimus, rugavi- 
mus, galvos skausmu, iszgasti, nesuo- 
tunia, nusilpnėjimu, mėnesiniu perio
du nesmagumu, tai nesikankyk virsz 
minėtoms ligoms, bet gauk pas mus 
žolių o suteiks jum pagelba ir svei
kata, kaip ir daugeliams jau suteikia. 
Musu Žolių Bekanczios prekes: Del 
kraujo valinio, palengvinimas mėne
siniu, nuo kosulio ir kokliuszo, nuo 
strėnų skaudėjimo, viduriu užkietė
jimo, rumatizmu, nuo dusulio ir džio
vos, szlapinimosi lovoje, vandenines 
ligos, kiekvieno pakelis po GOc. Nuo 
nervu ligos, iszgašties, galvos skau 
dėjimo ir svaigimo ausyse ūžimo, pa
kelis po 85c. Nuo galvos ir nosies ka
taro 85c.. Nuo balt-liges del moterių 
85c. Geriausi gumbalaszai 50c. Pa- 
lango trajanka 60c. Poplaiszkai 35c. 
Nuo plauku slinkimo ir pleiskanų isz-

Visu motu gyvenimas
Szventuju apdaryta $7.50. zVtsiuskitr 
10c. o gausite musu visokiu žolių ir 
knygų katalogu. Reikalaujame parda 
veju musu žolėms, knygoms ir popie
rių groinatoms. M. Žukaitis, 
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

*

sukiinsztn adgal in pa-, 
duszka ii‘ jam atnesztu tokia

Šmeižikas labai nulindo kal- 
“Jokiu budu to ne- 

, nes vejas 
po toli- 

ir to jokiu laidu 
negalima bus padaryti.

Mirsztantis jam
Matai, panaszci ir tavo bloga

jam 
po | kokia ji buvo.

dorybes.
greitai atitaiso. Saulele 
audrai sužiba maloniai, gėlė
les pakele galvutes, dirvonai I bedamas:

Paimkime vagi galima bus padaryti 
žmogus isznesziojo plunksnas 

nukeneze ant vietos ir su laiku linus krasztus 
užinirszta skriauda, žadintojas 
nužudęs žmogų atsako už tai 
savo gyvaste ant kartuvių, tai

vėla žaliuoja.
kuris pa v age žmogui

T T 
atsake:

valinio 60e.

i i

lyginasi ir tas žmogžudžiui ku-lkalba likosi po pasauli iszne- 
ris atima savo artymui garbe, sziota kaip tos plunksnos, teip 
tada melagei liežuvius suval- kaip tu negali

i pasaulis daug laimiu-Įplunksnu, teip ir
sugaudyti t uju 

negali savo 
bjauriu žodžiu atszaukti.”

Suprato dabar šmeižikas ko-

czioja, kaip kada isz žemes isz-, dytn o
gesnis butu. Blogas liežuvis su
ardo szeimyniszka gyvenimą, 
draugijos, [larapijes ir t.t* Antikių baisia skriauda padare sa- 
paveizdos paimkime žmogų ku-1 vo artymui, 
ris užima augszta vieta, žmo
nis ji garbina, turi jame visisz- 
ka pasitikėjimą o kitus apima 
pavydas ir tuo su savo neszva- 
riu liežuviu pradeda ta žmogų 
apjuodinę!. Žmogus teisingas 
ir mylintis Dieva, tankiause ty- 

neatsako nieko
šmeižiko liežuvis kar- 
padaro, kad nekalto

i gera vardu nžmusza, 
liokasi sumaiszvta

Antanas Ramanauskas
Lietuviszkas Graborius

krapsztydamos lai grūdelius, 
tai sliekelius. Ilgai Mikas žiu
rėjo in jas ir galop mislys jam 
inejo galvon: gera butu kepta 
viszta. Mikas paėmė akmeni ir 
leido in visztu buri; viena 
ju puolė, kitos pabėgo, 
jis stengiasi, kad paimti 
musztaja. Bet nelaimingas ka 
tik priėjo prie juodo pauksz- 
czio su kruvina galva, kaip už
jautė ant nugaros didi trenki
mą nuo pono; tarnai pribėgo 
— ir jie teip padare, kaip ju 
ponas. Galop invilko ji in mal
ku daržine ir davė žinia žanda- 

pergulejo 
ant ryto

jaus pribuvo žandarai. Su bai
me jie atidaro daržines duris, 
nesą ponas buvo juos perliudi- 
jes, kad elgeta pirmas esąs jam 
kirtęs ir tiktai su dideliu var
gu galėjos nuo jo atsiginti.

— Ei, pasikelk! suszuko žan
daras in Mika. Bet nuo inusziu 
nelaimingajam visi kaulai 
skaudėjo ir jis tiktai su vargu 
galėjo pajudinti savo sąnarius. 
Bet žandarai tai parkaite už 
pikta, pagriebė ji už pecziu ir 
pastate ant krukiu. Nu, tokia 
baime perėmė Miką, kokia tik 
tai pele gali jausti, kaip isz ne- 
tyeziu pasijunta kates naguose.

— Pirmyn! — pasakė žan
daras.

Visa dvaro szeimyna susirin-

rams. Daržinėje jis 
visa vakaru, tiktai

*1

dabar ne-

isz 
Veik 

už-

Ii ii- 
ka ms

šmeiži

tan- 
sededama ant 

jam po 
kelias kapeikas; bet dabar jau 
ji buvo numirusi.

Sodžiuose jau jam
nieko nebnorejo duoti, ūkinin
kams jau jis buvo ingryses ir 
jie negalėjo paslėpti savo pik
tumą, matydami,

keturiasdeszimts
metu isz kiemo iii kiemą 
elgetaudamas.

Mikas, nors gerai 
ūkininku piktumą, 
dryso tolinus atsitolinti,
iszimant szi maža žemes skly
peli su dviem ar trimi sodžiais, 
jis daugiaus nieko nežinojo.

Mikas po teisybei ir negalė
jo suprasti, ar tik už tu sodžių 
nėra pasaulės galas.

Užpyko ūkininkai 
jam užrikdavo:
40 t n czia vis pas mus landai? 
Ar tu negali eiti in kitus 
džius!”

Jis neatsakydavo nieko, bet 
kuogreieziausiai rūpinosi pasi
slėpti nuo
Pamažu baime ji perome; 
lop jis pradėjo baimintiesi visu 
svetimu žmonių, bet labiausiai 

kuriuos*
1 V I *

Į ko, kad pamatyti, kur nuvarys

prisiguldavo 
prie žemes, kad žandaru akys 
jo nematytu.

Nors jis jokiu reikalu nieka
dos neturėjo su žandarais, bet 
baime, kokia jis turėjo link ju,, vftg h. slllullrni i<); 
buvo mgnnusi nuo senuczm.
Ir nedy vai, juk ir po sziai die-1 
nai kad ir apszviestesnis žmo-

4 4

i ruseziai 
Ei, Mikai, visi

, ° 
Jais ta 
žmogaus 
jojo garbe 
su purvais ir teip kartais atsi
tinka kad tasai garbingas žmo
gus yra priverstas pasitraukti 
isz u žeina n ežias 
liūtis nuo žmonių, 
nesza skriauda bažnvėžiai ir 
tautai. Bet šmeižikui tas neap
eina, kad tik savo tikslą atrie
kia. Sztai ateina in szeimynisz- 
ka gyvenimą blogas liežuvis,

vietas ir sza- 
per ka ai -

80-

szneketojaus akiu.
O*n-

jis bijojosi žandaru, 
pamatęs lindo in krūmus r 
slapstėsi už akmenų krosmetu. 
Czia jis visados

gus, pamatęs maskoliszka žan
darą, sudreba, mislydamas, ar

vagi.
— Nu, tiktai ji 

but daugiaus nesugiyžsz! — 
teip žmones kalbėjo.

Ūkininkai, kuriuos jis sutiko 
kelyje, apsistoję pakraipė gal
vas ir sumurmėjo: “bus ka

paėmė, gal

M
o

Vakarop jis nuėjo
Czia Mikas niekados nebuvo

miestan.

| buvęs. Dideli namai, nopažins- 

tiktai jo namuoac nedarys ko
kios kratos. Po turtingos po
nios smerties jis paliko visai 
be pastoges. Vasara jis miego
jo, kur jam pasitaikė, žiema jis 
slapstosi po jaujas (rėjas) ir 
tvartus ir liko tenai daugiau 
kaip po kelias dienas, jei tiktai 
turėjo ka valgyti.

Jis gyveno tarp žmonių kaip 
laukinis gyvulys, nei 
nepažinstamas, tiktai 
mus žmonių piktumą ir panie- 

varpu”

tumi žmones žadino jame tik
tai baime. Jis nieko nesuprato, 
kas aplink ji dedasi ir todėl ty
lėjo kaip nebylys. Ir jeigu jis 
butu pradėjęs szneketi, tai ne- 

’ žinia, ar kan ji butu, supratęs:

MILL & PATTERSON STS.
ST. CLAIR, PA.

vo artymui, kurios 
gali atitaisyti.

Musu Iszganytojus 
‘Skriaudikai, vagys ir pasilei
dėlei nereges dangaus karaivs- 
tes. O kiek tai sziandiena rusi
mi4 tokiu, ka pildo Dievo pri
sakymus? Labai, labai mažai, 
norints žmonių gyvenimas teip 
yra trumpas. Lyginai kai]) pa
vasario gėlėlės, vos tik pražy
do, kad sztai ir nuvyto, t) b<įt 

Į žmonis ant to nepaiso. Mela
gystes skriauda artymo t>iau- 
czia kai]) toji baisiuose audra. 
I)ejnoja žmones kad ant svie- 

|to nėra laimes tik vienos nelai
Bet kas taisės nelaimes 

pagamino? Argi ne patys žmo
nes, 
prisakymus ? 
kelio, pražudė 
Jeigu pildytu 
mo,

pasakė: laidoja mirusiusIszbalsamuoja ir 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, vcseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Bell Telefonas, 3 373 M.

CHAS. S. PARMLEY
Real Estate Agent. Notary Public

Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkites pas mane, asz jumis 
ta reikalu atliksiu. Randavoju namus 
ir kolcktavoju randas.
namus ir forniezius, automobilius t.t.

Kampa* Catawissa ir Market St.
Mahan y City, Pa.

Insziuriniu

e

mes.

pamindami po kojų Dievo 
Iszejo isz tiesos 
artymo meile, 

be skirt li

Lietuviszkas Graborius
K. RĖKLAITIS 

"..v
numirėlius pagalLaidoja 

naujausia mada ir mokslą.
Turiu pagelbininko moterių.

Prieinamos prekes.
•'fiTv*n!'w..

516 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.

Telcponas No. 149

i liežuvis 
ramybių terp vyro ir 

moteres ir priveda net prie to 
kad turi persiskirti ir teip lie
kasi szeimynos lizdelis suar
dytas. Vaikui turi levus bet 
jau jie liekasi naszlaiezei, bei 
kada terp tėvo ir mot y nos mei
les rysziai liekasi sutraukti, 
tada vaikeliu
Atminkie nedoras liežuvninke, 
kuris myli artymo garbe dras
kyti, ir del tavęs bėga greitai 
gyvenimo dieneles kaip ir del 
kožno ir nepajusi kaip tavo gy
venimo vakaras jierbloksz ta
ve ant mirties patalo. Kada isz- 
vysi mirties aniola prie savo lo
vos, tada tau atsidaris akys, 
savžines kirminas griausz tavo 
krutino. Skriauda tavo art v- 

*r 

mui padaryta apstos tavo mir
ties guoli ir szauks Dievo at- 
monijimo, kožna aszara nekal
tam isztraukta per tave, skau
dins tave, gailėsiesi tada ir no
rėsi pataisyti padaryta skriau
da, bet jau ne bus laiko. Akys 
iszdegia gyveninio žibinti4 už
ges,' o norints tu visus turtus 
atiduotai, norints aszaru upeli 
priverktum, tai 
bes jau nėsugražysi 
savo blogu liežuvįu padarei.

Sztai vienas pavyzdys 
veno du kaimynai. Vienas bu
vo teisingas žmogus ir teisin
gai vede gyvenimą, todėl iugi- 
j() g.
tas labai jam to

suanlo I
mintu Ant priežodžio:

rotum idant tau darytu, 
nebūtu laime ant 

viens
si! t ra ūkti 

ateitis dingus.

visi,
Dievo prisakymus, tai bu

tu rojus ant žemes. Jeigu atsi- 
”neda

ryk savo artymui to, ko neno- 
” arg’

svieto. Bet 
sziadien viens kitam daro 
skriauda kur tik gali ir ar gali 
tikėtis laimes

Padekime; jeigu 
darau bloga, kaipgi 
tikėtis kad man sugrąžytu geru 
už bloga ? Jeigu pasėsi rugius 
tai ir iszdygs rugei, bet jeigu 
pasėsi piktžoles tai ir piktžoles 
iszdygs arba kokia miera mie- 
rnosim tokia mums bus atiduo
ta.

Mieli skaitytojai, 
Dievo prisakymu ” 
va tavo isz visos szirdies tavo 
o artyma 
ve.” 
gaiš, 
kad mes ji garbintumėm 
pažeistu meni, 
sai, katras moka 
suvaldyti, kuris 
tymo garbes, bet tasai yra ne
laimingu, kuris duoda savo lie
žuviui vale, nes tokis 
pats yra nelaimingu bet ir ken
kė kitiems. Atminkime shvo 
gyveninio trumpumą, pataisy
kime ji, lai mums užžibina 
szviesi saulele, nes gal jau pas
kutini karta del musu szvie- 
czia, gal ryloj užtekėjus noras 
ne vieno isz musu ant szios 
aszaru pakalnes.

O, laimingas bus tasai, kada 
jojo dusze apleis 
gala — kuna, 
augszcziailsiojo teisėjo baisa:

Ateik; is^tikianias mano ka- 
kovojai už 
tai užimkie

asz kitam
asz galiu

pildykim 
mylėsi Die-

savo kaipo pats sa- 
Tik tada busime laimin- 

Dievas davė mums liežuvi 
u ne

Palaimintas tu
šavo liežuvi 

nedrasko ar-

i

CAPITAL STOCK 1125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1623,358.62

Mokame 8-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir Jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vice-Prea.
Jos. E. FERGUSON, Kasteriu*.
B ■ ■ i

visuose paskutiniuose metuose 
retai jadi pasitaiko su kuomi 
szneketi. Jam buvo sunku savo 
sujauktas mislis isžyeikszti žo
džiuose. į 't

Mikas tapo patalpintas mie
sto kalėjimo. Žandarai nemis- 

“varpu”! H''0’ knd ;'is lle-
savo kriukiu H

retai jarii pasitaiko su artymui gar-
lt a tu su

G v-
»'■

ne tik

vienam 
regeda-

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

automobiliu*

y
Laidoja kunu* Numirėliu pagal Nau

jausia mada. Pigi preke. Teipgl 
pristato automobiliu* visokiem* 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirksite POMNINKA tai 
kreipkite* pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau geriau* parduoti negu kiti. 
S33-335 W. Centre St., Mahaaoy Cit?

'!f
'Ii*

kinima; ji pavadino
kadangi jis ant
siubavosi lyg varpas ant kilpų..

Bot*jau yra dvi dienos, kaip
Mikas yra ne valgęs nei gėrės 
Jam niekas dauginus 
duoti, Ūkininkes, 
jau nuo tolo rėkia:.

— Ar eisi szalin! Dar nėra
■" - ' -t • ■. . > '■. t

ra valgęs, ir paliko ji iki ryto
juj. : t

Antra diena atėjo pgs Jilika, 
kad ji vesti pas slidžia; bet

.* Į atrado ji užmigusi 'pask^tįnia- 
non(ni mo miege....ji pamate, m o miege 1/

1 | 11 • D J ' i ' "

trijų dienu, kaili • tau daviau 
duonos.

Mikas sugryžes ant savo
krukiu kreipiasi iii kita kioina,

Į i" ’ ■

MANO GERESNIS UŽ TAVO
■ ■!' ’ " ' ' t ' ■ i ' i'

.1 *l*l ' ■ l|įlL ..

Ateina Joniene pas Szimiene

kuy ji teippat pasveikina.
i.

Bet velteclis vis ir vis norėjo 
valgyti. Jau jis apėjo tris so-

skunsdamosi įint; savo gyveni-
..įjj ify J.' jį.. .JI !| \1lid. Jį '

Miųig vyras plaka inano
!& l*'. I '.mo:

— Mmig vyras plaku immo 
kožna diena, visas mano kūnas

4

ęyva garbe pas žmonis. Ki- 
užvydejo ir 

jam kerszyti.eme jam Kerszyti. Pradėjo 
szlykszcziausia meluoti ant sa
vo kaimyno ir tokiu badu me 
plesze savo kaimynui garbe,
bet tehingas kaimynas tylėjo 
ir kantrei tu viską kerite, ^tejo 

teisingas kaimynas 
<» šmeižikui savžiue 

pradėjo graužti, bėga perpra- 
szyti kaimyną kad jam dovano
tu už padaryta slmauda. Inbe- 

' wi *' i a A 1 X k

mirtis — 
mirszta

t

szyti kaimyną kad jam dovano-
’ ' ' ’ i ' I I

gias in kambarį mifsztanczio,
• 1 i ' Mi* * '4

musu
;o* i

savo uždan- 
kada iszgirs

c c

reivi, 
mano

džius, bet iki tam daigtui viosz 
keliu du verstu, o jis buvo teip

buvo tuszezias, kjiip ir kisze- 
nius be tarbos.., k , „„ 
P^apas vejas trankosi po iy

18 . mo 
pakopi-

į ■'

pavargęs, nesą jo pilvas teip 

nius be tarbos
uu

Ęuvo gruodis

rus laukus, aužyĄaniflB
, o sjųogu :

«l' ll I -■ I

tižiu Bzakfisv

'V i.

pamelynaves ir pajuodęs. Jei
gu teip ilgiau pusielgines su 
manim, tai noužilgio paguldys 
mane in kapa.

Szipiiene:
pianą vyrus geresnis už tavo.

gu teip ilgiau pusielgines

O j kūmute, tai

Poteisybęi ir mąniszkis mąne
plaka, tik man duęda per dan 
th. * •” ■ ...................

■ : I ■ I. '-k#, .. 'll. . ■ l':.ll '' ' '' ' j- ,‘r -

. f

klaupė prie lovos kalbėdamas: 
‘ ‘ M iulas mano kaimynėj asz ne- 
kaltai tau garbe nuplesziau 
nes mano užvydėjimas tai pa-, 
daro, atjeisk ir dovanok man 
dabar.”

Mirsztantis tarė:
' ■’' I 'I1 ■ !| ’ 1 .4 ' !■ I : '. \ ■■ 4 :

M iolas mano kaimyne, asz ne-

reivi, į^ztąkiamai 
mano j^urbe. Už 
jąnžiąos laimes vieta tau prizą r 
i

w iSjr l 1 ■*-■*■*■

nelaime tam
augszcziąusio baisa: “Teisiu 
tave nąiĮoras tayne, paniekinai 
mano prisakymus, ; ’ V *
jai mano garbe. Eik dabar iu

^urbe. U

dėta nuo pradžio
4",i; ' j J "

... 11, 
augszcziąusio balsu:

is svięto, bet 
kuris iszgirs

J. G. BOGDEN
322 W.Long Ave.DuBois, Pa

Lietuviszkas Bankioriua 
ir Laivakorcziu Agentae

*

Mirsztantis tarė: “Gerai asz 
tąU utloisiu, jeigu hzpildysi

t

majio pniszyma.” Ant ko kul-
1 prižadėjo v viska isz-jprfedejcj;.viską isz

mauoprisakymuM, 
L„„ ' J 

kirminas ne mirszta.
Viena isz t uju balsu i szg il

sime tikrai, kaip sziadien kad 
ma t omo dienu iszauszusia.

< .. . i

Lietuvos Dąkrele.

sumindžio-
> i '"'I1

tamsybes, kur ugnis negesta, o
■ ■ ii

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

H

IIi ® iN'

Laidoj* kunu* numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laldoturiu, krik*- 
tlnlu, T**eliju, pasivažinėjimo ir AL 
HO Coatrs St, Makaaor <*/ JS
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* Tėvas Milonas W
Jau isztisas menuo skaisti 

saule pila karszta szviesa ant 
lauku. Naujas, szviesus gyve
nimas atbudo szilumai 
nant; kaip akys siekia, 
žaliuoja pievos.

tolo 
miszkeliai, 

juosta 
su

kaiti- 
visur 

Dangus iki 
pat orizonto ribų tamsiai mė
lynas. Normand u fermos, isz- 
sklaidytos lygumoje, isz 
atrodo lyg maži
auksztu buko medžiu 
apsupti. Isz arti, atidarius 
trunejusius vartus, matai di
džiuliu sodną, senas obelis pra
kaules kaip tie ūkininkai, pas
kendusias žieduose. Seni, juodi 
liemens, kreivi ir kuproti, vie
noje nusodinti, isz kiemo puses 
slepia blizganezias 
se baltas ir raudonas
nes. J u malonus skleidžiasis4 
kvapas susilieja su 
isz atidarytu tvartu 
ežiais kvepalais ir su rugstan-, 
ežio meszlo dvokimu: tvartas 
buvo pilnas visztu.

Vidudienis. Priesz duris, au- ’ 
kriauszcs . . ”

pietauja szeimyna: tėvas.

vo smilkiniuose. Žmones ji ta
ro esant szyksztu ir nesukal
bama.-Pastate ji tarp.koturiu 
kareiviu priesz stalu, kuris bu
vo i?z virtuves isztrauktas, ir 
ponki karininkai ir,pulkinin
kas susisėdo priesznis kaltina
mojo.

Pulkininkas prakalbėjo pran 
ouziszkai:

Tėvai Milone, nu to laiko, 
kaip mes ežia apsigyvenome, 
mes galėjome tavimi tik pasi
girti. Tu 
palankus ir 
Sziadien gi v’

padange- 
virszu-

tivsztais 
einan-

tvartas

t. i-a
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LAIKAS ISZGYDO
SUŽEISTA SZIRDI

Graži meilingoji
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mergužėlė 
durnojo sau viena sode, kuria
me žydėjo puikiausios rožių ro
žes ir laike maloniausia kvapa. 

i J'i gi buvo giliai užsiinascziu- 
si, veide žymejos skausmingas 
nuliūdimas,
norėjo ka tokio surasti bei pa
gauti ir su intempimu svaidf 
žvilgsnius in visas puses.

Vai, ka gi asz bedarysiu?“

iszgydyti sužeista tavo szirdi.
Ir jaunoji mergužėlė pasikė

lusi paskubo prie sodo vartų.
Ir sulinkęs žilasis senelis 

ženge placziu, nelygiu ir dulkė
tu vieszkelįu. Baltieji jo plau
kai krito ant sumenkusiu, ka
daise raumeningu tvirtu ir je- 
gingu pecziu. Gi ramstis gelbe- 
............... ■ * " ' »i

1

Ąi 
į
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o žerinczios a levs 1/

A

jo ilgoj jo kelionėj.
“Sustok, gerasis Laike! su

stok!” szauke mergužėlė, sku 
bindama pro vartus 
vieszkeliu pavyti ji. 
isžgydyk mano szirdi!

ir paskui 
“Sustok ir

9 9

Bet gi Laikas nesusiturėjo ir 
i mergužėlė bego paskui ji dul
kėtu vieszkeliu arba priszokda- 
ma kai kur pasitaikiusias kliū
tis, garsiai szaukdama ir moda
ma rankomis. Saule gi kaitino 
ir sunkino kelione, debesys su
sispietė ii smarkus lietus lijo, 
o mergužėle neprarasdama vil
ties nei drąsos, 
suvargusi ir 
szalikimo, bet vijosi žilaji seno
li ir bego paskui ji melsdama 
iszgydyti sužeista 
Nelaimei, nužengė 
kai žemen ir žilasis senelis pra
nyko tamsumoje.

Ir mergužėle, nuvargusi ir 
nusilpusi visa, parpuolė žemen 
ir pradėjo raudoti.

“Vai, varge, vargeli! Laikas 
nesustojo ir sužeistoji mano 
szirdis paliks neiszgydyta!”

Ir netrukus apsidairė mergu- 
Tr urnai tamsuma, rodos, 

o auksiniai saules 
spinduliai apsupo ja ir szyp- 
santi Meile stovėjo jos szale. 
Ir mergužėlė pažvelgė in szir
di, esanezia jos rankoje. Ir, 

Szirdis atrodė

»»» 
i 

sudejavo ji žvelgdama in dau
sas ir laikydama baltąsias ran
keles ties krutinę, lyg

“.Juoba! :isz gi 
praradau savo szirdi!“

Ir isz kvepianeziu rožių pasi
rodė Meili* ir, žeiigus 
priesz ja.

“Sztai kur ji yra.

< 4

neteku-
si savo szirdies

visada buvai mums 
net pataikaujas. 

baisus kaltinimas 
krinta ant tavęs ir reikia jis
nuszviesti. Kuriuo būdu buvo 
sužeistas tavo veidas?

Ūkininkas nieko neatsako.
Pulkininkas vėl prabilo:
Tavo tylėjimas tave pati 

smerkia, tėvai Milone. Bet asz 
noriu, kad man atsakytum, ar 
girdi ? Ar žinai, kas užmuszc 
du ulonus, sziryt atrastus prie i

Senis aiszkiui pratarė:
Tai asz.
Nustebės pulkininkas sekun

da. laiko tylėjo, domingai žiū
rėdamas in belaisvi. Tėvas Mi
lonas, lyg suakmenejes, nusto
jęs proto, stovėjo, 
akis, lyg butu kalbėjos

į (’aivaire ?
i

pavėsyje, į 
mo-

ganezios
pietauju s/.vnuviHi; iuvub, mu- į 
tina, keturi vaikai, dvi tarnai
tes ir trys tarnai. V’algo sriu
ba, paskui antra patiekalu isz 
bulvių ir lasziniu.

Protarpiais tarnaite pasike
lia ir. asoeziu neszina, eina 
rusi cidro vandens pasemti.

Žmogus
vyras, žiuri in auganti prie na- seiles, ly 
mo liekna vynuogių 
apsivijusi kaip gyvate,
gai visos sienos apaezioje lan- I nūs Jonas

I

k(

tave

nu leidęs 
priesz 

imt in j kunigą. Vienas tik daiktas ro- 
is susijaudinimą: 

jeigu intempimu rijo 
butu vi-

i de jo vidau
40 metu amžiaus matoma

susijaudinimą:

g jo gerk h* 
stiebą,' siszkai suspausta.

I ‘rasrziokelio 
mart i

iszil-

ginin.
Pagaliau jis prataro: ‘4 

vynuoges sziemet pradėjo auk-j žingsniu atstu, 
sti pumpurus krauti. Gal but i 
turės vaisiu.”

Moteris taip pat
ir pasižiurėjo in ji, nesakyda
ma ne žodžio.

Isz tikrųjų,

szeimvna: su- 
........ ir dvejetas 

į mažu vaiku, iszsigande ir nu
stovėjo užpakaly,I evo )iude,

ir

10

ir, st o jo kad ir didžiai 
užkimusi nuo

DRĖBĖ JIMO ŽEMES LABORATORIJE PRIE FORDHAM UNIVERSITETO.
Prie Fordham universiteto New Yorke likos įiesenei pastatyta laboratorija (mokslo 

dirbtuve) kuria valdo katuli k i 
liejimai su puikiiauseis instrumentais kur ir kada atsibuna drebėjimai žemes ir kaip toli, 

ir galima t uojaus atminti kokioje dalijo

szkas kunigas Jobu S. O’Uonnrr. Tojo vietoje yra daromi lyri

Instrumentas parodo mažiaus* sudrebejima žemi 
svieto.

•S

a»
—   — —   *■ uw —w     ■ Į**—.1.1^1 -H R,.■■■■■! —*.-i.i .11 |» ■w^liW-KOIBIi’lWl Į IMill—ll HMM |'I*<H

troksztanczio pelno, ir patrioto miegojo iki pat ryti 
žiauria, neapykanta.
tik vienos minties

Jis buvo 
vedamas,

),

Keturias dienas jis neiszejo 
visai, laukdamas, kada 

pradėtas

I

Į

i
pasi-

ture ma
loniai Meile, laikydama szirdi 
vienoje rankoje, o kitaja ranka 
paimdama žemeziugine vilv-

jos szirdi.
tamsus ru-ženicziugiue 

ežia isz saidoko.
Ir graži meilingoji 

le krito keliais ir visa drebė
dama pagavo szirdi savo ran
komis.

“Bet gi ji yra sužeista!” 
aimanavo 
mis.

4 4

Meile
gi nenorėjau jos 
isztikruju! man gaila labai!

I r merg 
prieglobst i.

“Vai! ar gi negalima jos isz- 
gydyti ?” meldi? ji aszarodama.

Ir Meiles veidas iszgiedrejo 
ir nriszvito.

“Kodėl
Meile. “
t i. Net rukus jis žengs sodo var

gi beg ir praszyk jo

in ergu zo-

Daugiau nieko neturi pridė
ti ?

N i e k < > daugiau;
kaip jis pasisakė. Keletą dienu baigs pradėtas tardymas; I teisingas: asz užrnusziaii 

penktąją gi diena jis iszjojo ir daugiau 
Jis galėjo laisvai vaikszczio- ' lokiu pat budu užinusze dardu sziolika.

jis lauke.

H savo noru, grvžti iriszeiti; 
taip, jis pasirodė nugalėtojams 
paprastas, jiems atsidavęs 
net palankus. Kiekviena vaka 
ra matydavo jis iszjojant estą 
fetes; viena nakti, iszgirde 
kaimo pavadinimu, in kuri tu 
rejo vykti raiteliai, pramokė 

reik a
lingu vokiecziu žodžiu, jis isz
isz kareiviu keletą tain

skaiezius 
nei 

nei mažiau, kaip szc-

NU - 
rasojaneziomis aki

ji yra sužeista!“ 
gaila! ’ ’

4 4

Man labai 
apgailestaudama.

kareivius. Nuo tol jis jau nebe-! 
stojo. Kiekviena nakti jis vai-

> iir kiojosi, jvszkodamas nuotykio 
tai szeii, tai ten, iižmuszineda-i 
mas vokicczius zovada ;,'J“ 1 
mas per plikus laukus 
sienoje, lyg

atsake 
“Asz 

sužeisti. Ir 
I I

užeit? puolė in -Meiles

!

žole.
pranyko,

joda- 
mene- j vau muszyje.

ulonas,
T

džiaugsmo! — 
sveika ir nebuvo sužeista. Ir

in pasveiku-paklydęs 
žmonių medžiotojas. Paskiau 

palikdamas 
\ ieszkeliu,

Meile, rodydama 
šia szirdi, tarė:

Argi asz nesakiau tau, kad 
s sužeista tavo 

—G. Matutis.

gi no. ramino ja 
Laikas gali ja iszgydy-

no.»> I 1

savo darbu, atlikęs
lavonus iszilgai
simas raitelis gryždavo pasilip
ti rūsio gilumoje arklio ir ru
bu.

Apie vidurdieni

9 i 4

Laikas i 
szirdi!”Evreux. 

dabar
Pulkininkas prabilo:
- Ar gal jau bus visas me- 

atsigryžo į nuo? taip pat žinai, kas nuko- 
ž val

gus, kurie kiekviena ryta ran- 
vynuoges darni kaime.

; Senis tuo pat atkakliu

i

ve visus musu armijos

Isz tikrųjų, tos ’ ,__
yra pasodintos toje pat vietoje;
kur buvo nukautas tėvas. I jausmingumu atsake. f1 i

i

Tai buvo lb70 m. karo melu. Į 
Vokiecziai buvo užėmė visa 
kraszta. Jiems vadovavo gene
rolas Faidherbe su Szi auros 
armija.

Voki eezi n gene ra 1 i 11 i s
fermoje. Jos

priėmė i bijojo reiksiant ilgai kalbėti.

szioje 
senas

SU

szta-

Tai asz.
Tai tu juos nukovei.’
Tai asz.
Pats vienas.’
Vienas.
Sakyki, kaip tu juos 

jai ?
Szi karta žmogus

ne-

nude-

susijaudi-
’no; matomai jis susilaikė,

ėjo.
Iszejo isz kiemo, spruko ii 

Uiiszki'li, priėjo prie rūsio, iii 
lindo in A idu, in labirintu 
radęs užinusztojo rublis 
rengė jais.

p rudojiJis

i r

tais. Tu

bas buvo 
savininkas, senas ūkininkas 
levas Petras Milonas, 
apsigyvenusius ežia vokicczius Pagaliau tarė:

Asz pats nežinau. Asz dariau 
kaip vo- j taip, kaip jus radote.

kiecziu avangardas ėjo žvalgy-! 
ba kaime. Ramiai stovėjo j 
prancūzai už 10 myliu nuo ežia

nakti

kuo geriausiai.
Jau visas menuo 1

nes

Kuri visados stena.
Žinoma, kaip vyras namieje, 

Tai apie ja ja tupinėja, 
t) kada in darbu iszeina, 
Daugybe visokiu sueina. 
Munszaine gere, ulavoje. 

Bobele buna sveika ir dai
nuoja,

Geros moterėlės turi rodą pa
daryti,

Tokiai bjaurybei pirti užkurti, 
Gal tada pasitaisys,

Ir pas save svecziu daugiau 
nepraszys.

* * *

Jeigu vyras ant savo bobos 
per pirsztus žiuri,

Tai jau gero gyvenimo neturi

*•«*

Ar žinai, kad tuojau mirsi ?
Asz nesu praszes pasigailė

ti.
Ar esi buvęs kareivis?
Taip. Kita karta asz dalyva- 

Tai jus užmuszet
mano tęva, kuris buvo pirmo
jo imperatoriaus kareivis, ne
skaitant mano jaunesniojo sū
naus Prano, kuri užmuszet pa
skutini menesi prie 
Asz buvau skolingas, 
atsilyginau.

Karininkai pasižiurėjo kits 
in kita.

Senis vėl prabilo:
Asztuoni už mano tęva, asz- 

tuoni iiž Simu, mes atsilygi- 
iiom. Asz nejeszkojau justi, asz 

Asz tik 
isz kur jus atėjot. Sztai 

namuose elgiatės 
kaip pas save. Asz atkerszyjau 
už kitus. Asz visai nesigailiu., 

Ir isztiesdamas sa\ o sustin- 
giuda figūra senis sudėjo kry
žium rankas, kaip karžygis.

Vokiecziai ilgai kalbėjosi ty- 
pas k il

su-

. apsi ueszdnvo avižų ir vandens

.slankiot i 
atkalnėmis

«

m

neramus, kaip

P<

szlameji 
medžioto-

vienas 
užpuolęs,

) 
laukus, lipdamas 
kati butu gulima pasislėpti 
sekdamas mažiausi 
ma, 
jas;

Kai jis mane, kad jau nteje 
patogus laikas, tai 
cziau kelio ir, pasislepes kru 
urnose, lauke. Pagaliau, 
vidurnakti pasigirdo durnieji ’ 
mas kietu vieszkeliti. Žmogus 

, kad 
raiteli.1

priėjo ar

apii

liki-

iižibusze

mes
Asz nejeszkojau justi 

nepažinstu jus visai! 
žinau, 
jus mano

f

v
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paslėpė arkli ir apsitai- 
ji begryž- 

toks silpnumas, BALTRUVIENEliai. Vienas kapitonas, 
tini menesi netekes savo 
mins, gynė szi kilnios szirdies 
nusikaltėli.

Pulkininkas atsistojo ir pri
siartinęs prie tėvo Milono pa- 
tvliai tarė:

•Z

Klausyk .seni

pridėjo ausi prie žemes 
insitikintu, ar vienas 
atjoja, ir pasireuge užpulti.

Ulonas greit artinosi, nesz- 
damas telegramas, 
klausa jis dairėsi. Kai jau jis 
buvo tik 10 žingsniu atstu, tė
vas Milonas pastojo kelia, rėk
damas : ‘ ‘ 
gelba, in pagelba!). 
sustojo, pamate vokieti numes
ta nuo arklio ir, manydamas ji 
sužeista esant, nulipo nuo ark
lio ir nieko nei tardamas 
siartino prie jo, bet tik 
lenkes prie nepažinstamo, ilgu 
užriestu kalaviju buvo sužeis
tas in pilvą. Giliai sudrebėjęs 
kelis kart, jis krito be agoni
jos.

Tada norrnaiidas atsikėlė ir 
tylaus seno ūkininko džiaugs
mo pagautas, savo smagumui 
patenkinti, dar perpiove lavo
nui gerkle. Paskiau pavilko ji 
iki ravo ir ten numėtė.

Ramus arklys lauke savo po
no. Tėvas Milonas sėdo in bal
ną ir zovada nujojo per lygu
mus.

Kuriam laikui praėjus, 
vėl pamate du ulonu viens sza- 
lia kito, kurie gryžo in kariuo
menes stovykla. Jis prijojo tie
siai prie ju szaukdamas: “Ilil- 
fe! Hilfe l” Vokiecziai prisilei
do ji, be mažiausio abejojimo 
pažindami vokieti isz rubu. Ir 
senis prijojo tarp ju dvieju 
kaip armotos szuvis, viena ir 
kita pakirsdamas savo kalavi
ju ir revolveriu.

Paikiau pasmaugęs 
ežiu arklius, jis tyliai gryžo 
namo, paslėpęs viena arkli ir 
vokiecziu ruhus tamsaus rūsio 
gilumoj, o * apsivilkės savo 
skturmalftiiji, a^tsigulo^ įn lova,

jis ramiai 
sa

vo arkliui rūsyje ir ji szefe nie
ko nesigailėdamas, reikalau
damas isz jo tokio didelio dar
bo.

Bet diena priesz tai 
tu, kuriuos jis buvo
buvo atsargesnis: jis gynėsi ir 
kalaviju perkirto senam 
ninkui veidą.

Teeziau ūkininkas
juodu abudu. Jis dar sugryžo 
namo, 
se savo rūbais, tik 
taiiti apėmė
kad jis vos p risi vilko prie ark
lides, negalėdamas toliau pa
sijudinti.

Ten ji ir surado visa kruvi
na sziauduos.

Pasakojimai 
staiga pakele galva ir 
džiai pažiurėjo in 
karininkus.

Pulki ninkas, 
usus,

negalėdamas toliau 4

Petrulis ant savo bobeles ne
paiso, 

Norint s toji visokius szposus 
taisė.

Kada jau sveikom akimi pra 
žiurėjo, 

Davai munszaine gert pradėjo,
Gere ir-nepavydėjo, 

Na ir ant galo isz proto iszejo. 
Kada in kreiziu narna paėmė, 

Boba da didesnis pasiutimas 
suėmė, 

Atvirai daro ka norėjo, 
•Niekas josios apmalszyti ne- 

galėjo;
Su visais teip bus, 

Jeigu bobai nelaužys ragus.

peit artinosi,
1 n tempos

Pulkininkas vėl prabilo:
Asz inspeju tave, kad reikės 

man viską pasakyti. Gerai pa- 
prisi pažines. 

Nuo ko tas prasidėjo.
Kaltinamasis neramiai pasi

žiurėjo in susirūpinusia užpa-

teeziau kiekviena 
ulonu pražūdavo.

žvalgai
siunsdavo nakties
kaip tik iszjodavo po tris, ar- kaly jo stovinezia szciniyna. 

nebegryždavo

vis daiysi tuojau baigės,

Pavieni , kuriuos 
sargybai 7

Milte! Tlilfe!” (in pa
kai te lis

senis 
iszdi- 

vokiecziu
gal Imt 

iszsigelbeti
dar

Kuri laika dar abejojo, paskui 
jis staigu pradėjo:

Rytojaus diena, kai jus ežia 
apsigyvenote, asz gryžau 
karu, gal but apie 10 vai. Jus 
ir jusu kareiviai paėmėt
euzu pinigus paszaro, karve ir 
du avinus. Asz nutariau: kiek 
kartu man paims po 20 ecus,

ba po du, jau 
niekuomet.

Ryta rasdavo juos lauke, 
pakiemy, arba rave griovy.
Ju arkliai, kalaviju pprskros- 
ti, gulėdavo iszilgai vieszkeliu.

Tas žmogžudybes, matyt, 
atlikdavo vis tie patys žmones, 
kuriu negalima buvo surasti.

Kraszte ėjo teroras. Mažiau- tiek asz jiems turiu atkerszyti. 
šiam kaltinimui esant, suszau- Be to, asz tyriu ir kitu dalyku

matvt

va-

v uz

(lydavo ūkininkus, in kosėjimą i szirdyje, kuriuos asz jums pa
sakysiu. Karta, pamatęs viena 
jusu raiteli rūkanti pypke prie 
griovio už svirno, asz 
nukabinau savo dalgi ir pama- 

užpakalio 
nieko negirdėjo.

J r vienu vieninteliu užsimoji
mu asz nukirtau jam galva, 
kaip varpa, net nespėjo jis isz- 
tarti“oi”! Jus tik pajeszkoki- 

klampyneje: rabi

kiszdavo moteris: isz vaiku 
grasinimais norėta isztraukti 
žinių. Bet nieko nesužinodavo.

Tik viena ryta rado tėvu Mi- 
lona begulinti perplautu veidu 
savo arklidei. Du ulonai pers
krostais pilvais atrasti už 3 
him. nuo fermos, 
laike dar rankoje 
ginklą. Matyt, 
gynėsi.

Czia pat lauke prie 
tuojau susidarė karo taryba ir 
atvedė seni.

Jis buvo 68 m. amžiaus, ma
žo ūgio, liesas, kiek Jinktere- 
jes, didėlėmis rankomis, kurios 
buvo panaszios in juriu vėžio 
(krabo) reples. Jo reti, bespal
viai plaukai, lengvi, kaip jau
no aneziuko, pūkai, visur rode 
makaules kuna. Juosvoj, surū
kusioj kaklo odoj malėsi sto
ros gyslos, kurios pasislėpdavo 
pasmakrėj ir vėl pasirodyda- nesento slapta,

isz

tuojau

muszesi

Vienas ,|n 
kruvina 

jis ir

fermos

kramtydamas 
jo paklausė:

nieko

žu užėjau jam isz 
taip, kad jis

te baloje 
te ji maisze nuo anglių draugo 
su akmeniu isz užtvaros.

f i *

Asz turėjau viena minti. Pa
ėmiau visus jo daiktus, prade
dant nuo batu iki kepures ir 
paslėpiau rūsyje už kiemo.

Senis nutilo. Nusiminė kari
ninkai žiurėjo viens in kita. 
Tardymas vol prasidėjo, ir 
sztai ka jie patyrė.

Karta žmogžudybe padaręs 
žmogus gyveno mintimi: “už- 
muszineti vokieczius!” Jis ju

akini ūko,
4>i :
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PREZIDENTAS DABAR 
PRIGULI PRIE “SMOKI > >

1

DRAUGUVES. 
f; " a :

Prezidentas (Jbolidge likos

kiszdanias 
spjovė 

iu

t 
yra vienas būdas 
isz mirties,4“ tai...

Bet prastas žmogelis 
neklauso: akis inbede staeziui
in nugalėtoja karininku ir tuo 
metu, kai vejas draike jo plau
kus, jis baisiai susiraukė 
suspaudė savo liesa, visu per
plauta veidu ir,
krutino, isz visu jogu 
utsikranksztes vokiecziu i 
veidu.

Inuirszes pulkininkas pake
le ranka, bet žmogus antra kur
ta spiove jam in veidą.

Visi karininkai atsistojo ir 
paliepė tuojau iszpildyti insta- 
tyma.

Vienos minutes akimirksny, 
vis Jar sustingęs praszczioke- 
lis buvo pastatytas prie sienos

jis

1

Kelis tiligramus isz Skulkino 
’gavau,

Ir apie tai visiems pasakau, 
Kad nekurios mamužes bo

selius myli,
O kvailas vyras tyli,

Un gerus darbus turi,
, Tai ant bobos pasielgimu ne

žiūri.
Žmogeli, su tokeis uždarbeis, 

Negerai ant svieto tau ejs, 
rroki'isztvirkclei tau moteri 

užkrės, 
Sveikatos niekados neturės. 
Juk lyg laikui uzbpnas van

deni neszioja, 
Kol ąsos uepaterioja,

Neilgai seksis su tokiu bizniu, 
Ir daug apie tai sakyt i negaliu, 

Nes tai no mano veikalas
■O aut,galo — •

Kaip tokia motore pasiklos 
Teip ir iszsimiegos.

k 4

* >J:

/

Visi sako kad Vatorbiiri,ir nukautas tuo metu, kai
szypsydamasis atsisveikino su Merginos storus liežuvius turi, 
vyresniuoju sunum Jonu, inąr- 
czia ir dviem vaikais, 
žiurėjo in ji iszsigande.
TEMYKITE BROLEl LIETUVIAI.

kurio
Pažinosiu
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Parduodu Farmas. Turiu surinkęs 
apie 30 goru furąiu, su budinkais ir 
sodais, prie vandeniu. Parduodu unt 
visokiu iszmokC'jinnt. Czionais asz 

Geras ir
Gerai viskas užauga. 
nOvurkyto miestuose,

priimtas in drauguve “Smoki;
■' ITribe b i 

kuriAm pirmsedis atsiuntė mil 
žiniszku skrybėlių kaipo ženk-, 
las tosios drąuguves.

isz Prescott, Arizonos,

pats pragyvenau 12 metu, 
sveikas oras. 
Pirkit brolei, 
neiszdavinūkite savo pinigus, nupir- 
'^1 si" ’■ .1 . 14 ■* .v _ j«._'

katra mokėsite už fatmn, neturėkite

— atvažiuosiu, .
Ir pati persitikrinsiu.

O kad ir biski padarbuosiu,
Bet au.kociaeln kiek suplosiu.
, Budai ir bambi leis naktimis «

e ? trankosi,'

Matyt gVvuliszka kaili turi
Kad ant nieko nežiūri:

Pažiūrėsiu,
Kaip in tonais at lapsėsi u.

* 3^

Apie Duboju yra pacztorka, 
Arba pasakius pletkorka, 
Kas diena su vyrais ėdasi, 
Bjaureis žodžius plūdosi, 

Gera pleperniuke, nėra ka 
sakyti, 

Netingi milijonas apnesiioti.
Drukuoja su liežuviu visokes 

naujenas, 
N uo apšmeižimo neapsigena 

ne vienas, 
O kad tokis liežuvis nukir

mytu, 
Ir žiotvsia neiszsistovetu.
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No szalezio nebijosi
Girdėjau, kad viena senyva

kitefarma, nedings nei vienas centus 
katra niokosite už farmn, neturėkite 
bosą ant savos, a tvfiž nokite arba ra- 
szyktto aut adroąp.
• i ( : ii . ■ ? ’ ;i 'L' ' ' k< ' I '

R. i, Jtyx 5L

N.ęo
' Antrinas Mncunas,

( ‘ Iręns, Midi. į
t ' K '■ V •

i

Indija uos gubernijoje,
Apygardoje vienojo,.

Kokin tbri bobele sklėpe'gy
vena,

mergina,
Mėgsta namine gana, 

Per naktis sėdėtu, 
Namine gertu.

U j tu mergei, imp’gel, 
Pribusiu in sveezius sziMel, 

Ba jau pasii-engiau. in Jjjli- 
menta,

Nes bambUiu turiu pasamdytu.
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ŽINIOS VIETINES.
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Isz Shenandoah, Pa. ATSAKIMAI.
I
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GERE, GERE IR UŽSIGĖRĖ 
ANT SMERT.

J.

du.

1

Tik 30 dienu lyg Kale-

— Atlikite savo pirkinius 
laiko.

giving Da 1 1

i l cziken dav

sia

Ketverge pripuola Ame- 
likoniszka szvente “Thanks- 

arba kaip lietuviai 
paprastai vadina

— Kranas Szlužas pirko na
rna su salinių po No. 801 East 
Pine St. nuo K. Kaunienės.

Petras Makovskis likos 
sužeistas Park Place kasyklo- 

kuriam karukai sutrynė
baisei koja. Likos nuvežtas in 
ligonbutia.

Ant kalnelio szale Hillso 
pvc7.es likos surastas negyvas 
John Donahue, kuri surado Jo 
nas Kurtz’as eidamas ant me
džiokles. Sesuo Salmoniene 
pasiėmė broli pas save ant pa 
laidojimo.

— Tadeuszas Visockis par
davė narna Evvrsui už H,.500 do 
leriu.

Asztuoniu metu Edvar
das .Jannleviczju, 432 \V. South 
ulyczios, važiavo su vežimėliu 
nuo kalnelio ir gavosi po ra 
tais vėžinio 
mono,
kimia nukirsdami 
Dr. Hudock prisiuv 
ta ausi.

Juozas Ta'kauanekas, 28 
metu, kuris 
eksplozijoi guzo Turkey Run 
praeita Utarninka, mirė ligon- 
buteje. Velionis buvo nevedimi.

baise i apdegė
1

antomobi-

nelaimia arti 
susi- 

automobiliu.
gana

— Važiuodami 
liu in Minersvilks keturi jauni 
vyrukai turėjo 
A’orkvilles, kur po tiltu 
mnsze su kilu
Edvardas Strolis likos 
skaudžiu sužeistas kaipo ir Al
bertas Karpą viržius isz Heigts. 
Kiti du iszliko sveiki, 
nuvežtas in Pottsvilles
butia. Karnkas likos visiszkai 
snteszkintas.

SI roli s 
llgon-

padu ryta

Žebrait iene, 
sugryžo isz 

kur jai 
pasekminga

giszki rubai laike

" Gustovas Scll-

didžiauses girtuoklis 
,Vokieti,joje, ana diena

po ulbos deda-

»Borlinas.
war k, slusorius, žinomas kaipo 

visoje 
užėjus 

in karezema kur radosi kelio
lika žmonių susilaižino buk isz 
giar3 tiek, kiek juju maszneles 
stengs užmokėti. Gustavas at
sisėdo iy pradėjo gert ir isztik- 
ruju susirinkusieji^ jau isztusz- 
tino maszneles mokėdami
gorimus, kad staiga i Gustavas 
sukrito ant grindų ir atliko ant 
vietos.
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Poni J.
South West uli.
Pottsvilles ligonbutes, 
buvo
operacijų.

j- Juozas 
Ashlando 
P(‘tn\czia nuo 
nplaike laiko

mirė

J. V. S. Columbus, Ohio. — 
Kft ženklina, bažnyozioj kimi- 

Szv. M iszi u ? 
Malonėkite man iszFeikszti, už
kft tariu isz augszto szirdingai 
ac.žiu.

Alba — ženklinu balta ruba, 
kuriuomi V. Kristus buvo ap
vilktas pas Erodu ant iszjuo- 
kimo.

Humerolas
mas ant kalnieriaus arba kop
tum r zokoninkn ženklina ana 
drobe su kuria Žalnieriai 
spėti, kas ji musza.
donge akis V. .Jėzui kada musz 
darni Ji kumsztemis liepė in-

Juosta — ženklina virves, 
kurioms V. J. buvo surisztas.

Dedamas 
ant rankos ženklina, suriszima 
įlinku V. .L

Stula — ženklina

ANT PARDAVIMO.

'i in' L|į... riMiiimr.iTmrtimrn

KAREIVIAI PADIRBO SZITA TRUKI. 
■' t 

kokius naudojo Erancijoi laike k
• Sanarei kareiviszkos

linksminiimu vielas o pelu

<1 ra ngijos Jackson v i I Ir, 
k a res. I )a ha r 1 

as ei na ant šiiszelpinio >

szita
o szi 1 ruki ant feru ir kitu 

> imzi u < I ra ilgu.

III., iH'sriiei padirbo 
Kareivini perstai 

erg

maža truki 
pa-

virves

Manipulorius —

• lenciūgą

Didelis namas su saliunu ir 
hoteliu, ant loto 121 pėdu plo- 
czio per 167 ilgio, medžiais ap- 
sodytas. Name randasi didelis 
saliunas ir 17 ruimu su vigado- 
mis, elektriko 
nia,
vanduo ir 1.1. Randasi Barnes
ville, Pa. tuojaus prie geleži ti
kėlio stacijos prie Stcito kelio 
einantis isz Mahanojaus in Ta
maqua,
šia vieta 
proga pirkti pigiai. iVpricz na
mo randasi ir kiti budinkai 
kai Į) tai: garadžius, tvartas, 
visztinyczia ir 1.1. Kreipkitės 

“Saules” ofisą. t.f.

žibureis, szilu- 
szaltas ir sziltas bėgantis

darytas kryžius,

x-

ft
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kuri užlieja Jam ant kaklo, ve
dė pas Pilotu ir ant mirties.

Arnotas — ant kurio yra pa
ženklinu ta

kryžių kuri*V. J. nesze ant pe- 
eziu savo.

Kielikas — ženklina kanezia 
V. J. kaip ja V: J. melsdamas 
darže praminė.

Paika — arba dangtelis, ku- 
riomi kunigas pridengia kieli- 
ka, ženklina erszketine karū
na.

Veliunas — arba 
ženklina ana marszkone su ku
ria Szv. Veronika nuszluoste 
sukruvintu veidą. V. .J. neszan- 
cziu kryžių.

Purifikatorum — arba abru- 
selis, dedamas ant kieliko 
ženklina ana drobe arba abru- 
sa, kuriuomi buvo pridengtas 
nuogumas V. J. kybanezio ant 
k rvžiaus. t* 

Patena — ženklina
ant kurios nesze kuna V. J. iii 
grabu,

Korporalas — ženklina dro
be ant altoriuas paskleista po 
kieliko ir drobule, su kuria bu
vo pridengtas kūnas grabe.

virszutinis dangti^ 
kieliko, kuriame laikos korpo
ralas, ženklina akmeni kurio- 
mi kūnas V. J. buvo uždarytas 
grabe.

Patarėme szita jszkirptix ir 
pasilaikyti ant atminties o 
ypatingai del musu jaunesniu 
skaitytoju idant žinotu. z

Vak rinna, 
ligonbuteje praeita 

žaiduliu kokius 
darbo Knikerbo-

ker kasykl">ia. Velionis turė
jo 42 metus, paliko* dideliam 
nuliudimia paezia ir septynis 
vaikus, broli Motiejų Pittsbur- 

sę- 
Kęsk iene 

atsibu
vo l larninko ryta su bažnyti
nėms pamaldoms.

paliko* 
paežiu

arti Lakeside. Gcriau- 
apielinkejo ir gera

ge ir Kazimiera Baltimore, 
seris Klevinskiene irtai merio K linge

Ratai perėjo per vaika Erackville. Laidotuves 
viena ausi, 

nuplvsz() ženklina m

Mare Adomaitiene
nakvojo burmistro

pervirszini linksmumą ir 
už daug “ramv-4 ’ •

per 
“hotelijc”

už 
naudojimu 
bes.”

Ugnis 
priežast ies

daug4 t i

nežim >mos 
Schuvlkill

isz 
kilo

Railway Uo. Girardville po pu 
siaunakt Ketverge, 
ma bledes ant 
Keliolika

padaryda- 
200,000 doleriu.

st ryt kari u sudegi* 
kaipo ir sniegines szluotos. l'g- 
nagesiai isz aplinkines suvažia
vo in pagialba. Visas tvartas 
sudegu kaipo ir artimi namai.

— Tamakves 
plentas dalimis 
•as o norint s da 
Tipentas iszlietas bet
. Hoti in Hazletona.

— llazletono 
likos atida r v-

ne visur ei
gai ima va-

— Ona Kereses iczi ui e,
South S|., iszvažiavo Nedė

lioję in Ashlando ligonbutia 
ant operacijos pendesaitis, ku
ri atsibuvo 
delio rvta.

20f

pasekmingai Panė

Sudedu grindis isz kie 
tojo medžio, friintineje, valgo
mam ruime ir kitur pagal nau
jausio sumanymo. Mano dar
bas pats už save kalba. Kas no
rėtu sudėti kietas grindis tegul 
atsiszauke pas Jokūbą M. Th 
mas, 330 \V. Mahanoy Avė.

DIDELIS BALIUS

o-

Rengia S. L. A. Kuopti 21 L 
Mahanov ('itv. Atsiims Seredos 
vakara 20 Novvmberio ant 
N’orkevicziaus sales. G ra jis pir
mos klasos orkestrą. Visi vra 
užprasžyti atsilankyti. 1 užauga 
vyrams 50c. Mot eroms ir mer
ginoms 25c. (2t.

20

Lehigh Valley
Nedeline Ekskurcija in

PITTSBURGA
NEDELI0J 30 NOVEMBER
Dubeltavas
Tikietaa$5

Tikietai bus geri tik ant specialiszko 
tieino vaduojant in ten ir grįžtant.
Apleis Mahanoy City 9:47 Sukatos 
nakti 29 Nov. Pribus in Pittsburga 
8:00 vai. Nedėlios ryte Nov. 30-to. 
(Pennsylvania Geležinkelio stacijos.) 
Griitant specialisxkas treinaa apleis 
Pittaburga 3:00 valanda popiet auto- 
jant prie tu pat ataciju kaip ir vaduo
jant in tanaia.

Tikietwf'fr daugiaus informaciiju ga
lima gauti ant -Lehigh Valley dypu.

Lehigh 
Railroad

efTlM Black. Dhuannd

nakti 29 Nov.

ANT PARDAVIMO.
Mieste Hazlrtone, Pa. parsi

duoda dideli* sale. Teipgi viso
kiu namu, ir bizniu su namais. 
Platesniu žinių kreipkitės 
adreso.

ant 
(1.97

d. Szvedas
40 E. Broad St.
\V. Hazleton, Pa.

~ *

t I

Padirbti iš ge
riausio Ameri
koniško tabako, 
ir Importavoti 
raperei.

; rfc

««
1

A f

Saluninkai ir 
sztorninkai gali 
pirkti tiesog no 
iszdirbėjo bak- 
sais wholesale.

J. Penkunas
ST. CLAIR, PA 
Bell Telefonas

p r i denga

J

SZIOS VALANDOS 
ŽMOGUS PARDUODA
$12-50 I

A merican 
Beauties 
Cigarai

Parsiduoda po 
10c ir 15c.

FLO ELECTRIC C0.
(F. D. Boczkautkai, Locnininkas)

312 W. PINE ST., MAHANOY CITY

Už-

UŽVEDA ELEKTRIKINIA 
SZVIESA

in Namus, Sztorus, Mokslaines, Baž- 
nyczes ir kur tik yra reikalinga 
Elektrikine Szviesa. Teipgi parduoda 

FIKSCZERIUS
(LIKTORIUS) 

pigiau ne kaip gausite sztorosia.
veda varpeius prie duriu, taiso elek- 
trikinius prosus ir kitokius elektrikin- 
ius intaisus. Ateikite pas mane jeigu 
manote užvesti szviesa arba permai
nyti savo narna pagal naujausia siste
ma o asz mielai suteiksiu jum prekes* 
Apsiymu iszpildyti didelius kontrak
tus ant apszvietimo Saliu, Mokslainiu 
ir Bažnycziu« Duokite pirmybia savo 
tautiecziui pako! ejsite kur kitur.

FLO ELECTRIC CO.
312 W. PINE ST., MAHANOY CITY

lenta,

II

Bursa

ANT PARDAVIMO, 
namai, ~ r i o.
AveM

Puikus dideli 
dvieju familijn, po N 
403 W. Mahanov lf k

ant
491 ir

prie
I
y - - - - w - 7 l ' ~ -

tampo, ir namai po No. 400 ir 
402 W. Pine St., su buezerne ir 
gorit džius.
drauge ar pusiau. Atsiszaukite 
tuojaus ant adreso:

Er. J. Sklera, 
401 W. Mahanoy Avė.

(tf) Mahanoy City, Pa.

Viskas parsiduos

>

SIUTUS IR 
Overkotus

T

Reikalauja labai daug pardavėjų 
pardavinėti geriausios vertes vyru 
-gatavai puikiai pasiutus Siutus ir 
Overkotus.

Mes turime didžiausi pasirinkimu 
styliu ir matėiljolu koks kada 
nors buvo pasiūlomas arti tu pre
kių po $12.50. Geresnis eeikis, ge
resnis styliu, geresnis darbas. Nuo 
kandžiu, lietaus ir oro proof. Jusu 
uždarbis už kiekviena parduota 
Siutą ar Overkoti yra $3.00 
I'aszykite man ypatiszkai. Pasa
kykite apie save. Asz noriu persi
tikrinti kad vyrai kurios asz isz- 
rinksiu kaipo agentus norėtu tu
rėti pasisekimu.
sempelius ir pilna1 informacija per 
paczta tuojaus..

Prisiusiu jumis

Adresavokite

CLOTHS
care of

“JIM” FOSTER
2230 S. Spaulding Ave. Chicago.

JIM”

Daugelis isz jusu kaimynių gali jumis 
pasakyt apie geruma

COLUMBIA ir

EMBLEM
JASPER -

NEW CAPELLO
HOME COMFORT 

Kukninei Peczei.
— teipgi —

Heatrolas
Parlorinei Szilumos Hiterei kuriems 
nereike jokiu paipu^ Parduodame ir 

COLUMBIA OAK RITERIUS

Galima matyti pas pardavėjus

H. J. HEISER & Co.
Sztoras kuris suteikia jumis užganėdinima.

25-27 E. CENTRE ST. MAHANOY CITY
_ \

KAIMELIS ANT AZORŲ SALŲ.
■ -- > < lul | p > 
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Kaila m 11 ž 1111 sz k a s <»ralai\ i> XI* •! I(‘k<* isz \ 
nul rauke szila paveiksi 
tai lindna vieta ant kuri

1 t

ši
m*.*——

.i kaimelio TenerHa, 'km ; 
vos szimlas žmoum.

i Amerika \ ienas isz darbininku 
\ /.oru >ali i. ant \ idurniario. Yra
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Atmintis Del Amerikos Kareiviu Kurie Pribuvo Pirniiause in Francije. 
bo szita puiku atmint i (stovyla) kuri' 

tovi ant akmens 60 pėdu augszczio kuris yra iszkiles isz 
vandenio Szv. N’aizaire 'mimikoje Erancijoi in kur pirmiausi* ai plauke 
viai, 26 Birželio, 1917 mete dalybauti svietineje karčio. Stovvlas \ ra

Skulptore Mrs. Harry W'hiiney padirl 
vra Szv. Xazaire Statula. Stovvlas s

praminta

Amerikoniszki karei
viai, 20 Birželio, 1917 mete dalybauti svietineje karėjo. Stovylas yra padirbtas isz bronzo, 

o erelis turi 3.> pėdu ploczio. J o jo at idengimas atsibus 20 Bir-§i o '0} II $
&

X-

J

kareivis yra 15 pėdu augszczio 
želio 1920 mete.
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DU BROLEI”— MILŽINAI ORO, SAVO KAMBARIJE.
Los* A ugi‘les’’ ir ‘‘Shenandoah 

naudos atei mint i meta

( 4

Sztiii Dėdės Šamo du orinei milžinai
‘‘ Los Angeles'kum ba rijo Lakehurst, N. J. Badai

I *<>1111.

J. M. THOMAS 
Kontraktorius ir Budavotojas 

336 W. Mahanoy Avė., Mahanoy City

Duodu preke ant visokiu darbu 
kas-link pastatimo nauju namu ir pa- 
taisinimu. Atsakantis darbas.

----- \-------- -------- Tms.rumsr. ------- --

/DR. T. J. TACIELAUCKAS

Pirmutinis Lietuviszkas 
Dantistas Mahanojui.

2-raa Floras Klino Name
W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

I

4 4 pat ai py t i savo 
Žiemini

? *

isz lek t i in
M

Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.

/ *--------
3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 

pinigu yra geriaus negu lotas procentas be jokio saugumo.
Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-czia pro

centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart 
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris 
dirba ir czedina. Dėkite savo pinigus in szita Banka o 
persitiktfnsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa
dauginimu procento.
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