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ISZ AMERIKOS
PRIGELBEJO MYLEMUI 

NUŽUDYT SAVO PIR
MA MYLEMA.

Saint Joseph, Mich. — 
metu

De- 
vvnilikos metu Fiorentina 
McKinney, prisipažino, Imk ji- 
ji rpigelbejo 
nužudyti Kora Raber, jojo pir
mutiniu mylema ir po tam pas
lėpė josios kana, 
nnsprensta ant septynių 
in kalėjimu.

Zupke norėdamas atsikraty
ti nuo savo pirmutines mylc 
mos, nes buvo motiniszkam 
stone, prikalbino ja ja su pagel- 
ba McKinnev idant sestu in an 9 
automobiliu nes nori nuvažiuot 
tomobilin nes nori nuvažiuot 
pas priezeri paimti >u ja szliu 

nedasiprasdaim 
Io in \ (liu, o 

k e 1 (* s

Emiliui Zupke

Už tai likos 
metu

t>a. Mergina 
nieko blogo se< 
da buvo nuvažiavę 
les. Fiorentina valde
biliu o Zupke užsmaugė 
gina. Zupke gavo 17> metu 
kalėjimu.
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MUSZTYNE ANT SUSIRIN
KIMO ANGLEKASIU.

- 7)7),000 ang 
suszauk iino 

seimo idant padaryti sutaiką 
su 12,000 straikuojenezeis ang 
lekaseis kuriems atimta czar 
torius už nepaklusnumą
iszejo ant st raiko be pavėlini 
ino unijos virszininku.

Ant susirinkiuuj ^uglekasiu 
Underwood Local No. 973, ku
ris atsibuvo ( Hypkaute,
sumisziinas kuriame sužeista 
kelis sąnarius o vienas i>z juju 
mirtinai, kuris suszauke 
rinkimą be pavelinimo 
dento.

kad

k ii o

MISl- 
prezi-

VIETOJE GYDUOLIŲ, PA
DARE MOTINAI TRU- 

CIZNOS.
New York. — Norėdama ko- 

greieziause patarnaut 
serganeziai motinai,
Zofije Zaleskiute, 179 1*7 .‘2rd 
ulyczios, snmaisze bonkntes su 
gyduolėms ir vietoje duoti ge
ru gyduolių, padavė

savo
18 metu

skausmui) 
ligom 

minui u 
apsirgo

mot inai 
linimento sumaiszvta su belą- 
domi, žuri yra labai trm inanti. 
Motina dideluosia
šia nuvežta in Bellevue 
butia kur in keliolika 
mirė. Nuliūdus dūkto 
pavojingai isz rupesezio.

Menesi adgal Zaleskiem* tu 
rojo operacine ant pendesaitis. 
o keh*s dienas priesz tai i^zpuo 
l<» isz lango susižeisdarna skali 
džei. Daktaras jiai buvo užra 
szes linimenta ant trynimo 
skaudaneziu vietų ir ta tai Ii 
nimenta duktė padavė molynai 
• A *l M7£rprt i

ant

ŽMOGAUS LAVONAS ANT 
MEDŽIO.

Manjuette, .Mieli, 
augszto medžio likos
czionais lavonas Andriaus K 
skio, 33 metu, kuris 
meta buvo pabėgius 
vietavo kalėjimo, 
isz Duluth., Milini,
uždare kalėjime buvo

— Ant 
su rastas

o- 
praeita 
isz pa

Paėjo jisai 
kada ji 

nepilno 
proto. Matyt pasikorė jisai ant 
medžio po iszbegimui isz kalė
jimo, tai yra praeita meta.

DEVYNI PALICIANTAI A- 
RESZTAVOTI UŽ SZMUG- 

LERYSTA.
Weehawken, N. Y. — Devy- 

. ni palicijautai terp kuriu yra 
kapitonas, likos aresztavoti už 
szmuglerysta ir prigelbejima 
butlegeriams pristatyti arielka 
in paženklintas vietas. Visi li
kos pastatyti po 10,0000 dole
riu kaucijos kožnas lyg teis-

o
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DIDELIS LAUŽAS.

Pirmutinis snie- 
at lanke

lahonia ir kitus 
verte telegrapiniu 
ležinkelei užpust y t i

ant Iri- 
ir 

Geležinkelei t orėjo 
Iikos už-

kelioli kos

o gal

pėdu

mn vcrsit(*to stu- 
dideli lauža 20 
7(> pėdu augsz-

pasekmingai savo

Altoona, Pa. 
A nteniie, 
das Kellev, bi

che sumanė 
kompanijos.

kasa

SNIEGINIS SZTURMAS PA
DARE BLEDES ANT 
3,000,000 DOLERIU.

(’hieago. —
ginis szturmas szimet 
valstijas Nebraska, Iowa, ()k-

Szturmas per- 
stulpu, ge- 

sni(*gu,
namai sunaikinti, žodžiu. Me

des daejna suvirszum 
ju milijonu doleriu 
daugiau.
sustoti ėja, nes kelei 
pustyti ant 
sniegu.
PRYCZERIO PATI ATĖMĖ 

SAU GYVASTĮ.
Columbu, Ohio. — Pagal ko

ronerio tyrinėjimą tai pati pry 
czerio Sheatsley, al<*me pati 
sau gyvastį*, bet kas jaja instu- 
jne in peczin, tai uežiiie. Pro 
kuratorius King yra tosios nuo 
numes, jog motere likos pirma 
nužudyta, po tam instiimta in 
peczin idant žudinsta 
Tokiu būdu užsibaigė 
kuom kita žudinsta in
buvo inmaiszytas dvasiszkasis.

LIETUVIS ŽALIMAS UŽ- 
TRUCYTAS ARSZENIKU.

Priesz keletą 
ma urnai pasimirė lie- 

, 35 
gyvenęs prie 4804

užslėpt.
su nie 

k aria

a

RAUDONMARSZKINEI UŽKLUPTI PER FASCISTUS.

1 ******

.___.A-

dau

n. I). R0CZK0WNKI, Preu. & lgr 
P. W. I10CZK0W8KI, K4H*r 36 METAS

. v

it—.r
Laike apvaikszeziojimo Armistice Day ant atminties užbaigimo svietines kai 

Garibaldi padare paroda per miešta. 
užei>t a

gelis Bamlonmarszkiniu 
Faseistai iszvaike visus 
I imis skait lis žmoniu.

po vado\ y.-la generolo Pili) 
panaudodami ginklus. Ant abieju szaliu likos

M )

įGina pine

. _ .----- ------— ...""T--- . .

KAREIVIS NUŽUDYDAVO 
SUŽEISTUS SAVO DRAU

GUS.
Franeije. —Nancy, Franeije. — Priesz 

kariszka suda buvo ana diena 
teisias Pierre Lohmann, buvu- 
sis Vokiszkas kareivis avieti
nėje karėje, kuri apsudino aut 
20 mot u iii kalėjimą.

Lohmann buvo prie 166-to 
pckszl įninku, art i moję 

Luneville, kur radosi keliolika 
franeuziszkn 
jisai radosi ant 
reiviai melde jojo

pulko

nelaisviu, kada 
sargybos, ka- 

idant jiems 
duotu vandens. Vietoje patar
nauti sužeistiems, hii tasai Vo- 
kiszkas iszgama suszaude asz- 
tuonis kareivius, be jokios rnie- 
laszird vstes.

TRYS RAUDONIEJI LIKOS 
SUSZAUDYTI.

Trvs ko-
vie-

Rėvai, Estonije.
užsidarė
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munistai, kurie
nam name, likos suszaūdyti, po 
niiiszini, koris tęsęsi per visa 
nakti. Keli palicijautai likos 
sužeisti. 'I'erp užmusztuju yra 

parlamimto

Keli

♦
ii

Isz Visu SzaliuKUNIGAS
SZV. SAKRAMENTA ISZ 

DEGANCZIOS BAŽNYGZIOS
Wilmington, I)cl. —- 1 nl 

dega n ežia
Sta nislovo 
wood St,r., 
mis 
deganc'/’o altoriau

Iszejas laukan Mikrit 
trepu apalpdama> 

skanumo urs likos baidei apde
Ignis

ISZGIALBEJO SEPTYNI ESTU KOMUNIS
TAI SUSZAUDYTA.

^Talinas, Kstija. — Sziadien 
oficialiai paskelbta, kafl karo 
teismui buvo atiduoti

invv knsio
suk iii

■plyni bu 
s baimipei

buvusi s 
Somerlingas.

siaut inis.

Pagal 
persire- 

oi isa, 
paim- 
nuejopo 

persi rede in savo
po

1 am

Stamford 
(lentai, pastale 
pėdu p]<»czio <» 
ežio kuri uždegu ant atminties 
užba igimo 
mokslo.

VIRSZININKAI ŠUMANE 
APIPLESZIMA.

A rt h u ras 
kasijerins, ir Isdvar-

>sas kasyklų Ma
rion ( entre kasyklų Greenwi- 

apiplcszt i
Abudu vėliaus 

prisipažino prie kaltes,
joju suokalbi, Kelley 
de ant valkatos, inejo in 
nevos siiniiiszc Antenne 
damas $71ū.'), 
in užmiesti
drapanas o kitas paslėpė 
akmeniu. Palicije iszsznipine- 
jo juju darbeli ir abudu aresz- 
tavojo.
LIETUVAITE VALANIUTE 
IR JOSIOS BROLIU ISZRAS
TI NEKALTI UŽ ŽŪDINSTA

Keturi jauni žu- 
paliuosuot i už 

Gaessien 'it*.
d'ieje yra : ()na Valaniute 

s Antanas, lietu- 
josios 

visi

('hieago. — 
dintojai likos 
žudiiista moteres 
nes.
ir josios broli 
vei; Lucille Marshall ir 
drangas W illiam Lydon, 
neturint i da 1 9 metu.

Visi žeturi nuėjo apipleszti? 
Gaessien’ienia, suriszo ja, pasi
ėmė geresnius 
bego. Pas 
būda vo
tuokliavimai. 
tęs praleisdavo savo 
kad sena ragana 
joms už “sziptus, 
ja apipleszti.

nagas
nes

(’hieago. - 
dienu g: 
tuvis Dominikas Žalimas 
m. amžiaus,
S. Lincoln St. Dabar iszejo aik- 
szten, kad jis mirt* ne nuo natu- 

lit*t nuo ar- 
areszta vo 

jo jauna paezia Berniee, 
dabar yra kvoeziamu. Ji sakosi 
nieko nežinanti apie nunuodiji 
ma jos vyro. Bet ji vistiek bus 
laikoma, iki koroneris neisz-

rales priežasties, 
szeniko. Policija tai

nesz savo nuosprendžio.
Dominikas 

Pullman kompanijoj, 
kinosi ant osteopato.

Vel on i s

m
lepias

hažnyuzia Szv.
a nt 7 to> ir Button
prabaszeziils Aula

< ’. t Mesinski. isznesze nuo 
■. Sa k ra

()

Hilo

ESTONIA KUOPINA VAIS- 
KA ANT RUSISZKO RU 

BEŽIAUS.
Į niolika komunistu,

kuri

gat- 
\aka-

meiil a. 
ant

padare 
Badai

b I (' d t' s 
liažnyezia 

negerai sudėtu

UŽ

I ’asa/.ii-i'iai priI >r r Iii ui".
I>nna nI i isz Bosijus kalba. Imk 
aszliioiii reiiimentai K>l<ini>zko

> 11 k 11 o į > i 111 a
ruliežiaus.

likos 
Badai

va i s k o ant
A rt ilerije 
teipgi nu

I m >l>ze v i k a i
ant l'i>tonijos 

vaisku. Mano

pirmadieni komunistu 
mo lyderiu. Isz ju 
vo pasmerkti mirtie 
ir tapo suszamlyt i.

ako. kad 
me kraszte padėtis 
male.

Fritz

I ’ra nesziniai \ įsa
esanti nor-

TURES MIRTI UŽ NUŽU- 
DINIMA 27 VAIKU.

Hanover, Vokietija.
Harrinaim, mėsininkas isz Ha
nover, kurio teismas už nužu- 
dinima 27 vaiku tomis dieno
mis pasibaigė, likos apkaltin

ant pakorimo.
prisipažipo buk 

aukas, po 
szmolu ir

pardavinėjo žmogiena del žmo
nių. Tas buvo 19(8 mete laike 
kares. Žadintojas melde sūdo 
idant ji pakartu

ji liudijo apie
du szimtai budintoju.

t a>
I larrmann 

jisai nužudė savo
tam supjaustė .anl *11^411

uiff Į 

f>1
į ” i d s

AMERIKONISZKAS 
SULIS PERSZAUTAS PER 

MERGINA.
radas.

KON-

likos 
B11 s i </. k < > 
ir I faktoriai 
siun>l i.
teipgi n ilsi imte 
ruliežiaus savo 
mn kad lerp Isslmiijos ir lb>M 

lioiiži Igio milsZei.

priesz Kale-

gintas, 
ant $40,000. 
užsidegė mm 
elekt ri'kini n di al u.

ARESZTAVOJlMAI
PERŽENGIMĄ PROHI- 

BICIJOS TIESU.
\\ ashington, D. C. - 

valdžios agentai 
68,161 žmonis už
prohibicijos tiesas arba 1225 

m* kaip praejta 
nubausti ant 

2779
ve-

jos kils

Belgradas, J ugo>lavij<*.
I lenry A. 1 hiyton i>z Auburn, 
N. Y. vice amerikoni<zkas kon 

czioiiai>, likos 
per

d a s. Prieszais

Szimet 
arcsztavojo 
perlaužima

I
M

DREBĖJIMAS ŽEMES UŽ- 
MUSZE 1600 ŽMONIU.

mirt imu 
jauna mergina 

susinesze po tam nu

> 111 i
paszaulas 
su kuria

dirbo 
.lis mo 
nesenai 

baigė ta kursą ir atidarė ofisą
prie 47 ir Ashland Avi*., 
viu, kur gydė žmones 
ra i.s.

Jo pati yra 12 metu jaunes
ne už ji. .Jiedu apsivedė Liepos 
4 d. ir nuo pat apsivedimo pas 
juos prasidėjo barniai ir nesu
tikimai.
NORI SAVE PARANDAV0-

TI UŽ $1000.
Boston, Mass, —

niam laikrasztije likos 
pytas akyvas 
kuris sziteip 
miu baltas žmogus,
24 metu, inteligentas 
mokslu, parandavosiu 
kurni už 1000 doleriu ant me
to.”

Pasirodė,
Flint, sūnus buvusio milijonie
riaus, kuris praeita 
leido $15,000 o
ko be skatiko. Jisai vra studen
tu Harvard universiteto.

"M'

l -
l;®itApie HilMIA mst erdam.iiir žmoniu likos užmn>zta per pas jaja atmest. Merginos piadaiktus ir pa- 

moteria lankei 
gil? 

I'enais mergai- 
laika o 

neužmokėjo 
nutarė ja-

laja 
nakt ines puotos i r 

f p

\ isas (’Iii

> j

lanke
tam

teismas

t ojo 
pa-

T*)/ J

daugiau, 
ta, kurie buvo

1 14, konj’iskuota 
automobilei, I 1-1 laivai,
žiniai o PennsyIvanijoi uždary
ta net 70 bravorus už dirbimą 

kaip val-

kutini drebejima žemo Javo
je, o apie 3001) neteko pastoges. 
Keli t ukstanez(*i likos >užeisti 
I lolaudije stengėsi
jėgom suszelpti likusius 
iiiikeiite per laja baisia 
mia.

viso gy- 
nužu- 

Gi- 
lietuviszki

dideleis isz-

kurio te-

na paneziaka prie tvarto, ku 
bumaszkii.

doleriu 
nusidavė

ar 
Pet- 

iiereikalaU^ 
pinigu

tci'ino akyvai, 
ežiam slide atsibuvo 
dvieju iszgamu šuneliu milijo
nierių Loeb rr Leopoldo, kurie 
Iikos misprensti ant
vasezio in kalėjimu už 
dinima savo giminaiczio. 
Inkis kad ir musu 
vaikai apsisaugojo nuo virvu
tes norints buvo 
t virkeleis.
VAIKAS RADO PINIGUS 
PANCZIAKOJE, PABĖGO 

ISZ NAMU.
(’hieago.— Petrukas Kopus

ia, 1 (> met u vaikas,
vas turi farma apie 4(1 myliu 
nuo Chicagos, ana diena radę 
st 
rioje radosi daug 
Iszeme isz josios 800 
o likusius paliko ir
in Chicaga. Ant, stoti(*s užklau
st* jojo keleiviu agentas, 
reikalai!jo pagalbos, bet 
rūkas atsake, jog 
je, nes turi užtektinai
ir duos sau rodą visame. Nepa
tiko agentui tokis atsakymas 
vaiko. Pasiszaukeiį detektyvą, 
paėmė vaika in savo rankas ir 
pradėjo kvosti isz kur 
pinigus,
agentas davė žino jojo 
idant pribūti ir pasiimtu namo 
pabeggli. Pinigai 
prie kaimyno, kuris laja dienh 
mane pinigus nuvežti in
ka, bot juos pamote. Likusius 
surado.

paerno
Vaias prisipažino, 

tėvui

prigulejo

ban-

(’zionait i- 
patal- 

apgarsiniųias ;
skamba:

nevedias, 
su geru 

savo

jog tai (’uvier

meta pra- 
sziadien pasili-

*■*’*••

Ana diena buvo paszvent ini-
nias puikaus stovylo Milane, 
Italijoj, kuri pitstate ant at- 
niintios žuvusiu kareiviu

drulesnio alaus m* 
dže pavėlina.
KATE UŽDUSINO KŪDIKI.

Tankei
r kate vra neužsit i kol imi su- 

žmonis 
katinui kuris 

o uolai 
žmon i u tiki.

Chicago.
< >’

tvėrimu, o ypatingai
netiži juodam
būna priežaste daugeli
min in ka daugelis
Anau diena juodas katinas bu
vo

girdimi*.

.!<>

mirt ies

visom pa- 
k urie 
neini-

180 ŽMONIU PRIGĖRĖ 
TURKIJOI.

In I a i -

priežastį* mirties dvieju 
menesiu senumo kūdikio. Kati* 

kadi-szoko in vygia, kurioje
I ’a t r i c i jos t 'zankovsk ios 

Įiilejo, atsiguli* 
jam buvo 

budu uždusino mažiuleli.
<<nvAcin>> NEBIJO SZERI-

kis
(>’

11(‘S

ant burneles, 
szilta, ir tokiu

DVASE
FO IR PALICIJOS.

Milwaukee, Wis.
.stovint is Cent re < *it v <lnoda ne- 
mažai rupesezio szerifui ir pa- 
licijai, kuri keliolika 
radosi prie jojo ant 
geisdami suimti ‘‘dvasia 
ri trankosi lenais.
Faster aplaike žine nuo artimu 
gyventoju, buk tuszeziam 
me kas tok is naktimis trankosi 
neduoda mus kaimynas 
bes ir pasilsiu. Per kėlės dienas 
matyt “dvase” apsimalszino, 
bet po tam vela pradėjo

d vase”

.\ amas

vakaru 
sargybos, 

” ku- 
Szeri fa s

nu
J

rnniv-

' vari
nėti savo szposmius. Kada ana 
vakaru szerifas buvo pasisle
piąs už tvoros tiksle suėmimo 
dvasios, toji per įauga mete in 
szerifa plyta, 
jam in galva.

pataikiudama 
Dabar žmogelis 

yra tvirtu jog tai gyva dvase 
ir nemano atsitraukt nuo namo 
pakol dvase neuždarys už gro- 
L r* I iii

varde yra Ona Jusupaitis, kuri 
po tam p(*r>ipjove gyslas lau
koji* mirdama iii trumpa laika.

Badai Daytonas pasveiks. 
Szis atsitikimas nemažai iszve- 
re sensacijos po visa miestą.

DEL MEILES SAVO ARK
LIO ATĖMĖ JAM IR SAU 

GYVASTĮ.

nu-

TROCCKIS ESAS PASZA- 
LINTAS ISZ KARO 

KOMISARIATO.
Bėrimas, — Isz Maskvos 

pranesza, kad Trockis jau ne
esąs sovietu Rusijos karo 
nisteris.

Tatai lyg patvirtina pirmes- 
nius pranesziinus, kad vyriau
sieji'Maskvos valdžios vadai, 
Zinovjevas, Stalinas ir Kame
nevas, privertė 
nuoti isz
tos, isz kariuomenes

Trockį rezig- 
karo komisaro vie- 

tarvbos

if

I
•■'I

'III

Konstant inopolins.
ka 24 \ alandu aplinkines Vila
yet i r \ leppo likos užlietos 
iszsiIiejima upiu. Szimlas asz- 
t nonesdeszimt s 
re, 
iižlii'l a,' daug 
o

per

’aicarije. — 
garsus 

bent liorev

žmoniu prige-

Berne, v 
me Dompierre, 

įninkąs Jean 
mylėjo savo arkli, jog negale- 
lamas nuKensti jojo kentėjimu

r i t

Kai- 
arkli- 

teip

VISU

skel-

I

'ii

apie 300 myliu geležinkelio jsz priežasties ligos, nuszove ji, 
(•yviilin prigeri* tam niiejas in savo 

Medes daeina ant milijonu.
t r kamba- 

smegenis.ri paleido kulka in
I

ŽUVININKU GILUKIS.
Szdie du žuvininkai sugavo szituos milžinus New Smvr-

prezidento vietos ir isz 
kitu valdžios vietų, kurias jis 
iki sziol laike užeines.

Tas pats pranesziiuas 
bia, kad dabar Maskvos vadai
rimtai apie tai, kad komunis
tu partija turinti but visiszkai 

Trockio, tai 
yra, kad Trockis turis but isz- 
mestas isz partijos. Jo isznie- • 
tinias teeziau atidedamas iki 
ateinanezio visos Rusijos ko
munistu partijos suvažiavimo.

palinosuota nuo

Paskutines Žinutes.

Chicago. — Arielkinei 
vagys pavog(* isz valdiszko ma
gazino arielkos už $1,000,000. 
Vagysta papildyta kada karei
viai saugojo magazinu.

Kairas, Hgiptas. — Trys 
sudaniszki aficieriai, kurie sa
kele maiszati prieszais valdže, 
likos silszaudyti, o
apsudinti ant 17) metu in kalė
jimą.

*

*

nll<

keli likos

Chester, Pa.

praanukus ir 4

Harrisbur, Pa. — In lai-

Mis. Ona 
MeGuiley, kuri turėjo 10(i me
tus, mirė ana diena palikdama 
(>tl anukus, 23 
pra praanukus.

4ka lt) menesiu PennsyIvanijoi 
užmuszta 123 žmonis, 468 su- 
žeido 777 nelaiminguosia atsi- 
f i k* i itin t imi u ui H L i i i n b/ii 1
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KAS GIRDĖT
Pagal pripažinimu profeso

rių, tai vaikai ateiviu yra isz- 
inintingiausi ir imasi už moks
lo geriau ne kaip vaikai Ame
rikonu.

Paimkime toki miestą Scran
ton, Pa. kur praeita meta lan
kėsi in publikines mokslaines 

isz tuju 41,206 
ateiviu pribuvu- 

iu isz Europos. Didesne dalis 
isz tu vaiku buvo Lenku ir 
Lietuviu tėvu, po tain 
lt ai i joną i. Buvo Kincziku>Ąf- 
rikonu, Armėnu, Serbu ir isž 
Newfoundland — viso eina in 
publikines mokslaines net 
tautu vaikai.

26,703 vaikai, 
buvo vaikai
S

po

lyg pamelynavimui ir'nakti
rėktu ant visos gerkles “garbe

” tai tas niekoant augsztybes, 
nepagialbes.

Bet jeigu jojo vaikai iszbega 
prieszais ji su džiaugsmu pasi
tikti ant naminio slenksczio, o 
jojo varginga motore su 
džiaugsmu iszgirsta jojo atei- 
nanezius žingsnius, tai atvirai 
galima sakyti, jog

ISZ LIETUVOS
BEKORTUODAMI , VIENS 
LIKO BASAS, ANTRAS GA-

varginga

tasai žmo-
; gus yra geras, jog jojo stuboje czj0 byla.

VO DVIEJUS METUS 
KALĖJIMO.

Pereita savaite Kauno apy
gardos teismas Raseiniuose na
grinėja indomia Vinco Daugu-

seko

.....III K.......... .. III® ............................. II —I Ii I ............................. a MUM................ ......MW I *■ 

vis reikalaudavo da dailesniu. 
Tas Vaikinas turėdavo kas 
dien jai vis dailesnias, vis nau
jesnes, dar ne girdėtas, dainas 
dainuotię, o mergina 
sakydavus:

A Ii ..l-ni.ni....,>, 11i«M II > Ui.-      m  

NES1KANKYK SAVES.mas. Eidamas senolis per svie- 
vvriszki be- 

arianti, ale tas žmogus teip 
arės: per visus 
vaga varydamas, 
szes dyka arkla 
pradėti. Senelis priėji 
kės

ta, rados Jeigu jautiesi koki nesmagumą su
vijo kaipo tai viduriu užkietėjimo,

viena
Lietuviszkos Pasakos.

1 p,..

1 '«■**•! hiatai Ii * )

SURINKO Dr. J. BASANAV1CZ1US.

16.
Kada Dievas sutvėrė 

kius vabalus, jie ome 
žmonoms daugeli bledžiu; Die
vas tada pinnate, ne gerai pa
daręs, emo, sugaudė visus va
balus, sudėjo in niaisz.i. užd
ažo ir padavė moteriszkei 
liepdamas nuneszt in Inares ir 
nuskandyti, tik uždraudė, kad 
szi ne ntrisztu mals/,o ir nepa
žiūrėtu, kas ten randasi. Mote 
riszke atsinesze vabalus i>as 
mares, bot nežinodama, kas ten 
randasi, atriszo maisza, ir kaip 
tik pažiurėjo, eme visi vabalai 
ir iszlipo laukan. Tada Dievas 
tižp.ykes, ta moteriszke paver
to in gandru ir pasakė: “už 
tavo nepaklusnumą rinksi juos 
per visa savo amžių.” 
ir po sziai dienai moteriszke, 
paversta in gandra, vaikszczio- 
ja po laukus ir renka visokes

vis jam 
“szita ne tikus, ar 

nemoki gražesnes?” 
daug dainų sudėstė, daug pri- 
dainavo, o

’Fe i p jis

visa
da ryti t<‘‘p ir

mergina kaip buvo 
■ liko atszalusi. Viena 
jisai matydamas, kad

perazalima, kosulį, dusuli, sunkuma 
po krutinę, katara, strėnų skausmą, 
kraujo tingumą, iszputimus, ragavi
mus, galvos skausmą, iszgasti, nesuo- 
tiuna, nusilpnėjimą, mėnesiniu perio
dą 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 sekanezios prekes: Del 
kraujo valimo, 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 60c. Nuo 
ncrVu ligos, iszgasties, galvos skau
dėjimo ir svaigimo ausyse ūžimo, pa
kelis po 85c. Nuo galvos Ir nosies ka
taro 85c.. Nuo balt-liges del moterių

laukus viena 
o paskui no
vel nuo galo 

‘S, pamo- 
verstuye, kad 

ir nuo antro 
Ta pamok i- 

kur ra-

pasitaisyti 
galėtu nuo vieno 
galo vaga varyti, 
nes,karta 

nieko ne bus isz t u jo dailiu, par 
siryžo sau galo ješzkoti: iszejo 
in giria: “tegul, sako, mane ko
kia meszka arba levas sudras- 

tai vis bus geriau, ne ka 
teip kankintis...” 
riejo susitiko jisai su tokiu se
neliu —
Kur tu eini, vaikeli, ir 
czion jeszkai tuose brūzgynuo
se ’ ’ ’ 
riu, sako vaikinas, ilginus gy
vas būtie — einu, ar ne sutik- 

—I\ad 
tai buk tu 

kokiu paukszteliu ir linksmink 
tavo gražioms dainomis pavar
gėlius žmonelius, o ta, kuri teip 
tave kankino, asz paversiu in 

Erne tas senelis ir pa
verto ta vaikina in laksztinga- 
la, o ta mergina — in rože. To
dėl ir dabar pavasariais, kaip 
tik pradės laksztingala giedo- 
tie, tuojau pradeda ir rože žy
dėt i e.

nuėjės in sod žiu, 
des moteriszke beaudžianezia, 
ale gijes ant tvoros iszsidrai- 

szei-teip, bile kaip, ke
pai niojanezia ir beliarpliojaii-
czia; ta pamokės pasitiekti sau 

skietą 
reikalingus

omo, sugaudė visus vilvieszpatanje sutikimas ir jame 
randasi tikras dangus.

Vyras gali būti didžiausiu 
netikėliu, raudonas anarkistas, 
bolszevikas, 
geriu, kazirninku ir gerti mun-

pakol nemato kelio, o|y|8ns savo pinigus, Jonas 
bet gali Imti geresniu žmogum, Daugntis užstatęs savo batus, 

’ apgavikas kuris nežiūrint, kad tai buvo žiemos
terp savo draugu pasirodo die-1 laikas. Pasitaiko, kad ir batus 
vobaimingu, pavyzdingu ir sai
dom, o namie pasielgineja kaip 
liucipierius pekloje, iszvero sa-1 feuju brohii in galva. Szltas 
vo ]............................................
gos savo moteres i 
vaikeliu, nes ne tnri gana dra-1 brolis nebegyvas, ir 

namo; anksti ryta atėjės 
Mažinta, pasiimti kainu

socialistas, butle-

' ''szaine T

Kaip teisme liudininkai pa
rode, invykis buvo toks: Per 
naujuosius metus Vincas Dau
gutis pas kaimyną, 
suėjės savo broli Joną. Pnuįe- 
je loszti kortomis, 
visus savo

Mažinta

Praloszos 
pinigus,

9

kys -•
Eidamas gi-

o tai-buvo Dievas. — 
ko tu

34 ne kaip apgavikas kuris

kinsią

stakles, nyt is, 
prie audimo

Ir ta teip pamokinęs, 
savais keliais.

ir kitus
pa-

Buvusieji avietines kares ve- 
teromu yra kviecziami iszpil- 
dyti savo aplikacijos 
riszko bonuso kanuogreieziau- 
se nes valdže to

nežiūrint, kad tai buvo žiemos 
____ _ w ___ w__ y A1UV4 II MCI/Vud 
pralosze. Kilo tarp broliu bar
nis, ir Vincas Dauguti# kirto

klauso senelis. — “Ne no-

del ka-

reikalai) jo. 
Jeigu kareivis mirtų prlesz isz- 
pildyma savo aplikacijos tai 
gimines aplaikytu tiktai viena 
treczia dali to, kas jiems prigu
lėtu. Aplikacijos blankas gali
te gauti kožnam American Le
gion kliube.

piktumą ir tulži ant vargią* nugriuvo ant žemos. Muszelka• * Į
ir mazuju iszsigando, manydamas,

ir pasako:
siu kokia pikta žveri”... 
teip, sako senelis,

dargus.
senelis iszejcs
Teip, pagal to senelio painoki- 
ma, gerai sekėsi vienam arti, o 
antrai austi. Tada vėl tas sene
lis, po kokio laiko atgal atgry-

85c. Geriausi gumbalaszai 50c. Pa
la ngo trajanka 60c. Poplaiszkai 85c- 
Nuo plauku Rlinkimo ir pleiskanų isz- 
valimo, 60c. Visu metu gyvenimas 
Szventuju apdaryta $7.50. Atsiųskite 
10c. o gausite musu visokiu žolių ir 

žes prie artojo, ir paklausos: Knygų katalogą. Reikalaujame parda

rn

kad 
iszbego 

sos tai padaryti ant savo drau-1 mimo; anksti ryta atėjės pas 
gu karezemoje ar kur kitur. Mažinta, pasiimti kainu su- 

Galima daug atleisti tokiam Į Zjįnojo, kad jo, brolis gyvas ir 
Jis jaute, kad 

pikto, bet suezedina moteriai Į brolio sumuszima gali isz- 
eiti riestai, tad nutarė gelbe-

žmogui kuris priverczė kita ant igzejcs namo.
ja po laukus ir 
bjaurybes.

li ž taigi

ka kita. ) j

aszaras, 
kauta ir

Kitados protestoniszki kuni- 
gužei ugne spiaude ant aliniu 
dreiveriu, kurie pristatinėjo 
aluti po peczcs del anglekasiu, - 
kurie po sunkiam darbui isz- 
giardavo keliolika bonkucziu 
alaus.

Dabar tiejei priezerei tyli ir 
sziadien k i tok i laikai užėjo, — 
butlegeriai pasiemia 
munszaines, sustoja prie sales 
kur atsibuna szokei 
jn ’ ’ 
del svecziu — jaunu vyruku ir 
mergaieziu, kurias po szokiui 
turi girtas vilktie namo arba 
inmeta kaip maisza in automo
biliu ir nuveža namo.

kurie

bonkas

“ didžiu-
ir pardavinėja savo sztofa

buvo atėjės pas mus to

veju inuBU žolėms, knygoms ir popie
rių groinatoms.
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

M. Žukaitis,

tai jis mane pamo- Ąntanas Ramanauskas

ka iszszauke neapy- cjtį riestai, tad nutarė gelbe- 
piktuma viso svieto tj8. Nieko nelaukdamas nuvy- 

ne kaip paniekinti savo mote- Ro in policija ir praneszc, kad 
ria, kuris buna baime kitiems | brolis Jonas užpuolęs 

peiliu 
trisdeszimti

ria, kuris buna baime kitiems | brolis Jonas 
ne kaip iszverti baimių ant vei
do savo kūdikio.

• » •ji ir
atoniesgrasindamas 

penkis szimtus 
litu pinigu ir dokumentus. Po
licija tuojaus nuvyko pas Jo
ną Daugaiti ir padariusi krata 
nieko nerado. Bet jai pasirodo 

ir clcktrikiniu daiktu, karpetu ir kli- I Uit artina, kad pas pati 
jonku, tcipgi visokiu kitokiu daigtu konto jusi 
r • • • ’ • •----- ”—- 1
už specialis/.kas pigias prekes. Taisau 
senus fornyczius ir naminius daigtus. 
Atsilankykite in mano sztora o patis 
persitikrinsite kad pas mane 
viską pigiau pirkti negu kitur.

L. WASCH (Vaszkieviczia) 
1139 East Mahanoy St. 

(Ant skersynes, 12-tos ulyczios)

Suczedinsite pinigo pirkdami 
pas mane.

Pas mane rasite visokiu naminiu 
oaigtu, kaipo tai fornycziu, geležiniu

*1 **•1(.
Mažas dar būdamas girdėjau 
nuo savo motuszes pasaka apie 
gandro atsiradimu. Bu'k Die 
vas, užsirūstinęs ant moterisz- 
kes nž tai, kad ji dirstelėjus in 
žaka, paleido pavestus nuskan
dini mui ] 
žalczius, paverto ja in gandra ir

“nu- 
i” už niarszkiniu kaž 

ka dabar pries/, kaiedaa galite ^pirkti | b'raszlaL Padariusi krata
ir pas Vincą Dauguti, rado už 
niarszkiniu paslėptus doku- 

galite | mentus.
Už toki melaginga savo tik

ro brolio inskundima

paslėptus

Vincas
Daugui is buvo pasodintas ka

byki perduota teis-o

* Priezerei ant t uju darbeliu \ 
užsimerkia, nes tai prohibici- 
jos pasekmes. Gerai butu idant 
prezidentas Coolidge pavėlintu 
dirbti geresni alų o gal tuom i 
iszgialbes musu jauna gentkar- I 
te nuo prapulties o senesnius 
nuo staigios mirties ir papaiki- 
mo.

Ana dienia New Yorke užmo
kėta 304 dolerci už ketufkam- 
pine pėda žemes, kas pasidary
tu $13,242,240 už viena marga. 
Amerikoniszkuosia miestuosia 
iii laika 20 metu žeme labai pa
brango o ypatingai ten, kur 
vietos nesiranda ant statvmo 
namu kaip tai Mahanojui ir 
Szenadorije. Keliolika metu 
adgal tonais galima buvo nusi
purti stubelia už 2000 dolctiu 
o už tokia paezia sziadien mo
ka po G ir 8 tukstanezius dole
riu.

Žinoma įdubos nevertos dau
giau kaip du ar tris tukstan
ezius doleriu, bet žmogus ne
turėdamas kur pasidėt, yra pri
verstas jaises pirkti arba gy
vent ant ulyczios. O kas bus,
jeigu kada stubos atpigtu!
Žmonis ir bankai subankruty- 
tu kurie davė paskola anf to
kiu namu, nes savo pinigu ne- 
atgautu.

Todėl sziadien bankai 
aplinkinesia 

jau neskolina pinigu ant pirki
mo namu, nes rizikas per dide
lis.

gliukasyklosia

I

an-

I ——
Negalima sūdyt žmogaus ver

te isz to ka jisai daro už ųamo 
arba slaptai arba (kad jisai ei

bei pagal ta,na in bažnyczia, 
kaip jisai pasielgi ne ja namie 
terp savo szeimynos. Tik namie 
galima toki žmogų pažyti 
kuom jisai yra kada numeta 
nuo veido uždangalu ir pasiro
do ar jisai yra velniu ar aniolu, 
ledoku ar karalium, didvyriu 
arba apgaviku. Lai jojo vardas 
būna pažemintas arba jojo ti
kėjimas: jeigu jojo vaikai dre
ba isz baimes kada tėvelis atei
na namo, o paežiai szirdis greit 
klaba isz baimes kada papra- 
szo keliu doleriu ant naminiu! 
pirkiniu, tai tokis vyras yra 
apgaviku pirino laipsnio, iio- M ' * ®MM Ui • *U • kvintą ii«ai -melstųsi dieną ir iIii

KNYGELE NAUJU 
DAINŲ.

Tcipgi tinkamos kaipo eiles 
ir dekliamacijos.

Apie Kare.
Tėvynės Rauda.
Atmincziai 1 dienos Rug- 

piuezio 1914 mete.
Lietuvos Rauda.
Mano Gimtine.
Apie Skausmą Lietuvos.
Apie Lietuvos Vargus.
Tėvynės Meile.
Pilies Apraszymas.
Lietuvos Paminėjimas.
Sonetas.
Apie Dubisa.
Apie Lietuvos Vasara.
Atminimas Tėvynės.
Apie Kalvarija.
Naujos Eiles.
Apie Senove.
Miszkas ir Lietuvis.
Ant Pagarbinimo Bažnyczios 
Finis.
Kalinys.
Ruteliu Vainikėlis.
Szventas Petras.
Lietuvio Daina.
Isz Lenkmeczio Laiku.
Apie Piemeneli.
Myliu.
Daina Sieratos.
Apie Daratele.
Apie Meile.
Varnai Sudžiomis.
Apie Vanda Lenku Karalaite
Apie Mainas ar Kasiklas.
Apie Lietuva.
Apie Girtuoklius.
Apie Senatve.
Atminimas Francuzu Kares.
Palszis Bambizas.
Finis.
Apie Jaunikaiti.
Apie Jaunas Mintis.
Motina ir Duktė.
Apie Merginas.
Apie Berneli.
Rinkimas Vaikinu.
Merginu Rauda.
Apie Mausziu.
Apie Davatka.
Lietuyoą Hymnas.
Apie Petrogrado Lietuvius.

bvla•*

metu
Polici-

leido

pas

lejiman, 
mui.

Teismas isznagrinejes 
nusmerke Vinca Dauguti dve
jus metus sunkiųjų darbu ka
lėjimam
SUDEGINO PASIKORELI.
Spaliu m. 4 Krinczino vai. 

Vvtautu kaime isz nakties ra
do pasikorusi arti 102 
amžiaus seni. Atvykęs
jos Nuovados Virszininkas ir 
Apskrities Gydytojas apžiurė
jo ir pabare skrodimą, 
lavona palaidoti. Kol pasiko
rusio žentas vaikszcziojo
kleboną, kol iszgavo vieta lai
doti, prie lavono susirinko 
kaimynai ir bijodami, kad pa
karuoklis “nesivaidintu.” nu
tarė ji sudeginti.
padaryta. Tuojau sunesze mal
ku lauža, lavona uždėjo 
laužo ir sudegino.
šio žentas gryžta laidoti iszga- 
ves vieta, o gi žiuri lavono ne
bėra. Sužinojęs kas yra,

lavono

nesivaidintu.
Nutarta ir

aut
Pasikoru-

tuos 
pilieczius, kurie degino lavona 
pat ra ūke atsakomy be n.

ANT PARDAVIMO.

namaiPuikus dideli namai, ant 
dvieju fam’diju, po No. 401 ir 
403 W. Mahanoy live., 
kampo, ir namai po No. 400 ir 
402 W. Pine St., su buezerne ir 
garadžius.
drauge ar pusiau. Atsiszaukito 
tuojaus ant adreso:

Er. J. Sklora
401 W. Mahanoy Ave., 

(tf ) Mahanoy City, Pa.

Puikus Gurbinei 
Sieniniai Kalendoriai 
Ant 1925 Meto UŽ4

t

prie

Viskas parsiduos

$1
Lietuvos Hymnas.

U !

Ims Merginas in Valska 
Kur Prapuolė. „ 
Apie Meile Tėvynės. 
Žvaigždute. 
Žydu Rauda.

*T

92 puslapiu. Aisski spauda. 
Spaudinta ant drūtos popia- 
ros popierineis vyrssais.

PREKE TIK 2Sc.
Siuskite pinigus stempomis. 

1 Ii '' 11 • : /

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

S Kas prisiims viena doleri, up- 
w laikys 4 Puikius Gurbinius Sic- 
8 ninius Kalendorius ant 1925 mo- 
JJ to. Prie kožno kalendoriaus yra 

prisiūta szventuju kalęndorls su 
pasnykais. Kalendoriai 4ul*i 
krepsziuka dol szuku, špilkų ąr 
Szcpcczio, puikei iszmarginti, 

, Galite juos pudo- 
£ vanot savo kaimynams arba pa

jų, Metu. Kalendoriai jums pa- 
ttiks, labai ir žinome, jog daug- 
giau .užkalbinsite kada szituos 
pamatysite/

-r

X
Kalendoriai .turi

I

ir iszpjauti. Galite juos pado-

<£ zyHtamieniH ant Kalėdų ar Nau-
’I"

V

i

0 W. D. BQCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY. PA.MAHANOY CITY, PA.

. 21.
Buvo viena labai graži mely- 

i ir didei mylėjo 
nokuri berneli. Buvo jau su- 

prisake ta# bjaurybes ^rankiot i Į !’cnSta svodba ir ji butu veik 
iki pabaigai savo gvvenimo. |isztekejus, I

18.
Buvo senovės gadynėje trys 

broliai ir ketvirta sesute. Bro
lius viena karta užragino ant 
vainos: sėdo jie ant žirgu, sėdo, 
iszjojo ir negryžo. Sesute iszejo 
j u jeszkot, ėjo dienu-dienas per 
laukus ir kalnus, nuėjo in tokia 
giria, kad ne matyt ne galo ne 
kraszto. 
po tokiu 
graudžiai vefktie ir 
p ra g; 
jo ant nelaimingosios mergeles 
Dievas ir ja paverto in gegute. 
Todėl ir dabar gegute kveto- 
daina sako: “.vai, kad asz par
lėkus raseziau tuszczius namus, 
pilnus kai>us, tai ir man padėtu 
ikukuot — kuku! kuku!”

kirminus, piktvarles, uake mergina

isztekejus, kaip sztai, užstojus 
karei, jos mylimąjį paszauke in 
kariumene. Mergele ilgai — il
gai bernelio isz kares gryžtant 
ne sulaukdama ir akis savo isz- 

besededama ir

už tai man
senelis

o po darbo ga- 
O kad sugryžes 

paklausęs: 
, teip grąžei 

austi?” Szi atsa
kas malie isznio- 

asz pati!” Senelis pasa- 
dirbsi dirbus, o darbo ga

lo nerasi ir atilsio neturėsi’’... 
Už tai dabar moteriszke ne tu
ri laiko, kada postove prigulti.

Tolinus bus.

“kas tavo vaikeli, teip gražiai 
iszmokino arti-?” Szis atsakęs, 
kad “ 
kis senelis, 
kino,
Teip jam 
“dirbsi dirbo 
lesi pasilsėti, 
pas audėja senelis 
“kas tavo duktyte 
iszmokino 
ikius:' 
kis — 
kės: “

4 4 o irin *,

verku pakelėje

Paklydus 
medžiu

i ai si sodo ji 
ir pradėjo

gerai eina.
pasakes Lietuviszkas Graborius

MILL & PATTERSON STS.
ST. CLAIR, PA.

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusios 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztynlu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Bell Telefonas. 1373 M.

CHAS. S. PARMLEY
Real Eatate Agent. Notary Publie

PUIK! MALDA-KNYGELE 
"ANIOLAS SARGAS’*

Vlaoa reikalingo* maldo*. Litanijos, 
ir t.t.

Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkites pas mane, asz jumis 
ta reikalą atliksiu. Randavoju namui 
ir kolektavoju randas.
namus ir forniezius, automobilius Lt.

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

Insziuriniu
Puikiai apdaryta minkaatai*

vis da belaukdama. Dievas, jos •kttrinais •p<l*rak, auksuoti krantai
pasigailėjęs, paverto ja in aug

iu kęst is’’
kuris su savo molynais

vadinama, 
, pana- 

sziniis in merginos akeles, žie
dais ir dabar vis palei kelia au-

meni 4 4

Prek® au priaiuntimu tiktai <1.50
VV. D. BOCZKAUSKAS * CO 

MAHANOY CITY, PA.
•t

Lietuviaikaa Graborius
K. RĖKLAITIS

szauktis na’ karojo niylimo-
aiszusiu broliu. Susimyle-1 i° belaukdama.

1 O‘>
Velnias turėjo labai sena mo

tina, kad tik mirt tereikejo, o 
po svietą besitrindamas ir tan- 
kei būdamas ant szermenu ma
to, kad žmones ant szermenu 
susieja verkė, gailesį nebasz- 
ninko, o kunigai meldėsi ir ru
ko su durnais. Jis sau mislija: 

poryt mirė motina, o kas 
jos nabages pa ra ūdos, 
pakodyluos! Kiūtodamas ant 
kelmo net apsiverke velnytis, 
o beraudodamas sumisliijo toki 
szposa. Pargabeno isz kasžin 
kur tokia žolia ir pasodino dar
že; žole pradėjo augti, lapoti 
dideliais lapais. Ir g 
nias savo draugams sakyda- 

mano motina 
numirtu, jus pamatytumėte, 
kaip visi žmones imtu kodyluo
ti ir su szitais lapais rūkyti. 
Iszgirdo aniolas ta velnio kal
ba ir pasako Dievui; Dievas sa- 

“ tegul teip bus, tegul ko- 
dyluoja jo motina, ale pakpdy- 
laves kožnas ant jos nuspjaus.” 
Velnias mato, kad jau ne visai 
dailus reikalas iszeina, nutvėrė 
kelis lapus tos žoles, sutrynė, 
kaip pelenus, susipylė in auk
so rageli ir eme dalyt visiems, 
kad in uosi szierptu. f’, 
paima, intraukia in uosi,

apsilieja aszaroms ir 
dokui,”

draugams savo girias,‘kad tai 
žmones jo motiilos 
aszaras lieja, 
bbka.

19.
Senu senovėje, kada p. Die

vui) žmones ka tik iszniokinus 
javus setie, maltie ir isz javu 
duona minkyt ir keptie, duone
le, sako, buvus labai brangi ir 
žmones tuomet* labai daboje, 
kad ir mažiausias jos trupinė
lis, valgant, ant žemes ne nu
kristu; buvo, sako, tuomet to
kia mergaite, kuri, Dievui pri
sigerint norėdama, 
že me n n u k r i t u siu s 
duonos ir vis nesziojus jam pa
rodyt, kaip žmones nedėkingai 
jo dovana szventa meta. Ale 
viena karta insipyko p. Dievui 
skundu tos mergaites be klau
sant; jis, pastvėręs jai isz ran
kos diktoka trupini duonos, 
kaip trenks jai iii peczius! Eme 
tas trupinys jai ant kupros ir 
priaugo, o ji pati ir pavirto in 
vora! Todėl ir dabar mažiems 
vaikams sakoma, jei trupiniai 
duonos nupuola ant žemes, tai 
voras radęs nesza pas Dieva ro
dyt, kad žmones meto duona. 
|Szinoteliui’duonos isz netyežiu

rahkiojus 
trupinius

ant žemes nupuolus, pakele ji 
bueziuoja ir tik tada valgo.

20.
Buvo toksai vaikinas, ka la- 

baigražei dainuot mokėjo. Dar 
piemenuku būdamas jis būda
vo kaip ims dainuot, tai galvi
jai, avys, ir; kiaules sustoja 
klauso, uesiskirsto ir ganosi 
drauge. Užaugus jam karta at
sitiko tarnaut pas toki ūkinin
ką, kursai turėjo labai gražia 
dukterį, o ta mergina buvo to
kia daili, tokia graži, kad už ja

rvt

nias:

ko:

• < <
savo
tegul tik

jus

cziaudi, 
sako: “

kas ja

iriasi vėl-

uosi szierptu.

* >

Žmones 
nusi-

o velnias vėl

gailės ir
Ta jo žole — ta

23.
Senovėje, kada dar Dievas ant 
žemes vaikszcziojo, akmens 
kaip ir medžiai, sako, augdavo.
ir kuo sopesni, tuo didesni tap-
davė. Teip viena karta p. Die-i 
vas bevaikszcžiodamai 
skaudžiui nusimuszes koją — i i Y i 1i ? -

LIETUVISZKAS 
SZOKIU ALBUMAS No. 1 

MUZIKE ARE X NOTOS 
DEL PIANO

il TURYNIS:
CSocita Polka
> Lietuviu M ars z as 
/Suktinis Polka
> Lastucza Polka
r Tu Mano Mieliausia Polka 

Į < Vamzdelis Polka 
Į > Ducaty Polka
cGrlež Polka 
iSzvilpis Marszas
> Klumpakojis Polka 
C Marcele Polka 
>l*ade-Espan Valcas 
c N’oriu Miego Polka
> Helena Polka
<Mojavas Vainikas Polka 
(Rasluca Valcas 
/Mojava Vcszna 
C Augonėlo Polka
> Ilgėjimas Tėvynės Marszas 
c Lietuviu Vestuvių Polka
C Lietuviu Galopas 
rPijonkeles Valcas 
C Pampilionas Polka
> Nekaltybe Valcas

Lietuviu Kadrilius
Muzike aiszku badu sutaisyta ir 

lengvai grajyti.
Preke su prialuntimu tiktai 75c. 

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

Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 
Turiu pagelbininke moterių, 

prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

Teleponas No. 149

CAPITAL STOCK <125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS <023,358.02

r

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

H. BALL, Prezidentai.
Geo. W. BARLOW, Vlea-Prec
Jos. E. FERGUSON, Kaiieriim.
ai ,<■»! i— mu <a» — MsaaMassM s»HsesMe><Mi

I

bevaiks'zcžiodamas ir laba į 
o 

buto basas — in viena akiiieui.

gražesnes ant* svieto ne buvo!1 tiuti!
Eme tas vaikinas ir pamylėjo 
tu mergina, ale ji ne norėjo ne 
žinot apie ta meile tokio var
guolio. Vaikinas, pasitikėda
mas užszaltįsia jo# smirdi per-
galotic savo dainomi#, dailiu- 
diuliausias jai dailias dąinavo, 
ale jos jai vis nepatikdavo ir ji

O, ku<i ilgiau ne aug- 
1*! pasako supykęs Dievas 

m tu akmeni — ir nuo to laiko 
perstojo akmens augo.

Žl
L !b * \ *** ■■ /

Ko ežia mums gedyties

pasakė supykęs Dievas t | . ’ ’I » • i t • M

'S

“I\o ežia mums gedyties 
ubagystes, kad ir pats Ponas 
Dievas, sako, kita karta uba
gais ojes. ■1
nelis (Dievas) svietą mo*kindii-

(Priežodis). Ėjo se-

k r

Stebėtinas Kalendorinis 
Laikrodėli*. Tik <6.50 
Su lencugeliu ir peliuku 
dykai. Parodo 7 dienas 
sanvaites, 31 dionas me
nesio, 12 menesiu meto,

i i i - <

(atmaina menulio, adynas, miliutas 
Jir t.t. ir gerai rodo laika. Kožnam 
C patiks, tikrai stebtinas. Nikdluotl 
Sluksztai guri Swiss viduroi, pilnai 
cgvaruntytus ant 3 motu. Mu« fcpe- 
(eialBzka preke tiktai $6.50 ir tas 
/lencugeliu su peiluku dykai su laik 
(roduliu. Neaiuakite pinigu, tiktai 
Jvarda ir adresa, užmokėkite gro- 
Cmatnesziui <6.50 kada gausite per 
(pacztu. Jeigu nebusite užganėdinti 
• tai sugražinsimo pinigus adgalios.
< PEKO COMPANY. Dept. 538 
į32 Union Square. Now

* 4

Ant J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

automobilius

Laidoja kunua Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Telpgi 
pristato automobiliui viaokiema 
reikalama. ,.

Parduodu visokiua paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes asx galiu ju
mis pigiau geriaua parduoti negu IdtL 
333-335 W. Centre St.. Mahanoy City

■ i ■ r"-" 1

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

■........... ....... —

Lietuviszkas Bankieriua 
ir Laivakorcziu Agentas

W. TRASKAUSKAB 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY,

. I . ji . , Jj „ Ji

PEKO COMPANY. Dept.538
Lj I i' ' a OiU

Laidoja kunus numirusių. Pa—Tftdo 
automobilius del laidotuvin 
tintu, Teaeliju, pasiva^ „tino tr tA* 
•so 1b Chy. ta*

H ’' J I ' <
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SAULE

Kantri Ele.

suprasti,

pragyveni-

valau-

7 •>
n

Kada Ele nuo apmirimo pa
budo, tai negalėjo 
kas su ja yra nutikės.

Galop ji aplink žvalgydamo- 
si, pamate jaunas panaites, 

' kurias aukszeziau buvo regėju
si krautuvėje. Kada ji žinojo, 
kur randasi ir pamažu suprato 
pereitos valandos 
mus.

Gavo žinoti, kad dvi 
das gulėjusi kaip numirusi, 
ir kaip per ta laika ponios rū
pinosi ja prižadinti. Mate, 
kaip esanti krautuvėje pakel
ta ant drapanų rysziu. t'zia dvi 
adynas gulėjusi apmirime — 
dvi adynas, o jis — Edvardas 
buvo per ta laika tenai tvaiku 
stuboje. Ji vėl isz naujo apmi
rė, insimislijus pikta darbu ka 
del savo vyro buvo parengusi. 
Dvi advnas! Dabar buvo baisus 
atsitikimas, — buvo viskas 
viskas po galui!

Elės dvasiszkoms akims pa
sirodė jos vyras Edvardas, ten 
jos stuboje guli ant lovos 
musztas per jos rankas.

Ele kaip ir pasiuto. Ji kėlėsi 
nuo savo gulimos vietos angsz- 
tyn, bet kai}) negalinga 
atgal.

Asz noriu eiti namo’’ — 
ji tarė “man reikia būti na- 
mieje! Leiskite mane!“

Krautuves panaites veltuo ja 
mėgino prikalbinti, kad liktu. 
Ele drueziai eiti namo.

Galop apsirengusi ir už dar
bu alga gavusi, rengėsi 
kaij> tada krautuves valdyto
jas, matydamas jos silpnumą, 
paszauk<‘ vežiką ir prisako vie
nai panaitei ja }>alydeti.

Važiuojant Ele 
nieko neinate, kaip tiktai savo 
vyro lavona. Tos kelios valan
dėlės, kurios praslinko važiuo
jant, jai rodėsi ilgos, tarsi am- 

. žinastys. Galop vežimas susto
jo prie tu namu, kur Ele gyve
na.

Ele kai}) 
puolė prie stubos duriu.

Bailiai, kai}) ko bijodama, ji 
inejo stubon, szi buvo 
Lovoje jau nebuvo 
tik pecziaus durys dar 
atdaros.

Ant lovos ji rado 
kuris teip skambėjo: 
nojau, ka tu norėjai 
Asz iszejau! ’ ’

Tie trumjii žodeliai Elei ro
de, kad vyras visai nebuvo už
migęs, jai pecziaus durys ati-

prižadinti.

buvo

-J už-

krito

4 l eiti 
man reikia 

mane!

drugio

eiti,

dauginus

r*.

kratoma

tuszti.
Edvardo;

buvo

laiszkeli, 
“Asz ži- 

darvti.

(garai)darant, kad tvaikai 
s tuba apimtu.

Ar Edvardas nuėjo 
rija ja apskusti, kaipo 
žudo, ir atiduoti iii ] 
rankas ?

Tokios ir tam lygios mislys 
maiszcsi Elės galvoje ir ji sė
dėjo kaip prikalta, rankas su
nėrusi, iki vėlai nakezia vieno
je ir toje paezioje vietojo, lauk
dama savo vyro ar policijos. 
Bot nei vienas neatėjo.

Ji sekaneziose dienose teip- 
pat sėdėjo ir lauke Edvardo 
pareinant. Jai dabar butu 
tiek, ar Edvardas 
musztu kankintu. Ji ant tu vi
su bjaurumu butu tyli, viską 
nukentetu be pasiprieszinimo. 
Bet jis negryžo.

Teip pi sėdėjo, kaip apmiru
si, be pertrūkio, iki visi 
dies skausmai pasirodė 
rose.

Nors nepasidaro vyro už- 
muszeja, tacziaus jautėsi kalta 
kadangi troszko ji nugaluoti. 
O vyras žinojo, ka buvo 
ryžusi daryti.

Elei, apie tai dūmojau t, pro
tas maiszesi.

Ji pati tuose piktuose 
buose save apsudijo ir rokavo 
save už didžiausia nusidėjėlė. 
Ji visai nemislijo save teisinti 

kalta.

in poli- 
• žmog- 
policijos

vis 
ja bartu,

szir-
asza-

pa si-

dar-

buk ji nerti niekuomi
Vyro užpuldinėjimus, kanki
nimus ji visai pamirszo ir jam 
dovanojo.

Ele vis dar tankiausiai du
rnojo ir lauke Edvardo par- 
gryžtant. Bet szįs negryžo » ir

prapuolė kaip in žeme 
damas.

Bet kur jis pasidėjo? 
nuėjo ? Gal pats sau savo ranka • 
gyvastį pertrauke?- I

Teip Ele durnojo, viena savo’ 
stuboje sėdėdama, kada žiema| 
audros lauke draskėsi ir n o pa
velijo jai per ilgas naktis už
migti. Audros braszkejimai ir 
szvilpavimai ausyse skambėjo, 
kaip piktos dvasios 
maiši; tas viskas kankino ne
laiminga moteriszke.

Kas gali apsakyti visas kan
kines, kurios 
draskėsi, grumodamos ja pra
puldyti? Palengva Ele apsi
prato tokiame savo padėjime; 
prie tam kaip ilga laika buvo 
pergulėjusi ligonbutije, pama
žu pasveiko ir, kai}) sakomo, 
pamažu apsiprato su savo lin
kimui). <

Ir vėl ji sėdėjo savo stubo
je nrie lango ir dirbo, didžiai 
krautuvei rublis siūdama. Bet 
ji jau nebuvo teip mitri, szneki

tan- 
sapnuoda- 

begaliniame

Kur

kada žiemai

tyeziavi-

Elės d vašiojo

moteriszke; dabar buvo tyli 
nublankusi kentėtoja, ir 
kiai jos akys kai 
mos pasinerdavo 
tamsume.

Isz st ūbos ji tik su 
siu reikalu iszeidavo, 
ma žmonių ir gėdydamas! sa
vo nedoro įdarbo, ka buvo pa
sirengusi daryti. Jeigu sn 
žmonėmis susitikdavo, tai jai 
rodėsi, kad kiekvienas ant jos 
kaktos skaito, koki pikti dar
bai buvo rengiami del 
vyro. Greitai ji skubindavosi 
prie savo darbo, kuruomi už- 
siimdinejo ir tai vėl užsidary 
davo savo kambarije, kad bū
ti vienai ir pasiduoti savo dva
sios kankvneins...

akys

didžiau- 
bijoda-

KttVO

Kožno žmogaus szirdije gy
vuoja dieviszka kibirksztole 
Nuodėmės, prasižengimai gab 
szia kibirksztole prislėgti, bei 
nenumarinti. Szi dieviszka ki
bi r k s z t e 1 e gy v 11 o j a 
didžioms nuodėmėms

SZ1

tyloje, ir 
augant 

rodosi, kad ji butu užgesusi; 
bet teip nėra. Yra laikai ir nuo- 
tikiai gyvenime, kuriuose
užliepsnoja ir naikina nuodė
mės su
Ir jei žmogus per visa savo ilga 
gyvenimą mirktu nuodėmėse, 
tacziaus valandoje smerties szi 
dieviszka kibirksztole užlieps
noja ir tada žmogus 
pataisyti savo pikta
ma. Bet laimingas tas žmogus, 
kam dar prie gyvenimo szi die
viszka kibirksztole. užliepsno
ja ir ima virszu ant nuodėmių 
ir prasikaltimu, tam dar 
laikas pataisyti
piktus paproezius

v i si U s p ra s i že i ig i ma i s.

norėtu 
gyveni-

kitu

vra 
nuodėmės ir 

pamesti, 
gryžti prie savų prideryszcziu, 
isztikimumo, meiles ir
žmogaus tiesu, kas jam nuo 
Sutvertojo pirsakyta drueziai 
laikytiesi szios pasaulės sugy
venimo vilnyse....

Ir Krūmynu Edvardo te
dije dar žėrėjo dieviszka

szir- 
ki- 

birksztele, nors nuodėmėms ir 
piktiems paproeziams tarna
vo kaip geležinis kankintojas. 
Berods Edvardas drueziai ko
vėsi su savo baisiausiu velniu; 
bet szis ji pergalėdavo ir stum
davo prapultin iki kaklui. Juo 
danginus jo sąžine pabunda ir 
iszmetineja jam piktus darbus, 
juo kiecziaus jis rūpinosi ja 
paskandinti degtinėje ir aluje. 
Tiktai kai}) alkoholis ji 
garu apkvaitina, jis jaueziasi 
ramus ir laimingas.

Ana diena, kad Ele 
pasiutusi atidarė pecziaus du
ris, idant savo vyra tvaikais 
užrausztu, — Edvardas kovėsi 
tarp iszgasczio ir 
Jis aiszkiai mato, kari jo pri- 
deryste buvo Elo guodoti, del 
jos ir del saves dirbti, bet vėl 
jo szirdije pasikėlė piktumas 
už Elės iszmetinejimus, ku
riuos ji jam paskutiniaine lai
ko sakydavo.

Jis užsidegė, jo sumaiszytas 
kraujas trauko ji prie alkblio- 
lio, — jis pats nežinojo, ka tu
ri daryti savame piktume; jis 
atome nuo Elės paskutini ska-

• •juo kiecziaus jis rūpinosi

savo

kaij)

gailesezio.

r
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SUIMTAS.
Leonas Korei z, kuris apgavo 

C’hicagos gyventojus ant kelio
likos milijonu doleriu pabėgda
mas in Halifax, N. S. likos 
iresztavotas ir adgabentas ad- 
pd in Chicago kur turės stoti 
uit teismo.

nusigando 
ir,

Jis labai nusigando savo 
kankinėse ir, negalėdamas 
dauginus rasti ramybes girty 
beje, vėl pargryžo namo; buvo 
pasiryžęs Ele perpraszyti 
sitaikinti, lodei 
parėjo namo; bet 
Ele pikta ir mėlynai 
druže ant jos veido, ka padare 
szi ryta botago kirtis, jis isz 
naujo užsidegė savo piktume. 
Jis puolė ant lovos, kad miege 
užmirsztu savo juktuma; 
miegas szalinosi nuo jo. 
užrėkė ant Elės, kad ji netruk
dytu, tegul regiasi eiti, 
damas per ta laika save 
malszinti ir piktumą panaikin
ti. Jis mate, ’nusidavęs 
ganeziu, kaip 
sunkioje dvasios kovoje, 
mate jos darbavimasi apie pe- 
•ziu ir tai, kaip ji ant jo krei-

dureles 
pati

, su 
ankszcziaus 
matydamas 

raudona

l?et
Tat

norc-
nu-

mie-
Ele kovojusi • • JIS

kaip ji 
ir 

kaip

pęrgale- 
nedory-

jo sžio vyro šzirdije, 
darna jo piktybes ir 
bes. Szi kibirksztole gaivino 
to vyro szirdije priderystes Ir 
gailesezio jausmus.... Žmo
gau! szia dieviszka 
tele sZii’dije tėgul neprisjb

Žino
ki birksz-

gia piktybe, pikti prasi radi 
ji • * • 7 a te te J k < S*niai ir jnprocžiu tvaikai! Ne-’ 

daleisk jai niažintiesi nei už
tilt i, bet guoddk ja ir 
ja pats del saves ir del 
mo, kaipo szventenybe, 
ir džįaiigsma.

vartok 
arty- 
lalmo

vilnvsev

t

Nelegalus Suv.
Vaisi. Gyventojai

i

fll 
1 1

I j f"
7. fty. '.j t

Daug ateiviu yra nelegaliai 
apsigyveno Jungtinėse Valsty
bėse, kurie norėtu legalizuotis, 
pavyzdžiui, tie, kurio 
liti invažiavo per rubežiu
ėjusioji be inspekcijos, 
ežiui, ir tie, kurie tik 
inleisti, r jurininkai 
huo savo lavų. Tokie asmenvs 

teisėmis, 
Jungti-

smuge- 
, in- 
s vė

lai kinai
pabege

vomis akimis žiurėjo 
atidarė pecziaus 
kaip ta padariusi 
patrukusi iszbego laukan.

Tik ka Ele buvo iszbegusi

Tvaikai, 
pecziaus, ne- 

Nuo

jam 
kan

dūmojimas.
skaryte

Susigyvenimo 
kibirksžtele bus tau 
kelio rodytojas.

3.
Benki metai buvo prasllnke-

— penki metai tylios kantry
bes ir gailesezio.

Ir vėl rudens diena 
sėdi, savo kambaryje ir 
prie siuvinio, kada isz 
prie jos duriu pradėjo

szi 
drąsus

1

9 o Elo 
dirba 
lanko 

kas 
skambinti. Retai kada prie jos
duriu būdavo suskambęs var
pelis, nes ji buvo pasauliszkam 
gyvenimui ir draugavimui 
kaip ir numirusi; bet kiek sy
kiu varpelis suskambėjo, 
kaip ir nusigando, kaip 
laukę. Ji lauko savo vyro pa
reinant, vienok baimejosi ji

li

.h 
ir ko

reinant, vienok baimejosi 
susitikti; kaip butu galima pa- 
veižeti in akis tam, kuri norė
jo tvaikais užmušti.

Per szitios penkis

siryžima gal szimtais

Per szitios penkis ihotus 
vargsze žmonh savo pikta pa-{ 
siiyžima gal szimtais sykiu 
buvo apgailėjusi, o prie kožno 
varpelio suskarnbejimo gal 
mirtinai nusigahdusi, mislyda- 
ma, kad Edvardas bus tuonn 
inejes, idant nuo jos pareika
lautu atsakymu už nuodemisz- 
ka užmanymą.

Teip Ir szi syki Ele sudrėbė
jo, varpeliui suskambėjus, ir 
kaip iHzgascziaudama atidaro 
duris. Ir po teisybei, szi syk įli
ejo stubon szis, kurio su 
me bej drebuliu ir pasiilgę,]L 
mu lauke pareinant — 
ras Edvardas.

Nęi klyksmas, nei pasįsvei-
JP , ■*! _ b $ . ' X. • i. i’

I

bai-
* *

jos vy

kiniiiias neperėjo per jos lupas 
nebyle lyg stovykla ji laike 
atidalytas duris raiikoje, ir 
Edvardas teip pat nebylys in-

a a* k ' * L * a * 'r ’’ a

nebyle lyg stovykla ji
. ■ -te t te ' 1 A t ’.L

Teip ji tarsiėjo jos stubon. Teip ji tarsi 
nieko nejaueziant uždare duris

• •

I >

BALTRUVIENE

Iszlaįk i nejau

Mano szi n lėlės klausykit ka 
pasakysiu,

Manau, kad davadnas nesu
pyk y si u, 

Jog jums teisybe pasakysiu,
Ir truputi paklosiu.

Nulapsejau ant vienu atlaidų, 
In viena apygarda, kur daug 

Lietuviu, 
in bažnyczia

Kad kur atsisekti galeezia.
Ir gerai padariau,

Jog isz laiko inejau,
Ba tiek žmonių priėjo, 

Net didesne dalis stovėjo. 
Aplink mane apsėdo, misis ir 

nusitikęs,
Storos, laibos ir senos mote- 

1 rinkes,
Ant kožnos szilkai sznabždejo

Bet kas isz to, kad baisei 
smirdėjo.

Nuopostls žino, kokis pokas, 
Ir kokis ledokas, 

Lyg munszaines ruksztis, 
Rodos užliejo ant ju skysti

mo graboris.
Lyg bjaurimi prėskam. 

Ar kokiu kitu szlapgariu
Paskui dusiprata u, 

O ve ir gerai žinau.
Bobeliu apsiejimu, 

I r nekuriu szvaruma.
Ir teip: 

Ant virszaus szilkai, 
Po aphczia skarmalai,

Ir kokis ledukas

J

tnri susipažinti su 
kurios jiiQs palieczia.
niu Valstybių imigracijos in- 
statymai iszaiszkina invairias 
svetimžemiu klesas, kurios tu
ri būti deportuojamos. Prie ju 

kriminalines ar
anarkistines klesos, bet iszhn- 
tis daroma svetimžemiams, 

i 11 
Papras- 

svetimžemiai

priklauso

svetimžeiniams 
kurie nelegaliai iuvažiavo 
Ju ngtines Va 1 s t y bes. 
tai tokie 
būti deportuojami po 
metu po ju atvažiavimo. Vie
nok jurininkai, kurie 
‘savo laivus ir gyveno .Jungti
nėse Valstybėse, be tam tikro 
priėmimo kaipo

gali
1 lenkiu

apleido

imigrantai, 
gali būti deportuojami po tri
jų metu po ju atvykimui.

Netik, fukad dauguma 
svetimžemiu, kurie nelegaliai

Valst vbe-gyvena Jungtinėse 
se, gali būti deportuojami ne
bent penki metai jau

ma. Jei jie ežia gyvena

kurio 
ko

ri ungti-

vra

9 

jis pasikėlė nuo lovos ir žiurė
jo in ja, ka ji daro, 
keldamiesi isz 
maisze jo
Elės aszaru szlapia 
kuri ant skuomes guli 
aiszkiai parode, kokias 
kynes Elo del jo kentėjo. Pik
tumą, neiszpasakyta piktumą 
jis užjauto savo szirdije pat
sai ant savos.

Szi žmona, kuri teip karsz- 
tai ji mylėjo, del jo buvo teip 
sunkiai kentėjusį, buvo teip il
gai jo negerumus iszkontojusi 
del jo dirbusi. Kokios gi kan
kynes jos duszioje nesidraske, 
pakol'dvasia neapsimalszino Ir 
tai pasiryžo nuo savo 
iszsihiosuoti. O kas tam 
kam buvo kaltas, jog ji turėjo , 
kaip ir patrakti ir szi žingsni 

Edvardas 
tik vienas buvo tam kaltas!....

Edvardas, savo nedorybes 
p r i p a ž i ndamas, pamato, 
ežia jau negalima ilgiau bebu- 

isz szios 
Rygos.

žengti? Jis, jis —

savo

I

vyro 
vis-

jog

ti; jis turi iszeiti ir
ISZ
szirdies gai- 

i artinosi 
duriu link; bet ir vėl atgryžo 
atgal. Jis paėmė popiera ir liž- 

Asz žinojau, ka tu no-J 
J >

aht 
lovos ir iszejo isz stubos ir isz 
miesto tintinožiuombs laimes 
ar nelaimes, kur kojos neszu.

Ten, toli už Bygos, 
kelio sėdėjo ir verke, — : vėr-

įr 
i

stubos, iszeiti ir 
Susigranžes ir su

■ * »

lescziu kraipydamosi

rasze: “ 
rėjai padaryti. Asz iszejati

Szia žinele jis padėjo

■“ y

szalla

tiku ir dar jarmusze, kada ji ke, liedamas karsztas aszaras
rūpinosi ji prilaikyti nuo pik- užjiAyo Ąėdorą gyvėhilha 
tu darbu. 

ihmii. » ■ r
Dieviszka kibirksztole atgL

ir thd jiedu’nebyliai lyg stabai 
stovėjo vienas priesz antra.

Teip jiedu stovėjo gera lai
ka viens priesz antra, 
'lėlio nenraikalbedami; tad Ele 
puolė Edvardui kojosna ir su
riko: •

“Ar gali man dovanoti, ka 
esu dariusi? Ar gali mano gai- 
lescziui tikėti? Ar nori man 
pavelyti pasitaisyti, ta viską 
pataisyti, kuomi priesz 
esu prasikaltusi?....

Isz Edvardo akiu plūdo asza 
ros ir, Ele prie savo 
traukdamas, jis tarė:

° Asz nieko tau neturiu do
vanoti; bet asz, turiu tave per
praszyti. Visai nebueziau at
gal gryžes; jei nebueziau pa
žines del tavos szias pridoyys-; 
tęs, kurias man Augszcziau- 
sias prisako; tu matai, 
esu pasitaisęs, su 
kelio isz,ganymo. As'z ęsu isz-

nei žo-

tave

krutinės

■yžes
kad 
ant

gelbėtas, mio piktu dvasiu isz- 
liuosuotds. Ar tu dar tiki 
ir nori mėginti su manimi

man 
ir; 

pirmaji dailiiji • sugyvenimą 
varyti toliauš? Ar tikį; kad 
žmogus, kuris buvo pasinėręs

Ar tiki; kad

Andaro'kas purviiias apatinis, 
Vilnonis ar pakulinis.

O jeigti da marszkinius turi
Tai neskalbti, ba niekas ne- 

"• ' žiuri;
Panczėkas retai katra turi,
(J gi kam? bene kas ant kojų 

žiuri?
O jau ka eze very kai. 

Suvis niekai, 
NusVJeivuoti,
Nepucuoti, 

Be .knj'pkeliu. 
Ir szniureliu.

Tai szirdeles, del to teip 
smirda,

Jog net suima szirdi.
Jeigu prie tokios smirdėtos 

Atsisėstu szvarios leidos, 
Tai mielinate ilgai prie ju 

sėdėtu.
Ne, tuojuus bėgtu.

Ka daryt, koks ponas, 
Tok is ir jo k romas.

Motoro davadna, 
Nesides ant smirdanezio kū

no szilku niekada, 
Ant bile skarmalu.

Davadna motoro nobėzdžion- 
kaus, 

Szilku ant savos nokraus, 
Jeigu •szvėrius apatinius 

drabužius turės,
Tai ir prasta szlebia užsidės.
Togul motore ant veido bus 

negraži,

J

9

Bile biida ir szitdi gerk turi,
Ba kas isz tos gražios,

girtybes purvuose, gal Vol At
sikelti ir isz naujo but žmogu
mi?”

.1 i" 1 4

Kieti nejausipingiKieti nojausipingi- saitai 
k u r io E le s szi Mi grauže, 

j Jt' f > m ^4 i 1 ' i 'k '—- -- teJ 11
. ,...........(......... .. i t su
truko, baime nuo Edvardo prą 
in’v'- -j - "’’J/../.." 
gxyna meile, kuri užmirszta 
ir dovanoja viską. Sunkumas, 
kuris jos duszia kankino ir pik
ta dvasia pragaiszo ir sena, 
jauki laime nusileido toje vie
ton. —Toliaus bus

gaiszo jos szirdije ir atgijo

sena

o Atlantic City, N. J.2 k V III II L VlyJj JI•
Cziohaia statys milziniszka ho- 
toli kuris .......
4 4 Beiijainin Frąjifelhi
. ' i v V. ’ j '7 L1 1 .Ik a f ’r .

bus žinomas kaipo 
. j ir kasz-' 

tuos apie 10 milijonu doleriu.

Girąrd^iliė; Paw Girardville, Pa. Jbiiah 
Dėlidokiigį! 42 iiibtu, Mikės iii-; 
mtisztas pėf an^liti. Pdliko pa- 
ežia ir Vėriki$ vaikus.

JI ’> •' . t r •

Jeigu notares doros?
Kas isz tu sžllkiniu parodu,

Tai lik monijimas akiu.
ji • t r :,ji. f ji t .r / t.Geriause kuna savo humaz- 

/ gokite,
Apatinius skarmalus isz 

skalbkite,
Tada nes m i rde site, 

Kad ir szilku nesidesite.
Roike kuna taiikoi mazgotie

l

J
Galva gerai kasdien szukuotie, 

O tada busite sztant moterai
tes,

Ir linksmos kaip, stirnaites.
GYVENIMAS SŽVENCZ1AUSIO3 

MARIJOS PANOS
'■? '"'V ■ m ’ l» "1” ....... JI LBTIIT-. - ............. . -T",

ViMT pilna. . .prawymu «jpl* 
srt&r- 

Prek« ra prieluntlmu tiktai 25c.

1
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W. D. BOCEKAUSKAS-CO, 
WAHĄNOYCItY» t A.

praeje 
bet ir kitokiu keblumu esfl-

nuo 
1906 m. jie negali gauti Ame
rikos pilietybes popieru, jei jie 
nepriduos eertifikata isz Dar
bo Departamento ant 
parodoma diena, vieta ir 
kiu budu jie atvyko
nesi* Valstybėse. Jei imigran
tas bus atvykęs nelegaliai tuo
met žinoma nebus užrekorduo- 
tas jo invažiavimeas. Natūra
lizacijos Biuras, vienok
pasirengęs, po tam tikro pri- 
ordymo, duoti, 
eertifikata 
kurie, nors jie ir iuvažiavo ne
legaliai, atvyko Jungtinėse 

Birželio 5 
d., 1921 m. ir nuolatos 
gyveno nuo tos dienos. Kiek
vienas toks atsitikimas, 
svarstomas tuo laiku kuomet 
svetimžemis pareikalaus natū
ralizacijos.

Vėl, ypatos kurios

reikalaujama 
s ve tini žemiams,

atvyko
Valstybėse priesz

ežia

bus

jo szalies kvota. Bet kad būti 
Skaitomu nekvotiniu imigran
tu, svetimžemis kuris gryžta po 
laikino buvimo užinarije, turi 
būti buvęs pirmiau legaliai in- 
loistas Jungtinėse Valstybėje. 
Imigrantas, nelegaliai atvykęs 
Jungtinėse Valstybėse ir kuris 
vyksta užmariu, jei mėgins su- 
gryžti, bus paliestu visu jo sza 
lies kvotiniu i 

turės lygiai ta 
gauti imigracijos viza, kaip ir 
kiti, kurie nori atvykti Jung
tinėse Valstybėse pirmu syk.

Nekurie svetimžemiai, ku 
rinos lieczia deportacija, manu 
kad jiems galima nuvykti in to
kias artimas szalis, kaip Kana
da ar Meksika, ir ten paduoti 
praszyma leidiniui in Jungti
nes Valstybes. Sulyg naujo in- 
statymo. jie negali ineiti be 
imigracijos vizos, 
jos vizų skaiezius 
apribuotas. Toliau, inejimas isz 
artimos žemes galimas tik tuo 
mot, jei svetimžetnis bus i užgy
venęs toje žemoje du metu pirm 
padavimo 
mui in Jungtines Valstybes, ne
bent jis galėtu tvirtinti kad jis 
toje žemoji* buvo atvežtas ko
kios nors t rairsportacijos kom 
pa n i jos kuri sutiko ir iszpilde 
visus naujojo imigracijos in- 
statvmo reikalavimus.

—F.L.I.S.

reikalavimu, ir 
i paežiu proga

ir imigraci- 
yra griežtai

jo aplikacijos leidi-

PAJESZKOJIMAL
Pajeszkau savo broli Ber

narda Radzevicziu ir pusbroli 
Jurgi Radzevicziu, abudu pa
eina isz Vilniaus Red., Kasze- 
dorių Apskr., Kronio Valscz., 
Visginu Kaimo. Bernardas du 
metai atgal gyveno Wilkes- 
Barre, Pa., paskiau iszvažiavo 
in Ashley, Pa., dabar nežinau 
kur. Jurgis apie 30 metu kaip 
Amerike, jisai paliko mane ma
ža Lietuvoje.

Jeigu kas apie juos
meldžiu praneszt, arba tegul 
pats atsiszaukia ant adreso.

Ona Kvederiene,
621 W. South St., 
Mahanoy City, Pa.

kino,

(t.100.)

nelega
liai gyvena Jungi inesaValsty
bėse, negali gauti leidimo su- 
gryžti in Jungtines Valstybes, 
jei jie norėtu ant kokio laiko 
važiuoti užmariu. Sulyg naujo 
imigracijos instatymo, tokie 
leidimai duodami tiktai tiems ; 
svetimžemiams, kurie buvo le- 
gl . . v .
tybese. Jei svetimžemis važiuo- 1

r

aliai inleisti Jungtinėse Vals-

ja be tokio leidimo; jis turi 
gauti imiigracijos viza, kad 
vėl sugryžus. Paprastai svetim- 
žemiai, kurie vyksta užmariu 
trumpam laikui, turi būti skai
tomi kaįpo nekvotiniai imi
grantai ir galėtu gauti imigra
cijos viza nežiūrint kokia butu

Lietuvos Respublikos Pa
siuntinybe Vaszingtone praszo 
jęss&omu asmenų atsiliepti ir
visu žinaneziu duoti žinių apio 
sziuos asmenis:

1. Edvardas Daugirdas, 
mes Ilguvos dvare, Naumiesz- 
czio apskr., 
Amerikon ir apisgyvenes Czi- 
kagoje.

Kazukai t is Balt ramie jus, 
Szeduvos valscziaus;

gi-

1914m. atvykęs

2. 
kilęs isz 
atvykęs Amerikon 1913m. pra-

I džioje; tūla laika gyvenęs 82
Wallace Street, New York Ci
ty.

3.

B
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T1KRIAUSES KABALAS
! k. į I * - * *

Arba Atldenitmas Paslapczlu Atei
ties. Su pairelba kazirom. Pagal 
Chaldelszku, peralszku, Gralkinzkn 
Arablezku Ir Cigoniszku burtinlku 
lezguldlnejimas to kabalo yra labai

prastinu.
„u—ui - —

Į

ties. Su pairelba kazirom. Pagal

Julijonas Szefleris kilęs 
isz Kėdainių, atvykęs Ameri
kon 1913111., gyvenos 157 Wes- 
proment v Street, Newburgh, 
N. Y.

4. Martin Jaks ar Saks, gj*- 
venes 1337 Commercial Street, 
Tacoma, Wash.
Lietuvos Pasiunt. Amerikoje.

BIAL0WIEZ0S MISZKU 
KONCESIJA LENKU O JO.

Bialo- 
registracljos

Arabiszku ir Cigoniszku burtinlku

lengvas ir kiekvienam gali bull su-
V1''' *li 's "

MORALISZKA KABALA
’ * i* Ui*.,' . lį, , . • „ •;
Kairu Uždeda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
p ■'. > . i1 Į . , ’

Sudėjo Clgonka isz Egipto Rubiną
Sulva. Del tyru Ir moterų.

' 1 .iiy. - —.................................................................................. . ...... ................ .m.... .

V19OS TRIS KNYGUTĖS OC.
tiktai už* ;............ AOC.

,,, * JI j

PrlsluBklte mumis 25c. Gausite 
▼Įsas tris knygutes per paėsta. 
Pinigus galite aiuati stempomls.

W. 6. B0CZKOWSKI-CO.
MAHANOY CITY PA.
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Laukiant nutarties 
wiezos miszku 
klasyme, gautas leidimas pra 
dėti medžius pjauti, ir darbas 
dabar tęsiamas. Sunkiausia 
problema, tai penieszimas me
džiu in pajūry, iszriszta, gavus 
leidimą nuo Lietuvos Valdžios 
paleisti juos Nemunu in Klai
peda. Už ta privilegija Lietu
vos Valdžiai bus mokama 3 
litus kiekvienam kubikiui me
trui ($.70 tukstaneziai pėdu.)

Klaipėdoj yra malūnas/su 
kuriuom padalyta sutartis ga
benti visus minksztus medžius. 
Bialowiezos apielinkej randhs? 
keturi tartbkai, kuriu užtenka 
dabartiniams medžiu pioxumo 
reikalams. Didele dalis tu me
džiu bus supjaustyta geležin- 
.. .. •• » — —— — -keliu tiesimui; Su lyg sudarytu 
pienu, jie bus supjaustomi ir 
nuleidžiami in Klaipėda, isz 
Iri,,. 1------- ■
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ŽINIOS VIETINES.
4 4— Sziandien szvente 

kalto Prasidėjimo P. Marijos”. 
Anglekasiai nedirbo.

— Keturesdeszimts valan
dų pamaldo 
nyczioje.

— Darbininkai 
kasikiu aplaikys mokesti l’tar 
ninke.

s r J.

D.

r, v. Juozapo baž-

Beadingo

doleriu.

— Pottsvilles turezei pilko 
Firman & Schmidt bravorą 
Shamokine už 350 tukstanezius

Ka su juom padu ris.
tai nežino.

— .Juozas Juszkeviezius, 
1100 E. Pine ulyezios, likos kai
šei apdegintas per eksplozije 
gazo Bukmauto kasyklosia. 
Gvdosi namie.

— Jonas Xevulis, gyvenau 
tisant E. Market ulvezios likos 
sužeistas Bukmauto kasyklo- 
sia per nupuolimą anglies.

— Buczerei ir groserninkai 
laike susirinkimą Lietuviszko 
je mokslaineje tiksle suorgani 
žavėjimo unijos. Apie 50 biz 
nieriu prisirasze prie organize 
vijos.

T Po sunkei ligai persisky 
re su sziuom svietu Mikolas

36 metu

per 
Bukmauto

sziuom 
.lakimonis, 36 metu amžiaus, 
praeita Petnyczia, apie deszim 
ta valanda vakare. Velionis pa 
liko didžiausiam 
paczia Katre,

ke

nulimlimia 
viena dukrelia 

Adele ir seserį Elzbieta Luez- 
kiene gyvenanti Minersville, 
Pa. Velionis iszgyveno Ameri- 

22 metus mieste Mahanojui,
buvo malszaus budo žmogus ir 
mylėtas per tuos kurie ji paži
nojo. Prigulėjo prie szv. Kazi
miero draugystes ir Lietnvisz- 
kos parapijos. Isz Lietuvos pa
ėjo isz Dubaklonio, parapijos 
Liszkiavos. Laidotuves atsibus 

ryta, 9 valanda suKetverge 
bažnytinęms apeigomis.

Praeita Sereda pribuvo 
•ksaudras Budginas i,sz Mo 
dge, South Dakotos,
omo Budgino, 1311 E. Pine 

.. Kelione atbuvo su fonhiku, 
.^/.keliaudamas Xov. 20. Alek-

r s vi nūs

sa buvo svietineje kareje o ka 
da -.ugryžo namo 
žiav'o in įtakota kur pirko far 
ma. Aleksa sako. Imk farmerei 
tenuis keneze labai isz priežas
ties stokos pinigu, nes nieko 
negali parduot i.

■— Subatos na k t i
pas

191!) nava-

paMdare 
ugnis tvarte pas I. Bohorad 
ant E. Mahanoy St. ir pridirbo 
Meiles ant keletą tukstaneziu 
doleriu. Isz kokios priežasties 
prasidėjo ugnis nežinoma. A11 
Lomobiliu pardavėjas Antanas 
Szukaitis teipgi aplaike nema
žai bledes per ilgui ir vandeni 
nes jo vieta randasi tuojaus 
prie sudegusio tvarto.

—- Bušu bankai
nes czekins Ltarninke visiems 

rzedino
Konia milijonu doleriu 

bankai iszsiuns.

tiems kurie 
meta.

iszsi imt i

per visa

Patariame in- 
stoti in Kalėdini kliuba ant ki
to meto.

— Vietinis

ISZ UETUVISZKU 
KAIMELIU.

Tamaqua, Pa. 
metu sūnelis 
ežiu, 
praeita

Just inas, 11 
Juozo Litvinai- 

434 Klm ulyezios,
Ketverge nuo szirdies 

ligos, sirgdamas keliolika san-
vaieziu 1‘ollsvilles ligonbnhje. 

kitądos 
atsibu

si! bažnvti- 
nems apeigomis. Kanas palai
dotas ant vieliniu kapiniu Ma- 
lianoju i.

įnirę

Lit vieniečiai gyveno 
Mahano jui. Iaiidot lives 
vo Panedelio rvta

Mount Carmel, Pa.
()na

1 ’ana 
pristojo prie 

krutanmjii paveikslu kur 
ims svarbia 

l’he (iroal

Skerkiute

role
I Love

už
vardupo

“Tlir Greatest Love <>t All.
Pana Skerkiute yra užbaigus 
mokslu (’aruegio institute rl’ek- 
uoloiri io> ir kaii> ir i rd et. tai turinologi jo> ir kai) 
dideli pasisekime kai| 
ka.

girdėt, tai t ari 
aktor-M )

Washington, D. C. Pra-
eita meta Suv. Vaisi įjosią pa 
dirbta 480,1 7 i < 
sikelei kuriu

dvi racz<‘i 
\ erte

564,925 doleriu.

bai- 
buvo 10,-

ANT PARDAVIMO.

del \ ienos familijos. 
ant viso loto,
Xo. 436 438 E. Centre Si. A t si

’’ofisą.

Aainas

sza likite in

N W B W

ti t*
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ii
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ant kampo prie

Saules

ANT PARDAVIMO.

Namas po Xo. 606 W. Spruce 
Si. Kri'ipkite: 
W. Maple St.4

ant adreso 605
(t.101

IE*r Kas dabar pirks baksa ar
daugiaus szitu cigaru tai gaus 
gražu kalendorių del kito meto.

A merican 
Beauties 
Cigarai

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

Parsiduoda po 
10c ir 15c.

irSaluninkai 
sztorninkai gali 
pirkti tiesog no 
iszdirbėjo bak- 
sais wholesale.

J. Penkunas
ST. CLAIR, I>A
Bell Telefonas

kasi jeri us I)r. 
gyvena

pae/.tas k<mia 
kožna diena iszsiunczia po dn 
tukstanezius doleriu in visokes 
konqxinijes kur žmonis užkal 
bina visokc.s dovanas.

— Pavieto
George liensil kuris 
Mahanojui, aplaike kerszinima, 
jog jojo ofisas 
dinamitu. Badai tiejei jammer 
szino kuriu locnastes liepe par 
duot už neužmoketas taksas.

bus isznesztas

ANT PARDAVIMO.

Didelis namas su salimi u ir 
hoteliu, ant loto 121 pėdu plo- 
czio per 167 ilgio, medžiais ap
sūdytas. Namo randasi didelis 
saliunas ir 17 ruimu su vigado- 
mis, elektriko žibureis, szilu- 
ma, szaltas ir sziltas bėgantis 
vanduo ir t.t. Randasi Barnes
ville, Pa. tuo jaus prie geležin
kelio stacijos prie Steito kelio 
einantis isz Mahanojaus in Ta
maqua, arti Lakeside. Geriau
sia vieta apielinkeje ir gera 
>roga pirkti pigiai. Apricz na

mo randasi ir kiti budinkai 
kaip tai: garadžius, tvartas, 

- ir t.t. Kreipkitės
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CARISZKA PLOTA RŪDIJĘ BAKU INLUNKEJE.
Paveikslas parodo nekurinos laivus isz cariszkos įlotos, kuri rūdiję Baku inlunkeje. 

Laivai stovi lenais keliolika melu be jokios naudos ir daugiau netinkami kaip tik senon ge
ležies.
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DR. T. J. TACIELAUCKAS

Pirmutiniu Lietuviszkaa 
Dentisttts Mahanojui.

. II 
=-/

J. M. THOMAS 
Kontraktoriug ir Budavotojas 

336 W. Mnhanoy AvcM Mahnnoy City

Duodu preke ant visokiu darbu 
kas-link pastatiino nauju namu ir pa- 
tnisinimu. Atsakantis darbas.

Valgiu Gaminimas

Namu Prižiūrėjimas
t

Kožna moteris ar mergina ’ 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato,
audeklineis apdarais. Pre- 
« A • A • A •* 4%

1

Drūtais t

ke tiktai . . . . $1.50

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
*1MAHANOY CITY, PA.

t

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 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa
dauginimu procento.
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KAIP ISZRODE DIDELE UGNIS JERSEY CITY.
paveikslas dideles ugnies Jersev ('it\ likos ai im tas |
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liepsna kuri apėmė du skvern>, padarydama Medus ant kelioljk
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PAGULDYTAS NAUJAM KAPE.
Su didelioms ve relinu ii joms lik< 

ta. Jisai tai uždeji 
lionis paėjo

>s pernesztas kūnas Don Pedro
» miestą San A ugnst inc, Pla. Klimus likos per\’( 

Mažam

Menendez in nauja vie 
‘žtas in Iszpanijr i>z kur vt‘

R

»i4
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FLO ELECTRIC CO.
(F. D. Boczkauskas, Locnininka.) 

312 W. PINE ST., MAHANOY CITY
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UŽVEDA ELEKTRIKINIA
SZVIESA

in Namus, Sztorua, Mokslainei, Baž- 
nyczci ir kur tik yra reikalinga 
Elcktrikine Szvicia. Teipgi parduoda

FIKSOZERIUS
(LIKTORIUS)

pigiau ne kaip gausite sztorotia. Už
veda varpelus 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 pakol ejsite kur kitur,

FLO ELECTRIC CO.
312 W. PINE ST., MAHANOY CITY
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paveiksle liję parodo viola kur jisai silsi* sis.
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PAVEIKSLAS JOHN HOPKINS UNIVERSITETO.
Szimel likos pradėta statyti keliolika

toto Baltimore, Aid., kurie kasztuos iii 8,000,000 doleriu o darbas 
In taji daktariszka universitetą lankosi studentai isz viso svieto.

LIETUVOS PREKYBA PRA
DŽIOJE 1924 M.

Lietuva, 
tijos valstybių, tegalėjo paro
dyti prielanku prekybos ba
lansą už pirmus szeszius 1924 
m. menėsius. Nuoszimtinis ry- 
szis tar0o iszvežimu ir inveži- 
mu iekia 117, sulyginus su Lat-

viena isz visu Bai
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nauju mokslainiu prie John Hopkins universi 
net deszimts jųetn.s užims Griebo už masznos ir pakilo augsztin. (P. 511)

Vienas isz daugybe paveikslu kurie randasi szitoje knygoje.

Es ton i jos 75. Lietuvos preky
ba su svetimomis szalimi.^ pa
rodo padidėjimu 70 mioszim- 
cziais virsz 1923 metu. Iszve
žimai pasidvigubino vertoje, 
o invežimai padidėjo 47 ntio- 
szimeziais. Prekybos statisti
kos už pirmus szoszis 
sius rodo iszvožimus,
siekia 124,968,820 litu ($12,- 
/4 f QOA\ 1 >* 4 »i tvi/iy

N
meno-
kurio

i n iFfir. burin

siekiu 107,018,000 litu $( 1070J, 
800), tliorui sudarant prekybos 
balansu 17,950,200 litu ($1,- 
795,020). Invežimai 1925 
tais sieke 73,517,500 litu " ($7,-
351,750) ir iszvežimai 63,132,- 
9Q0 litu ($6,313,2p0), 
tuomet sudarė balansu 
384,600 litu arbu $1,038,460,

me-

kurie
10,-

Trumpam laike iszsiunteme daugybe szitu milžiniszku 
knygų in visas szalis Amerikos ir Europos, ir visi kuria aplaike 
szita puikia knyga prisiuntė mumis padėkavones. Knyga yra 
drueziai susinta ir puikiai apdaryta in audekliniais iszmargin* 
tais viražais. Juos greita parsiduoda, todėl nelaukite ilgai bet 
prisiuskite mumis $2.00 o knyga bus jumis tuojaus iszsiunsta 
per paczta. Mes Užmokame nusiuntimo kasztus. Adersavoklte:

«

SKAITYKITE “SAULEn>> W. D. BOCZKAUSKAS.. CO. MAHANOY CITY, PA 1 I^H
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ŽINIOS VIETINES.
— Sziandien szvente 

kalto Prasidėjimo P. Marijos”. 
Anglekasiai nedirbo.

— Keturesdeszimts valan
dų pamaldos Szv. Juozapo baž- 
nyczioje.

— Darbininkai
kasikiu aplaikys mokesti l’tar 
ninke.

4 4

Readingo

doleriu.

eksplozije 
kasvklosin.

os
>-

svirtų Mikolas 
amžiaus,

liko didžiausiam 
paezia Katre,

— Pottsvilles tnrezei pirko 
Firman & Schmidt bravorą 
Shamokine už 37>O tukstanezius 

Ka su juom padaris,
tai nežine.

— Juozas Juszkeviczius, 
110<) E. Pine ulyezios, likos bal
sei apdegintas per 
gazo Bukmauto 
Gvdosi namie.

— Jonas Nevulis, gyvenau 
tisant E. Market ulvezios lik 
suži'istas Bukmauto kasykh 
šia per nupuolimą anglies.

— Buczerei ir groserninkni 
laike susirinkimą Lietuviszko 
je mokslaineje tiksle suorgani 
žavėjimo unijos. Apie 50 biz 
nieriu prisirasze prie organiza
cijos.

■f Po sunkei ligai persisky 
re su sziuom
.lakinionis, 36 metu 
praeita Petnyczia, apie deszim 
ta valanda vakare. Velionis pa 

nuliudimia 
viena dukrelia

Adele ir seserį Elzbieta Luez- 
kienc gyvenanti Minersville, 
Pa. Velionis iszgyveno Ameri
ka 22 metus miešti* Mahanojui, 
buvo malszaus budo žmogus ir 
mylėtas per tuos kurie ji paži
nojo. Prigulėjo prie szv. Kaži 
miero <lraugystes ir Lietuvisz- 
kos parapijos. Isz Lietuvos pa
ėjo isz Dnbaklonio, parapijos 
Liszkiavos. Laidotuves atsibus 
Ketvcvgo ryta, 9 valanda su 
bažnytinėms apeigomis.

Praeita Sereda pribuvo 
A. ‘ksandras Budginas isz Mo 

<lge, South Dakotos, Minus

o k a 
1!>19 nova

pas
į <asida re

1. Bohorad
M )

t
A lomu Budgino, 13ll E. Pine 

.. Kelione at buvo su forduku, 
.^keliaudamas Nov. 20. Alek
sa buvo svietineje karėje 
da -.ugryžo namo
žiav’o in Dakota kur pirko far 
ma. Aleksa sako, buk farmerei 
tenuis keiieze labai L/, priežas
ties stokos pinigu, nes nieko 
negali parduot i.

— Subatos nakti 
ugnis tvarte
ant E. Mahanoy St. ir pridirl 
bledes ant keletą tukstaneziu 
doleriu. Isz kokios priežasties 
prasidėjo ugnis nežinoma. Au 
t.omohiliu pardavėjas Antanas 
Szuskaitis teipgi aplaike nema
žai bledes per ilgui ir vandeni 
nes jo vieta randasi tuojaus 
prie sudegusio tvarto.

—- Bušu bankai
nes ezekius Utarninke visiems 

czedino
Konia milijoną doleriu 

bankai iszsiuns.

tiems kurie 
meta.

iszsi imti

per visa

ISZ UETUVISZKU 
KAIMELIU.

dus! inas, 11 
Juozo Litvinai- 

m i re

Tamaqua, Pa. 
metu sūnelis 
ežiu, 434 Elm ulyezios, 
praeita Ketvergą nuo szirdies
ligos, sirgdamas keliolika san- 
vaiezin P(»ltsvilh’s ligonbnteje. 
Lit vinair^iai gyveno kitados 
Mahanojui. Laidotuves atsibu
vo Panedelio rvta su bažnyti
nėms 
dolas ant vietinitt kapiniu Ma
hanojui.

Panedelio ryta
apeigomis. Kūnas palai

Mount Carmel, Pa.
Ona Skerkiute 
krutamuju paveikslu kur 
ims svarbia 
‘ ‘ The t, reat es
Pana Skerkiute
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CARISZKA FI.0TA RŪDIJĘ BAKU INLUNKEJE.
■ni’iszkoH flotoH, kuri nulijo Buku inlinikrjr.Paveikslas parodo nekurinos laivus isz (

Laivai stovi lenais keliolika metu be jokios naudos ir daugiau netinkami kaip tik senos ge 
ložie

Pirmutinis Lietuviazkas 
Dontiatas Mahanojui.

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

— -.................................... ..........   ~ ~ ......... r_-

i

J. M. THOMAS 
Kontrnktoriua ir Budavotojaa 

336 W. Mnhnnoy Avė., Malianoy City

Namu Prižiūrėjimas
t

Kožna moteris ar mergina - 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek-* 
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato,
audeklineis apdarais. Pre-

1
Drūtais ,

ke tiktai . » . . $1.50
Duodu preke ant visokiu darbu 

kas-link pastatirno nauju namu ir pa- | 
taisinimu. Atsakantis darbas.

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

Patariame in 
stoti in Kalėdini kliuba ant ki
tu meto.

— Vietinis pacztas konia 
kožna diena iszsiunczia po dn 
tukstanezius doleriu in visoke* 
konųianije.s kur žmonis užkal 
bina visokes dovanas.

— Pavieto kasijerius 
George Hensil kuri* 
Mahanojui, aplaike kerszinima, 
jog jojo ofisas bus isznesztas 
dinamitu. Badai tiejei jam ker- 
szino kuriu locnastes hope par 
duot už neužmoketas taksas.

pacztas

l)r.
gvvenar>,

ANT PARDAVIMO.

Dideliu namas su saliunu ir 
hoteliu, tint loto 121 pėdu plo- 
czio per 167 ilgio, medžiais ap- 
sodytas. Name randasi didelis 
saliunas ir 17 ruimu su vigado- 
mis, elektriko žibureis, szilu- 
ma, szaltas ir sziltas bėgantis 
vanduo ir t.t. Randasi Barnes
ville, Pa. tuojaus prie geležin
kelio stacijos prie Steito kelio 
einantis isz Mahanojaus in Ta
maqua, arti Lakeside. Geriau
sia vieta apielinkeje ir gera 
proga pirkti pigiai. Apricz na
mo randasi ir ' kiti budinkai 
kaip tai: garadžius, tvartas,

• 4, TZ’ v>lz i Ina

Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.

II I

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 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa
dauginimu procento.&
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Washington, D. (*.
Suv. Vaisiijosia pa-

- bai-
buvo 10,-

eita meta 
lirbta 480.1 77 dviraezei

sikelei kuriu
t

vert v 
doleriu.

ANT PARDAVIMO.

lel \ ienos familijos, 
ant kampo prie 

No. 436 438 E. (ent re St. Atsi- 
szaukite in “Saules

.\amas < 
ant viso loto,

ofisą.

ANT PARDAVIMO.

Namas po No. 606 \V. Spruce 
St. Kreipkitės ant adreso 605 
W. Maple St. (t.101

IL^y Kas dabar pirks baksa ar 
daugiaus szitu cigaru tai gaus 
gražu kalendorių del kito meto.

A merican 
Beauties 
Cigarai

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

Parsiduoda po 
10c ir 15c.

Saluninkai 
sztorninkai gali 
pirkti tiesog no 
iszdirbėjo bak- 
sais wholesale.
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FLO ELECTRIC CO.
(F. D. Boczkauikni, Locnininkas) 

312 W. PINE ST., MAHANOY CITY

UŽVEDA ELEKTRIKINIA 
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UŽ-

FIKSCZERIUS 
(LIKTORIUS) 

pigiau ne kaip gausite sztorosia. 
veda varpelua 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 pakol ejsite kur kitur.

FLO ELECTRIC CO.
312 W. PINE ST., MAHANOY CITY
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Knygos Didumas 6% per 9^. <KO fif)
150 Paveikslu. 704 Puslapiu. ******* spOaW

k

lioni.'
t

kur tik yra reikalinga
Elektrikine Szvicsa. Teipgi parduoda

J. Penkiinas
ST. CLAIR, "PA
Bell Telefonas

.*X

•dm Menendez m nauja vir 
isz kur ve

A!?
i-,3 y j ‘‘odi) vieta kur /jisai sil

PAGULDYTAS NAUJAM KAPE.
pcrneszlas kūnas Don P<

ta. Jisai tai uždėjo miestą San Augustine, Kla. Kanas likos pervežtas in Uzpanije 
lioni,-. paėjo. Mažam paveikslo liję par

Su didelionis ceremonijoms likos

Jc

FR >

Szimet likos pradėta statyti keliolika nauju niokslainiu
Griebė už masznos ir pakilo augsztin.-J

I
VU

teto Baltimore, Aid., kurie kasztuos in 8,000,000 doleriu o darbas užims 
In taji daktariszka universitetą lankosi studentai isz viso svieto.

(P. 511)
Vienas isz daugybe paveikslu kurie randasi szitoje knygoje.
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PAVEIKSLAS JOHN HOPKINS UNIVERSITETO.
prie John Hopkins u ui versi 

net deszimts jąetu.
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LIETUVOS PREKYBA PRA
DŽIOJE 1924 M.

Lietuva, viena isz visu Bal
tijos valstybių, tegalėjo paro
dyti prielanku prekybos ba
lansu už pirmus szeszius 1924 
m. manėsi u s. Nuoszimtinis ry- 
szis tar|5e iszvežimu ir i n veži
mu iekia 117, sulyginus su La t-

Estonijos 75. Lietuvos jireky- 
ba, su svetimomis szaliuiis pa
rodo padidejima 70 nuoszlm- 
cziais virsz 1923 metu. Isz ve

ji1, 
nuo-

žiniai pasidvigubino verte
o invežimai padidėjo 47 
szimeziais. Prekybos statisti
kos už pirmus szeszis 
sius rodo iszvežiinus, 
siekia 124,968,820 litu ($12,-

siekia 107,018,000 litu $(1070), 
800), tliomi sudarant prekybos 
balansa 17,950,200 
795,020). Invežimai 1925 
tais sieke 73,517,500 litu " ($7
351,750) ir iszvežimui 63,132,- 

($6,313,290), 
balansa

litu ($1,-
me-

i

v*__ L

Trumpam Ištikę iszsiunteme daugybe szitu milžiniszku

mono
kli r i o

900 litu ($6,313,290), kurie 
tuomet sudarė balansa 10,- 
384,600 litu arba $1,038,460.

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

ni/A YmvT<rvri<1 O^ATH JA”

knygų in visas szalis Amerikos ir Europos, ir visi kuria aplaike 
szita puikia knyga prisiuntė mumis padekavones. Knyga yra 
drueziai susiūta ir puikiai apdaryta in audekliniais iszmargin- 
tais virszais. Juos greita parsiduoda, todėl nelaukite ilgai bet 
prisiuskite mumis $2.00 o knyga bus jumis tuojaus iszsiunsta 
per paczta. Mes Užmokame nusiuntimo kasztus. Adersavoklte:

W. De BOCZKAVSKAS.. CO. MAHANOY CITY, PA > *>♦




