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ISZ AMERIKOS
NORĖJO NUSZAUTI KUNI 

GA, BET NEPATAIKE.
Pittston, Pa. — Nežinoma*' 

piktadaris paleido ketinis szu 
vius in Įauga kambario kuria 
me miegojo kunigas John Dc 
Petrio, prabaszcžins Italu pa
rapijos czionais. Kunigas nieko 
nežinojo apie užsikvisejima 
ant jojo gyvasties, nes miego
jo sunkei ir tik tada dažinojo, 

subėgo Įiažinret

apie

kada žmonis 
ar jisai gyvas.

Kunigas per 
bardavo tuos,

pamokslą isz- 
kurie jiapildo 

tankes piktadarystes ir žadins 
tas, kuriu czionaitineje aplin
kinėje daug papildyta in trum
pa laika, o
nūs. Manoma,

tai vis pei‘ llalijo- 
jog tai buvo 

priežaste užsikeisejimo ant jo 
jo gyvasties.

ILGIAUSI PLAUKAI

•k

♦

MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS 17 KOVO 1925 (TUESDAY, MARCH 17 1925)

Kožna diena 
kasa savo

JOJO BANKAS RADOSI 
ŽEMEJE.

New Yoi'k. —
Karolius Czidski
dnrželijo ant 8140 - 102 Road, 
Woodhaven, su vilczia atradi
mo 400 doleriu isz skaitlio 820 
doleriu kuriuos buvo užkasės 

bet ketu riu szi mieli u

PRIBUVO IN AMERIKA PO 
KETURIU METU.

Mount ('arinei, Pa. — 
Sinkovskiene, po sunkiu ketu
rių melu vargo ir stenginm. 

laimingai iii

Mare

vaigo 
ant galo pribuvo 
Amerika pas savo sunu Vlada.

62 motus,
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kur. Vž lai

pirma 
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MOTINA SUGRYŽUS ISZ 
DARBO RADO SUDEGUSIA 

MERGAITIA.
Philadelphia. — Kada Mrs. 

Ludvika Collins, 1943 S. Bon
sall nlyczios, parojo isz darbo 
isz cigaru dirbtuves rado sude
gusia savo dnkrelia, 9 metu 
Mariute Vaszart (motina buvo 
vedus antru kartu.)

Matyt mergaite parėjus ant 
piet isz mokslai nes, pradėjo 
braukti zapaikas nuo kuriu už 
sidege szlobc, kmti*u4>nnde. už
gesinti’ su vandeniu, nes vieta 
kur suanglijusis lavonus gulė
jo buv6f szltipia. Ant riksmo 
motinos kada užtiko lavonu, 
subėgo ••Vist kaimynai kurio 
nieko nežinojo npie baigia 

T -sr ’ • »

laikyto ilgu
pi rma
žino buk pana

AMERIKE.
Pana Lydija McPherson isz 

Los Angeles, Kalifornijos, ant 
plauku, aplaike

dovana. Slidžios pripa- 
Lvdija turi il

giausius plaukus Amerike. Jo
sios plaukai yra asztuoniu pė
du ilgio. Laimėjo 
auksiniu medaliu už 
togius plaukus.

ji daugeli
savo na- 

i

I

SZĘSZI SUNUS-MUNESZE 
MOTINA IN KAPA.

ne-
laimia. z
ABUDU NETURĖJO PROTO.

(Jiarleroi, Pa. — Albertas 
Amos, 51 metu, tėvas ketiniu 
mažu vaiku, pranesze palicijai, 
idant sujeszkotu jojo paeziu- 
lia 2.5 metu senumo, kuri pabė
go su Robertu Graliam, 
turi 70 metu ir buvo 
Amos’us ant burdo.

Kada Ajnos atėjo

Denver, Colo, -r- Pelnyczioje 
lavonas mirusios Norn McAnd
rews likos inleistas iii kapa per 
josios szeszis sūnus, o septintas 
suims, kunigas Joseph McAnd 

isz Saint Louis, atkalbi
nėjo gailės pamaldas už moti- 

septyniu sunu, 
vedusias

rows

na.
tris

žmonių dalvvavo

kuris 
pas

isz darbo 
nerado jaunos pacziules ne vai
ku. Kaimynai jam praneszc 
buk mate kaip visi iszvažiavo

Iszski rent
senuke paliko
(lukterės Denveri*.

Daugybe
losią nepaprastosia laidotuve- 

retai kada
idaiit szeszi suims nesztu moti
na in kapa o septintas kalbėtu 
miszes ir atiduotu paskutini 
patarnavimu savo gimdytojai.

šia, nes atsitinka

žemoje, 
negali surasti nes dingo nežino 

dabar likos ap 
skaustas per savo dranga kuris
jam davė tuos pinigus ant pa
slėpimo. Czuls'kis prisiege bn’< 
visus pinigus užkasi*

“ iszmint ingas 
draugas jam nedovanoje ir spi- 
resi likusiu pinigu. O gal jam 
tik tiek davė ir dabar pasinau
doję isz geraduszio.

APVOGĖ LIETUVISZKA 
BIZNIERI.

Baltimore. Mil. 
rvte in 
ryku krautuvu*’ atėjo 
kai ir paprasze autuvo. Liut
kus nuėmė dėžutė nuo lentynos 
ir atsisukęs atsidūrė akyvaizo- 
doje revolverio, kuri vienas isz 
vyruku turėjo. Iszkelus rankas 
augsztyn vagys gavo isz Liut- 

27) ir laikro-
S 

Liutkus 
Vagys pradėjo 

ingot i ir keiktis ir smoge Liut
kui nežinia kuom. Sziani suk ri

per duris

daigia. Jojo
m viena 

’ »

- Panedelio
Kazio Liutkaus czeve- 

du vvrii-

kaus kiszeniu $14 
deli. Jie pradėjo kvosti kur ji 
kitus pinigus laikas, 
nieko nesako*.

tus, vagys mėtėsi 
lauk, bet Liutkus atsistojęs vi 
josi pankui, szaukdamas polici
ja. Kitame bloke policmano ir 
stovėta. Iszgirdes žmonių riks
mą jis szoko vytis banditus ir 
prie jo prisiliejo dar trys polic- 
manai.

Tada banditai

.y

Moten* tnri 
karta stengėsi 
Lenkijos 1921 mete, 
Jos skaitlis iszcivin buvo isz- 
ėjus ir turėjo laukt kito meto. 
Tokiu budu rengėsi iszvažiuo
ti iii szi laisva sklypą net ketu
ris metus, ant galo konsulis 
jai pranesze idant-rengt tįsi ant 
laivo Sausio meiįcsije ir ant 
galo pribuvo inį New Yorka 
kur jaja siimįs pasitiko 
džiaugsmingai ir nusivožė 
ino,

meiįcsije
iii ‘ii

■mnqs
iia

LIETUVEI PROTESTUOJE 
PRIESZAIS VATIKANA
Kaunas. —

Kaune ir provincijoje
Kovo men. 8 d. 

invvko 
dideli protesto mitingai priesz 
Vatikano pasiraszyma konkip’- 
dato su lenkais. Priimtoji re
zoliucija Kaune reikalauja ati
taisymo, arba atszaukti Lietu
vos atstovu isz Vatikano ir 
Vatikano delegato isz Kauno. 
Nepaisydama policijos inspeji- 
mo dalis minios aplinkiniais 
keliais prasiskverbė prie Mon. 
Zesskini’o buto ir, jam neisze- 
jus, svaidė kiauszinius.
jaus atvykusi policija iszsklai
de minia.

h 
MOTERYS ISZSMALAVO 

VYRA.
•Jeigu pereitais metais Kau

ne buvo labai praktikuojamas 
smalavimas iszkabu, tai neku- 

vietose žmo- 
isz sostines

Tuo-

pas kuri apsigyvens.
KENO TAI KALTE?

V

New York.
nopiliianieeziii

- Dvideszimls 
niergaicziu ra

dosi Sode, kas kiszasi jnju ap- 
sivedimo ir persiskyrimo. Vi-

kuriu

jaunos mergaites tu
mei a
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MINISTERIO SŪNŪS PRI
BUVO IN AMERIKA.

sūnūs bu-

po a psivedi-

kuri prasiplatino 
o kurios 

isztvi inet kas

■ - — ■. —ri1:: r.TZiaa

APMĖTĖ POPIEŽIAUS DE
LEGATĄ SMIRDANCZIAIS 

KIAUSZINEIS.

Wilderich Cu no, 
vusio vokiszko ministerio, pri
buvo ana diena in Amerika 
lavint is 
czionait iniu universitetu.

parasze pas Dieva 
nuneszes
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eida-4 
užėjo pas 

pažinstama Joną Repecz-

m 
moksle, vienam isz

KAIP LIETUVOS KUNIGAI 
“ BLAIVYBE” ISZNAU- 

DOJA.
Mariamnoles apskr.

susirupine
— Pas

su
’"•i™

’ .1
? '"i "■
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■VI

automobili u m.
85 ANGLEKASYKLOS SUSI 

VIENYS IN VIENA.
New York. — Asztuonesde- 

szimts penkios - minksztu aug
liu kasyklos West Virginijoi 
susivienys in viena milžiniszka 
kompanije už keliu sanvaieziu. 
Kasyklos yra vertos suvirszum 
szimta milijonu doleriu kurio 
šia per meta iszkasa asztuonio- 
lika milijonu tonu augliu.

Bet ar operatoriai pagerins 
būvi tenaitiniu darbininku tai 
nežinfe.
BAISI AUTOMOBILINE NE

LAIME — MOTERE UŽ 
MUSZTA, 5 SUŽEISTI.

Ashland, Pa. — Ant steitinio 
plento praeita sanvajte Girard
ville atsitiko baisi nelaime ku
rioje pati Juozo Ra žūk o 40 me
tu likos užmuszta ant vietos, 
sužeistieji yra josios vyras 
Juozas, Agnieszka Vaicickaiic 
kiūto 18 metu, sesuo užmusztos 
moteres, isz Mount Carmel, su
nūs Kazimieras 6 metu, duktė 
Helena 11 metu, 
czis.

Ražukas iszvažiavo isz namu 
Ashlande in Shenadori atlan
kyti gimines, gryžtant namo 
plentu, kitas automobilius no
rėjo kiauliszkai apžioti kelia. 
Ražukas norėdamas apsisaugot 
nuo “plautines kiaules 
Ix.l ... 1 ■ ... ..c. .<4 ..

SIERATUKE PAAUKAVO 
SAVO GYVASTĮ UŽ JAU

NESNE SESUTE.
Maža Jnozvte 

vos 0 metu, atidavė savo gy
vastį, gelbėdama savo mažesne 
3 metu sesyte Genovaite, ku
riai ji pažadėjo būti motina, 
kuomet ju tikroji motina buvo 
mirusi 0 menesiai atgal.

Meigaicziu tėvas gatvekariu 
motorininkas, ir vaikucziu da
botoja, Nedėlioję iszejt* in baž
nyezia liepi* 
vyresniu i padaboti dvi mažes
nes sesytes, viena •') metu, kita 
3 motu.

Mažesniosios Genovaitės, jai 
bežaidžiant su zapalkoms, ne- 
pastebiamai užsidegė drabužc- 

“ maža mot ini- 
Jnozyte, griebė ja in gle-

(’Ii icago.

būti motina

Juozytei, kaipo

ir Kaz. Ma

. ’ f •pasu
os.-

liai. Pastebėjusi 
ke ’ ’
bi, ir tampriai prispaudė prie 
saves. Ji laike iki liepsna užge
so. Bet kuomet mažytes sesu
tes liepsnojanti jupele užgeso, 
tuom tarpu užsiliepsnojo 
uos motinos” 
ilgui aplink save

bandė i n lipti po kranu ir

“ jau- 
jupele. Pajutusi 

4 4 
y jauna moti-

na ” 
paleisti vandeni, bet nepajėgė.

Iszgirdc riksmą subėgo kai
mynai. Pirmiausia inbego se
nele 70 metu amžiaus, bet nie
ko negalėjo pagelbėti. Juozyte 
paimta ligoninėn, tėvo rankose 
mirė.

Szi, taip baisu atsitikima

Tada banditai persiskyrė. 
Vienas pabėgo, o kitas inleke 
in salimui, kur buvo pagautas. 
Jis davė varda Charles A. Getz 
nuo 1000 Block Barre St. Pas 
ji rasta Liutkaus lairodelis ir 
pinigai. Liutkus turėjo galva 
gydyti universiteto ligonbuty.

PETRAS VAISZNIS PABĖ
GO ISZ KALĖJIMO.

Marion, 111. — Kelios dienos 
atgal Petras Vaisznis buvo nu
teistas iki gyvos galvos kalėji
mai! už užmnszima\savo žmo
nos. Dabai’ “ 
pranesza, kad 
lauže isz Mariono kalėjimo ir 
pabėgo. Kartu su juo pabėgi* 
da du žmogžudžiai, bet kiti ka
liniai, kuriu buvo apie

1 lem i n News”
Vaisznis iszsi-

30, at
sisukę bėgti ir dn pranesze ka
lėjimo vyriausybei, kad kalėji
mas iszlanžtas. ,

Petras Vaisznis yra 42 metu 
amžiaus lietuvis, 
nuo Suvalkų.

PARDAVĖ MERGAITE 
KINIECZIAMS.

Jis paeina

Valdžios 
Kinczikns 

(>• to-

Hartford, Conn. — John 
Oakes ir jojo pati Pearl likos 
nubausti in kalėjimą ant 29 
metu. Toji nedora porele par
davė savo seserų ne 13 metu 
mergaite keliems Kinczikams 
in paleistuviu urvą, 
agentai isztyrinejo
kuriuos uždare kalėjime ly 
limesniam 'perklausymui.

MUNSZAINE ATĖMĖ JAM 
PROTĄ.

Titmaqua, Pa. — Juozas Szi- 
manski, 28 metu, gyvendamas 
Newkirke, persemtas munszai- 
no šukele revoliucije namie, 
sudaužo rakandus ir savo pa- 
cziule,* kuri ji už tai apskundė, 
nes negalėjo ilginus kentėti jo
jo bjauraus pasielgimo. Steiti- 
ne palicijo turėjo nemažai dar
bo pakol Juozuką apmalszino 
ir ant galo nuvožė ji in Potts- 
vi’lles ’ligonbuti ant protiszko J * d* V M • * • •• •

sos buvo 
rinezios po 13, 15 ir 16

vyrai apleido jaises iii 
kėlės sanvaites
niui.

\’aidže tyrinėja kas toms po
relėms iszdave laisnus ant ap- 
sivedinio būdamos teip jaunn- 
teli's. Molinos teipgi radosi sli
de t uju jaunu moterėliu.

2G0 MIRĖ NUO NEŽINO
MOS LIGOS.

Chicago. —- ( y.ionaitinis
miestas yra pavojuje nuo neži
nomos ligos
nuo kokio tai laiko, 
daktarai negali 
tai per liga, in laika vienos pa
ros mire 28 žmonis nuo influen- 
zos o ant nežinomos ligos 260. 
Kaip kur visos szeimynos isz- 
mirė. Ženklai ligos yra: skaus
mas po visa kuna, uždegimas 
akiu, didelis karsztis ir kraujo 
tek imas isz nosies.
KARASINAS, PECZIUS IR 

KETURI LAVONAI.
Lostine, Ore. — Keturios 

ypatos sudegė ant smert Nedė
lios ryta, kada ga s pa d i ne namo 
Mrs. James W. Sheltz inpyle 
karasino i npecziii idant pri- 
skubyt ilgui. Aukos neiszmin- 
tingos moteres buvo josios vy
ras ir trys maži vaikai, du kiti 
vaikai smarkei apdege kaipo ir 
mot ina.

GIMĖ TRYNUKAI, KOŽNAS 
PO ASZTUONIS SVARUS.
Concord, Mass. — Jonas Sa

binui Lane likos apdovanotas 
per savo paczinle trynukais, 
kurio kožnas sveri* po asztuo- 
nis svarus. Trynukai visi su
nns, yra sveiki ir auga. Motina

H _jauezesi gana sveika. Toji szei- 
myna (hvbar turi asztnonis vai
kus in laika szcszin metu.

ATSAKIMAI.

J. L. Worcester, Mass, 
pataisimni pntalpysime savo 
laike. Daug panasziu rankrasz- 
ezin turime ant rankos, o pakol 
visus galėsimo perskaityt tai 
užim3 daug laiko. Kada atejs 
ant jusli kaleina t tada patal- 
pysime.

S. J. K. Frackville.

Po

Kq- 
rcsporidėncijos apie parapinius 
veikalus nepatalpinome neuž- 
simokti nrzyt žmonių. Jusu ki

ne! i nka. 
dau- 
savo

tas veikalėlis teipgi
Geriau tamista skaitvt 
giau o tuofn iszlavinusi. 
protą.

E. M. Binglmmpton, N. V. —
I ikos 

nukirstas ant paliepimo tiro-
Szv. Povylas apasztalas

operacijos Vinca

riosc nrovincijos 
nes. iszsimokine 
gyventoju, ta amata ant žmo
nių. Sztai vienas atsitikimas 
kuris invyko Dirvoniu kaime,. 
Kurkliu -valscziaus, Ukmergės 
apskr. Vincas Repeczka, sek
madieni, Sausio’ menesi 
mas isz bažnvezios 
savo
ka. Jono Repeczkos žmona Ona 
pasikvietė Domininką Repecz
ka ir dar keletą moterliu ii- at- 
sineszus su saviųi kibirą sma
los sugriebė Vinca. Repeczka, 
nurengė drabužius ir smala isz 
tope visakuna ir apatinius dra
bužius.

Po tokios
Repeczka paleido. Kadangi tai 
buvo sekmadienis, tai Vincas 
Repeczka, iszsmaluotas bijojo 
sutikti žmonfii ir turėjo miszko 
prasėdėti iki vidurnakezini, 
kuomet tik dryso pareiti namo, 
kur nemažai gavo pipiru nuo 
savo žmonos, nes ji sužinojusi

vvro.

K., 13

Teisėjas, Ona,

priežastį iszsmalaviuio 
nepasigailėjo.

Priežastis iszsmalaviuio ta
me, kad Vincas Repeczka turė
jo. pas save augintine
met. amžiaus. Paskui pasirodė, 
kad jis su ja netinkamai elge
sį, ir dažinojo tai žmones au
gintine naszlaite ]<., atome nuo 
Vinco Repeczkos ir atidavė ki
tu globai, bet Vincas Repeczka 
ir ten mergaitei liedavo ramy
bes ir ten lankydavosi, tai kad 
galutinai seni atkratyti mote
rys sumano ji iszsmahioti.

Po okios operacijos Repecz
ka sirgo puse metu, o Taikos 

Domininką ir
Joną Rcpeczkus nubaudė po 
menesi areszto, bet Apygardos 
Teismas sumažino bausme už 
iszsmalavima iki 25 litu pini
gines baudos,o Repeczka už 
bjauru,elgimąsi su esanezia jo 
globoje mažamete mergaite nu
baustai ketveriais metais sun
kiųjų darbu kalėjimo.
VIESULĄ SU PERKŪNIJA.

Piktonai. Sziaulenu vai. Au
dra. Sausio 4 d. 12 vai. nakti 
pakilo audra su perkūnija. Ba- 
VatkeloH. savo namus szlakste 
szv. vandeniu, o

• ■ i •

Valkeles, savo namus szlakste 
szv. vandeniu, o kitos net per 
naktį kryžiais gulėjo laukda
mos paskutinio teismo.

SUĖMĖ PLESZIKUS. /
Turžėnai.

— “Lietuvos
ra'szyta, kad plente nuo Jona
vos ligi Turženu plesaikai puo
la žmones. Energingomis Joua-t 
vos policijos pastangomis pa
siseko tu plosziku gauja sulai
kyti. Pas juos kratos metu ras
ta danfr luivnsd.n .IhIUh PL.

(Kauno apskr.) 
buvo1 y 32 num.

pi

mus žmones labai 
gyvenimu. Pirmas dalykas — 
stoka litu; dauguma neinsfen- 
gia mokescziu apmokėt, 
džia in tai visai akies

Val- 
visai akies neat

kreipia. Pas įbus daugiau rū
pinasi, kur pastatyt bažnyezia, 
tai kunigui’ a^a* -pakelt, tai 
jam žemes duot. Ir isztiesu, 
kunigai algas gan geras gau
na; žeme jie visi aprūpinami:

Tolinus, kaslink miszko. Pra
ėjusi meta surasze, kam 
j ei kalinga medžiagos

dauguma lin- 
s ir da- 

ir sako 
matyti,Bet isztiesu, 

Miszka bai- 
Klebiszkio.

ne
geri nusius

i c nėra

kiek 
t robe- 

siam statyti; žinoma, kaip po 
karui, daug sunaikinta, dar ir 
sziandien lindo
dynese, tas sur<iszyma 
bar stovi apskrityje 
“duos.” 
kad nieko nebus,
gi a kirst, ypacz 
Girininkijoje apskaitė del 
ležkeliu valdybos 
medžius, ir toj pati valdžia sa
ko žmonėms, kad jim 
medžiu” statybai.

Provincijoj taip ir miestuo
se visuomene labai skursta. Pa
ėjus 100 ūkininku, tai bus di- 

m Ii <

dele naujiena, jei rasi 100 litu 
pas katra.

1926 m. bus rinkimai in Sei
mą. Dabar dvasiszkija stengia
si kad kuodaugiau sutaupyt 
pinigu in savo kasa. Savival- 
dybu tarybos nusprendė sziais 
metais peiszduot niekam lin
dynių ingvti patentus svai
giems gėralams pardiįvinet, pa 
kol nesumokęs 1000 litu tary
bai, jos naudai.
Liet. Katal. Blaivybes draugi
ja in tai.
kunigu.

pas katra.

Tai insikiszo

Kaunas, Kovo 16. — Kovo 
men. 8 d. Kaune ir provincijo
je invyko dideli protesto mi-. 
.tingai priesz Vatikano pasira- 
szvma konkordato su Lenkais. 
Priimtoji rezoliucija Kaune 
reikalauja atitaisymo, arba at
szaukti Lietuvos atstovą isz 
Vatikano ir Vatikano delegato 
isz Kauno. Nepaisydama poli
cijos inspejinio dalis minios 
aplinkiniais keliais prasiskver
bė prie Mon. Zeccliiiu’o buto ir, 
jam neiszejus, svaidė kiauszi- 
nius. Tuojaus atvykusi polici
ja iszsklaide minia. — Elta.

DIEVAS ISZKLAU8E 
VARGSZE MALDOS.
Raszo Petras Kriukelis

Vienas vargingas žmogelis 
laiszka)- ir

in bažnyezia padėjo 
ant altoriaus. Bažnvežios tar
nai patemije laiszka, paėmė ir 
nunesze klebonui, 
atidaręs laiszka, pradėjo skai- 

“ Brangus Dievulėliau!
Buk toks genis; 
mano maldos ' — duok rnau 
szimta litu. Mažiau — ne jokiu 
budu! Nes man reikia suinOke- 
ti tiek pinigu Miszku urėdui 
už ta, kad eidamas miszku lėp» 
szi nuo koto nuvereziąu. Buk 
toks geras, Dievuliau! Visgi "k a 
da nors sueisime, 
nje.” 
leuris.................. ......

Paskaitęs klebonas laiszka, 
devynes * deszimts 

devvnius litus nunesze.iii l>až» , 
nyczia ir padėjo ant altoriaus, 
— nes mane, 
vieno lito, Jonas neims pinigu.

Kai viskas buvo atlikta, kle
bonas pasislėpė už altoriaus ir 
lauke, kada ateis Jonas. Mane 
iszkresti baika.

Netrukus atėjo ir Jonas. Pi
nigus paskaitė viena syki, an
tra syki, bet vis trūksta, vieno 
lieto; todėl iszkeles rankas aug 
szyn, suszuko: 
kad negailėjai duoti devynes 
deszimtis devynius litus, nebe- 
pasigailek duoti ir to vieno Ii-

K lebonas 4 * 41 
d
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tolio; jog nenubiednesi del (o * t 
litelio. .Jei neturi savo kasoje, 

nors isz szv. Ka- 
ziemiero Karalaiczio. ” 
priėjės prie altoriaus skaito 
pinigus, bet vis trūksta vieno 
lito. Nusibodo Jonui melstis ir 
suszuko: “Ak tu geriausis Die
vuliau! Ne tiek tu man dova
noji, o asz Tau jau ežia nedo- 
vanoezia vieno litelio; aeziu ir 
už |uos.” ir susiglemžes 
gus in kiszene, move pro duris.

Klebonas pradėjo 
Jonai! Czia mano pinigai, ne 

Dievo; atiduok!” 
ranka numojo ir bėgdamas pro 
duris, pasakė: 
man davė. Jog irb klebonėlis 

Ko praszysi, tai Jis ir

pasįskblink

4 4

lik

Ir vėl

pini-

szaukti:

Jonas t ik
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Draugija insteigta 
Draugijoj* didžiausi 

pijokai yra. 
atėmė nuo savivaldvbu- 
leszas. Pavydžiui, Prienų mies-, 
te svaig. gėralu instaigos su
mokėjo virsz minėtai draugi
ja i Alariampolejo 
už tuos pinigus leidžia laikraszo 
ii “Sargyba,” o kitus deda in 
savo bankus; prisiartinus 
k i mams pavers 
savo naudai. O czion 
sk'ursk, kaip molyj.
PACZTORIS PRISISAVINO 

5000 LITU.
►Smalininku paszto instaigos 

viršininkas Kristijonas Ken- 
/traiįis iszaikvojes savo reika
lams paszto pinigu virsz 5,000 
litu rainiai sau virszininkavo, 
ligi instaigos revizijos, sz. m. 

I e.niHb. nr ji

i
* 1 • i y ? ___ •

Ir tos draugijos 
visas

10,000 litu;

pin
ant agitacijų 

žmogus 
— Dulke.

4 4 Ne, tai Dievas 
ir‘ *

sakai: 
duos.”

4 4

■

Paskutines Žinutes.

* Carterut, N. J. — Mikola 
Jovgoluk, 38 motu atėmė sau . 
gyvastį per penpjovima gerk
les nuo ausies Ivg ausies. *

Havana, Cuba. — El Mun
do stTaikieriai sudegino 25 ini- 
lijonus cukrines lendres ver
tes milijonu doleriu. Visos cu- 
kernes sustojo dirbti.

Evansville, Ind. - 
tai szeimyuu nukente daug nuo 
tyano Indianoje, lllinojujo, ir 
Ohajui per iszsiliejima upiu. 
Geležinkelei kaip kur visur su-

. * - - - - -
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li jonus cukrines lendres
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KAS GIRDEI

September!®

Isz priežasties nauju imigra
cijos tiesu kurios nenžilgio in- 
vyks, gerai butu, idant kožna 
motore, kuri apsivedė su natų* 
raiiznotu vyru *( tasai ka turi 

*jau pilnas Amorikoniszkas po- 
pieras) priesz 22

ir per tai apturėjo 
u kosės * per savo 

turėtu kopije citizens 
popjeru savo vyro ir tuja po- 
piera užlaikytu su kitoms svar
bioms popieronis kaip tai, met
rikus, szliubo laisnus ir kitas. 
Nes jeigu t uju popiem neturė
tu, tai josios gyvenimo gal 
ateit tokis laikas, jog negales 
parodyti kad jiji yra pati Ame-’ 

Tokios po- 
labai reikalin- 

daug ergelio

1.922 mete, 
lygias tiesas 
vyra,

rikoniszko ukeso. 
pieros bus jai 
gos ir snezedys 
gyvenime.

Indijo* dau'giause žmonis nu- 
keneze nuo buboniszkos pin
gos, nes 1917 mete iszmire ko- 
nia milijonas žmonių, 
toji baisi pinga
prasiplatinet po Indija.

Badai 
vela pradėjo

Ar treezia

JO, 
« k

slaptybe Rojaus: 
Jova sugrieszijo!

■I nu ■ ii,!■ ■ ■ ,i.i m imiii 1 1   1   1 1 B ■ —11  — - i®

»

dvi jnyles dienoj, tai tada jos 
butu*taip gražios jo jokiu pau- 
derin nereikėtų ir ju iszdirbe- 
jai subankrutytu. P-lo Trtroi- 
laito yra smarki szokeja. Szo- 
kius ji vokuoja, labai goru pa-

— II I . .................................................... I *HĮ ■ ........

ISZ UETUVISZKU 
KAIMF.UI.

' ■ »

Middleport, Pa. —
simauksztinimu. Jau priesz du1^118 Braz (gal Bražauckas) 26

/

Edwar-

metu Lowell i o Amerikon iszkoj 
visuomenėj szi lietuvaite pasi
žymėjo. laike vienos “party” 
jai buvo suteikta puikus perli
niai karicliai. Szitoki vardu in- 
gijusi dabar n-le Tarei laite ro
dysi? Bostono “leading danc- 
ing place’uosp, 
turodmiccr.7 . «

3 NAMAI IR GARAD21US 
ANT PARDAVIMO.

party

J 1 kaipo “a fen-
A, ’

Puiki vieta ant kampo, lotas 
turi 20x170 ilgio, randasi ant 
knmpo Union ir Railroad uly- 
cziu. Ataiszankito Muojnus pas 

H. B. Fribdberg, 
115 W. Centro St 

... pAJahauoy Qįty, Pa.
ANT PARDAVIMO.

2t) I
Ai

M

Farma 33 alkoriu žemes, visi 
budinkai apriez stubos.« 
fanna 50 akeriu su visais !bu- 
dinkais ir 9 ruimu stuba. Labai 
gražioj vietoj kaimelije. Kreip
kitės ant adreso.

W. Kadaraitis,
136 Thomas St. 

Newark, N. J.

moksliszk’a ke
lione Amerikos Gnmtiszko Mu
ziejaus, kuri iszkeliavo in Azi- 

suras
Del ko 

apie kuria teip daug ginezina- , 
si mokslinezei viso svieto nuo 
įiradžios civilizacijos.

Ekspedicijc iszkeliavo tame 
klausyme in Sagan Na r, neap
gyventos pustynes, 900 myliu 
nuo Kalgano, arba bromą ve- 
danezios in Mongolije. Tonais 

apie 
pradžia, žverius’ ir 

nežinomu sztarau

lyrines teipgi 
istorijos 
paukszczius 
del žmonių.

bibliszka 
žverius'

Nuo 15 Apriliaus, pacztai po 
visa Amerika pradės pardaVi- 
net naujas markes ir nuo tos 
dienos paczta? pabrangs. Nau
jos markes po IV2 cento su 
Hardingo paveikslu, kopertos A J 4. « W -AR W m ■ ’su 1 ’ 2 centu turės Washingto- 
no paveiksią. Special delivery 
15c. marke bus panaszi ir te- 
byria, o 20c. Speciial delivery 
marke turės ant saves automo
biliu kaipo ir 25c. specialiszka 
marke.

Teipgi bus iszleistos trys spe- 
markes apvaiksz- 

sukaktuviu szimto

5c. specialiszka

cialiszkos 
ežio ji mo 
metu Pribuvimo Norsu, Teksas 
valstijaus ir Bunker Hill mu- 
szio. Keturi nauji pusdolcrei 
ir auksinis doleris teipgi bus 
iszleisti ant apvaikszcziojimo 
t uju sukaktuviu.

vai-Rosijos bolszevikiszka 
dže neužilgio -pradės iszmuszti 

^czerven-auksinius pinigus
cus” kuriu verte bus $5.14. Vi
sas rezervinius auksas kuris 
randasi vaistiniam banke bus 
sunaudotas ant nauju pinigu.

Visos slaptybes
— tai teip kaip skyles drabu- 
žiuosia. Kuom daugiau sten
gėmės jeis-užslėpt, tuom dau
giau iszejna.

ir sekretai

Jos pa- 
puoszcsi > vietiniai 

laikraszcziai,

Kita

(t.239*1

ANT PARDAVIMO.

Keturi namai geroj vietoje 
Centralia, Pa. prie 825 - 827 
Paxton St. Didumas loto 25 per
140 pėdu. Visi geram padėji
mo. Pamdnos pigei isz priežas
ties mirties locnininko.

Geo. B. Simons
(1.23

1020 Market St., 
Ashland, Pa.

.... —. ........... ............. . ----------------

PARSIDUODA FARMA.

Puiki farma 50 akieriti arti 
Mahanojaus ir kitu mieštu. 
Puse mylės nuo State kelio. 
Geri budinkai, bėgantis 
duo. Lengvos iszlygos. Krėip- 
kites in “Saules 
ant adreso:

M

van-

ofisą arba

(Ap. 3)
P. O. Box 23 
Barnesville, Pa.

ANT PARDAVIMO.

Puikus didęli namai, ant 
dvieju familiju, po No. 401 ir 
403 W. Mahanoy Avė., prie 
kampo.

an

Fr. J. Sklera,
401 W. Mahanoy Avė., 

Mahanoy City, Pa

PARSIDUODA NAUJAS 
NAMAS.

metu ir Juozas Gralekis 25 me
tu sėdėjo ant plienines virves 
arti stubos aut Tamnkvos plen
to. Kad sztai atlėkė kokis tai 
pasiutėlis su automobiliu ir nu- 
szluosto sediucžilis nuo virvės 
sužeisdamas abudu 
gai, jog reikėjo abudu vuvožf 
in Pottsvillcs ligonbute. — 
Locnininko autoniobiliaus ne- 
dažinota.

T
!į , r n ■ ■

ėjau! Sėskis, mano vyre, pasil-tojos nuo akiu. 
.....

nuo vainu
Antanas Ramanauskas

Lietuviszka* Graborius
•T ”* " — -“TJ-l-m-. --p-.-r.

Lietuviszltos Pasakos.
SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS 

■^ m v i, ■ '*■: t' f :'Ą s

' 1 1 I " ’ ” ■ ' ’• , ,v,

Sulaukus tokio atraszo, ta 
moezoka niekam hoparodo, ale 
savo ranka paraszo kitaip: kad 
jisai raszo taip, krtd tuoj žal 
įderini iszkastu viduryj dvaro 

giliausia,

Mi n *■ I t 
X'A •

J „

Dabar pargryžta jos vyras 
...L ..J., j; : ' . . ‘ ‘

šavo jiamie, 
paezios. '

neboranda nieko 
ne moezekos, no 

paežius, Tėiraujnsi, kas czia 
stojosi, luirgi anos pasidėjo, 
jam atsako žalhierei, 
nrie to buvo: “r 
misų insakyma 
amistos moteri

o 
katrie

Tai kamgi toki 
atraszoi, kad 

sy vai kolei s 
anloginti gyvus, kurie vaiko-1

I

sek, paskutfisz tau pasakysiu 
viską.” Ana trida mieją ir at
vedė tuos vaikelius i.“■ szUi-gi 
tavo sūnūs, insižiurek, kaip 
jie yra in tave padalini! Delko 
toki insakyma davei, kgd ma
ne sudegintu su tais Viilke- 
leis?” Tuo czesu i 
kojom jos, pradėjo verkdamas 
kalbėti ir prisiogotis: “no tie
sa; asz teip nerasziau, ežia mo
ezoka nuo savos toip phrasze.” 
Ana folesnei jam verkt neda- 
vo: “I * ' * 
viskas

ir puolė po

MILL & PATTERSON STS 
ST CLAIR. PA

Z’*"Ir/.bHpMniUUjfc ir iHKiojb niru^iu 
.tnl visokiu kupintu Pugrubur* paruu 
'Žiu nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu 
laidotuvių, ycneliu, kriksztyniu it 
kitiem* pHHivatinėjimam* 
Keli relcfonuh. 137? M

I rzt*HpaniU<>Jh

'fcl

Parnamdv HUtumoblhu* del 
seneliu, 

f .
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ei buvo gražiausi, czysto pa
veikslo lahristbs.
nsake?” 
jalsn. —“ 
ka skaito mum 
mistos atleista, tai ir sudegi- 

> f__< i r* ‘
kad teip skaitė, ba asz ra- 

jZiau, kad laikytie sveikus, pa- 
xol asz sugrysziu.” 
ne, i 
ba norėjo, bet* ana pati sudegė, do praminė 

® . A * (te < A A te « 1 M
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(lUobia giliausia, prikrautu 
malku daugybia ir prikurintu 
Žarijų; paskui ja paezia su vai
kais duoboje su kūrinto. Paskui 
moezoka insake rengtis aut 
smertios: “vyras tavo insake 
Žalnieriam, idant tavo inmestu 
in ta duobe ant žarijų ir sude
gintu.” 
mine, kad da turi viena priete- 
li Poną Dievą danguje; melde, 
verkdama jo pagialbos! Paskui 
atsiminė, kad jos mylimas ku
melukas stovi stonioj;-pradėjo 
praszyti moezokos, idant jai 
raitai pajodinėti pavėlintu ir 
tuos vaikiukus panoszioti. Mo
ezoka atsiliepė: “gerai, gerai: 
bet tave apstos žaluierei, neisz 
bėgsi isz musu;” mislydama 
sau: tave ir su kumoluku in- 
stumsime duobėn. Žaluierei ir 
apstojo visi ratu, bet vienas at
vedė jai kumeluko: kad ana už 
sodo ant kumeluko ir prasz? 
paduoti tuos vaikelius. Padavė 
jai nekaltus kūdikius; tada lei
do kumeluka ant valios po vi
durį bėgiot to rato apie ducbe: 
prikurinta ugnies. Bet jis 
bego toli, tasai žirgelis, silki
nos aplink duobia. Ale pra- 

negali nusto- 
vel, rūpinasi, kad ko greieziau 
instumt duobėn. Prisiartino 
prie žirgelio, norėjo pastūmėt, 
kad visi kaytu inkristn in ta 
duobia, bot
kaip ana no Vėjo. Kaip tik pri
siartino, spVre kumelukas ir 

szoimyna ir a^a pati moezoka inkrilo duo

pa vo,j hi-
’ t < 

atsiliepė nsztrium 
Ugi ta m i stos moeze- 

raszta nuo ta-

4Kas jum

t
Tamaqua, Pa. — Prisomda- 

mas už daug menulienos, Juo
zas Urban, 30 metu, gyvenan
tis su tėvais po 107 W. Union 
uli. sukrito ant Rcadingo sto
ties kada iszlipo isz trūkio ku
ris atėjo isz Pottsvillcs ir ro
dos buvo negyvas. Dr. Hin'kle 
vožė ji namo, bot.kelionėje pra
dėjo “nebaszninkas” kosot: 
pakol vaisei mnnszainos ji ne
apleido ir po trumpai valandė
lei iszlipo isz autoniobiliaus,

Ana-gi tuo ozesu atsi-

nebaszninkas

lei iszlipo isz autoniobiliaus 
pats nueidamas namo..

McAdoo, Pa. — Juozas Num- 
linskas, 32 metu anglokasis li
kos užmusztas Silver Brook 
kasyklosia per nupuolimą aug
liu. Velionis paliko paežiu ir 
tris mažus vaikus.

Stasi 
dukteris — Rože Mikailo-

Indiana Harbor, Ind. — Va
sario 17 pasimirė F. Simonai 
64 m. amžiaus. Velionis buvo 
vedos; paliko dideliame nuliū
dime moteri Ona, sunu 
ir 3
cziene, Ona Rindokiene ir Ma
re Kregovskiciie.

Velionis iszgyveno Jungt. 
Valst.virsz 33 metus. Velionio 
buvo gero budo ir labai gražini 
sugyveno su savo 1 
kaimynais, ir su niekuo nuves
davo jokiu ginezu; tni buvo vi- 

mylimas ir turėjo labai 
daug draugu.
su

’ <

Sztor-
Jonas Paszkevicziut*

Mount Carmel, Pa, 
įlinkas 
dingo isz namu dvi shn vaitos 
adgal. Ana diena jojo szeimy- 
na aplaike gromata novos nuo
Jono, buk jisai važiuoje in li- 
gonbutia atot gydymo. Szcimy- 
na klausinėjo po visas ligonbu- 
tos, bet tokis žmogus su tokia 
pravarde nesiranda jokioje Ii- 

• gonbuteje. Kur jisai dingo, tai 
nežino.

Ka tik pabaigtas naujas na
mas ant vienos familijos prie 
405 W. South St. Visos vigą- 
dos ir cimentinis skiepas. Par 
siriuos už prienama preke.

Ant. Leskauskas 
405 W? Mahanoy St.

Mahanoy City, Pa(tf.) I

ANT PARDAVIMO.

(tf.). t

ne-

Cleveland, Ohio. — Sztai 
nuo nauju metu jau kelios vie
tos Lietuviai pateko in bepro- 
cziu namus. Czia neminėsiu ju 
vardu, tik pasakysiu kitiems ir 
padalysiu pavyzdi. Clevelan- 
do Lietuviu dauguma pažinsta 
ir žino tos nelaimingos szeimy- 
nos atsitikima. Moterėle bo 
cento su mažais vaikeliais, o 
vyras visa savo sunkaus darbo 
nauda isZmainydavo ant razin- 
kines skystimo. Sziomis dieno
mis tas namelis liko juodo ba
do apimtas.

Tula šeimynos moteris isz- 
vežta, paliko vvra su keliais 
vaikucziais vargti.

Lietuviu tarpe
baisiai išzsiplotus. Lietuvis ii 
dirbtuvęj dirbantis

girtuoklyste

keikta moezoka

no teip stojosi y

sinrtino, spVre kumelukas

no.
.ze,

kaip buvo, 
perėjo;

mano ir tuos vaikelius savo!
Tada jis
džiaugtis su tais vaikeleis, ku
riuos pinna karta tegi. Tada ir 

—“Ne, po- įgyveno abudu, ncboiszsiskyre, t _ >■ U! J j. *

Tai ana pati gal para-

4 M teip prabuvo, 
dabar mylėk 

y f
kaipnebežinojo,

J. G BOGDEN
322 W Long Ave DuBou Pa 

«
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Helena Tareiliute lietuvaite 
laimėjusi oražumo kontesta. Ji 
yra isz Lowell, Mass, 
veikslas
Amerikoniszki
Bostono laikraszcziai ir visos, 
Naujosios y Aglijos laikrasz- 
cziai. Lotfoilio Oil’ll * Commu
nity Club pripažino ja gražiau
sia ir suteikė sziems 1925 me* 
tams varda Miss Lowell. Ga
vusi szitokia garbe p-lo Elena 
Tarė i laite paroiszke, kaip kitos 
lietuvaites gražuma, gali ingy
ti. Ji sake, kati gražuma ingi- 
jo no aiskrima ir kendes val
gydama ir tonikas gerdama;

pasiekė valgydama apsz- 
cziai oaprasto sveiko valgio ir
to

gausiai gerdama pieno ir van
dens. Antras reikalas
miegas. Ji’ sako, kad mažidu-
U • t • Z ZS 1 I

yra tai

šia ręikla 8 valandų ramaus 
>•/> 1 Iz 1 41 V f I' r, o:,.,. Ui 1 lull

Nauji namai Frackville, Pa. 
Preke $4,GOO ant lengvu jszmo- 
keseziu. Teipgi lotai minėtam 
mieste. Apie dauginus dasiži 
nokite ant adreso.

V. Lapinskas 
601 W. Mahanoy Avė'.

, Mahanoy City, Pa

Fotografas ir Malorius 
Važiuoją in Lietuva.

Buvęs Phitadelphijos fotografas 
trecziu kartu važiuoja Lietuvon. 
1922 metais del 900 szimtu Ameri
kos Lietuviu sanžiningai patarnavau 
nufotografuodamas juju gimines Lie
tuvoj, Stivalku į ir Kauno redybpj. 
Daug kas siuntė pinigu nusitraukt 
pnvęikslus, bet ju nesulauko. Lietuvi! 
Jeigu nori kad Lietuvoj nutraūkčzlau 
fotografijai jtuu tėvuku, broliu, du
selių, triobas su gyvuliais, ar myli
ma vieta tai raszyk tuojaus pilna ad
resą jusu giminiu Lietuvoj ir savo 
adrosa, nes Amerikon sugryžes ru
denyje 1925 m.' pririunski grabas. 
Pamate sampalus duosite užsakymą. 
Pinigu ant rankos nereikalauju. Ne
reikalausiu pinigu !r Lietuvoj nuo 
jusu giminiu. Aplankysiu ilsus Lie-

jeigu su
sergu tuojau ant jo darbdavis 
pasakys kad jeigu Lietuviai 
negertu tai nesirgtu. Lietuviui 
sunku net pašiaiszkint susir
gus.

Dar vienas negražus papro- 
tis pas Lietuvius tai keliant 
vestuves kviest savo dirbtuvių 
užvaizdas'in vestuves ir vai- 
szint savais netikusiais 
mais; paskui tie turi’daug pa
juokos ir 
viams.

Sztai kas atsitiko pora sa-

j !

rgeri-

pažeminimo Lietu-

vaieziu atgal. Vienas Letuvos 
turėjo savo vestuves; kele kuo- 
puikiauslas su daugybė gėri
mo. O kas'Atsitiko? Šugryžtis 
isz pokilio vakaro namon, ma
ne turėsiąs poilsi su "savo mjr-
Įima, bot kitaip virto: Tado

no teip stojosi, kaip ta bo- ir ta karalyste, kurioj ja atra- 
Kni. n 11 n Tinti oiirlrzri»n rlzi i iro ■ twi| 11*

o tamistos pati ant kumeluko sziai dienai tebevadinama, 
kuoaukszcziausia, ir 

nežinom kur 
ezeso daugiau nematėme.
sai iszgirdes apie toki atsitiki
ma didžiai labai verke ir po 
tam isz tokiu sielvartu apža
boto. Klauso rodos pas viso
kius gydytojus, bet jau niekas 
negelbėjo. Kur nebuvęs, iszgir- 
lo, kad yra 
karaliene.
įuo akiu.
įai, kuri buvo gydytoja tikrai 
o pati; kaip tik in ji paregė

jo, tuoj ir pažino, ale nieko jam 
tesako, tiktai davė gera pata- 
a jam pernakvot, ba jau buvo 
akaras. Rytoj, kada jau sve

ti t si ko lo,
pripylė sidabrini bliu-

pasikėlė

Danija ir lyg

Lietuviarka* Gra bortu*

K RĖKLAITIS
t

iszjojo ir nuo to 
” Ji-

tokia ponia arba 
kuria-’ labai giria 

Nuvažiavo ir jis te-

tai jam misi

Tolinus bus.
m— ltl ...Al I MII..— <> ''m ■ ■■

PAJESZKOJIMM
A . ... ..

Asz Magdalena Pieteruke po 
vyru’ Staloraitienc pajeszkan 
savo pusbrolio Juozapo Visz- 
niaucko, kadaise buvo Scran
ton, Pa. Vatgoninku per kelis 
metus, pb tam iszvažiavo Lie
tuvon. Sngry’žes isz Lietuvos 
vargonininkavo Kenosha, AVii. 
Paeina isz Suvalkų Red., Vei
veriu miestelio. Malonėkit al
si szr.uk t.

Magd. Staloraitiene
Box 182 Zeigler, Ill.

l^udojs numirėliu* patfe1 
naujausia mads ir mokslą 
r«iHu paaelbininke moterių 

Virinamo* preke*

numirėliu*
''I'

:Wi

»IA W SPRUCE SI 
MAHANOY CITY P*

1 ,‘lep.iHM* N«. t 4V
J

4

NESIKANKYK SAVES
hiiRU jautiesi koki neKmagunui 

He knip* tai viduriu uikletcjima 
ornzHlim*. koruli IumuH sunkume 

krutinę; katara <trenu skaustu® 
kraujo tiniruma iatputihius,' rugavi 
nub. raivo* «kau!*ma. i*zga*ti, nesuo 

nusilpnėjimą, mėnesiniu perio
esmaituma. tai nesikankyk virs?

Del

I

ben, tada szauke pagalbos, bet’ 
kas ja gėlboš, tokia itedbfa bo
ba ! 1

’ . I ' Ii-

Tuo czesu kumelukas pasi
kėlė auksztyn, kaip ant spar
nu; visi žaluierei nusigando 
pąmate toki stebuklą. Tada ja 
uunesze ko tolesnei visai neži
nomon szalin ir prakalbo ku
melukas: “ 
man galas 
tau;
gyvent ; insakau tau, pjauk da 
har mane, iszimk mano akis ir 
atsiženklyk, katroji dcszine, ir 
katroji kairoji ir padek ant že- 
mes,-viena nuo kitos tolumo 
per dvideszimts sieksniu; ežia 
bus szulinini; isz desznės akies 
bus didžiausia liekarsta nuo 
akiu, o isz kaires akies bus 
naudingas vanduo del valgymo 
irgerymo; o mane visa su
pjaustyk in szmotus ir iszme- 
tyk in visas puses, katras kur 
nulėks; klausyk manes ir tuoj 
pjauk!”

Nors ana labai ji mylėjo ir 
gailėjo pjaut, vienok pildo jo 
insakyma; jau kad papjovė ir 
padaro teip, kaip jai irisąke. 
Tuo czesu ja perėmė didžiau
sias liūdnumas ir sopulei szir- 
dies, kad pasimato pasilkusi 
viena tarp tokiu placziu lauku; 
vejai tiktai ūžia; gyventoju jo
kiu nesimato. Apsiverkus pasį- 
ome savo vaikelius, prisiglau
do priojsaves ir pati atsigulė 
prie tu grobiu kumeluko ir už
migo saldžia i J! Pabunda isz 
miego, jau rytas ir nebeatsime
na, kur guli, bet randėsi kuo- 
gražiausiuose palociuoso gu
linti, apšižvelgc in visas puses, 
visoki .slogos iv žalniėrei lath 
kia su pakoru insakymo, kas 
jiem dirbt; tada,atsikėlė ir isz- 
ejo pažiūrėti. Kur akis padėjo,

ęėlboš, tokia tied b i‘a bo

žaluierei

jau < laba r 
atitarnavau 

nebegaliu daugiau
1

priėjo 
asz 

ežia

vienok pildo jo

▼ 1

kia su pakoru

stojosi <., szulinei; latrado • kuo
gražiausio to szūlnelio czysz- 
eziausįo vandens pripilti. Gry--
žo in pa gaju ; atranda,’kad jau
slūgo? jai prirengė pusryozius

zias 
iraus!
la czysto vandens ir numovus

Y’ *

‘n vandeni; o kada jis pamaz
gojo akis trecziu kartu, tuoj 
'iraszvito jam akys ir sueziupo 
deda tam bliude. Norėjo žino- 
lie, koks ežia žiedas, bežiūrė
ki m a s pa m a te — pa raszas jo 

vardo ir pravardes; dabar atsi
minė, kad szitas žiedas, kur 
mainės ant szliubo. A!išlijo su
viję, ar ežia sapnas, ar tikras 
regėjimas; tuo czesu prieina 
gydytoja akiu ir klausia: “ 
ne gerinu-gi tomistai, ar golbos 
mano liekarstos?

gana, paninio; ^v,uvo, «v«v* «i 
dabar jau regiu.” Tuos žodžius 
tardamas pažvelgė in jos akis 
ir pažino isz pirmo paregejimo, 
kad ežia tikra jo prisiega. Puo
lė, kaip vanagas ant visztu: 
“ak, mieliausia mano; kaip-gi 
Dievas tave iszgelbcjo nuo vi
sokiu nelaimiu ir kaip-gi atė
jai, sakyk man?” Tada ana at- 

su Dievo padėjimu at-

:ieda nuo savo pirszto, inleido ' .

Asz
vvru
savo broli
minu kares
Rive, Pa.
Paeina
Ievos Para.,1 Tarkiszku Kaimo
Taipgi p'ajeszkau tetos Onos 
Kleizukes, 
Szirna nsk iene

Agnieszka Kležuke po 
Navasaitiene, paieszkau

Antanu Kleiza pi iš
gyveno Monger 

dabar nežinau kur.
isz Suvalkų Red. Gar

p'ajeszkau
vyru pavarde 

taipgi Urszule 
Kleizų ko, jos vyro pavarde pa- 
nMrszau, iWidvi Sikrandžu Pa
ra. Malonėkit atsiszaukt.

A gn ieszka Navasa i t iene 
Box 666

po

• ma
• a n 
minėtum* ligoms, bet įrauk pa* mu» 
zoliu o nuteik* jum pairelba b *vei 
kata, kaip ir daugeliam* Jau nuteikia 
Mumu žolių nekanezio* preke*
kraujo valimo. palenirvinlma* m®n® 
niniu, nuo kosulio Ir kokliuszo, nu*
trenu skaudėjimo, viduriu užkiete 
imo. rumatizmu. nuo dusulio ir džio 
<>*, -«7Japinimosi lovoje, vandenin®* 
iiroh. kiekvieno pakeli* po 80c. Nuo 
ervu tigoa, iszftanti®*. calvoi- skau 

įėjimo ir svaigimo ausyse ūžimo, pa 
keli* po Hftc Nuo raivo* Ir nosies ka
taro R5c. Nuo balt-Hre* del moterių 
*5c Geriausi eumbalaszai 60c. Pa 
lango trajanka 60c Poplafazkai 35c 
\uo plauku slinkimo ir pleiskanų isa 
alinio 60c

Szventuju apdaryta $7.50. Atsiųskite 
. 0c. o gausite musu visokiu toliu b 
u nygu kataloga Reikalaujame parda
• eju m'u*u žolėms, knygom* Ir popie 
»lu gromatom* M. bukaitis,
461 Hudson Ave Rochester. N Y

Visu metu ryvenimat

4 4

sake: i i

1

ar
Zeigler, III.

’ ’ Jis atsake: 
gelbės, kad ir ANT PARDAVIMO.

I Sakalausku'
IETUVIS7KAS GRABORIU’

• RAL3AMUOTOJAS 
” ; >■' ■■ , U • w

\lll

Ohio steite, labai gera vieta 
del gazolinos stacijos, kur du 
ateito keliai susieina. Del pla
tesniu žinių kreipkitės ant ad
reso. (t.23

Pittsburgh, Pa.Box 255,

Kad Butu Gražus, Sveiki Dantis
■V' J n 4' ' I

Naudok Colgate's
H,

Y"

I

t 4 tf
■r

Laidoja tunu* Numirėliu pagal Nau 
Pigi preke foipg> 

'lankiem*
mmsi* <«m<1a r*UT* preke 

•a to mobilia*pristato
Hikalam*
Parduodu nsokiur paminklus, dids 

įur ir mažius ui pigiausia preke, to 
de) Jeigu pirksit* POMNLNKA tai 
Kreipkite* pat* mane, ues aa* galiu jo 
nu pigiau geriau* parduoti negu kiti 
133*33* W Csntrs St. Mabaae* Ci*«

rw
>

•i1 Į f

I

CAPITAL STOCK $1£*,UOO.O<» 
SURPLUS IR UNDTVIDBP 

PROFITS I623.36AIW

f*

Laikas kovoti dantų nesveikumą yra pirm 
gedimo prasidėjimo — iie po to.
Colgate’s prasžalina priežastis dantų gedi-
mo taip pagelbėdamas jums užlaikyti jusu
dantis szvariais, gerai iszrodancziais ir svei
kais. J o gardus skonis yra malonus naudo
jimui po kožno valgio ir priesz einant gulti.

25c.
Dideles Mieros
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f ■ it

* I
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■if

> !
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3 už 70c.
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u*

« n
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Merchants Banking Trust Co. Banka’

ttukanie 8-cii» procente ant 
luditu pinigu Procentą pridedant 
prie luau pinigu I Sausiu b 1 
l.iopo* .! liei* norim kad U Jus 
turėtumėt reikale <u musu banke 
•«**paiaant ar matas a* lidah*

H HALL, Pretidenttte 
G®.’ W BARLOW Viewer®. 
J<>^ K KERGUSON K»*i®nu* 
«**»*«■»

CHAS S. PARMLEY 
Eatatv AgentRaa« Notary P«bli*
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leitfu (turite pirkti ar parduoti oam* 
tai keripkites pa* mane, es* jumb 
ta reikalą atliksiu Randatoju namui 
u kolektavniu randa**
lamus ir fornicriua* automobiliua Lt.

Kampa* Calawi*** t» Marta* 
Mahan y City. Pa

W TRAŠKA U8KAB
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

t?1

Mahanoy City, Pa.
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3-crias procentas už jusu pinigus Ir saugumas del jusu

/i

Tada apsidgiryi < pinigu yra gedaus negu lOtas procentas be jokio saugumokaralįszkus.- 
dama pamate viena Žalnierių ■ . • * i «* • ,
\ -
szU’ln^lio vandens pamazgot, ir
sopaneziom akim ir davė szi lb 
szūlnelio vandens pamazgot, ir 
tuoj pasiliko sveikas. Po tarn

Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-csia pro
> centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas kart
'j auga didyn, Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris

dirba ir ozedlna. Dėkite savo pinjgus in szita Banka o
■'-■ '| - - ■ ' - ■■ * i’ a . • ‘ > • . * _ 9_ > ___ __ nll fry O (
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KAS GIRDEI
Isz priežasties nauju imigra

cijos tiekti kurios neužilgio in-
vyks, gerai butu, idant kožna 
motore, kuri apsivedė su natų- 
ralizuotu vyru •(tasai ka turi 

<jau pilnas Amerikoniszkas po- 
pieras) priesz 22

ir per tai apturėjo 
lygias tiesas ukeses ’jxJr savo 
vyra, turėtu kopije citizens 
pof^eru savo vyro ir tuja po- 
liiera užlaikytu su kitoms svar
bioms popieroms kaip tai, met
rikus, szliirbo laisnus ir kitas. 
Nes jeigu tuju popieru neturė
tu, tai josios gyvenime gal 
ateit tokia laikas, jog negales 
parodyti kad jiji yra pati Ame-* 
rikoniszko u kęso. Tokios po- 
picros bus jai labai reikalin
gos ir suezedys daug ergelio 
gyvenime.

Soptemberio
1922 moto,

1 ndijo*i daugiause žmonis nu- 
keneze nuo buboniszkos pla- 
gos, nes 1917 meto iszmire ko- 
nia .milijortas žmonių. Badai 
toji baisi plaga vela pradėjo 
prasiplat inet po Indije.

Ar treczia

žmonių.

moksliszka ke
lione Amerikos Gamtiszko Mu- 
zejaus, kuri iszkeliavo iii Azi- 

suras
Del ko

slaptybe* Rojaus: 
Jova sugrieszijo! “ 

apie kuria teip daug ginezina- 
si mokslinezei viso svieto nuo 
pradžios civilizacijos. s

Ekspodicije iszkeliavro tame 
klausyme in Sagan Nar, neap
gyventos pustynes, 900 myliu 
nuo Kalgano, arba bromą ve- 
danezios in Mongolija. Tonais 

apie bibliszka
pradžia, žverius' ir 

nežinomu sztamu

jc,
* 4

tyrines tei|>gi 
istorijos 
paukszczius 
del žmonių.

Nuo 15 Apriliaus, pacztai po 
visa Amerika pradės pardaVi- 
net naujas markes ir nuo tos 
dienos pacztas pabrangs. Nau
jos tnarkes po cęnto su 
Jlai'dingo paveikslu, kopertos

markes

I..........................ii*—■ —ii i. ii., ■ ■ i ■ i - m ■ ■ m■ i ii n■" i—

*

dvi myles dienoj, tai tada jos 
butu taip gražios jo jokiu pau- 
deriu nereikėtų ir ju iszdirbe- 
jai subankrutytu. P-lo Titrci- 
laito yra smarki szokeja. Szo- 
kius ji vokuoja labai goru pa- 
simanksztinimu. Jau priesz du 
metu Lowcllio Amerikoniszkoj 
visuomenėj szi lietuvaite pasi
žymėjo. laike vienos “party“ 
jai biivo suteikta puikus perli
niai karteliai. Szitoki varda in- 
gijusi dabar n-lo Tareilaite ro
dysis Bostono “loading danc- 
inję placeruose,“

■ "I" ............— I I I 11 ■——■II ■ ■ — ■■ į | | |

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

Middleport, Pa. — EdwaV- 
i das Braz (gal Bražauckas) 26 
metu ir .Juozas Gralokis 25 me
tu sėdėjo imt plienines virves 
arti stubos ant Tamakvos plen
to. Kad sztai atlėkė kokis tai 
pasiutėlis su automobiliu ir nu 
szluoste sediiiczius nuo virves 
sužeisdamas abudu
gai, jog reikėjo abudu nuvožt’ 
in Pottsvillcs ligonbute. —- 
Locnininko automobiliaus ne- 
dažinota.

pavojin-

SAULE
I. II--IW I. .

kaipo “a fea-

—turėcląncer.?
i » mm ■— —i t    — ■.

3 NAMAI IR GARAD2IUS 
ANT PARDAVIMO.

Puiki vieta ant kampo, lotas 
turi 20x170 ilgio, randasi ant 
knmpo Union ir Railroad uly- 
cziu. Atsiszaukito Rito jau s pas 

II. B. Fribdberg, 
115 W. Centro St.;

.>jy 11 yMahanoy City, Pa.
ANT PARDAVIMO.

l

2t)

Farm a 33 atkeriu žemes, visi
budinkai apriez stnbos. v Kita 
farma-60 akoriu su visais’bu- 
dinkais ir 9 ruimu stuba. Labai 
gražioj vietoj kaimelije. Kreip
kitės ant adreso.

W. Kadaraitis

Tamaqua, Pa. — Prisemda- 
mas už daug mennliones, Juo
zas Urban, 30 metu, gyvenan
tis su tėvais po 107 W. Union 
uli. sukrito ant Readingo sto
ties kada iszlipo isz trūkio ku
ris atėjo isz Pottsvillcs ir ro
dos buvo negyvas. l)r. Hin'kle 
vėže ji namo, bet.kelionėje pra- 

kosot,“nebaszninkas” 
pakol vaisei munsznines ji ne
apleido ir po trumpai valandė
lei iszlipo isz automobiliaus,

(t.23

136 Thomas St.
Newark, N. J.

ANT PARDAVIMO.

Keturi namai geroj vietoje 
Centralia, Pa. prie 825 - 827 
Paxton St. Didumas loto 25 per
140 pėdu. Visi geram padėji
mo. Parsiduos pi£ei isz priežas
ties mirties locnininko.

Geo. B. Simons, 
1020 Afarket St 

Ashland, Pa.

(t.23

•1
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PARSIDUODA FARMA.

dėjo

lei iszlipo isz automobilines 
pats nueidamas namo..

McAdoo, Pa. — Juozas Num- 
linskas, 32 metu anglekąsis li
kos užmusztas Silver Brook 
kasyklosia per nupuolimą aug
liu. Velionis paliko paezia ir 
tris mažus vaikus.

su 1 IL‘ centu turės Washingto- 
no paveiksią. Special delivery 
15c. marke bus panaszi ir te
beria, o 20c. Speciial delivery 
marke turės ant saves automo
biliu kaipo ir 25c. specialiszka 
marke.

Teipgi bus iszleistos trys spe- 
markes apvaiksz- 

sukaktuviu szimto
cialiszkos
cziojimo
metu Pribuvimo Norsu, Teksas 
valstijaus ir Bunker Hill mu- 
szio. Keturi nauji pusdolerei 
ir auksinis doleris toipgi bus 
iszleįsti ant apvaikszcziojimo 
t uju sukaktuviu.

vai-Rosijos bolszevikiszka 
dže neužilgio-pradės iszmuszti 
auksinius pinigus 
cus” 
sas rezervinius
randasi vaistiniam banke bus 
sunaudotas ant nauju pinigu.

“czerven- 
kuriu verte bus $5.14. Vi- 

auksas kuris

Visos slaptybes
— tai teip kaip skyles drubu- 
žiuosia. Kuom daugiau Sten
gėmės jeis-užslėpt, tuom dau
giau iszejna.

ir sekretai

Puiki farma 50 akieriti arti 
Mahanojans ir 
Puse mylės ■ lino 
Geri budinkai, bėgantis 
duo. Lengvos iszlygos. Krėip-

Saules

kitu
• State kelio, 

van-

«<kites in 
ant adreso:

(Ap. 3)

M

miestu.

ofisą arba

P. O. Box 23 
Barnesville, Pa.

ANT PARDAVIMO.

Puikus didęli namai, ant 
dvieju familiju, po No. 401 ir 
403 W. Mahanoy Avė., prie 
kampo.

an

Fr. J. Sklera,
401 W. Mahanoy Avė., 

Mahanoy City, Pa

PARSIDUODA NAUJAS 
NAMAS.

puoszesi * vietiniai 
laikraszcziai,

1

Helena Tareiliute lietuvaite 
laimėjusi orSžumo konlesta. Ji 
yra isz Lowell, Mass. Jos pa
veikslas
Amerikoniszki
Bostono laikraszcziai ir visos 
Naujosios* Aglijos laikrasz
cziai. Lotfbllio Giilą’ Commu
nity Club pripažino ja gražiau
sia ir suteikė sziems 1925 me« 
tams varda Miss Lowell. Ga
vusi szitokia garbe p-io Elena 
Tareilaite pareiszke, kaip kitos 
lietuvaites gražūma. gali ingy
ti. Ji_ šaker>kad gražuma ingi- 
jo ne aiskrima ir kendes val-
gydama ir tonikas gerdama; 
to pasiekė valgydama apsz- 
cziaipaprasto sveiko valgio ir
gausiai gerdama pieno ir van
dens. Antras reikalas yra tai 
miegas. JT sako, kad mažiau
sia reikia 8 valandų 
inieizo.

’ : 1-[ pamaus
Toliau reikia kasdien

—.—-—------———-
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Sulaukus tokio atraszo, ta 
moezeka niekam neparodė, ale 
savo ranka parasze kitaip: kad 
iisai raszo taip, kad tuoj žal

V 1 /■■ >

nieriai iszkastu viduryj dvaro 
i, prikrautu 
ir prikuriu t n

duobia gilinusia 
malku daugybia i 
Žarijų; paskui ja pacziii su vai
kais duoboje sukurintii. Paskui 
moezeka insake rengtis ant 
smerties: “vyras tavoinsake 
Žalnieriam, idant tave inmestu 
in ta duobe ant žarijų ir sūdo- 

Ana-gi tuo ezosu alsi-

vyras

gintu.“
mine, kad da turi viena priete- 
li Poną Dievą danguje: melde 
verkdama jo pagialbos! Paskui 
atsiminė, kad jos mylimus ku- 
melukas stovi stonioj; pradėjo

Stasi

Indiana Harbor, Ind. — Va
sario 17 pasimirė F. Simonai 
64 m. amžiaus. Velionis buvo 
vedos; paliko dideliame nuliū
dime moterį Ona, sunu
ir 3 dukteris — Rože Mikailo- 
eziene, Ona Rindokiene ir Ma
re Kregovskicne. 

ir

Velionis iszgyveno Jungt. 
Valst.virsz 33 metus. Velionio 
buvo gero budo ir labai gražiai 
sugyveno su savo szeimyna ir 
kaimynais, ir su niekuo nuves
davo jokiu ginezu; tai buvo vi- 

mylimas ir turėjo labai 
daug draugu.

iszgyveno

su

? f

Sztor-
Jonas Paszkovicziu*

Mount Carmel, Pa,
ninkas
dingo isz namu dvi shnvaites 
adgal. Ana diena jojo szeimy- 
na aplaike gromata novos nuo

• v
Jono, buk jisai važiuoje in li- 
gonbutia hnt gydymo. Szeimy
na klausinėjo po visas ligonbn- 
tes, bet tok is žmogus su t okia 
pravarde nesiranda jokioje Ii- 

‘ gonbuteje. Kur jisai dingo, tai 
nežino.

Ka tik pabaigtas naujas na
mas ant vienos familijos prie 
405 W. South St. Visos vigą- 
dos ir cimentinis skiepas. Par 
aiduos už prienama preke.

Ant. Lėskauskas 
405 W? Mahanoy St.

1 Mahanoy City, Pa(t.f.)

ANT PARDAVIMO.

Nauji namai Frackville, Pa. 
Preke $4,600 ant lengvu iszmo- 
keseziu. Teipgi lotai minėtam 
mieste. Apie dauginus dasiži 
nokite ant adreso.

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy A vėl 

Mahanoy City. Pa(t.f.) . •
Fotografas ir Malorius 

Važiuoją in Lietuva.
Buvus Philudclphijoa fotografas 

trecziu kartu važiuoja Lietuvon. 
1922 metais del 900 szimtu Ameri
kos Lietuviu sanžiningai patarnavau 
nufotografuodamas juju gimines Lie
tuvoj, Suvaiką ir Kauno redybpj; 
Daug kas siuntu pinigu nusitraukt 
paveikslus, bet ju nesulauke. Lietuvi! 
Jeigu nori kad Lietuvoj nutraukėzlau 
fotografijas jaku tėvuku, broliu, Se
selių, triobas su gyvuliais, ar myli
ma vieta tai raszyk tuojaus pilnu ad
resą jusu giminiu Lietuvoj' ir savo 
adresa, nes Amerikon sugryžes ru
denyje 1925 m. prisiunsiĮi prabas. 
Pamate sampalus duosite užsakymą* 
Pinigu ant rankos nereikalauju. Ne
reikalausiu pinigu ir Lietuvoj nuo 
jusu giminiu. Aplankysiu visus Lie- 
. ’* .a. • • ... • i* s . *

Pamate sampalus duosite užsakymą, 
r' ‘ . . * ” ; ”
reikalausiu pinigu Ir Lietuvoj nuo

Cleveland, Ohio. — Sztai 
nuo nauju metu jau kelios vie
tos Lietuviai pateko in bepro- 
cziu namus. Czia neminėsiu ju 
vardu, tik pasakysiu kitiems ir 
padarysiu pavyzdi. Clevelan- 
do Lietuviu dauguma pažinsta 
ir žino tos nelaimingos szeimy- 
nos atsitikima, 
cento su mažais
vyras visa savo sunkaus darbo 
nauda isžmainydavo ant razin- 
kines skystimo. Sziomis dieno
mis tas namelis liko juodo ba
do apimtas.

Tula šeimynos moteris isz- 
vežta, paliko vvra 
vaikucziais vargti.

Lietuviu tarpe

Moterėle be
vaikeliais, o

su keliais

Lietuviai

girtuoklyste 
baisiai iszsiplotus. Lietuvis ir 
dirbtuvęj dirbantis jeigu su
serga tuojau ant jo darbdavis 
pasakys kad jeigu
negertu tai nesirgtu. Lietuviui 
sunku net pašiaiszkint susir
gus.

Dar vienas negražus paplo
tis pas Lietuvius tai keliant 
vestuves kviesi savo dirbtuvių 
užvaizdas* in vestuves ir vai- 
szint savais netikusiais £geri- 
mais; paskui tie turi!daug pa^ 
juokos ir pažeminimo Lietu
viams.

Sztai kas atsitiko pora siu 
vaieziu atgal. Vienas Letuvos 
turėjo savo vestuves; kele kuo- 

* * < . M r t, ■ i ■ •

L . .. ......... , ... -
mo. O kasmisitiko t Sugryžus
puikiausias su daugybė geri- 

isz pokilio vakaro namon, ma
ne turėsiąs poilsi su savo my-
Įima, bet kitaip virto: rado

tojos nuo akiu.
Dabar pargryžta jos vyras 

neberanda nieko 
'tie moezekos, ne 

TėirilUjasi, kas czia 
o 

katrie 
Vai kamgi toki 

atraszci, kad 
su va i kolei s 

.U'doginti gyvus, kurie vaike- 
czysto pa- 
“Kas jum 

asztrium

m
ntio vainu;
Savo namie, 
pnezios.
stojosi, kurgi anos pasidėjo, 

atsako žnlnieroi,

pnezios
t
jam atsako žnlnieroi 
7rio to buvo: “r 
taisii insakyma 
amistos moterį

y 

ėjau! Sėskis, mano vyro, pasil
sėk, paskui asz tau pasakysiu 
viską.“ Ana tdda nUejo, ir at
vedė tuos vaikelius:.“sztai-gi 
tavo sūnūs,
jie yra in tavo padabni! Delko 
toki insakyma davei, ką d hia

tais vaike- 
ir puolė po

insižiurek, kaip

no sudegintu
leis
kojom jos, pradėjo verkdamas

įkalbėti ir prifiiogotis:

su
Tuo czesu

“ne tie
sa; asz teip nerasziau, czia mo- 
ezeka nuo savos teip phrasze.“ 
Ana folesnoi jam verkt neda
vė: “j 

viskas 
f

ei buvo gražiausi, 
.eikftlo tamistos.’’— 
nsake?“ atsiliepė 
jalsu. —“Ugi tamistos moeze
ka skaitė mum raszia nuo ta
mistos atleista, tai ir sudegi
no. ’ ’ 
,ze, kad teip skaito, ba asz ra
kiau, kad lėi'kytie sveikus, pa- 
avi no/, uiifti;o/4n. 1—“Ne, po-įgyveno abudu, ncbolszsiskyre, 
ne, ne teip stojosi, kaip ta bo- ir ta karalyste, kurioj ja atra- 
ba norėjo, bet ana pati sudegė, do praminė “Danija,“ ir lyg • . . • . • « a * ■« • II a

“Tai ana pati gnl para-

<ol asz sugrysziu. I >

Antanas Ramanauskai
Lietuviszkas Graborius

MILL & PATTERSON STS 
ST CLAIR. PA

l*zbHpaniu<>j»> n latdoj* -*iiru*iu 
•*nl vtaokiv kapiniu Pugrubu* paruo 
zi* nu*- papraacziauBlu iki praktt- 

Parmimdv automobiliu* del 
seselių, f

niausiu
laidotuviu, veseliu. IcrikHztyniu i» fkitivmi* pHHivatinėjiniHHif
Kell Telefoną*. 1373 M
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kaip buvo, teip prabuvo, 
pere jo; dabar mylėk 

mano ir tuos vaikelius savo!“ 
Tada jis nebežinojo, kaip 
džiaugtis su tais vnikeleis, ku
riuos pinna karta regi. Tada ir

J. G BOGDEN
322 W Long Avt Du Bot* Pa

nebežinojo,

v

H

*
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Uetu.iarka* Graboria*
K RĖKLAITIS

'—imw «MMM«aMMNM|KMaiaMNaHOT>' -H

laidoj* numirėliu*- paga* 
naujnuHib mada Ir mokslą 
r»iriu pnirelbininke moterių 

fMpinamn* preke*

‘ 1 “Danija,“ 
sziai dienai tebevadinama.

Tolinus bus.
■ 111*11 ..A iM ii 1 T*JLm M. ll I, k

PAJESZKOJIMM
4  v.

Asz Magdalena Pieteruke po 
vyru’ Slalbraitienc pajeszkau 
savo puslholio Juozapo Visz- 
nianeko, kddaise buvo Scran
ton, Pa. Vargoninku per kelis 
met us, 
t nvon.
vargonininkavo Kenosha, AVii. 
Paeina išz Suvalkų Red., Vei
veriu miestelio. Malonėkit al
si sza likt.

Magd. Staloraitiene
Box 182

o tamistos pati aut kumeluko 
pasikėlė kuoaukszcziausia, ir 
nežinom kur iszjojo ir nuo to 

.“Ji
sai iszgirdes apie toki atsitiki
ma didžiai labai verke ir po 
tam isz tokiu sielvartu apža
bok). Klause rodos pas viso 
kius gydytojus, bet jau niekas 
segei bojo. Kur nebuvęs, iszgir- 
lo, kad 
karaliene, 
mo akiu.
įai, kuri buvo gydytoja tikrai 
‘o pati; kaip tik in ji paregė
jo, tuoj ir pažino, ale nieko jam 
resake, tiktai davė gera pata- 
a jam pernakvot, ha jau buvo 
akaras. Rytoj, kada jau sve- 

atsikele, tai jam misi 
pripylė sidabrini bliu-

praszyti moezokos, idant jai (2zeso daugiau nematėme.

czeka atsiliepė:

musu
ir

•“ mislydama 
su kumeluku in-

J

bego toli, tasai žirgelis 
uos aplink duobia.
keikta moezeka

raitai pajodinėti pavėlintu ir 
tuos vaikiukus paneszioti. Mo- 

“gerai, gerai: 
bet tave apstos žalniorei, neisz 
bėgsi isz 
sau: tave
stumsime duobėn. Žnlnieroi ir 
apstojo visi ratu, bet vienas at
vedė jai knmeluka: kad ana už 
sodo ant kumeluko ir prasz.* 
paduoti tuos vaikelius. Padavė 
jai nekaltus kūdikius; tada lei
do knmeluka ant valios po vi
durį bėgiot to rato apie duobe, 
prikurinta ugnies. Bet jis ne- 

, suki-
Ale pra- 

nogali nusto- 
vet, rūpinasi, kad ko greieziau 
instumt duobėn.
prie žirgelio, norėjo pastūmėt, 
kad visi kartu inkristn in ta 
duobia,
kaip ana norėjo. Kaip tik pri
siartino, spVre knmelukas ir- 
ana pati'moezeka inkrito duo
bėn, t
kas ja gėlbėS, tokia itedorii bo
ba !

Tuo czesu knmelukas pasi
kėlė auksztyn, kaip ant spar
nu; visi žalnierei nusigando 
pąmato toki stebuklą. Tada ja 

1 1 i

Prisiartino

bet ne teip stojosi

Indą sžauke pagelbos, bot*

jau dabar 
atitarnavau 

nebegaliu daugiau

priėjo
asz

ežia

nunesze ko tolesnei visai neži
nomon szalin ir prakalbo kū
me! ūkas: “ 
man galas, 
tau;
gyvent; insakau tau, pjauk da 
har mane, isziink mano akis ir 
atsiženkl.yk, katroji dcszine, ir 
katroji kaireji ir padek ant že- 
mes,-viena nuo kitos toluma 
per dvideszimts sieksniu; czia 
bus szuliniai; isz desznbs akies 
bus didžiausiu liekarsta nuo 
akiu, o isz kaires akies bus 
naudingas vanduo del valgymo 

o mano visa su
pjaustyk in szmotus ir iszme- 
tyk in visas puses, katras kur 
nulelcs; klausyk manes ir tuoj 
pjauk!“

Nors ana labai ji mylėjo ir 
gailėjo pjaut,

ir gervino;

vienok pildė jo
insakyma; jau kad papjovė ir 
padare teip, kaip jai insake. 
Tuo czesu ja pereme didžiau
sias liūdnumas ir sopulei szir- 
dies, kad pasimatė pasilkusi 
viena tarp tokiu placziu lauku; 
vejai tiktai ūžia; gyventoju jo
kiu nesimato. Apsiverkus pasi
ėmė savo vaikelius, prisiglau
do prieiga ves ir pati atsigulė 
prie tu grobiu kumeluko ir už
migo saldžiai. Pabunda isz 
miego, jau rytas ir nebeatsime
na, kur guli, bet randasi kuo- 
gražiausiuose palociuose gu
linti, apšižvelge in visas puses, 
visokiuslugos iv žalniėroi lau
kia su pąkoru insa'kymo, kas
jiem dirbt; tada,atsikėlė ir isz- 
ėjo pažiūrėti. Kur akis padėjo;
i 1 f . * - ‘ _ 1 1 I. ■ I '

stojosi, szulinci; uitrado kuo
gražiausio to szulnelio czysz- 
cziausĮo vandens pripilti, Ory- 
žo in pa Raju; atranda, kad jau
slugos ji)i prirengė pusryozius
.. A A '* < M ' k * *

i

numirėliu*

516 W SPRUCE SI 
MAHANOY CITV Pa

i N«* I 4V

yra tokia ponia arba 
kuria labai giria 

Nuvažiavo ir jis te-
pb tam iszvažiavo Lie- 
Sugryžes isz Lietuvos

’•mu.
•H

I

Zeigler, III. Del

inleido |

‘io, koks ežia 
lamas, pamate —

zms 
) raust 
la czysto vandens ir numovus 
neda nuo savo pirszto, 
‘n vandeni; o kada jis pamaz
gojo akis trecziu kartu, tuoj 
nraszvito jam akys ir sneziupo 
Reda tam bliude. Norėjo žino- 

žiedas, bežiure- 
paraszas jo

vardo ir pravardes; dabar atsi
minė, kad szitas žiedas, kur 
mainos ant szlipbo. M išlijo su
viję, ar czia sapnas, ar tikras 
regėjimas; tuo
gydytoja akiu ir klausia: 
ne geriau-gi tamistai, ai' gelbės 
mano liekarstos /“

gelbės, kad ir

ezosu prieina
“ar

Jis atsake:
“gana, paninio
dabar jau regiu.“ Tuos žodžius 
tardamas pažvelgė in jos akis 
ir pažino isz pirmo paregejimo, 
kad czia tikra jo prisiega. Puo
lė, kaip vanagas ant visztu:

tvk,
Dievas tave iszgelbejo nuo vi
sokiu nelaimiu ir kaip-gi atė
jai, sakyk man?“ Tada ana at- 

“su Dievo padėjimu at-

C t

sake:

I

t

Asz Agnieszka Kležuke po 
vyru Navasaitiene, paieszkau 

i Ant ana Kleiza pir
klį ros gyveno Monger 

dabar

Į savo broli 
minu i 
Rive, Pa. dabar nežinau kur. 
Paeina isz Suvalkų Red. Car
le vos Para.,’Tarkiszku Kaimo 

tetos Onos
vyru pavarde 

taipgi Urszule

Ta i pgi p’a jcszka u
Kleizų kės, po
Sz i maus kieno
Kleizuko, jos vyro pavarde pa- 
rhirszau, abidvi Sikrandžu Pa
ra. Malonėkit atsiszaukt.

Agnieszka Navasaitiene 
Box 666

NESIKANKYK SAVES 
letxu jHUtiert kuki (leMniaguma 

i te knip« tai viduriu ulkletejima 
••••mtolimu kosulį lupuli sunkume 

< krutinę, k h ta to utrenv «kMU*ma 
krauk tiruruma tacputiftiu*, mgavi 
nu>. trnlvos -tkauMma. i^zuasti, nesuo 

nusilpnėjimą, mėnesiniu periu
nrsmaifuma. tai nertkankyk virs? 

minėtum* ligom*, bet gauk pas mu> 
zoliu o nuteik* ium pagelba b avei 
kata, kaip ir daugeliams jau suteikia 
.M ūsu žolių sekanezio* prekes
kraujo valimo. palemrvinima* mene 
siniu, nuo kosulio ir kokliuszo, nut 

■ renu skaudejimo. viduriu užkiete 
imu. rumatizmu. nuo dusulio ir diio 
os, -zlapinimosi lovoje, vandenines 

■iiroh. kiekvieno pakeli* po 60c. Nuo 
ervu ligo*. iszgasties. galvos skau 

įėjimo ir svaigimo ausyse ūžimo, pa 
kelis p<> Roc Nuo galvos fr nosies ka- 
tor«> 85c. Nuo balt-liges del moterių 
^5c Geriausi gumbalaszai 50c Pa 
lango trnjanka 60c Poplaiszkni 35c 
\uo plauku slinkimo Ir pleiskanų isa 
alimo 6(>c

^zventuju apdaryta $7.50. Atsiųskite 
Oc. o gausite musu visokiu toliu b 

u nygu katalogu Reikalaujame parda 
veju musu žolėms, knygoms ir popie 
• tu gromatoms M. bukaitis, 
451 Hudson Ave Rochester. N. Y

\ni J Sakalausku'
IETUVIS7KA3 GRABORU” 

® RAL3AMUOTOJA3 f r 
. j : a., i , •■ F. Hm*

Visu metu gyvenimai-

Zeigler, 111.

ANT PARDAVIMO.

vanagas ant 
mieliausia mano; kaip-gi

Ohio steite, labai gera vieta 
del gazolinos stacijos, kur du 
steito keliai susieina. Del pla
tesniu žinių kreipkitės ant ad
reso. (t.23

Pittsburgh, Pa.Box 255

Kad Butu Gražus, Sveiki Dantis
Naudok Colgate's
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Laikas kovoti dantn nesveikumą yra pirm 
gedimo prasidėjimo — he po to

J L"
Colgate’s praszalina priežastis dantų gedi-

ji
1

mo taip pagelbėdamas jums užlaikyti jusu
dantis szvariais, gerai iszrodancziais ir svei
kais. Jo gardus skonis yra malonus naudo
jimui po kožno valgio ir priesz einant gulti.

25c.
Dideles Mieros
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13 už 70c.
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Merchants Banking Trust Co. Banka’
Mahanoy City, Pa.

i ’

aMtii* tfuMla t*tg> preka 
•a to mobiliu*pristato 

eikalam* 
Parduodu naokiuo paminklus, dida 

iu»> ir mažius už pietausią pruke. to 
del jaiffu pirkaite POMNINLA to) 
Kreipkite* pas mano, uos aa* galiu ju 
«ni» pigiau geriau* parduoti nagu kiti 
<33-33* W Centro St. Makaeos Cit,

Laidoja kurni* Numirėliu pagal Nau 
Ptgj preke Teipgi 

*i*o kiemą

CAPITAL STOCK |1Z*,UOOO<» 
SURPLUS (R UNDIVIDED 

PROFITS I623.3MA*

M o kam t procento ant
-«ud*tu pinigu Procento pridedam 
prie tunu pinigu I Sausio b 1 
l.iepo* Me* norim kad b Jus 
turėtumei reikale au muau benk* 
■•Hcmiaant ar maža* •» Odeli*

h HALL, Prezidento* 
Ge. 4 W BARLOU Vice-Pro* 
3o* £ FERGUSON Karteriu*

CHAS S. PARMLEY
Notare PobthRmi £•••»«< Agent
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(vigu nurito pirkti ar parduoti narna 
tai keripkite* pa* mane. as> jumi» 
to reikalą atliksiu Randavoju namui 
n kolektavnio randa*
įamue ir forniesiua. automobilius ž.t 

Kampai Catawi*** «* Mark** 3*
• Mahan f City. Pa

W TRAŠKA U8KAB
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

HI

.1
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3-czias procentas už Jusu pinigus ir saugumas del jusu
pinigu yra geriaus negu lotas procentas be jokio saugumo 

dama pamate viena žąlųuh'ui. i Merchants Banking Trust Oo. Banka moka 3dla pro
karalįszkus. Tada apsidairy-

sopaneziom akim ir davė szi to 

tuoj pasiliko Sveikas. . po tam
sžulnėlio vandens pamazgot, it

i
4

Merchants Banking Trust Oo. Banka moka 3-ciia pro
centą už jusu sutaupytus pinigus Ir ta suma kas-kart

5 auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris 
S c dirba ir czedina. Dėkite savo pinjgus in srita Banką o

1

1

*
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TeldAia Irimtia tltimiraliu. Paraando



• \ -

M

..

*

ir

..—■p.     ■   - i|     -I-Į-.   - l._ - „--T-   -I -   ■- ■ -

■> ■««• * **!_ ••♦įr iii ■■ .:H|‘ * 11 ’ t i- . Ii. -m-k.. ilA ■ m f « . ,, , ,

Kristuj ir Szgtonaj
**i ■<*»»*»' A -i* u** *■ .. „1 —, ,          - --------------------------------------- ---------------------------- ------------------------------------ ------------.

h to

Tas atsitikimas nežinia 
buvo, bet jis galėjo būti.

Szitai, vienas labai
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— Asz pasakiau ta, ka jau 
pasakiau —
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KUNIGAS SKAUTMISTRU.
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Kuomi ? Ar mano inde ja ? Mokytojo atsakymas.
skambėjo ramut
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siartino prie kraszto, užslinko 
ant sausumos ir pripildžius 
duobute gyvybe,; teikianeziu 
vandenėliu, sugiyžo in ežerą 
atgal.

•—- Isztikrnju sakau tau! — 
tarė Mokytojas atsigryžes in

»i i—ii na n

žiedai, 
kaip tie, kuriuos tu laikai savo 
rankoje!

In tuos • Mokytojaus žodžiu? 
isz szotono lupu iszsivcrže vai 
toji mas pa nasals in uolos puo
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— O Tu, esi perdaug gera- 
szirdis, todėl ir negali turėti 
tikro supratimo apie dalykus!! 
vėl suriko szetonas.

— O tu esi perdaug piktas, 
todėl ir negali permatyti ntei 
ties dalyku ir atsitikimu — at
kirto Mokytojas,

— Asz matau viską, kas tik 
yra, ir tokiu, kokiu kas yra — 
voke szetonas balsu panaszu in 
žvangejima 
du. — 
persitikrinti mano gabumu ta 
me dalyke. Klausyk!
szetonas — tarė sopulingu mal
dau janezi u balsu.

— Gerai, tarė Mokytojas už 
merk valandėlei tavo akis/

Ir in tnos žodžius, kaip di 
užsimerkt

Tr viskas nutilo

vandenėliu, A
4

, “SAULE” 
i-j-

Asz prižadu ir prisiekiu L 
karszcziaf os

— Žingeidavo Mokytojas.
Mano netikėjimu in Tavo 

svajone ir mano tikra pagarba 
skitm

it

I
inegali turėtiszirdis, todėl ir

ar o Jis sudejavo, 
mas?*

rimtas mano! duodamas man diovisz 
vyras priėjo prie kraszto eže- ka dvasia, kodėl Tu nedavei i: 

labai gražus ir kūno, kuris neatjaustu akam 
mu?! Bot sztai tucz jam atėji

• •

aimnnuoda
O, To ve mano! Tev<

■"*1
i

vvi
ro, kuris yra ?
malonus tarpe labui gražiu ga
nyklų; tai yra, prie kraszto Ga- fliintis, kad tokiame atsitikini 
lilejaus ežero. tai stoka pasiaukavimo mei

Jis — tas rimtas yyras jesz- les. O juk Jis yra netiktai te 
ramumo, sybe, bet ir meile.
?s; o ra

mumo del sielos. Nes jis ir vėl, 
norėjo apmastyti ta viską, kas nia minezia Jis ir vėl tarsi suė
jau buvo pergyventa, ir ta, kas t ingo, suakmenėjo, 
dar bus pergyventa.
galo jau buvo artima...

^sisedo ant kalnelio prie
dens prausianezio in anksa pa-1 prastai padirbto.

*

tai

kojo nuoszalybes ir 
Nuoszalybes del mintie

Tad reiki 
būtinai iszpildyti viską...

Iszgydes silpnumą kūno, ki

paskendo 
Pradžia mintyse. Bet ir vol priesz J 
Jis at apsireiszke paveikslas ve toks 

van-

mintvse.

Sztai Ji guldo ant kryžiau 
. Nnmidijona 

naszu smėli, ir paskendo min-1 bruhu veidu stato Jo delnai 
tyso. Jo gražus garbiniuoti, ilgi 1 geležjii vini ir augsztai užsi 
plaukai sviro ant jo augsztos ir ; moja kuju, kuriam puolant an 
labai gražios kaktos. Ir jis sa- ■ vinie, skausmas,

užsidega Jo visame kūne; o tuc 
gūsiais pirsztais drueziai span- ’ tarpu 
de savo smilkinius.
apsunkinta mintimis, 
ant krutinės.

— Apie ka Jis masto?

vo plonais, ilgais saule apde-
kaip ugni;

matp paszicpima

Kun.
Milwaukee, Wis., vienatiniu 
catalikiszku kunigu Amerike 

vaiku draugu ve 
musztro ir kiitokiu

Tamoszius Berry isz 
Wis.,

Jis
Jo galva, Į ’uokus tu, už kuriuos Jis liuos 

nusviroi noriai pasiaukavo. Jis pusikei 
kent ėda mas neapsakomus skai 
smus ir kankinimus. Tarsi ir 
nis apėmė visa Jo kuna, neleis 
dama Jani ramiai mastyti. K 
Jis turės 
penkis 
kad jie

; nuo kankinimu .*

— Apie ka Jis masto? — ne 
ramiai snsznabždejo gėlos kaip 
iszgazdinti vaikai.

Apie ka ?! — urnai suriko žu 
vedros, tykojanezios sužvejot 
žuvele, kita.

— Jam reikia eiti Kai va r i
jos Kalnan — atsakydamas >u- | juos, tuos dangiszkus* karius 

Jis žvilgterėjo virszun, in dan

daryt! 
tukstanezius
J i, .1 o

Ar sznuk 
angelu 

kuna apgint’ 
Ar szaukt

airis mokina
‘Scouts’’
įaudingu
’kaulai labai mvli
r guodoje ji visame.

—............................. - ■ -- -- . ■

J 
mokslu del vaiku.

savo vada

tarsi 
szetonas

— O, jei taip butu!— 
dejuodamas atsake 
Tr tuomi jo atsakymu iszsigan 
de paukszeziai pakilo isz savi

del grožės Tavo sielos! — 
bojo szotono atsakymas.

— Ka tu nori sutemti? Ar 
ba, kaip meluoji, apginti? — 
tarė Mokytojas.

— Ta, Kuri asz noriu sergė
ti, kftip kūdiki!!! suriko sze 
tonas.
Gi jie kalbėjo tarp saves, kaip 

viską naikinanti vesula ii 
sznabždojimas gyvybe teikiau 
ožio: oro. Kaip szuszojimas gai 
vinanezio lietaus ir oszima? 
viską pakeliu triuszkinanczio 
lavinos.

— Asz prižadu ir prisiekiu 
— szetonas atkartojo bliz<»c 
damas savo brangiais pnpuo 
szalais. — 
sutikimo ženklą, 
ne penkis tukstanezius 
angelu, bet milijonu milijonu' 
mano 
kaip 
apgins Tave, neduos Tavo ku 
no n”žn’”inimui ir kandžioms’

— Bot ka tu reikalauji, kai] 
at lyginimą ? — paklausė M o 
kytojas.

— Nieko! Asz vien tik trok 
sztu sergėti Tave, kaip gražiai 
šia pasaulio gele — 
tonas.

— Bet priesz ka asz pavarto 
siu durtuvus ir kardus tavo jc

Mokvto

savo prieszinjnka — szetona 
lytoj ežia augs gėlos,

* J! I

.i
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naikinanti

Szitai ir pirma Tave 
asz pasiusii 

bai Iii

tarnu, 
tyrlaukio

negailestingu
vesula, kurb

kovojaneziu kar 
Ir, jei Tu nori, Tu gal

jis --

I
Įima skradžioni

— O, didis, Mistre!!! Kadai 
sev asz 1 reikalą va h n u s i že i n i n i 
mo huo Tavcsl! Bet., bet dabar 

pavelyk tik mai 
stovėti priesz Tave ant keliu. 
Dabaritik. pavelvk man būti 
vien tik sarmi Tavo gražybes 
kad Tave nepasiektu akmenvc 
jau prisiartinanezios lavinos!’

Bet vienok Mokvtojas griež 
tai. kaip kad kadaise tyruose 
atsako:

— Szalin nuo 
ne!

Ir szetonas pranvko,

maldauju! Pažinau viena stora bagoozka,

i m
■ji

1

Kaip priszvinkusia baczka
O ir narna savo turi, 

Tai ant kitu isz augszto žiuri.
Vienas žmogelis isz anksto 

randa užmokėjo, 
yventi negalėjo, 

duris baladojo,

'orkunijos žaibai, 
szetono akys, 
ir aprimo.

— Tylėk! tuojaus duos savo 
paskutini atsakymu Mokytojas 
ir Dievas — tarė Mokytojas.

Ir Jis — Mokytojas — priėjo 
prie oleandros krūmo apdeng
to szviesiai raudonais žiedais 
Ir viena szakute, tarsi jo lauk
dama, pasilenkė link Jo ran
kos, ir Jis nuskynė jos viena 
žiedą.

— Tas ne del manes, bet del 
netikinezio, kad jis ir vėl pra 
dėtu tikėti — tarė Mokytojas 
Po to pasilenkė prie smėliu ii 
ka taį jn iszeine savo pirsz 
tais,

kyši man prilyginimu — tari 
szetonas.

— Taip, atsake Mokytojas 
ir tęsdamas tarė: ve, sutverk 
ta, ir priparodyk savo gabumu 
matyti, suprasti viską ir atspė
ti ateiti/

Ir ta tarės mete link szetono 
ta, ka jis turėjo rankoje.

Ir sztai dvi szetono akys, lyp 
perkūnijos žaibai, ir vėl suži 
bėjo. Bet tyla dar viešzpatavo. 
kaip ir pirmiau. Szetonas aky
liai žiūre io, 
delno ta, ka mete link jo Moky

manos, szcto-

I 

jifk‘t g;
Kas naktis in

Tai ne miegoti negalėjo.
Mat burdingieriai kas nakt 

valkiojosi,
Tai ir su durimis trankosi, 
Žmogelis nuėjo apie tai 

pasiskunsti,
Kad jo szeimyna negali

♦ miegoti,
Boba su buteliu in galva rėžo, 
Ir da su peiliu veidą subrieže, 

Daktaras darbo turėjo, 
Kol žaidulius susiuvinejo,

Argi tai gerai, 
Argi krikszezioniszkai

'',1
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lėkda
mas nuo uolos, kain vesula.

O Mokytojas ir vėl prioje 
«rio žvdiimzio krūmo, kad pas
kutiniu kartu pakvenavus j' 
žiedu maloniu kvapsniu, kuru 
sustiprina nrnti ir krauta szir 
dies. O’krūmas. Jam prieinan' 
palenkė link Jo savo vifrus žie
dus aimaningai*

“Ve, jie Tau.
giltoji Kalvariios Kalnan!

B
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■
vietų ir palėkė atsitūpė ant to 
limcsniu uolu. O szetonas, ku 
rio akys žibėjo, kaip du perkū
nijos žaibai, tose tolinus sziais

— Bet asz skubu pa 
kad Tavo idėja as’

osze vejas.
Ir ta iszgirde, ramus ežen ' gu, tarsi jeszkodamas atsaky 

krasztai. ežeras ir visa apylin mo. .........k?.....______
gražus ir ramus.... kaip ir pir ! negerbiu, nes asz netikiu in ja

1 iniau.
— Viskas tebūna sulvg'Tav'

Tu gali kent*
tai Tavo Ii uos

ramus ežere I

atsako sze

ko, tarsi gyvai, sopulingai su 
dejavo:

— O, Didis Mistre!
Graži ežero

plauke prie kraszto ir nepate

Bet vienok dangus buv 
gražus ir rainus...
mo.

žodžiais: 
žymet i.

! Vien tiktai Tavimi asz esu su- 
I žavėtas

vilnis tyliai at liuosos valios!

myta prisiartino prie Jo peili valia.
ir bailing 
landelei Jis tarsi

ir nekentei i'; rr

ai paliete jas. Tai va- !
iszbudo isz Jį iki galui neszti, Jam tarnai 

užsimastymo ir atsiminęs, kai’ ' t i... tai ar angelu kariuomoir 
Jis parnirszo pasveikinti juo;
— visus ežia jau esanezius daik
tus, tai ir tarė:

~ Ramybe jums!
Tarė ta maloniai dangui, že

mei, ežerui ir visai apylinkei
— Ramvbe Tavo Sielai, Mo

atsake

Bet., bet jei kūnas negale
1

mas: f 
4

!"

padaręs duobute.
Tu, kaip visuomet, atsa

♦ ♦ .*
Raudoni plaukelei, 
Pritinka mergelei, 

Sako nekuriu vyrai, 
Jog tai negerai,

Vyrai bėga nuo tokios, 
Kaip nuo raganos kokios, 
Kad ir meilažoliu duoda. 

Bet tas nenusiduoda, 
Vaikinai nuo tokios szalinasi 

Ba kožnas baidosi.

sziBibždeda- 
Kriris žv

M

Ir panasziai ir.-dangus, ir že
me, ir ežeras, ir gėlės ir viskas, 
ka mato akis ir girdi ausis, su 
drebėjo, kaip krutinę pilna 
skausmu,
mingai nrabilo:

i-

kurio nore 
atsako jar C, kaip gražiausiu pa 

veikslu; kaip gražiausiu spin 
dūliu ikisziol dar man 
tvtos saules!

— Bet ar tu netiki 
ture Mokytojas, 
kau: viskas iszsipildys 
pradžios iki galui...

— Ne, asz netikiu, nes Tave 
saprotavimas yra klaidingu 
Nes tu viską sprendi su lyg sa 
vos; bot pasaulis ne yra Tu; ( 
Tu nei pasauliu. Tu matai nuo 
žmu nnmidijona,

neina
HZ’rdgoIii. ir verks- 

“Tn nu k a — 
Aukai; Alelio — meilei!”

Ir atsisveikinęs su gėlėmis 
Jis —-
nore in.gilu užimastvma. Mas 
te, trosžko, kad gromziau ėjus 
in Gotsemano darželi, o no to 
Kalvarijos Kalnan ir... 
krvžiaus 
nrieszu, budeliu labo.

Pa ba i ga: Ma n vk i me, ka d szi 
ngoąmda on! ir nebuvo, bet ar 
ji negalėjo būti?

Isz Esneranto kalbos sulie
tuvino K. Vidikauskas

• •
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Mokytojas — vėl nA si-
Q

Manimi 
kada asz ša

ulio

piktumo 
vosul 

kun

gu? — vėl pa Ida use 
jas.

— Priesz tuos, 
užpulti Tave!!... 
szetonas.

Gi tuos žodžius szetonas isz 
mete isz saves, kaipo ugneka1 
nis vej’danezia lava visas dre 
bedamas del didelio
Rodos, kad sztai neva 
suūžė. Jis visas drebėję, 
keliavo, lyg puode verdąs van 
duo, mėtėsi, blaszkesi ir vos ti) 

i nusi 
tarpu Mokvto

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

Ims paklusnu Jam?... Jis žvilg 
tereio aplinkui, ir urnai painu 
te, kad sztai ant vienos czi*

*■■•,** ■ ■ » ' « 4 .« * 4 ■ * . ■ .A , . ■ ■ * '

jau szale esanezios / augsztos i’ 
blizganezios. kaip brangakme 
nis apkaiszvto sosto, uolos a p 
sireiszke esvbe labai didele 

dingą, iszdidi ir puiki, ir lak y tojau! 
gus, žeme, ežeras ir 
linkę.

Bet Jis ir vėl giliai irzsimas- | jas iszgirdo isz jos 
to. Ir taip bemąstant, Jis likt sztai ka: 
lyg suakmenejes. Buvo tai n t ;
motis. Žavejautis grože dangm | Tavim! Asz esu nepermaldau 
kvėpė dideliu karszcziu; be' 
szis didelis Galilėjaus ežerai 
panaszus in arfa, sumaisze sa 
vo vešu orą su dangaus karsz 
ežiu ir tuomi padare orą nean 
sakomai malonu. Ir Jis — tai 
užsimąstęs v’vras
nes toks puikus oras atgaivinr

■ minti ir krauju szirdies. Ir Ji? 
vis nuolat, be pertraukos,mas 
te ir maste. Laikas bego, o Ji? 
vis maste ir maste, 
mes aiszkiai buvo 
pradžia galo artinos... i 
tas atsitiks? Kur? Getsemam iI 
Darže. Nakties laiku. Taip' 
Tenai vienas Jo mokiniu prisi 
artinęs prie Jo, ir savo pabu 
cziavimu iszduos Ji Jo prie 
szams. Ka pasakyti Jam? Ar: 
“Per pabueziavima iszduod 
Sunu Žmogaus? Tik ta? O po 
to?... Tamsumoj nakties ateb 
žmones su žibintais, kardais ir

* dmtuvais... Karsztakraujis Pe
tras isztrauks karda, noreda 
mas apginti Mistra. * Bet, vie
nok, kad palikus isžtikimu sa
vo inde ja i ir mokslui, 
būtinai Petrui tarti: 
karda in maksztis, nes kas kar
du kovoja, tas nuo kardo ir 
žūva.** Juk: uMylėk artvmn 
savo, kaip pati save.“ 
pamatas ir stogas namo, kurio 
Jis nori būti statytoju., 
kam reikalingas kardas ,tamc 
atsitikime? Bet kas po to?.. 
Koks bus Jo likimas?.. Jis ir 
vėl, Ir tai dar giliau užsimąstė,

.Jam dan-įg,*
visa apy-! bai puoszniai apredvta rubuo 

’ se A si rijos valdono. Ir Mokvto 
i (esybes'

i *<

gerte gere;

Gi pasek- 
matomos ii 

Kadi

viskas

Asz atėjau pasikalbėti si

jamas prieszas Tavo Tėvo. Asr 
i esu tas, kurio vardas vra..

— Szetonas! — liūdnai tar 
vieton jo Mokvtoias. — Tu ga 
letum net ir užtylėti kas linl* 
tavo vardo. Kadangi tik piktv 
be ir melas eina tam pannszi?’: 
kaip tu. Teisvbe ir meile vr- 
gražus sava imi*, tad jie ir ne 
re i ka la u ja papu osza 1 u.

Szetonas in tuos žodžius pra 
gariszkai nusiszvpsojes tarė:

— Tu visuomet esi teisingi’ 
Mokytojau; bet vienok ne anie4 I

ta dabar eina dalvkas. — Da
lykas vra tame, kad kada dan
gus tyli matvdamas Tavo kan
kyne, tai te«nil prakalba nors 
pragaras... Kada meile ankur^o

Per j)abucziavima iszduod’

Juk:

i 4

reikes 
Indek

Yra tai

Tai

rankomis Urucziai spausdamas 
savo smilkinius. Jis mate ko 
aiszkiausiai, kaip sztai Ji vel
ka gatvėmis pilnomis žmoni-u 
kilpa užnėrė kaklo. , Kodėlkilpa užnėrė kaklo., Kodėl?.. 
Už kaf... Jis sudrėbėjo. Toliau, 
Jam vėl aiszkiai 'pasirodo, 
kaip Ji plaka botagais; ir tie 
botagai, kaip nuodingos engęs

tad vieton jos nori kalbėti pik- 
Tai vo ko asz atėjau pa.*

kuris knlr 
geležines vinis del Tavo koji 
ir ranku ir Tu pats sau sakai- 
Asz esu jis, o jis yra Asz. Tr 
jam neszi vieszpatija meiles 
tuo tarpu, jis Tau kala geleži 
nes vinis. Ir ar Tu dar nematą’ 
savo klaidos'?!

—Ir ka tolinus ? — 
u ž k 1 a u s e M o k v t o j as.

Gi jie abu stovėjo kits priesz 
kita ant žaliuojaneziu kalneliu 
kaipodu kodidžiausi vienas ki
tam kontrastai —
mai, nes vienas ju — 
jas — buvo panaszus in kogrn 
žiausia diena; kitas gi — 
tonas — in kotamsiausia, 
šia nakti.

— Ka gi tu nasakvsi toliau?' 
— atkartoio Mokytojas.

Szetonas suszuko:
— Pasaulyje

po to valandėlei truputi 
ramino. Tuo 
jaus, veidas kaip ir visuomet 
buvo labai gražus'ir ramus...

Bet ir vėl szetonas baisia’ 
sudrėbėjo apimtas piktumo u 
taip Ūžianti juru vesula prade

laikvdamas ant

jo:

liūdna'
skra 

noriu stot: 
sargas su

ir ant
Del visu; net savo

prieszingu
Mokvto

sz°
bai

stoka liauro
Tau tinkanezio; bet Tau garni- 

» 
dangus tyli

♦ M nsz v'rotestuoiu priesz tr 
neteisybe! Asz protestuoju!! 
Asz prižadu Tau!..

— Ka ? — užklausė Mokyto 
jas.

— Pagelba! — atsake szeto

v ran’nni vra viniai ir botagai 
Klausvk! Joieu 

vrotestuoiu

tvbe...
Tave...

— Kad gundyti mane taip 
pat, kaip kad tada tvruose? —
tarė Mokvtoias. — Su duona1’ Ras. 
Su galvbe? Su kuomi daugiau 
manai?... j- j

Szetonas del tu žodžni suiu

— Tu esi labai graži gele 
per apsirikimą iszdygusi dug 
ne tamsios bedugnes, 
džioe! Ir sztai asz 
priesz Tave, kaip
mano kardu ir durtuvu! Kad., 
kad nenupultu ant Tavo kil
nios galvos nei vienas akmuo 
jau artejanezios lavinos!!...

Suprask mane! Asz esu tas. 
kuris nieko ir niekad nemvle- 
jo!... Ir sztai asz Tave maldau 
ju prie Tavo pėdu!..

— Asz tau sakau ir ta visuo
met sakysiu, — ramiai tarė 

kad kardas irMokytojas, 
durtuvas panaikina tiktai ku
na, bet nepergali, nepanaikina 
idėjos.

tojas. Ir koletą kartu jau žif> 
jos kad prabilus, bot vis dar 
užkando lupa, matyt, 
kad neapsirikus. Bet gale, pa 
mastės, nusiszypsojo r, iyg liū
tas, užkluptas isz visu pusiu 
medžiotojais, suriko:

— Szitai yra viskas, 
matau be apsirikimo ant mano 
delno, tokiu, kokiu tas yra.. 
Žiedas oleandros, gražus ne
kaltybes tyrumas ir...

— Ir ka daugiau? — paklau
sė Mokytojas.

— Ir ka tai panaszaus in pe 
lenus, gabalėlis negyvo puvė
sio ir iszdžiuvusios pinties iki 
paskutinio laszo gyvybes — 
atsake szetonas.

Ar tu gerai isztyrei ta, 
vėl tarė.

bijojo

ka asz

F5

GALAS
NEPRALEISKITE SEIVER- 
TO DIDELIO PARDAVIMO.

Bargenai kožna diena. Per
taisymo pardavimas. Szilkinei 
kamesųlai 2 už $1.00 Kitoki 3 
už $1.000 Moterių apatinei siu
tai 3 už $1.00 Vaikams kelnai- 
te.s 6 už $1.00 Moterems kelnes 
ir 1.1. 3 už $1.00 Visokiu masti
niu materijolu 8 mastai už 
$1.00 ir daugybe kitokiu pigiu 
pirkiniu. Ateikite o patys pa
matysite kaip pigiai galima 
viską pirkti. . (t.24

♦ ♦ ♦

Bayones mamos bedavoja, 
Priesz vieiia kita dejuoja, 
Kad mažai uždirba vyrai, 
Tai negali atsigerti gerai.

Keike kad nedirba gera alų, 
O sžnėktu atsiranda be galu, 

Tai velei vyrus apkalba, 
Kad turi su jeis balda.

O jus mergicos nustokite 
munszaine gerosios,

O nedejuosite visados, 
Tada ir sveikos busite, 

Sueja viena priesz kita ne
dejuosite.
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Mirtis gali būti vien 
tiktai pergalėta 
isztiesu sakau tau: 
valdonas minties ir vienatinis 
pergalėtojas jos!

— Bet ju rankose žiba vinvs 
parūpintos Tau!!..
szetonas.

— O mano szirdyje del ju 
jau yra meile ir atleidimas — 
tarė ramiai Mokytojas.

— Beproti!! —r suszuko szo: 
tonas sopulingu balsu prriras- U • 1 J • ♦ 1 1 • T •

per mirti. Ir
Asz esu

— suriko

— Tu — man?! — nustebo 
Mokytojas.

— Ar Tu stebies?! — suriko damas vilti sugundyti Ji. —
1 / < • • i* .<’ • n į 14 • .4 1 i, , > ’

do. kaip didele gaisru liepsna szetonas drebėdamas savo pur- Szitai asz, aiszkiai matau, kaip
1 ■-*-

ir tąro: • }
— O ne, asz nemanau ta pat’ shos stulpą. — 

atkartoti.
kiausiuju trim metu pas mair

apie ka tu kalbi? — 
Mokytojas.

— Asz matau ta, kas yra. Ir 
tuoj asz. iszaiszkinsiu Tau ta 
Tavo prilyginimą! — iszdidžiai 
szukterejo szetonas.

— Szitai, tas gražus tylybes 
oleandrb žiedas reiszkia Tave; 
o gabalėlis iszdžiuvusios pin
ties — nnmidijona, kuris ga
mina Tau botagus ir vinis;

— Ar tu pasakei viską ? — 
paklausė Mokytojas.

— Tai viskas, ka asz pasa
kiau — atsake szetonas.

— Gimęs neregi! — suszuko 
Mokytojas. Tas, ka tu ma-

Seivert ’s
29 - 31 E. Centre St. 

Mahanoy City, Pa.

SEIVERTO DIDELIS PER
TAISYMO PARDAVIMAS.

*

Frontas musu sztoro dar isz 
naujo pertaisomas, kad ir len
tomis aptvertas, bot sztoras
atidarytas. Ateikite. Pasistebė
site isz geru ir pigiu pirkiniu.

Seivert’s
29 - 31 E. Centre St.

Mahanoy City, Pa.
FARMOS — PARMOS.

................ X

Norinti apsigyventi ant geru ukiu

♦ ♦ ♦

Viena mergica gyrėsi, 
Kaip vyruotis rengėsi, 
Kaip tik asz isztekesiu,

Tai kitaip vyrus laikysiu.
IJUMJWQltl 4O11U.A<4J

Žinosiu kaip pinigu iszpra* . 
szyti,

Szilkines dreses nesziosiu, 
Ant kitu bobų nežiūrėsiu. 
Ne su jom neužsidesiu.” 
Teisybe, tęip ir padare, 
Daugeli vyru prisivaro, 

Bet ne ilgai bujojo, 
Vyrai suprato ir iszbegiojo.

Dingo dreses szilkines, 
Ir jekutes aksomines, .

Dabar su kaiminkoms ėdasi, 
Nuo josios visos szalinasi.

O geria use padarys,
Kaip savo žioti uždarys, 

O kaip tylės, 
? Tai visi mylės,

Ir už gera moterelia turės.

Asz mokėsiu kaip prisilaižyti

I

I
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ir tarpo savo tautos žmonių kur Jau 

yra* sudžiovus siu ukes. Ctia Lietuvei turi 4 drau- 

kada ssj Nebejaus gražybe Ta-1 — Nes jie nežino, ka daro, —r nuo kurios nuskyniau žiedą. Ir lidl uv8°
1 * ’ ..............., — Asz esu kuris gi augintojas geliu, vie-

gelbėti Tave nuo Tavęs paežio., juose, o jie manyje. Jei jie ton f-B • _ Iii , • i

puru rūbuose, panašaus in liep linksmai dainuodami suka bo nai esant gabalėliu iszdžiuvu-• yra suviręs 400 Lietuviu apsirinku-
x 'lf ■'• " ' . >'*'X <B . • a • . a .♦ • • 1 • I B O • > A.* < -c Jil?, "i 1 , L, _ JJuk asz Tau tagus, su kuriais plaks Tavo sios pinties 

Ir be to.’laike pas pasakiau^ kad buvo momenta* nekalta kuna!!!
v •— Nes jie nežino, ka daro,

aDsireixzko nemalonus atsimai- vo sielos. Todelei asz noriu isz- tarė Mokvtojas.
. a Wao* . BMFB • I a • •

nymas budo. j
-r Koks? — užklausė Moky Priesz- vtilandele 

tojas. .
— Toks, kad pirarta kart lai angelu, kad apgintu Tttvo kuna 

ke tu trijų mėtų atsidūriau la- nuo kanežiu! 
bai nemaloniame tižsicmime — į 
atsake szetonas.

Kokiame? — vėl 
Mokytojas.

— Tokiame

Tu mastei'
ar szaukti penkis tukstanezius

kad

Į .,^2, „ 1

szaknele tos pačzios oleandros. ėy»te. ir 2 nuosavos svetaine^ tas

Bobele viena, 
Keliu vaiku motina, 
Po grinezes bėgioja, 
Liežuvius neszioja. 

Daug frentu turi, 
Ant saviszkio nežiūri, 
Baliukus iszprovineja, 
Vyrelius užpraszineja.

Lietuviu ūkininku kolonija Amerike.
, . . I 'Per 10 metu daug Lietuviu

pagirdytį isztroszkusia, I ukes per mane todel ir sžimet- surin*
I L- 'jj__ — Iii -____ i_________________________

įaihai, kaip ths turėtu būti, tai teikianeziu vandėnėliu, norėtu i ’«<!>ir *u uki5py®’įu08_la: 
ai* asz negaloeziau ateiti pas. ja nukirpti kvailybes * ' 1 .
juos?

Ir Jis atkartojo ta aiszkiai, 
[ balsu, 

tarė Mokyto- kaip barstydamas kvėpiau* tau: 
z | ežius Žiedus s j kad

( Asz esu juose, o jie 
Asz neate-' manyje!

nelanko manes taip pageidau- mieganezia szaknele, gyvybe kau daugeli gražiu vietų ant pardavi-
*B ’■ • B B L. ' 1" . B ,• 4 • t •! • • -I ,>!•» J XX1A... .-t J

i rii— Tai buvo vien tik momen-
3*1 ■ _ . .

| mist
žirkle- nupigiptg kainu*. Raudokitės szei 

proga. GaV bus paskutine r?_ 
cael fr rūgte! sslniet pabrango, nėra
proga. Gal bu® paskutine

" S. ♦ 1 I 1 B 1W i - ... B
nes kvfe* * ♦

tails szauksmas silpno kūno, griežtai, nors maloniu
B i V “ 1 ' i*' • l''5* " Iki* 1 1 i 1 • A 1 X . 1

Ir atsigryžes link ežeru tnre: abejones kad lr somos pakils.
> ’ , ,r >■ ■■■

užklausė bet ne dvasios
• Ijas.

stehjaus

asz tariu

1

«ražybo Tavo sielo.s, o. Sūnau szuko szetonas.
— Jie yra sau tolygus! sti- jI

41J

— Ežere Galilėjaus,
: pagirdyk troksztanczia, 

i kad ji nereikalautu I J • • f c. f • ii «

Žmogaus! — szukterejo jaus jau, kad ta Tau iszmętihęti;) sZėtdiiaBU iszgirdes, nesą- teisybes.
mingai, nors 'pasitycziodamas bet visa mano galybe pavesti j W’balOivsuriko:
RZAtAnna

> trokszti
' tamsioje ir mirties prieglobsty 
I bet tegimdo žiedus pergalei

Rnudifrin/vln rrt in*| Ir ramus.

Žingeidpujenti — ukiu 
meldžiu atatamukit'

John A. Žemaitis
■ 1 ■' " "fii ■' T ' ’"’i ! 1

gyvenimu 
(L22 
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Namna P.

R. No. 1 Box 17
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Tiligrama isz Hazletorio ga-
A vau,

's!' t’ I1" W A '' -

Apie bjauru atsitikima da-
•iLv • ■ ’■ ..žinojau, £

Tu riji, ki tur u uvondra vot, •
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\ HAULS I

— Szvento Patriko Utar- 
ninke — Airisziu atpuskas.

— Ketverge Szvento Juo
zapo — Lietuviu atpuskas ir 
patrono musu parapijos.

— * Rvadingo kasiklos pra
eita sanvaite iszdirbo ketures 
dienas. Kasiklos apie Moria ir 
New Bostono iszdirbo tik dvi 
dienas ir nedirbs iki seredos 
ryta.

— Szias diena‘s atsilanko in 
Saules” redakcija Didžiauscs 

Lietuviu Magikas Prof. Jonas 
(’zekanaviezius, kuris dar ne
persenei atvykęs in szita szali. 
Jisai žada Mahanov Cit v Liė- • • 
tuviams surenki i vakaru ir pa
rodyti magijos bei spiritizmo 

Teippat pasirengęs
magikas J. (’zekanaviezius ap
važiuoti visas Lietuviu kolio- 
iiijes Pennsylvanijos valstijai. 
Magikas Cze. 
kanaviezius 
gimė 
šio

4 4

stebuklus.

tai

— Juniaus 8 bus perklau
syta Pottsvilles sūdo apie 300 
kandidatu ant citizens popie- 
ru. Kožna meta apie 000 nauju 
balsuotoju pasididina musu 
paviete.

— Praeita Petnvrzia 
Imvo iszkihningos laidotuves 
a.a. Szerpenskienes (p. V. La
pinsko uoszve) ant kuriu dale 
bavo daugelis giminiu ir pa 
žystamu. Kun. <’zesna pasak, 
labai graudinga pamokslu apie

Trvs mi- 
per kuni-

pasididina

at si -

— Kokis tai Romanas 
Kvinski isz Lost Crook pakly
do karuku in Mahanoju. 
manas teip 
szviesybia men įdienos, jog isz 
džiaugsmo pradėjo mėtyt per 
karuka pinigus. Ant galo kun- 
dukteris apmalszino žmogeli ir 
surankiojo apie 30 doleriu ku
riuos Romanas gali aplaikyti 
jeigu atsiszau'ks jn kompanijos 
ofisą.

— Aptiekorius 
nusipirko sau puiku uždaryta 

kNash automobila.

Ro
bi! vo perimtas

Gilberton, Pa. — 
kasyklos Gilberton 
dirbti tiksle

W. Milius

n------- r-........-----...................... *

NE GALĖJO. «

A Į    Illi* Il I R -   .1 ■!-!— I II »> » ■■■ UI.  

Ei T.waii! Ar gatavi pie-

22 Sau-
1820, El

ver i szk iu kai 
melije, Ruda
minos valsz- 
eziuje Kalva
rijos apskritoje, Suvalkų Red. 
Iki 17 metu savo amžiaus lan
ki* Kalvarijos miesto mokykla. 
Po tam iszkeliavo

Aficierius turėjo kėlės visz- 
tas ir iszeldamas in miestą pri
sakė denezikui papjaut viena 
ir iszvirt ant piet.... .

Shiszaju! O katra? Wa-
szebhigardijc.

— Papjauk ta su kuodu. 
Ji ji man nepatinka ba skiresi 
nuo kitu visztn.

— Sluszaju! Waszeblaga- 
rodije!

Aficierius
mieste, sugryžta namon.

a psi reikalavęs

tus?
Niet waszc blagarodije! 
Kaip tai? Ar ne papjo-

ve i visztn ?
Niet, waszcblagarodijo!

— Juk asz tau liepiau pa
pjauti?

Negalėjau, wasZe bloga-

SEIVERTO DIDELIS PAR
DAVIMAS DAR TĘSĘSI.

Moterių kotai 2 už $1.00 Vai
ku apatines drapanos 3 už 
$1.00. Chamoisette pirsztinai- 
tes 2 poros už $1.00 Moterems 

namines dreses

rodije!
Zuczem negalėjai ? 
Ba— mi... ba, wasze blagaro- 

dijau.... paskui kuoduota visz- 
ta jenerolo gaidis vaikszcziojo.

vasarines ir
$1.00. Moterems szilkines jokos 
$1.00. (t.24

«
Seivert ’s

29 - 31 E. Centre St.
Mahanoy City, Pa.

Juozas P. Milauskas
Lietuviszkas Skvajeris.

Pristato vestuvių laisnus, teipgi 
padirba kitokias legaliszkas po- 
pieras. Parduoda Ir perka namus. 
Insziurina namus, fornyczius lr% 
automobilius nuo ugnies ir t.t. 
Tik geriausios ir drueziausios 
kompanijos.
Ofisas: 32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

1
1
sii
I
I

■?

"'1
■■ Pi

Read i ngo 
sustojo 

pataisymo idant 
visa, an gi i isz kasta Draper ka- 
syklosia gabenti in Gilbertono 
kasyklas tokiu budu Draper 
brokeris bus visai nereikalin- 

in Vokietija gus ir daug darbininku bus ne

CT^X never returned
1

■

■ 'M

- f i

' ■ i’M

’X;i

, kur ėjo mokslą magijos. 1911m. reikalingi ant virszutinio dar

sudeda

isz Vokietijos ir ejo

kurie pribuvo 
mvlemos mo- 

už puikius žiedus ir

veliones gyvenimą. 
>zios buvo laiky tos •
gus Czesna, Klevinska isz l’oal 
Dale ir Duobina isz Shamokin. 
Lapinsku ir SI u žolių szeimynos 

karszta padeky vonia
v.isicms tiems, 
ant laidotuvių 
cziutes, 
vainikus ir t.t. Lai visiems Die
vas užmoka szimtaropai.

Seržantas Juoziis Budi'*- 
viezius isz mariniu kareiviu 
lankosi pas motina ant E. Pine 
ulvezios. Musu seržantas bus 
perkeltas in Washington. D. (’ 
o isz lenais iszkeliaus in Kinus.

—- Plytininkai, pleisterei 
ir mūrininkai ant laikyto susi 
rinkimo nutarė pakelti mokes
ti nuo 1 Apriliaus už savo dar
bą — nuo $1.27) ant valandos 
Kg-$1.50. Apie tai praneszc vi
siems kontraktoriains ir staty
to jams namu.

— Musu biznierius L. Ivasz 
kėviezia pirko nauja Overland 
ti'oka kuri naudos savo biznije. 
Daba V bus padėjimo duoti ge
resni patarnavimu del savo 
kostumeriu nes gales pristatyt 
Visoki tnvora greitesniam lai 
ke:

sugryzo 
tarnauti Rusu (’arui. Patarna
vus 3 metus
Kare, kur pateko M. J. Czeka- 
navieziui iszeiti ant pirmutiniu 
musziu su \ okiecziais. Bet po 
(i menesiu sunkios kovos M. J. 
(’zekanaviezius tapo sužeistas 
ir paimtas Vokietijon belais
vei!, kur iszbuvo virsz 5 metus. 
Ten praėjusio savo vargo Vo- 
kiecziu belaLveu M. J. Czeka
naviczius nenori minėti. Nes 
toji atmintis spaudžia jam szir- 
di, ir daug reikėt u vietos ta pa
talpinti. 20 d. Sausio 1920 me
tais tapo isz belaisves paliuo- 
siiotas ir iszsiunstas Lietuvon. 
'Pen Lietuvoje vieszejosi 3 me 
tus inaplanke daugeli mieste
liu rodydamas magijos stebuk
lus.

iszfkilo Pasaulio

szita1923 m. ai keliavo iii 
szali czionai nerado sau parė
mė j u idant atsiekti sau tikslą 
savo amate tai ėmėsi už sunkiu 
darbu kol susitaisė savo amato 
dalis. Dabar jau Magikas J. 
Czekanaviczius 
Yorko,
valstijose

parode New
New Jersey ir

Magijos stebuklu
kur gavo varda,

Didžiauscs Lietuviu Magikas, 
Prof. J. C.

<

Conn.

bo.

ANT PARDAVIMO.

keliaissu
su Vaisingais 

3 mvles nuo Maha- 
Tinkama vieta Lie

5 akeru farma, 
szimtais visztn, 
medžiais, 
nov (’itv.
tuviu kuris norėtu užsiimti a u 
ginimui 
automobilius.
“Saules I ’

viszt u.
Atsiszaukit in I 

ofisą. 2t.l

Taipgi Ford

FAKTAI KURIAS PRIVA
LOTE ŽINOTI.

galite tureli
Jeigu reikalausite

Doleris yra jusu geriausias 
prietelis. Mokslas yra galybe. 
Jeigu žinoti* kaip czedinti do
leri, jus visada 
priedeliu.
kokio ta voro kuri mes pardno- 

at eikite o suezedinsite 
Parduodame visokiu 

reikalingu naminiu rakandu, 
geležiniu daigiu, klijonku ii1 
mažių karpetu, fonografu ir t.t. 
Ateikite priesz Velykas o ge
riau galėsite iszsiriiikti. Teip
gi pataisom senus fornyczius 
ir kitokius naminius daigtus.

L. WASCH (Yvąskevicrius)

dame, 
pinigu.

that never left port

\jpholstering and Hardware.
1139 East Mahanoy St.

(Ant skersyncH, 12-toą ujycziov)
MAHANOY OITY, J?A.

1139 East Mahanoy St t J 
t
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Lukšio Imti ir ką tik iš Lietuvos parvežti nauji įdomus
Krutami Lietuvos Paveikslai
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Kaip galite laukti atplaukent savo laivo 
jeigu jin niekad neiszsiuntet?
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PIRMU KARTU RO
DOMI AMERIKOJE.

Tautiečiai! ateiki
te pamatyt* Lietuvą 
krutumuose paveiks
luose. kaip ji šian
dien išrodo, kiek pa
žangos padarė per 6 
metus laisvo gyveni
mo. Pamatykit jos 
miestus, kaimus. įs
taigas, kermošius, ka

Vyskupą 
Geležinį

liuomenę,
Karevičių, 
vilką (Lietuvos kazo 

ulonus ir jų 
Lietuvos

kus) 
smarkybę.

• prezidentą, Seimo na 
, . rius, Lietuvos karuo 

menės vadą Gen- Žvi 
kauską, pirmąjį Lie
tuvos Kataliką Jau
nimo Kongresą ir pir 
mąją jų Dienos šven 
tę, medžių sodinimo

, šventę Kaune, lietn- 
. viškas vestuves, “Ste 

buklo Valandą”, LIu. 
do giros misterija, su 
vaidintą Valstybinio 
Dramos Teatro artis

MINERSVILLE, PA.

tų. Pirmoje Dainos 
dienoje dainavo 3,- 
500 dainininkų iš 
visos Lietuvos, 
Klaipėdos
uosto ir apylinkės, 
atsilankymą Ame
rikos 
pirmą kart | Lie
tuvą per Klaipė
dą bus duodami 
patarimai

miesto,

karo laivu v

norin- 
tiem keliauti i Lie 
tuvą ir norintiems 
parsitraukti satuo 
sius iš Lietuvos. 
Taip pat bus rodo 
ma smagi komedl 
ja, kuri prajuokins 
seną ir jauną. Ro
dys ir aiškins C, 
G, LUKŠIS.

Taipgi bus galimu 
gauti paveikslų iš 
sekančiu vietų: Aly
tus, Atvytas, Anyk
ščiai, Byrštonus, įta
ptų/ Daugų, Dainavos
kiškio, Garliavos,

J 

Kalnėnus 
Kuriuomo-

sekančiu vietų: 
tus, Atvytas, Anyk-

MAHANOY CITY, PA.
Panedeli ir Utarninke

16 ir 17 Kovo. Bažnytinėj svet.
7 TAMAQUA, PA.

Seredoj 18 Kovo, Liberty svet.
SHENANDOAH, PA.
Petnyczioj ir Subatoj.

20 ir 21 Kovo. New Hifirh

Daugų,
> ... Dainos dienos. Grin

kiškio, Garliavos, 
Jurbarko, Joniškio,
Kauno, 

Kėdainių, 
nčs, šv. Kaz. Vienuo
lyno, Klaipėdos, Kal
varijos, Krosnos, Kel
mės Lazdijų LiucDi- 
navos, Merkines, Ma
rijampolės, Mežiš- 

kių, Naumiesčio, Pa
nevėžio, Pienų, Pa
šušvys, Palangos, 

Tlatruvos, Radviliškio,
riju. 

Taujėnų,

Da (suninką',

lyno, Klaipėdos, Kal- 
meš Lazdijų Liud/i- 
i .rijampolės

Nedelioj 22 Kovo.
Minersville Opera House svet.

PITTSTON, PA.
Panedeli ir Utarninke.

23 ir 24 Kovo. Parapijos svet. Vilką viskio, Virbaliu,Velionos, Vilkijos, 
Kaimo Vištuvlų, Liet. 
Vyriausybes, žymią 
Lietuvos Vaizdų.

SUGAR NOTCH, PA.
Seredoj, 25 Kovo

Pienų, Pu-

Šiaulių, Šiaulėnų Bei- 
šventažerlo.

Ukmergės,
Vclionos, Vilkijos, 

žymią

fukstaneziai kostumeriu Pennslvania Power & Light 
susi la u^i.i 

savo laivus” kas tris menesius; kas 1 Sausio, 1 Balan
džio, 1 Liepos ir 1 Spalio, jie aplaiko pinigus per paczta 
nuo tosios kompanijos. Bet tie žmonis pirma iszsiunte 
savo laivus, tai yra jie pirko tos kompanijos Preferred 
Stock’a. Jus girdėjote kad “pinigas dirba” kad 
gas padaro pinigą”

.Jeigu būtumėt nusipirkę tik 
szito stock’d tai aplaikytumet $4

T 
Kompanijos, 
4 4

o ir kiti apelinkinei žmones,
Ijie regulariszkai ir be pertraukos uždirbs del jus dau

ginus doleriu.
Szitie szerai arba stock’as ne yra tai spekulaeija, bet yra 
saugus inyedimas jusu pinigams. Nesiranda jokios abe
jones apie saugumą jeigu apsvarstysite szitus dalykus:

i— GAZA ir

*
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1— Kompanija pristato reikalinga medega.
ELEKTRIKĄ. Kad ir blogose laikose kada kitos pra
mones uždarytos arba nedirba, bet elektrikos szviesa ir 
pajėga ir gaziness turi kanecz dirbti.
2— Kompanija- turi brangias prapertes. Kompanija ne 
yra ka tik sutverta, ju verte pramoipi ir prapereziu 
siekia milijonu doelriu.
3— Reikalavimas josios medėgos. pažas ir elektrikas 

ne tik del pszvietimo bet del
kitokiu pramonu—Szitas reikala-

“pinigas dirba 
. Sztai kaip tai yra

“ pim- 
įlaroma—per 

25 szerus 
3.75 kas tris menesius 

nuo Pennsylvania* Tfdwer ir Light Kompanijos .

“ invest inima 
nežino skirtumo.

JNVESTINJMA.

> y spekulaeija”. Dau- 
” reiškia, 
“czensu“, 

gali tankiai pra- 
INVESTINIMAS reisz

Ne prilyginkite “investinima” su “ 
gelis žmonių nežino skirtumo. “Spekulaeija 
imant proga arba kaip nekuriu paprastai sako 
dedant pinigą in nesaugias viets kur 
pulti ir t.t. ir spekulavojant.
kia; dedant savo pinigus prie darbo kokioj tvirtoj kom
panijoj, kur jusu doleriai bus SAUGIOJ vietoj ir kur

Paveskite savo pinigus prie darbo, pirkdami Preferred Stok’a arba szerus 
Pennsylvania Power & Light Kompanijos.

Szitas stock9as mokėjo proeenta kas 3 menesius be pertraukos, nuo 
pat pradžios kada buvo pirma karta parduodami, keturi metai adgal

visada reikalaujama 
pajėgos del varinio 
rimas kas kart didinasi.
5—Geras prižiūrėjimas szitos kompanijos parodo josios

v ra
Jį

1

■j

gabumas ir intekme.

■ųli

Prisiuskite kuponą del knygutes arba del pirkimo szeriu.
* t

Investment Dept. Allentown, Pa.
(Mark X in [ ] meeting your requirements)

<•

■
1 
n
'll

darbi-

Pirkit szerus t 
no bile kokio 
szios kompa

nijos
ninka, jie yra 
mus agentai, 
arba prisius
kite kuponą 
o gausit pil
na anraszima

A

Pennsylvania Power & Light Co.

[ ] Please send me free copy oftbooklet telling more about your stock 
and the company.

*
[JI wish to subscribe for .. .. shares your Preferred Stock at price 

of $100.00 and dividend per share. Send bill to me showing ezact 
amount due. ...,

[JI wish to subscribe for........... shares your Preferred Stock at price
of $100.00 and dividend per share. Send bill to jno showing exact amount 
due. [ J I.wish to subscribe for............... shares your Preferred Stock on
Easy Payment Plan of $10 per share down and $10 per shareper month 
until $100.00 and dividend per share has been paid. [ ] Please ship.........
shares of Preferred Stock at $100.00 and diividend per share with draft 
attached through,
Name of Your Bank...............................................................................................
Name....................................................................................................... ............ ....

Turim depar
tamentu, kur 
norintiems 
parduoti sa- 
vo szerus, tai . 
gauname del 
tokiu kupeziu 
kurie pirktu 
tuos szerus.
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