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W. B. BOCIIOWNMI, Pfm. B Bfr 
f. W. BOCZKOWSKI. Hitu
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LAIMINGAS ISZPUOLI 
MAS ISZ LOVOS.

Fresno, Calif. — Dolorosa 
Salaum, 19 metu, butu užtro 
kus nuo gazo jeigu nebūtu jaja
patikus gilukningas atsitiki
mas. Mergina ka toki sapnuo
dama, tapuole isz lovos. Ant 
subeldimo pabudo gaspadine 
namo, atbėgo in merginos kam
barį ir jaja isztrauke laukan, 
nes pusiau jau*buvo apmirus.

Ligonbutejo daktarai pasa
ko, buk jeigu mergina butu 
kambarijo da keliolika minui u, 
tai guzas Imtu jaja užmuszias.

v PAVOGĖ JAUNAMARTE.
Worcester, Mass. — Du apsi- 

ginklav’ia nežinomi vyrai, pa
vogė
Marijona Jasbek 
do, 
Mare buvo persiskyrus nuo sa
vo vvro koki lai laika, 
atvažiavo automobilium, pra-
neszdami Marei buk josios mo
tina mirtinai apsirgo ir kad at
važiavo jaja nuvežti pas moti
na. Atkiszia revolverius in jo
sios krutinia liepe inlipti in an 
tomobilin ir uždarvti burna. 
Kur jaja nuvožė t ai* pa Ii c i jo lyg 
sziam laikui neisztyrinejo, bet 
manoma, kad vyras dalybavo 
lame darbelije, pavogimo savo 
paezios.
DIDELES UGNYS IR DIDE

LES BLEDES,
Scranton, Pa. -

Jacksonville, Ill. — Baisi vie
sulą kuri prapute Seredoje per 
Illinoju ir Missouri valsczius 
užmusze apie 800 žmonių. Pa- 
duch, Ky., lavonai guli ant uly- 
cziu o sužeistu szimtai randasi 
visur. Miestelei Murphysboro 
ir De Soto, III. visai sunaikyti 
ir 300 žmonių . likos užmuszta, 
tiktai vienas namas pasiliko

BAISI EKSPLOZIJE KASY
KLOSIA; 34 ANGLEKASEI

t

Visa Į
gvvais

[ PLESZIKAS SKRYNIOJE

cielas. Kada sugriuvo mokslai- 
ne, daug vaiku likos užmuszta. 
Heinz’o agurku dirbtuve su
griuvo, daug sužeista. Du žmo
nis likos užmuszti ir daug su
žeista miestelije Annapolis, 
Mo. Buvo tai viena isz baisiau
siu viesulu kokia atlankė tuo
sius valsczius. Bledes daeina 
ant keliolikos szinitu milijonu | 
doleriu.

SZIRV1NTUOSIA PRIE RUBEZ1AUS

jauna vedusia mot oria 
isz Hartfor- 

namo josios szvogorkos.

Vvrai

— Ant Lacka
wanna avė., sudege trys namai. 
Bledes padaryta ant $275,000. 
Trys ugnagosiai likos 
tais kada sienos Porter sztqro 
sugriuvo.

Somerset, Pa.
Boswell sudege try 
Kaboto kromas, Eagles 
gnves sale ir namas Dr. Sa

sužeis

— Mieste) i jo 
na rnai: 
į (Irau

Bledes padaryta ant $05,000.
Pittston, Pa. — Du namai su 

sztorais sudege, aplaikydami 
bledes ant $75,000. Viena mer
gina likos iszgialbeta isz lieps- 

žmonis likos

S

nos. Trvs kiti 
apimti durnais.

Philadelphia. — Valdžios ar- 
sinole Frankford ugnis padare 
bledes ant $00,000. Ant giliuko 
užgesino in laika ir apsaugojo 
parako magazinu, nes kitaip 
butu kilus baisi eksplozije.

Morgantovui, W. Va. — Ka
syklos Bertha užsidegė. Tuks- 
taneziai tonu »angliu sudegė. 
Lyg sziam laikui ugnis padare 
bledes ant $05,000.

(Jeveland, l)hio, — Viena 
motore sudege ant smort o pen

su žeist i ugnije
kuri kilo Eticlid szokin svetai
nėje, nuo gazo eksplozijos. Ble
des $25,000.

Sunbnrv* Pa. — Ugnis 
Dunkleberger foniicziti sztore
kuri padai1© bledes ant $40,000.

AllentoįVn, Pa. — 50 žmonių 
vos iszsigialbojo isz deganezio 
Dime Snvihg Banko. Bledes 
$1,500,00,

k i ugnagosiai

kilo

DimeM Snvihg Banko.
____ ĮĮijll k M '

PalmBeach, Fla. — Czionais 
sūdome didelis. Breakers liote-

* aavo 
drapanų ų* jjAngpnylnu. Ble-

SUKAPOJO KETURIS VAI- 
' KUS, PO TAM SAVE.

Kansaa City, Mo. — Farmė 
ris Manrice Qibson, nužudė sa
vo keturis vaikus sukapoda- 
ynnci įtina bnJn 4^4^

radosi prie darbo

sudoge didelis, Breakers liete
lis. Daug sveczių neteko

.les ■♦2,tOO,OOd

T

mas juos kirviu, kada jojo pati 
radosi prio^ darbo ant lauko. 
Po tam pats savo sukapojo bal
sei ir perpjoye gyslas rankosia. 
Priežasties nedažinota del ko 
taip pasielgė. Vaikai turėjo 
nuo lyg 7 motu isz kuriu du

UŽGRIAUTI GYVAIS.
Eairmont, W. Va.

-dingo su radi mo
4 užgriautus angjekasius per

O. I

Eks

/iltis

eksplozijy Bethlehem ('o. N 
41 kasyklosia Seredoje.
plozije buvo teip smarki, jog 
visas virszus sugriuvo ant ne
laimingu davbininku. Manoma, 
jog visi žuvo. Visos kasyklos 
suardytos. Tnkstanczei žmonių 
susirinko prie szafto. Po sze Į 
sziu valandų darbo jcszkotojai į 

vietos kur už-j 
i

da neužėjo ant 
griauU randasi.

Tosios kasyklos pradėjo dirb 
ti kaipo “open shop” nuo ()k- 
foberio menesio, kurioje rado
si daug gazo. Mete 191(5 losią 
pacz i < >s i a k a s y klosią
plozije žuvo de.zimts angleka- 
siu.

per eks-

Palicije aycsztavojo tris nu- 
ziurėtus žmonis uz jiadejima 
bombos kasyklosia kuri pada
re tiek bledvs, bet tikros prie- 

už ka juos

are^zlavojo 
žmonis i

žasties neiszduoda 
aresztavojo.

NEGALĖJO PANESZTI NA
MINES SUNKENYBES — 

NUSIŽUDĖ.
(’incinnati, Ohio. — Nusimi 

nias ir susirupinias, jog vNa 
namine gaspadorysta yra ant 
jojo jaunu pecziu, 14 metu Juo
zukas Essex, atėmė 
vasli, paleisdama.' . 
vo krutinia.

Vaiko levas dirbo aid gele
žinkelio, motina mirė praeita

savo gy 
s szuvi iii sa-

meta, o Juozukas turėjo dažiu 
ret mažesnius vaikus, pagany
ti valgi, iszskalbti drapanas, ir 
žodžiu daryti viską ka darytu 
moterį?. Vaikas lindėjo paskui 
savo draugus, mylėdamas su 
jais draugi' siausti ant ulyczios 
ir mokytis, bet negalėjo, nes tu
rėjo užsiimi naminiu darbu. 
Sukrovęs visas savo knygas ir 
nekurias zoboveles, sudegino 
viską kalbėdamas jaunesniam 

ta viską, 
nes man ne bus daugiau reika- 

i asz jus apleidžiu ir 
nesugryžsziu.
virszaus 

paszauke kaimynus,

broleliui: i » Deginu

linge, nes 
daugiau i 
jas ant 
Brolelis 
kurie rado Juozui i ant lovos o 
szale jojo revolveris su iszszau- 
ta kulka.

BAISI EKSPLOZIJE ISZ 
KERSZTO.

Pottsville, Pa. — Priomiesli- 
je Fish back, kas tokis padė jo 

szmotus dinamito po 
fruntiniu poreziu prie 
Juozo (Iriinko, 465 Peacock 
till, apie 12 valanda nakti. Bai
si eksplozije kilo kuri isznesze 
Visa frunta namo, bet ant gi* 
liuko tik viena burdingioriu 
stižeido. Palicije aresztavojo 
kaimyne Povyla Padžiunkina 
ir jojo burdingieri, Antane

> > 
nusiszovo.

kelis
namtf

jojo burdingieri, % Aritana 
Blaži/nes nuo kokio tai laiko 
Brinkai su Padži unkina is gy
veno nuolatinram nesutikimia, 
panaudodami baisu būda atsi
kratymo vieni nuo kitu, 
člinirioria

Bur-
Vn a Kb/irt

NAUJAS WASHINGTONO

Va 1st.

STOVYLAS.
Mažai randasi paveikslu ir 

stovylu pirmo prezidento Suv.
J in gio Washingtono,

kurie perstatyln ji kaipo civi 
Įtaka žmogų’. Szitas persiūto 
ji kaipo “džentelmona” o pa
dirbo skulplliras Pompeo Uap 
pini isz New Yorko, del Dr. 11. 
Woldo ('oe isz Portland, Ore
gon, kuri atidengė praeita me- 
nesi.

Szitas 
džentelmona

KfclAUCZEI MOTERISZKU 
DRAPANŲ UŽBAIGS 

STRAIKA.
New York. — Už keliu dienu 

straikuojent i kriaueziai mote- 
riszku drapanų, kuriu randasi 
apie trisdeszimts tukstaneziai 
padarys sutaikė 
Dross (I ood s M f g.
rio pradėjo dirbti Panedelije.

ISZSIRINKO GRAB-NE- 
f SZIUS PRIESZ SMERT.
York, l’a. — Iszrinkes nesze- 

jtis prie neszimo jojo grabo, 
pnriisz.es kokiu budu turi su 
davadyt jojo turte po smert ir 
apie kitokius dalykus, po tam 
Jokubas Brodbeck, 
n lieja s in tvarte,' 
drūta virvia ir ant josios pasi
korę. Jojo brolis rado gromate- 
lia kurioje jam paliepė jeszko- 
ti jojo lavone. Priežastis sav- 
žlidinstos b>tv° bloga sveikata 
il“kad jojo kojos nuolatos bu
vo szaltos.

su Wholesale 
Asso. Nok u-

40 metu, 
iszsi rinko

________________ I

Paskutines Žinutes.

Baltimore, Aid.’ Baltimore, Md. — Keturi 
banditai užklupo ant bankinio 
siuntinio isz American Bank, 
paimdami nuo jojo $11,500.

Buenos Aires." Buenos Aires. — Peru v i- 
joi kilo matantis prie Ameri
kos* ambasados isz priežasties 
nesutikimo užrubežiu terp tu
jų dvieju sklypu.

ki vyrai ir 
užmuszti o 
1----..1^ 1_!1_ -J

kos ambasados

Ilalle, Vokietije.x— Pon- 
dvi motoras likos 
daugelis sužeista • ’ j TT-M*

NUŽUDYTAS KITI SUIMTI.
Skapagiris, Rokiszkio apskr. 

— Sausio 22 d. pavakaryje at- 
du vyrai pas eignli 

(lesvincziu). Ratuose buvo di
dele karzinka, o 
blogas. Taigi vyrai eigulį pra- 
sze, kad duotu karzinkai vie
tos, nes ju arklys nebegalis ve
žti! ant rytojaus jie ai vežino 

I šia geresniu arkliu. Eigulis su
tiko ir karzinka innesze 
du. Vvrai nuvažiavo.
eigidis insileido in gryczia szu- 

i ui palakintu. Bet szuva, vietoje 
{ lakinio, puolė prie 
I Eiguliui pasiklausius, 
i k oje užgirdo dusą vima. Eigulis 
! garsiai paklausė: “
i koje esate.’” Bet isz karzitikos 
niekam nesakant, eigidis szove 
in karzinka, isz kurios pasigir- 

” Tada ei

važiavo

ark I vs labai

iii \ i- 
\’akare

karzi likos.
karzin

kas karzin-

do balsas: “Jėzau!
{gulis dar viena syki pridėjo ir 

karzin ka virvėmis, 
jpasiszauke policija. Atidarius 
i karzinka, rado žmogų nebegy-

j apriszes

va, brauningu, peili ir dūdele. 
Sutemus ta 
sutriubavo ir trinkeles 
pribuvo S pleszikai.
su policija susiszaudo ir tapo 6 
pleszikai suimti, o du pabėgo.

4 NUŽUDYTI, 7 ŽMOGŽU
DŽIAI SUIMTI.I 

i 
; Vasario 1 d. nakties metu Kor 
velkiu km., Aliokiszkio ap. ir 
valscz. buvo apipleszta ir žiau
riai iszžudvta szeimvna isz ko 
turiu asmenų: Kirstuko .Juozo 
45 m., jo žmonos Konstancijos 
35 m., dukterį! Onos 6 m. ir 
Germanos 4 m. Panevėžio kri
minalui policijai su Rokiszkio 
ap. vioszaja policija 
suimti žmogžudižus, kurie, pa 
sirode, beesu Kirstuko kaimy
nai rusai. Kai kurie jn ne vie
na karta už invairias vagystes 
ir pleszimus jau buvo bausti 
kalėjimu. Nužudytas Kirst u- 

budamas doras žmogus, 
kaimvnais

i

trinbole policija 
baisau 

I ’lesz.ikai

DŽIAI SUIMTI.
Rokiszkis. — Sausio 31 in

pasiseko

i kas,
negalėjo su tokiais
sugyventi, nurodydavo polici
jai apie ju darbus,- už ka kai
mynai rusai pradėjo Kirstukui 
kerszinti. 3—t metai atgal su- 

trobesius.degino Kirstukui
Kirstukas vėl atsistatė. Rusai 
vieszai ome grasinti Kirstukui 
kad jis ilgai negyvensiąs. Sa
vaite priosz nužudymą buvo 
nunuodyti Kirst uko szuys, pas
kiau iszžudvta ir visa Kirstuko 
szeimyna, pasiliko tik 9 mene
siu udikis. Zudvmo inrankis — 
kirvis, kuriuo visiems buvo per 
kirstos gerkles.

Sulaikyti szie žmogžudžiai:
Vasilipovai: Vasilius tėvas ir 
jo du sūnūs Teodoras ir Nikita 
Al o i n i ko va s M a n la 111 i j u s, 
silijevas (Irigoras visi 
Juozą pa v o 
valscz., Pantelejevai:
jus ir Erofojus isz Kaileliu k., 
Abelių valscz. Pavogtas turtas 
ir pakinkytas Kirstuko arklys 
surasti.

RAITELIAI SODE.
Ana diena vienas pilietis bi

jojo in. miesto xsoda ir prisiri- 
szos žirgą prie stulpo kur tai 
pasiszalino. Negana kad dvi
ratininkai sodo daužosi, dar ir 
raitu atsirado. Kur gi mes pok
šėtieji* dingsimo ? Ar nėra ga- 
lincziu tokius pilieczius sudra
sti t

(Irigoras 
vionk.,

Va
ta 

Rokiszkio 
Timol’e-

SMARKI VĖTRA.
Klobiszkiai. — Sausio 4 d. 

czlbn atsilanko smhrki vėtra ; 
sugriovė nemaža trobesiu ir 
priverte-prilaužo daug miszko. 
Per mjszkus keliai užversti 

v* a 'a »a “

Paryžius. — Lietuviszka le- 
gacije czionais aplaike žine, 
buk Lenkiszka rubežine/patru- 
le užklupo be jokios priežas
ties (?) ant Lietuviszkos rube- 
žines patrules prie Szirvintu

KRUVINAI PASIDARBAVO 
KIRVININKAI.

Sza kai takiuose (M ar. aps.) 
nesenai buvo gužynes. Neapsė
jo ir be valstybines isz blaivy
bes man i polio, 
trauko gerai “ant drąsos“ ir.. Į 
susipesze. Vieni stovi insiroiže 
kieme, o kiti du nubėgo in grin 
ežia, paffiemo kirvius ir begs tu 
kurie kiemo, iszkapoti, bet mo- 
tervs su merginoms 
liūs”
Ireczias tu kirvininku draugas 
nubėgo iii kito ūkininko kiemą 
ton buvo trys bulvių ragažos, 
tai, ad ome spardyt, keikt, rėkt 
tai tos ragažos net ore lakiojo. 
Paskui atbėgo vienas tu kirvi
ninku ir sako: Kam tu ežia tas 
ragažos spardai ir rėkt.

rėkiu, kad isz- 
iszsigastu ir nubėgtu

UŽ PABĖGIMA ISZ 
KALĖJIMO.

Praėjusia savaite Katino apy 
Kėdainiuose

tai kaip taši
au t drąsos

siigriebo ir

atsake: Už tai 
girdi' 
anie!

“drasuo- 
neleido; o

Jisai

gardos teismas 
nagrinėjo byla .Juozo Urbaua- 
viczjaus, kuris buvtp luiltina-
n mJ Š * iWszt not n s
ir laikomas kalėjime, susitaręs 
su kitais kaliniais pabėgo. Jis 
su Antanu Ringeviczium. Vi- 
toldu Sipaviczium ir Ignu Što
ku, nakties metu talauže gele
žine lango sztanga, iszlindo per 
padaryta lango greitose skyle 
kieman, ir ten atplcszes kiemW 
duris pabėgo.

Teismas Juozą Urbanavioziu 
už pabėgima isz kalėjimo nu
baudė dvejais metais sunkiųjų 
darbu kalėjimo.

Antanas R inge vieži us 
tokias Sipaviczius buvo sugau
ti ankseziau ir teismas juos nu
baudė po pusantrų metu sun
kiųjų darbu kalėjimo, o Ignas 
Štokas pasislepes ir jeszkomas.

GUZUTE PRIEŽASTE 
MIRTIES.

Rokiszkis.'—

skyle

ir Vi

Sausio 26 d. 
Papartines Staugis truputi in- 
gert's ėjo i.h stoti. Bet einant 
per plento tilta, nu,virto ir pu-
siau galva fjerskelo. Mirė ant 
vietos. Nors S. buvo ingeres, ir 
tai dar abejotina; bet kad žuvo 
del riesto valdybos apsileidimo 
tai visi žino. T 
iszlieta cementu, tilto 
nėra jokiu narameziu

Tilto apaezia yra 
virszuj 
ir blai

vas gali i n krist i patiltei^ Per
nai tame tilte nžsimiisze arklis. 
Po szventai tiesai, miesto val
dyba turėtu S. szeimvna mai
tinti,, bet tas nebus, nes teisy
be iszvažiavo pas indijonus. 
Verta dideles bausmes.
LIETUVA MOKES VOKISZ- 

KAS SKOLAS.
^Kaunas. — Vokięijos valdžia 

inkainavo valstybini turtą 
Klaipėdos kraszte, kuri ji pali
ko Lietuvai, sumojo 600milijo
nu litu. Pagal Versales sutarti 
ir Klaipėdos Kraszto statufti, 
Lietuva, gavusi ta turtą J turi 
mokėti alijantams tam tikra 
nuoszirnti in roparncijit (karo 
nuostoliu atlygininjo) fondą.

Isz to iszoinm kad nors Lie-

iszvažiavo

Panedelio nakti, kerszindami 
užėmimo visos aplinkines, jei
gu Lietuvei josios neapleis ger- 
valei. Keliolika sargu likos už
muszta ant abieju szaliu ir ke
liolika sužeido.

Isz Visu Szaliu
I

tuva didžiajame karo ir neda
lyvavo, ir pati buvo sunaikinta 
bei nualinta kelis syk, tacziaus 
turės mokėti už vokioezius re
paracijas aliiantams. TJohivne

20,000 ŽMONIŲ BE PASTO
GES, 3000 NAMU SUDEGE 

JAPONIJOI.
Tokio, Japonije. — Seredoje 

kilę baisi ugnis kuri .sunaikino 
3000 namus, per ka neseko pa
stoges 20,000 žmonių paneszda- 
mi bledes ant milijonu doleriu. 
Prie los nelaimes prisidėjo bai 
si vėtra kuri praplatino ugni 
po visa miestą o priek tam ir 
vandens buvo stoka, 
prasidėjo tūlam fabrike.

f n

Ugnis

NETIKĖTAS TURTAS ISZ 
ANO SVIETO APIE KURI 

MOTERE NIEKO NE
ŽINOJO.

Alicante, Italije. — Czionais 
mirė nesonei vienas isz žv- 
miausiu kupeziu Uolila kuris 
teipgi turėjo keliolika miestisz- 
ku dingtų, tuom atsižymejas 
jog niekados neturėjo skatikę 
prie duszios. Po jojo mirezei 
pasiliko jojo pati be pinigu, o 
kad neturėjo isz ko maitytis, 
buvo priversta ubagauti. Tula 
diena pasitiko jaja ant ulyczios 
vyro geras draugas ir nema
žai nusistebėjo kada jaja pare
gėjo stovint ant kamj)o su ble- 
szinaite rankoje melsdama pra- 
eigiu ahnužnos. Užklausė jos: 
“Kodėl tamistelc ubagauji, jei
gu esi teip turtinga ?”

Nemažai nusistebėję motore, 
kada jai pažystamas iszaiszki- 
no, buk josios velionis vyras su 
kitais draugais priosz mirti 
pirko diijžiause “Kalėdini” lo
sa ant loterijos ir tasai bilietas 
iszla ime jo deszimt s 
pesetų.

Motore nubėgo 
velionio

szupledas ir viską kur tik ma
ne, jog losas paslėptas, bet nie
kur jojo nesurado. Ant galo at- 

parenge ji ant 
s in Jojo szven

milijonu

kraustė
namo, isz-

kiszenius,

si m i ne sau> jog 
amžinos kelione 
tadienini shrdota kuriame gal 
losas randasi. Ant josios meldi
mo valdže pavėlino atkasti la
voną vyrb ir isztikrnju losa ra
do kiszcniuje, kuris laimėjo de- 
szimts milijonu pesetų.

Naszle, kaipo josios dali, ap
laike 150 tukstaneziu pesetų. 
Motore paimdama pinigus su 
nusiszypsojiinn pasako kasije- 
riui, jog josios vyras per visa
savo gyvastį tiek pinigu notų- 

per jojo 
prisidėjimą po jojo mireziai isz 
anapus grabo.

ryjo kiek jiji aplaike

NE NORI.

Olca Jurgi, ar
Amerika t

— $o, neoisin.
Kodėl ?

eisi in

Girdėjau, kad toliais ne 
toki laszinei o ir silkes ne toip
gardžios kaip«pas mus,

"S

Kairės, Egiptas. — Hedi- 
zo vaiskus 
nrinsaJuhil.-

užmusze 30(\ savo 
ii nidirtihiA

■ -i[ 

1

’"I
1 i Ml
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NEBASZNINKAS TĖVAS 
PRIVERTĖ ŠŪKTERIA 

PRISIPAŽYT PRIE 
KALTES.

4r
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Warszawa, Lenkije. - 
krasztis “Kurver Polski 
raszineja apie

1 4
Lai-
ap-

atsitikima ku- •’
ris skamba lyg pasaka, bet 41
yra paimtas isz tikro atsitiki- 

Pas ponia M. tarnavo tar-mo.
na i te Marijona Z. Nuo dvieju 
metu atsilankinejo pas ja ja 
jaunas
kokis tai

‘*1

**
*■ J* 5Į

nGI

11
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žmogus, darbininkas, 
Mikola Tomala, ku* 

ris prižadėjo su ja ja paeziuotis J 
ant (uju iszlygu: jeigu svodba 
atsibus pas ponstva M., ant ko 

ir sutiko, bet pogaspadoriai 
keliu sanvaieziu, jaunikis din
go kaip kamparas, o su juom ir 
brangus žiedas ponios M. dran- t 
ge su keliolika szimtu pinigais. 
Žinoma, jog ne kas kitas kaip 
Mikas turėjo žiedą paimt, now 
buvo tosios nuomones.

Poni M. būdama užganadyta 
isz savo geros tarnaites, nerado

Iii

’*L|

'■^4

Ai

joje jokios priežastie^, nekalti- 
; ‘ i i r st engesi jo - 

ios rūpesti suraminti. -Praėjo

■*no josios visai 
sios
metas laiko, apie dingusi jau
niki nieko nebuvo girdėti. Kad 
sztai tūla ryta, kada poni rado
si miegstubeje, kag tokis pa- 
barszkino in duris.
duris, paregėjo stovinėsią savo- Y 

« - 1 *

II ■ I 

■ K H

At įdarus

tarnaite, kuri su drėbancziu

nežiūrint kokia
užsitrauksiu.

balsn
szau poniutes, ateinu tareik-, 
szte slaptybe, bus tai mano- 
spaviednis,
kalte ant saves

*nes man savžine liepe teip pa-' 
daiwt.”

♦ »

jį r i a u j

Persigandus pone,mane, jog 1 
turi kalbėti apie kokia szoi- 
niyniszka nelaime, melde idant 
nelauktu ir tuojaus, apsakytu,

‘“Tu-"*ant ko taranaite atsake: 
rėja u baisu sapna, isz kurio 

turiu prisipažyt 
prie teisybes. Szianakt, pasiro
dė sapne, mano nebaszninkas 
tėvas, kuris mane privertė prie 
prisipažinimo, 
žystu jum, 
sužiedotinis, katras mano pri
spyrė idant jam . paskoly’tau 
200 zlotu ant pirkimo nekuriu 
daigtu ant svodbos, o kad ne
norėjau ant to sutikt, prikalbi
nėjo mane idant pavogiau jusu 
brangu žiedą, nes jisai mano 
kerszino pamesti ir apsipa- 
cziuoti su kita. Ilgai svars-

priežasties

Todėl prisipa-
jcrg buvusia mano

nes

'įj
ii 
jM
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w.

j
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cziausi, bet ant galo sutikau ir %** į; 
buvau tosios nuomones, jog 
poni’ nedasipras ir neužteminsi 
dingusio žiedo, turėdama daug 
kitokiu brangenybių. Aplaikes 
nuo manes žiedą, mano myle- 
mas dingo ir daugiau apie ji 
negirdėjau. Nuliūdimas, kuri 
matei ant mano veido, nebuvo 
tai priežastis dingusio mylemo 
nes mano savžine nedavinėjo 
man atsilsiu. Ana diena pasi
rodė sapne mano nebaszninkas 
tėvas ir jam dekavoju, jog nu
puolė sunkenybe man nuo szir- 
dies. Dabar galiu apleisti tar- 
nysta, nes manau, jog myloma 
poni nenorės laikyti pas savo 
tarnaite kuri sunkei prasikal
to. Priimu bausme, kokia ant 
manos uždėsi.

""Hlįjjdl
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Žodžei tarnaites pasakyti su
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tokiu gailescziU, sugraudino
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L .
josios prasikaltime, bot užlaiko

i

. m (k&ponia ir netik ka juii atleido į

pas savo lyg sziai dienai, pri- 
žadedania pas savo pasilaikyt
pakol lyg senatvei, ant ko tar
naite sutiko, nes jin! ižgariavo >!■ *

pnriisz.es


✓

BADUS
I Į ....... >»» m.—

KAS GIRDĖT
’vMetc 20QQ, arba už kokia 

užimta metu, žmogus tada tu
rės dideliu galva kaip arbūzas, 
maža plona kuna, trumpas ko- 

s o gal ir kanopias 
teip Įiranaszauja 

Konradas Tharald-

Meksikos*prozidentas Gailos, 
priesz katali- 

ir stengėsi 
taut iszka bažnyežia.

pradėjo kovoti
kiszka bažnyczia
užvesti
Norint# Meksika
kiszku sklypu, bot josios prezi- 

užsikietojas maso-

į «

yra katali-
i

jas ir ranka 
prie kojų, 
prolesorius 
sop isz Northern universiteto. 
Žmonis kas kart naudodami 
mažinu rankas ir'kojas už ke
liu szimtu melu juju visai ne
reikalaus, nes maszinoR jau 
pradędR atlikti už žmogų viso
kius darbus, žmogaus galva 
reikalaus daugiau vietos, del 
sniegenų piikauszije, todėl gal 
vor bu»s konia tris kartu# di
desnes.

Senoviszki žmonis, tukstan- 
cziai metu adgal, turėjo drūtas 
žandus ir kimus, nes su žan
dais turėjo kramtyt žalia mesa, 
skūra ir rieszutus ir patys tu
rėjo jcszkoti sau maisto, bet su 
ingijiinu proto, tas jam nerei
kalinga.

darbus.

tris

dentas yra 
na.s.

Priežastis tame yra ta, buk 
klerikalai pradėjo pakurstinet 
gyventojus prieszais valdžia ir 
per daug 
kalus.

La Soledad bažnyezia likos 
permainyta ant tautiszkos 
mokslaines, o puikiauso bažny 
ežia Szv. Toresos bus atiduota 
del tautiszkos partijos. Moksi- 
koniszkos tiesos 
tiktai civiliszkns szliubus, bet 
kunigai tokiu szliubu nepripa- 
žystn už tikra.

Taigi dabar po visa Meksika 
užėjo kova 
kus kurio kiszasi 
reikalus. Isz to

S

kisztis in ne savo vci-

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

i

Tamaqua, Pa. — Leoną Na
vicką, persekiojo kokia tai ne
laime. Keli menesiai adgal pa
slydo jisai ant ledo iszlaužda- 
mas ranka, 
sugyt, puolė vela ir žaidulis at
sinaujino. Ana vakara Navic
kas puolė nuo 
mas kulszi.

kada pradėjo jau

I repu isznorda-

ant
/ ..

pripažysta

dvasisz-prieszais
in valdžios 

jau kilo keli 
kruvini suiniszimai o kaip ro
dos, tai ateitoje bus da didesni.

ATŠALIMAI.
Trockis bolszeviku 

“dievas” viena nakti perleido 
I’niontvwn, Pa., Amerike, kalė
jime už girtuoklysta ir nepado
ru pašielgima, pagal apsakymu 
majoro R. D. Warman, kuri 
buvo tada atlankos.

Apie 12 metu Trockis atva
žiavo in Uniontown (arti Pitts- 
įnirgo) in svecziu# 
“tavorsezius.
pratimas gerai pavieszyt savo Į valdžei, kuri prižadėjo taji da-

Leonas 
dievas t f

* T

Fort Hayes, Ohio. -- 
Laikraszti siuncziaine regula- 
riszkai kas 
va. Ne tik 
skundžesi, jog 
lariszkai, bot
Kaip mums raszo isz Lietuvos, 
tai paežto darbininkai vagų 

pas savo laikraszczius ir siunezia savo 
Tada buvo pa- .draugams. Apie tai praneszeni

A. B.
siuncziaine 
sanvaitia in Lietu- 

gimines 
negauna regu- 
ir kiti žmonis.

• W * 1

tani s t os

darbininkai

I

ežios kuri

Frackville, Pa. — Kun. Ba- 
kunas pradėjo darbuotis ant 
statymo naujos murinės bažny

tines 90x50 pėdu, 
aut Broad Mountain Ave. Teip
gi statys nauja parapinio niok- 
slainia kuri bus (>0x50 pėdu ant 
dvieju laipsniu su geru skiepu 
del susirinkimu ir perstatymu. 
Planai jau padaryti. Parapijų 

susideda isz 
vis anga nes 

kart daugiau 
. Daugelis 

szeimynu jau paaukavo po 100 
doleriu, o musu tautietis p. 
Vladas Zataveckas paaukavo

lyg sziai dienai 
300 szeimynu ir 
Lietuviu kas 
ez i on a i s aips i g y v e na.

o musu
Zataveckas

ant naujos bažnyczios 300 do
leriu.

drąugus su geresne guzute no 
kaip sziadieu. Trockis iszsige
re už daug 
už tai likos 
me, o ant rytojaus kada iszsi- 
pa giri o jo, jicrprasze majora už 
savo pasielgimu, likos paleis
tas ir iszvažiavo adgal in New 
Yorka bolszcvikaut. Ant galo 
gavosi in Bosiję o kokia jisai 
“geradejyst(‘“ 
tai visas svietas gerai žino.

ir pradėjo paszelt. 
uždarytas kaleji-

tonais padare,

lyka isztyrinet.
J. D. Freeburg, Ill. — Ra- 

szyk tamista tankiau tai pri
prasi prie Lietuviszkos kalbos. 
Jusu mintis yra gera, tik reik 
daug skaityti ir 
trumpa laika busi 
in the 
ary.”

DIDELIS PIGUS PAR
DAVIMAS.

l 4

Lithuanian

e 
raszyti, o in 

proficient 
vocabul-

Kongresmenas 
kad jo valstijoj 
30,000 apleistu faunu, ant ku
riu savininkai negalėjo iszgy-, 
vent i ir morgiezius apmokėti. 
Pridėjus prie to, kad apie 8
bankai subankrntino fermeriu 
dist riktuose, susidaro nekokia 
“gerove“ 
kam s.

Rnbcy sako, 
randasi apie

o

Amerikos ftkinin-

prezi-

knris aprinko 
prezidentu, alga

Didelis pigus pardavimas vi
sokiu nhminiu fornieziu, krės
lu, stalu, parloriniu siutu ir ki
tokiu naminiu daigiu, nauju ir 
antra-rankiu, parsiduos nuo 10 
iki 50 procenezio piginus regu
la riszk u prekių. Szis didelis 
pardavimas atsibus Ketverge 
26 Morcziaus. Atęikite o sueze- 
dinsite pinigu. (t.24
L. WASCH (Yvaskeviczius) 
Upholstering and Hardware.

1139 East Mahanoy St.
(Ant skersy n e s, 12-tos utyczios) 
MAHANOY CITY, PA.

Dabartino Amerikos 
dento alga yra $75,000. Bet pir
mas kongresas, 
AVashingtona 
buvo nustatęs in $25,000. Pats
Washingtonas sake, kad jis jo
kios algos nenori. Kongresme
nai ^varste pasiūlymus mokėti 
nuo $15,000 iki $70,000. Tas

Fotografas ir Malonus 
Važiuoja in Lietuva.

Buvęs Philadelphijos fotografas 
trecziu kartu važiuoja Lietuvon. 
1922 metais del 900 szimtu Ameri-

buvo virsz 150 metu atgal. Iki kos Lietuviu sanžiningai patarnavau
buvo mokama nufotografuodamas juju gimines Lie

tuvoj, Suvalkų ir Kauno redyboj. 
Daug kas siunta, pinigu nusitraukt 
paveikslus, bet ju nesulaukė. Lietuvi! 
Jeigu nori kad Lietuvoj nutraukeziau

1873 metu ir
prezidentams tik po $25,000 in 
metus. Bet tais metais alga pa
kelta iki $50,000. Kongresas
1907 metais dar pridėjo $25,- fototrrafijas j u su tėvuku, broliu, so- 

’’ pelių, triobas su gyvuliais, ar myli-

ro*a jusu giminiu Lietuvoj ir savo 
. adre&a, nes Amerikon sugryžes ru-

1)00 “kelionių iszkaszcziams. 
Ta suma yra
Amerikos prezidentams del ke
lionių po

pelių, triobas su gyvuliais, ar myli-
dįlodama kasmet ma v’otA tai rausyk tuojau* pilna ad-

« I « • * iivci uruvriKoii nugry&os ru*
szail, del pi lėmimo denyje 1925ųm. prisiunsiu praba*.

diplomatu, del surengimo pie- j Pamato sampalus duosite užsakymą.
« ■*' • • * . ' * t _ k a* « ■tu politikieriams ir taip to- Pinigu ant rankos nereikalauju. Ne- ”* • i ą W • • W I » L n 1 * »1 r»l t* mIwIzm. • m T ««

i justi giminiu. Aplankysiu visus Lie
tuvos tolimiausius kampelius.

iMAJ toKioms, isziaicioms. ixas 
nėra iszleista atidedama in sza- Į, 
Ii, ir tokiu buęlu jau susidaro 
gera suma.

A*

liaus. Bet jokis ]
dar nėra iszleides pilnos $25,-
000 tokioms iszlaidoms. Kas

prezidentas i rel,ca*aus^ plnisru ir Lietuvoj nuo __ _ ' Iiiari (FiiviivUii A nl fivtlrnraiii trial v a

V. J. Stankus, fotografas, 
70 N. 7th St

t.26) Easton, Pa.

Visi pasažieriai kurie aplei
džia Cherbourga, Franci jo in 
Amerika dabar turės mokėti 50 
franku taksu nuo kožnos gal
vos vietoje 35 franku kaip 
lyg sziai dienai mokėdavo.

SEIVERTO DIDELIS PER
TAISYMO PARDAVIMAS.

vietoje 35

uždraudė pardavi-Valdže uždraudė pardavi- 
net ir pirkinet Iqsus ant Ku- 
penh^gos piųigiszkos loterijos, 
ne« nuo kokio tai taiko Amori- 
ke' užrubežino 1 agentai parda- 

i lošti# po visavisav i riejo tuosius 
Amerika.

Norint# Amerikonas ir isz- 
laimedavo kcjrs tukstancziusr t .

^doleriu* tai loterijos vįręzinin-
kai jam nubraukdavo tiek tak-
su, jog. mažai aplankydavo, isz 
laimėtoji sumos. r *laimėtos sumos.

%

Lietuviszkos Pasakos.Į_ _
SURINKO Dr. J. BASANAV1CZ1U3.

66... .
Kada buvo du broliai, vienas 

turtingas, kitas vargszas. ‘Tas 
turtingas vožė ant Visu Szvon- 
tu ubagams dalinti. Ir vargdit^ 
uis iszsikopc duonos tris ban
džių,kės, nesza jas turtingam ir 
prakzo: “ i

Aiva- na naktį galima pasodinti me• 
žhioja to pono kumccziai rugiu dūlius (eziepus), idant prigytu
pjauta, pas ta vargsza. Antanas Ramanauskas

Lietuvlszkas Graborius
Ii 

ir nuskinti, 
pasigailėjo Ir 

Vėl juodu

nėra ant dirvos, ka da- užaugtu obuoloi 
ZuŲtci kvailio* 
nuskynė obuolius, 
ponui: pone, pono, ka tas dur
nius szneka, kad vaszkine baž- 
n vožia 
varpa 
nonas ir

vežti —
rysi? — Tada tas velnias sako:
“eik tu papraszyk to pono —
to leidžia tau iszkirsti to misz- 
ko kąsneli, dalysime žemos.“ 
Tas žmogus ir nuo jo pas (a po
ną praszyti iniszko kąsniuką: 
“darysimo žemo 
gins“ — sako, 
jam, 
man rastus 
kąsniuko.

darysime žemos.

bet. sako:
I M '>

ir sėsimo ru- 
Ponas leido 
(ik parvežk 

ant to
4 4

k a iszki rsi
Žmogus parojo na- 

nuvozk ir mano ta mon, o velnias klausia:
duona, padalink.“ Turtingasis leido 
sako: ' ................
Vargdienis i nine t o.
mas
emc ir mote tas tris bandžiukes 
po tiltu. Jam geda buvo vo^ti 
iuodaja vargdienio duona. Po 
tuo tiltu buvo velnias, jis tai 
suede tas tris bandžiukos. Kaip

mesk in vežimo galai 
Važiuoda- 

turtingasis per tilta, isz-

> >
“ar

Vol viesu

MILL & PATTERSON STS 
ST CLAIR, PA

pastatyti ir 
atnoszti.“

sako: “te pastato.“ 
Kvailys nei nesirupinė. Bites 
atlėkė ir pastato jam ta bažny- 

o varnas

Ir laidoja miruriu*

ežia, 
,a t si gerk

pragaro 
Prasijuokė 

te pastato.

atlekes sako: 
vandens,

i KzbaiNamuojb
nnt viaokiu kapiniu. Pagrabu* paruo 
<zia nuo papraseziaudu iki prakll 
niausiu 
laidotuvių, vesoliu, krikaztyniu it 
kitiems paaivažinSjimums 
Keli Telefonas. 1378 M '

Parsamdo automobilius del 
vesoliu,

I
i

pasiimk 
pagnliuką, sėsk 

ir lėksime.’’
ant galo pastate 

>, o put s

i i 

akmenuku ir 
ant manos 
juodu loke 
Varnas durni pakrumijc 
eina vogti varpa isz pragaro.

J. G. BOGDEN |
322 W Long Avė D u Bota Pa

H < 
Bank ivriu*

ir Laivak»»rczih

—.“Liudo.
la isz t i ko ir parvežė ponui ras
tus ir szakns nugenėjo. Ponas 
nei nepažino, kad tai velnio 
darbas! Pasėjo juodu ton vasa
rojų — in ta vieta avižas, 
nas pamato gražius javus 
klausia: “kaip Iii galėjai tuos 
medžius iszkirsti ir suvežti?“

: “turiu, po- 
i, prieteli gera labai.“ 'J’as

Po- 
ir

turtingasis parvažiavo namon, ĮTus žmogus atsako:
-' n uti, prie t ei i gera 

linai tas (ris baiidžinkos?“-- ,ponas pagailojo tu avižų varg- 
<■ < r>n,lnKnnn M

vargsza# klausia jo: “ar pada-

atsake turtinga-

f

Figai

Kaip tilc vaTnas paims už var
po, varpas suskamba, iszgirs 

“varpa nesza. 
Varnas pasisle-

1 nei iiviHzkH’’
i

i

t

i
varpas

Velnei ir suriks: 
varpa vagia.“ 

už t reczi?) sykio paga
vo varnas ta varpa 
ir isznesze. 
ko sako: “ 
leko juodu. Velnei
sigedo varpo ir omo vytis. Var
nas klausia kvailio: “ar mntv- 

Matyti“ a t sa k o k va i - 
Mesk pagaliuka!“ 

tik kvailys moto pagaliuka, pa
, toki tankus, 

negalėjo palėkti; 
pradėjo jie daryti lieptus per 
t a miszka, kol jie padaro, tuo
du lekia ir 
dvieju.
“ar mat vi is’?“ “ 
sako kvailys.
ka!“

Lietu vU«ka> Graboriu*

K RĖKLAITIS
pia. Tik numireliu*Laidoja numirėliu* pagal 

naujausio mada ir mokslą 
Turiu pagalbininke moterių 

Prieinamo* prekes

už szirdies
Prilėkęs prie vai- 

se.sk ant manos“ ir 
greitai pa-

r
J11|

siunczda k u me^vol
nupjaukite, sako, ir su-

“ Kumccziai tie
avižas, susintine-

HZ Ui 
ežius:

Padalinau 
sis.

Liucipierius 
viską, liepė 
keti tarnaujant už tas tris bau- 
džiukes,

už kiekviena po metu 
na velnias pats 
tarnauti ir randa 
ariant. Sako jam: 
ve, 
menka kumeliuko, tavo; 
szia man, asz už tavo paarsiu. 
Velniui paėmus :

dažinojas apie 
velniukui a Išimo-

J

tis?”
Ivs. ‘ ‘

4 C

K a i p

tuso f

616 W. SPRUCE SI 
MAHANOY CITY. PA

fclepona* No. 149

Wilkes Barre, Pa. — Dviejų i 
metu sūnelis Purnicku likos 
užmusztas ant vietos o septy- ! 
nios y palos maždaugiau su
žeistos automobilians nelaime- 

Badai szoforis 
Schatzel buvo girtas, kuris ap
verto automobiliu arti PittstO- 
no.

ypatos

vargdieniui tris me- 
s. Ei

tam žmogui 
ji lauke be- 

4 4
žmogeli! Kodėl, sako, tokia 

duok Į
’ > I

ir 
4 4

veszkite man! 
nupjovė tas 
jo. Vėl velnias siunezia ta žmo
gų praszyti tu avižų, tiek kiek 
gales parneszti.
VJesula pasidaro, eme visas 
avižas ir parneszo isz to lauko, 

padek Die- Jau velnias baigė metus tai ir 
sudiev, sudiev! mano 
asz tau baigiu t urna-

Bonas leido, 
e m e

miszkai
kad velnei

lo Nantikc.

isz Ed
wardsville# trenkė in stoitines 
palicijos automobiliu, už ka li
kos aresztavotu. Palioijantai ir 
kaltininkas turėjo jcszkoti 
daktaro pagialbo

Stasys Wanko w

turėjo
S.

New Philadelphia, Pa. — Mu
su miestelis
vai pasididins, nes Alliance 
Coal kompanije nutarė parau
da voti žeme unt 99 metu. Nauji 
lotai parsiduoda prie aiigszto- 
sios mokslu inos. Kompanije 
nepavelins statyti pigesniu na
mu kaip už $į,000. Daugelis 
žmonių žada pirkti lotus nau- 
joi vietoj.

— Musu

neužilgio ženkly- 
nes

progresiviszkas 
graborius p. J. Zelionis pirko 
puiku karavanu del biznio.

si d a re

Frontas musu sztoro dar isz 
naujo pęrtaisomas, kad ii* len
tomis aptvertas, bet sztoras 
atidarytas. Ateikite. Pasistebė
site isz geru ir pigiu pirkiniu.

Seivert ’s
29 - 31 B. Centre St. 

Maha noy City, Pa.
ANT PARDAVIMO. Z

28 a keru farma, #u 2 arkliais 
daugybe kiaulių, visztu, ir 12 

Daugybe visokiu 
Namas ge-

tonu Bzieno. 
vaisingu medžiu, 
ra#. Norintieji pirkti atsiszaū- 
kite pas

Raymond Clark
LOQ S. Catawissa St 

r MuhauoyCity, Pa.U. /

M

pasako: “
’ kaimyne,
ivimo motus, ir tu nueik in svir- 

žiobri, kuine- 'na, rasi ten mano prigadintns 
liuke lengvai eiti pradėjo, nes kelnes.
velnias stūmė.
žmogus sako velniui:
siu asz kuo tave i
užmokėti už darbu,. Kur asz ta- inias jam sakias:

Niekur kau už tuos pinigus visas pen- 
vel- 

nias — tik svirniuke ir duosi 
kelnes po gal-

’ Teip ir sutiko. Pasėjo paš

> f
Ta d a ' i s ze j u s, n u e j o

Tas žmogus, velniui 
ir rado kelnes 

neture- ’ prigadintns, pilnas variniu pi-

paguldysiu?“ —
k

ve
mane neguldyl

.po 
Varpas t * '-ten z Matyt is,

žiobri.
4 4

papenėti ir nigu. Per tuos trejus įmetus vel-
; “l

i. " „ . . .

nepasįvijo tiK 
veP klausia: 

“ at- 
“ Leisk lak men ii-

Isz to akmenuko pasidarė 
dideli akmeninei kalnai, 
velnei 
jie iszejo, tai

lauk us.
va rnas. 

vandeni!

asz nupir-

Vėl 
negalėjo palėkti, kolei 

juodu jau leke 
“Ar

11 
atsake

man vilnones
va. ’
kui tas velnias su žmogumi ru
gius — gražumas tu rugiu bu- 

noiszpasakytas ? To-gj varg 
szo po ponu gyventa. Viena sy- 

tokius gra- 
liopp savo kume- 

nnpjauti. Tada siunc^ia

V O

k i pamatęs poilas
žius rugius
ežiams
velnias Antrgszrt'pn's poną, pra- 
szyti rugiu, tiek'kiek pats par- 
nesz. Ponaš pamislijo sau: 

' i, juk :fik

it *

4 •

kias tavo szeimvnos duszias. 
67.

Buvo trys brolei. 
sioms tėvas 
tik duonos bandele. Vienas isz 
tu broliu buvo paverstas in 

trys, suvalgė 
tarnystes jcszkoti.

Isz- 
pone, pono

priimk

Jiems vi- 
mirdamas paliki)

Jie visi 
ėjo

kvaili.
duona,
Ėjo, ėjo ir priėjo dvaru.
mintingieji sako: “

už bernus
pone, pono,

J 
o

StoitL 
ifts palicijantas Teofilius Ko- 
valewski, likos uždarytas 
Pittsburgo kalėjimo už nužudi- 
nima Mikolo Krainiuk kada 
palicijo dare krata jojo name 
jeszkodami munszaines. Laiko 
iriuszio kokis iszkilo, palicijan- 
tas buvo priverstas gintis, pa
leisdamas in Krainiuka szuvi, 
užmuszdamas ji ant vietos. 
Kovalewskis paeina isz musu 
miesto. _____

Freeburg, Ill. — Mušti mies
telis yra apgyventas konia vie
nais Vokieeziais, bet Lietuvei 
yra czionais gerbiami jog net 
vienas isz musu tautiecziu yra 
publikines mokyklos direkto
rium p. Vitautas* Dambrauc- 
kas. Kada buna ūkininku susi
rinkimas tai Vokiecziai be p. 
Dambraucko nepradeda susi
rinkimą, o reike žinoti jog mu
su tautietis' Dambranekas yra 
stambus ūkininkas szioje ap
linkinėje ir szviesus žmogus. 
Czionais randasi tiktai vienos 
angliukasyklos. Žmonis grąžei 
gyvena ir mandagiai pasielgi- 
neja.

Pragyvenimas gana pigus, 
darbai po biski pradeda susi- 
mažyt, bet ant ukiu galima 
lengvai aplaikyti darbus. Butu 
mums labai malonu kad musu 
aplinkinėje apsigyventu dau- 
giau :" ”

Mount Carmel, Pa.

Ponaš
tu pdrnėszi

” — ir
Žmogui parojus in namus, vd 
nias 
C l ■ 
la

“Kiek 
naszczinko

'tik 
daleido.
juk'

priimk mus
kvailvs:
mane už piemeni!“ Ir pristojo 

Iszmintingio ji apskundė 
, kam

visi.
I jo n ui kvaili

kad rugius iszkulti ir per sto
gą supilti.

jis sako:
4 4

Skruzdeles sūriu-

likos

bet ant ukiu galima

tnetuviszku szeimynu.
. . * l__ . . -L .. .i ’

Randasi cziohals katalikiszka
bažnyczią ir mokykla. Czibnąis 
žmoųis turi tokius paežius pa-

Lietuvoje:proczius kaip ir 
prie, valymo jęvu, szatiko kai
lųynus in talka, prigialbędaini 
vienas kitam darbuosia. Tal
kos vedėjų Vokięęiiąi tankui
vienas kitam darbu,ošia. Tai-

ištrenka p. Dambraucka, lįu- 
ij’ls ląikę darbo užtrukę Lietu- 
viszka dainelių p Vokiečiai 
jam pritarė. — Lietuvaite

ris ląike darbo užtraukė Lietu-

jam pritarė. .Į4ętuva$ė,
■: •*. )' * J I. t

° ii r davė?“—
— Tada didele viešu- 

parneszo visus 
tuos rugius, kiek tik buvo nu-

klausia: 
Dave. °

isz t i ko ir

r

I

ko kvailiui grūdus ir po viena 
grūda sunesze ir supylė.
kui juodu vol skundžia ponui, 
kad dublius sako, kad per vie-

Pas-

NESIKANKYK SAVES
Jeigu jautiesi koki nesmaguma su

vijo kaipo tai vidurio užkietėjimą, 
perszalima, kosulį, dusuli, sunkuma 
po krutinę, kataru, strėnų skausmą, 
kraujo tingumą, iszputimus, mgavi 
mus, galvos skausmą, iszgasti. neeuo- 
tuma, nusilpnojima, mėnesiniu perio
dą nesmaguma, tai nesikankyk virsz 
minėtoms ligoms, bet gauk pa* mu* 
žolių o sutelk* jum pageiba ii svei 
"kata, kaip ir daugeliams jau suteikia 
Musu žolių sekanezio* prekes. De) 
<raujo valimo. palengvinimas mėne
siniu, nuo kosulio ir kokliuszo, nuc 
-trenu skaudėjimo, viduriu užkiete- 
iimo, rumatizmu, nuo dusulio ir džio
vos, szlapini nosi lovoje, vandenine* 
igos. kiekvieno pakeli* po 60c. Nuo 
ervu ligos, iszgHsties. galvos ritau 

lojimo ir svaigimo ausyse ūžimo, pa 
keli* po R5c Nuo galvos ir nosies ka
taro 85c. Nuo balt-lige* del moterių 
R5<- Geriausi gumbalaszai 50c. Pa 
lango trajanka 60c Poplaiszkai 35< 
\uo plauku slinkimo ir pleiskanų isz

Visu metu gyvenimą? 
Szventuju apdaryta $7.50. Atsiųskite 
10c. o gausite musu visokiu žolių It 
knygų katalogu Reikalaujame parda 
veju musu žolėm*, knygoms ir popie
rių gromatoms

4 I
.1 

i

t

K l 
matytis ?“ 

“Matytis“. 
Kvailvs lie-

per
klausia
“ Liek
jo - -- pasidaro mares; kolei vel- 
nei perplaukė, tai tuodu i^* par
lėkė namon. Pririazo varpa, su
skambino — ponas atėjės sako, 
gerai, ir paverto vyresniuosius 
už kvailius, ta-gi už iszmintin- 

Paskui kvaili pasiliko,

> ?

alirno 6()c

gilJL 
anuos-gi isz va re.

Tolinus bus.
4 t

ANT PARDAVIMO.

Ohio stoite, labai gera vieta 
del gazolinus stacijos, kur du 
steito keliai susieina. Del pla
tesniu žinių krei'pkites ant ad
reso. (t.23

Pittsburgh, Pa.Box 255

Smagus Guminiai Čeverykai
Guminiai čeverykai kuriuos nešiojate visų dienų turi but 
smagus.
Tas reiškia kad jie turi tikt gerai—nei per aukšti, nei.per 
liuosi.
Jus galite rasti tinkančius
Guminius čeverykus,

ball^band
* '■ »

Yra lengva pažint šiuos gerus čebatus ir Guminius

G Ball-Band” (Raudonas Boles)

t^AD,

kada juos matysite. Žiūrėkite del Raudonos Bolčs 
" ’ 4

Lopac ir Hiniiuer žemiau parodant, yra padirbti
ant kiekvienos poros.

del kasyklos darbininku. Jie yra drūti ten kur turi
but. Gumas labai drūtas ir ilgai nešiojantis. Pus-

• •

pądžiai prailginti aplink del apsaugojimo viršuues
nub aštrų akmenų.
Jie duos jums daugiau dienų nešiojimo ir tikra 
saugumą.
Jie padirbti Balto raudono ir juodo gum6.
Matykite juos, pas jūsų krautuvninkų.

Mishawaka: Rubber Woolen Mfg. ęo»
460 Wtt(er Street Miahawakn. Ind.

* * % r / •' F'
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M. Žukaitis,
451 Hudson Ay®. .Rpchettor, JA. JC,

\ni i Sakalauske
’ IETWIS7KAS GRABORIUS 

'P RAI.SAMUOTOJAS

K.

*
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i H BALL, Prezidentmi.
Geo W. BARLOW. Vice-Pre* 
Jom E FERGUSON. Karteriu*

• <11. ’

Molam* 3-czia procentą ant 
nudėtu pinigu. Procentą prided*m 
prie junti pinigu 1 Aaurto ir 1 
Liepom Me* norim kad ir jus 
turėtumėt reikale *u musu banka 
nepaisant ar mažas ar dideli*

_ _____________ X
Laidoja kunus Numirėliu pagal N«u 

įuusia mada Pigi preke Teip*, 
pristato •utotnobibui »u*okiem» 
'-eikalaniB

Parduodu visokiu* paminklus. «lide 
tius ir mažius už pigiausia preke, to 
de) jeitfu pirkaite POMNINKA ta’ 
kreipkite* pas mane, nes mm galiu jo 
mis pigiau geriau* parduoti negu kiti 
333-33* W Centre St.. Maheaev City
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CAPITAL STOCK >126,000.00
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS |fl23,858.eT

CHAS. S. PARMLEY
Real Eatatu Agent. < Notaru Pabli*

Jeigu norite pirkti a; parduoti narna 
tai kerlpkitee pa* mane, aat j u mil 
ta reikalą atliksiu. Randavoju namui 
ir kolektavoju randa* , ln«rinrinin 
namus ir forniczlua, automobiliu* t>|.

Kampa»*Catawi»»a ir Markei 2>* 
Mahan * City, Pa

w TRASKAUSKA8
PIRMUTINIS UETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

>. '• i “ i lt 'į J į JI K / i ■

t Inarinrinln

K

r ■'!

’M*

1

Laidoja kunus numirėliu. Pansamdo 
automobiliu* del tatdotuviu krik*z- 
tiniu, ve»eliju, pasivažinėjimo Ir Lt. 
510 W. Centre St. Mabanoy City, Fa.
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SZIRDIS LAIMĖJO

karsztas buvoTvankus ir 
oras. Saules spinduliai degino 
žeme, kuri aižėjo ir truko nuo 
kaitros. N miestelio mediniai. 
trobesiai pasiszauszusiais ir isz' 
sisziepusiais iszrcxleJ Tik ' at
skiri mūreliai stunksojo ir 
snaude myluojami saules spin
duliu, tarsi nejausdami ju ga
lėsi...

Kaito ir prakaitavo nuo die
nos karszczio ir jaunas X pul
ko Pranas Jurgonis. Jis sėdėjo 
prie atdaro lango ir be palio
vos szlnostes prakaitu, 
kaip sziena pjaunant, 
nuo veido.

Gal eiti iszsimaudvti? Gal
— pama- 

kakta

kuris, 
laszejo

4 4

nebus taip karszta ? 
ne jis, braukdamas per 
skepetele ir nudžiugo. Patiko 
jam nauja mintis.

Jis atsistojo. Tai buvo vidu
tinio ūgio, gražaus kūno sudė
jimo, liesus, kaip nendre, vyru
kas. Veidas jo, indeges saule, 
.4avotiszkai gražiu ir simpatin
gu iszrode. Gcrbiniuoti, tam
siai geltoni plaukai, ji dar la 
bjaiidabino. Apsirengęs jis bu
vo prastai, bet gražiai. Naujos 
medžiagos mundyras su bri- 
džemis ant jo kūno, kaip apgi
jo buvo! Užtat jam rengtis il
gai nereikė jo: užsivilko, susise- 
giojo, susijuosė diržu — ir vis
kas!

Priesz iszeisiant,
prie staliuko ir, paemes maža 
veidrodėli, susiszukavo plau
kus. Mesdamas szukas ant sta- , Jliuko, pažvelgė in maža gražios 
merginos paveikslėli ir, rodos, 
nenorėdamas apsistojo. Paenic 
ji, szypsodamas laimes szypse 
na, ir pradėjo vartyti rankose 
ly«- butu pirmu kart pamatęs 
Apvertos antra puse, garsiai, 
pasididžiuodamas, paskaitė: 

“Mylimam draugui P. Jur 
gonui. ’ ’ Agne.

Džiaugsmo ii’ vilties atdusyj 
paskai

ežius paau-kavinie-žodžius! Pa 
sidžiauges ik valios, jis atsar 
gįai padėjo paveikslėli — ir 
linksmas, lengvu Žingsniu isz 
ėjo pro duris. Bot vos prao.h 
sodneli ir pasuko gatvėn skani 
bus balsas paszauke ji:

— Jurgoni!... .
Jis greit atsigrežo atgal ir 

nustebo: paskui ėjo Agne ves 
dama maža sesute, ir, bosią r 
tindama prie jo, kalbėjo:

— Kur žengi taip spareziai
Va

> f

!
ba vėl nenutruktu, jis, norėda
mas ja palaikyti, pasisiūlė Ag
nės sesutei skrybėlė paneszeti. 
Ta suįikojr jjedu. pradėjo tarp 
saves kalbėtis apie skrybėlės 
gražuma, saldainiu gardumu, 
drugio greitumą ir apie viską, 
kas tik galvon Agnes sesutei 
atėjo.

Agne gi placziomis

sesute. Žvilgsniai buvo aiszkus 
ir meilus, pilni artymu svajo
nių, vilties ir ilgesio. Ji uorėje 
pareikszti jam, kad jis veltui 
laika leidžia.... Dar rclszke jos 
žvilgsniai karszta begaline 
meile! Bet Jurgonis ju nemato.

kalbėjos si 
linksma pa Ii 

k ils, szypsojosi žiūrėdama in ji 
Jurgonis net vardo jos paklau 
se:

— Mane visi

saldainiu gardumu

žiurėjo in Jurgoni

Jis su atsidėjimu 
jos sesute, kuri

jis priėjo

• iszsivcrže isz krutinės

Nei karszczio nebijai... 
mes su sesute vos einame.

— Laba diena! — szjpsoda 
mas, pradėjo sveikintis Jurgo 
n is, spausdamas Agnei ranka 
Ji jam atsake tokiu pat paspar 
dimu ir meiliu akiu žvilgsniu.

— Kur gi pati droži? — pa
klausė jis pasisveikinęs. — 
Gal pakeliu...

— Gal ir pakeliu... Asz einu 
už miestelio, žinai, in savo m y 
limaja vieta, prie seno ghioks-
nio, kuris auga, o kartu.ir džiu 
sta, ten prie upelio.
kur eini ?

— Asz norėjau'užeiti pas 
viena dranga. Kartu žadėjom 
maudytis eiti. Bet jei nieko 
priesz neturi, tai su tavim da
bar eisiu.

— Oi, daug turiu priesz... — 
nusiszypsojo Agne ir, nelauk
dama jo atsakymo, padavė sa
vo ranka, tardama:

— Bet jei taip nori 
iki plento kartu. Ten savo ke
liais galėsi traukti.

— O jei netrauksiu?
— Kaip norėsi galėsi elgtis...
Czia in kalba insimaisze 

Agnes sesute. Ji pradėjo skus
tis, kad skrybėlė jai sunku 
neszti. Ir. nors sarmatino už tai 
Agne, bet ji, lupute patempus 
nesiliovę prasziu^i paneszeti 
skrybėlė, teisindamos:

— Asz maža. O skrybėlė to
kia didele! Man sunku!

Pats gb

1 einam

l

akimis 
užimta jos

“Kate” vadi
na. Asz pykstu už tai. Tu, dėde 
nevadink manos taip.

mažyte? Labai
vardelis! Tik ne 

Katriute reikia

— Kodėl gi, 
gražus tavo 
“Kate,” 
tave vadinti.

— Ne, nevadink manos var 
Pas mus namie

Jos peles gan

bet

gražus 
Asz tave dabar 

vadinsiu..

du. Nenoliu. 
dvi kates via... 
do....

Nusikvatojo Jurgonis, rody
damas baltus, kaip sniegas, 
dantis. Pažvelgė in nuliudusir 
Agne ir, "agaves in glebi jor 
maža sesute, pakele in aukszti

— Protinga gi tu esi mergai 
te! Užaugsi dar protingesne 
busi. Vardelis gi tavo 
Man patinka.
visuomet Katriute 
Gerai?

— Gėlai —
Agne ėjo szale apsalusia nu 

skausmo szirdimi.
kiekviena Jurgonio 
klausydama in jo i 

galvoio:
“Kodėl asz tokia

*ra! Maža buvau — man niekiu 
nerūpėjo. Troszkau mokytis 
vien mokvtis ir mokvtis! Bes; 
'u- kindania kuv^as skaieziau. 
Pasauli ir žmones pažinau 
Džiaugiausi kilu 
kiau del ju vargo ir pati jiem 
padėti troszkau.
geidžiau ir būti laiminga sva 
jojau.

“O dabar — sulingavo nusi 
minusiai galva. — Mergele 
amžiaus asz sulaukiau. Ko ta: 

, nesuprantamo lau 
Asz pamilau, szitai ji 

szita jauna, tvirta, tiesu kar: 
szale manes einanti. Gražus ji' 
nes jaunas! Bet kas isz to. ka' 
isz mano meiles? Kam ji ozi? 
reikalinga? Tik veltui kanezioc 
mano. Neprijauczia man, nesu 
pranta mano szirdgelos net ii 
mylimasai mano. O kiti žino 
nes? Jie visai apie tai negalvo
ja. Jie turi savo rupesezius ii 
vien jais tegyvena...

Atsiduso. Nuszluoste skopė 
tele inrasojusi veidą ir pažvel 
gc pirmyn... Jau baigėsi mies 
tolis. Prasidėjo juros, be krasz 
to ir galo, liuliuojaneziu vilui 

varpas.
Tarp ju•gulėjo lygu? 

kaip juosta, baltas plentas.
Jurgonis tuo laiku jau buvo

M*

C

Ji gaude 
• žodi, ingi 
skambėsi ir

nelaimiu

laime. Ve r

Pati laime'

nežinomo 
kiu...

mis, plaukiancziu in 
rugiu!

sugavės savo mažajai žiogą ir 
rengėsi sugauti jai nors 
drugi,
tarp geliu, auganeziu plento 
nn grioviuose.

— Ir kam pi
ne — pražydo gėlos? 
pasipuosze.
aki veria! Džiangsfno kupina 
kiekviena gelele, palenkė save 
kalvute saulei. O, ka^d taip asz 
žinoeziau, priesz kuri bęrneli 
man reikes palenkti savo gal
va! Negraužtu manes širdgė
la! Linksma asz bueziau, kaip

vienr 
kuriu daug plasnoję 

eliu,

n

u
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MERGINA BE TĖVYNĖS

Blanche Ilnurmet kuria pra 
Mergina be Tėvynėsmine “

pribuvo ana diena in New Yor 
ka isz Vokietijos. Josios tęva; 
iszsižadejo Amerikoniszkos pi 
lietystes idant apsaugot didcl’ 
turtą Vokietijoi, kuri 
ketino konfiskuoti.
gimė Vokietijoi.

? 5

valdž
Blancln

Agne nubudusiu akiu žvilga 
ui insmeige in vos sriuvenant 
upelio vandeni.
nuskynė ramunėlė ir jos su Itin 

liemeni pradėjo burnoje
krimsti. Jis kvepėjo.

Gluoksnio 
sznabždejo. 
sznabždosys.

— Kad
kalba — tarė viena
— iszgirsz?ziau skunda bėgai 
baisu. Keiksmai pasipiltu vic 
nas paskui kita.
senas gluoksnis nelemta
likimą. Rustus vejai galandži 
liemenį, laužydami pusiau isz

Perkūną* 
atžalas

Kaire runk

ga

lapai drebėjo i’ 
Liūdnas tai buvę

asz suprasczian j’ 
sau Agn

Keiktu sz;
sav

d ž i 11 v u s i a s s za k a s. 
audrai užėjus, skaldo 
Jau artinasi mirtis! O jis nar 
jai atgimti nori! Nori, kad i 
kas nprs nukirstu ir jo atžala? 
in žeme insodintn. Jis jose ve’ 
naujai atgimtu!... 
tusi pasauliu ir 
placziais,

Vol džiaug 
puosztn sav 

dideliais,
kaio dabar, lapais.

Tuo laiku
Agnes uždusęs Jurgonis. Griv 
vo szale jos žeinen ir iszsitiesc 
slėpdama savo veidą dar dro^ 
no i nuo rytines rasos žolėj. At
bodo ir Katriute neszina glcl * 
geliu. Pažvelgusi 
priėjo prie jo ir, 
peties maža rankute, klausė:

— O kul dlugys, dede 1
— Nesugavau, Katriute. Drv 

gini greitesni už mane: sparnur 
turi, ir jais lakioja.

— Dede kojomis glaiciau jul 
pabėgi...

— Tik žeme, mažoji, o dru 
gini oru lekia...

— Negelas! Ir geliu neduo 
siu.

Katriute supyko.

T f 

netokiai

prisiartino prh

in Jurgon 
pade m si an'

PAJESZKOJIMA1.
v

— Bok viena, Katriute dru 
gio gaudytgio gaudyt prataro visa lai
ka tylėjusi Agne. Matai, 
“dede” pavargęs... Bok viena, 
mažyte!...

Katriute paklauso sesers ii 
pasileido bėgti per pieva. Ko
jos jai pynėsi tirsztoje žolėjo 
Iszsipyne isz kasu, jos baltai 
geltoni plaukai — plevesavo.

Katriutei nubėgus, Jurgoni? 
paėmė Agnės ranka ir pažvel
gęs .jai in veidą tarė:

— Seniai, seniai asz tavo 
Agny te, linksma miicziau. Vi
suomet tu prie manos nusimi-į 

visuomet sakai tau szi^cVl

Bek viena

nūs, visuomet saicai tau szięu’ 
skauda. Dieve niaijo... Nejau, 
man skirta tik nemalonumus ir!* kanczia.s kitierxis teikt it Ir tavi 
kartu, brangi Agnyte.

— Ne, tu esi geras, 
tave myliu. Asz net nusiminusi 
nesu. O jeigu lineliu tai taip, 
tau tik iszrodo, nes prie teves 
būdama su nieku kitu nenoriv 
džiaugsmais dalintis.

Užtai

džiaugsmais dalintis. Kai tr, 
kalbi — asz tyliu, bet džiaugs
mo kupina tuomet szirdis ma
no:, asz esu arti tavos.

— Tai kodėl, sakyk, Agny 
te, asz nei karto to džiaugsme 
nepastebėjau?

— Del to, brangus, kad tu 
nckuomet dar akysna man ne 
žiurėjai. Tu, rodos, bijai muši 
žvilgsniu susitikimo. O ar žinai 
kad žmogaus siela, jo vidujin* 
stovi pažvelgus akysna pažint* 
galima? Mus gi žvilgsniai, ja' 
kartais ir susitinka, ošti isz 
szaukti kitais 
ne tam, kad musu 
artintu!...

— Gal ir tiesa, Agnyte... Bet 
asz tavos nebijau. Man taver 
gaila... Asz perdaug tavo my 
liu, perdaug gerbiu tavo ir, no 
rodamas slėpti meile gilumoje 
szirdies — ncdrvstu primint' 
•’i. kas mum abiem senai jau 

žinoma.
Agnės krutino isz loto aug 

sztai bangavo. Nebuvo tai at 
dusiai, bet be iszeities susimas 
tvino valandėle. Tokiuose atsi 
tikimuose kįekviępąs žmogių 
stengias bent jausmais nujaus 
t i. Ir Agne stengos jausti, ar 
Lesa kalba jos mylimasai, 
abejojo: ar tikrai yra mylima’ 
Bet kai pažvelgė in Jurgoni — 
abejones dingo! Pagavo droban 
ežiom rankom jo <mlva, suspau 
de smilkinius, o szirdis kruti
nėjo daužėsi...

— Asz pati taip karsztai my
liu ir mylima būti noriu, tikė
dama, kad meile iszszauks mei 
le! Kodėl gi, Dievuleliait, kar
utis prisiena su abejonėmis su 
eidnrti...

Atbėgo ve Katriute su gėlė
mis. Džiaugsmu doge jos ma
žas, skaistus, neiszraižytas var
go raukszlemis, veidelis. Ji 
szypsodama, padėjo gėlės Jur- 
goniui ant krutinės ir, palietus 
savo rankute jo veidą, tarė:

klausimais, bet 
sielos susi-

J*

— Va, matai, koks esi nege-
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BALTRUVIENE

Kas turi galva nemenka, 
Tegul in Szenadbri nukanka, 

Czionais daug visko pamatys, 
Kąda tolyn nusibostys.

Amdhctia vaikai, 
Pasini rd i a namai,Pa smirdi a namai, 
Dįszei nemazgoti, 
Ruimai neszluoti.

Ęutelc3 bus szįektai, 
Jeigu neszluoti| kampai 

Netrukus pribusiu, 
Visas gerai pakoęziosiu. 

f ♦ ♦
Kas tai yra, jog Vilkesbar 

Niekas merginu negire, 
Sako, kad nelabai inžiuri, 

Ba vortinklius ant akiu turi.
Juk yra ir merginu, 

Tai nestokas ir vaikinu
In pora greit sueina, 

Ba jokia perszkada neužeina 
Kokia mergina, 

Toki gauna ir vaikina 
Kiaule gauna meitėli, 

O dora gauna dora vyreli.
♦ ♦ ♦

G romą ta isz Mahanojaus ap- 
laikiau,

Ir ka daryti nežinau, 
Mat nežinomas autorius rasze 

Kuris labai manės prasze, 
Kad mergicom pipiru duoezia 

Ir gerai jaises pakoezioezia. 
Nekurios nuo munszaines 

grabesia varstosi, 
Ir da kitus szaukesi, 
Tai szirdeles negerai 

Ir ne žmoniszkai.
Merginos in visokes urvas 

užeitinoja, 
Namine kaip broga geri ne ja, 
Ne senei keliolika merginu 

Ir keletas vaikinu, 
Na ir susikivirezino,

Ba katra katro mergina ne
pasidalino, 

Batalije baisi pasikėlė, 
Visokius innagius nutvėrė. A** • «
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Žmonis sujudo, 
O ir mieganti subudo 

Isz bobų sūdąs pasidarė, 
Na ir vainai gala padare. 

O ka argi tai ne puikios 
merginos, 

Teip kaip Žydiszkos kablios, 
Už geryma viską gatava pa

daryti, 
Kad ir kipsza už kaklo ap- 

sikabyti.

• *

♦ ♦ ♦

Ten kur stoite Miczigane, 
Kokiame mieste, tai nežine,

Asz Vincenta^ Mosulpnis pa
jeszkau savo broliu Prdnciszku 
ir Alfonsą Masuloniu.

ar jie gyvi
Jeigu

kąs apie juos žino
ar mirė, meldžiu praneszt.

V. Masulonis
60G Camden Avė., 

Burlington, N. J.(t.24) 
I

AdolfąPajeszkau szvogeri
Urboną, pirmiau gyveno Cleve
land, Ohio dabar nežinau kur. 
Meldžiu atsiszaukt ant adreso. 

Liud. Kibarta 
1960 McPherson St.

Detroit, Mich.

w*

lt.

Asz Juozas 
sūnūs

Stankeviczius, 
Miko sūnūs pajeszkau savo 
pusbrolio Joną Stankevicziu ir 
pus-soeeres Magdalena ir Ma
riuto ir Javu te, j u tėvas Jurgis 
Stankeviczius. Paeina isz Su
valkų Red., Starapoles Para., 
Martalo Kaimo. Meldžiu atsi
saukt, arba jei kas apie juos 
man pranesz gaus $5.

Juozas Stankeviezius 
Box 54

Kvorettville, W. Va.lt.

Asz Elzbieta Svenczoniene 
po tėvais Yannlevicziute pa- 
jeszkau savo tikra broli Anta
no Yanulcvicziu, 12 metu atgal 
gyveno Chicago, Ill. dabar ne
žinau kur, Paeina isz Miszki- 
niu Kaimo,
Suvalkų Red, Jeigu kas apie ji 
žino ar jis gyvaš ar mires mel
džiu praneszt.

Ęlz, Svenczoniene
527 E. Mahanoy Avė. 

Girardville, Pa.

Stebėtinas 8 dienu laikrodėlis 
Jeigu moketumet mums $25.00 už 
laikrodėli, negatumet geresni laikro
dėli už szita. Yra tai 8-dieninis lai
krodėlis kuri reike užsukti tik syki 
in 8 dienas. Turi gražu nikelio- sida
bro luksztiis su gerais 7 akmeniu vi- 
dureis, gerai rodo laika ir ant 20 
metu garnntytas. Vertes n o mažiaus 
kaip $15.00 bot ant trumpo laiko 
parduosime jin tiktai už $0.95. Prie 
laikrodėlio duodame dykai gražu ni
kolio IcncUgeli, labai gera skurine 
masznete su kalendorių ir vieta del 
bumaszku, teipgi gražu aukso-filied 
žiedą su merginos figūra ir gražu 
akmeniu. Siuskite tik 25c del apmo
kėjimą paeito o $6.95 užmokėsite 
kada aplaikysite daigtus namie. Už- 
ganedinimas gvarantytas arba su
gražiname pinigus. Jeigu prisiusite 
visus pinigus su orderiu tai da prie 
to pridesime da gera safety britva. 
Orderuokite sziandien kol preke pigi.

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 N. Irving Are. D. 179, Chicago.

Berznyko Para.,
Skaitykite “SauleM

t.24
SERGANTI ŽMONES.
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Mano brolis Juozas Pipinas, 
Martino sūnūs isz Biržų, Pa
svaliu apskr. o dabar isz Rad- 
viliszkiu vals. Drabunu kaimo. 
Iszejo in Aięenką 1913 mete, 
badai gyveno Filadelfijoi. 
Teipgi mano brolėno Petro 
Lidla, sūnus Jokūbo, isz Biržų, 
Pasvalio apskritos, Papilio 
vals., Grauželio kaimo. Isz Lie
tuvos iszejo in Amerika apie 

metu adgal, badai gyveno 
Filadelfijoi. Malonėkite atsi- 
szaukti arba kas apie juos žino 
meldžiu praneszti ant adreso.

Europe — Lithuania.
Alytus, Dugnu gatve, Vanden

traukis Namas No. 13
(t.m.24) Elzbietai Baltaitinei.

KREIPKITĖS PRIE DR. HObGENS, 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS.

ATSAKANTIS IR GREITAS 
GYDYMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

gyveno 
mano

Malonėkite atsi-

MAHANOY CITY bus kožna U U r- 
ninka 30 E. Centre St. ant antro flo- 

ro. Ofiso valandos: 9 ryto Ori 9 
vakare.

RODĄ SUTEIKIA DYKAI.
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DAKTARAS HODGENS
Philadelphia Specialist**.

Uftsisenejusiu ir Chrenisslcu LiffW.
Eikite ten kur esate tikri kad can

site tvirta rodą b* atsakanti mediką- 
liszka gydymą, per daktarę kuri* turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydymą ka aplaikate nuo mane* yru 
gvarantuota*.

Jaigu esate silpni, nerviszki ar li
goti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, atejkite pas mane ir pa
slaptingai pasikalbėsim*. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptraukta* lie
tuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, gazai, svaigulis, silpnumą* *«ir- 

. dies, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos ligos* isxborimai, papuczkog,
- - 1 

pasiduoda per mano gydymą.
Silpni vyrai ar pajėgos Jusu jauny*-

Ar stoka* Jum* drūtumo, 
mitrumo Ir pajėgos ka gamta jums 
paženklino, jaigu teip tai matykite 
te* ju* apleidžia? Ar esate nuvargo

Yra keletas merginu, 
Bet pe del musu vaikinu.

No vįenęs pącziuotis nemėgina
Ne isz tolo neužkabina,

las! Dlngio nesugavai... Asz g’ 
vistiek — tau szias gėlos lu\s-

j; Mat, paganskos labai mandros

7

kyniau!
Jurgonis jai nedekojo. 

stovėjo szale jo, braukdama vis 
krintanczius ant veido plauke-

r
DIRBA DEL NAUDOS SAVO dedervine* ir kito* odos Ilgo* greitai

ARTYMO VIETOJE 
LINKSMYTIS.

Groficne Eleonora Gizycka 
per Gavėnia pamote visa links
mumą terp poniu Washingto- 
ae, !. _ . t 
mielaszirdingu darbu del savo

Ir lupas patempusios.
Kaip tik kokia grinorka 

. pribuna,
Ilgai nemergauja, veseile at

si buna.
Mat grinorkeles turgia yra 

O ir kožna buna szczyra.

Nuleido 
akis, suraukė antakius. Nekal 
tas jos žvilgsnys klaidžioje 
tarp lankos geliu, 
dele nusiminė!...

— Dede, tvezia dlugio nesu ' 
gavo — mate ji. — But nolejęs 
— but sugavės.

— Kaip but gėla — sutvak 
sėjo jos szirdele. Parsinesztu ji 
drugi namo. Paleistu savo kair 
'barely. Jis plasnotų dideliai? 
lenkvais spanieliais — ji juok 
tusi! Džiaugsmui galo nebutu.

Bet neilgas buvo Katriute? 
nusiminimas. Urnai ji pamate 
skrendanti dideli drugi ir su- 
szuko:

. — Žiulek, didelif
maigus* dlugys! Tokio dal ne

it priszokusi prie Jur 
’ .M k » . j 1 ’

—.T - i t - •• '3

—- Sugrok map jį! Kelkis, 
^apykakle, dedo, glalcziau, glaieziau! Va, 

k ’ '*«•-*** * k • «' ■< *k * *

stebėjosi Ag- 
. Gamta 

Aplifik grožybes

szie drugiai — užbaigė ii ir pa
suko isž plento prie upelio, aid 
kurio kranto, paunksnėje seno 
szakoto gluoksnio atsisėdo.

Jurgdpis tuo kart vijo balta, 
Rain snięgas, drugi. Bego pas
kui ji vdennlavkis, susziles. at
sisegęs y mundyro

Ir silpni?

jos
Jauna szir-

matei — f * 
gonię nrąflojo, praszyt

Jurgonis, nežinodamas, kair Vijo plentu, pieva, per rugius, sztai plio upelio sklende —
■a . * * « h . k -J . - . ■* . A a i •* • • nr 1 •• • i V •pradėti kalba nutilus Agnei, užsimirazes, kad

« W A A « « . * • *’**•••nudžiugo, kuomet jos ęesiite ežia prakalta liejo žemo pnren 
pradėję kalbėti.
tylėjimo, kuri jis szirdžįa nu kos, katutes plojo, ragindama 
jaute, neinvyko,, Užtat, kad kai į Jurgoni dar greieziau bėgti.

. . • k . h • .■ ' * i . ■ '' t ■ » ■ • ’ 11 •

pirszteliu.
ro-

tam, kuris i dę jį Jurgoniui 
žemo pnren-1 JurgOpis szvpsodamas pake-

»

Kut gl, Katriute, tas mar
gasis drugys?

Nemalonaus damas, bledi daro. Katriute juo lo galva ir paklausę:
- — - * j*, i ** f1 . * j » Ik i

l %.

liūs ir, rodos, lauke atsakymo. 
Jurgonis tylėjo. Ji' pąžvolg.e Įn 
savo sesers inliepsnojusi vei
dą; jis nepaprastai gražiu. ja; 
pasirodė. Ji priszoko prie jos

o, pvaleidže savo laika ant

apkabino kakla ir pamylaVris Tiktai tokia nauda jenkes turi, artymo*
veidan pabueziavo, Bet ir Ag- \ 
ne tvle io visai nežiūrėdama in 
ja. Katriute paleido Agne, pa
stovėjo sumisziusį. szale ix, nulė
ko nesuprasdama, nubėgo ge
liu skinti. Qreįį pa^įgįi’dę jęs 

dainavo nekaltai, 
ama Agne, apie 

my 1 img ^eKn^• , . »
{4 Tavo, jpap yeidel is 
Ir žvilgsniai akeliu — 
Laime ir begftlię

ulonas, bet skambus ir stiprus
balselis. Jį < 
pamėgdžiodama

*

Tavo man veidelis

5

h
Džiauirsmas taip valgeliu I

v;

Toliaus bus.
1 "'VU 1 ... ■ ' ■, L < ■1 4 A J A ' i...  ' f » - ■ l----

ANT PARDAVIMO

Namhs del vienos familijos

Eipa in veseile ant niek ne
žili ri,

Bot neturi godos tokia, 
Norints jaises ir iszjuokia.

yĄąĮĮOISl — PARMOS.
Norinti apsigyventi ant goru tikiu 

ir tarpo aava tautoa žmonių kur jau• _ a a V tL ♦  f 1 1 

siu ukep. ęzia j Lietuvei turi 4 
gysta* ir 2 nuosavas svetaine

ypą, BUVlr^z. 400 Lietuviu apsirinku- 
. drau-

** "V 4* F 4' į; .1 "F/1' ii |. |į rtf’J' f K n, ' k ' ' » : ,?4 i

’sic* ir 2 nuosava* svetaines, tas

ŽELABA PO VYRUI

mane.
Rumatixma* visokiuose padejhnuo- 

•e, teipgi isztin* ir axtyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydymą.

Ar esate nervuoti ir trote nuode* 
ju,.silpni ir nuvargę, pailsę iaa ryto, 
be ambicijos, be gyvumo, trotinat 
ant vogos, silpnos atminties, *armat- 
lyvi, greitai pailstat, pikti, Inbly**-

M

Maikione neteko vyro — nu- _ __
mirė. Kada tik kūmutes atėjo ku,i. Ir lxxberfm*l anfoido, pa&M,

I 

mas kauluose* skausmas gerktafa 
a a. ___ 4u a a f* i *

Pasekmingai gydau katarą, astma.

atlankyti, tai vįs rado sedin- 
czia prie dinerkes alaus.

— ' Na ka kuniute veiki ?
— U-gi ka veiksiu, verkiu 

ir verkię, o kada aszaru neten

ik^s h* kad, yra did|iau*e vęrkiu.
otų ’’'...........................  ‘ “
fey

ūkę* por
o

vi*.
Lię uviu Ūkininku kolonija. Amerika 

er 10f metu daug Lietuylu pirkę
:^.por * ............. **■’
u daugeli grąi.iu vietų ant pardayi-

d nupirinta kaima
pfco$. Giį

■ l i J tl | 11 > t ' 'i * . r <

iane todol ir szimet surin- 
ugelt grąžiu vietų ant pardayi-

Midnta kaima. Naudokite* szei 
u ai Dų*p^Hįuvuie:n48,kvi*« 

c*eF i* no|$
1 ■ ■<.

4 WH1 .
bu*p^utine n*akvi*«

nnt yUę iiitiiv apt kampn prie, 

šaukiteJri “Šnulos0 ofisą.'
No. 436-438 Ę. Centre St Atsį ,

abejone* ir Jernes pakils,

Jęhij A, Žemaitis

f

1

1

'iWP.il

nuvargę*, akausmae p*cxiuo**, *kao»-
-„.J 

stoka* enorgijo*. Tod*l nalaukit*.
Pasekmingai gydau katarą, astma, 

dusuli, užima galvoje, trumpa girdė
jimą, iiztynima gerkle* (goitr*)* 

kll, iszgeriu alaus tai ir vėl kraujo, odos ir *peciales liga* pilvo, 
inkstu, kepenų, pūsles, lumbago ir 

................... .. ..............——' ■■ • neuritis.
Ateikit* gausit* rodą dykai. Po tam 

iszaiszkinsiu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantls yra mano spa- 
sabas gydymo. Padekavones nuo dak
taru, lojoriu ir dvaslszkuju. Tie gydy
mai patvirtinti ir rekomondavoti per 
garsingiausias Europos ir Amerikon 
Specialistu*:

TAMAQtJA Daktaras Rodgens "hu
ną kožna- Sereda ir jo ofisas tanais 
yra po No. 44 BROAD ST. Ofiso wi- 
lapdo* nuo 9 ryte iki 8 vakar*.

1 ANT PARDAVIMO.

gyvonimu
(L22

J R. No. 1 Box 17 1 Fountain, Mich. (t.f»)
& ' M i' ' ■ • ... Į

Žingcidaujonti ūkiu
'

meldžiu atsisznukit

Nauji namai Frackville, Pa. 
Preke $4,600 ant lengvu iszmo- 
keseziu. Teipffi lotai minėtam 
mieste, Ąpįę Ąaugiauš dagiai 
nokite ant adreso.

V. Lapinskas 
601 W. Miihanoy Avė.
a

Ąpie dauginus dusiai-

V. Lapinskas

ii i
Mahanoy ęity, Pa, L
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SZIRDIS LAIMĖJO
J—   n—b— ■■ ■■■

bu vėl nenutruktu, jis, noreda-' 
mas ja palaikyti, pasisiūlė Ag
nės sesutei skrybėlė paneszeti. 
Ta suteik o Jr jiedu, pradėjo tarp
saves kalbėtis apie skrvbeles
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karsztas buvoTvankus ir 
oras. Saules spinduliai degino 
žeme, kuri aižėjo ir truko nuo 
kaitros. N miestelio mediniai
trobesiai pasiszauszusiais ir isz',
sisziepusiais iszrotle.l Tik ‘ at- 

mureliai stunksojo ir 
snaude myluojami saules spin
duliu, torsi nejausdami ju ga
les!...

Kaito ir prakaitavo nuo die
nos karszczio ir jaunas X pul
ko Pranas Jurgonis. Jis sėdėjo 
prie atdaro lango ir be palio
vos szluostes prakaitu, kuris, 
kaip sziena pjaunant, 
nuo veido.

“Gal eiti iszsimaudvti? Gal 
nebus taip karszta?” 
ne jis, braukdamas per 
skepetele ir nudžiugo, 
jam nauja mintis.

Jis atsistojo. Tai buvo vidu
tinio ūgio, gražaus kūno sudė
jimo, liesus, kaip nendre, vyru
kas. Veidas jo, indeges saule, 
savotiszkai gražiu ir simpatin
gu iszro<le. Gerbiniuoti, tam
siai geltoni plaukai, ji dar la 
bjaądabino. Apsirengęs jis bu
vo prastai, bet gražiai. Naujos 
medžiagos mundyras su bri- 
džemis ant jo kūno, kaip apgi
jo buvo! Užtat jam rengtis il
gai nereikėjo: užsivilko, susise- 
giojo, susijuosė diržu — ir vis
kas!

Priesz iszeisiant, 
prio staliuko ir, paemes maža 
veidrodėli, susiszukavo plau
kus. Mesdamas szukas ant sta
liuko, pažvelgė in maža gražios 
merginos paveikslėli ir, rodos, 
nenorėdamas apsistojo. Paenic 
ji, szypsodamas laimes szypse 
na, ir pradėjo vartyti rankose 
ly" butu pirmu kart pamatęs 
Apvertos antra puse, garsiai, 
pasididžiuodamas, paskaito:

‘‘Mylimam draugui P. Jur 
gonni. ’ ’ Agne.

Džiaugsmo ir vilties atdusyf 
• iszsiverže isz krutinės 

ežius paairkavimo'žodžius! Pu 
sidžiauges ik valios, jis atsar 
giai padėjo paveikslėli — ir 
linksmas, lengvu žingsniu isz 
ėjo pro duris. Bet vos prae.h 
sodneli ir pasuko gatvėn skani 
bus balsas paszauke ji:

— Jurgoni t...
Jis greit atsigrežo atgal ii 

nustebo: paskui ėjo Agne ves 
dama maža sesute, ir, besiar 
tindama prio jo, kalbėjo:

— Kur žengi taip spareziai 
Nei karszczio nebijai... 
mes su sesute vos einame.

— Laba diena! — szypsodn 
mas, pradėjo sveikintis Jurgo 
nis, spausdamas Agnei ranka 
Ji jam atsake tokiu pat paspar 
dimu ir meiliu akiu žvilgsniu.

— Kur gi pati droži? — pa
klauso jis pasisveikinęs. — 
Gal pakeliu...

— Gal ir pakeliu... Asz einu 
už miestelio, žinai, in savo my 
limaja vieta, prie seno ghioks

skiri

kuris, 
laszejo

— pa ma
kok ta 

Patiko

jis priėjo

paskai

Va

nio, kuris auga, o kartu jr džiu 
sta, ten prie upelio. Pats gi, 
kur eini ?

— Asz norėjau 'užeiti pas 
viena dranga, 
maudytis eiti.
priesz neturi, tai su tavim da
bar eisiu.

— Oi, daug turiu priesz... — 
nusiszypsojo Agne ir, nelauk
dama jo atsakymo, padavė sa
vo ranka, tardama:

— Bet jei taip nori, 
iki plento kartu. Ten savo ke
liais galėsi traukti.,

— O jei netrauksiu ?
— Kaip norėsi galėsi elgtis...
Czia in kalba insimaisze 

Agnes sesute. Ji pradėjo skus
tis, kad skrybėlė jai sunku 
neszti. Ir nors sannatino už tai 
Agne, bet ji, lupute patempus 
nesiliovė prasziusi paneszeti 
skrybėlė, teisindamos:

— Asz maža. O skrybėlė to
kia didele! Man sunku!

Pats

Kartu žadėjom 
Bet jei nieko

einam

4

saldainiu gardumugražuma, .„..v........ .........
drugio greitumą ir apie viską, 
kas tik galvon Agnes sesutei 
atėjo.

Agne gi placziomis 
žiurėjo in Jurgoni,

akimis 
užimta jos 

sesule. Žvilgsniai buvo aiszkus 
ir meilus, pilni artymu svajo
nių, vilties ir ilgesio. Ji noreje 
pareikszti jam, kad jis veltui 
laika leidžia.... Dar relszke jos 
žvilgsniai karszta begalint 
meile! Bet Jurgonis ju nemato. 
Jis su atsidėjimu kalbėjos si 
jos sesute, kuri linksma pali 
kus, szypsojosi žiūrėdama in ji 
Jurgonis net vardo jos paklan 
se:

— Mane visi “ 
na. Asz pykstu už tai. Tu, dede 
nevadink manos taip.

— Kodėl gi, 
gražus tavo 
“Kate,” bet 
tave vadinti.

— Ne, nevadink manos var 
Pas mus namie 

Jos peles gnu

Kate” vadi-

mažyte? Labai 
vardelis!

Katriute reikia
Tik ne

kaip sniegas.

du. Nenolin. 
dvi kates via... 
do....

Nusikvatojo Jurgonis, rody 
damas baltus,
dantis. Pažvelgė in nuliudusi? 
Agne ir, ''agaves in glebi jot 
maža sesute, pakele in aukszti

— Protinga gi tu esi mergai 
te! Užaugsi dar protingesne 
busi. Vardelis gi tavo gražus 
Man patinka. Asz tave dabar 
visuomet Katriute vadinsiu.. 
Gerai?

— Gėlai —
*Agne ėjo szale apsalusia nu* 

skausmo szirdimi.
kiekviena Jurgonio žodi, insi 
klausydama in jo 
galvoto:

“Kodėl asz tokia 
*ra! Maža buvau — man nieku* 
nerūpėjo. Troszkau mokvth 
vien mokvtis ir mokvtis! Bes: 
'n 'kindama knvgas skaieziau. 
Pasauli ir žmones 
Džiaugiausi kitu laime. Ver 
kiau del ju vargo ir pati jiem 
padėti troszkau.
geidžiau ir būti laiminga sva 
jojau.

“O dabar — sulingavo nusi 
minusiai galva. — Mergele 
amžiaus asz sulaukiau. Ko tn: 
nežinomo,

Asz pamilau, szitai ji 
szita jauna, tvirta, tiesu kar: 
szale manes einanti. Gražus ji 
nes jaunas! Bet kas isz to. ka 
isz mano meiles? Kam ji czi.r 
reikalinga? Tik veltui kanczioc 
mano. Neprijauczia man, nesu 
pranta mano szirdgelos 
mvlimasai mano.
nes? Jie visai apie tai negalvo
ja. Jie turi savo rupesezius i) 
vien jais tegyvena...

Atsiduso. Nuszluoste skopė 
tolo inrasojusi veidą ir pažvel 
ge pirmyn... Jau baigėsi mies 
telis. Prasidėjo juros, be krasz 
to ir galo, liuliuojaneziu vilui 
mis, plaukiancziu in 
rugiu!
kaip juosta* baltas plentas.

Jurgonis tuo laiku jau buvo

*>

kiu...

Ji gaude

skambėsi ir

nelaimiu

pažinau

Pati laime'

nesuprantamo lau

net ii 
O kiti žino

varpas.
Tarp iu•gulėjo lygus

drugi,
tari) geliu,

stebėjosi Ag- 
. Gamta

U
MERGINA BE TĖVYNĖS

Blanche Hnurmet kuria pra 
Mergina be Tovvnos%mine ”

pribuvo ana diena in New Yor 
ka isz Vokietijos. Josios tęva? 
iszsižadejo Amerikoniszkos pi 
lietystes idant apsaugot didcl’ 
turtą Vokietijoi, kuri 
ketino konfiskuoti.
gimė Vokietijoi.

) ?

valdž 
Blanclu

Kaire rank’

era

lapai drebėjo i’ 
Liūdnas tai buve

sznabždesy
— Kad

nas paskui kita.
sav

ir
Vėl džiaug 

puosztu sav* 
netokiai

prisiartino pri'

glėb
in Jurgon 

padegusi aif

Nuleido

— Va, ten nutupe. Bėgam, 
palodysiu... •

— Bok viena, Katriute dru
gio gaudyt **■ 
ka tylėjusi -Agne. 
“dodo,, pavargęs..
mažyte!...

Katriute paklauso sesers ii 
pasileido bėgti per pieva. Ko
jos jai pynėsi tirsztoje žolėje 
Iszsipyno isz kasu, jos baltai 

— plevesavo,
Katriutei nubėgus, Jurgoni? 

paėmė Agnes ranka ir pažvel
gęs jai in veidą tarė:

— Seniai, seniai asz tave 
Agnyte, linksma mdeziau. Vi
suomet tu prie manos nusimi-į 
nūs, visuomet sakai tau szii’d’ 
skauda. Dieve mano... Nejau, 
man skirta tik nemalonumus ir 
kanezias kitiems teikti 1 Ir tau. 
kartu, brangi Agnyte.

— No, tu esi geras...

m 'rfffowm ■■ ,     m l r

PAJESZKOJIMAI.

pratarė visa lai- 
"r—- ■ >{Mn£ai, 
Bok viena,

geltoni plaukai
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Asz Vincentos Masulpnis pa
jeszkau savo broliu Pranei sz k u 
ir Alfonsą Masuloniu. Jeigu 
kas apie juos žino ar jie gyvi 
nr mirė, meldžiu praneszt.

V. Masulonis
606 Camden Ave.

(t.24)
I

Burlington, N. J.

Adolfą

BALTRUVIENE

• Pajeszkau szvogori
Urboną, pirmiau gyveno Cleve
land, Ohio dabar nežinau kur. 
Meldžiu atsiszaukt ant adreso.

Liud. Kibarta
1960 McPherson St.

Detroit, Mich.

05<t>AV«

o-
«

V** W-./WX4* >
- I*, * f- , V* ' , ,

J;

1 •*«* 0T- TK

’4Č1V*

Kai t v

esti isz

Užtai 
tavo myliu. Asz net nusiminusi 
nesu. 0 jeigu liūdžiu — tiri taip, 
tau tik iszrodo, nes prįę, taycr. 
būdama su nieku kitu nenoriu 
džiaugsmais dalintis.
kalbi — asz tyliu, bet džiaugs
mo kupina tuomet szirdis ma
no: asz esu arti tavęs.

— Tai kodėl, sakyk, Agny 
te, asz nei karto to džiaugsme 
nopastebe jau ?

— Del to, brangus, kad tu 
nckuomet dar akysna man ne 
žiurėjai. Tu, rodos, bijai must 
žvilgsniu susitikimo. O ar žinai 

. kad žmogaus siela, jo vidujin’ 
stovi pažvelgus akysna pažint’ 
galima? Mus gi žvilgsniai, ja' 
kartais ir susitinka,
szaukti kitais klausimais, bet 
ne tam, kad musu 
artintu!...

— Gal ir tiesa, Agnyte... Bet 
asz tavęs nebijau. Man tave; 
gaila... Asz perdaug tave my 
liu, perdaug gerbiu tave ir, no 
rodamas slėpti meile gilumoj* 
szirdies — nedrystu primint' 

■’i. kas mum abiem senai jau 
žinoma.

Agnės krutino isz lėto aug 
sztai bangavo. Nebuvo tai at 
dusiai, bet be iszeities susimas 
tvino valandėle. Tokiuose atsi 

kickvįępąs žmogių
stengias bent jausmais nujaus 
t i. Ir Agne stengos jausti, ar 
tiesa kalba jos mylimasai, 
abejojo: ar tikrai yra mylima

sielos susi-

tikimuose

Stebėtinas 8 dienu laikrodėlis 
Jeigu mokelumet mums $25.00 už 
laikrodėli, negatumet geresni laikro
dėli už szita. Yra tai 8-dieninis lai
krodėlis kuri reikė užsukti tik syki 
in 8 dienas. Turi gražu nikelio- sida
bro luksztas su gerais 7 akmeniu vi- 
dureis, gerni rodo laika ir ant 20 
metu garantytas. Vertes nemažiaus 
kaip $15.00 bet ant trumpo laiko 
parduosime jin tiktai už $6.95. Prie 
laikrodėlio duodame dykai gražu ni
kolio lencOgeli, labai gera skurine 
masznele su kalendoria Ir vieta del 
bumaszku, teipgi gražu aukso-filled 
žiedą su merginos figūra ir gražu 
akmeniu. Siuskite tik 25c del apmo
kėjimą paczto o $6.95 užmokėsite 
kada aplankysite daigtus namie. Už- 
ganedinimas gvaranlytas arba su
gražiname pinigus. Jeigu prisiusite 
visus pinigus su orderiu tai da prio 
to pridesime da gera safety britva. 
Orderuokitc sziandien kol preke pigi.
PRACTICAL SALES COMPANY 

1219 N. Irving Avė. D. 179* Chicago.

lt.
Kas turi galva nemenka, 

Tegul in Szenadbri nukanka, 
Czjonais daug visko pamatys, 

Kąda tolyn nusibostys.
Ap^Jcretia vaikai, 
Ęaąmirdia namai, 
Diszei nemazgoti, 
ĘiumaL neszluoti.

IJuįeles bus szlektai, 
Jeigu neszluoti^ kampai, 

Netrukus pribusiu, 
Visas gerai pakoeziosiu. 

* * *
Kas tai yra, jog Vilkesbare, 

Niekas merginu negire, 
Sako, kad nelabai inžiuri, 

Ba vortinklius ant akiu turi.
Juk yra ir merginu, 

Tai riestokas ir vaikinu
In pora greit sueina, 

Ba jokia perszkada neužeina 
Kokia mergina,

Toki gauna ir vaikina, 
Kiaule gauna meitėli, 

O dora gauna dora vyreli.
♦ ♦ ♦

Gromata isz Mahanojaus ap- 
laikiau,

Ir ka daryti nežinau, 
Mat nežinomas autorius rasze 

Kuris labai manes prasze, 
Kad mergicom pipiru duoezia 

Ir gerai jaises pakoezioezia. 
Nekurios nuo munszaines 

grabesia varstosi, 
Ir da kitus szaukesi, 
Tai szirdeles negerai, 

Ir ne žmoniszkai.
Merginos iii visokes urvas 

užeitineja, 
Namine kaip broga geri ne ja 
Ne senei keliolika merginu, 

Ir keletas vaikinu, 
Na ir susikivirezino, 

Ba katra katro mergina ne
pasidalino, 

Batai i je baisi pasikėlė, 
Visokius innagius nutvėrė.

Pasmirdia namai

!

?

Stankeviczius, 
Miko sūnūs pajeszkau savo 
pusbrolio Joną Stankevicziu ir 
pus-sescres Magdalena ir Ma
riute ir Jevute, jn tėvas Jurgis 
Stankeviczius. Paeina isz Su
valkų Bed., Starapoles Para., 
Martalo Kaimo. Meldžiu atsi
szaukt, arba jei kas apie juos 
num pranesz gaus $5.

Juozas Stankeviczius 
Box 54

Rverettville, W. Va.

Asz Juozas 
sūnūs

lt.

Asz Elzbieta Svenczoniene
Yannlevicziute pa-po tėvais

jeszkau savo tikra broli Anta
ną Yanulevicziu, 12 metu atgal 
gyveno Chicago, Ill. dabar ne
žinau kur. Paeina isz Miszki- 
piu Kaimo,
Suvalkų Red, Jeigu kas apie ji 
žino ar jis gyvas ar mires mel
džiu praneszt.

Ęlz, Svenczoniene
.527 E. Mahanoy Avė.

Girardville, Pa.

Berznyko Para.,

Skaitykite “SauleM

t.24
SERGANTI ŽMONES.

Mano brolis Juozas Pipinas, 
Martino sūnūs isz Biržų, Pa- 
szvaliu apskr. o dabar isz Rad- 
viliszkiu vals. Drabunu kaimo. 
Iszejo in Amerika 1913 mete, 
badai gvveno Filadelfijoi. 
Teipgi mano brolėno Petro 
Lidla, sūnus Jokūbo, isz Biržų, 
Pasvalio apskritos, Papilio 
vals., Grauželio kaimo. Isz Lie
tuvos iszejo in Amerika apie 
°0 metu adgal, badai 
Filadelfijoi. ---------

KRETPKITE8 PRIE DR. HODGENS, 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS* 

ATSAKANTIS IR GREITAS 
GYDYMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

apskritos,
RODĄ SUTEIKIA DYKAI.

MAHANOY CITY but kožna UUr- 
ninka 30 E. Centre St. ant antro flo- 

ro. Ofiso valandos j 9 ryte Dd *

i gyveno 
Malonėkite atsi- 

szaukti arba kas apie juos žino 
meldžiu praneszti ant adreso. 

Europe — Lithuania.
Alytus, Dugnu gatve, Vanden

traukis Namas No. 13
(t.m.24) Elzbietai Baltaitinei.

J*
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Bet kai pažvelgė in Jurgoni — 
abejones dingo! Pagavo dreban 
ežiom rankom jo ^alva, suspau 
de smilkinius, o szirdis kruti
nėjo daužėsi...

— Asz pati taip karsztai my
liu ir mylima btiti noriu, tikė
dama, kad meile iszszauks me i 
M! Kodėl gi, Dievulėliau?, kar
tins prisiena su abejonėmis su 
sidnrti...

Atbėgo ve Katriute su gėlo
mis. Džiaugsmu dogo jos ma
žas, skaistus, neiszraižyfas var
go raukszlemis, veidelis. Ji 
szypsodama, padėjo gėlos Jur- 
goniui ant krutinės ir, palietus 
savo rankute jo veięla, tarė:

— Va, matai, koks esi hego- 
las! Dhigio nesugavai... Asz g; 
vistiek — tau szias gelep nus
kyniau!

Jurgonis jai nodekojo. 
stovėjo szale jo, braukdama vis 
krintanezius ant veido plauke
lius ir, rodos, lauko atsakymo. 
Jurgonis tylėjo. Ji pąžvolge in 
savo sesers inliepsnojusi vei
dą; jis nepaprastai gražia jai 
pasirodė. Ji priszoko prie jos 
apkabino kakla ir pamylavus 
veidan pabuęziavo. Bet ir Ag
ne tvlejo visai nežiūrėdama in 
ja. Katriute paleido Agne, pa
stovėjo siunisziusi ązalo ir, nie-

matai, koks esi hego-

Ji

Žmonis sujudo, 
O ir mieganti subudo 

Isz bobų sūdąs pasidarė, 
Na ir vainai gala padare. 

O ka argi tai ne puikios 
merginos,

• t

Teip kaip Žydiszkos kabilos, 
Ųž goryma viską gatava pa

daryti,
Kad ir kipsza už kaklo ap- 

sikabyti.
♦ ♦ ♦

Ten kur steite Miczigane, 
Kokiame mieste, tai nežine 

Yra keletas merginu, 
Bet ne del musu vaikinu.

No vienp.s paeziuotis nemėgina, 
Ne isz tolo neužkabina, 

Mat, paganskos labai mandros, 
Ir lupas patempusios.

f » I
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DAKTARAS HODGENS ' 
Philadelphia Specialistas.

Užtisenejusiu Ir Chronlsaku Liga.
Eikite ten kur esate tikri kad rau

site tvirta rodą ir atsakanti mediką- 
liszka jydyma, per daktare kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydymą ka aplaikate nuo manos yru 
gvarantuotas.

Jaigu esate silpni, nerviszkl ar li
goti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, ateikite pas mane ir pa
slaptingai pasikalbėsima. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
tuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, gazai, svaigulis, silpnumas ealr- 

. dies, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odo* ligos, issborimai, papucckoa>
J 

pasiduoda per mano gydymą.
Silpai vyrai ar pajagos jusu jauny*- 

ir silpni? Ar stokaa jums drūtumoj 
mitrumo ir pajėgos k* gamta Jums 
paženklino, jaigu teip tai matykite 
tęs jus apleidžia? Ar esate nuvargę 
mane.

Rumatismas visokiuose padėjimuo
se, teipgi testine ir sstyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydymą.

Ar esate nervuoti ir trote nuode- 
ju, silpni ir nuvargę, pailsę įsa ryto, 
be ambicijos, be gyvumo, trotlaat 
ant vogos, silpnos atminties, sarmat- 
iyvi, greitai pailstai, pikti, tabljM-

DIRBA DEL NAUDOS SAVO dedervine, ir kito, odos’ligos greitu
ARTYMO VIETOJE 

J LINKSMYTIS.

Grofiene Eleonora Gizycka 
per Gavėnia pamėtė visa links
mumą terp poniu Washingto- 
ne, o. pi;aleidže savo laika ant 
mielaszirdingu darbu del savo 
artymo,

Kaip tik kokia grinorka 
pri b u na, 

Ilgai nemergauja, veseile at- 
• sibuna.

Mat grinorkeles turgia yra, 
O ir kožna buna szczyra. 

Tiktai tokia nauda jenkes turi, 
Eipa in veseile ant niek ne

žiūri, 
Bet neturi gėdos tokia, 

Norints jaises ir iszjuokia.

Agne nuliudusiu akiu žvilgs 
n i insmeige in vos sriuvenant 
upelio vandeni.
nuskynė ramunėlė ir jos sultin 

lieinoni pradėjo burnoje
krimsti. Jis kvepėjo.

Ghioksnio 
sznabždejo.

s.
asz suprasezian j’

kalba — tarė viena sau Agn
— iszgirszcziau skunda bėgai 
baisu. Keiksmai pasipiltu vic

Keiktu sz;
senas gluoksnis nelemta
likimą. Rustus vejai gaiandži 
liemenį, laužydami pusiau isz 
džiūvusias szakas. Perkūną' 
audrai užėjus, skaldo atžalas 
Jau artinasi mirtis! O jis nar 
jai atgimti nori! Nori, kad ■» 
kas nors nukirstu ir jo atžala; 
in žemo insodintu. Jis jose ve' 
naujai atgimtu!
tusi pasauliu
placziais, dideliais, 
kain dabar, lapais.

Tuo laiku
Agnes uždusęs Jurgonis. Griu 
vo szale jos žemen ir iszsitiese 
slėpdama savo veidą dar dro^ 
noi nuo rvtines rasos žolėj. At
bodo ir Katriute neszina 
geliu. Pažvelgusi 
priėjo prie jo ir,
peties maža rankute, klausė:

— O kul dlugys, dede?
— Nesugavau, Katriute. Dn 

giai greitesni už mane: sparnu; 
turi, ir jais lakioja.

— Dede kojomis glaiciau jul 
pabėgi...

— Tik žeme, mažoji, o dru
giai oru lekia...

— Negelas! Ir geliu nedno 
siu.

Katriute supyko.
akis, suraukė antakius. Nekal 
tas
tarp lankos geliu.
dele nusiminė!...

— Dede, tvezia dlugio nesu 
gavo — mate ji. — But nolcjes
— but sugavės.

— Kaip but gėla — sutvak 
sėjo jos szirdele. Parsinesztu ji 
drugi namo. Paleistu savo karr 

'barely. Jis plasnotų didelįaif 
lenkvais sparneliais — ji juok 
tusi! Džiaugsmui galo nebutu.

Bet neilgas buvo Katriutei; 
nusiminimas. Urnai ji paniate 
skrendanti dideli drugi ir su- 
szuko: , -

— Žittlek, dedo! Va, dideli) 
maigus* dlugys! Tokio dal no- 

ię priszokuąi prie Jur
J■ * . ,, v - * . ■ , * ■ . .*9

— Sugįuk mai) ji ! i Kelkis.

jos žvilgisnys klaidžioje 
Jauna szir-

sugavės savo mažajai žiogą ir 
rengėsi sugauti jai nors Vienr 

kuriu daug plasnoję 
auganeziu plento 

nn grioviuose.
— Ir kam >i 

ne — pražydo gėlos?
Aplifik grožybes 

Džiaugsmo kupinę 
kiekviena gelele, palenkė savo 
kalvute saulei. O, ka,d taip asz 
žinoeziau, 
man reikes palenkti savo e*al 
va! Negraužtu manes szirdgo- 
la! Linksma asz bueziau, kaip 
szie drugiai — užbaigė ii ir pa
suko is# plento prie upelio, ant 
kurio kranto, paunksnėje seno 
szakoto sluoksnio atsisėdo. i

Jurgdp’h tuo kart vijo balta, matei'< 
kaįo sr^gaa, drugi. Bego pas- gonję nra<lejo praszyt: 
. • j—i*- ----- •* y __ Sugguk mai) ji f - Kelkis,

^apykakle, dedo, *glą(eziau, glaieziau! Va,
‘ . ro-

pasipuosze. 
aki veria!

priesz kuri berneli

kui ji vienplaukis, susziles. at
sisegęs t mundyro

ŽELABA PO VYRUI

I

W r J • J: . , ,

Jurgonis, nežinodamas, kaip Vijo plentu, pieva, per rugius, Šiitai plio-upelio sklanda —
11 M A • v • • 1 1 i Y • ! 1 •• T-- - iii • £ !•pradėti kalba nutilus* Agnei,! užsimirsges, kad tam, kuris.de ji Jurgoniui pirszteliu.

w į #JnrgOpiš,szypsodamas pake

ko nesuprasdama, nubėgo ge-
liu skinti, ętyęįt jos
plopąę, bet skambus Jį’ ŠUpkus 
f ‘V ■ 4*r '▼• V • ' ‘r *' s'*j •

namogdžiodama .
mylima bern^.;

Ir žvilgsniai akeliu —
Laimo ir begalis, 
-- - - - *1 ’* - ■ - * A - ‘

balselis. Ji įajiuąvo nekaltai.
Agne, apie

■ i
e

j "mm*# •/i*•*■> * ■ * *

i‘ Tavo man veidelis

Džiaugsmas taip valgeliu! Ii

Toliauąbu?.
4.'£,) ; 

Hį.. 'J. y. ■1

ANT rARDAVIMO 
‘ 'I

4k■ * ...... 'T7 ,

Numis del viepus fam iii jos
* i ~'j.t. ...

J. i-i 1

Y
Ik'1

yĄRMOS — FARMOS.
Norinti apsigyventi ant goru ukiu 

ir tarpo savo tautęs žmonių kur jau 
yrą ąuvįriz. 400 Liętuviu apsirinku- 
siu lĮkep. Czia j Lietuvei turi 4 drau- 
gyatos ir 2 nuosavas svetaines, tas 
viskąs u1 reiszk“1 kad yra didŽiause 
Lietuviu ukinipku kolonija Ąmerjko.

?, Tjupi T, 7’ * T■ ane todėl ir szimet surih- r ' ’ wi' < ' b . ■ « •

uki“ p“”1 f1“”la;
a. Naudokitės szoi 

utine?, nės k vie-

yrą ąpvįrfz. 400 Llętuviu apsirinku- 

gystįos, '(1į: 2į nuosavas svetaines, tas 
viskas t
Lietuviu ūkininku kolonija Ąmeriko.

Vėr to, metu daug Lietuviu pirko 
h m L 7, 11’r i .■> Su J ukos por mi

M..

» ,■ u ■ *• r uisūkės per
ąžiu vietų ant parclayiTV“? ginta kaimoiia Kaimu.

rot szimot

nudžiugo, kuomet jos sesute oria prakalta liejo žeme puren- 

tylėjimo, kuri jia szircįžia nu kės, kątutos plojo, ragindama : —Kur gi, Katriute, tas mar-: No* 43^438 E* 4H1.
pradėję kalbėti. Nemalonaus damas, fykidi daro, Katriute juo lo galva Ir paklausę:

jaute, nenuvyko,,Užtat, kad kai į Jurgoni dar greičziau bėgti.
J i ' ' kL * ' f J t ih ' < l.i ! , ■

gasis drugys?

ist ..aut Icampn prie

sžabkife’ id aSaulės** ofisą.

pro$.i 

toMJonM kad ir iomis pakilu 

meldžiu atsisznukit

proga. GtU cyrrn—ww-r.
crel lr hiįol ssimot, DahwgOi norą 
abejones kOd ir iem^a pakilu į

Žingoidaujonti ^kiu ' gyvenimu

Jęhp Ą, Žemaitis
R. No. 1 Box 17

1 . . ? rf '

(M*
‘ Fountain, Mich.

Maikione neteko vyro — nu- _ _ ___ __
mirė. Kada tik kūmutes atėjo kusi* Ir UzbeHmai ant ▼•ido, paUaa** 
atlankyti, tai vįs rado sedin- 
czia prie dinerkes alaus.

— 1 Na ka kunmte veiki ?
— U-gi ka veiksiu, verkiu 

ir verkiu, o kada aszaru noten-

nuvargęs, skausmas paežiuose, sHw- 
maa kauluose, skausmas geridaje, 
stokas energijos. Todėl nelaukit**

Pasekmingai gydau katare, astma, 
dusuli, užima galvoje, trumpa girda- 

isztynima gerkles (goitre),jima, 
kll, iszgeriu alaus tai ir vol kraujo, odos ir Speciales ligas pihro, 

inkstu, kepenų, pūsles, lumbago ir 
neuritis.

Ateikite gausite rodė dykai. Po tam 
iszaiszkinsiu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantis yra mano spa- 
sabas gydymo. Padekavones nuo dak
taru, lojerlu Ir dvastszkuju. Tie gydy
mai patvirtinti ir rekomendayoti per 
garsingiausias Europos ir Amerikos 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Hodgens bū
na kožna Sereda. Ir jo ofisą* tanais 
yra po No. 44 BROAD ST. Ofiso"Va
landos nuo 9 ryte iki 8 vakare. -

verkiu.

ANT PARDAVIMO.

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

Ąpię dauginus dasiži-

V. Ląpinskas
W fc ~W * _ V . *■ —

(t.f.)
601 W. Mahanoy Avė. 

Maljatioy ęity, Pa.i
tl ■

landos nuo 9 ryte Iki 8 vakare.

*
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f ŽINIOS VIETINES.

328 F.

Petnyczioj pirmu diena 
pavasario.

T Panedeli po piet mirt' An
tanas Stankoviczhis, 
Markei ulyezios nuo plaueziu
ligos. Velionis turt'jd 50 metus, 
prigulėjo prie R. K. Susi v. 
Paliko dideliam nuliudimia pa
ežiu Jeva, tris dukteres Adele, 
Mare, Agnieszka ir broli Juo
zą Lietuvoje.

— Jeigu musu skaitytojai 
neaplaiko rogulariszkai laik- 
raszczio, arba jeigu nesziotoja 
neinmetn in st ubą arba i 
kisza nž duriu meldžomo 
mis api<» tai pranoszli 
simos tai palaisy t i.

j.

Isz -Shenandoah, Pa.
-- Pati

isz Heights siigryžo isz 
dolfijos ligonbntes 
po operaeije.

Franas 'Talcnda,
Catharine uli., likos trenktas 

mažai li-

Juozo Karvojaus 
Fila- 

kur radosi

Soul Ii

per automobiliu, liet 
kos sužeistiis,

Juozas Sinkauckas.
Poplar uly., puolė arti namo 
iszlaiiždamas sau du 
lius.

uly.,
W.

szonkau-

Važi įlodamas ant omobi- 
lin Antanas Bakolonis, 
alinti žmogų arti Packer Xo.

Pasirodė buk su 
žeistu žmogum buvo Jurgis 
Wasser, 215 Bell avė. isz Glo- 

Kokis tai automobilis
tas ji sužeidė ir paliko ant ke- 

Tamakvia |jo. Likos nuvežtas in Ashlan- 
vatdže parandavojo 55 akeriu <|o ligoniui!i.
žemes kaipo Stot is del paežį i- 
niu nreoplami. Pastoly - dideliu 
elektrikinia szviesa idant areo- 
planai lėkdami naktimis ma
tytu kur nutupi jeigu kas pa- 
sigadytu. Hometown yra vidu 
ri terp Xcw Yorko Belefonto.

o

lai k 
s

IH'llŽ-
' i n u • 

steug-

ir
<**

4 kasykloj.

V(TS<).
Prie Hometown kur už

sisuka plentas in m

Va Idže

i odininkaiMic-I<» i odininkai anl 
susirinkimo Scrvdojv isz

Si <• poli a
T.-ipm

• • Cll I I r \\ la \\

n z
>a v o 
rinko 
tJiinipmomi. 
t irsa
maži vaikai l'iilii 
iiž-zvilps bn keri-

Jamziu
ai naii.iyt 

idant vi-i 
namie kada
devinta va 

landa. .\<»r- karta kmi-iilinonai 
padare i-zmnii inirai. ne- vai I

kus nuo 9 l\ g i5 mot n '.fuiima 
bnv<> mnly 1 i ant nlyezi u Iv g ii
valando- 
Qmnne\ 
l>ristal \ l i 
d<-l palicijo- 

i uS / 11

K ria mziu- 
kont ra kt a 
maudimas 
bus pana Į 

-iciiiuin mandiera-. 1

nu k11.
a į 11 n i k < ■ 

na n jc- 
kurie

J orui K inianeka- pil
ko puiku uždaryta Biiiek auto 
niobi Ii u.

I < I > K 4 I I 4 l X 
miestn Imk

a pi I >cg< i

MfMiil »il>MI1i*l Ii i ■■ .1 “ - TT~wwr_ - A . ■-BĮ'inr'nrT^tJ~T7ir~1r iįl|4,4Hi|4!ni» HiMBi Iiėf »'4IIIIII4WJW11' IIIĮ|l4»lllii1!l WI<W4fli4l Į ĮIIWMwiMf

NEPRALEISKITE SEIVER- SEIVERTO DIDELIS BAR
TO DIDELIO PARDAVIMO. 

■ ' 11 ...........

Bargenai kožna diena. Per
taisymo pardavimas. Szilkinoi 
kamesolai ‘2 už $1.00 Kiloki 3 
už $1.000 Moterių apatinei siu
tai 3 už $1.00 Vaikams kelnai
tes 0 už $1.00 Motorems kelnes 
ir 1.1. 3 už $1.00 Visokiu masti- 
niu matorijolu 8 mastai už 
$1.00 ir daugybe kitokiu pigiu 
pirkiniu. Ateikite o patys pa
matysite kaip pigiai 
viską pirkti.

Sei vert ’s 
29 - 31 E. Ce

Mahanoy City, Pa.

T W«— IRT—***'

DAVIMAS DAR TĘSĘSI.

Mot oriu kotai 2 už $L00 Vai
ku apatines drapanos 3 už 
$1.00. Cit amo i.sol to pirszt i uni
tes ‘2 poros už $1.00 Aloterems 

i r namines^ <1 roses

ANT PARDAVIMO.

ūžt i ko j
•/

galima
((.‘24

nt re 'St.

ANT PARDAVIMO.
nu keliais 

su vaisingais 
nuo

5 akom tarnui, 
szimtais visztu, 
medžiais, 3 mylos 
uov Cit v. 'Tinkama vieta a <

Malia- 
Lie 

tuviu kuris norėtu užsiimti a u 
ginimui
automobilius. 

J yHarry Breiseh, kuria < <

'Taipgi Ford 
in 

‘21.

visztu.
Al siszaukit 

ofisą.

parauda vajo di
deli plota žemos Ringtone, nuo 

naudos 
kaipo stoti del pacztiniu areo-
planu. Panaszia stoti pastatys 
Centralijoi. Abi vietos Ims ap- 

elektriki- 
nia žibini ia idant lokiotojai 
matytu kelia nakties laike.

Vagis insigavo po Len- 
Stanis-

nepaeme, nes 
kun. Zmieh juosius in laika 
užtiko, ir turėjo dumti per lan 
ga.

szviestos sn dideliu 
žibini iii

kiszka bažnvezia Szv. 
lovo, bet nieko

Zmieli juosius

I’alicije siirme keli'- jau- 
kurie smarkai 

darbavosi szioje aplinkinėje, o
\ ra : Karolius (laleski, j 

Ste|»a> Malu.-zkeviez ir Jonas j 
.\orth (’hesnut uly- i 

Visi Ii kos nubaust i ant 
ilgo laiko in Pottsvilles kaleji-

1 ma. Yra tai tie patys ploszikai 
' kurie ap\og(» katalikiszka baž 
nvezia T'Jengowne.

llll>

tn*.|c

pleszikus

Želi lieka.s, 
J ežios.

po 
Banioniene , 

isz St. Xieola> kurio- \ yra- bu ' 
\o palaidotas nc-enei, mirė ana 
diena. Pa-kala- pa-iro<|c m-tei

ANT PARDAVIMO.
na -zle

11oteli> mieste St. ('lair, Pa. 
Turintis 13 ruimu su visais in- 

! tai-ymai-. Galinia tuojaiis ap
mingu ne- Banioniene -citra pa j imti.

r I *

vopngii i 
kunigą-.

pas kuria lank e-i ir
11/2 I i

H. J. Shovlin
St. Clair, Pa.

K'o
Szv. Juozapo pa ra pi jo-
3 vai. po pieta ir s v.d, vakari 
bus rodomi krutaini 
lai apie Bolszevikn 
Amerikoje laike

Xedcllo jc. 22 <1.! 
a loję! GEO. J. BARTASZIUS

Į ?Lietuviszka Užeigos Vieta 
, , Arba Kotelis.Į»a\ eikš- J 
veikimu i 

kares i 
purodyta Pasauline kure, kuri 
idMbaigv I91S m. Paveikslai, 
gražus ir žingeidi!- vi 
mat vt i.
.Inžanga
I 

<liRtrikto nedirbo I tarniuke. | 4 M Į ■ ... .....  ■ ■     ——

n. |n|s | (Pinigu ir Laivakorcziu SiunSI

timo in Lietuva Agentas.
tu.

35c. \ aikam> lac.
— Hoadingo kasyklos sziain

' i>••>JGeorge J. Bartaszius
498 WASHINGTON, ST. 

NEW YORK, N. Y.
Teleponas: AVaker 4335

Magijos ir Juoku Vakaras

Wo

PROF. J. CZEKANAVICZ1US

•

Mahanoy City bus
NEDELIOJ, 22 KOVO 

Norkevicziaus Svetainėje. | 
RENGIA S. L. A. KUOPA 211

MAIZEVILLE, PA.
Ketverge, 26 Kovo

S v. Liudviko Para. Svetainėje.
TRACKVILLE, PA.
Petnyczioj, 27 Kovo.

Gerbiami Lietuviai-
Gal jau teko nekuriems girdėti kad 

atsilankys Pasaulio Juokdarys Lietu
viu Magikas 
kuris rodys “ Magijos Stebuklus” jo 
programas tesis pustreczios valandos 

bus rodama stambus ir stebėtini 
Stebuklai. Taigi neplaleiskite pro

gos ba potam gailesites, nes isz musu 
Lietuvoiu Tautos nesi
randa kito Magiko ku
ris

Jonas C^okanaviczius 
Magijos Stebuklus

mok

i

butu tam mokslui 
pasiszventes kaipo Ma- 

Czoknnavi- 
l’žtad garbe 

ir musu tau-

J.

musu

gikus 
ežius.
mums 
tai kad mes lietuviai
n e pasiliekame u žpa ka
li kitu tautu szitos dai
lės sritije.

Visu kvieczia rengėjai.’
J- s- ŠNIRAS

’-'v'- Manažterit
9>^

GIRARDVILLE, PA.
Nedelioj, 29 Kovo.
ST. CLAIR, PA.

Seredoj 1 Balandžio, ir Utar- 
ninke 7 Balandžio

Sv. Kazimierio Parap. Svet.
SHENANDOAH, PA.
Ketverge ir Petnyczioj

2 ir 3 Balandžio, Eagles Hall.

Inžanga 50c. Vaikams 15c. PRADŽIA 7:30 VAK.

PARSIDUODA PARMA.

Puiki farina 50 akieriu
* ’ kitu y

«tato keno.
vnn.

Krijp.

PARSIDUODA naujas 
NAMAS.antPuikus dideli namai 

dvieju familiju, po No. 401 ir 
prie403 AV. Mahanoy Avė. 

kampo.

vasari nes
$1.00. Moterimis szilkines jokns

(1.24 -
Į

$1.00.
Seivort ’s

29 ■ .31 E. (kmtro St.
Mahnnoy City, Pa.

nI

Juozas P. Milauskas
I Lietuviszkas Skvajeris.

■mm* m i liteMIB

Pristato vestuvių laisnus, teipgi 
padirba kitokias legaliszkas po- 
pieras. Parduoda ir perka namus. 
Insziurina namus, fornycziua ir 
automobilius nuo ugnies* ir 1.1. 
Tik geriausios ir drucziausioa 
kompanijos.

Ofisas: 32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

gerinusios ir

1

prie

(if)

F r. J. Sklora
401 W. Mahanoy Avo*, 

Mahanoy City, Pa.

Geras abetnam naudojimui 
linimentin

Pain-Expelleris
Kuomet reumatizme ar neuralgija 
vargina jus, ištrinkite skaudamas 
vietas šiuo atsakančiu šeimyniniu 
linirncntu Ir tuojan pajausite palcng- 
vinimi.

M

35c ir 70c bonka vaiatlnSse. Timy- 
kite, kad butų Inkaro vaizbažet^klls J

MF. AD. RICHTER * CO. 
Berry ft South 5(1i Sts. 

Brooklyn, N. Y,

Great Imamas are built ftriclų,I
1

4

bg brick. GJ&AT FCftTllNES
too, are. built with Small Sams

it

1 ! t l'«u J

315
ai:
ani

.mjfe

it "e ‘.i

lif

llr- u 
■ h l-f -!

Mahanojaus ir
Puse mylės nuo
Geri Budnikai, beganjiH

arti

duo. Lengvos iszlygos.
ofi*a nrbnkites in 

ant adreso:
4 4 Sanios ! >

miestu. r,
man ant

AV. South St. Visos viga-
(m« ir cinientinis skiepas. Par-dos i 
sidiioK

pabaigtas naujas na- 
vienos familijoa prio 

Visos v i ga

(Ap. 3)
P* °- Box ... 
Baruos vii by ,

*>•)
>n • (t.f.)

prienanui preke.
Ant. Loskaužkas 
405 W. Mdhhnov St. '

•t

, Mahanoy City, Pa.
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AukKiau
pats ui save. Jis yra tik 

mums siunčiamų praneiimų. 
’.nius, gautini naudojant Bambino 
> vidurių d.ėglio.

Dėkingos Motinos Liudyihas
„j pacituotas lailka< kalba 

vienu ii daugelio Uisvanoriai 
liudijant apie linksmus Javini 
nuo vidurių užkietėjimo, 
(tLarihoca). •

Bambino pavyzdi t i 
tincirii bus j 

para.kalauik Bambino 
po 35c I 

i istorijoj.
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, kai tik 
» Parsiduoda vuo&c vaistinėse 
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i R r F. AD. RICHTER & CO.
Perry & South
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'fe

5th Sts., Brooklyn N. Y.
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Velykos jau Artinas
»x.»^.s..P“i?_sti sav° giminėms keletą 

KAS (buvęs Baltic Stafes”Banka7) 

Lietuva litais ar dolariais, 
gramu. — - • -
primokėti tik 75c ekstra už kožna perlaida, nežiūrint 
ar didele^ suma ar maža. Siuskit per musu banka, kur 

yra už-
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Dar k»ip tik_Įaikas pasiusti savo giminėms keletą
PENNSYLVANIA EXCHANGE BAN- 

» vienintelis Lie-:

M

i
I.

kM i
tuviu Bankas rytuose, specialiai siunezia pinigus in 

TTv, , > paprastu budu ar kable-
. uz Kablegramu persiuneziamas perlaidas reikia

ar didele suma ar : " ~
getas patarnavimas ir pinigu persiuntimas ■— “* 

už tai atsako savo kapitalu ku-tikrintas, nes bankas 
ris siekia suvirsz dvieju milijonu dolariu.

*

' r

Tas reiszkia: Dideli namai yra subudavoti plyta ant plytos, dideli 
turtai teipgi yra subudavoti su nedideleis sumais.

34c ant dienos
tik tiek reikalaujate idant galėtumėt investyti in muso

PREFERRED STOCK’A
' ■< * ■ . .y , r
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Yra Saugus ir Atnesza 
7% už Jusu Pinigus

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO.

Prisiuskito kuponą del knygutes arba del pirkimo szeriu.

Pennsylvania Power & Light Co.

s.

50
100
200
300
400

LITU $ 5.50
LITU
LITU
LITU
LITU

10.75
21.00
31.25
41.50

500 LITU $51.75
600 LITU
700 LITU
800 LITU
900 LITU

1000 LITU $103.00

62.00
72.25
82.50
02.75

Prie szito kurso jokiu primokėjimu nereikia.
Teip pat siuneziam pinigus in visas pasaulio dalis ir 
parduodam laivakortes ant visu linijų in Lietuva ir
isz Lietuvos ir prigelstime keleiviams kas tik reika
linga kelięnei. Kad ir trupueziuka isz kelio bet apsi-
moka pas mus kreiptis.

The Pennsylvania Exchange Bank
294- Eighth Ave. New York.

Bankas atdaras nuo 9 iki 5, o subatomis- nuo 9 iki 7.
-...— . .................................... ............... - —
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Pirkit szerus 
no1 bile kokio 
8zio8 kompa
nijos darbi
ninką t jie yra 
mus agentai, 
arba prisius- 
kitę kuponą 
o gausit pil
na apraszima

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

[ ] Please send mo free copy of booklet telling more about your stock 
and tho company.

[ ] I wish to subscribe for ..*.... sharps your Preferred Stock at price 
of $100.00 and dividend per share. Send bill to me showing exact 
amount due,

[ ] I wish to subscribe for........
of $100.00 and dividend per share 
due. [ ] I wish to subscribe for . < 
Easy Paymonj; Plan of $10 per share down and $10 per sharoper month 
until $100.00 and dividend per share has bedn. piiid. [ JPleaso ship........
shares of Preferred Stock at $100.00 and dj|videhd per share with draft 
attached through,
Name of Your Bank
Name

shares your Preferred Stock at price 
Send bill to mo showing exact amount 
... .shares your Prof erred Stock on

until $100.00 and dividend per share has befiin, pit id. [ JPleaso ship

t 

1

f

''i

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

Street ... a F' 
r> • • • •

či ty

T

Calvos o<U sveika ir kad turėti puikius

7

Nusipirkite bonka už 65c šiandien 
. pac mivo vaistininku 75c huoipot 

aiumčiama tiesiog iš laboratorijos.
* I\ AD. RICHTER ft CO. 

Berry & South 5th Stu.
Brooklyn, N? Y.

Geras paprotys
Naudokit Rufflct kasdien, kad užlaikius

Žvilgančius plaukus.

Raffles
sunaikina pleiškams, ti) svarbiausi /Ž 
prieit) gražių plaukų. ///

*
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Merchants Banking Trust Co. Banka
MaHanoy City, Pa.

3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu
pinigu yra geidaus negu lOtas procentas be jokio saugumo.

Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-czia pro-
centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kaskart 
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris 
dirba ir czedina. Dėkite savo pinigus in ssita Banka o
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris

persitikrinsite, ir matysite kaip tai pinigas auga su pa
v
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