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LIŪDNOS LAIDOTUVES
NUŽUDYTU AUKU,

Sziloikiai, Rokiszkio apskr.
— Vasario 16 d. Sziloikiu kai
me jaunas vaikinas 20 metu
Maurika žuvo nuo patrankos
szovinio. ApystoresA pystovos- tokios;
vokioeziu okupacijos
metu
Maurika inkasos žemėn patran
kos sviedinį. Vasario 16 d. jis
iszsikase ir bandė iszardvt i.
Ardomas szovinis sprogo ir siidrasko in gabalus ardytoja:
nut rauke galva irabidvi kojas.

Žiobifizkis. — Vasario 3 d.
atsibuvo laidotuves Kirstuku
szoimvnos isz Kervalkin nuo
Kokiszkio, kurios nužudo ploszikai. Bažnvezioje darėsi la
bai griaudu, Tėvo ir motinos
karstas stovėjo isz szonu, o
dvieju vaikeliu karstai stovėjo
viduryje. Žmonių buvo pilna
bažnyczia, net isz kitu parapi
jų. Visi su aszaromis palytojo
Kirstukus in aitžina vieta.
Žmogžudžiu pėdais policija še
ka; suimta keletas ini ariamu
irfll
rusu.

TANKUS APIPLESZIMAI
Alytus. Vagvs laisvi,
< ’z i a
paskutiniu laiku pradėjo siaus
ti vagiliavimai. Sz. m. Vasarii
m. isz 10 in 11 diena liko ap
vogta Sokoskio Ko. Nuostoliai
siekia 10,000 litu. Driesz kelias
savaites liko apvogtas pil.
Jurszeviczius. Neskaitant smul
kiu vagyseziu tai antras stam
besnis Alytuje vagystes atsiti
kimas. Mat, policija daugiau •
pabojo cicilikn ir laisvamaniu,
tad neturi laiko su vagimis ap
sidirbti.
MUSZA BE PRIEŽASTIES.
Joniszkis, 27-1. — Turgavie
tėj apie 20 v. 10 m. esant tam
siam orui du vietos “czinaun inkai” pradėjo muszti pro
szali oinanezia moterį p. E. už
tai, kad p. S. ėjo sviesdama
sau taka su lempute, o “ c žinau
ninkai” mat buvo su panelėms
ir szviesos bijojo. Nukentėjusi
isz iszgasczio apalpo, nes mane,
kad nori apiplėšai L

NUŽUDYMAIS DIDŽIASA140.1 IMS.
Vasario 11
Leipui ingis.
d. in vestuves suėjo isz kitu
kaimu jaunimas. Didžiasalio
vaikinai panorėjo primuszti
viena atvvkusi vaikina. Szis
pasislėpė viename bute. Didžia
salio vaikinai apsupo narna ir
pradėjo baladotis. 60 metu se
ne iszgirdusi triukszma, iszejo
laukan pažiūrėti. Tuo laiku,
kai ji atidarė duris, kas tai isz
muszeiku kirto senei in szona
ir ta nugriuvo negyva. Suimta
keli asmens, intariami užimi
szi me senos.
Reikia, konstatuoti, kad Di
džiasalio jaunimas neapsiszvietes ir nekultūringas.
4

PINIGAI IR AKMENIS
ISZJUDINA.
Mustenai, Seimeliszkiu v. —
Žinoma, jog Lietuvos Bankas
apyvarton yra paleidęs kelias
deszimtis milijonu litu. Bet vi
siems žmonėms ju nepakanka.
Czia laukai akmenimis nusė
ti. Jie ir darbui ir augalams
kliudo.
Žmones pridėjo vežimus ak
menų 15—20 pudu veža par
duoti už 10—15 klm.. o ten tau
2—3 litus te, ižrinokis. Tai ge
ras uždarbis tolpu keliu 15
klm.'nuvežti 20 pudu akmenų
už 2—3 litus.
Kas gi prie to verezia ? Bran
gumas ir pinigu stoka.
NEPILNAPROTES
SAVIŽUDYBE.
Gireikonys. — Butrimoiiiu
v. Vasario 16 d. ryta Dabukyte
serganti proto liga, miogancziam
suriszo kojas, pa*
* broliui
L.
siomusi skustuvą sužeidė du
mažus brolio vaikus. Paskui
kitam galo namo užkan^ry už
degė linus ir iszlindusi per Įau
ga persipjovė sau gerkle.
Vaikams norėta iszpjauti
akys, bet ąužoistfi tik kaktos.
t j.
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PUIKUS ATKERSZIMAS
LAIMĖJO, BET PRALAI
PACZIULEI
MĖJO SAVO GYVASTĮ.
Parvžiits.
Bankieris Ka
Vonkers, N. V. -- Paulas
Williams, tėvas trijų mažu vai MINIA PUOLĖ VALDŽIOS milus Lalloi nesu!iko su savo | VIENIEMS JUOKAI, KIŽVAIGŽDUOTA VĖLIAVA ku likos pakviestas su paezia
paeziule, kuri iii.neszc skumbi !
TIEMS ASZAROS.
SANDELIUS;
20
ISZBADE
ANT DANGAUS.
ant
persiskyrimo,
nes
vyro
ne

pas savo kaimyną ant linksmo JUSIU MOTERŲ UŽMUSZSudargas, Szakiu aps. —
Herrin, 111. — Diena 13 Ko vakarėlio, bet tasai vakarėlis
kentė ir turėjo priohiidini su
TA; 1000 ARESZTUOTA.
vo, czionais daugelis žmonių buvo Kaului nelaimingas, Bukiiriuom norėjo apsivesi po ap- j Sausio 24 d. Sudargo girininki
buvo
m iszBorlinas. •—Gauti isz Lenin laikymui persiskyrimo. Vyras j joje
mate nepaprasta apsireiszkima vo lenais užtekti na i ir num•» •»........
; . parduodamas
.................. .......
ant dangaus. Tame laiko dan szaines --- geri? visi, bet su pro- grado pranoszimai skelbia, kad buvo prieszingas persiskyri-j ^:,s- Pasipainiojo kaž kaip žino
gus buvo labai apsiniaukęs ir tu, bet Kaulas norėdamas pasi Kovo 17 ir 18 dienomis ten iu- mni, nes mylėjo savo patogia i #us SJ* ’,,,u pundu.. Dvi iszsilijo, o vakaras labai tamsus; rodyt kas lai asz I * paszauk": vyko dideles alkanu žmoniu paeziu]e,.bet sudus davė mada^j ga usios merginos linus padetame ant dangaus pasirodo 4 4 Eisiu isz laižvbu su visais, rianszes. Kooperatyvu kepyk moiselei Enlloi persiskyrimu ir’P', kad Imtu juoko. Žmones Iižvaigžduota vėliava pa na szi in jog asz galiu
iszgerti pusk va- los, pristigusios miltu, paga gana. Ana vakarh vyras seke nn pundą begesindamį užmėtė
S•
Amerikoniszka vėliava. Viena tierki munszaines be atitrauki mino duonos pakeitalo. Kai ta paskui paeziule, sulaiko tam- deganczhi linu ant girininko
netikra duona buvo iszpardno- soje vietoje, pagriebė in globi trobos stogo. Girininkas si!
isz Žvaigždžiu buvo atsiskyrus mo nuo burnos.’’
i
patogia nese žmonėmis puolėsi gesini linus
nuo kitu, kdkia dvi pėdas to
Keli vyrai suliko ant laižyhn ta, minios, didžiumoj moterys, ir - - - atkando
lumo, kuri labai žibėjo ir spin isz keliolikos doleriu. L’aidas puolė kepyklas. Kadusios ja> lia. Kada Lalloi likos uždary- i’’ stogą. Daugelis susidegino
1
tuszezias,
minos
puolė
valdžios
duliavo.
tas
kalėjimo,
i
su
džiaugsmu
pa- į drabužius, o merginos verkdaiszgerdamas
visparnu* hut'eli
Invvko snsiremi- sake palicijei.* 4 4 'pTegul dabar'mos Išteko szaltojon. VaržytiŽmones matydami 1aji dan ka be atitraukimo honkos uno i audei im
giszka apsireiszkima visaip lupu. Laimėjo laižvbas k vai j mas su milicija. Miiszt ynose jaja yma jo.sios mylomas, jeigu , nos buvo sustabdytos, o žmokalbėjo: vieni, jog koki* t. i i lys, bet in valanda laiko p< » i dvidoszimt asmenų, didžiumoj jam patiks bo nosies. Žinau,, įi nes vėl gryžo nepatenkinti be
valdytojas SU Ameriku ture> tam jau gulėjo kaipo lavonas į moterų, buvo iižmnszta. Aresz- kad jam atsinores boba bo no.; malku namo.
susirėmimą po penkių dienu. prie kurio graiidžei verkė pati t not a 1000 riauszininku, tarp sies.
ŽMOGŽUDYSTE.
ju
penki
szimlai
motoru.
Na ir iszsipilde žmoniu prana ir trvs maži,.
maži, palikti sierai u
Lankeliszkiai, Vilkav. ap. szavimai. Nes užėjo iiovidona< ktti. iiiikns neišmintingo levo. 3 SOVIATU VIRSZININKAT
VOKIECZIAI ISZVARO
Vasario 12 d. tvarte rastas užLENKUS.
žmoniu Valdytojas Vėjo, kdris Daktarai nutarė, kad ji munIR 2 LIKIOTOJAI UŽmusztas Durneliu kaimo ukil
nupilto n;imu>, iižmnsze ir sn >zaino užiniisze.
MUSZTI.
Beri i na s. — Vokifeziai ap . uinlka4
1.4 Varnas. Driesz motus
žeido daug žmoniu, padaryda
Moskva. - Trvs soviet u skelbė, buk visi Lenkai gyvo- į jjs buvo paemos žentą. Gydytomas bledes ant milijonu dole SURADO 33 LAVONUS UŽ virszinikai M. Maksinikov m i nanli \okietijoi kurie iszsiža- j^s konstaiitavo, kad Varnas
riu keliosia va Lt i josią diena 1S GRIAUTU ANGLEKASIU. nisteris suvienvtn soviat iniu liojo Vokiszkos pi liet y stos, ga užmusztas no arkliu, bet žino
Jeszko- ropubliku,
Fairmont, W. Va.
Kovo — poakes dienas po pa
M.
Magilevski. lės apleisti Vokietija lyg 1 die gaus. Del kai kuriu žymiu insi rody mu i ž va igžd notos velia tojai surado lavomis užgriautu pirm sėd i s
Tran'skatigazo ka na Augusto, bet po tam laikui tartas žentas ir aresztuotas,
nnglekiisiii
per
el^plozi.je
Betl>- i■ iji
|)lisi
v t is. — ♦ I. G.
'■
v
1
■
ini j'j()s ii jiM . *stnrbnkov minis bus iszvarvti priverstinai su
DEGTINES AUKA.
X o. 41
klor*ni 1G die* j ipi’js t ciceru fu ir telefonu ir atsisveikinimu ‘‘raus mit ju!”
Anykszcziai, Utenos ap. —
na Kovo.
SUDEGINO M0TER1A
Lenkija yra pasirengus pri
du lokiotpjai likos užmuszti
Priežastis eksplozijos yra ty ant yields,/khde juju ąroopla- imti tuos iszt vemt i uitis adgal Vasario men. 11 d. Vikoniu
IDANT UŽSLĖPT
kaimo pil. .Jurginis 50 metu
rinėjama per valdžia. Palicije nas užsidegė
ŽUDINSTA.
užsidega ore J r sugriuvo in tevvnia.
Cleveland, Ohio. — Mrs. Kat aresztavojo ketvirta imžinrela ant žemes liepsiiosia. Visi leke SURADO GYSLAS ANGLIŲ. amžiaus, gry žda ma s isz tur
gaus gerokai inkauszes, pasuko
re Liszka, 37 motu, kurios ap žmogu Charles G ra vos, angle isz Tifliso iii Suczuma dalyMoskva. — Suradimas ketu arkli in griuvi ir su visu veži
degusi lavoną surado sudegin kasi isz Nortono, kuris badai bauti ant sovietinio kongreso.
tojo visztinyczioje užpakalyje su kitais prisiliejo prie eksplo Valdži* apskelbė idant visas riu storu gyslų augliu po upe mu apvirto. Jurginis pateko po
namo, likos pinna nužudyta zijos idant isuardėt kasyklas «nn]<azas butu želaboje per ke- 1‘eezora, per jeszkotojus kurie vežimu, ir Inez tuojau buvo užsugryžo isz tosios aplinkines, musztas, o arklys sunkiui
kaip palieijO: isr.s’znipinejo. Du kūrinsią dirbo darbininkai ne turės" dienas
pražuvusius
už
♦
savo raparte del. valdžios, pa- žeistas.
S.
vyrai likos aresztavoti kaipo prigulinti in unije.
i virszininkns.
duoda buk auglis yra gera - PASIMIRĖ 10 METU PO
nužiūrėti už patpildyma tokios PRIGLAUDĘ ŽALTI PO SA- ISZRA8INEJ0
LAVONUS Taipgi atrado vari ir geleži
ŽEMĖMIS ISZBUVES.
žadinėtos. Isz pradžių palicije
VO PASTOGIA, UŽ TAI
VAIKU IR SZERE KIAU prie upes Popaja. Sanartu to
buvo tosios nuomones kad
Vilnius.
Praneszama, kad
LIKOS NUŽUDYTA.
LĖMS.
sios ekspedicijos ut lanke NoLiszkiene papilde savžudinsta,
tas rusu kareivis, kuris OsoveEssen,
Vokietijo.
—
Marijovaja
Zemlia,
kur
rado
gana
di

Parkersburg,
W.
Va.
—
r*
’
prokuratoriaus
pagal
liet
paezto virszi- deli buri žmoniu apsigyvenu co tvirtoves kazermese, arba
Haines,
14
metu,
atėjo
pas
na
Lubay,
pati
na
s
slieetva, tai motore likos su
skiepe, iszbuves virsz deszimti
Mrs. B. Summers 64 metu, pra | ninko, palaidojo menesi adgal siu toje tolimoji* žemojo.
riszta, po tam aplaistyta kark
metu patamsy, jau pasimirė
I savo m vienui keturiu mot u
eita
Septemberio
menesi,
mels
simi inmesta iu visztinyczia .r
Vilniaus ligoninėje. Apii* ji bu
dukrele kuria labai mylėjo. Bu
Ne

damas
valgio
ir
nakvynes
sudeginta.
vo raszyta 44
Vienvbejo’’ keli
4 4 Vienybėje
vo tai sunkus krežius. Motore
tore
susimylėjo
ant
vaiko,
pri

Alotore nesenei buvo padumenesiai atgal.
szolo isz gailesezio netekdama
po
savo
pastoglausi
lama
ji
vus advokatui inneszima idant
M rs. K. S. I amaipia, l’> a. — NETURI KUR VAIKO DĖTI.
mvlomo kūdikio kožna diena
pasilikt
gia
ir
liepi*
I
pa
s
ja
ja
užvestu teismą prieszais savo
nuneszdavo bukietą žiedu ant Dideliu Szaltiniu sziadien ne
Kaunas. — Sziomis dienomis
vyra ant persiskyrimo, m •s pa aut visados; buvo jam tikra
t kapo mvlemo kūdikio. Praeju- galima pirkti nos juju Ameri- Sancziu prekivietej jauna mogal kaimynu apsakymą, tai po- motina.
..............., kaip paprastai
paprastai, ko nesiranda. Pi;isiiinski<* ta- teriszke nesziojo mažuti ir siu
tasai
iszgasi
Panedeli,
Sztai
Su
betoje
turejo
terp
saves
rele tankai
isz ’ nuėjo ant kapiniu. Kada pra- mista savo sena maldaknygia tinėjo moterims už dvka ati
ma
nebuvo
užganadytas
szėimyniszkns nesupratimtis r
ejtinejo prie grinezelia duob- o apdarysime drueziai i r ge- duot.
prieglaudos,
bet
sziurksztai
pa

vaidus.
reikalavo nuo moteres pinigu kasio, natemino jojo dukrelių X 11:1,1 ne k},ip nauja.
Apspitusios moterys klausi
v f» IX i (I t i - |,
eiti ant krutamnju paveikslu. bovinanezia su lelukia. l'žklaunėjo ja del ko ji taip daro. Szi
PASZOVE PACZIA ISZ
K. Taylor, l’a. - Knyga atsakinėjo, kad ja vyras pamė
duoti so mergaites kur ji ji ngiavo taja
Žinoma motore atsake
<
1 ? iszejo
UŽVYDEJIMO.
kad
jai
parodytu.
“
Septynių
Mokytoju
lelukia,
ir
jam pinigu. Vaikas iszojo ir in
tės, tai, neturėdama isz ko gy
.Stevens Point, \Vi<. — Juli; l kolos minu
minutes
t as davėsi girdot Mergaite iszpilde praszyma, isz spaudos. Neužilgio pradėsi vent, esanti priversta kūdiki
Tmzvnskn, 20 metu, patogi isz lauko szuvis
KZIIVIS
per įauga. motoro iždave baisu klvksma, mo vela spaudyt.
atiduot. Buvusi nuneszusi ji in
moterėlė, guli ligonbuteje su Kulka pataiko in Summers ’ie kada, paėmė lelukia in ranka,
prieglauda, bet ton nepriėmė,
kulka krutinėję, kovodama su nos szirdi ir motore sugriuvo nes buvo tai ta pati leluke, ku
‘‘'Paradaikos
I’a rada i kos 'Szvogeriui.
Szvogeriui. ”— taigi norinti sziaip kam ati
mirezia, o josios vyras Jonas, ant grindų negyva. In trumpa ria Lubgy indejo in gralia savo Sunaudosime savo laike, kada duot.
42 metu dejuoja kalėjime, nes laika po tam, josios 20 motu su myleinam kūdikiui, nes tai bu ati‘i^ ant ju kaleiha.
Kam tai priklauso, reiketu
tai jisai buvo priežastį* josios nūs, kuris dirbo ant lanko, li vo numylėt i na. zobovele jtiju
pasirūpinti tokiomis nelaimin
sužeidimo. Porele nuvažiavo
gomis.
kos mirtinai sužeistas per ta dukrblos.
pa« kaimyną fermeri, 12 my pati iszgama.
— Kas tau davė taja lelukia ?
NE TIK ŽMONIS SUBADO
Ii U nuo czionais ant girt nok
—
paantrino
motore.
Žadintoja palicije suome ne
BET IR GYVULIUS.
Valparaiso, Ind. - Valiszkos puoties Julia szoko su tolimam miestelije Cairo in
—• Alano tėvas — ai sake
Lcvikainiai, Szaukoto. —
kitais ir turėjo smagius lai kur buvo pabėgius, prisipažin mergaite.
g;v s apvogė czionaitini paczta
kus, Sveczei iszsiskirste net (> damas prie visko.
Alotore dasiprato teisybes, aid $50,000 sudaužydami gele Kad muszasi tai mnszasi, penk
i n si gere
tądieniais gurgus)
r •vi o. Turzvnskai
valanda isz r rvto.
B
porsigandus nubėgo pas virszi- žine szepa.
Hamburgas. - Ant laivo degtines nežino ka daro. 30-1
važiuodami namo susibari*, vy
ninka. paiicijos apsakydama
sz. m. Levikainiu k. vaikinai
ras isztraukes revolveri, perjam ka mane apie duobkasį! Satnrij kilo eksplozije aliejaus.
o peiliais subadė 2 arkliu ir kele
SZove mot ere, po tam pasidavė
Suvažiavo palicije tuojaus, at 12 žmonių li'kos užmuszta
f
tą žmonių apdaužė. Muszeikas
t
rys
baisei
apdegini
i.
in rankas policijos.
kaso
kapa
palai(lotos,
bet
graJeszkomu asmenų praszoma
ft Girardville, Pa. — Autanas suome ir nugabeno in Grinkiszbelijo
lavono
nesirado
— buvo
atsilie]>ti ir visu žinancziii pra
DVASIOS NEDUODA
<>«> mot u likos su ki pas Nuov. Virszininka.
Vilkaiti
szoma praneszti Lietuvos Pa tuszezias!
•>
•, 8ZIAUCZIUI RAMYBES.
kas v klo
PASKENDO ŽMOGUS.
Duobkasį Eorsta aresztavojo žeistas Packer No.
siuntinybei Washingtono apie
[Yardley, Pa. — James Leigh sziuos asmenis:
Meteliai — Sz. iu. Vasario
o kada ji prispyrė prie muro sią. Likos nuvežtias in ligonbuszfauezius, nuvažiavo in Filaniekrtdėjus prisipažino, buk no ti.
ipen. 17 d. Vaickuniszkes kai
Pottsville, Pa. — headin- mo gyventomis Petras Samsadelfije jeszkoti patarimo ir pa1. .Joną Norinkevįczia, kilusi tik kapa mergaites Lubay’ju
kompanije padovanojo naviezius, iszojes meszkorioti
gialbos nuo yirszininko paiici isz Traku Apskr., Onusziszkio atkasa, bot ir szosziolika. kitu g<;
i m
•
T_ •
pala įklotu vaiku. Daro tai vien miestui ugniniu szvilpynia ku ant Alotoliu ežero, lužuš ledui
jos Butlerio idant pribūtu pas
Tauezięuu kaunu.
ji* ir jszvarytu dvasus isz jojo
del apiploszimo, nes szlebukos ria galima’ bus girdeli už 16 pasinėrė vandeny. Mokėdamas
namo kurios neduoda jam pagbrai plaukti, nusimetė nuę
*
2. Stanley .Miliin (Stasys Ali- ir ezevorykus davė savo dukre mvlin.
srlsio diena ir nakti. Leigh sa liimas) gyvenusi apie Pitts- lei noBzioti.
saves drabužius ir mano gelbė
Naujoi Gvinoi likos surastas tis kovodamas su ežero ban
kė/ Buk nuo kada pirko savo burga, Pa.
Ant Įižklausymo paiicijos ka
nameli nuo tada pradėjo pasipaditfo.^u lavonais, Forstas sztamas žmonių, kurio^nukerta gomis apie pusvalandi Ihiko.
visokios
rodinet
dvasios8f
3. Petra Žiliu, gyvenusi tūla malsjtoh/jgtsako, jog fcuszero pirszta moteriai kuri netenka Galop, netekes jogu, paskendo,
1 ji
y uždare
V1
11 vyrp. — Tekis papratimas pri- Žmonos, stovėdami ant ežero
treniesmai, braszkojimas kaulu laika Czikagos mieste, paskui kiautu.
Kada
kalejimo jisai suszuko:: “Szetonas siduotu labai Amoriko del per kranto ir tai matydami, nioig kiloki balsai. Kaimynai sa Indiana Harbor, f nd.
ko, buk ir . jieje girdėjo tuos
mutįC} ^įpfliniojo iir priverto siskyrusiu porelių kurios lan kaip negalėjo suteikti pagolbos
balsus. Palicije daro tyrinėji Lietuvos Pasiimt. Amerikoje J matto toip daryti. Atiduosiu kei maino vyrus. Nekuriosmo- nos ir patys bijojo užeiti ant
0090 __ Urtli St, N. AV.
imi dnmy Žbnnnnltri
noringai savo galva del budo- toreles netektu cneužilgio ir vi- lodo. Oi. inn
mą kas butu per priežastis tuja
<• ’ «flBi
*
•
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ŽYDAI TRAUKIASI ISZ
LIETUVOS.
Kaunas. — 19-2 Palestinon
iszvažiavo 150 žydu, daugiau
sia jaunimas. A beina i emigra
cija isz Lietuvos Palestinon žy
miai padidėjo.
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OJ TOS PASIUTISZKOS
GUŽYNES.
Kirvi n inkai, SzakaliszkiuoSP ---- (Mar. apskr.) nesenai buvo gužyfnes. N caps i ėjo ir be
valstybines isz blaivybes tnonopolio, tai kaip iszsitrauke
gerai “ant drąsos” ir....
ir susipesze. Vieni stovi insireiže kie
me, o kiti du nubėgo imgryczia
pasiėmė kirvius ir begs tu, ku
rie kiemo, iszkapoti, lx^t mote
rys su merginoms ‘drąsuolius*
sugriebė ir neleido; o Jreczias
tu kirviniku draugas nubėgo
in kito ūkininko kiemą; ten
bnvo.trvs bulviiųrągjjže*.
kad ome spardyti,.keikti, rėkt,
tai tos ragažes net ore lakiqjo.
Paskui atbėgo vienas tu kin ininku ir sako: Kam tu ežia tas
ragažes spardai ir rieki. Jisai
atsake: Už tai rėkiu, kad iszgirde, iszgastu ir nubertu anie!
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Padėkavones nuo
Musu Skaitytoju.
i

Szirdingai tamistoms dekavoju nž teip puikia ir naudinga
kalendorių, f velinn kanūogoriausios laimes ir sveikatos,
idant be paliovos darba?utumetos ir pralinksmintumetb varg
dienius žmoneles sn-teip maloneis skaitymais. Khda‘žmogus,
buna. nulindęs,-nusiminęs ir
susi rupines tai “Saule” szirdi
tuoj suramina ir malonois ir
gerais skaitymais žnlcgus'užmisrszta visus savo vargus, roQV
dos gyvena kitam yiotoį
esmių jusu senu hkaitVtojum ■
o ir visa mano szoimvna skaito
o ir mano prisiegelb'lauko
uSaules” nekantroL Tokiu bū
du praleidžom linksmas diene
lei kada “Saule” pas.mus užžiba. Su guodonia
No. 9762. — P. S. ‘
Konosha, AVis.
Dekavoju kad man nesnlaikete “Saule” be kurios butu
mums neramu gj^cnti ant
svieto. Turiu pripažyti, kaip
aplaikiau iusu dovana,
tai ne
•Į
galėjau ejti gulti pakol viso.neperiĮkaiezian. Vėlinu kad jus
Dievas palaimintu justi užsiemimuosia; kad galotdmete dar
buotis ir ant tolinus del labo
žmonijos, kad t pj i , < ‘ Saulele ’ ’
sviestu kartu su danglsžka sau
le ant viso svieto, kad jinhs vė
linu isz visos szirdieįĮ ir lieka
me su guodonia
No. 13072. — V. ir Bftbbora Ž.
Decatur, III.
t
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Amerikonai kas motas 'ap Ilgakiomis. — 11 varstu ųuo inalszina savo troszkima su val
Kauno Suvalkijos pusėj pasi gydami ajskrimo už. 300 niili1 ___
VAilrw lYiinoiA 11
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SAULE
rl

KAS GIRDĖT

pildyta pagal sutarti ir gerai
apsvarstyta, bet iszejo in vir
ažu, o žudintojei gausis in ka
lėjimu, o gal ir ant elektyikines
kėdės.
‘■
•Fagun'da aukso v ra didele
bot turtas gautas neteisingai ir
per žudinstn veda ant kartu
vių, o vietoje visokiu milijonieriszku smagumu kokiu tikėjo
si žadintojas, suspaus jam kak
lą kartuvių virve.

Ona, žiuri, jos dieduką guli, nis gryžta jau isz girios ir ne- tiniai nuo kito karaliaus pas ta
Dieduką' sukrutėjo, atsisedo- szasi malku
niuinii 11
I1KU ----ir Meiliu
szatra ilga
— seni, kad eitu in ju karalyste, Antanas Ramanauskas
Lietuviszkos Pasakos. atsistojo; Ona szoko per duris sumislijo tik eit nbrs pažiūrėt: mat karaliaus dukteri velnias
Lietuviszkas Graborius
bįfirtų dieduks,, jos mylimi kąd ir prieszgyne buvo, ale tik apsodo. Senis, nuėjės, varo-va.-------------------Suv. Valstijų Departamentas
SURINKO Dr. J. BASANAV1CZ1US. pugi'iebo
(hia in glebi iii lova gaila. Atėjo in ta daikto, randa ro-jau velnias nesi krausto. MILL & PATTERSON STS.
Darbo pranosza apie darbiniuinsimete
ST. CLAIR, PA.
insimetė ir šmaugia. Ona pa- skyle; klauso pasėta skyle — Užubde senis, kad tas pats vėl
kiszkus padėjimus po visa
mate, kad jau bus lodakai, pra szaukin:“ trauk, trauk, trauk! n i as, liepo sujeszkot, trisdesvietą. Terp kitu sklypu ir Lie
Iszbahnmuoja Ir laidoja mirusius
dėjo
praszytis:
“
Kad
kita
syki
buvo
Ona,
jau

palauk,
mano
Senis
inkiszo
amai
ga
in
ta
skyszimts
bobų,
indave
kožnai
po
tuva turi savo darlrinmkiszkus
ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruona mergina ir ji turėjo sau my mylimas, asz tau “lino muka lo ir isztrnuko sena voh i ia s v gera knipeli, ir veda.jas senis szia nuo papraseziausiu iki prakil
Korinis valdže ir
ergelius.
lima vaikina. Kol jauni, abudu papasakosiu. ’ ’ Ir pradėjo Ona numusztu ragu. Velnias pade pns karaliaus (lukteri. Velnias, niausiu. Parsamdo automobilius deJ
miestai stengėsi užbėgti bedar
labai mylėjosi ir nepoilgam pasakot, kaip liną soja, liną kavojo žmoguczini ir pasakė: pamatęs bobas , kauk d a m s isz laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir
bei ir dovanoja pinigiszika smlaikui suėjo in pora, Ale vos užalceja, kaip linas auga, liną s “žmoguti mielas, man didele karaliaus dukters. iszbego: kitiems pasivažinėjimams.
szelpima, bet visuotinis padėji
pagyveno puse metu, erne dio- žydi, linas gelsta, linas noksta nelaime atsitiko: usz czion sto “kad, sako, man viena boba Bell Telefonas. 1878 M.
mas Lietuvoje, o ypatingai
rr
Tas musu senas svietelis tu dūks Onutės ir nusprogo. Koks lin rauja, ir teip toliaus. Teip vėjau ant vartos, mano licipie- ragu numusze, o kad trisde
Kauno ir Klaipėdoje nopasigo- ri užtektinai
visokiu e rgeliu, buvo gailestis Onos, kada teip jei bepasakojant ir užgiedojo riuR buvo pastatęs; atėjo pra- szimtis nupuls, tai nei vieno
J. G. BOGDEN
rina ir daugelis žmonių ramin visur duodasi <r irdot darbinin- jos mylimas ja paliko! Nei die gaiduką: i l kakarioko!“ Onos
keikta boba, kaip dribo — man mano sąnario sveiko neliks!“. 322 W.Long Ave. DuBois, Pa
o
si be darbo.
kiszki neužganadininuti ir ki na, nei nakti nepaliauja misli- dieduks in smala pasileido, ta raga nnmusze, o ji nugramzda
Senis nuo to karaliaus gave
Lenkijoje ir panaszus padeji tokį ergelcir Vokietija, Italiją jus ir szaukus savo mylima bakūže nugrimzdo, o Ona pa jo in pekla. Už ka tu mane iszLiotuviRzkas Bankienu*
mas, todėl Francijoi saiadien Fra n c i je. Sz v ėdi jo, Graikij(‘, dieduką! Teip viena nakti gi sijuto nuoga tokiojer jnu baisio gelbėjai, asz tau užmokesiu; da didesnes dovanas, pinigu
ir Laivakorcziu Agentai
daugybe.
Parėjės
namo
vede
randasi net 510,000 Lenku ku ir Meksikas turi visokius st rai lei užsimislijus Ona. pradėjo je plynioje kad vos ne vos per dabar asz pinigu neturiu, ta'
paezia, kuri jau buvo daug go
rio iszvažiavo isz tėvynes in kąs ir lokautus.
graudžiu balsu szaukti savo [ didele beda iszsikapanojo! Ka- mes szitein padarykim: “asz resne, no prieszgyne. Ant tos
Lietuviazkaa Graboriaa
Fra ne i je ant uždarbiu.
Italijai 80,000 sustojo dirbti mylima — o buvo puiki naktis, | da praszvito, tai pasimatė, kad nueisiu ir insilvsin in kara vosoilios ir asz buvau, valgiau
K. RĖKLAITIS
tu apsigarsyk
apsignrsvk, ir geriau, per barzdų taukai
spirdamiesi daugiau . mokes- inenesis szviote kaip ir diena. tokiose jau piaeziose pustynese I |jana dukteri, oo tu
Waco, Tekšnosią tęsęsi aky ežio.
Vokietijų i
st raibuoja Tik sztai kasžin kas sudrium- kad baisn matyt! Da gerai, kad | kad gali iszvaryti, tai kaip'tu varvėjo, hmm oje nieko neturė
Laidoja numirėlius pagal
rvi • — 4*taip
ilk i 4tai
o t lOna l\ii
4 n *! ateisi,
>»• imk
• «
•
vas ir nepapnistas teismas ant 13(),0( 10 geležinkelio darbiniu bejo ant kiemo ir arklys nusi buvo tirt
uogu
butu
szventvfi ir varvti jau. Atsiguliau girtas paskui
naujausia mada ir mokslą
szimto tukslancziu doleriu. Dn kai, 28,000 audeklinesia ir 12,- žengė. Ona pradaro duris pa- badu numirus ir teip, kol parė mane lauk, tada asz atsitrauk
Turiu pagalbininke moterių
in pakulas, tai kaip provijo
broliai Doerr, vienas 12 o kitus (M)0 popierinesia. Graikijoj ko- žiūrėt, kas ežia atjoja —- net jo, truko puse mot n. Kada pa siu, o už tai tau karalius duos anuotas su toms pakuloms, in
Prieinamos prekes
14 metu, apskundė turtinga nia viskas sustojo isz priežas apalpo, kaip pamate savo
i
mv- rojo namo, jau nenorėjo savo didelius skarbus.“ Teip ir bu ploitnku vieta kimszo, teip ir
616 W. SPRUCE ST.
biznierių už pavogimą moti- ties darbininkiszku ergeliu, Įima dieduką: “ ak tu laime ant numi r u si o i n y l i m o dieduko, vo; velnias inlindo in karaliaus
mano ingrudo; paskui kaip szo
MAHANOY CITY. PA
uiszkos meiles nuo ju.
Meksike straikuoje darbinin- szio balto svieto! “ Ona verk ale po kiek laiko apsirinko sau duktėri, gydo daktarai 1 SZVPH- ve, tai mane sziezia atszove.
TeleponaB No. 149
Mažai kas turi susimylejimo kai ant st rvt kariu. Francijoi dama isz džiaugsmo puolė prie gyva už dieduką, su kuriuo ir tino kunigai — negali iszgydyt Dabar asz ir papasakojau ir
ant trikampines meiles kur vy katalikiszkas bisk upas Rueh savo dieduko, apsikabino, ir apsivedė. Buvo puiki vosoile, karaliaus dukters! Daojo gar jums, ka asz ten maeziau ir gir
NESIKANKYK SAVES.
ras arba motore skundže vie isz Strasburgo, apszauke st ra i- nebuvo tos vietos, kur Ona ne ir asz ant los vesolijos valgiau sas igi tam žmogui; tas nuėjės dėjau.
Jeigu jautieji koki nesmnguma no
nas kita už perlaužima duotos ka, idant visi katalikiszki vai būtu iszbucziavus. Jos diedu ir geriau, ■ per liarzda taukai ir iszvare velnią isz karaliaus
Tolinus bus.
viję kaipo, tai viduriu užkietejima,
prisietos. Tokiuosia atsitiki- kai nesilankinetu in mokslai- kas dabar meilesnis, ką i p pir- varvėjo, burnoje lasziniu sz.mo- dukters. Karaliaus labai brauperBzaliYna, kosuli, dusuli, sunkuma
i
m uosiu, kožnas yra tosios nuo nes Alzacijoi ir Loteringoi, nes ma ir puikesnis puikei pasiro toli turėjau, paskui dovanu giais daiktais apdovanojo ta
po krutinę, katarą, etrenu ekausma,
kraujo tingumą, iszputimue, ragavi
mones, buk kožnas tokis atsi valdže mano investi in visas dęs ant bėro žirgo, auksines gavau: popierinius trinyczius, seni. Senis parėjės namo, džiau
galvon skausmą, iszgasti, nesuotikimas turi dvi szalis, ir buk mokslai nes tikėjimą visokiu kamanos.... Ale, neilgai kalbė kelines ir raudonus czebatukus gosi ir jeszko mergos, ketina
Skaitykite “Saule” mus,
tuma, nusilpnėjimą, mėnesiniu perio
vyras ar motoro turi tiesa jesz- iszpažinimu.
jus, dieduks rengėsi jau vėl jo ale nelaime — užėjo smarkus vest paezia. Sztai atėjo pasiundą nesmaguma, tai nesikankyk virei
koti persiskyrimo ir niekas neti sau, o Ona apsikalbinus ne lietus, sumirko mano dovanos
minėtoms ligoms, bet gauk paa mua
panesza per tai jokios bledos
žolių o suteiks jum pagelba ir evei
West u laikraszczei kurie agi leidžia, sako: “kur tu eisi, ten ir pasileido; dabar kad butau
kata, kaip ir daugeliams jau suteikia.
Puikus plaukai turčių būti kiekvieno*
abudu yra užganadytais. Bet tavo ant invedimo tiesu kurios ir asz; asz nuo tavęs, mano my t u rojęs tas dovanas, butau pa
R
t'
1
e
ynuteries
pasididžiavimo
turtu,
bet
f
Musu žolių sekanezios prekes: Del
plelBkAnos ir naikinimo darbas eina
dalukas kitokis szitam atsiti- uždraustu vaikams dirbti fab- limas, nepasiliksiu. “ Teip kai rodęs
ranka rankon.
kraujo valimo, palengvinimas mėne
Y
71. Kad kita syki buvo die
kimia, kur vaikai skundže kal rikuosia, paleido propoganda bedama Ona užsėdo ant žirgo,
siniu, nuo kosulio ir koki i u szo, nuo
tininku už at kalbinimu nuo jų apie darbininku baisybes ko apsikabino meilei savo mvli- dulis ir bobele; diedulis jas bu
strėnų skaudėjimo, viduriu užkietė
jimo, rumatizmu, nuo dusulio ir džio
Prijojc vo labai lemtas žmogelis, o ta
jų motina. Tame turi teisybia kios vieszpatauje Pennsylva- maji, ir joja abudu.
M
vos, ezlapinimosi lovoje, vandenines
yra pleiskanų mirtinuoju priftfiu.
ir kaip rodos laimes teismą.
Priilurėklt gerai tavo plaukus ir gal
nijos kasyklosia. Tiejei laik- pirmas kapines, dieduks p ra bobele taiso prieszgyne: k a jei
ligos, kiekvieno pakelis po 60c. Nuo
vos odų pirm, nenu tie paslaptingi
t
Juk mot(»re gali sau pasi- raszczei placzei apraszinejo kalbėjo: “ szviesi diena, mene- diedelis sakydavo, tai ji vis
f»araaitai pakirs plaukų šaknis, apdeng;
nervu Ilgos, iszgasties, galvos skau
ūsų galvos odų netvariomis baltomis
Kad diedulis sako
jeszkoti kita vyra pagal savo buk maži vaikai dirba karsz- siena, ar nebijai, Ona? ” — O prieszais!
dėjimo ir svaigimo ausyse ūžimo, pa
upynomis. kas biw priežastimi jūsų
p
Liukų
slinkimo.
tein.
tai
bobele
kitaip,
kad
dieko
asz
bijosiu
prie
savo
myli
noru, vyras teipgi gali pasi- cziuosia kasvk losią po žeme
kelis po 85c. Nuo galvos ir nosies kaPirkite bonkų Hulflcs už 65c pat
4 k
Itaro 85c.. Nuo balt-ligcs del moterių
navo valttinin|cų šiandien, arba 75c
jeszkot sau kita motoria, — bet konia nuogi, buk vaikai dirba minusio!“ — “Tai nusivilk ii delis sako: asz eisiu in girre,’
tiesiog per pc&tų Ii laboratorijos.
85c. Geriausi gumbalaszai 50c. Pa
P. A D. RICHTER & CO.
vaikai jau negali sau surasti kasvklosia stovėdami vandeni- mesk jopke!“ Ona nusivilko ir boba sako: < į iir asz eisiu ;” die
Berry &, South 5th Sta.
lange trajanka 60c. Poplaiszkai 85c
l i
das
sako:
Brooklyn, N. Y.
nasu
džiaugsmu
numėto.
Joja
to

tų
neeik!
Buk
nauju tėvu!
Nuo plauku slinkimo ir pleiskanų iazje lyg keliu, daugelis vaiku bu
“O
linus ir prijojo kapines kitas: mie, g irrioj suszalsi. ?»
valimo 60c.
Visu metu gyvenimas
na užmusztu kasyklosia ir per
> I
Szventuju apdaryta $7.50. Atsiųskite
Žinomu dalyku yra, buk Sia maszinas ant brokerio. Vaikai dieduks prakalbėjo; “ szviesi kad asz ir suszalsiu,, o eisiu,
10c. o gausite musu visokiu žolių ir
me baltas slonius vra laikytas dirbanti ant brokerio ateina diena, mėnesiena , ar nebijai — “Na, tai einam :svkiu!“ —
4<
knygų katalogą. Reikalaujame parda
kaipo szventas. Bot netankei namo su sukruvintomis ranko Ona?“ — O ji atsako: “O ko O asz sykiu nueisiu, asz eisiu
veju musu Žolėms, knygoms ir popie
viena!
“
—
“
mieliau

Na,
kad
ir
eisi,
asz
bijosiu
prie
savo
atsitinka, idant tokiam sloniui mis ir 1.1.
rių gromatoms.
M. Žukaitis,
Mahanoy
City,
Pa.
nors
per
plyne
neeik
!
’
’
sio?
“
—
“
Na
tai
mesk
andaro“
O
atidavinėtu garbia, nes baltas
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.
? I
■ -------- s------- kn? Ona numėtė. Joju toliau? asz eisiu per plyne!“ - “Na;
slonius vra didele retinvbia
Vedusios poros, kurias Die
ant svieto. Nėr ko stebėtis, jog vas neapdovanojo vaikais, lan ir prijojo treezias kapines kad ir eisi per plyne, t ik neszo3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu
Ant. J. Sakalauskas
4 4 szviesi diena, mėnesiena^ ar kiiiek!“ — “6 asz szokinodabar visam Siame nudžiugo kei paima vaikus isz prieglau
pinigu yra gerinus negu lOtas procentas be jokio saugumo
LIETUVISZKAŠ GRABOR1U3
> ?
siu
—
“
(>
ko
bijo

nebijai,
Ona
V
f
žmonis ant žinios, buk tok is dos namu ant auginimo, neži
IR BALSAMUOTOJA3
Merchants
Banking
Trust
Co.
Banka
moka
3-czia
pro
senis
Eina
in giria, ir jo
baltas slonius likos suimtas nodami būda tokio kūdikio, siu prie savo mieliausio?’’ - 11
centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas kart
prieszgyne
boba
paskui
seka
;
“
Na
tai
mesk
marszkinius!
Siamisžkosia pustynesia. Bal kuriam inkvepo jojo motina ir
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris
senis
eina
aplink
plyne,
o
boba
tas slonius da yra jaunas, skū tėvas. Nežino, ar tėvas ar mo Ona nusivilko ir mimete. Joja
dirba ir czedina. Dėkite savo pinigus in szita Banka o
per
plyne;
užėjo
jau
ant
vidu

ra yra balta kaip pienas o aky.s tina tokio kūdikio buvo geri toliaus, prijojo kapines; vėl tas
persitikrinsite ir matysit© kaip tai pinigas auga su pa
rio
plvnios,
padrykt,
padrykt
mėlynos.
dauginimu procento.
ar pikti, ar tėvas buvo girtuok- diedukas prakalbėjo: “szviesi ir insmuko boba in plyne. SeKada sloniu atvedė in mies lis, prasižengėlis ar tinginis, ar diena, mėnesiena, ar nebijai,
Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
tą Bangkok, visi gyventojai su motina buvo dora ar paleistu Ona? y >
Pigi
preke. Taipgi
launiM mada
“O ko asz bijosiu
automobilius
«l*oici«nui
ciesorium iszejo ji pusi tikt.
pristato
ve. Imant toki kūdiki ant au prie savo mylimiausio F ’ —
M reikalam*
M
ginimo, deda sau ant sprando 4 4 Na, tai mesk no kaklo tuos
Parduodu viBokius paminklu*, did*
Į” _ *
Danijoi likos paduotas už dideliu sunkenybių ir atsako panezius (szkaplierius)!’
UDonaw
liūs ir mažius už pigiausia praka, to
manymas in parlamenta kuris mybių, nežinodami kaip tasai Ona nusikabino ir numėtė. Jo
Kbulydl
dėl jeigu pirksit* POMNINKA tai
duotu pilna valia daktarui juju augytinis ar augytine pa ja toliaus ir vėl prijojo kapi
kreipkite* pas mane, nes asa galiu ju
1
mis pigiau gedaus parduoti negu kiti
atimti gp asti ypatai, jeigu ji sielgi nes kada daeis in metus ir nes: “szviesi diena, mėnesiena,!
333-338 W. Centre St.. Mabaney City
sai matytu, jog ligonis serga ar Ims dėkingas savo priim ar nebijai, Ona?“ — “O ko
neiszgydoma liga arba daug tiems tėvams už juju gerade- asz bijosiu prie savo mylimiau
kentėtu. Tik su pavelinimu li jystes. Yra tai didele atsako sio?“ — “Na tai mesk no kak
gonio gali tai padaryt jeigu mybe ir rūpestis.
lo ta lenciūgą (rožaneziu)!“ —
sau vėlintu sutrnmpyt gyvastį.
Juk aplinkui randasi gana Ona nusikabino ir numėtė. Na
Turi but drūtas gumas kad laikytų nešiojimą kasyklų darbo
jau
Ona
visai
nuoga
savo
my

sierateliu kur gyvenate, pažys
U
Ball-Bandn Lopac ir
indetas
i
tok
is
gumas,
kuris
ir
tas
Vela iszejo in viražu baisi žu- ta t e ar pažinojote motina ar limiausi dieduką apsikabinusi
Himinęr
dinsta del godumą už auksa. tęva tokio kūdikio, žinojote ju myluoja ir bueziuoja N ujojo
Jaunas milijonierius McClin ju būda, pasielgimus ir gyve jau toli per tokes lankas kup
Puspadžiai yra stiri ir drūti plačiu prailginimu kad apsaugojus
tock likos nutrucintas per savo nimą. Kam jeszkotii augytiniu stuotas, sustojo pas tokia ba
CAPITAL STOCK 1125,000.00
globėja W. 1). Shepherd idant prieglaudosia, jeigu turite už kūžėlė; dieduks nuo žirgo nuviršų nut> aštria akmenų,
SURPLUS IR UNDIVIDED
po jojo mirczlai galėtu apimti tektinai aplinkui save.
v
szoko; inbego in ta bakūžėle.
v
PROFITS 1628,858.02
Ce
ve
rykai
yra
smagus
del
nešioBalLBand
Cebatai
ir
•
“
Ball-Band
”
jojo dideli turtą. Jaunas žmo
Ona nudribo kogreieziau nuo
ANT PARDAVIMO.
gus kuris turėjo vos dvideMokame 8-czla procentą ant
jimo visų dieną.
žirgo ir paskui inbego i u ba
sudėtu pinigu. Procentą pridedam
szimts metu mirė mio t if ūso
kuže. Ugi jau toje bakūžėje Į
prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1
Puikus dideli namai T ant dieduko nemato, tik velnias
Apsimokės jums pajieškot del Raudonos Bolčs ant kiekvienos
savo globėjo name, palikdamas
Liepos. Mes norim kad ir jus
visa turtą kuri aplaike po tė dvieju familiju, po No. 401 ir guli tokioj lovelei... Ona szųkporos. Reiškia daugiau dienų nešiojimo.
turėtumėt reikalą su musu banka
403
W.
Mahanoy
Avė.,
prie
vais del Shepherd’u.
telėjo: 4i dieduk!
dieduk! ” — Velnias
nepaisant ar mažas ar didelis.
Mirtis jauno žmogaus buvo kampo.
Balti, Raudoni arba Juodi.
Matykite juos pas jūsų krautuvsukrutėjo; antru syk paszhuke
H. BALL, President**.
Fr. J. Sklera,
nužiūrėta ir slaptinga. Mirusis
— velnias atsisėdo; troezia syk
ninka'.
Geo. W. BARLOW, Vi<*.Pren.
401 W. Mahanoy Avė.,
paszauke — velnias atsistojo ir|
turėjo sužiedotinia, su kuria
Jos. E. FERGUSON, Kasieriu*.
Mishawaka Rubber
Woolen Mfg. Co.
, Mahanoy City, Pa. žengė prie Onos. Ona tik isz
norėjo apsivesti priesz mirti
mirti, (tf)
Wator Street. Mishawaka, Ind.
bet globėjai ant to nesutiko.
baimes peržegnojo, tai pasida
ANT PARDAVIMO.
CHAS. S. PARMLEY
Namai kurie užmoka mlllmmls Už ružį
iszszni pinojo
Prokuratoris
rė toks didelis ckmiio, per kuri
Real Katate Agent, Notary PvbUe
daugiau priežaseziu ir ant ga
Nauji namai Frackville, Pa. tas velnias ncperlipa. Paskui
<
Jeigu norite pirkti ar parduoti narna
lo užvede sliectva.
Preke $4,600 ant lengvu iszmo- pradėjo kalbėti: “Sveika Mtu
tai keripkites pas mane, an jumia
"b
isz pradžių Shepherd užgin- keseziu. Teipgi lotai minėtam rija,” tada atėjo Motina Szv.
ta reikale atliksiu. Randavoju namus
H
ezino visiems užmetinejimams, mieste. Apie daugiaus dasiži- paėmė Ona už rankos, iszvede|
®
■
Ineziurinlo
ir kolektavoju randas.
----- ----------------- „VM.IV,
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bot ant galo * prisipažino prie nokite ant adreso.
visko, nes daktaras Charles
V. Lapinskas
Famian, pordetrnis bakteryola601 W. Mahanoy Avė.
giszkos mokslą i nes Chicago
Mahanoy City, Pa.
—1
----- 4—
prisipažino teipgi, buk prigialbejo Sheperdhui atsikratyt GYVENIMAS 8ZVENCZIAUSIOS
MARIJOS
y
iuiruus PANOS.
rAnva.
nuo McClintock’o, duodamas
VtoM pflnM aproMyniM apia
jam tifusiniu bakterijų, kurjas Gyvenimą
8w. Marifoe Panos.
ūždavo jaunam žmogui nuo ko 95. puslapiai. , Puiki: knygai#.
miro. Už tai jam prižadėjo Preke eu priafantimu tiktai 25#.
Shepherdas 20,000 doleriu.
W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
mahanoy
M
2ų4imitay nęrints likos pa-
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ir, parodžius kelia liepo bėgti
’namo“ ir niekur nesustoti. Ona
bogo, kad vis kulnys in užpa
kali musze, Kada gala gera nm
bogo; atsiminė ta savo diedu
ką kurio jai labai gailėjo ir ųot
■verke,, kad negalėja džiaugtis
su sayp mylimu. Teit> niisil(io |!
eidama per kupstuotas pievas, I
pamate įsa tolo maža žibnrelii
ein tiesiog ant to žiburėlio, priėjo y ei maža bakūže,- >ineina
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Laidoja kunus numirėliu. Parsamdo
automobilius del laidotuvių kriksztiniu, veseliju, pas! važinijImo ir Lt,
820 W. Centre St. Mehanoy City, P*.
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Laite vakaciju taiiKiAusb goninkas not grabonns, nct^KO
persedinejau pas mano gimines pajėgu kad visus palaidoti. Isz
pas dede ar pas katra teta. O pradžios laidojo negyvėlius
buvo inan gerai ba kaipo stu grabuose nes kada ir tojei stadentuką visur mylėjo o ir da lorei numiri, no buvo kam gra
piemeniukas ponaieziu pava bu daryti tai guldo negyvėlius
rtydavo, isz ko pnsdavausi ant kapiniu in lavonyczia kol
kaip kepta utele.
duobius duobe ne iszkasdavo ir
1 Mano dėdės kunigo namas szoki toki grabu ne padaro.
buvo didelis, stovėjo konia so Stovėjo lavonai grabuosia ir
džių, o sžeip, kitu t riebu, bu be grabu ir turtingi ir biednovo daugybe.
kolei. Duobkasis sunkiai dirba
Buvo ir kitas namas, vadi nuo ryto lyg vakaro, o Dievas
namas pekorine, del szeimynos pridavineja del jojo pajėgas
Szale sodo stunksojo sena me ir saugojo nuo baisios paviet
dine bažnytėlė, tarp szakotu res.
liepų, tolinus, szale bažnyczios
Pažinodamas aplinkines gy
stovėjo, naminis, kuriame gy ventojus, žinojo kas numina ir
veno kunigas karnandoriug.
nžraszinejo ant popierelcs.
Smrtdicn jau viskas pori Apsižiūrėjo viena karta, jog
maine! Sena bažnytėlė jau se krts tokis negyvėlius apipleszinei dingo, stojo nauja murino nojn — nuo moterių nuiminėju
bažnvezia o ir numirėliu da karolius, goresnius npredalus
bar nelaidoja szale bažnyczios, ir net marszkinius. Negalėjo
bu turi toliau kapines.
sau isz galvos iszmuszti, kas
In ta pekorine susieidavo tai yra, nes no mate nei diena
szeimvna kas vakaras, ateida nei nokti kad kas vaiksztinetu
vo ir szpitolnykos ir da koletas po kapines.
moterėliu. Bobeles verpė, vyrai
Duobkasys buvo tai dnitas,
szi ta knibinėjo ir apsakinėjo diktas ir drąsus vyras; mat,
visokias apysakas, apie szpu- senas Žalnierius, tai ir a p miskus, numirėlius, razbainykns lino kad lavonineja prįvaktnoužkeiktus dvaru?, raganius ir ti ii’ nutverti vagi.
tt Ypatingai senas szpitolnyViena vakaro, kada jau ge
kas, kuris d a Kosciuszka pa rai sutemo, pasislėpė už grabo
minė, tas tai daugybe žinojo, turtingo gaspa<loriaus ir lau
o noringai pasakodavo, tai bu ke.
vo, tai būdavo visi klauso, o Sztai apie gaidžius iszgirdo
asz net kvapa sulaikydavau žingsnius ateinanezius ir jau
kaip apio baisius daigtus šaky- netoli savos. Norint buvo drą
vo.
sus, tai vienok dantimi subarKada būdavo pagadlyvas va szkino nuo baimes ir prisiglau
karas, tai ne teip norėjosi klau do ne kvapo ne iszduodamas.
syti senio apysakų, nes kada
Nps insidrasino volei, lauke
Imdavo lyje, ar teip kokia dar toliau, kas ežia nnsides ir atsi
gana užeidavo, tai iszlaiko ap- davė ant valios Dievo. Zingssesdavome sena Juozą, o asz nei artinasi... durys lavonines
net po jojo skvernu skrandos | sugirždejo, inejo kas tokis ir
pasislėpdavau, kad bužys ma eina pas artimiasia grabu.
nes no paimtu.
Duobkasis nutirpo. Jam nn— Czionais no vienas ne at- sidavo, kad atėjo giltine jojo
menate badmeczio ne paviet- pjauti, nes ne drebėjo tiktai
res. Visi esate jauni ir praszy- kalbėjo “Kas in apieka.’!
kite Dievo, kad tokiu laiku no
Ateivis turėjo apsigobęs balsulauktumėte. Isz pradžios bu- j fa drobule, apėjo pasienais per
vo baisi žiema. Sniego
I
buve ■ žvelginejo visus lavonus.
daugvbe, Rzaltis perkuniszkas.
Pirmiauso emosi už Antanie
vejas konia. nuolatos pute nuo nės, ka be grabo gulėjo, nuėmė
žiemiu szalies, jog in niekur ne drabužius o ant galo ir marszgalejei kojos iszkelti, — ne in kinius ir paliko, kaip Dievas
kita kaima nei in miestą su rei ant svieto leido.
kalais.
Padėjo ant krūveles ant že
Balandžio menesije blikste mes, o smulkesnius daigtus sulejo saulele, nutarpino sniegą sikiszo in anti. Paskui prisiar
ir ledai sujudo ant upiu. Sztai tino prie Jokūbo, apiplezc vis
ir užėjo tvanai. Vanduo daeiti- ką kas buvo geresnio:
nejo net in klebonije, o szeip
Duobkasis temino ant vaikaimo triobas užseme lyg sto dyklos bet negalojo inžiuret
gu ir daug vanduo nunesze.
kas tai buvo.
Žmonelei geibejosi kaip ga Ir teip ėjo isz paleiles mažes
lėdami. Ne vieni vos spėjo nius daigtus dojo in anti di
gyvaste iszneszti ir glaudėsi desnius dėjo ant krūveles.
pas tuosius, kuriuos vanduo
Tada duobkasis pamisimo
ne dasieke, o daugelis kaip či sau aha! tai nobile kokis vagis
gonu ant lauko gyveno.
— nes geresnius daigtus paima
Vanduo stovėjo ir stovėjo, o prastesnius palieka.
o kada pradėjo nupuolineti, už Ir teip prisiartino net pas
ėjo dideli karszczei, kaip vi duobkasį, o kurio ne mato, ba
durvasari ja. Degino karszt is prisiglaudės prie grabo. Tame
be galo o ežia laukai ne apdirb gmbe gulėjo turtingas ūkinin
ti; rugei iszszale, tai daigiais kas, parodytas pusėtinai tai ne
žemem užnesze, baisybe!
dyvai, jog vaiduliui nžsinorejo
Žmonelei jau senei suvalgo, apiploszti negyvėli.
Pasodino negyvėli grabe ir
ka turėjo ant žiemos, vaikai
szaukia ir klyko — praszo duo pradėjo nurodinėti.
nos, o ežia norą!
— Vardan Dievo Tėvo ir Sū
• Czia vela dumble pradėjo naus ir Dvasios Szv. — pamis
atsirasti koki tai vabalai ir imo duobkasis ir — cziupt už
kitokį gaivalai, pradėjo smir kojos.
dėti balos, net sunku apsakyti,
Vaidulis baisei suklykė ir
kas tada dėjosi.
pargriuvo ant žiuves, o negy
Daugelis žmonių pamote vėlis grabe paleistas, volei gu
gririezias ir iszvandravo in le in grabu.
Tame iszlindo isz debesiu
platu svietą: kiti pasilikę kai
nai atsiduodami ant malones menulis ir apszviete lavona
Dievo ir Jo Apveizdos.
kaip tyczia.
Ir atėjo tas, ko ne tikėjomės.
— Jėzau, Marije! Jonai leisk
Atėjo pirmiausia badas* o pas mano, jaw daugiau ne ateisiu
kui pavietra. Sinertis skynė in czion, tai
i hgs paskutinis
kaime ne lenkdama nei vieno. karta s — szaulco vaidu lygi
l “į “
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Kur katras stovėjo, ton puolė
ir gulėjo.1 Dirbo laukuose ten
ir likosi, sėdėjo stubojo ir czion1
sinertis užtiko, pajuodo ir tuo
jaus atliko... Varpai skambėjo
ir skambėjo, kunigas meldęsi
ir kais diena numirusius lėirtojoįnno ryto lyg vakaro.
Tai isz pradžios laidojo, nes
jau toliau, nei kunigas, nei var-'
' -4 if'Mf
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DZUKISZKI JUOKAI.

Pasportai Amerikos
Piliecziams

TARPE LAVONU
%

i■ i

■

,

Pavasaryjc ir vasarojo dan
go tis naturalizuotu Amerikos
piliecziu pageidauja lankyti
savo senuosius namus Europo
je, ir pradėti kelione visu pir
miausia turi gauti tinkama
pasporta. Kaikurios Europos
szalys (Szvedija1, Norvegija ir
Danija), nereikalauja paspor
tu nuo savo taufriecziu, kad
nors jie yra tapo Amerikos piliocziais, bet paprastai, natūra*
lizuoti Amerikos piliecziai pri
valo turėti pasportus lankyti
senoji kraszta. Suprantama,
kad Amerikos piliecziai ir natnralizuoti Amerikos piliecziai
gali gauti Amerikos pasportus.
Asmenys su pirmoms pilietystes popieroms negali gauti
Amerikos pasportus, bet priva
lo praszyti pasportu nuo atsto
vo tos valdžios kurios jie yra
pavaldiniai.
Tik Valstybes Sekretorius
gali iszduoti pasportus Suvie
nytose Valstybėse, ir jis turi
teise, sulyg nuožiūros, atsakyti
iszduoti pasportus.
*

NAUJAb V AUA B RONGRESO.

Kongresmonas Nicholas
Longworth isz Ohio likos iszrinktas vadu tebyrio kongreso,
aplaikydamas daugiau balsu
už savo priesza
nriesza Madden isz
lllinojaus.
va s ir motina ant mirsztanczio
patalo... Ka galėjau daryti? isz
niekur pagalbos nebuvo, n ežia
reikia nuo smerties gintis! Ir
ka? pradėjau negjweliurf apipleszineti, juk num irusiems
nieko nereikia!
— Paskui galėsi teisytis, o
asz tau tuom laik tiek duosiu
jog atsinoresi apipleszineti ne
gyvėliu!
“ Tai k a 1 bed a ma s, pagr ie be
joja per pusė, paguldo in gra
bą ant vietos numirusio, antvo
žu uždaro, pats atsisėdo ant
grabo ir lauke kol iszšidienis.
Spardėsi nebage gana, bet
negalėjo iszsigauti. tame pra
dėjo kaime gaidžei o* iedoti ir
szviesa pradėjo persimuszti

<? .■

.■

Pilietis Valstybes Sekreto
riui rasztu, afideivito formoje,
turi prid
priduoti
uoti aplikacija del
pasporto. Privalo nueiti in sa
vo dist rikto natūralizacijos
teismą ir padaryti afideivita
priesz teismo rasztininka. Jei
gu aplikanto mieste randasi
Valstybes Departamento agen
tas, tai aplikacija gali būti pa
daryta priesz tokio agento.
Pasporto agentai randasi Chicagoje, Ne\v Orleans, New Yorko , San Francisco, ir Seattle.
per langeli in lavonine.
Aplikantas privalo su savim
Negyvėlei gulėjo VISI SU | vestis liudininką, kur galima,
vartyti per vagilka.
Amerikos pilieti, kuris gyvena
O tuom laik gulėjo vagilka teismo jurisdikcijoje, ir kuris
grabo ir sunkiai dūsavo. Ant seka koki nors pripažinta už
galo atidaro grabu duobkasys siėmimą. Advokatas arba as
kad iszleisti.
muo, kurie tiki gauti, arba ku
Magde pasijudino — drąsi, rie gavo, užmokesti, už tarnys
niekas del josios nesistojo puo te negali būti priimti. liudinin
lė duobkasiui in kojas ir pra- kas turi pažinti aplikanta nors
sze susimylejimo.
d vie jus metus ' priesz padavi
Duobkasys pasigailėjo nelai mo aplikacijos, bet iszemimas
mingos vagilkos ba pažino jo padarytas nekurtuose atsitiki
sios baisu padėjimą jog ne isz- muose kuomet aplikantas yra
gero apiple-szinejo numirėlius, indent if ik uotas. Su aplikacija
paleido.
reikia pristatyti dvicjas ant
Daug metu praėjo nuo to
plonos popieros fotografijas
baigė senas Juozas. aplikanto, nedaugiaus trijų colaiko
Magde jau senei pas Dieva il liu platumo ir trijų coliu ilgu
gai jiji gyveno ant svieto, nes
mo. Viena fotografija reikia
pasitaisė ir buvo nobažna lyg prilipdyti prie aplikacijos, ant
smert.
užpakalio, ir ant kitos, apliPo josios smerties, kas tokis kantas turi pasiraszyti savo
apie lavonine vaitoja ir bala
dojasi o žmonis sako, jog tai varda bet ne pro veidą kas su
darkytu fotografija.
Magdės duszia pakutavoja
Amerikos piliecziai ♦ girnųPUIKI MALDA-KNYGELE
šieji Suvienytose Valstybėse,
“ANIOLA3 SARGAS*'
privalo su aplikacija pristaty
Viso* reikalingo* maldo*. Litanijos.
ir tX Puikiai apdaryta minksatai* ti gimimo metrikus. Naturali•karinai* apdarai*, auksuoti kraustai zuoti piliecziai turi pasiunsti
Preke *u prkiuntimu tiktai 81.50 natūralizacijos popieru kopija
W. D. BOCZKAUSKAS - CO..
• arba certifikuota kopija teisMAHANOY CITY. PĄ
i

•.•

Linksmas Pavasaris ir Szventos
Velykos jau Artinas
Dar kaip tik laikas pasiusti savo giminėms keletą
dolariu. THE PENNSYLVANIA EXCHANGE BAN
KAS (būvės Baltic States Bankas) vienintelis Lie
tuviu Bankas rytuose, specialiai jriunezia pinigus in
Lietuva litais ar dolariais, paprastu budu ar kablegramu. Už kablegramu persiuneziamas perlaidas reikia
i» primokėti tik 75c ekstra už kožna perlaida, nežiūrint
ar didele suma ar maža. Siuskit per musu banka, kur
geras patarnavimas ir pinigu persiuntimas yra užtikrintas, nes bankas už tai atsako savo kapitalu ku
ris siekia suvirs* < dvieju milijonu dolariu.
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KALĖDOJANT PAS DZŪ
KUS,

i

mo rekordo. Bus sugražinti po
peržiurojimu. Parasza's ant apiikaoijos turi būti vienodas su
paraszu ant natūralizacijos
certifikato, kitaip, reikia pri
dėti paaiszkinima.
Ateives, kurios isztekejo už
Amerikos piliecziu priesz Rug.
22, 1922, ingijant Amerikos pi
lie tyste per toki isztekejima,
privalo pristatyti savo vyro
n n t u ra I i za c i jos ceri i f i k a t a arba certifikuota kopija teismo
Kokie tie vvrai navatni
rekordo, turi pafeikszti kad ji
Tai pasakyti negali,
nai yra žmona arba naszle to
Jeigu ant kokios merginos
piiiecrio, turi praneszti kur ir
piktumą turite,
kada jiis gimė, faktus apie jo Tuojaus norite padaryti baika
atvažiavimu, natūralizacija ir
Ga žd ina te, su Ta ra d a i k a.
gyvenimo vieta, taip kaip rei
Tulikais ir davadna,
kalauja instatymas kuris valdo
Geru teveliu mergina.
aplikacijas naturalizuotu pi
Su bile kokiu “kreizin
kreizin” noliecziu. Ateive, kuri isztekejo
užsideda
už Amerikos pilieczio po Rug.
Tai jau gana,
22, 1922, ir pati noiszsiemo piTuojaus bjaurei apie ja
liety^tes popieras skaitoma
apraszo.
ateive ir negali gauti Amerikos
Nepalieka floros nei laszo,
pasporto. Jeigu aplikantas yra
Kad niekam netikus,
vaikas naturalizuoto pilieczio
Nuo visu atlikus.
ir reikalauja pilietystes per
Ir isz geriausios mergeles,
tėvo natūralizacija turi prista
Daro nedorėlės,
tyti natūralizacijos certifikata Mann sakalelei tai negražu
ir vi’sas reikalingas žinias apio
Už tai verti lazdų.
naturalizuoto tėvo gyvenimą.
Juk mergina ne del visu.
Valstybes Sekretorius iszDel bile paszlemeku vyru,
duoda pasportus vieniems me
Neužmirszkite kad asz nu
tams, bet galima tuos paspor
manau,
tus atnaujinti viena arba du
Ir gana gerai žinau,
sykius, paskutinis iszsibaigiKas danesza teisingai,
mas negali būti ilginus kaip
O mclagysėziu nenoriu.
dvieji motai nuo iszemimo die
*
♦
*
nos. Reikia mokėti $10 už pas
porta (tai yra, $9.00 už paspor
Sztai paprasta naujena,
ta ir $1.00 už iszpildyma apli
Jeigu mergica apsuko vaiki
kacijos.) Reikia mokėti pini
na viena,
gais arba “postal money ” orVienas pacziuotis norėjo,
dorių. “Postai monev
Ir jau keli užsakai iszejo,
*r ” orderis
turi būti padarytas del iszmoPinigu merginai davė ant
dreses,
kejimo Disbursing Clerk of the
Department of Štate. Pinig- Ba sake kad jau ji ncpameses.
Mergina pinigus paėmus,
laiszkai arba ezekiai nebus pri
imami. Teismo rasztininkas ar
Kitaip apsimislinus,
ba pasporto agentas pasiunezia Norėjo isžrunyt in kita miestą
aplikacija tiesiog in Valstybes Bet pas vaita likos nuvesta,
Gavo ka norėjo,
Departamenta. Nereikia mokė
Bausmia užsimokėjo,
ti pinigu už pasporto atnauji
nimu. Naturalizuotas pilietis Ir da didelia sarmata apturėjo.
kuris praeityje turėjo Ameri
♦
♦
♦
kos pasporta ir nori praszyti
antro gali pristatyti sena pas Kada iszeina vyras in darbu
Tuo džiaugėsi boba,
porta vieton natūralizacijos
Duris užsidaro,
certifikato. Bet jeigu a plikan
Girtavima daro,
ti s yra czibn gimęs pilietis,
jam reikalinga tik paminėti Vaikelius savo lauk iszvaro,
Viena karta vyras isz darbo
kad pirmiaus turejas Amerikos
parėjo,
pasporta.
In stuba ineiti negalėjo,
Kuomet aplikantas nori va
Valanda už duriu stovėti
žiuoti Europon su savo žmona
turėjo,
ir nepilnamecziu vaiku, užteks
vieno pasporto. Tokiame atsi Szeip teip pas boba insigavo,
Ir labai negražei rado.
tikime kiekvienas asmuo pri
Isz to susirupeziavo,
valo pridėti prie pasporto apli
kacijos dvi fotografijas, patar Riksmas, klyksmas pasidarė,
Na ir iszvare,
tina pridėti grupine szeimynoš
Kas ten buvo nesakysiu
fotografija jeigu ant fotogra
Del saves pasiliksiu.
fijos visi veidai aiszkus. Mo
ters pasportas gali inimti jos Oj tos kertdes ir munszainutis,
Tai geriaUses prietelutis,
nepilnameczius vaikus. Žmo
Kada girtavimas nustos,
nes tūri fn laika pasiunsti ap
Bobeles bus kitokios,
likacijas dėl pasportu. Patarti
Bet kolei girtuokliaus,
na praszyti pasporto nors sanTa i vyrai su bobom rodos nevaite arba dvi sanvaites priesz
• gaus,
iszvažiuojant.
Vis juos apgaudinės,
Svai’bu naturaliznotams pi
Kada tik proga turės.
liecziams apsipažinti su instatymais ir reguliacijoms su ku
♦
♦
*
riais susidurs svetimose szalyPalmer strytas,
se. Amerikos piliecziai, sveturArtistais apervyentas,
girne, ir ju vaikai turi sužinoti
Ten visokiu funitu padaro,
ar nebus priversti tarnauti miIr buna juoku b’o galo.
litarisžkoj tarnystėj arba už
mokėti bausme už netarnavi- Mergina ariu tu kok iu padaro
Nei? ir vaikinui padavė,
ma sugryže in gimtiną szali.
Kaip ižgere,
Kaip tik greit Amerikiecziai
Už krutinės nusitvėrė,
atVažiuoja in svetima szali tiv
In stėnas kabihosi,
ri siižinoti apie vietines polici
Ir draskėsi.
jos registracijas ir 1.1. Ta gali
ma dažinoti nuo vietiniu virSzininku arba nuo areziausio Geriau kad meVgicos tylėtu,
Amerikos konsnlio. Yra su Vaikinus pas vaita rieskunstu,
,
Ka abt galo,
prantama kad asmenys važiuo
Tik sarmata pasidaro.
jant in JFinlandija, Vokietija,
Vengrija, Lietuva, Luxembur- Vaikinui ne daug, kasztavo,
penkis doleriukus
doloriukus už
užmoga, Holandija, Norvegija, Lon-( Tik Penkis
kija, Rumanija, Szyeicarija, ir! ________ r' keti gavo.
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500 LITU $51.75
LITU $5.50
600 LITU 62.00
LITU 10.75
1
700 LITU 72.25
LITU 21;00
800 LITU 82,50
LITU 31.25
900 LITU 92.75
LITU 4L50^
h 1000 LITU $103.00
Prie srito kurso jokiu primoksimu nereikia.

50
100
200
300
400
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Duobkasy*' inaižiurejo gerai | Teip pat siuncziam pinigus in visas pasaulio dalis ir
parduodam laivakortes ant visu linijų in Lietuva ir
in veidą, ir pažinias, tnre.
ida Lietuvos ir prigelstime keleiviams kas tik feika- J
Tai tu, Magdėj . O tu valinga kelionei. Kad ir trupuoziuka isz kelio bet apsigilka apipleszinejf ^Umirelius!
J ugosla vija, turį; uį&sįręgis truo •
Veidmaine
mine!! ka vaikinus paiki- į moka pas mufl kreiptis.
ANTBARDAVIMO.
nj^* asz tave pamokysiu! < . l i npiitž
ti su, vietiniais virsaininkais.
f' — O Dievulėliau r o Joneli!
Narna? del vienos familijos,
—Foreign Language Inf. Service.
f
I
294 Eighth Avė. ■ ■; New
NėW..Yorfc
Yorit"r* ant viso* 1001 ant kampo prie
susimylėk ant manes!
Must?
. Wi■ • .
No. 4Š6-438
Centro St..Atsiszoiipyneles net dvylika, vai*
Bankas atdaras nuo 9 iki 5, o suimtomis nuo 9 iki 7.
I
szaukite in ° Saules” ofisą.
gyti nori/ o nieko ne turime, te-1| 22£SSSwHSSS55CSS5S5SESSSSESS83*SKSBE9tKSSBSS3C&felSS33BB39l
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Kiek Dievu?
Tai gal trys.
I
Kokie?
Ponas Dzievulis, Matki
ir szventas Antanai.
Kuris vyesnis?
Na! — Ponas Dzievulis.
Taki jau senas! Tai, rutela, dar
asz buvau maža, o Jis jau buvo i* i
ne ponaitis, cik ponas.
I
— Na, o kada Dievas mirs- I
— Taki jau butu czesas, tik
ne susaule gyvens.
— O tave bobų t, in laidotu ! I
ves papraszys?
— Vargu bau'nueieziau — 1!
1
senatve, rutela, senatve.
■iiJI
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PAVYZDŽIAI LIETUVOS
LENKU KALBOS.
— Ide do jednogo pokoja,
pacza (žiurin) samn rura plerpoczi, ide do drugiogo pokoja
ziegarak z dlugiin popirlyklm
po zasoiana bikžuji....
— Ot kiedy loji deszsz, jak
z viadrn. (’i pani suka?
— Ja suka, ale moję kustka deszcz zliauszv...
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PAAISZKINO.

‘ įl

Kareivis jodamas per kaima ' 1
paklausė vienos žmonos kelio
I
— ir gavo szitoki patarimu:
‘Tam, tam, patvora m, tvoros
gala prijekala pakrivikszt.
pakrivikszt.-”■
Tai yra, jok, jok patvoriu, pat
voriu, kaip prijosi tvoros ga
la — pasisuk.
IeIi
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SERGANTI ŽMONES.
KREIPKI TĘS PRIE D R. nObGENS,
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS.
ATSAKANTIS IR GREITAS
GYDYMAS PER NAUJAUSI
ISZRADIMA IR SPASABA.

■
į

.1 ■

a
ii

MAHANOY CITY bu. kuiną Ularninka 30 E. Centra St. ant antro flo*
ro. Ofiso valandos: 9 ryto iki 9
vakaro.

RODĄ SUTEIKIA DYKAI.
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DAKTARAS HODGENS

H
i:H

Philadelphia Specialistas.
(Jžaitenejusiu ir Chronisslra Lifo*-

Eikite ten kur esate tikri kad jau
site tvirta rodą ir atsakanti medikąliszka gydymą, per daktara kuris turi
daug metu pasekmingo praktikaviwo.
Gydymą ka aplaikate nuo manea yra
gvarantuotas.
Jalgu esate silpni, nrrvisekl ar li
goti, nedarykite tos klaidos ka kiti
esą padare, atej kite pas mane Ir pa
slaptingai pasikalbėsimo. Lankti yra
pavojinga.
Viduriu netvarkos, aptrauktas lie*
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, gazai, svaigulis, silpnumas azirdies, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti
Odos lifos, iszberimal, papuczkos^
dedervines ir kitos odos ligos greitai
pasiduoda per mano gydymą.
Silpni vyrai ar pajėgos jusu jauny*ir silpni? Ar stokas jums drūtumo,
mitrumo ir pajėgos ka gamta jumv
paženklino, jaigu teip tai matykite
tęs jus apleidžia? Ar esate nuvargę
mane.
Rumatismas visokiuose padėjimuo
se, teipgi isztine ir sztyvi sulenkimai
pasiduoda por mano gydymą.
Ar esate nervuoti ir trote nuodeju, silpni ir nuvargę, pailsę is* ryto,
be ambicijos, b© gyvumo, trotinat
ant vogos, silpnos atminties, sarmatlyvi, greitai pailstat, pikti, iazblyazkusia ir iszberimai ant veido, pailsės,
nuvargęs, skausmas paežiuose, skaus
mas kauluose, skausmas gerklėje,
štokas energijos. Todėl nelaukite.
Pasekmingai gydau katare, astma,
dusuli, užima galvoje, trumpa girdejinia, isztynima gerkles (goitre),
kraujo, odos ir speciales ligas pilvo,
inkstu, kepenų, pūsles, lumbago ir
neuritis.
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Atnlkitn gausite rodą dykai. Po tam

iszaistkinsiu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantis yra mano 8j>asabas gydymo. Padekavonęs nuo dak
tarų,

taru, lojoriu ir dvasiszkuju. Tie gydy
gydy-*
mai patvirtinti ir rokomendavoH pe^
puę
garalngiausius Europos ir Amerikos
Specialistus:
"
TAMAQUA Daktaras Hodfena bū
ni koŽna Seroda ir jo ofisas tenai*
yra po No. 44 BROAD ST. Ofiso va
landa* nuo 9 ryte iki 8 vakare.'1
■ 1 r it ‘
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Plymouth, Pa.

ŽINIOS VIETINES.

-

Pranas

m

ii

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

OUBU®

įPrtrtMM

eA

SUVIENYTŲJŲ VALSTY
BIŲ KRASOS TAUPYMO
SISTEMA.

no pa liudijimo (e e r t i f i'k a t o).
5X
5^
■
Sklaris isz Mahanoy City, sz.ia
X noszimezia i | iradeda ma ro
iF
• r
Subata, tai vra 28 Kovo atidakuoti nuo pirmos sekanczio
M
f
BCadingo kasi k los su- rys nauja mėsini i)’ valgomojo
menesio dienos po pasidejimiu,
stojo dirbti Seredos vakaru ir tavoro sztora po Xo. 617 E.
“Visas iszleidas apskaitlia- ir gali Imti iszinokami suėjus
r'1 /
įi'
7' ' '/ >>
i
kaip rodo> tai szia sau vai t o jau Main ulvezios.
Ponas Skhtris vu.s ir apmokėjus, niekados ne kiekvieniems pilniems metams,
/z f
i
Mmrz
-b
daugiau nedirbs.
J
yra senas biznieris ir supranta nžmirszk turėti liekama cent n; taip ilgai, kol pinigai yra lai
*
4
Seredoj buvo ir Head kaip žmonim
patarnaut visa tada busi laimingas.
komi krasoje.
iW
;
‘
r
|
&
.7
f
R
t
ingo kasikiu pede. M uszt iiiiu me ir mandagus del visu. Xau-|
Benjamin Franklin.”1
I
£ į »i
rW
Slaptumas.
I
J f■•■■A/
Wjį '
’ ■» ;t1
ir pesztinin buvo invale>. Vie jas sztoras Ims vadinamas kaiSuvienyt uju Valstybiu iszti
K ra sos
vaidininkams
u z.
nam vy rui net ir aki laukan isz po “Citv Cash Meat Market.
kilnumas ūžtikrina su mokė j i drausta iszdtioli kam nors iu
galvos isZsiiinit1. Daktarai tu nžkvieezia visus idant atėjiu iv|n)n sudėtu pinigu krasos tau
iro:
formacijų apie kiek kimo pini
..4
!
1..
I.
.
.
4
.a
aan./lMimt
n.KlI/iM
atsilankytu pažiūrėt
1naujos pymo V iet ose.
re jo užtektinai darbo.
X?
pa side j u
padėta;
liktai
■
gu
.Jonas . Pierson, siipre vietos ir susipaž.yt. Pardavinės
>W: ■ ■•
perkant In^ormacMos Apie Suvienytųjų j šie ms teprivalo szias žinias sir
!>
nes
, dentas Keadingo kasyklų, likos kanuopigirtUso,
Valstybiu Krasos Taupymo įteikti.. Jeigu tekėjusi moteris
siižei-rtas 'runnel Kidge kasyk- už kesz snezedinsite pinigą ant i
»•
turi pasid<‘jiisi pinigu krasoje,
Sistema.
Mietas.
losia per nupuolimą akmens kož.no dalvko.
I
t
Suvienyt uju Valstybi u vai jos vyras negali in tai jokia
B
«SU>
Likos nuvežta/ iii Poli svilles
v
t
v
bildu
kiszties.
<
Hazleton, Pa. - Darbai ge- džia pageidauja, kad visi žmoligonbnt i.
Ii <
■4
savo
pinigus,
ir
1
r
’
yvena
maltaupytu
Krasos
Taupymo
Ženkleliai.
t Panedelio nakli, A-Jilam ra i ejna, žmonelei n. ................ .
A
PMJ j
’5v*xMVVz;
parūpina
saugos
vielas
žmoni
u
cflf
i
Sumas, mažesnes negu vicdo ligonbuteje mirė Leonas, 26 szei i r snt ik ime.
jix'ii’V,.
taupy
mams.
c
Szv. Juozapo draugystei
metu mylemas sunns Tadeusz »
nas doleris, ga Įima taupyti
Krasos
Taupymo
perkant
Visockiu 339 E. Pi m* uli. Pali suėjo 20 metai nuo kada užsi
Pinigu Pasidcjimas.
ARE0PLANAI PASEKMINGAI SUGRYŽ0 ISZ ILGOS KELIONES.
ko ditleliam nuliudimia tėve dėjo ir sz.iadien stovi ant drūto
Xorinl ieji pasidėti pinigus Ženklelius po 10 centu kiekvieana diena isz
Idant iszbandyt nauju- valdis/kii arooplanus, dvikka ma"ziim
kapitalas auga ir krasoje gali kreiptis in arti- nas. K ra sos 'Taupymo koreziuliūs, penkes sesules
sesutes ir vien.i pamato.
Miami. Floridos in X e\V ') o r k u . \ i - i a d 1111 \ o 11 gi l keli'me pa ''‘kniin r f•
broli. Laidot lives a t si bus bada i aeziu Dievui ir musu globėjui minusia k rasa arba stoti kur k e, su dcszimezia
deszimczia ženkleliu,
Su botoje su bažnytinėms pa Szv. Juozapui kad musu drau placziau bus viskas iszaiszkin- prilipintu prie jos, bus priima
maldoms Leiikiszkoje bažny gine nepakriko. 5 ra tai viena ta. Gyventojai vietų, kuriose ma in vieta dolerio <*ir tai kai/
ežioje prie kurios velionis pri tine bažnytine draugavę in ku- krasoms priimdineti taupymui po pirmas padelis pradedant
M'
y
£7-gulėjo. Graborius Sakalaiiekas rin \ isi privalo prigulėti, nes pinigus, gali pasidėti artimiau taupyt i, ar lai pridedant prie
r ■+
j
apla i ko paszialpa laike sužei- sioje krasoje, priimanezioje to jau sudėtu pinigu, arba gali
liŽMeme laidot n\'ein>.
.J
ę- -s
limo
ir
posmertines
500
dole(
Ket vergo ryla '.miku<
■p
k i us pūdei i us (depozitus) ir būti iszkeisli ant pinigu. Kra
¥
&1' 4'-F ■?.
1
'Taupymo
koreziukes
su
farmerio troka* >uva/.inejo tri rin. Draugyste geisdama padu I vietinis krasos virszininkas pa- sos
M!
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jų metu mergaite < > ’< 'oiuieil ryt i geradejy-te del norineziu ; tarpininkaus nuteikdamas v ii Merkiam OS dovanai.
■
wSi
sumažino insira- sa s reikalingas žinias.
aut \V. Railroad nlvczio-. Mer insiraszyt i.
v. M.
y
1
T
f
Krasos
Taupymo
Bonai.
sz.edolerin
per
sz.yma
ant
ga 11 j tuojau mirė nuo >u/.eid'
S
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■M
Kiek
Galima
Pasidėti.
Taupytojas
pinigu
gali
isz
J
n
ž.
|
szis
menesius,
*
Draugyste
,.>X'
nri. Parmeri a re-zl a voj« •.
1
i
r
$2,500
I
m
a
in
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t
i
arba
jos
IJH)
yra
mažiausiu,
visa
suma,
kvieczia vi.-iis insiraszyt i. nes 1
'<‘7 vt
<>v
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80$? ft t
Bai-i ii'la 1 me palik t i t ure- ra m \ l>e ne lik pats, bet i r į.' va d i < I ž i a 11 s i a suma kokias dali, in tam t i k rus Su vicn\ t u
hLi
z
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Vulkano ka -\ k I o - i a l'tarni
'l’aiipymo
uele m* Ims apleista ka- nori gali pasidėti krušoje1. Valst \ bi u K ra sos
.i".i" -zeiin\
•
H
diena apie pirma valanda į P » laike nelaimes. Tiejei ka ne yra Padėjus taupymui pinigus, isz bon ils, sumose $20.00, $11)0.00
įj8
iųp. Ji ■ i", ■ * v. t?-TW*l
rxA^
pint. Tr\ s ;iuglrka'ei dirbdami vedia, lai) <<• nelaimes t ures pri - duodama tam tikri krasos re r larba $500.()l), toki bonai ai ne
7 ’ ;v vOlfeT
T’-'f
1#
sk idmore Vedle, penktam leve z i 11 ra ir p' isiųertinia ir nerei- tifikatai iszraszyli taitpyloj sza 2’jG. l ’ž k'idk perkama bo 
iL
!»
i
įj
ĘĮ
- < le, parengė
.Lit
K-ys
w• &
-zuvi ir lanko i-z
rinkti'1 aukas a 111 palaido- vardu, kurie skaitosi paliudiji on isz visos sutaupytos sumo>,
t.
«n||
5’3-^
s/ovimo. S n dideliu tvilkomu jinio o ir g.ispadines greiczian mais. Szitii paliudijimu negali ant tiek sumažina visu sudėtu
r*^'
^E:.'
>
ftZ.m is Mz^zove. bet i-z skylgs priima ant bardo tokius ka pri ma parduoti ir negalima kitam pinigu suma ir taupytojas ga
$ % *J‘ ■,'77 M
X J? > JTF- .c
i«
prasimn<ze vanduo Kz ■'<•1111 ka guli iii draugvste. 'Todėl pata pav(‘s*ti. Jei atsitiktu juos pu Ii tolinus taupyt i, pridedamas
h
h.
ų. -1. v
,fĄwi
‘
—
w
SaSlAuLuSfi
sykiu, ir be jokios pra-argo< rimu
a r ha JvigU prie liknsiiijii pinigu pakol su
\ Isieli; - insiraszyt i m mest i, sunaikinti
visiems
RUMUNIJOS KARALIENE MYLI GAMTA IR SAVO PAD0NUS.
nuiienze mJaimingus i-z bru draugyste Szv. Jiiozap< i
S
$2,500.
t
apt
u
ma
vėl
pasiek
iszduodarna
t ne
Karaliene Mare isz Rum unijos ir josios jaunian-e dukrele, karalaite lleana, pasiredia
to. Jnjn kimus at rasta vėliau. jaus.
:
nauji paliudijimai.
Perkėlimas Padėliu.
Ii ant ĮiK'Vii'i prisižiūrint puikiems
in tautisz.kits parėdus nes myli juo s daugiaaše devet i.
Kompahije daro tyrinėjimus.
Kaip Galima Atsiimti Pinigus, i Padėliai perkelti isz vioim
Liukams ir kableliams nvo te v\ tie-'. Josios lankei ein i iu ka Inu- drauge >11
-u pienuminis
Xelaimingi kurie liko- m
—
John
Pa

Brooklyn, N. Y.
avim Mot ere-, la i ka aržios ilgas lazdas, yra tai piemeni'/k"-. t rin bos u kurioms szuke avis
Sutaupytus pinigus galima paszto in kita be sustojimo
muszti yra: Juozas Sadeika,
porelis, 7 metu. gyvenus 27d
namo. J uju bal.-ai duodasi e, i rd et net už sept yniu ni \ liu. Karn liene Mare yra viena i.sz p;(toS. 'fentli uli., apie 40 metu, ku Front St., mire Kovo 1b, laido kada tik norima atsiimti, pa niioszimezio ir be jokiu iszlai
ginusiu karalieiiiit visoje Europoje ir siisigiiiiinia\ 11- -u \ 1 -o n; karalvstems. Yra dora ir
ris pribuvo in Amerika jaunu tas Kovo 20 d., isz kum Kodžio reikalavus isz tos krasos ku du pasidėjusiam.
I
niieluszirdinga motore.
vyruku, paliko serganrzui pa* bužnvezios, Kalvarijos kapinė rioje yra sudėt i. Pinigus gali I
Paaiszkinimai.
Radio Po Žeme Prigialbes Ižgialbejime Gyvascziu.
ma atsiimti asmeniszkai, per
ežia ir penkis mažus vaikus. se.
Reikalaujant platesniu pa
Xe\\ ma rkt-1, \\ . Va., a na d n* ilU ai sibu v i nėjo i>z.l »a nd\ ma 1
ingaliotini
arba
laiszkii
pa
re
iJohn ITiggin-, 49 metu. 8(i7 E.
ai.s’zkinimu apie Krasos Tmpy
M. Ludskis, (>0 melu, gyv<'
radio po žeme t ikslo siiradinu > n zurini it n darbininku kok
I
i".i
kalavus.
Mahanoy Avė., paliko paezia. n»‘.s .539 Grahajn Avė., mirė KoS5S®« W
m b {Sistema, galima gauti kiek
l ietoj jieji randasi. Badio da ve | »;i -rkmiiK a i-z.l>and\ inai did'1
Ii # .
3 .stilius ir dukteria. William v o 12 d., laidotas
Nuoszimc^iai.
Ko\ o 14- d., I
vienoje krasoje arba atsiszan
lioji1 iirvoje.
Thicker, 51 metu, 10112 !•:. Pine Alyvų Kulno kapine sc.
y
Mokama po 2rn ant metu del kiant prie Director, Postai
t
11
‘JT
<**
ra,
t
TU
.^'<v
įI f
MT
!>W?
uli., buviisis koiisiilmona . pa
♦r
t,
WIF:Z
Marv Va lovon is, am. 22 die-j sumos iszraszytos ant kiekvio Savings, Washington, I), C.
A
IMT
į. *■*A 3
liko paezia. dukteria ir siinn.
4
v
/
B
nu. gvv. 522 AY. 29th St., mire*
;5 Rii
Fotografas ir MĮalorius
FAKTAI KURIAS PRIVA v. i
Ko\ o 1S d., laidota Kovo 19 d.,!
t
Važiuoja in Lietuva.
LOTE ŽINOTI.
Szv. Trejybes kapines<‘.
"*■
- II
I
h
I
Z
Mary Miller, amz. 7 menesiu,
w J >.. t j
Buvęs Phiiadolplpjos fotografas :
< 1i
M
į
T
lolori.s
yra
justi
geriausias
trecziu
kartu
valiuoja
Lietuvon.
gyv. 418 Suydam St., mirt* Ko
' I it
1’
y<> '■
‘ z'¥
Xrdoliojr prasidėjo Sz\ .
• ?1
1022
inetais
del
900
sziinln
Ameriprint
ei
i
Mokslas
yra
galybe,
1
s.
* w
i.
vo 17 d., laidotu Ko\o l!t d.
f1
Juygio bažn\ ežioj*1 4<> valanda
■ kofl Lietuviu sanžiuingai patarnavau Jeigu žinote krti| i ezedinli do
t.
I
l
1
Kalvarijos kapinėse.
\ į Į
nufotografuodamas j uju gimines Lie- •
:J|?. visada galite I uret i
-į
pamaldos, kuriom
ilž.'.i ba i ge
: / -L/
r«'1
7
V
Kastantiuas Yuodeki>, -17 me tuv’oj, Suvalkų ir Kauno redyboj.
' <*
l’tarni ūke. I >a iigylu1 ž m <>11 i 11 tu, g\ v. 23 Bridge St., mire Ko
•z
Jeigu
J
e i g' u rei k a la u.si t e
Dnug kas siuntė pinigu nusitrnukt priet ei i 11.
f rj
'"7
1 pa.vjnaudojo i>z p»>
|o> progo-. vo 17 d. Liberty, X. Y.; kanas l»nvcikslus, bet ju nesulaukė. Lietuvi! kokjo tavoro kuri mes pardirnO U51' i"
•£ ž
Kzie kunigai prigialbejt> pra
randasi 11 Jefferson St., Yon Jeigu nori kad Lietuvoj nutraukeziau danu1, ateikite < i suezedi ilsite
j :
’J
tėvuku,
broliu,
j
pinigu.
n
hasz.cziui Dnmeziiii: I lobi nūs, kers, X. Y. Buvo laidota Kovo fotografijai jusu
I
‘
a
rd
uodą
me
I ’f
visokiu
,
.
I J '' • • *
’1 •
i
sėliu, triobhs< su gyvuliais, ar myli-' •|<;lpn
Shamokin; Bukimas, b’rark 21 d. Szv. Juozai H I
ko
>
naminiu
rakandu,
g
n
'V
;V
i
ka pi nesi1, liną vieta tavruKzyk tuojaus pilna advf. 7^
Ville;
('<»aIda le; \ onkers, X. Y.
K leVeiUH.
•
‘’‘T
II re.sa ju.su
giminiu FJetuvoj'*ir savo geležiniu daigiu, klijonkn ir
y
t ‘ze-na, Ma Imlioja us; Va lan
’u
Mr-Mi
adresą,
njrcsn, nes Amerikon sugryžes ru mažių karpetu, fonografu ir t.t.
df
ANT PARDAHMO.
< te
r>
d
ežiu na s, Girardville; Karuliu
' A A4
denyje 1925 m. prisiunsiu prabas. Ateikite priesz Velykas o g('AT I
11
Pamate šampa lūs duosite užsakymo. riau galėsite' iszsirinkt i. rTeipMinersville ; M iež\ iiiska-'. Si. I
(Tair; Xanorka ir Szupsziiis j . Vi.M naminiai rakandai t for- Pinigu nnt rankos nereikalauju. Ne- gi pataisom semis foru v ežius
kA$
nieziai) j>aI '-mIuim|,i po mirti reikalausiu pinigu ir Lietuvoj nuo
. .
. .
IffS'
kas, Sugar Xotrh; Kanlakis iri
justi giminiu. Aplankysiu visus Lie . ir kitokius naminius daigins.
k
’
ilev.
Di'•lam
I ;/
Xorintieji
< 'zi pnkait is i->z Philndelphi.i, Į
tuvos
tolimiausius
kampelius.
L. WASCH (Yvaskeviczius)
pi rk t i p i L ia i at -iszalikit ant
f.
A
ir pralota- Marie ja neką <
V. J. Stankus, fotografas,
»
Upholstering and Hardware.
(t2G
I ad re -o.
70 N. 7th
St.,
Liet u vo-.
4^4
p.
t
i
1139
Knit.
IVTnhnnnv
Stt
1139
East
Mahanoy
St.
2o(i K. Mahanoy Avi1.,
t.2C)
Kelios >anvail( »> a d ir d I
(Ant skersynos, 12-tos ulyczios)
----------------------- Į
Mahanoy t’ity, Pa.
Mare Gataveckinto
apleido
i
ap
MAHANOY CITY, PA.
W ■>
I
ANT
PARDAVIMO.
~~
motina Turko\ Rmi i-zkeliau 1
i
r•
Eta 1
•dama iii Xe\v Vorka. Paskuti Į
■ /A
I
M
Self player piaua^ su loti vo
ma grornata nuo dukreles }| i’ I
I GEO. J. BARTABŽIUS I
laike isz Niagara Falls, kurio leliu muzikos parsiduo> pigiai.
JLietuviszka Užeigos Vietai
je aĮireiszke molinai Imk jiji Pianas k;iip naujas. Xorintifji
i
Arba Kotelis.
J
isztekejo už kokio lai Ander pirkt i at^iszaukit ant adreso.
I
Mike Danila,
son. Bot raszyta groniala pa> '
Pinigu ir Laivakorcziu Siun
Jnrksons Village,
i
dūk rele sugryž.o adgal. Mot ina I
timo in Lietuva Agentas.
Mahanoy ( ity, P i.
laimi nulindo ir labai su-irupi :2d)
1
/
m lama
nūs nežilu
nežaiKMlama
kur J<1>|O"
ANT PARDAVIMO.
i
Lai PAUL
\
dukreles dingo. Jeigu 'ka S žiEXPELLEKIS
t
EXPELLEKI
■
vĮ
Praveja
Skausmus!
•
notų lai nnliiidiisiai motinai
O:> V
F
. I . !,e Yrc',4i ta
*l'. nuu
kad SIS
Jh
7> a keru farma, SU
su keliais
t
'“U'.
498
WASHINGTON,
ST.
y ■
F
C
t
c
b
č
t
i
n
u
s
hnnncntAs
persisunktų
lUbincntds
prarto^za ant adreso: Morta szimtais visztn, su vaisingais
r
i
L per od^ j pat t.j vietų, ii kur
Ar
NEW
YORK,
N.
Y.
f
,
paeina
Gataveekieno, l’urkev Run, medžiais, 3 r.mvles nuo Mahar
. - netimaRumai.
- ■
l ain-Kxp<Ilerij palengvina kraujo
Teleponas: AVaker 4335
/j ‘
į
Shenandoah, Pa.
0
sukcpim.i i- atsteigia normali
•J
d
noy (’ity. 'E^ikama vieta I ./»e •
kraujo tekėjimų ^jKiamin.
;4
>r Vi: ai
X5c l?\70c vaifttinčse. Tėrnykite, kad butų
!
MI
tuviu kuris i^iretu užsiimti ati
Inkaro \vai«ba5enldiu ant pakelio.
■I «i7 •Ty
®*k'' :,v
Baltimore, Md.
Kazys
V.
A
D.
NEUTER
&
CO.
'Taipgi
Ford
visetu.
ginimui
H
l)erry & Siuth 5th Sts.
Iii
Getz ir Arthur Sansreget, ku automobilius. Atsiszaukil in
.• \ Brooklyn, N. Y.
I,J!
H
rio buvo užpuolė K. Liutkaus ‘Saules
2t.
Saules” ofiaa.
h
ezoverykn krautuvo ana savai
Lietuviszkas Skvajeris.
PARSIDUODA FARMA.
PARSIDUODA’ NAUJAS
te, gavo po 12 metu mm teisėjo
H
' NAMAS.
>r*te a <v
P. /i
Arthur Ktump.
B F i;
Pristato vestuvių laisnus, toipgi
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George J. Bartaszms

i

hi
m3
pį jį Į.
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Juozas P. Milauskas

I ’

*

* Westfield, Mass. Xedolios vakaru ant Main ul vežios
automobilius tranko iii Joną
Jurkazaiti, 35 metu, siilauždajom nbi kojas, deszinc net
(fvtejno8ia viotuosia. Automobilisto aresztavojo ir pastate

Ku tik pabaigtas itiujas na
mas ant vienos famil^jos prie
405 W. South St. Vi^os vigudos ir cimontinis skiepas. Parskilios tiž prienami! preke.
Ant Loskanskas '
405 W. Mahanoy St.

^>1

s

Puiki farma. 50 akicriu arti
Mahanojaus ir kitu miestu.
.Puse mvlcB bu o State kelio,
Wori
viori bndinkni,
bnclinkai, ‘bėgantis
Bėgantis vanduh. Lengvos iszlygos. Kreip1
F t
ofisą a rita
Sanies
kih\s 1inMb Cfii
ant i\lroso:
P. 0. Box 23
'•te

■'Z'

j

padirba kitokias legaliszkas popioras. Parduoda ir perka namus.
Insziurina namus, fornyczius ir
automobilius nuo ugnies ir t.t.
Tik geriausios ir drueziausios
kompanijos.

Ofisas: 32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.
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MOKSLINČIAI IR AVIATORIAI NEBIJO VULKANU.
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Kittulo.s žmonis bi jo jo prisiartinti arti prie vulkanu bet sziadien su areoplanais užlo>
ko ant pat virszans ir mato vmulanczia smala ir sira ant tuja peklissjku kalnu,, Žilumai su
pagialba arooplanu dabar daro visokius bandynius ant tujų kalnu, naudoje radio
i ir duoda
t.tr'fdni lz.»
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