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BAISUS ATKERSZINIMAS 
MOTERES SAVO VYRUI.
Cour Aleno, Idaho— Mrs. R. 

J. Miles prisipažino buk tai jiji 
yra priežaste savo
ties, per padėjimą dinamito 
radžiuje kuriami4 miegojo. M 
tore pasakė buk jiji padėjo asz

])O
tam uždegė k na t a. Vyras isz 
leke iii padanges draugo su 
radžium. Mrs. Miles turi liktai 
18 melu ir buvo labai užvvdi 
savo vyrui, buk tasai novos 
lakstė paskui kitas moleres.

PRIVERSTINA MEILE.
AVierton, W. Va. — Polici ja 

isz ežia iszsivijo iii Pittsburgha 
paskui Liudvika Danioka 92 
metu, savininka kavines, kuris 
spėka ir prikalbiiiimu iszsiveže 
Mare Nakrinos 1G motu gražia 
studenlo. Juos vežė automobi
liu .Fonas Smala iki Waris, Pa. 
Smala pasakoja, kad Daniokas, 
kuris yra graikas, jam grasi
nės su revolveriu ir liopi's vež
ti. Smala yra aresztuotas ir se- 

pagautas

ga

di kalėjime iki bus 
Daniokas.

SZMUGLERAVO ARIELKOS
UŽ $40,000,000.

W’ashington, D. C. - 
1924 parduo’ta 
svaiginancziii
milijonus doleriu.
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SUBADĖ MOTERIA PEILIU 
ANT SMERT.

Woreest e r, Mass.
musu korespondento). Juzefi- 
na Kroli, 50 metu, likos suba
dyta ant smert per savo persi- 

vyra, kuris alejo savo 
moteria atlankyt i Jcnri gyveno
pas Stella Lemanskieiiia, idant 

kas kiszasi 
spiresi Imk 

farma 'priguli prie vieno ir ki
to, bet moter<‘ ncnori’jo paves
ti vyrui farmos. Kroll teip in- 

subade motore ant 
smert užduodamas jai 1!) bai
siu žaiduliu su peiliu. Lemiins- 
kienia teipgi subado kelis kar- 

Pati siikritus negyva ant
Kroli

szelo, jog

I

I
t Ils.
grindų
sziam laikui
KroH’ei gvveno kitados
Lak.

nogyva 
•ego ir Iv

JOJ“
(r 

nosnerne.
po 94 

u Ii. Webstori ir persisky
rė 191G met(». Velione paliko 12 

Pagal musu nuomo
nių, lai motore turėjo būti Lie
tuvi4, gaila kad korespondentas 
i rupuli daugiau neiszaiszkino 
apie szi atsil ik ima 
tautos motore buvo.
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iISZ LIETUVOS VAGYSTES LIETUVOS 

PASZTE.
Cbicagietis Vf. Dulevicziug 

pasiuntė savo giminėms in Lie
tuva dovanu— žiedą, laikro- 'įi 

drabužiu, etc. j 
Kai jie nuėjo in A’aszku paszta 
atsiimti siuntini, tai pastebėjo, |

I 
ir daugelio daiktu truko. Pašz- | 

pasakos, kini
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I *a veikslas 
land arba 
kožnas , ■Įirilmjianl is

Amm'ika gerai pažysta 
aszaru sala, 

bar mausto ja 
ateiviu stotis, 
ateivius tonais, i<z kur alpiau 

ne.-> tokiu budu daug laiko 
ne I ik 1‘hiropoje bot 

Tada ateivis uotu 
rotu jokio ergelio pribnvias in 
A įnori ka.
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ko, 
suczedys 
ir czionais.

parodo Kilis L 
kadelgardc, kuri.t 

grinori us 
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Isz Visu Szaliu

AMERIKIETE 
PASISKANDINO.
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Rotuliai, Jurbarko

— Pora varstu nuo
iii rytus, lies Rotuliais, N 
mimo saloji4 rado -zi

mot eriszke.
Simai paskon-

deli, rankžiedi,

jog1 siuntinys buvo

X*
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Kalbėdamas ii

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

vandens iszplanta
Matyt, kad yra 
dus, kuri jau visai nrbopažin-

Isz rubli sprj i. kad 
kuri pas- 

Sziline.

rubli
lį

šlama, 
esanti Amerikante, 
kondusi už ponia i t ii“- 
Milicijai leidus 4 Balandžio ta
po pakuvota, toje pal vietoje, 
kurioje* bu\'o rasta.
JAU PAMALDOS LIETU- 

VISZKOS. <

Kazokiszkiai, Traku ap. — 
Ligi sziol bažnyezioj į 
būdavo lenku kalba, 
metus ežia
kiszk'os orientacijos 
Bet dabar 

padavė 
kad pamaldas

lietuviszkai. 
praszy ma

jos vyras atpleszi- 
A įnori kos

Žmons 
szyma,

laikai

to viiszininkas 
siuntinys buvo atplosztas mui
tinėje. Kin iam laikui praėjus, 
paszto viiszininkas iszvijo sa
vo paezia isz namu. Pastaroji 
nubėgo pas kaimynus ir papa
sakojo, jog
nejes gaunamus isz 
siuntinius ir brangesnius daik
tus pusi laikydavos sau. Tapo 
praneszta policijai, kuri pada
ro krata. Pasirodo, jog paszto 
virsziniukas isz tikrųjų tokiais 
darbais užsiimdavo. Pas ji su
rasta in vairiausiu daiktu. Vir- 
szininkas izsvežta 1
laukia teismo. P-ui Duleviczini 
laiszke raszoma, jog krata pa
dą rius pas paszto virszininka 
rasta ii- kai kūne jo pasiustieji 
daiktai. Nesurasta tik 
žiai, kurie sunku pažinti, 
pas paszto virszininka ju rasta 
labai daug. Ta^l.simkiva4skirti 
kurie kam priklauso.

UŽPUOLIKAI.
Zarasai. — Kovo men. 15•<!. 

vidurnakti Barbdviai 
jaut, nuo ('tonos 
per Baibiu laukus

kaljiman ir

%

1
d

1
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MERGINOS TURES BŪTI 
KAREIVIAIS IR DAUGIN

TI GYVENTOJUS.
I ’arvžins.

api nuolatini Pranei jos gyvmi 
toju skaieziaus mažėjimą, ka
dangi mirimu skaiezius vis vir- 
szija gimimu s 
i'asztis Petit Journal
dakeiniame >lraipsny sako, jo- 
gi kraszlui gint i, jeigu isztiktu

bu

Detroit, Mich, f Anti’a diena 
Gegužio, po trumpai lig<ii per- 
siskvj-e su szinom sv'ietu And- 
rius Misikoviezius, 
amžiaus. Velionis
Ameriki' 44 metus, o Mahano- 
jui pei'gyveno apie 20 metu 
isz kur iszvažiavo in Deti'oita 
kur pergyveno apie 19 
Paliko' dideliam
paezia, ketui'is suims:
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kleboną ūda \ o len- 
žmmirs. 

at.-imuino.
klebonui pra

laikytu 
Klebonas žmonių 

patenkino. Kada 
pradėjo pamokslą sakyti lietu
viszkai, tai keletas smarkesniu 
lenkeliu pabėgo isz bažnyczios. 
Bet užtai žmons džiaugiasi.

PASIGĖRĖ UŽMUSZE.

k nieži u, buk
savo re-

5 8 metu
pergyvenoMIRUSIS SŪNŪS APREISZ- 

KE MOTINAI KUR YRA 
JOJO KAPAS.

VALDŽE 
APIE PRISIARTINANTI 

STRAIKA.
Washington, D. C

dnlas ('oo)idgo ir visas jojo 
bilietai yra susirupinia apie 
kerszinal i kietųjų augliu st rai
ką szi rudeni.

Tebire sutartis tei*p 
kasiu ir
15 Augusto. Spėjama, buk ang 

spirsis pakėlimo mo- 
g ‘1 

spirsis

M a r. aps. —- 
gerokai 

pradėjo mu- 
Besinmszdami mirtinai 

I hicevi-

slaptu 
gervinu

Mete 
budu 
už 40 

kuriuos at
sibūta isz užriibezes. Daugiau- 

vaisio atga
bentu isz - Kaundo.*, Kubos, 
Anglijos, E rami jos, Holamli- 
jos, Iszpanijos ir Italijos. Apie 
septyni milijonai dėžių ariel 
kos likos atgabenta iii Ameri
ka, liet kiek atgabenta apie ka 
valdžia nežino, tai niekas nega
li atspėti.

ATNESZE MOTINAI ŽIEDU; 
RADO J AJA MIRUSIA.
Minneapolis, Minu. - 

tinos Dienoje” 
mo kilo didelis nuliūdima 
mynoji4 Geldinonu.

Trvs vaikai Eriniu- Gold 
man, 74 motu, atėjo isz miesto 

motinai bnkiot.i 
•padovanot moti

nai ant tosios dienos. Kada pri
siartino prie namo, apreikszta 
jiems, buk motina yra negyva, 
nes likos nžmiiszta per automo
biliu, kada ėjo pirkti maisto in 
kroma ant piet, kuriame ketino 
dalybauti josios visi vaikai.

se 0 ‘ uždraust o va i šio ’ ’ 
-Kanados,

“Mo
vimoje džiaugs 

s szei-

vaikai

at neszdami 
puikiu žiedu

GIMĖ SU KETURIOMS 
KOJOMS.

Dayton, Afass, — Mrs. »J. .M. 
ana 
su

1 ■£

Danvers ana diena pagimd 
mergaite su keturioms ko
joms — dvi isz juju randasi po 
pažastėmis, bet 
Profesorei isz

e

visai mažos, 
pa vieta vos li- 

gonbutes nutarė nupjauti eks
tra kojutos be jokio pavojaus 
del kūdikio. 
Tėvai sutiko : • ant tos operaci-

PATS SAVE GYVU PA
LAIDOJO.

New York. — Negirdėtas da-
Zmogus saveIvkas atsitiko.

palaidojo. Joseph Diakoff, 41 
motu amžiaus, buvęs duobka
siu Calvary kupinose papilde 
patžudysto tokiu budu apie ko
ki nežinoma istorijoj. Jis isz- 
kaseįluobe, pats jon inlipo ir 
paskui pritaisytu budu
kartu ant savos daugybe žo
linu. Užverstas užtroszko.

Nabaszninkas nosugyveno su 
paezia. Jo pati jau Imvo užvo- 
dusi priesz ji divorso byla. Isz 
desperacijos žmogus ir papilde 
atžudyste, gyvas save palaido
damas.

verte

angle- 
operatoriu pasibaigs 

< ang

Raudono— [n “ 
Irauguve atėjo ana

praszymu idant isz-
lekasiai
kesties nuo 10 Iv
operatoriai 

g •’>
abi szalis kovos lyg pa-

0 centu, o 
num vszt i 

0 centu, kasnuo 10 Iv 
do, jog 
skili iniam.

Badai anglekasei 
czek oft

uesinia prie ofisu, tokiu budu 
sudrutinti unije.

Jeigu užeitu 
darbo kasiklosia, 
ketina paimti po

pa ro

karas, valdžia 
sianli priveista imti kariuome
nėn mergaites.

Kitas laikrasztis, Intraiisige- 
ant, tam pritardamas, 
kad tai Imtu tikras 
iszgnnymas. 
sako,

galu gali*

• * • 1 1 idant
lauka lauš 

rinkt i mo-

pm'stoįimas 
1 a i

sa vo
kasyklas ir jeises dirbti

\ aidže 
valdže 
idant

sklype no butu stokos augliu.

PASIKORĖ KALĖJIME.
W ilkes Barre, Pa. t z. tai, 

kad jojo paeziulo liepi? ji aresz- 
tavoti už koki ten kilusi nesu
pratimą
Sinkeviczius

jiniai -

virszinm-

V iodnius. 
Krvžiaus” < 
diena Vcngriszka baroniene lie 
g(‘<lllS su
kastu lavonu josios sūnaus, ku
ris dingo laike svietiues kares 
ant Tiroliszko franto ir lenais 
likos palaidotas.

1 Irauguve apreiszke
mingai motinai, Imk' nežino kur 
yrn palaidotas josios sunūs, nes 
apie tai ik4 turi jokiu doknmen- 
tu. Motina padavė 
kams virta kur raminsi kapas
irnumari. Ant iižklausynio, ko
kiu bildu jiji žino apie4 tai, 
tina apreiszkę, Imk 
si rodi* jai suptu4 ir apsakė aisz- 
kei kur jisai likos palaidotu.

ViVrttfig’Ulka/drauguves neti- 
kejo in tai, 
motinos

mo
simus pa-

žaidžia
y,, gai tęs

sa ko, 
Pranei ja i 

juk, 
hitbola, užsiima

sziaip invairios ruszivs 
automobiliais ir 

nekiek ne 
K a rei v i o gi

allot i-

\'vrii l,’rancijoj 
mažiau,

4 4

o 
organizuot i 

Bendra

metu, 
nuliudimia 

J uoza, 
Andriu, Albina ir Aleksandra,
dvi vedusios d aktores Ajagdale 
na Bnlsionia ir ()na Žvmienia ♦ ■
toipgi viena broli Juozą kuris 
gyvena Tamaqua, Pa.
t u ves atsibūva)
Gegužio su bažuvtinems 
gomis Szv. Antano bažnyczio-

I /i ido- 
penkta dieni 

apei-

* 1

- Kovo 1 <8 d. Pa-

sužista kri-
Kulka

kaklo

ant 
ir, in-

1 J
'?j

važiuo
ju Ežeronus,

A k lobuliu 
ki limus, staiga iszszoko.isz po 
tilto du žmones ir barzdyla su
la i ko. -

PiiTniansia is&tido ktfczonos, 
paskiau vežimą ir,: nieko neru
do, suriszo Barzdylai rankas in 
užpakali, paskiu užmovė 
galvos tnszczia maisza
varo ark Ii in siaura keleli, pa
leido. Barzdyla, taip užtaisytas 
negalėjo arklio valdyti. Ark
lys greitai iszsisuko isz kelio 
ir inejes iii knnnus trtip iszai- 
sprande, kad negalėjo iszva- 
žiuoti nei pirmyn nei atgink 
Barzdyla omo szaukti pagel
bės. Jo szauksma iszgirdoino 
tolimais važiavs žmogus ir įfcz- 
g
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Naujad varis. 
Ana karta mus vyrai 
‘ ‘ insisznapsnve, 
sztis.
sužeidė jauna vaikina 
ežiu, kuris tuoj mirė.

SZUVIS KALĖJIME.
Panevezys

ne vėžio kalėjimo sziiviu isz ne
didelio revol veriu 
minaliste ('zerkeliene. 
palaike in veidu, inlauže apati
ni žandikauli ir paliko
raumenyse. Buvo nugabenta in 
ligonine, kanu4 padaryta ope
racija ir paszalinta kulka. Ras
tas kalėjimo kamoroje revol
veris, atatinkas szoviniuL - Ka- 

(’žerk ei ienos* buvo
R a popo r- 

iiniv(4rsiteto

I
J 
■'4 
ji

Wilkes-Barre, Pa. - - 
miestas ketina 
pagal žino aplaikyta 
risburgo, tai hitas “ 
perojo didumu balsu h* 
tiktai gubernatoriaus 
szymo kuris padaris musu mie
stą 
nes

, * «... —- M usu 
pa.sidi.dint, nes 

isz 1 lar- 
Bill Hess” 

lauke 
past Va-

ka, važiuoja
szaudo revol veria is

'blogiau už vyrus,
krepszys ant preziu nekiek ne
sąs sunkesnis už pintinėlė, ku
ria motoriszke neszas rinkom

daros vis 
sako laikrasztis,

to(kd mes turime
merginu batalijomis.
bei'iiiiikii ir mi'gaicziu taruvba 
kariuommn'j - 
vaistas užbėgti i 
toju skaieziaus mažėjimui.

meroje be 
dar politine kaline 
laite,
klausytoja, ir dar viena krimi
naliste, kuri, pagal ('zerkolie- 
ues žodžiu, gulėjusi po narais. 
Kaltinama Rapoport ai t e, 
szandvmo tikslas 
kus. Czerkeliene

llj

I
■I aetuvostai vicnhitvlis 

iž akiu
bot prispirtas ant 

praszymo, iszsi imte 
kelis žmonis ant tosios vietos, 
atkaso lavonu, kuris isztikruju 
pasirodo buk tai josios pražu
vęs suims, urs rado ant jojo bi
lietą ant kurio radosi adresas 
jojo motinos. Nusistebėjo tiiom 
virszininkai ir ant galo inlike- 
jo mot inos sapnui.

gy vcn- ei bėjo. )
Piktadariai pasislepef 

NEGALES VAŽIUOTI IN 
AMERIKA.

Puszalotas. — Balandžio 
nm. A’overines kaime slidėje 
Idikevicziu namas ir kūtes.

700 litai 
važiuot 

dvi

(I renter Wilkes-Barn4 
aplinkinei

priskirti prie miesto, 
yra: Kingston,

4 4 1 ! 
J

miesteliai bus 
o tiejoi 

Kdvardsvillc,
Port y Kort, I lanover, 
Parson ir kiti.

« 

I
5 
j

NUŽUDĖ TĖVUS IR DU 
BROLIUS.

Berlimis. ... ('žirniais eina
teismas d\ i<4ju broliu 1G metu 
Jurgio ir 14 motu Alfredo Ma
joru, kurie nužudo savo tėvus 
ir <Iii jaimesnius brolius.

Zudintojai prisipažino prie 
kalt (‘s ir apsako

bot 
visai neaisz- 
gryžo jau in 

kalėjimą pasveikusi. -

Kazimieras 
0 met u, pasikorė

na mie, 
•>♦ •> 

kalėjime ant diržo. Dažinreto- 
jas užtiko pasikoreli ir nupjo
vė, bot 
sirado.

Ashlev I

gyvasties kune jau ne-

Paskutines Zinutės.
Windsor, Kanada. - 

žmonis likos užmuszti o dvido- 
szimls du sužeisti kada loko- 
motiva trenku in pripildyta 
bosą.

D.i

m

‘ Xew Orleans, La. —Georgo 
Peckham, profesoris Newcomb 
imi versiteto, nuszove ant 
smert savo paezia, du vaikus ir 
pats savo.

nuszove

Pekinas, Kinai. — Drobe-
jime žemos kokis atsibuvo Ko
vo menesije Talifu, žuvo 0500 
žmonių, sugriovė konia visus 
namus ir 100,000 žmonių pasi
liko bo pastoges, 

t I

ISZMINTINGI ŽODŽIAI.

— Su pavydusiu vyru kaip 
su ligoniu motoro turi apsieiti, 
ir nuo jojo no žingsnio no atsi
traukti.

lei iszžiuri, 
turi.

Laimingiausi toki nasz- 
katrio vaiku ne

NUDAVINEJO MEILE, NO
RĖJO NUŽUDYTI PACZIA.

Brzescus.

lio, nosonei apsivedė 
ir patogia mergaitia.

buvo

užmirszti savo

Teodoras Bels
kis, virsziniukas ant geležinke- 

su jauna 
G vveni- 

mas jaunavedžiu rodos
saldus ir paveizdingas. Iii ke
lis menesius po szliubui Bels
kis susipažino su tūla mergai
tia ir pradėjo 
jauna paczinle, o ant galo jesz-
kojo persiskyrimo. Ant galo 
Belskis nutarė suvisai atsikra
tyt nuo savo paezios. Alėjas 
namo ana vakara kirto paezia 
su szmolu geležies per galva ir 
manydamas, jog ja ja nžinusze 
pabėgo in kita miestą. Ant gi-
hiko motore užtiko kaimynai 

in ligonbutia ir
kaip rodos iszgis. Bielski hu- 
omo ir pasodino kalėjimo.

kurie nuvožė

VELA BAISI UGNIS 
; J APONIJOI.

Mažas miestelis

1 
kokiu bildu 

papildo žudjnsta. Jurgis pasu
pa d a re isz kerszlo 
gavo in kaili nuo

A Urėdas prisipažino

k e buk lai 
tėvams, kad 
levo, 
buk

O
turėjo broliui prigialbet 

tame baisiam darbe, nes ir ji 
kerszino iinžiid\ l. Visus dužu- 
de kada miegojo, po tam paty 
nuėjo gult, o 
skelbė, Imk
levus ii' bi'olelius. Abudu likos 
nubausti ant 1.5 metu in kalėji
mu.

s
ant rytojaus ap- 

ploszikai nužudė

PANIEKINĖJO SAVO 
NEVALNINKES.

Adirszava, Lenkije. - 
je aplaike skunda nuo 
ju tūlo namo ant Poniszkos 
ulyczios, 
jewskiuto 
sztain, yra

- Palici- 
gvvento-

tūlo namo
buk Veronika Ma- 

Janina Orcjn- 
baisoi kankinamos 

kurias 
‘ ‘ už- 

o pinigus nuo juju

u*

Hazleton Pa. f Katre Naru- 
soviezione, 47 metu mirė praei
ta Sereda nuo paraližaus. 
lione paliko kelis vaikus, bro
li ii; seseria.

— Klebono 
L. Kavaliaus

kas apleidžia Worcester!' ’$žia 
savaite, važiuodama s 
videnco užimt kum 
vieta. Knn. Czianlikas 
sta in Worcester! prie 
parapijos.

’ Worcester, Mass, 
asistentas kun.

in Pro- 
Cziapliko 

at vyk
intojos

G motu Mare Jukevicziu- 
savo namu 

galvoje, begdnnia per 
parpuolė po ratais di

delio t roko; ir 
Du vyrai bando ja

to, žaisdama prie 
Whiter 
ga t ve,

tapo sužeista, 
iszgelbot, 

bet nespėjo. Nuvožė ja in mies
to ligonbutl.

šiokio. —
Kuipagaya, arti czionais kone 
visiszkai iszdegopcr baisia ag
nia kuri sunaikino 1800 namu. 
Blodes padaryta ant 2,500,000 
doleriu. Keturi žmonis siuloge

per Zigmą Rudnicki 
iszsiifntinejo ant nlycziu 
darbia ut,”
atimdavo. Jeigu jam neatnesz- 
davo kiek jisai tikėjosi, tai sa
vo novahiinkos sumuszdayo, 
suspardydavo ir kankino viso-

f

sau na-
Jonui

statyt už $14,000

— Lietuviai stato 
mus. Iszduoti leidimai 
Zaparaskui i 
namus prie 105 Sterling St. ir 
W. A. lioguczivii — $14,000 na
mus prie 28 Marion Ave.
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mirė

o daug ajidege.

keis budais. ’Lasai rakalis likos 
mrbanstas tiktai ant. ponkin 
metu.

t Pereita Ųtavninka 
Pet ras Marozas, 55 motu. Jjiii- 
dotuves buvo su bažnytinėmis 
apeigom is, Szv. Jono kapiny
no. Pųliko seserį ir broli. A. M.

PATOGIAUSE MERGAITE 
CONNECTIKE.

Ant laikyto patogumo kon- 
testo per viena isz Boston laik- 
raszcziu, pana Elsie Bishop isz 
Now London, Conn., 
pirmutiuia dovana — deiman
tine rinko.

t Ml

laimėjo

namas
Žuvo visi drabužiai, 
pinigais ir Amrikon 
laivakorte. Kiltojo buvo 
karves, kuriu viena sudego, ki
ta iszbego. Aveles ir 
visos sudego.

kiaules

Iszmintingi Žodžiai.
— Nekurie žmonis laiko uz 

moksliszka ta, ka’skaitant ne
supranta.

— Daugiausia yra tokiu 
žmonių, kuriu galvos yra už
imtos bizniu.

— Tiejei žmonis 
geri, katrie duoda nuo saves 
lupt kaili.

— Jeigu motoro puikius 
dantis turės, tai kili in ja ja in- 
si m v les.

— Patogi motoro ant trum
po laiko gera, o dora motoro 
gera ant visada.

— Vienoje 'kletkoje du ie
vai — viename namo dvi bo
bos, tai jau negerai...

—- Viską rodavok su žinia 
paezios, tiktai ka jiji lieps, to 
nedarvkio visados.

— Pirmiausia paezia ir. vai
kus papenėk, o paskui, kad ge
ra varda turėt.

— Mot ores ka mislina, ta , 
nekalba, o ka kalba, mistiną ka 
Vilo

vadinasi
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“ Jeigu visi žino 
nis apie lai žiiaitn, tai ne teip 
greitai kisztu savo sunkei už 
dirbtus pinigus ant 
szeru ir beutlroviu.

Senas priežodis sako: 
rian žvirblis rankoje, 
du ant stogo.

visokiu

Užlaik\~nias arklio Amerike 
kasztnoje mažiau no kaip gazo 
linas del automobiliaus. Anib 
rikoniszkas arklis suėda ant 
meto * as?t uones'deszimts dole
riu. Ant svieto vis adbnlai; ka
da nebuvo automobiliu užlai- 
kvmas arklio kasztavo' daug. 
Vėliaus antomobilei buvo bran 
gus o gazolinas pigus. Dabai’ 
antomobilei pigus o gazolinas 
ir pataisymai nuriję daug pin: 
g().

PANCHEN LAMA

<4

•v
ą:

rp •

S'

k- 1 .j
i

pltflH.
S () gazoliną

Sztai paveikslas Tibeto La
imi, arba popiežius, kurio du- 
szia po sinert pereina in uaujei 
gimusio 
ežiai tiki, 
pabėgo isz

Ganytojas — 
Galvyju 

(Isz senos knygos.)
Lietuviszkos Pasakos.

Kitados važiuodamas per ko
kia tai aplinkine, paregėjo bis-' 
kūpąs Kras’ickis ant lanko vai
ko gananti kiaules, kuris grau- 

Biskupas isžsedo 
ir prisiartinias

SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.

APIE RAGANAS IR 
RAGANIUS.

rinot, tai tu tose 'žarnose rasi 
toki akmenuką, kaip nykszczio 
igalns, o tu ta akmenuką pakasi 
po slenkszeziu naktije ant dvy
liktos advnos. TTa karvute omo 4
ir papjovė. Onute teip padare, 
kaip karvute priesz pjovimą 
buvo jai insakius: 
raganų,kad
karvutes darinei, o tose žarno
se rado jiji bedarinedama ta 
akmenuko, kaip pupa, tokio di-

* • « • a • « . a

ANT PARDAVIMO

40 akeru geros juo-

džei 
isz

pasiprasze 
jai d not ujamas

Farm a, 
dos žemes su moliu. . .Randasi 
budinkos ir gyvuliai. .Platesniu 
i u formacijų 
laiszka.
R. 1.

suteiksiu 
MICKEVICTL

p(.“‘

PUIKI MALDA-K N Y GELI 
“ANIOLAS SARGAS“

reikalingos maldo*. Litanijoj 
Puikiai apdaryta m a n k* stale 

^kūrinsią apdarais, auksuoti kraaatai. 
Prck* «u

Uho*
• r t l.

*

Ii

• ‘ Nori n 
Užeinantis Phila- 

delphijoj likos parduotas del 
Curtis Publishing (’o. už 1,500,- 
000 doleriu. Buvo tai seniauses 
laikrasztis Amerike nes pradė
jo ji leisti Benjaminas Frank
lin 1771 mote. 'Tasai laikrasztis 

Public Led-

Senas 
American

laikrasztis♦ •

bus sujungtas su 
gerM

i

ir iszeis 23 Gegužio.

Kapucinu kliosztorije 
lonijoi, Italijoi, 
senas rankrasztis, 
nuo 18 szimtmeezio, kuri para-
sze vienas isz tenaitiniu zoko- 
ninku vardu Paschalisa 
rinkdamas

Cau- 
likos surastas 

paeinantis

, su-
v i s o k es p r a n a s z y s - 

tos lyg 2000 metui.
Tame sename rankrasztij? 

yra paraižyta gana gryna tei
sybe ir pranaszavimai kas ki- 
*zasi ateities. Zokoninkas Pas- 
(
cijos 
avietine kare 
1913 mete. Mete 1925 kerszina 
svietui dideli drebėjimai žemes 
pagal jojo pranaszavima kaipo 
ir dideli tvanai. Meto 1960 Ši- 
cilije bus 
Mete 1970
je dings isz virsznnes 
per smarku drebejima 
Mete 1990 bus užtemimas sau
les, o mete 2000 reike tikėtis 
pabaigos svieto.

Laime musu, jog lyg tam lai
kui turime truputi laiko.

•halisas inspejo diena rcvolin- 
Napoleona,Franci joi, 

kuri prasidėjo

nuryta per mares. 
Francijc ir Iszpani- 

žemes 
žemes.

Vilniuje likos 
kariszkas vi rszi įlinkas 
ciszkus Martinka, Czekas, ku
ris pavogė svarbius kariszkns 
dokumentus, kaipo ir kokis tai 
Rubinstein už pardavimu slap
tu dokumentu Lietuvai. Teipgi 
likos suimtas Lietuviszkas 
sznipas Vaznelis su jojo drau
gu Straszkeviczium. Kaip ro
dos visi ketina būti suszaudvti.

aregzta votas 
Fran-

United

jonu svaru

Anglijo! randasi draugu ve 
panaszi in Amerikos prohibici 
jos ligos, kuri sapnuoja apie in- 
vykdyma prohibicijos tonais. 
Toji organizacije,
Kingdom Alliance, atkreipia 
gyventojams, buk Anglija isz- 
duoda kas metas apie 200 mili- 

szterlingu ant 
alaus, o ant pieno vos 80 milijo
nu. Virszininkai tvirtina, buk 
ge rymas alaus labai konke 
žmonim o jeigu bus 
prohibicije tai pienas bus dau
giau naudojamas. Stebėtina, 
jog užmanytojai netemina ko
kius vaisius atnesze prohibici
je Amerike ir kiek tai žmonių 
pastūmė areziau pragaro. Pro
hibicijos veidmainiai darytu 
viską kad tik žmonim apdumti 
akis.

in vest a

In rotuže Fleurus, Belgijoi, 
szlinbinis pulkas. 

Nuotaka, josios gimines ir sve- 
czei nusidavė pas virszininka 
idant paimti civiliszka szliuba, 
nes tonais yra tokios tiesos, jo 
pirma reike paimti szliulia 
do po tam pas kunigą — bot

atvažiavo

r>
SU-

kūdikio kaip Tibetie- 
'l’asai Lama nesentu 

Tibeto 
kelione jam užėmė 
ta laiko.

in Pekiną; 
konia mr-

mylemos, o 
Virszi-

brolis isz.sižadej'> 
jisai užims jojo vieta.
ninkas apreiszke kandidatui 
buk tas yra negalema, nes turi 
laukti keies dimias. O kad vis
kas buvo pagaminta pas nuo- 

svodbininkai ilu- 
sedo prie stalu 

ir tniKsminosi pridereneziai. 
Brolis snžiedotinio neapleidi- 
nejo savo szvogerkos ir svodbi- 
ninkai neužteinino, kad abudu 

Pasirodė

takos t (‘vii s. 
važiavo namo, 

linksminosi

pritiuntimu tiktai $1.&O
I?

Box 62, .Fountain, Mieli.
____________ (141)

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

verko. 
karietos 

prie verkonezio pienKuadio už
klausė jojo:

Kas atsiliko mano vai
ke*, jog teip graudžei verki?

— Ba, ba, mano parsziukai 
iszbogiojo ir'padaris szkada ir 
negaliu juju suvaryt in krūva, 
o kaip ateis gaapadoris tai man 
užduos gana pažandiniu.

— Na jau neverk mano vai
keli, juk ant tosios bėdos atsi
ras rodą.

Argi? — atsiliepe vai- 
netikėdamas in žodžius 

biskupo. — O kokia tai rodą? 
,rnilv Labai lengva. Sugauk 
tiktai viena parsziuka ir trauk 
ji drueziai už uodegos, idant 
garsoi spiegtu. Pamatysi, jog 
ant tojo spiegimo subėgs kiti 
parsziukai.

Vaikas norints tame netikė
jo, bet padare kaip ji biskupas 
pamokino. Nudžiugins, žiuri su 
nusistebėjimu ant biskupo, ku
rio visai nepažinojo, dekavojo 
jam kaip mokėjo kalbėdamas:

— Kaip tai gerai kad jus in 
laika atvažiavot. Gerai žinojot 
kaip tuos parsziukus suszaukt 

krūva, ba czionais mane to

kas

Labai lengva. Sugauk

vėliaus, kad m 
abudu dingo — iszvažiuodami niekas neiszmokino.
dingo.

užrubeži kur paėmė szliuba 
ir sugryžo namo po keliu die
nu.

in

24.
senovėsKita svk senovės laikuose 

gy veno Jonukas ir Onute.. Juo
du nieko daugiau neturėjo tik
tai karvute. Viena karta juodu 
susitarė ta karvute vestis, ale 

tai patys nežinojo. Iszsi- 
Vode ta karvute drauge sU sa
vim, nusivedė in tokia giria; 
teip laja giria bekeliaujant už
puolė vakaras, o juodu toje 
girioje jokio gyventojo nepri
eina. Ale isz tolo pamato žibu
rėli spinksanti ir susitarė juo
du ėjo pas ta žiburėli žiūrėt, ar 
no gaus tenai pernakvot. Pri
ėjo prie to žiburėlio, žiuri — 
tas žiburėlis žiba mažojo pirk
tojoje; niojo juodu in ta pirtele 
praszytis, kad leistu juodu in 
nakvyne. Iszvydo czionai raga
nas ir labai nusigando, bet at
gal nogryžo, pirmiausei pagar
bino vhrda Dievo, 
pradėjo praszytis nakvynėn. 
Raganos juodviem ant to pasa
ko: “mes ne tokius iszgarbi- 
nam, o tokius varvanosius ne- 

Vienok leido juos

cur

o paskui

durno; jiji sulaukus nakties ant 
dvyliktos adyiios, pakaso ta 
akmenuką po slenkscziu ir nu
ėjo vol gult, ale žinot, kas bus 
isz to, ne ji visai nežinojo. At
sikėlė raganos rytmetije ir žiu 
ri, kad ant duru iszaiigus tokia 
didele obelis, kad tokiu nelabai 
buvo matyt; obuoliai aut tos 
obeles raudoni ir labai kvepia, 
net už keliu myliu buvo kvepė
jimas! Raganos tuojans puolė 
paaiškint obuoliu, bot kaip tik 
priėjo, teip tuoj ta obelis iszki- 
lo auksztyn, kad jos nepasiek
tu pasisk'inf. *Onute, kaip tik 
prieina, tai obelis nusileidžia 
žemyn ir gali, pasiskint, kiek 
nori.

Vienas ponas, 
tuo tarpu pro szali 
pažiūrėt, kas teip

NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS
ARBA ISZGULDYMAS SAPNU

Su 283 Naujais Paveikslais 
160 Puslapiu.

8 coliu ilgio, 5% col. ploczio
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Pagerintas ir padauginta* 
iszleidimas. Sudėtas perse 
uovos ir szor gadynas astro 
'ogus ir isztrauktas isz viso- 

‘ k in senraszcziu. Iszguldanti 
kiekviena sapna ir kas atei 
'oje stosis. Su priedu plane 
'n ir visokiu burtu.
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ra ne ka!“ 
nakvynėn norint ir buvo isz sy
kio smaukei užpuolė^ Ant ry
tojaus juodu rengiasi eit, bet 
sztai, jau juodvieju neleidžia. 
Jonuką užmėtė ant peno, o 
Onute pasiliko kankyt. Rytme
tije eidamos raganos ant me
džiokles in giria Onutei pa
lieka darba toki: sumaisze dir
sių gelda su rugiais ir užduoda 
iszskirt dirses sau, o rugius 
sau, kad but at skyrium; o jei
gu neiszrin'ks, tai papjaus Onu
te.

Paėmusi Onute tas dirses su 
rugiais nusinesze 
vute, atsisėdus ir 
karvute khiusia: 
ki.?“r
“<)t, sake, uždavė iszskirt dir-

k i Na, sako po- 
, o katra pa-

“is

liksiantis N ! 1 
iii

■■i
L i

važiuodamas 
, užvažiavo 
baise i kve

pia; invažiaves in kiemą pama
te, kad tai obuoliai toki smarku 
kvepejima turi. Ponas praszo 
raganų, kad jam paskint u nors 
viena obuolį; jos jam atsako: 

mos negalim.“ “
nas, paskinkit man 
skinsite. tai asz su ta ženysiuo- 
siu.“ Raganos bėgioja aplink 
obeli ir nori, kad kaip nors ga
lėtu paskint ir tapt ar tai, ar j 
tai motore tam p<mui; bet jos 
nei viena negali: kaip tik pri
eina, tai obelis auksztyn, ir nie
ko negali padaryt, niekaip ne
prisilaiko paskint. Kaip tik 
Onute prieina, 
nusileidžia žemyn, tuoni tarpu 
raganos metasi artyn, ale obe-' 
lis vėl in padanges iszkyla. Po
nas ome praszyt raganų, kad 
jos nueitu szalin ir kad duota 
Onutei paskint.

, raganos 111 $ jo ( szali 11,. 
tik Onute priėjo, 
nusileido, szakos nulinko ir 
daugybe obuoliu rodos kriste 
krinta ant žemos. Paskvno 
Onute del pono, kiek tik jisai 
norėjo; ponas iszvažiuodamas 
jai sake: “palauk, mergaite, 
asz kita syk atvažiuosiu ir ta
ve paimsiu su savim, o paskui 
apsivesi 11. ’’

Tolinus bus.

fe
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Al1

ir Viena
*
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— Kad a»sz apie tai žinojau, 
tai nėra nieko stebėtino, ba ma
tai mano mielas, asz teipgi es
mių ganytojam.

— Jus ganytojam?.... O gal 
jauezin — atsiliepe vaikas su 
nusistebėjimu.

Biskupas sugryžias jirie sa
vo draugu keliones,

Į jiems visa savo atsitikima, už- 
, ar vaikas gerai 

pasakė apie jojo kaimene?
—F.B.
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The Japan Ma- 
ne-

Laikrasztis 
apraszinoja apie 
atsitikima kokis pa

teko nesenai.
Garsus Japoniszkas aktoris 

Jlikusaburo atvažiavo in sve-1 
ežius in Ossaka,

Hikurahuro vien tik 
ir rūpinosi idant pri

būti in savo gimtini miestą To
kio idant m a Iszei tonais numir
ti. Savo norą kelis kartus apsa
kinėjo draugams, bet jojo pa
geidimai neiszsipilde 
Vasario menesije, nematyda
mas Tokio.

Pakol žine pasklydo apie jo
jo mirti ir daejo lyg Dojima, 
vienas isz jojo 
ligoni atlankyti, 
pasirenginejo iii kelionių, tar
naite jam pranesze buk ponas 
Hikusabura randasi priosz-pa- 
kajuje, geisdamas su juom pa
sikalbėti. Gaspadorius nusiste
bėjo atsilankymu sergaiiczia 
artisto, bet isztikruju 
pakajuje. Po

gazine ’ ’ 
paprasta

apsirgo, 
maustė

4 4

atsiliepe

apsako

Kaip 
t uojaus obelis i
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kur mirtinai klausdamas

... PAJEBZKOJIMAS.

Pajoszkau savo dedes J on a

I

nos mire

rado ji 
szirdingam pasi

sveikinimui tare in savo drau- 
Kaip jautiesi mano prie-

pas ta kar- 
verkia. Ta 

“ko tu ver- 
Onuto parodo savo darbu: 

sės sau, rugius sau, o po viena

ruoni tarpu 
įr kaip 

teip obelis
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Jetkoni, gyvena Amerike apie gI.U(la, ]tncla nsz isznuksiu 0
25 metai, paeinantis isz Suval
kų Red., Panemunes Pažaisliu, 
Kaimo Nauju Dvareliskiu; 
taipgi szvogeris Simonas- Ka* 

draugu geide leda isz Suvalkų Rod., Dobravu 
Laiko, kada ! Kaimo; taipgi Juozapas Vilisz- 

apie 4 metai kaip buvo 
Allentown dabar nežinau kur. 
Taipgi Pranas Simkas apie 3 
metai atgal gyveno Scranton 
Pa. Malonėkit atsiszaukt.
tėvais mano pavarde Jetkoni- 
ke.

iszrinksiu, tai mane papjaus. 
Karvute atsake: 
te, bus gerai;
dvi paklodes, o asz iszskirsiu.

4 4

palauk, mergaite

*

į
: 1

1,

x

>

I
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ka,

raganos pasakė, kad, jeigu ne-

neveTk Onu- 
tiktai atsineszk 

, t

Onute teip ir padare; atsinesze 
dvi paklodes ir patiesė; karvu- 

• te papūtė teip, ir atsiskyrė dir-
o rugiai sau.

lt fti r.

FMj.Rc».

I’d

ga: “ 
toliau?“ Ant ko artistas atsa
ke: “Acziu, dabar man geriau 
ir rytoj sugryžsziu in Tokio.“ 

aiszkei, per 
tosios

Svcczias kalbėjo 
ka gaspadorius buvo 
nuomones, jog pasklydus! žine 
apie jojo liga buvo klaidinga.

Bet kaip jisai nusistebėjo, 
kada dažinojo Imk Hikosaburo 
mirė tam paežiam laike ir ta 
paežiu minuta kada pas ji lan
kosi Isz pradžių nežinojo k a 
apie tai maustyti, bet greitai, 
pasklydo žine kad Hikosaburo 
atsisveikino tokiu budu su vi
sais savo prioteliais.

GEO. J. BARTASZIUS 
Lietuviszka Užeigos Vieta 

Arba Kotelis.

Pinigu ir Laivakorcziu Siun
timo in Lietuva Agentas.

L . t 1 .  J

George J. Bartaszius 
498 WASHINGTON, ST. 

NEW YORK, N. Y.
Teleponas: Waker 4335
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jaunikis da neatvažiavo. Melde K V|TĮI 
virszininko idant truputi pa- 
lahktu pako) jaunikis atva
žiuos. Po kokiai valandeliai 
laiko, atvažiavo brolis jauni- A I _ •

virszininko idant truputi pa-
— - « J 1 I '1L> a * * *

Knygele prangveiesie 4eJ 
iBcmokejlmo pinigo ligoni* 
ne

fkflTl) Knygftift Oraugyitemi. «•) 
Kmlerlaui nog eudetu pinigu ant 
MMrirteHttU............................... -

W. <D. BOCZKAUSKAS-COh

N a s t a z i j a S t a n e v i c z i en e,
125 Chestnut St., 

Allentown, Pa.

Juozas Gvazdaitis kuris ba
dai gyveno po 1316 Front St., 
Philadelphia. Priesz kara 1914 
mete iszkoliavo in Amerika tu
rėdamas 21 metus ir dabar jau 
penki metai kaip nežino kur ji
sai gyvena. Maloniai pranesz- 
kite man kur jisai randasi.

Europe Lithuania 
Bagota, Pilviszkei, 
Vilkaviszkio Apskr., 

B. Pauksztis.

Asz Antanas Berczas pa
joszkau savo dranga Stanislo
va Ycsziszkc isz Gedvidžiu So
džiaus, Gruzdžiu Valscziaus, 
Szauliu Apskr. 1917 metais pa
ėmė ji in kariuomene ir 
to laiko nežinau kur.

Jigu kas apie ji žino meldžiu 
praneszti nes turiu svarbu rei
kalą.

sos sau, o rugiai sau. Onute, 
paėmus dailei, padėjo in vieta, 
kad nepakertų.

Sztai parėjo ir 
klausia: “ 
kai “Iszrin'kau, sako, jau se
nei, kad ir da kita tick but bu
vo, vis 
rinkt.

Ant rytojaus raganos iszei- 
damos in giria jau palieka dvi 

rugiu su dirsėms, bet 
jau nenusiminė nieko, 

iszojo, t ne
jaus, ji ji nusinesze pas karvute 
visus tuos rugius, teipgi dvi 
paklodes; tuųjaus karvute pa
pilto ir iszsiskyre rugiai sau, o 
dirses sau, jau Onute ir vai sau 
rami. Sztai raganos parojusios 

“na o ka, 
Iszrin'kau, kurgi neisz- 

' Raganoms /parupo,

raganos, ir 
na o ka, ar iszrin-

buczia paspejus isz-
t,

geldas
Onute
Kaip tik raganos

ar iszrin-

nuo

A. Berczas
842 Washington Avė., 

Braddook, Pa.

Pajeszkau savo brolio Anta
no Kanlavicziaus. Jau ilgasJau ilgas 
laikas kain nežinau kur jis ran
dasi. . Man labai yra svarbus 
dalykas jo sužinoti, todėl pra-
szau atsiszaukti, arba kas apie
ji žinote praszau praneszti ant 
adreso ' ♦

Mrs. Antanina Kainick 
325 B. Mt. Vernon St., 

(Auir.7) Shenandoah, Pa

I

u•i

ANT PARDAVIMO
namaiPuikus dideli narnai, ani 

dvieju familiju, po No. 401 ir 
103 W. Mahanoy Avė 
kampo.

>

M prie

tt.fl

Fr. J. Sklera,
401 W. Mahanoy Avė., 

Mahanoy City, Pa

FLO ELECTRIC CO.

Knygos Didumas 6% per 9%. rPilr*^i £RJ> CIO 
150 Paveikslu. 704 Puslapiu. • mwIb«*

klausia: 
kai?“ (i. 
rinksi!” 
kaip ji iszrenka tuos grūdus. 
Ant kitos dienos raganos eida
mos in giria vol palieka ru
giu del iszrjnkimo. Viena pa
siliko namie saugot, žiūrėt ka 
ji daro. Onute vėl paėmus ru
gius, nusinesze pas ta karvute, 
saviszkai vėl iszskyre, kaip ir 
pirma. Ragana, stovėdama už 
sansparos, užtemijo kaip Onute 
iszskyre tas dirses nuo rugiu: 
Dabar jau raganos rengiasi 
karvute pjaut; nuėjus Onute 
iwvs ta karvute verkia, kad jau 
ja papjaus, turi viena pasilikt: 
Jonuką užmėto ant, peno, o 
karvute papjaus!... Kanmte sa
ko: ° neverk,
Onute, asz tau paliksiu pagel-

(F. D. Bocxkauskas, Locnihinkas)
312 W. PINE ST., MAHANOY CITY

UŽVEDA ELEKTRIKINIA
SZVIESA

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

FIKSOZERIUS 
(LIKTORIUS)

pigiau ne kaip gausite sztoroaia. Už
veda varpelu* prie duriu, taiso elek- 
trikinius prosui ir kitokius elektrikin- 
iui intaisus. Ateikite pat mane jeigu 
manote uivesti szviesa arba permai
nyti savo narna pagal naujausia siste
ma o asz mielai suteiksiu jum prekes. 
A'psiyrhu iszį»ildyti didelius kontrak
tus ant apszvietimo Saliu, Mokslainiu 
ir Bažnycziu. Duokite pirmybia saro 
tautiecziui pakol ejšite kur kitur.

FLO ELECTRIC C0.
1 • lU 1 v„sr ..o.aIo..-. 312 w. PINE sT.» MAHANOY CITYkisrkad kaip mane papjaus, .........J:Į...
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susimildama

ba, kad tu galėtum su raganė-
mis gerai atsilygyt: tu praszy-
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Griebė už masznos ir pakilo augsztin.
Vienas isz daugybe paveikslu kurie randasi szitoje knygojt

Trumpam laike iszsiunteme daugybe szitu milžiniszku 
knygų in visas szalis Amerikos ir Europos, ir visi kuria apiaike 
szita puikia knyga prisiuntė mumis padekavones. Khyga yra 
drueziai susinta ir puikiai apdaryta in audekliniais Iszmafgin 
tais viražais. Juos greita parsiduoda, todėl nelaukite ilgai bet
prisiuskite mumis $2,00 o knyga bus jumis tuo jaus isssiunsta 
per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus. Adersavokite:

W. D. BOCZKAUSKAS *OO. MAHANOY OlTY, PAW. D. BOęZKAUSKAS.. CO.
I < % v ’

MAHANOY CITY, PA
11 *
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pasidėjo patvdrije, 'pasiėmė be-' iszejes ir ėjo in erdve lyg skus-
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Antanas Ramanauskas
Lietnviszkafi Graborius

^jįį savo paprotį pradėjo
I Žydas Kajimas |

— Kajime. tylėk, szunssnuki 
ba neiszkesiul

— Na muszk! muszk....
Asz tave

ft

tu

Bet

žmogžudy, vagie!.., 
iszdnosiu, eisiu in suda, su pu
si su kaulais, kaip man nepar
duos! po szeszis auksinus!

— Tai iszdu'ok, sziinie!
atsimink: pakol asz supusiu 
kalėjimo, tai, kaip mane gyva 
matai, tave kaip szuni sugru- 
siul...

Sn inkaitusiu veidu ir žoriii- 
cziomis akimis Andrius bai
sum iszrode.

m išlyti 
o veidas buvo nudžiugęs.

Na, jei Andrius jo neapgaus 
ir avis iszduos, tai jis uždirbs 
ant skatiko dauginus per ska
tiku. O kai)) apgaus?.. Ale kur
gi! tiek kartu pirkliavo ir vi
sada dalaikydavo žodi. Tai la
bai geras vaikinas, tiktai tuo- 
jus musztu. O kaip akamonas 
patemys stoka ariu7... Na, aka
monas tai tik puse bėdos, kad 
tik pats ponas nepamatytu. 
Ant galo kas jam 

tai?

ponas

>

Viražui dangus

t i. Gal su tuom ilgai užtrukti 
ir vėl noiszmiegos, tai-gi nusi
vilko szverneli, atsirėmę’galva 
in siena ir pusiau budėjo, pu
siau snaude.
ž vai g ždemi s i szbarsty tas.

Ir Kajimas susimislijo, kas 
tai butu, kad kožna žvaigžde 
butu sidabriniu rubliu? Ajai! 
Kiek ežia butu rubliu!...
kad tie visi

sivalkiojanczia ožkų apgraužta 
Bzluota. ,

— Kam ja imi ?
— Nubraukti pėdsaką.
— Neveik: turiu pala.

galo paimk....
Ant

in kriunus
nedidelis

Net Kajimas jo 
persigando. Tuojaus suprato, 

apsirinko kelia, 
balsii ir

užmusziu ?.

kad negera 
taigi atmainydamas 
glostydamas savo rusva barzda 
pradėjo iszlengvo posteringau- 
ti:

— Sukulsiu,
Kas do kalba ? Tu klausyk, An
driau, tu žinai, kad mes priete- 
liai. Asz tave žinau, tu 
Lyg mes pirma kart 
varom, o nei musios 
nežino. Tu žinai, kad ąsz tavęs 
nepamirsziu reikale, kada tau 
kno labjaus reik pinigu del ta
vo Magdės.

— Ajai! 
man,

mane, 
reikalu 

apie tai

Ko taip zauniji ? 
Kas man, ant galo, galvojo, 
kam tau reik pinigu, lyg tu 
mažas vaikas, ar ka, o asz tavo 
tėvas? eikia ir tiek! Asz tau 
duosiu, bet tu parduosi po sep
tynis auksinus. Nu, geęai ?

Andrius tylėjo.
— Nu gerai, gerai! — tvirti

no Kajimas.
— Gerai, bet paskutini syki 

taip parduodu!
— Žinoma! —pratarė Kaji

mas ir akis iszverte.
— O kiek parduosi? — pa 

klausė po valandėlės.
— O kiek tau reik 
Taip penkiolika 
— Perdaug.

dvylika, deszimti. 
Antgalo asztuones. Tokioje di
dėlėje kaimenėje kas pažins.

Andrius užsimislijo.
teįni) "T5us taip. 

Parduosiu asztuonias, 
nigus duoksz dabar.

Žydas susiraukė, norėjo duo- 
’ti puse, bet Andrius nepriėmė. 
Pasibaigė ant to,*kad Kajimas 
dabar atskaitė szeszis rublius, 
ir ketures deszimtis 
ketino atiduot 
avis.

— Na, ir ko tu pykai.’ —
klauso Kajimas kiszdamas ma- 
szna už anezio. — Gerai, k a 
asz tave žinau, o kitas jau butu 
seniai nenorėjos su tavim pirk
liauti. Jau tu toks gyvuolys: 
už bile ka tuoj su kumszczia 
Tures toje Magde už savo...

Andrius vienu mostelėjimu 
pertrauke tolesnius postoviu ga
vimus ir Kajimas 
kad gerinus velyk užbaigti kal
ba. Ant galo jau ir reikalas at
liktas, kam dovanai gaiszinti 
ląika?Atsikėlė nuo žemes, nu
sipurtė szveraeli, pasienio tusz-

And- 
riui, kursai dabar gulėjo ang- 
sztinikas ir žiurėjo kasžin kur 
in erdve.

— Pasilik sveikas, pon And
riau! — tarė szj’psodamasis ir 
paduodamas jam ranka. 
An'drius nieko jam 
tik atsisėdo ant žemes 
damas dasilytejo žydo rankos 
jojimas inlindo in 
lįet staptelėjo ant valandėlės 
iV žiurėjo pėr szakas in Andriu 
Jįurs dabar stovėjo ir gniaužė 
įlinkoje tik-ka gautus pinigus. 
Kakta buvo susiraukus, o vei
das Yode tiekūri Ūžsimislijima. 
Argi atsirasta jame 
blogo darbo?.. .

- Mostelėjo ranka ir 
spjovę.

— Nesnlaukimas tavo!. Kaip 
iszdigs ant delno plaukai, gau
si avis.

Bet tojo paezioje valandoje 
kita misi is szvystclo.

— Taip! — tai mano bjaury
be iszduos... Tegul velniai paji- 
rna toki darba.

Kajimas tuom tarpu tais pa- 
, ežiais krūmais, kuriais czion 

atėjo, slihko aht nhinu. Pagal

— Na,

— Gerai,

Kajitnui, 
galvoje apie tai ? Tegul tik 
Mcndrovskis laimiugai 
atsijims, tai tegul paskui An
drius, kai j) nori, 
tegul isz skuros nėrėsi 
nepadarys ir pats turės atsaky
ti... Lyg turės 
arba ka ?.. Ant galo, ar tai 
Kajimas, negaus rodos?.. 
Kajimas turi kopele ne ant juo 
ko, ir anksti tur keltis, 
pereis.

Ir nei nepasijuto, kaip atsi
dūrė gale revo netoli savo na
mu. Greitai perėjo likusi tarpa 
ir i nėjo pas 
ežia.

— Yr kas naujo? — paklau
sė pa ežios.

N v
Tai-gi prausėsi, o pabaigos 

sziiktolejo paežiai.
— Sure gib essen...
Neužilgo potam susėdo su 

vaikais už skuomes ir nusmau
kęs kepure ant pakauszio, pra
dėjo valgyti kaipo žmogus, ku
ris žino, jog tuos pietus uždir
bo.

>

avite

prisiegauja., 1-- -nieko

“liudininkus”
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Po kaitrios dienos buvo nak
tį s t roszk i i r ka rszt a. Ja n t rys 
dienos kaip nėr rasos, tik ant 
balsu slankioja retos miglukes. 
Tyku aplinkui: nei varliu kur
kimo, nei paukszeziai szukavi- 
mo nei lojimo szunu, 
gaus balso.
szais irrinczios sėdi ūkininkas 
su paežiu ir ilsisi, nes grinezio- 
je da karszcziaus, o ir jie visos 
dienos darbu nualsinti tyli.

Kartais gyrgztelia kur svir 
tis ir susiskalanduoja szulinijo

nei žmo-
K u niekur p rie

4T
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darnusis už papildyta neteity-

Vienoje valandoje atsiliepė 
szimtai kitu bliovimu avinin- 
keje. Nesuprantamas žmonoms 
balsas tapo ten suprastas. Te
nnis suprato, kad už poros žing 
sniu ntio kaimenes atliekama 
yra bžmuszejystc ir kad viena 
isz ju pulko žtista beginkle 
budelio rankose. Pasidaro bai
sus tmkszmas: avinai iszszoko 
isz užtvaru, avys kaip padūkę 
szokinejo per tvoras ir užtva
rus, besigrusdamos, mindžoda- 
mosi ir tremdamos viena kita, 
o ju bliovimas augo, didinosi ir 
stiprinos....

Kajimas, kai)) 
blankes, dirstelėjo in 
kursai stovėjo ii' drebėjo visu 
kūnu. Vienas tik Mendrovskis 
Nenustojo nuovokos. Triūksz- 
nias galėjo visus sukelti, fai-gi 
akies mirksnije avi užsmaugė, 
ant vežimo ja trenk, uždengė 
pala ir pats in vežimą szoko.

— Tu petsaka uŽszlavinek!
— szuktelejo Kajimui 
plake ark Ii.

Toliau s bu 3.

MILL A PATTERSON STS.
ST. CLAIR, PA.

t

Iszbnlsamuoja ir laidoj* mirorin* 
atit visokiu kapiniu. Pagrabu* para# 
iria nuo pnprascriauriu iki prokO- 
nldusiu. Parsamdo automobiliu* d*i 
laidotuvių, vosellu, krikaztyHu it 
kitiem* pasivažinėjimam*. 
Bell Telefonas. 1373 M.

Tylėdami nuėjo 
kur buvo paslėptas 
vienarklis vežimėlis. Kajimas 
sėdo in vežimą, o Mendrovskis 
ėjo szalia, selino taip 
kinis prie dvaro avininkes, ku
ri stovėjo truputi szone užtver
dama keturkampi kiemą.

Nuo kluono skyrė ja trys ku
kiai sziaudu. Mendrovskis už
važiavo vežimėli in medžiu sze- 
szeli, Kajimas iszlipo isz veži
mo. Susilenkęs pradėjo rėplioti 
prie kluono, priėjo prie kūgiu 
ir sustojo: reikėjo jam pereiti 
szviesu tarpa, kur tojo 
žema siena tik siaura 
daro.

Nežinojo, k a daryti, ant galo 
atsigulė ant žemes ir ant pilvo 

Taij) atsidūrė pas 
aviniuke ir pamaži prie duriu 
priojo: buvo adaros.

— Andriau! — tarė 
pasznabždom.

Nieks neatsiliepė.
— atsiliepė gar

siau ir su varste duris.
— Ko — atsiliepc 

taip-gi pamaži.
Vionmarszkinis Andrius sto

jos priesz ji. Valandėlė tylėjo.
— Atnesziai pinigus? — pa

klauso. ant galo.
— Tiktai rubliu; daugiau ne

gavau.
— Meluoji!
— Kam man meluoti! Te, gal 

paskui gausiu.
— Duok szia!... 

nogla 1
Kajimas nusispjovė ir pada

vė rubline popierele, kuria An
drius pas save paslėpė.

— Pakluonije.
— Yra ten kas?
— Yra.
— T'cįu 1 užvaž i u o ja: 

miega; sargas tik-ka nuėjo in 
grinezia ir negreit sugrysz.

Kajimas tuom paežiu keliu 
sūgryžo pas Mendrovski. Pri- 
.važiavo prie avininkes ir Men
drovskis patiesė ant žemes juo
dą pala.

valandėles iszejo And
rius, noszdamas suriszta avi su 
užverstu sznipu. Norėjo ja in
duti in vežimą, bet Mendrovs
kis nedavė. Paėmė avi nuo An
driaus, paguldo ant palos, už- 

ka nenuvo-. noro kilpa ant kaklo, užsiklau* 
pe ir stipriai užveržė kilpa.

Avis iszvortus akis, 
gandus žiurėjo in pasilenkusio 
savo kankvtojo veidą ir isz vi
su pajiegu pasispyrė. Veltui!... 
Mertdrovfckis dar stiprinus pa
veržė kilpa, avis tik sukarke ir 
pabalo jos apsiaszaroję akys.

Dar valandėle jialanko, pas
kui atleido kilpa, nuėmė virve
le ir drebanezia paguldė ant 
vežimo.

Kajimas stovėjo szalia ir žiu 
rojo.

Kasžin-ka jis jaute, žiūrėda
mas in Mondrovski. Lyg skruz-

turėtu, 
ir a ka

lia! net pats

” 0 
rubliai butu jo, 

kad juos jis, Kajimas, 
tai priesz ji žemintųsi 
menas ir žonca,
ponas, ka beveik visada gi’ve
li a užrubožyje ir augina tokius 
nava!nūs del lenktynių arklius 
Sziadien jis turi nusižeminti 
turi rodyti save pavargusiu, 
daleidžia niekint i save, spjau
dyti aut veido ir stumdyti, nes 
jam su tuom gerinus iszeina, 
nes dar jis neiszkilo, 
taip uždirba, bot tada!
nieks jam nedrysiu pasakyti 

“žydo”! nes jis pa- 
szVonieli,

iszeina 
o jis ir 

... Tada

1

szunta-

vietoje 
szeszeli

V v

j n pulko

lavonas nu-
Andriu,

i

t

In viena dideli miestą nu
vykau

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

Lietuvifizkay Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentą*Ton daug fnniu patnaeziau, 

Pirmiausia pas krianeziu 
nu lapsėjau?

Ba mat reikalą turėjau.
O reikalą toki, 

Ne kitokį:
Koteli užsistcliuoti norėjau 
Ba su senti in svietą pasi

rodyti negalėjau.
Tai buvo isz pats rytu, 

Badai kur ten ant G st ry t o, 
Žiurau bėga aniolai sargai, 

Sakąu — ežia jau kas negerai.
Ir kas buvo? per nakti kau

lelius barszkino, 
Badai ir ojniki grajino, 

Palicmonai užtiko, 
Ne vieno nepaliko.

Ir tuosius paėmė ka nusire- 
dia buvo, 

Visi in nagus pakliuvo.
In k ozą nugabeno,

Kaip grafus pasodino, 
Paskui gerai užmokėjo, 
O katras moni neturėjo, 

Turėjo pasimpint i, 
Kad tik kozojo ne'tupeti.

Tame mieste paprastinai, 
Tanke! atsieina negerai, 

Žinoma, kur tik susikuopiua 
Tai jau gana.

Kaip kipszai cypia,
Kaip laukinei klykia.

Nesenei tokia musztyne pa
sidarė,

Jog dideli laruma padare, 
Kėdės ir stalai braszkejo, 
Stiklai ir guoges tesžkejo.

Vienas lenta pagriebė,
Ir smarkei su jaja uždavė, 
O kad lentoje vinis buvo, 
Tai labai skaudžei užgavo.

Gilei inlindo vinis,
Jog ka tik nenudure suvis, 

Da novos gyvas liko, 
Nenudejo isz sykio.

t < .MMHSMbH •• K ’ * *• " •*<!»*•

Lietbriasicas Graborias
K. RĖKLAITIS

Laidojo numirėli as pagal 
naujausia mada ir mokslą. 
Turiu pagolbininko moterių. 

Prieinamos prekes.
iii akis: 
mestu szVenieli, nusiskustu 
barzda ir važinėtu karietoje.... 
Sbre tiek turėtu eilių drapanų, 
kiek yra nedeliu per metus;

i Mekoliui, 
Didei parkviestn 
isz Vienuos, o tarnus apardytu 
kaip koks kunigaiksztis ar 
grovas. Na, tegul jam toksai 
karnas, kaip Andrius, paban
dytu ka pasakyti, kai)) jam isz- 
ryto kalbėjo, tegul drystn grū
moti kumszczia, tai jisai ponas 
Henrikas Liu f ta’s iszmestn ji 
— ne! lieptu iszmesti isz savo 
mm u. O dabar... Ir 
mas atsimerkė ir paglostė ran
ka barzda. Suvisu iszsibudino. 
Pamaži atsikėlė 
per langa in grinezia.

— Kam žibnri degini ? Iszka- 
da! — szuktelejo per langa.

— Sore nieko nesakydama 
užputę žibnri ir pradėjo gulti. 
Kajimas vol in ta paezia vieta 
sugryžo.

Mislijo apie ka kita.
Art inantes pusiaunakeziui, 

Kajimui vis labjaus rūpėjo, ar 
Andrius avis iszduos ir ar at
važiuos M e nil ro v skis?

Delko neiszduos? klausė pats 
savos ir pradėjo protauti, kaip 
iszryto gryždam&s isz girios.

szliauže

Itifkei J

per
Josoliui, ir 

guveVnerilis

— Andriau!

ir su-
816 W. SPRUCE ST.

MAHANOY CITY. PA.
Toloponas No. 149

beveik

baisas Valgiu Gaminimas doleriu. Ka

f

vol Kaji-

ir pažiurėjo

Tegul tave

visi

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti oria knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinei! apdarais. Pre
ke tiktai ILSO

W. D. BOCZkuWSKI-CO

UAHANOY CITY. PA

KNYGELE NAUJU 
DAINŲ.

t

$1,000 TIK UŽ 60c.
Atsiunak mums 60c ir gausi musu 

trtcbuklinffu žolių vertes tukstanezio 
tas tūkstantis doleriu

žmogui rcifizkia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors Ilgos bei viduriu su
gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir invairiu nesmagu
mu apimtas. Jeigu tokiam žmogui ir 
auksini kulnn parodytum, tai jam ma
lonesne butu sveikata, negu tas auk
so kainas. Taigi, jeigu jautiesi esąs 
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistžoliu, ku
rios jums sugražins sveikata.

Vaistžoles yra nuo sekaneziu ligų: 
viduriu užkietėjimo, skilvio nemcJJ- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pccziu 
skaudėjimo, patrūkimo, dušullo 
(asthma), pergalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c, tai gausi 
vaistžoliu nuo bile vienos virszuj pa
minėtos ligos.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima Ausyse, n vt o mani, 
szirdies liga, tai atsiunsk 86c ir gausi 
musu gausius vaistus, taip vadinamus 
“Nervu Preparatas.” Nervu liga yra 
labai blogas dalykas, bet musu Ner
vu Preparatas užbėga tai ligai kelia 
ir suteikia žmogui ramuma.

Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu mu
su žolių ir knygų katalogą. Reikalin
gi musu žolių pardavinėtojai visliose 
miestuose.

patrūkimo, 1

1
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Toipgi tinkamos kaipo tilo* 
ir dekliamlcijoa.vanduo, traukiamas in viražu 

Kartais atsiliepia koks nesu
prantamas balsas, nei tai žmo 
gaus nei tai gyvuolio, 
suskamba, tuoje nutyla, 
iszsigandes, jog pert rauke ty
la. Girdi, kaip lapelis in lapeli 
plaka ir 
kianezio 
gestanezios grinezioje ugnies.

Vienok dar Kajimui neatoic 
laikas pasilsio. Dar tik vaikai 
sugulė. Trys didesniojo 
skiriant Mekelio miega greta 
tik Dide guli atskyriam lopszi- 
je, kuri turės apleisti, kada So 
re susilauks nauja kūdiki.

Sore dar trusiasi grinezioie 
Tik-ka pabaigė skaiezius pini 
gus: iszviso keturis auksinus ir 

kromelije su- 
tokio 

ketvertu 
degtine 

ir tas tūkstantis szaltiniu smul
kiu polnuku, kuriuos ,drauge 
su Kajimu iszradineja? Tas tik 
blogiausia, kad jiems baigiasi 
hazaka!

Už metu reiks dalintis pelnu 
Žagaruose su kitu kokiu žydu 
nes kakalas tikrai uždės kokia Y *preke ant Žagaru, kad vienam 
nėr ka nei mislyt Užmokėti... 
Ta mislis jau nekarta ja kan
kino, bet Kajimui apie tai nie

kinusius ko nesako, nes jis apie reikalus 
nenori su jaja kalbėti, bet vie
na sau vis mislijo, kaip atsi
ginti nuo tos bėdos. Bet ko ji 
norymauja ? Kajimas arba jau 
ka iszmislijo ir kokiu nors bū
du ansiruninOr arba 
reikalingus pinigus, idant užsi
mokėti kahalui. O jeigu nesu- 

Na, tai tada ji, Soro. 
jam prisipažins, khd 
slapta omo po l;ėlis arba kelio
lika skatiku isz pelno kromeli
je ir suezodijo jau pusėtina 
suma— ir 
paskolytu.

Kajiūias pricszais namu sė
dėjo ir ilsėjosi.

T/ubai misidirim ir dar turi 
darbo. Po pūšianhakežiūi ateis 
Moridrovskis aviu: ri?iks ji da
vėsi, paskui už kalino iszlyde-

bet pi-

vos tik
lyg

kapeikų 
atsiimdamas

susiprato.

ėzia bonka, ir linktelėjo

Bet 
neatsake 

ir tvle-

sąmone

nusi

szlama, dūzgimą le- 
vabalo ir poszkejimn

dvvlika skatiku 
rinko. Ar tai galima isz 
pelno maitytis su 
vaiku ir vyru, kad ne

rinko?

neisz-

surinko

kasdien

tuos pinigus jalu

Tai avis duos, bet anasai ar at- 
. Del ko gal nbat va

žiuot ? Ka tai, lyg pirma syki 
juodu prekiauja?
Kajimas, kada ji apgavo, ne- 
dalaike žodžio? Arba lyg juo
du vaikai, kad apgaudinėtu 
viens kita? O Mendrovskis lyg 
tai koks “frajer,“ 
ko apie reikalus?..

A {važiuos, tikrai atvažiuos..
Tsztikro tuojaus po pusiau- 

nnkezio praslinko taqi 
koks szeszelis. Menulis ant tos 
valandėles buvo apniauktas, 
sunku buvo pažinti, kas prie 
grinezios sėdi, ir szcszelis bai
liai staptelėjo.

— Kajime, tu czionais? pa
klausė žvdiszkai.

Asz.
Ir prie Kajimo atsidūrė Men

drovskis. Buvo basas.
—Ka, avys?
— Yra. ‘
— Daug?
—Asztuonis.
— Cz.ionai?
— Pas ana, paduos jas
— Ar duos?
Menulis iszlindo isz debesio. 

Mendrovskis atsisėdo ir pradė
jo skaityti pinigus.

važiuos 7< * •

Už
Lyg jisai,

persi-

tvorų

— Atsimink, jei neduotu, pi-
nigus sugrąžysi.

— Žinoma.
— O jei pagautu ?
— Kada?
— Ėriosz nusivožima.
— Tai tū sugražinsiu, 

tai tavo paežiai.
— O jei tave pagaus
— Didelis daigtas!

i
• ••

o ne >

tą i pa
leis kada, o ne, tai Sore užmo
kės.

— Atsimink!
Kajimas paslėpė pinigus in

masžna, rubline popierele pa
ėmė atskyrium.

— Reikia eiti.
— Rpikia.
— Nusiauk cziabatus, kaip

Rpikia.
x

deles ji aplipo, lyg viduriuos 
kas trauktu ir jam rodės, kad
ji pati kas ąmaugia. Ir szuktėl- 
tu už save ir už smaugiamąja
avi, jei nebijotu, kad kas nėišz- 
girštu. Atsigrįžo in kita szona 
ir skaugojo (užvydejo) Men- 
drovskiui, jog jis taip gali...

Andrius tuom tarpu isznoszo 
ant ra avi, paskui treczia ir taip 
tolinus. Su kiekviena tas pats 
buvo daroma. Tik Mendrovs
kis kas karta sparežiaus atliko
savo darbu ir Kajimas vis lab- 
jaus su tuom apsiprato.
tuom tarpu tylėjo: nei žodžio 
viėns kitaba neprataro.

Visi

viėns kitaba nopratare. Tik 
kartais atšilioįna tyloje avies 
krioksztelejittas. j
t Andinus iSzneszo ant galo pa
skutino (pas tara ja) avi.

Apie Kare.
Tėvynes Rauda.
Atmincziai 1 dienos Rug- 

piuezio 1914 moto.
Lietuvos Rauda.
Mano Gimtine.
Apio Skausmą Lietuvos.
Apio Lietuvos Vargus.
Tėvyne* Meile.
Pilies Aprassymas. 
Lietuvos Paminėjimas. 
Sonetas.
Apie Dubiea.
Apie Lietuvos Vasara.
Atminimas Tėvynės.
Apie Kalvarija. 
Naujos Eiles. 
Apio Senove. 
Miszkaa ir Lietuvis.
Ant Pagarbinimo Bažnyczio* 
Finis.
Kalinys.
Rutėliu Vainikėlis.
Szventas Petras. 
Lietuvio Daina. 
Isz Lenkmeczio Laiku. 
Apio Piemeneli. 
Myliu.
Daina Sieratos.
Apio Daratole.
Apio Molio, 
Varnai Sūdriomis.
Apio Vanda Lenku Karalaite
Apie Mainas ar Kasikius.
Apie Lietuva.
Apie Girtuokliu*.
Apie Senatve.
Atminimas Francuzu Kares. 
Palsžis Bambizns.
Finis.
Apio Jaunikaiti.
Apie Jaunas Mintis.
Plotina ir Duktė. i1 Ii ’ J I t, / H
Apie Merginas. 
Apie Berhėli. 
Rinkimas Vaikinu.
Merginu Rauda.
Ąpio Mausriu.
Apie Davatka.
Lietuvos Hymnas.
Apie Petrogrado Lietuvius. 

t Ims Merginas in Vaisku.
Kur Prapuolė.
Apie, Molio Tėvynės. 
Žvaigždutė.

'L-

M o tin a ir Duktė.
I I *! 1 • I 111 < . ‘ “ "

Lietuvos Hymna*.
i ' V' „J-*. « L ' < 1 ' M

M. ZUKAlTiS
451 Hudson Ave., Rochester, N. Y.

Ant. J. Sakalauskas 
UETUV1SZKA3 GRABORIU8 

IB BAL3AMUOTOJA8
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Ar jisYiėgorai jai sznipa Už- 
l: « >»» -» i. i i r* ■ ; n la / ' a l « •*/» .

ntimbte,

atsitikus — nepažins, mislyp, bliovė.
ked bobos...

— Teisybe.
Kajimas nusiavė cziabatus,

Teisybe.

riszo, Ar MėMrovšjGš besisku
bindamas snriszimu
gana, kad kaip užneto jai hht 
kaklo kilpa ir prispaudė keliu, 
avis pasispyrė ir gailingai užn

0 tani bliovime buvo 
maldavimo ir gailingumo, iVg 
Ak > a J ’ ■ ' if' Li* . ‘.a* t T* »SFCT p---- ' h* rW
kad butu isz žmogaus krutinės |

Apie, Molio To vyne*. 
Žvaigždute.
Žydu Rauda.

92 puslapiu. AImIcI spauda. 
Spaudini* ant drūto*; poplo- 
ros popiorineis vyrssais.

PREKE Tik ŠŠc.
Siuskite pinigus etompomiSs

■ ' " A * i j .♦-v t m m *

W. D. ĖOCZkAVŠkAS^d. 
MAHANOY CITY,

ros popierinei* vyrssals

WS

J

♦ ♦ ♦

Szenadori lankei susirup- 
eziuoja, 

Ir akis iszsikapoja, 
Su butelei teszkinasi, 

Galvas skaidosi.
Su revolvereis ir szaudosi 

Su poileis smaugesi,
O kad ir katras in susaide 

priguli, .
Tai ne paszialpos neturi; 

Ba jeigu per girtybių liga 
gauna, 

Tai paszelpos negauna.
♦ ♦ ♦

Vienam pleise voselka atsi- 
provinejo,

Ir vaikinelis vienas htejo, 
Pavieszino ji kaip reikėjo, 
Nes da visu kvarabu jam 

užsinorėjo.
Tiek to, kaip buvo, teip buvo, 

Bet in nelaimia pakliuvo,
Teip bjaurei insiszoko, 

Jog gavo nemažai kuloku.
Gal da tas jam pareiti, 

Kad i'sz svieto turės iszeiti. 
O tai vis jaunyste ir durnysta, 

Per žveriszka kvailyste. 
Manau, jog dabar pasitaisys, 

In kur nereikia daugiau ne lys.

FAKTAI KURIAS PRIVA
LOTE ŽINOTI.

Doleris yra Jobu geriausias 
prietelis. Mokslas yra galybė. 
Jeigu žinoto kaip ezodiriti do
leri, jus visada galite turėti 
prieteliu. Jeigu reikalausite 

| kokio tavbro kuri mos parduo
dame, ateikite o suozedinaite 
pinigu. Parduodamo visokiu 
reikalingu naminiu rakandu, —i "•'< * 4 c ‘ 4 w i. * 1 f i * a. * k. : i * *geležiniu daiįgtu, klijonku ir 
mažių kabėtu, fonografu ir 1.1.

L. WASOH (Yvaskevicrius)
Upholstering and Hardware.

1139 East Mahanoy St.

? II

(Al*t startynes, 12-tos ūlyežios) 
MAHAKDY CITY, PA.

•į. Mį < m.

Laidoja Iranu* Numirėliu pagal Na#
jausto mada. Pigi praba. TaSpci 
pristoto automobiliu* riooktoaa* 
reikalam*.

Parduodu visokius paminklu*, did# 
liu* Ir mažius už pigiausia proto, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, na* aas gailu jo
mis pigiau geriau* parduoti negu Mtl 
533-331 W. Ceetre S U, Matoaey Ctty

automobiliu*

M

f

CAPITAL STOCK f lit,000.00 
SURPLUS IB UNDIVIDED 

. PROFITS 8628,858.88

Mokame 8-cii* procente 1B> 
auditu pinigu. Procentą pridedam 
prie Jusu pinigu 1 Sausio Ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jua 
turėtumėt reikalą su musu tento 
nepaisant ar mažas ar dlMBa.

H. BALL, Prezidentu.
Geo W. BARLOW. Vlco-Pro*.
Jo*. E. FERGUSON, Knoteriu*. t

W. TRASKAU8KAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu. Pareimdo 
automobilius dol laidotuvių krikto 
tlniu, veseHjp, pasivažinėjimo ir Lt. 
8X0 W. CeaWt Si. Blabanut 
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KELI ŽMONIS CZIONAIS PRAŽUVO.

. Gegužio Menesio
' Istoriszkos Dienos

I 
I 
[ki pasaulyje paszto siuntiniai 
(gabenti per orą. J’avnyste pra- 
Idcta tarpe New York ’o ir Wa
shington’o. Kelione padaryta 
lint ris valandas ir 20 minui u.

Gegužes 21, 1902 — Suvieny- 
|tu Val.slybiii armijos ir vieszus 

•s afieieriai ap 
Kuba, pavedant .dalykus

Gegužes 15, 1918 — Pirma sy-

Geguže?

jndminist raeij< 
leido
imu jai iszriuktai valdžiai.

Gegužes 24, 1819 — Pirmas 
: Laivas per Atlantiko Okeana.

“Savan-
isz Savannah, 

in Liverpool -* buvo 
garlaivis keliauti per 

Į Al laid i ko Okeana. Ome 22 die 
' nas perplaukt i.

N

i

SAU L K
,««m * i e**

S Katedra [mieste^ Sofia, Bulgarijoj kuri ne senei buvo 
per eksplozija^ bombos* 
r** 
i 
t H &

apnaikinta
Sztai komunistu darbas. Kil

ted ra Sofijoj Ųulgarijoi. suar
dyta dinamitu, kurioje 
žmonių likos užmuszta ir 
žeist :i. Szis pa veikslas

ANT PARDAVIMO.

Aut geležinkelio Santa |«’(*, mi'ii it 
lojo nelaimėjo žuv 
riu.* teipgi likos užnmszla>. Butu d; 
butu plieniniai vagonai.

o ketu ii žmoni
Io lrukis 
dang sužeista.

pražuvia
i r

i ngia u

ūno sztangu ir 
I nžinie- 
kad ne

Szioje dienoje laivas 
nah’’ '

1 (te< irgia,
pinu a s

iszpla uke

ŽINIOS VIETINES.
Ketvergi* pripuola kata 

Tiku švente “In Daugu /.m 
girnas Vieszp. Jėzau*” arba

I Parsiduoda puiki, 
vaiko karietai t v

k a i |)
pigei,I nauja, 

(jeigu tuojaus alsiszauksite po
• > O* »• »

I
I
I

( I. G W. Mahanov Av. 
Poliai va

(t.f.
S. J. Xorkevi-

Gegužes 25, 1803
Diena Ralph Waldo Emerson.
Ralph

Gimimo

kaip paprastai vadina Sz.eszti
j

diena ponstv 
io

nes.
Visos kasvklo*

ieziai Xedelioje apvaiksztinejo 
■ 25 met ns si25 met us sukaki uvin vinezevo- 
nes arba sidabrini szliuba. Taja

nedirbo Į 
praeita Petnyczia, but pradėjo 1 \ ai-kszt im*j

Ba< bi 1 i >z ' t oje
Į A broma il is 

nio. Rend in go kompanijų keti 1 lupy
na uždaryti 
Sereda.

t Martinas
ris pergyveno Mahanojui
20 metu, mirė praėjusia Point 

A’elionis at va/' 
t orėdama-

dirbti Subatoje.
priežasties menko anglinio biz

>a v< >
I ra ūgys-

K un.

a N or ko v i ežia i ap- 
malszei 1 

szeimy neles.
suriszo mazga mo-

2.’) metai adgai.
■ prasidėjo ka 
po nauja mer 

kalalikiszka akademije 
>los ari i ponuiain

Springs.
(Ii'abm'iiis , 

kalam kas 1 ikos pa 
p įžiuręs 

dirbi i keli lii’miis menesije.
Paliko poduklia ; Jeigu guidžele nutraukti 

Netuliene, 531 W. Spruce ui v., i pu veiksli,' arba padidint i ma- 
tautiet i

kasvklas ko/na I

La 11 ka 111 >, |<u 1 
aim , ft

>ima s
t • •
1 U i I H * Z111

- - I '

i.Jknri

OS

Xedel k t jv 
pamato ]

art i

ežia. l\o l'Z 
Lietuvos turėdama' apie 30 
metu, bet isz prieža,'t ie> blogos 
sveikatos paliovė 
motai adgai.

Antanas Sa- 
iszauktas ant 

iii i *i>* t svilles suda .1 li

Waldo 
Amerikos poetas 
ginu* Gegužes 
t one.

Kmerson ’as,
filosofas,1 r

j, 1803 m„ Bos- 
Noreila*lnas tapti

Iru, pradėjo tam tikslui mokin
tis 1823 metais, ii- vėliaus tapo 

asistent u
(’hureh Bostone. Kuomet vvko 
Europon 1836 m. jau apleido 
t a pasza ūkimą ir
Amerikon pradėjo r.aszyti. 18- 
47 m. jo eiles pasirodė ir jis re- 
gulariszkai pradėjo iszleisti in- 
va i rius rasztus. 
mirė Balandžio 2 

sva 1 bia 
Amerikos poetu.

Gegužes 30 —Atminimo Dic-

vi rsziuinka 
armijos,

įaskirtas

užima

*23
minis-

Second

sugryžes

Emerson ’as 
, 1882 m. Jis 

tarpevieta

pas katra buvo
broli Auta na kuris y\\<na po
817. E. (’cntre uly,. >e>cria Xil- 

i>z lndiano>. kaipo

A ll<1 l e jrvs

apMgy \ viris.

c.zuvieiie isz Imliau
broli ir seseria Lietu\

Magdalena
kieno likos sužeista p< r

e Boras. Badai 
prics/.a i

norint s dreiveri'
va važiavo. Dakt.ira 
žaiduli’galvoju.

■f Jonas Mieiiin.i'. 3
632 W. Mabanot
užgriautas Suffolk ko'\!.l

kuri vare <Jcorg 
motore užėjo i

t roką

ža, eikite
arba

I >a > mu>u
Aponika <» jum darbu padaris

na. (legužes 
las Logan, 

i respublikos 
iusakyina 
3d, 
ii kapus

1868 m. (tenoro 
is szios 
iszleido

paskiriant Gegužes 
1868, kaipo diena apdailin 

draugu kurie mirė

a rt i 'I iszka i 
\ oriliniii'

’ riaii'ia.

1 r»>ka I 
gana pa hm g 

' 1 ’' i 11 \ <»
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A\m.
'iie| 11. 
lik O'

i r 
pulkus

gerai. Trauke 
kanuoge

praeita Kvtv< rua per 
ma augliu ir t ik | 
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i lain iri i>
j ežius x rga 

Igu!t lovoje.
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Szis
prisimintas per telegrafu.
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su- 
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Gimimo
Wall I

Ls< .5

► Ak y

51

W-?.

-■* ..i; y

A f'

ls*<

i

— 'ill

tonu trekas, 
naujas, naudotas 

jtik 4IMI m\ liu. 'Turi but parduo- 
“ Sau les” 

(t.f.)
. .. .■ ■ž-.rgn

Į Brockway 
į beveik kaip

Jas. Kreipk il«*s in 
I ofisą.

■1

F' <* .. t

Juozas P. Milauskas
Lietuviszkas Skvajeris.

i Pristato vestuvių laisnus, telpfci 
'padirba kitokias legaliszkas po* 
pieras. Parduoda ir perka namus. 
Insziurina namus, fornyczius ir

‘ automobilius nuo ugnies ir t.t.
Tik geriausios ir drueziausios 
kompanijos.

j Ofisas: 32 W. PINE ST.
' MAHANOY CITY, PA.
I ____

’t

saugojant savo.szali. Tas insa 
kyma.s pradėjo apvaikszczioji 

atminimo dienos. /<odis 
” ir ne “almini- 
vartotas pirmame

I jogan 
i “ A t

Liepos 9, 186,5
po Ap])omatox kova, 
jos motorus 
(

m a
dek orą ei ja, 

mas” buvo 
insa k vmo.I
nebuvo pirmas sumanyti 
minimo Diena,”

4 i

Generolas

V irgi iii - 
kapines ir 

lejo kvietkas ant kapu žuvusiu 
kareiviu. Nuo tos dienos iki 
sziam laikui ipaprotis tižiai k y 
tas pietinėse valstijose. Geor 
gia, Plorida, Alabama ir Mis: 
issippi paskiria

metine dekoraeijos

lanke

(legužes 
Diena Walt Whitman.
Wb i tiram, Amerikos ])octas gi
mė West Hills, I ding I
Y. Pindamas 12 metu turėjo a] 
leisti mokykla ir 
dirbt i. 
prie 
Vėliaus 
I slam I 'e. 
I'kigle’’ ir 
N i • w

CHA3. S. PARMLEY
R««i Eatatu Agent. Notary Pabtia
Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkites pan mane, asz jumis 
ta reikalą atliksiu. Randavoju namas 
ir kolektavoja randas.

1 namus ir forniezius. automobilius Lt.
Kampai Catawissa ir Market Si.

Mahan y City, Pa.
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buvoPirmas 
lai kraszczio
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Brookl\ n f 

la i k raszczio 
rodą kl ori n>.
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I
I

t u rojo 
darbas 

Brookl \ ne. 
tapo mokytojas
Jis buvo 

kilo 
Orleans’e i

Vėl ia lis jis d i rbo su levu Imda- 
ir parduodant mažus 
Bei 1855 m. pagarsėjo 

poet a -L 
Per kelius melus jis rasze iii 
vairius raszlus. Whitman mi
re Kovo 26 d., 1892 m. Paropo
ję Whitman žinomas kaipo ge
riausias Amerikos poetas.
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Balandžio 26 kaipo Wall Whitman,
>s -

d., kaipo
diena. North ir South ('arolinu 
paskiria Gegužes Ui d. Gal yra 

k viet kos
ne

lodei kad, pietuose 
ankszeziųus pradeda žydeli 
,ųu retuose.

>1

J o
eiles verstos iii daugeli kalba.

VIENAS ISZ MARINIU BAISYBIŲ.
Sztai vienas isz haliniu kal-

Girdot kad mu>u senas Inu kokiu randasi daugelis ant 
Danisevi- žieminios dalies Atlantiko ma 

tai kaina pataiko 
Titanikas ir

A merikoniszki

A nt a mis
’ nuo keliu
l’ei į »gi
M' >eka iuzi< >

ir dienu j riu. I u toki 
>crga pa-j lai vas

i

h

o z i 1 d < •
(I

pasveikt.
I’r.įeita Ketverto

kliu. ('zosna >111 i>?o maz
Valim

l k < • k i
ilgio

Hilo
nuskendo, 

laivai pairu- t

tai laiko, bet tikimi neuž liuo.ja ta.ja dali mariu ir prune-
HR
P? Y: <

U yit.

■ Tas reiszkia; bukia iszmintingas ir
»•

Investykit Savo Suczedints Pinigus in

PREFERRED STOCK’A
žT<
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laivams kur kokis ledinis 
randasi idant iii ji m-

. >za
\ aka i kaina?

u 1 pataikini n.
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I n h >t <*r\ >1 es M a rga rietą
"xia j cziute >u Kazimicriii Mielda- 

,/in. J a ima \ cdzia ms patarnavo 
pona> ir p<niia Marlinai

I

i apr.oli 1 zj
1\ įll \ a

Kurni ailandų Šimkau
kosi*. Velionis gimė l.ioluxo ’ie, i 1 

lll‘‘t u. iO. Ozionais perg\ \ 1 
paliko dideliam 

tris mažu 
prie

Citižino klubo n \ kuo 
pos. Paliko broli Petin mi<*>1o, 
Vincą Lietuvoje ir M ^rii i De 
reszkeviczienin. Volnuii> diib< 

kini' gi Iii 
pa>pej(i

pAczia ir
__ A 0 ♦

Prigulėjo

ezill t e >11
Jaima\

la.

ei

Tuni
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nuliiidiuii.i
vaiku>.

V.V. Miknių.
ir I ..S. \ k u

KU4M1VO SZVOgcrill 
kingai iszsigelbejo ir 
in laika prasiszalyt, pakol dau 

'iigriuvo,
nespėjo ir 
Laido! u v 

( taminko rvta.

ginu anglių 
Mielumas 
griautas.

I >01 
likos nz 

a I s i b 11 s
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ISZ SHENANDAOH, PA.

S. .1. Mockait is 
uždąr\ t i savo 
kuri 
nes
moka

n uta re 
privatini banku 

met u. 
mižsi-

Vede per keliolika 
pri va t iszkas banka> 
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UZ JUSO PINIGUS
•L* • xobi&2S_ _t., v

Girardville, Pa. f 
piiti Beiro Arm.inaviuziaiis ant j 

. , . keliu
lienn ligos ir niekas nesitikę j 

,|o idant motore tai]) greitai i 
sze.szis Į

7;__ I

augszlo gimimo, bet 
dideliu grieszaiinku,

M vienui ^1-
-y**

X. Second ulv., mire po 
<1

) 
paliko

idant moterų tai] 
mirtų. Velione 
va i kils.---------------—

L'depen (GYVENIMAS 
priimt i 

naujus draugus ant >avo 
rinkimo kuri laikvs 
niaus. Kliubas sparėžiai

nuturi1
SUS!

.Ill I11
auga, j 

Tiejei kurie geidže insiraszyt
nes

I

I

»
’iAuksinis Žiedas

Vietoje Pakutos

jam auksini žiedą ant kurio bu-1 
‘ Atsimink |

lai ateina ant susirinkimo 
laja diena bus renkamas nau 
jas metinis komitetas. Pa>ima- 
ivkif su Juozu Ancereviczin 

visokias in-

3ZVENCZIAU3IO3 
MARIJOS PANOS.

Visas pilnatį apraszynias api« 
Gyvenimą Szv. Marijos Vanos. 
95 puslapiai.
Preke su prisiuntimu tiktai 25c.

W. D. BOCZKAUSKAS-CO
MAHANOY CITY

Puiki knygele.

PA

I

V v ra s 
j Imdamas 
sumanė sugryžti ant kelio do
rans. Nuvažiavo in Kyma, kad 
lenais prieiti spa\iednes 

Ipat Popiežiaus.
Popiežius iszklauso spavied- 

jiies ir persitikrinęs apie jo tik- 
iszpažinima g riek u 

grieszninko,

prie

su 
pas kuri gausite 
f n HYUicijcs.

Kareivis Juozas Bndre- 
viezins lankosi pas 
ant |<okio tai laiko nes gavo 
nrlopa kariumeniszkos tar- 
nystos in kuria vėla pristos ir 
iszkeliiius in Kinus 17 Augus
to apimli tamysta del Dodes 
Santo.. - Kapitonas Budrevi- 
czius tarnauje kariurneneje jau 
12 metu ir da ketina 
tarnauti.

—- Nedėlios vakara užside-
! ■ *

ge kaminas po No. 415 W. Pine 
nlyczioH^ Bledes mažai padary- 
tar Bes ugnagesiai tuoj užgesi
no. -

- .Kazimieras Pi nelis pirko 
narna nuo James Ring už $7,-

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 
Gatavas

motinėlių
nes

tiek isz-

j r gai
li žila v i nėjo

vo iiispaust i žodžoi: ‘ 
kad turėsi numirti.
jam nos/Jot ant pirszto ir no
rint viena karta ant dienos per-1 
skaityti paraszytus žodžius, tai 
bus jo pakilta. Augszlo gimi
mo ponas atsitraukė smagus, 
manydamas kad tokia lengva 
pakula jis lengvai iszpildys.

apie smorti, 
skaitymą žo-.

žiedo, t oi p 
atsiliepe jo 

duszioje, kad visada skaityda
mas žodžius tardavo: 
reikės mirti, tai ka daugiau tu
riu daryti ant szio svieto, kaip 

prie ' doros 
Kam-gi reikalingas 

y vast is ir glamonėjimas kimo

ANT PARDAVIMO.
Nauji namai Mechanicsville,

Puliepo p.b ni.|į port (\irbon, St. (’lair
ir Pottsvilles, arti kasyklų ir 
kitu darini. Namai 
kiai pastatyti 
sziluma, marnh klės 7 1
naujausi

SU
labai pui- 
eloktri ku, 
ir kiloki 

dideli

pnus kokius 
gali sapnuot.

»niniiimn n uihi m ft*

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaisžkina visokius su

zmegus 
Knyga

puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

•< 4{( itMtiiiiintiniiiiiiiiiiiit ft«

W. D. Boczkaufikas-CO' 
Mahanoy City, Pa.

Szitas Stock’as arba Szerai atnesze procentą kas tris menesius be paloves 
regulariszkai kas kart nuo

p kaita parduodam suvirsz keturi metai adgalios.

Iszkirpkite ir prisiuskite del pirkimo szeru arba del informacijos*

pat pradžių nuo kada tie ueraibuvo pirma

j PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO.
I Investment Dept.

(Mark X iu[ j meeting your requirements)
♦ [] Please send me

Allentown, Pa.

free copy of booklet telling more about your 
Preferred Stock and the Company.

l
I

.Maustydamas 
per kasdienini 
dzin paraszytu ant 
gilei ir tikineziai

Jaign

sveikatos;
J 

a liauki net i
, es-

noda-

! ra 
lest i 
pakula.

Bel su pakula ne ėjosi long- 
jvai, ba nenorėjo priimt tokios, 
katra nebuvo atsakanti jo sto
nui. Pasninkauti negaliu lare 
ba esmių silpnos
skaitytie ir melstis ir negaliu 
ba net tiriu laiko; 
szventas v iotas ir rtbgalin 
miu užimtas reikalais: 
miegoti arba gulėti ant kietos
žemes sveikata nevelija. Kad ir 
to paskutinio nepasako, bet ga
lima' buvo suprasti kad tul- 
žiauso perszkada buvo iszpil- 
dymo tokiu pakiltu, laike už 
neatsakanezius 
stonui.

Popiežius susiprato,

jo augs/dam

davo

intaisymai, 
poreziai, 7 rūmai, dideli lotai. 
Keletą lietuviu 
isz to džiaugėsi, 
pastatyti pagal
mados ir tik liko ant 4 familiju 
neiszparduoti lodei ])}tsiskub’m 
kite, g 
styti. Atvažiuokite

pirko ir labai 
Narnai k a tik 

naujausios

t Preferred Stock and the Company.
I [] I wish to subscribe for ........... shares your Preferred Stock

at price of $100.00 and accrued dividend per share, 
bill to me showing axact amount due.

Send
| IJUl IU mu MHHVHlg UAUll linioillil. UllV. I

| [] 1 wish to subscribe for ............ shares your Preferred Stock
♦I on Easy Payment Plan of $10 per share and $10 per share 

per month until $100.00 and accrued dividend per share has
been paid.

[] Please ship........... shares your Preferred Stock at $100.00 and

1

tiktai 
smert io
(>• •
kuris supus žemoje?

Po tokiam mnnstymui, nobu 
vo jau pakutos kuri jam butu 
per sunki. Per tai visokia pa

su didele 
noba žiiu mn Iv

pasirengi 
‘S?

kutą iszpildydavo 
kantrybių ir 
smertios.

ANT PARDAVIMO.

I

O‘

Namas ded vienos f Emilijos, 
ant viso loto, ant kampo prie
No. 436-438 B. Centro St. Atsi- 
szaukito in4 ‘ Saules11 ofisą,

tdinia tuojaus' insjkrau- 
]>amaty t i 

priesz pirkimą. Locnininka gu
lima. matvti ant 
diena nu 2 iki 8 
piet, ir visa diena
arba kreipkitės ant adreso

Robi. B. Krick ' 
14. Market St. 
• Pottsville, Pa.

vietos kožna 
valandos po 
Nedeliomis

453
(1.41.)
Bell Teleponas 277J. J

ANT PARDAVIMO.

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

V. Lapinskas

(t.f.)
601 W. Mahanoy Avo.

Mahanoy City, Pa.

aqguded dividend per share with draft attached through

Name of, your Bank.............................................................................

Name , 

Street

City ■.;
t • •

j

Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.

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

Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3>czia pro
centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart 
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris 
dirba ir czedina. Dėkite savo pinigus in szita Banka o 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa*
dauginimu procento. I,!

ft'

I'll




