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ISZ AMERIKOS
SUSPARDĖ SAVO PACZIA 

ANT SMERT.
Rochester, N. Y. — 

Sivicki, 30 metu, gyvendamas ‘ 
ant Carter ui i., likos pastaty
tas po 5000 doleriu kaucijos, 
kurios negalėjo yMisirupyt ir li
kos uždarytas kalėjime lauk 
damas teismo.

Sividkione mirė

Leonas

pavieto li- 
gonbuteje nuo žaiduliu kokius 
jai uždavė jos vyras. Negana 
kad jisai sumusze baisei veidą 
ir galva, bet kada motore su
griuvo ant grindų, pradėjo ją
ją baisei spardyt kojoms in pil
vą ir szonus. Motore mirė ant 
rytojaus.

Vyras teisinosi, Imk jojo pa 
gerdavo, apleisdavo

penkis mažus vaikus, lankyda 
masi tankiu pas kūmutes, ir už 
tai ja ja nubaudė.

Mot ere turėjo 
kada negerdavo buvo pavyz
dingą motina ir gera gaspatli 
ne, bet kada pradėdavo gerti 
apleisdavo viską.

ii daug

27 metus, o

AREOPLANAS GABENO- 
ARIELKA..

Seattle, Wash. — Suvirszum 
4000 dėžių geros arielkos ir ki
tokiu gėrynių, likos szmugle 
ruota isz Kanados su paginiba 
areoplano in Puget Sound

Ua&br.)

NEMOKĖJO ANGLISZKAI 
NEGAVO POPIERU.

Wilkes Barre, Pa. — Sudžc 
kuris vra dideliu 

ana diena per-
Garman, 
prieszn ateiviu, 
klausinėjo daugeli kandidatu 
ant ukesistfku popieru. 
200 kandidatu neaplaike 
pieru, nes nemokėjo kalbėti ne 
skaityti Anglis’Zkai o tik isz- 
moko atsakymus. Ant galo pa- 

Advo’katas jums nieko 
jum pagialbes 

tiek, kiek szunvote ant pecziu. 
Geriause pasiimkite darakto
rių arba lai jus iszmo’kina at 
sakymu jusu vaikai kurie lan
kosi in mokslą mes. ”
DAUGIAU ISZVAŽIAVO NE 

KAIP ATVAŽIAVO.
Washington, D. C. 

kada invyko' tiesos, 
leisti in Amerika antra pro
centą gyventoju visu Europi
niu vieszpatyscziu, tai yra jau 
deszimts menesiu suėjo, —dau
giau darbininku isaplauke in 
Europa ne kaip atplaukė in 
Amerika. Per taji laika atplau
kė 27908 darbininkai o iszva- 
žiavo isz Ameriko 44,750. Isz 
viso per tuos devynis menesius 
inleista 242,965 o iszlcista 637,- 
602 darbininkai.
KAS BUS KAIP SULAUKS 

DAUGIAU METU?
Jefferson, Ind. — Nors Eve 

liną Krisman, kuri vos pabai-

sake: “ 
neprigialbes ir

iii Amerika 
gyventoju visu

Apie 
po-

— Nuo 
kad tik
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kaip sako prohibicijos agentai, £c septyniolika metu, bet teke-
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ISZ LIETUVOS
PERKŪNAS SUDEGINO 

NAMA. ‘
Zapyszkis.

laviu už Zapyszkio
gar

kor.) — Gegužio isz 
linkti, czionai

galva kir- 
Manau, kad bus 

indomu

Varnių

VYRAS 33 MĘTUS DEVE- 
JES SUONA.

Pahiksztes kaime, 
vai., Marijonas Gricius 33 me
tus iszgvveno persirengus mer
gina. Tik nesenai policija gy 
(lytojo pagelba patyrė, kad tai 

‘ ‘ mergi 
Gricius vis dėlto neiszkes-

Moteriszkus ru-

v v ras. Būdama

Isz Visu Szaliu
------------- - Į

36 METAS

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.
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BAISUS PASIELGIMAS 
BOLSZEVIKU MOTERISZ- 

KAM KLIOSZTORIJE 
POLOCKE.

Czionais randasi 
klosztoris,

visi gyventojai

Spring Valley, Ill. — Darbai 
czionais visai susimažino ir vos 
galima užsidirbti ant pragyve
nimo, nes kasyklos dirba tiktai , 
po asztuones valandas in san- 
vaitia.

114i
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esąs 
na ” 
davė nerukes. 
bus dėvėjo slapstydamasis nuo 
rusu karo tarnybos.

ŽMOGUS ŽVĖRIS.
Vyras primule savo paezia 

arba persenusiuApinkliu pasek
mes. Gegužes 6 d. 6 vai. vakare 
Mariarnpoles priemiestyje. Ta r 
paežiuose, visiems žinomas 
girtuoklis 
užsipylęs “blaivybe” (degti 
ne) akis ir protą, pagriebęs lo
peta spata taip baisiai 
sze savo žmona,'kad 
ties pagijimui 
žveriszkai, stumdė, 
valkiojo nutveręs 
spardo kojomis 
minke keliais.
kucziai roke ir cypė pikeziau 
siu balsu, bego szaukti žmones, 
bet tuo tarpu aplinkui vyru ne
besimato, o moters bijojo prisi
artinti, nes insifitos žrogžudys 
baigdamas savo auka 
nieko isztolo neprisileido. Galu 
gale subėgo vyru, atėjo policija 
ir žmogžudį suome nugabeno in 
kalėjimai, o be gĄ vubcs žymiu 
moteri in ligonine. Gydytojai 
apžiūroje rado ba i šia rsu kapo
ta lopeta kana ir sudaužyta 
galva ir kitas Ictino dalis. Ste
buklo reikia, kad iszgytu! Bet 
dabar stebuklai 
mados — 
Labiausiai 
kurtuos kol kas globoja 
įlos moezeka. Senai primusztoj1 
norėjo atsiskirti, nuo vyro gir
tuoklio iszgamos, bet klerikalu 
pinkes nleido.

visiems
Juozas Paplauskas 
“blaivvbe”

senas
I ’nlock.

nioteriszkas 
kuri guodojo 
nes miuiszkos daug prigialbe-
jo gyventojams visame. Ana 
diena iii taji kliosztori sovieti
ne valdže patalpino ant kva
tieros pulką Bolszevikiszku 
raiteliu.

Kada 
kliosztoriji

pulką

Iii
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vargonus ir ta- 
sutvere VargonųBolszevikai apsistojo 

?, 'perdetinis szvad- 
rono aficieris, 
paszau'kt perdetine paliepda
mas jai atvesti pas save ir del 
draugu, ketures jauniausCs mi- 
niszkas ant nakties, kaipo pri
statyti keliolika kitu miniszkn 
del kareiviu.

Nepagialbejo 
meldimai perdetines. 
miuiszkos negalėtu iszbegti isz 
kliosztoriaus apstatė mūra su 
sargais, na ir naktije prasidė
jo baisi orgije inszelusiu ka
reiviu. Kas ten dėjosi 
niszkoms, tai tik josios paezios 
žino ir valdže.

Vienatine bausme 
szetoniszka darba aficieriaus 
ir jojo sėbru, buvo perkėlimas 
szvadrono in viena miestą gu
bernijoj Vitebsko, kur likos 
patalpytas ant 'kvatieros teipgi 
moteriszkam kliosztorije.

liepe pas save

»

— Lietuvei gyvena gana 
sutaikoje. Szv. Onos bažny- 
czia, kuri buvo apdegusi, likos 
atstatyta. Parapijonai nutarė 
pirkti naujus 
mc tiksle
Fonda. Lietuvei gana smarkei 
darbuojesi. Turi kėlės drau
gystes kaip: S.L.R.K.A. kuopa 
146, kuri pusėtinai auga. Gegu
žio 30 ir 31 buvo surengus pik
niką aut naudos vargonų, isz 
kurio turėjo $117.47 pelno. 
Daugiu use pasidarbavo ant to 
tikslo p.p. Jonas Zakarevicze, 
Vincas Gasto, Ona Raczkans- 
kiene ir Magdalena Na u jei ie- 
ne. Parapijos komitetas nutarė 
laikyti dideli pikniką 4 ir 5 
Dži u lajaus ant kurio užpraszo 
visu Lietuviu isz aplinkines.

'I'
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i
sumn 

nėra vil- 
Mu^ze baisiai 

tampė, ir 
už plauku

ir arvirtusia 
Trvs maži vai-

Važiuojant 
augszt n 

sekmadieni 10-V žmones iszvv • 
do baisu regini: perkūnas tren
kė ant kalno stovinezius namus 
ir urnai liepsna juos prarijo.

ALKOHOLIO AUKA.
Kusznieriunai, Užpalių vals 

(“V-bes’’
18 in 19 diena 
vietinis gyv. A. Kiliulis, susi- 
pjauste save, su tikslu nusižu
dyti. Su skustuvu persipjovė 
sau vienos rankos ir kaklo ar
terijas ir susidaužė 
vio peneziu.
platesnei visuomenei 
žinoti, tai paduosiu žinias, kas 
ji prevede prie to. A. Kiliulis 
1924 m., vede ir žinoma del tur
to didumo, kuri gavo su žmona 
o ne isz meiles. Negalėdama 
žmona su juo gyvent pabėgo 
nuo jo mano, o jisai isz jos tur-

Pra- 
geres ta pardavė viena savo 
darža esanti Užpaliuose ir tuos 
pinigus pragėrė. Paskiau kita 
su namais vėl pardavė už 5500 
litu ir isz to vėl gere. Bet nuo
latinis gerymas galu gale isz- 
vede ji isz proto ir 17 diena Ge- 

“dur- 
o 18 diena buvo iszsi- 

renges bėgti in Rusija ir sake, 
kad ji policija ir žmones gau
do. PaėkiiHrin pavakarį bisku- 
ti pere jo, todėl lino jo buvo at
sitraukė žmones ir jis liko tik 
su senu savo tėvu. Sutemus, ji
sai pasiėmė isz grinezios skus
tuvą ir peili ir iszejo,, tėvui sa
kydamas einas 
czioti.’’ 
tuvu tuoj pjovė san in kakla ir 
peiliu ranka. Paskiau pagrie
bęs sveikąją ranka kirvu, pen
eziu kirto kelis kartus in galva 
ir nuo kraujo nubegimo apal
po. Tėvas negalėjo jam nieke 
padaryti nes pamatęs tai, pats 
apalpo... Paskiau t nejaus buvo 
suszaugti žmones ir atnesztas 
isz Užpalių felszerius, 
susiuvo žaizdas. Ryte tuojaus 
nuvožė in Utenos ligonine. Ten 
gydytojas pasakė, jo 
dar gales, bet jau 
valdvs ir rankas.

to pradėjo gerti degtine, 
viena

gūžio jisai jau pradėjo 
niuoti,”

dokti,

užkeikimai ir
O idant

su mi-

už taji

con, žymus 
kiotojas laike 
iszlekti isz Paryžiaus

LEKS PER MARES.
Pulkininkas Povvlas Taras- 

Erancuziszkas le- 
kares, bandys 

in New
Yorka ateinanti menesi su di- 

areoplanu. Raymondas 
locnininkas keliolika

dėlių 
Or t i eg, 
koteliu New Yorke paaukavo 
$25,000 dovanu tam, kuris pa
sekmingai atliks taja 5000 my
liu kelionių per mares.

SubatojeFrackville, Pa. —
kun. Bakunas suriszo mazgu 
moterystes Augusta Szelkoski
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isz czionais su pana Marijona 
Philuponiute isz Ashlando. 
Svotais buvo p. Ona Sakaioziu- 
te su Steponu Zuberiu. Sriu
bas atsibuvo su iszkilmingoms 
misziomis.

isz .1
■:w

II

■'■ iijo už dvieju vyru ir turi trijų 
" ~ 1 ne" 

gali afeszt'aVotKuž du-vyrysta

kurie suėmė taji areoplana ir 
jojo lociunink/U^kada nnUipe 
su deszimts dozėms spirito.

Jeigu valdže konfi.-kuos ta.j’i nes knda Pirma s.vk ištekėjo

» metu dukręlja. Valdže jos
J T’■ ......... ““ T I!

su deszimts dozėms spirito. y

y

tai prohibicijos neturėjo da 1J metu, nes tokisareoplana, 
Hznipai ji sunaudos ant sugavi
mo kitu szmugleriu.

Oskaras ,

STUDENTAS MIRĖ ISZ BA
DO, GAVO DIPLOMA 

PO SMERT.
Philadelphia.

Ackerstrom jaunas Szvedas, 
kuris baigė mokslus 
Penn sylvan i jos 
stengilamasis aplankyti kanuo- 
daugiaaše mokslo, dirbo sun 
kei naktimis, mirė ligonbutoj** 
nuo bado. Pats mažai valgo, o 
kiek uždirbdavo, siunsdavo m 
tevynia del naszles motinos ir 
dviems sesutėms idant josios 
nebadautir^Nuo to apsirgo ant 
plaucziu ligos ir mirė.

Universiteto profesoriai ant 
meldimo jojo draugu, nutarė 
jam duoti mokslo diploma po 
smert ir taji nusiminti jojo mo 
tinai. Kas isz tos diplomos, jei 
gu jam nepagialbejo už gyvas
ties?

MERGAITE ATGIJO 
GRABE.

New York. — Remo Boy, 
iszgirdes *kad jojo broliene pa 
gimdė mergaite, kuria priėmė 
bobute, nutarė kad kūdikis 
gimė negyvas, nuėjo pažiūrėti 
in lavonvezia. Kada atidarė v
grabeli, mergaite pravėrė aku
tes ir.pradėjo verkti. Boy pa- 
szauke tuojaus da'ktara, kuris 
apsupo kūdiki in vata, apdėjo 
bonkoms su sziltu vandeniu. 
Kūdikis nors adgijo, bet po 
dvieju valandų ant tikrųjų mi
re.

AREOPLANAS LĖKS 400 
MYLIU IN VALANDA.

Now York: — Czionaitinejc 
dirbtuvėje dirbasi areoplanas, 
kuris lėks 400 myliu in valau 
da, o kuris daly baus lenktyne- 
sia už dovana kuria paskyrė 
Pulitzer iszduotojas laikrasz- 
ezio “World.”

G re i ežia uses areoplanas lyg 
sziam laikui padare 266 mylės 
in valanda, bet szis milžinas 
oro, padarys ikonia du kart

legal isz
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SZTURMAS UŽMUSZE 18 
ŽMONIŲ.

Daneszirtiai isz
buk asztuo-

Akron, Ohio. — Akrono lie
tuviams yra gerai pažinstanias 
Stasys Radaviczius. AngHsz-

jau iszejo isz 
nes nieko

gaila naszlaicziu,
moti-

negydo! ’ia ps i ve< 1 i ma s ne bu v o 
kas, nes isztekejo už vyro be 
pavelinimo tėvu. Dabar nenori 
ne pirmo ne antro vyro, saky
dama, jog jai vyrai dagriso net 
lyg gyvam kaului, bet jeigu ją
ją paliuosuos tai neatsisako te
keti už turtingo vyro kad tu
rėtu gud ta ims ir plenti moni. 

universitete, KAS NORI PAMATYTI RO
JŲ? — SZTAI BUDAS.

Jamaica, L. I. — Kokis tai 
y 

y

stiklelius 
savo dranga

szimct

idant josios

Nikodemas Swenson, 33 metu 
gyvenantis prie Baisley Park 
i szs i t raukės kelis 
m u ii sz<i i nes ] )<is s<< w < << 
pajuto kad ji aniolai nesza in 
rojų, o idant in rojų nenulekt 
su žemiszkoms drapanoms, nu 
sirede ir nuogas atsigulė

Bet nebuvo tai 
rojus tiktai paprasta bala arti 
Springfieldo, (Jueensboro.

Pagulėjas koki laika, supra
to kad jisai da ant szios asza- 
ru pakalnes ir nuogas, rado 
kur ten senas kelnes ir rnaisza, 
apsirėdė parojo in 
kur ji pasitiko jojo 
sargiene*’ 
apdaužė szonus.

Swenson prižadėjo daugiau 
neragauti namines, nes sako 
jog geriau czionais gyventi ne 
kaip gulėti srnirdanezioje ba
loje, su taja nuomonia, buk ji
sai randasi rojuje.

i i ro-
jaus darže. t !

pakalnes ir

savo rojų, 
“anioliepe 

su koezelu ir gerai

ANT PARDAVIMO.

F’arma 45 alkierių

“pasivaiksz-
Bet ant kiemo su skus-

kuris

daugeli sužeista per
met.

KLEBONIJOS GAISRAS.
Gegužes 24

Iszdžiuve

apie desetka

K v mus.
A(]uillos garsina, 
niolika žmonių likos užmusz- 
ta, o
szt urmą, kuris p ra pu te pro ta
ja aplinkiniu, o ypatingai pa
darydamas daug blcdes mies- 
tuosia Sassa, Preturo, Lucoli 
ir kitur. Sassoje sugriuvo baž- 
nyczia ir keliolika namu, ru- 
gepjute sunaikinta ir daug gy
vuliu prigėrė.

ir hotelis 
ant gero kelio Locust Valley, 4 
mylės in Mahanoy City ir 4 
mylės in Brockton’a. Ant far- 
Aos randasi visokiu medžiu ir 
visa apsėta. Hotelią turi 16 rui
mu, bėgantis vanduo, maudyk
le, szviesa ir 1.1. Teipgi kitokį 
reikalingi budinkai. Priežastis 
pardavimo yra kad esi u
sveikas ir turiu važiuoti in Ii- 
gonbuti. Kreipkitės ant adre
so. *

ne-

Wm. Konsavicz
R.F.D. No. 1 Box 144

gyventi 
aivos nebe- 
Todel kas 

mėgstate ji alkoholi galite la
bai panaszaus ir sau invykio 
susilaukti, 
tuokliave!

SAVŽUDYSTE.
Mariampole. — Gegužio 6 d. 

3 vai. po pietų Degiicziuos, 
Arbrazavicziu szeimoj kilo ne
sutikimu. Viena dukterų, var
du Zazele, taip inszirdo ant sa
vo giminiu, su kuriais gyvena 
po vienu stogu, jog, pagriebusi 
acto rugszties, iszgere ir tuoj 
sukrito. Susirinko pas Ambra- 
zavieziu narna daug 
bet ligone nuo visokios 
bos atsisakė. Tai pyktis!

DUSETUOSE SUGAUTI.
Ežerenu ir Rokiszkio apskr. 

askutiniu laiku tankiai karto
jasi ginkluotu banditu nakti 
bei dienos metu ramiu pilio- 
cziu apipleszimai. Dėka Duse
tų 2 Nuovados policijos V-ko 
Balaiszos pastangomis, nakti 
isz sz. m. 9-V. Dusetų apylin
kes miszke, du pleszikai tapo 
suagnti ir atgabenti in 
tus. Pasirodė, abu rusai senti
kiai Ankndinas ir Jonas Prasz- 
kinai Kalbutiszkiu kaimo Du
setų valscz. Nuovados Virszi- 
ninkui pavedus kvota, prisipa
žino esą padare iki 10 pleszimu 
minėtuose apskrieziuose. Da
bar perduoti kriminalei polici-

<r

<>
?->

sau
Todėl meskite gir-

žmonių, 
pagel

Duse-

Mariampole. —
d. 10 vai. bei vienuolyno tvar
tai, sandeliai ir tt.
trobesiai supleszkejo, kaip ba
lana. Sudege
kiaulių, visztu ir kitu smulkiu 
gĄ’vuleliu, paszaro, rankaudu, 
daug statymui medžiagos. Ge
rai, kad nebuvo vėjo, tai lieps
na dangų laižydama nesze kar- 
szti ir kibirksztis in augszty- 
bes\ Blogiausia inspudi dare 
Mariarnpoles gaisrininkai. To
kiai Mariampolei reikėtų daug 
geriau gaisrininkystes dalyku 
pastatyti.

VARTO KRYŽIUS.
Joniszkis. Isz nakties Gegu

žes 15 in 16 nežinomi naktibal
dos iszvarte ir apdaužė kapuo
se 6 kryžius: 1 poliruota grani
tini ir penkis szpižinius. Szne- 
kama, buk lai esąs atkersziji- 
mas už tai, kad buvo paszalin- 
ta Gegužes 1 d. kaž-kieno isz- 
kabinta kapuose komunistu vė
liava.

DESZIMTS METU SENUMO 
MOTINA.

Somorija, Czekoslovakije. — 
Deszimts metu mergaite Szui- 
loke, kuri lan'kesi in mokslai- 
nia ana diena pagimdė kūdiki. 
Susinesze jiji su kokiu tai vy
ru ir pasiliko neszczia. Užte- 
minta mergaites padėjimą ir 
likos praszalinta isz mokslai-

Kudikis po pagimdymui 
szeszis svarus bet in kė

lės dienas mirė. Motina sveika 
ir neiszduoda pravardes kūdi
kio tėvo, norints jai visaip 
kerszino. Manoma, kad tai bu
vo kokis moksląines virsziuin- 
kas.

neszczia.

nes.
svere

ANGLIJOI RANDASI 1,293,- 
500 BEDARBIU.

London. — Pagal valdžios 
apskaityma, tai Juniaus mene
si je Anglijoi .radosi 1,293,500 
žmonių be daiW, arba 46,000 
daugiau ne kaip menesis priesz 
tai.

Da niekad Anglijoi ne buvo 
tiek bedarbiu kiek randasi szi- 

Da rbin i n k iszkos u ni jos
stengėsi visokeis budais suras
ti užsiėmimus del t uju žmonių.

PALIKO 282 IMPEDŽIUS.
W nest He rok, Be Įgiję. — 

Szis sklypas yra pagarsėjus isz 
dideliu szeimynu, bet 
peraugztino -nesenei 
Hendri'kas vau Michalenas. 
Paskui jojo graba ėjo 16 vaiku, 
116 anuku ir 150 pra-anuku — 
viso 282 impedžiai. Turėjo ji
sai 102 metus ir 
keturis kartus.
KIAULES SUEDE KŪDIKI.

Gueglaben, Tauringoje. — 
Dvi kiaules inejo in grinezia 
ūkininko Makso Trepperio ka- 

buvo iszejus pas 
kairninka ir truputi užtruko il
ginus ne kaip sau mane. Devy
nių menesiu kūdikis gulėjo 
lopszelije. Kiaules iszverte lop- 
szeli praliejo draskyti kūdiki o 
kada motina sugryžo rado kū
diki sudraskvta ant smert. Ko

jukes ir rankos buvo visiszkąi 
apgriaužtos nuo kūno. .

da motina

van

visus 
mirusis

buvo vedias

kūdikis

kai tas žmogus vadinasi Stan- \ 
ley Rodovich. Kaip žinoma, jis 
seniau pardavinėjo 
ir rožanezius, bet jam 
nekaip ėjo. Vėliaus tasai szkap 
beminkąs sumanė suorgani
zuoti banka vardu 
vings and Loan Co. 
pradžių biznis ėjo gerai 
banko sekretorių buvo pats 
Rodovich. Bet jis žmonėms ne
patiko ir tapo isz tos vietos 
praszalintas. Tuomet Rodo
vich užsidėjo “real estate” 
bizni ir nradejo suktybėmis 
verstis. Sakoma, viena lota par 
duodavęs keliems žmoniems. 
Tacziau taip “bizniavoti” ne
ilgai sek esi. 
i i

kliuvo atsakomybėn. Teismas 
ji nubaudė nuo vienu iki septy
nių metu kalėjimo.

Mat kokiu žmonių 
randasi.
savo vientaueziams lietuviams. 
Labai negražu. — V.

szkąpjepuą 
jam biziiife

l i 

y y
Kvta sa-
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Neužkentejimas iki smert.

“bizniavoti
Toki Rodovicho 

darbeliai’’ susekta ir jis pa-

pas mus
Jie daro didele geda

Port Washington, Wis. — 
Szv. Ambraziejaus, lietuvisz- 
koje bažnyczioje likos sudėti 
puikus koloruoti stiklai kurie 
kasztavo po 95 'dolerius.
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KADA TURI PRADĖT?
— Ar tu nesisarmatini: Tik 

metas no tavo vinezevoniai ir 
jau muszi savo moteria.

— Tai kada turiu pratdeti? 
Pasakyk man!*

ANT PARDAVIMO

Farftia 58 akeru, su kvie- 
cziais, gyvuliais ir visoki rei
kalingi nkiszki padarai. Dirva 
geriausia del iszdirbimo. Ran
dasi IVe mylės nuo Ringtown, 
4 mylės nuo Shenandoah, 6 nuo 
Mahanoy City, Vi mylės nuo 
Kaėbs Sta. Kaina $9,000. Atsi- 
szaukit sziuo adresu tiktai po 
piecziais. 7 (t.52

Maurice Stauffer.

Viename kaimo pietiniuose 
Welakuose, gyveno vienas la
bai turtingas kupezius, kuris 
isz priežasties nekrikszcziony- 
stes baisei nekente kunigu; rei
kalai tikėjimo davesdavo ji in 
pasiutimu.

Turtai jo augo su kožna die
na, o per tai da labiau augo ir 
jo nekentejimas. Ta pati ne- 
kentojima norėjo infszirdis sa
vo vaiku indeti: — “Mano val
kelei, nekensikte kunigu ir ne 
tikekite in juju žodžius.”

Tas neiszniintingus kupezius 
laike kupezystos, kelionei pa
dare labai naudinga intekme, 
o pabaigęs kelis labili svarbus 
reikalus ketina gryžti namon. 
Užėjo in viena restauracija ir 
atsisėdo nnS blUl/M sinit/n icz_

— Gintar plytų dirbtuve, 
nuo szio pavasario likos užda
ryta ir kaip girdėt randasi ant 
pardavimo.

— Cziouaitinei Lietuvei gy
vena malszei ir sutikimia.

įl

“ne kes- 
netikekite ju

ežio, prisiartinimą kunigo pas 
ligoni su szventais Sakramen
tais. Tasai apreiszkimas užde
gu jame didžiauso neapykanta 
ant kunigu tardamas:

— Asz da priesz savo smer- 
ti pasakysiu vaikams: 
kite kunigu ir 
žodžiams.“

Kaip tiktai pabaigė isztarti 
tuos žodžius ir tuojaus apmirė. 
Sveikata ligonio kas kartas ėjo 
blogiu, n u nesze ji in lova ir iki 
nurejde visai nustojo proto. Pa- 
szauke kunigą ir daktaru, bet 
ligonis neatgijo ir po dvieju 
valandų baisios kanezios numi
rė.

Dievas nedaleido iszpildyti 
žodžiu tam netikėliui

•i 4*

Gilberton, Pa. — Vaistinei 
darbininkai pradėjo taisyti ke
lia nuo miesto lyg Meizvilles 
kalnelio, pildami daužyta ak
meni ir ant to liejo smala. Nors 
karta galema bus pervažiuot 
per Gilbertoua smagei.

— Miesto virszininkai su 
pagelba Read in go kompanijos 
mano užpilti smirdanezia bala 
prie geležinkelio.
laikas, nes kada miesteli van- 
J.. _ 1 ~ - 4 1 i

Jau didelis
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Kas Girdėt
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Kolegijoj Newham, 
per 40 metu
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Londo- 
iszdestinejo 

literatūra ant Fran- 
profesore

ne,
įeitai isz k a

cuziszko profesore Alicije
‘Werner, kurios vardas pažy 

visa svietą, panaszei 
kardinolo Mezzo

mujo po 
į * kaip kitados 
|H Jauti, kuris kalbėjo 40 kalbu.
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Nesiranda tokios kalbos Euro
poje kurios Werner iene. nekal-

i.
W:"

il-'i -j 
11 

h
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Į; betų. Isz jaunu dienu atliko 
kelionia po Afrika kur iszmo- 
ko visas tenaitines kalbas kai

I po iszdejo biblije ant Afriko- 
' niszkos kalbos.

Aineri'konas Rowland Magill, 
o deszimt,s mene-I kuris perbuv

siu Japonijoi sugryžo ana die
na ir aprasze.ka lenais mate ir 
kaiį> .Japonije

tol I

IflH
P 
h

I

pasirengineja 
ant kares. Josios arsinolai dir
ba diena ir nakti. Stato subma- 
rinus, traktierius, dirba milži 
niszkas anuotas ir areoplanus.

i savo’kariumenia pagal 
naujausia būda ir krauna amu
nicijų ant zoposties 

Japonije rengusi

■ rl! Lavin;
Up till! e a «e a e • - » <1
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ant karus
I — *

kaip rengėsi Vokietija. Žodžiu
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Japonije augina tauta isz ka 
reiviu.

Amerikoniszjki sūdai turi di- 
delia inielaszirdysta ant motu 
riszku žadintojų, kurios nuo 
kokio tai laiko nuszaudavo sa
vo vvrus ar m\ lemus ir už tai • •
Imdavo paliuosuoto>.

Bet nao kada moteres pra
dėjo būti džiaies, kitaip pra
dėjo švaistyti nekaltybių savo 
sesuezia kurios piszkino in sa
vo vvrus isz revolveriu,
moterų geriau supranta mote- 
riszka būda ne kaip vyras.

Jeigu kėlės pakars ar užda- 
in kalėjimą ant ilgo laiko

tai atsinores joms žudyti vy
rus.

Mat,

r v.s »

rel

o mažiau

Ko mums daugiausia 
kia, idant mums butu gerai ir 
susilygintumem su kitoms tau
toms. Sztai szito:

Daugiau mansAt, 
girtuokliauk

Daugiau darbo, mažiau riks
mo.

Daugiau darbszavimo, 
žiau kritikavimo.

Daugiau atsigaivinimo, 
žiau paleistuvystes.

Da ug i a u t e isi ūgy s t es, 
žiau melagystes.

Daugiau knygynu ir moks- 
lainiu ne kaip draugiszku kliu 
bu.

Daugiau a t ydos ant 
mova liszk ūmo, 
darymo turto.

Daugiau mielaszirdystes, 
mažiau neapykantos.

Daugiau tvirto tikėjimo ne 
>.

musu 
kaip kalbos pri*1 

munsza:

ma-

ma-

ma-

musu
o mažiau ant

o

kaip szetoniszko užvvydejiim
Daugiau auklėjimo 

vaikeliu ne 
stikleliu ir varvino 
nes.

Daugiau meiles terp iszduo- 
toju ne kaip paniekinimu vie
ni kitu kaip sziadien daroma.

Daugiau iszmintingesniu pr 
moksIu bažnvežiosią
užsiėmimu su visokeis bizneis.

Daugiau ‘XSaules 
užsiimti, prisiunsti pinigus ir 

meto užsiraszvti. «

ne kaip

uty

»> skaitymu

i 4

tarpe 
kaip tik np-

Vien tik apszvieta žmonija 
padaro dorais, ir supratingais. 
Niekas kitas nepadarys 
žmonių vienybes, 
szvieta. Mums senovės istorija
parodo kati seniaus žmonija la
bai iszlengvo ėjo prie apszvie- 
tos, liet labai noriai dangino 
religijas, ir visi žmones buvo 
religiniai. Ir nors žmonija dau
giau insigilino ir religini gyve
nimą, vienok dora augsztyn 

V’ergai skaitėsi ne 
moteri paverto in

gyvuli. — gulėjo ja parduoti, 
pirkti ir net užmuszti; paleis
tuvystei buvo .statomi dievu 
kai, ir moterys — 
cziamos paleistuvauti.

Ir dabar, bėgamasis gyveni- 
vmiL III illiti. 2kL>*

mažai kilo, 
žmonėmis,

buvo ve r

.A

džiausiu role.
Apsiszviotus yel igiye 

ris daug kuo skiriasi tamsios 
religines moteries. Apsiszvic- 
tusi moteris Dieva garbina ue 
begaliniais poteriais, 
bais. Tamsi religine 
visai kitaip daro, 
ežia žmogaus.

i

mote-
1

bet dar- 
moteris,

Ji neapken- 
ji neapkenezia 

gamtos, nes jos protas ir jaus
mai- yra atbukę nuo

jai labai yra
religinio

szei-

galwjimo, kuris 
nesuprantamas.

Musu tautoje labai daug yra 
amžinai religiniu moterų. Fak
tai parodo, kad tokios moterys 
musu tautai nėra naudingos, 
bet labai kenksmingos. Kurio
je szeimynoje yra motina atsi
davusi vien tik religijai,
myna yra nelaiminga. Moteris 
pasninkauja, verezia ir vyra ir 
vaikus pasninkauti.

Religine moteris yra prieszin 
ga szeimynai. Jauna porele ap
sivedė, pasižadėjo viens kita 
mylėti ir tverti laiminga szei- 
myua. Jauna moteris susipaži
no su fanatike davatka, ji jai 
prikalbėjo apie pragaro baisy
bes, apie dangaus gražybes. Ji 
tada priima invairiii ‘zokonu,’ 
apsikarsto szniurkais, szkaple- 
riais ir diena dienon tupi baž- 
nyczioje. Jai nerupi nei

kuris be 
žemviL 

nie- 
szypsaneziu 
nei buezkio, 

nuodėmė.

vvras

Svarbus Naturaliza-
• , 'ė 1^ , . ■  j1,-

cijos Klausymai Lietuviszkos Pasakos.
ir Atsakymai.

i 1' r y " x: į

Fl'

Klausvmas. — 
ta iszklausvmai teisme?

Ne mažiaus 
9(1 dienu po padavimu natura 
Hzacijos patieijof 
popieru gauti 3 
rinkimus bile Valstybėje.

K. — Gavau praitexzima pri
imti ant paskutinio iszklausy- 
mo. Ar dvieji liudininkai turi 
su manim irgi priimt i ?

A. — Taip, Kuomet pacztu 
pranoszta apie paskutinio isz- 
klausymo diena reikės

Kada i avy k s-

SURINKO Dr. J. BASANAVICZIU3.

Atsuk vmas.

s. Negalima 
0 dienu priesz

<:■ - . ' •

APIE RAGANAS IR
RAGANIUS;
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Ilgai jojo ir ant galo prijojo 
visas miestusdideli miestą; yipaA/ 

buvo želabai aptaisytas; sali
kes žmogų isz miesto klaupia;

Jani pa-

i
Ji

kas ežia darųjį?’

diena
vykti su dviejais liudininkais 
priesz teisėja atdarame teisme.

Ka manės

tau

teisėjasK. -
klaus ?

A. — 'Turėsi patenkinaneziai 
prirodyti kad esi doro budo
turėsi atsakyti abelnus kiaušy- • « 

žvmia usius

“kas ežia darogfK’ 
aiszkino kad buvo ežia kava 
liūs, iszgelbetojas karalaites 
ir Dievas žino, kur prapuolė 
jau daugiaus negu puse metu. 
Jis užjojo pas karalaite. Ji pa- 
maezins, szoka jam ant kaklo, 
pradėjo bueziuoti ir sako: 

kur tu duszele, teip ilgai bu
vai prapuolęs.”
vis panaszus in savo broli, teip

i szgel belojus

bucziuoti * ir
i 4

■f

$

LAIMĖJO DIDŽIAUSE DO
VANA IR GARBE.

(TII r . ■ WW .Ilty' 11

Pirmos Popieras ir
a . •‘■■•■rex-.

Atvažiavimo
Certifikatas

iMahanoy City bus kožna' Utar- 
ninka, 30 B. Centre St. ant

/i

1
svarbaus

nei vaikai, nei ūkis, 
szeimyninkes slenka 
Vvras isz tokios moteries 
kados nepamatys 
lupeliu, neaptaręs i 
nes ji visa ta laiko
V'yras nuo tokios moteries pra
deda atszalti ir eina 
svetimos moteries meiles.

Koks jis nebūtu vyras, ar do
ras ar isztvil kelis, visados gei
džia gauti žmona dora, links
ma, supratinga. 'Taigi vyrai tu
ri atidaryti joms liuosa kelia 
prie apszvietos, jei geidžia to
kios moteris gauti, 
teris visados bus 
natike, suniukusi, nedrauginga.

Teip raszo poni Mare Kriu 
kelione ” 
rodos, tame yra daug

jeszkot I

d'amsi nio- 
religine, l'a-

Vienybėje,” ir kaip 
teisybes.

I.ietuviszku laikrasz- 
užejo koleriszka 

kritikos,

Terp 
ežiu Amerike 
epidemijų šmeižt n, 
apjuodinimo ir 1.1. Konia kož-
nam numari galima užteminti 
lik vienus nesupratimus ir bar
nius redaktorių.

skaitytojai 
tokuis
I ienaužeis

4 4

gali Imti 
laikrasz- 

juos tokia

Argi 
užganėdini i 

, kurie 
apszvieta .' ’ ’
Ar negeriau iii viuta šmeiži

mu duoti skaitytojams kokiu 
naiKlingu žinueziu ar 
nuliu. Juk skaitytojai

st raips- 
nž to

kius barnius nemoka prenume
ratos.
toki laikraszeziai kurie 
laiko už ”
teraturo.s, mokslo ir 

laikraszczius,

Juk

t ž tai ne'turi pasekmes 
sa ve 

progresiviszku.s, li- 
apszvie- 

” laikraszczius, o vien 
duoda savo skaitytojams tik 
pamazgas n e s u t i k i m o.

tos( ?!)

SVARBUS REIKALAS PAS 
DINGUSI TĘVA.

(leidžiu praneszti tūlam te- 
nežinau,

Viena isz

viii kurio pravardes 
•bet nurodysiu viela isz kur ji
sai isz Lietuvos. Dagirdan nuo 
draugu, buk tasai tėvas randa
si czionais Amerike o jojo duk
ters yra Lietuvoje.
t uju (lukteriu nutarė iszteketi. 
su Jonu Kulpinsku isz Kauno 
redybos, Raseinu apskriezio, 
Viduklės parapijos, Trepeneliu 
kaimo, kuri jam prisiuntė iii 
Amerika apgavinga paliudini- 
ma su pasiraszymn dvieju liu
dininku ir V’idukles klebono, 
buk jiji nori gauti dideli pase
ga. Tai jeigu tasai žmogus per
skaitys szi pranešima, 
tuojaus raszo pas 
jam daugiau paaiszkysiu kaip 
dalykas stovi, o 
szanks, tai bus skraudžei 
krianstns,-pranesziu jam daug 
svarbiu reikalu. Jeigu kas apie 
ji žinotu arba pats szi daneszi- 
ma perskaitytu, 
pas mane S. A. Cooper, 
125, North Jay, Maine.

kuri

tegul
mane, o uhz

jeigu neatsi- 
nus-

tegul raszo
Box
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antro flor o, nuo<y yal.
ryte iki 8 vai. vakare.
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Kreipkitės pas Dr. Hodgens
Philadelphia Specialiata.

. .......................  ibi.ii ■<* *

Silpni, Serganti Vyrai ir 
Moteres.

Sulyg svarbaus Teisėjo 
'Tuttie nutarimo svetimžemini 
Detroite ir apielinkeje neturės 
priduoti atvažiavimo certifi- 
katus priesz pridavima petici
jos tapti Amerikos piliecziabu

Nuo Rugpiuezio 1924 m. tie 
kurie norėjo pnreik'szti norą 
tapti Jungtiniu ■.Vnlstybiu pi- 
lieeziais. t. y., tie kurie norėjo 
gauti pirmas 
priduot i 
kutus 
popieras. Atsižvelgiant iii tai 
kad tik tie kurie yra atvažiavę 
in 
liai 
cert'it'ikal us nuo Jungtiniu 
Valstybių Darbo Departamen
to naujas instatymas užkerta 
kelia tiems kurie neteisėtai in- 
važiavo gauti pirmas popieras. 
Nauja procedūra 
reguliacijos kuria 
retoriirs invede, ir jos prisilai
ko visi natūralizacijos teismai 
visoje szalyje iszskyrus keletą 
(listriktu kur teismai neprita
ria tai reguliacijai.

Vienas Italas. Pietro Mellet-r 
padavė praszyma naturaliza 
ei jos teismui, kad jam butu ga
lima padaryti nors pareiszki- 
mas tapti Jungtiniu Valstybių 
piliecziii be 
žiavimo eertifikato. 
praszyme pažymėjo, 
buvo priesz 
lauti isz jo atvažiavimo ccrti- 
fikato priesz įeisiant jam pa
daryti nors pareiszkima, ir tas 

priduotu jam 
užimtu jam ku 

lėta menesiu, kol jis galėtu pri
duoti nor

užsitesimas pridarytu 
es, ii(‘s netekt u 
P. Mellea prasze 

isz nalurali-

popieras, turėjo 
at važiavimo certifi- 

pirm gausiant pirmas
♦
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Neserganti bet vis-gi ka tik • 
pajiege dirbti. Nelaukite.

Jeigu esate silpni, nervuoti arba 
turite kokia liga, nepadarykite klai
dos kaip kiti padare, ateikite dabar 
ir slaptingai apie tai pasikalbėsime. 
Laukti yru pavojingai.
PILVO—padėjimas, aptrauktas lie
žuvis, sunkumas ir nesmagumas po 
valgiui, plakymas szirdies ir kiti pilvo 
nesmagumui greit paszalinti.
KRAUJO, NERVU IR ODOS—ligos 

[visuose padėjimuose gydomi.
RUMATIZMAS—teipi gydomi.

Ligos paprastos vyrams visuose pa
dėjimuose. Gydymą kuri ant pabai
gos jcszkote.

Asz pasekmingai gydu katara, du
suli, bronkaitis, užima galvoje, pilvo, 
inkstu, pūsles, kepenų, tt-ipgi lum
bago ar neuritis.

RODĄ SUTEIKIA DYKAI.
Kožna Sereda, Ketverga ir Petaycsia 

Įgalima matyti daktare Pottaville, nuo
9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.
4 S. CENTRE ST. POTTSVILLE,*PA 

Antras floras Bausum name.

’ ANT PARDAVIMO.

i.
Jungtines Valstybes lega- 

tegali gauti atvažiavimo 
nuo
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Wight 
Iowa,

isz Onawa, 
pasekmingai

i univer
sitete Evanston, III. aplaikyda- 
mas pirmiitinia dovana $2,000 
ir garbe, kaipo geriauses kai 
bet ojas. 
t us.

Baake 
užbaigė

kad karalaite pripažino ji už nJ(,l<sla Nori h western
mus apie žymiausius Ameri
kos istorijos atsitikimus ir jos 
valdžia. Teiejas 'isztirs ar liu 
din i n kai k va Ii lik not i. 
teisėjas patenkintas turėsi at 
likti prisioga 
vienytoms 
prižadėsi 
Valstybių valdži'a. 1 
mn prisiegos teisėjas trumpai 

Amerikos piliety sies 
irivilegijas ir priedermes.

K. — Jeigu 
kaip pilietis, 
pilietystes eertifikata nuo tei
sėjo, ir kiek man reikes mokė 
t i ?

A. - -Jeigu paežiu laiku dau
gelis žmonių praszytu piliety
bes, tai rasztininkas visus eer-|tes

pabriež
i

Jeigu

isztikimumo Su- 
Valstybcms,

Suvienyt u

(Jis buvo su

Jisai turi vos 22 me- remiasi ant 
Darbo Sek-

savo vyra.) Tas nežino, ka da
ryti ir ka sakyti; jis nori iszjo- 
tie atgal, karalaite neleidžia. 
Viena vakara sugulė jis su ka
ralaite ir pamate ilgui miszke. 
Staiga atsistojo ir nori joti pas

t. y., | ilgui — karalaite
Bet jis iszjojo su 

atlieki- |gyvuliais. Prijojės prie ugnies
atrado ta paežiu senute, ir vis
kas pasidarė teip pat, kaip m 

\’vresnis bridis vėl 
busiu priimtas I pargryžes prie peiliu rado kad 

ar gausiu savo|du surudeja; ir greit iszjojo

renit i

pirmuoju.

neleidžia.
savo visais

go, tik antrasis brolis namiego 
jo. Jis mislijo sau : 
but kas nors negero

si

7*

du surudeja;
jeszkoti. Ilgai jojo ir prijojo ta 
miestą su želaba, klausia
ežia pas jus darosi?” Jam pa
aiszkino, kad buvo vienas ka

karčia i- 
kad buvo prapuolė.^ ant

i i
<’.U
SU-

iszgelbetojas

* 4 kas

ralius,
J, 

tifikatus nepaspės iszpildyti, I puses metu, paskui susirado, 
ir tokiu bndu turės pasiunsti vėl prapuolė, yra jau dangui 
pacztu. Nėra jokiio užmokės- kaip metai. Vyresnis brolis 
ežio už eertifikata. prato maž-daug-apie ta ir nu

K. — Vienas liudininkas gy-|jojo pas karalaite. Szi, puma- 
vena toli nuo 
teismo. Kas bus jeigu jis pasi
vėlini u

A. — 
teisėjas

'Tokiame atsitikime, 
i gali atidėti iszklau'sy- 

ma iki vėlesnės ■dienos.
K.

rie pribuvo su manim
paduodant naturalizaeijos 
t'icija, 
niame

karalaite. Szi
nat uralizaeijos |cziusi, apalpo

‘‘kur tu teip ilgai, duszelc. bu
vai prapiAilcs ! ” Brolis atsaku: 

Et, szen-ten buvau, savo žino- 
1 Ir tas viena

1 

Jisz džiaugsmo:

“ežia t n r 
” ir pasi

rengė neužmigt per visa nakti. 
Girdėt, inejo puiki pana ir pra
dėjo kalbėti su akmeniu, kuris 

“ai, kad jie 
žinotu, ežia nemiegotu, szia 
nakti ateis ežia lerva, inlys pro 
Įauga ir sues karalaite, o pas
kui kad jie žinotu, pargryžo 
pas savo levus, ne valgytu pir- 
moju įlietu, kad žinotu, musz- 
travotn žirgą ir kaip nors isz 
netyeziii žirgas nuverstu visus 
valgius ir tada Imtu laimingi, 
o dabar jie visi 
'Tuos žodžius 
sveikino sn akmeniu ir prapuo
lė. 'Tada antras brolis iszszoko 
isz lovos, pagriebė ant greitu- 
jn karda ir atsistojo prie lan
go.

Stovėjo po stalu: 
ežia

ežia pražus, 
isztariusi

1 1 

at si -

pridavimo atve
jis savo 
kad tai 

i nst a t vrna reikli

i . • . 1
rei kala vimas
sunkuma, nes

<» pareiszkima.

Dvi(»ji liudininkai, ka
su manim, man 

p<;- 
negali pribūti paskuti-^ 
iszklausvme.

atsivesti įkilus 
niūkus.’

A. — 'l'ai.

Ar galiu 
dviejus liudi

Bet patartina
raszt ininkui

i. 
praneszti teismo 
apie tai, nes visi teismai nevie
nodai pripažysta tokia teise.

K. — Jeigu teisėjas nepaten
kintas su mano atsakvmais ar 
jis gali atsakyti pilietybe.'

A. — Jeigu teisėjas nepaten
kintas, jis gali atidėti iszklau- 
syma iki vėlesnės dienos duoti 
tau proga iszpildyti visus rei 
kala vi m u s.

K. — Natūralizacijos teismo 
teisėjas atsisako man duoti pi- 

Ar galiu vėliaus pra-liet y bes 
szvt i ?

A. — Jeigu
♦

VIS 
t u re s i

pageidauji 
pilietybes, turėsi vėl iszsiimti 
pirmas popieras ir paduoti na
tūralizacijos peticija už (L ieju 
metu.

K. — Per kara buvau paliuo- 
suotas nuo militariszkos tar
nystes del ateivy bes. Ar galiu 
gauti antras popieras?

Visi teisėjaiA. — Visi teisėjai nevieno
dos nuomones tokiuose atsiti
kimuose. Nekuriu teisėjai duo
da tokiems ateiviams piliety
bes popieras, bet kiti teisėjai 
laiko, kad ateiviai kurie pra- 
sze paliuosavimo nuo mil i ta
res tarnystes negali tapti pilie- 
cziais. ir prisilaikant 
ju peticijas praszalina.

—F.L.LS.

prie to
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nis aplankiau.”
nakti sugulė su karalaite, pa
siėmė su savim karda ir insi- 
dejo tarpo keliu. Tik pamate 
ilgui miszke, szoko isz lovos ir 
greit siūles ant savo žirgo, mi- 

atrado senute
ugni, drebiiim'/ia 

klausia:Brolis
4 4

sake:
savo

Brolis

ka, ežia ptii-

pažiūrėt i.

“kur
Ant galo semi-

loke pas ugni; 
besėdint pas 
nuo szalczio.

delko tu nesiszildai ?” Ji ai
man yra užginta; jei 

duosi savo ir gyvuliu 
plauku, tada galėsiu.” 
pamate pas ragana lazdele ne
didele ir sako: “o
k i lazdele: ar negali duoti man 

Senute padavė 
jam; szitas kaip pradės muszt 
ragana [irikalbinėdamas: 
mano broliai.”
te parode ant akmenų ir sako: 
“va tavo broliai.” Brolis da 
baisiau pradėjo muszt ir prisu
kinėjo kad ji atgydytu brolius. 
Senute sako: “sze stikleli, nu
eik ten pas sriaunu

broliai.

sze stikleli, 
upeli, pa

semk vandens ir aplaistyk ak
lio, eik 

da sudavė 
'Tada senute atgydė

4 4

Brolis sako:
” ir

jau nebetoli pusiaunaktis: 
žiuri inkisza savo kranu1 (gul

ant rasis 
brolis tik eziakt ir nukirto gal
va. Laszas kraujo apteszke ka
ralaites ranka, brolis 
nuszluoslyt su savo skepetaite, 
bet pajuto isz miego vyras ka
ralaites ir pagriebus karda nu
kirto galva savo brolio, 
kūle ant rytojaus ir 
kad antrasis brolis

savo 
va ) baisiausia lerva ;

it o re j o

Atsi- 
pamate, 

guli krau
juose su nukirsta galva ir ler
va ant lango
Tada vyresnis brolis klausia:

J argi s

tupi be galvos.

kas ežia pasidarė ?’’
kažin kas taisėsi 

mano paezios, 
asz pagriebiau karda ir nukir
tau galva;
kad tas
vvresnvsis brolis
stikleli su vandeniu, 

galva.

4 4

paaiszkino: 
szia mikli prie

k a s dėjo žinoti, 
Tada

(P!

musu brolis.'”
paėmė savo 

pat ryne 
prie

Naujas namas su visom vi- 
gudom, del vienos szeimynos 
po No. 318 E. Market St., Ma- 
liaiioy City. Teipgi parsiduoda 
ir naminei fornieziai. Locni- 
ninkas iszvažinoja isz miesto 
todėl

Toks 
jam daug bled 
darbo \*ietos. 
teismo reikalauti
zaeijos teismo įsiimti jo noro 
pareiszkima sulyg instatymo. 

naturalizaeiji 
parupinimus

nori viską parduotu 
Kroipkites ant viviosi-t - - (t.5^- -

‘ ANT PARDAVIMO^

lie

depą rtament alines

Farma B1 į a keru žemes, tin
kama vieta del visokiu daržo
vių, žeme vra užsėta. Randasi 
Locust Valley, 2^2 myliu nuo 
E. Mabanoy Junction. Norin
ti pirkti aisiszaukit ant adreso.

A. G. Klingeman
Barnesville, Pa.

Peržiurejes 
instat vmo e
uzianezius szi atsitikima 'Teisė
jas 'Tnttle klausia: Ar padary
mas szios
reguliacijos sziuo klausvmu in- 
eina parupininle, kuris duoda 
Darbo Sekretoriui gale ’daryti 
instutymus ir reguliacijas!

Yra tai užtvirtintas instatty
mas kad nors 
duoda tokiam 
trale daryti tokias reguliacijas 
kurios reikalingos, kad tinka
mai iszpildžius 
vienok toks ekzekutyvis nega
li, konstituciniai su Kongreso, 
ar be Kongreso sankcija, dary
ti joki instatyma ar reguliaci
ja, kurios veikime butu pridėti 
prie jo atimti nuo jo ar atmai
nyti toki instatyma, nes tokiu 
bndn butu leidžiama ekzekutv- 
vi ui departamentui paimti in- 
statymu departamento darba, 

priklauso in-

iszdave auirsztes- 
niojo teismo rasztiszka insaky- 
ma, ir jo teismo distrikte Dar
bo Sekretoriaus 
negali būti iszpiklyta, dėlto 
natūralizacijos teismas tame 
distrikte turės priimti noro pa- 

piliecziais,

! r
4 4 (t.51)

Kongresas ir 
ekzekutvviui

instat y mus,

PARMOS! PARMOS!
Norinti apsigyventi ant geru 

žemiu Didžiojoj Lietuviu Ūki
ninku Kolonijoj kur jau yra 
suvirsz 400 Lietuviu apsipir
kusiu u kės, szioje apielinkeje. 

daug gražiu ukiu 
Norintieji

(t.51

Asz žinau 
ant

* ■

'k

ipardavimo, 
pirkti atsiszaukit: 

T A 
l, , ___

R. 1, Box 17,

FAKTAI KURIAS PRIVA
LOTE ŽINOTI.

pridėjo
lazdute 

tas tuojau 
dvaro ke- 

at rado 
viso 

skaniu-ska-

I

S11 J. A. Žemaitis
Fountain, Mich.

brolio 
sprando, sudaužė 
senutes-raganos, i r 
stojo sveikas. Isz t<> 
liavo pas tėvus. Jau
gražiai stala aptaisyta:

\ynu, valgiu 
niausiu. Aptaisytas stalas lau
ke terp keturin medžiu aržuo-

Tada brolis, sekdamas
kalbai panos, 
jam dvare ant

• 1

niu.

4 4

reTada

meilius.” 
tu, asz neeisiu 
su lazda.
jo brolius ir daugybe kitu žmo- 

Brolis musze sene, kad
atiduotu jam ir stikleli; senute 
atidavė. Brolis pasemes van
dens su stikleliu, aplaistė sene 
sudaužė su lazda ir pradėjo lyt 
sziltas lytus ir seno pavirto in 
akmeni, o jis pats, pasisėmęs 
vandens, nujojo su broliais in 
dvara pas karalaite. Karalai
te, pamaezius tris vienodus vy
rus, nežinojo ka daryti.
mažasis Jurgis, priėjės pabu- 

“asz tikra
sis.” Visi broliai dabar ilgai 
gyveno santaikoje. .Jurgis bu
vo karaliumi, o du broliai val
de pas ji pirmak vietas po ka
raliaus. Ilgai teip gyvonia, su
sitarė važiuoti savo tėvu ap
lankyti. Važiavo drauge ir ka
ralaite ir visi gyvuliai. Ihisian- 
kolyjo priVažiavo dvara, kuris 
buvo Visus susmegęs in žeme, 
tik vienas stogas da buvo ant 

Jie visi inejo 
nakvynes į pvaszyU, bot jiieko 
nenfdo, visur buvo dyka, tik 
puikiausios lovos is/Juisytos.
■ * 11.... Kv i! .. :

cziavo ir ture kad 
” Visi

virszaus žemos.

V Y • JI

't

dyka, tik

it. ..

kiu

liniu.
pa si rod

kuriam vienam
statymus daryti...

Teise jas

kuri pasirodo 
puškelio, pra

dėjo musztravoti savo žirgą ’r 
isz netyczia žirgas užgavo su 
pasturgaliu stala ir visais sta
las su valgymais ir gerymais 
sutraszkejo ir parvirto ant že
mes; susimusze ir Dievo dova
na. Tada užkaite kitus pietus, 
pasivalgo visi. Pavalgė pasi
ėmė savo tėvus ir sugryžo in 
karalyste karalienes, 
visi ilgai ir laimingai gyveno.

Tolinus bus.

Po tam

reguliacija

reiszj<imus tapti 
nereikalaudami nuo aplikuotu 
atvažiavimo certifikatu

—F.L.T.S,

Skaitykite “Saule”

Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Fa.

s 3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
c pinigu yra geriaus negu lotas procentas be jokio saugumo, 
c Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-osia pro-

centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta sumą kaskart
auga didyn. Yra tai saugiau ir. geriau del žmogaus kuris111

< dirba ir oxedina. Dilate iavo pinigus in neita Banka o 
{ persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa-

l į i .i C ' ' ' ,h W K • ‘M . * il'^ Irf

t

J. dauginimu procento.
<

prietoliu.

Doleris yra jusu geriausias 
prietelis. Mokslas yra galybe. 
Jeigu žinote kaip ezedinti do
leri, jus visada galite turėti 

Jeigu reikalausite
kokio ta voro kuri mes parduo
dame, ateikite o suezedinsito 
pinigu. Parduodame visokiu 
reikalingu naminiu rakandu, 
geležiniu daigtu, klijonku ir 
mažių karpetu, fonografu ir Lt. 
Teipgi visokiu didumo sietai 
del langu ir duriu,
L. WASCH (Yvaskeviciius) 
Upholstering and Hardware.

1139 East Mahanoy St.
(Ant akenynex, 12-toa ulyesioa) 
MAHANOY CITY, PA.

■■j™—-g—!L1 , , ....... ... . .■ ..,.1—3 .

Juozas P. Milauskas
i E, : .n "I. ,nl 1 ■ I1 ■' i n ■ 1 i* - • 1 ■» 1 * *II ’ . ' S 1 : ' I II ■ i ’ 1 *

Lietuvisskas Skv&jeris.

Pristato vestuvių laisnut, toipgl 
padirba kitokias legaliaakas po
pieras. Parduoda ir perka namas.; 
Inssiurina namus, fomycsiua tr 
automobilius -nuo ugnies ir tX 
Tik geriausios ir druexiausioa.
kompanijos. į
Ofisas: 32 W. RINBBT. 
MAHANOY CITY, PA. ;

t

-

■ii

' i! E ii'l:'
■? i®■■ ■ i ItFh® '

*J: '>

*1

■Ii'll
■ 

yįi i įiu 

hb? iijkiirifs"■■

ife

11

i



* 4 BAULK > I

/

f

*

*>

t

t

K
S'

Namelis PustelninkoII

ANGLINIU OPEA TORIU ADVOKATAS.

12.
Brangus mano Otonai, mano 

vienatini! Jau paskutini karta 
in tave atsiliepiu. Drebanezia 
ir silpna ranka raszau szita 
gromata pas tave. Pajiegos bai 
gosi. Szirdis mano musza grei
tai, bet silpnai. Mano veidai 
iszbalo ir inpuole^ o akys pra
deda vilktis. Szaltas drebulys 
perima mano sąnarius. Jau
eziu gana gerai

sąnarius.
artinantis 

snwrti, jaueziu, kad neužilgo 
smertis pernesz in amžinate 
vyne. Jau sziandion paskuti 
nis imdenę rytas. Kelios kviet- 
keles, kurios da vakar daržely
je žydėjo sziandion jau suvyto. 
Balta szalna suszalde ta nakti. 
Guli ant žemes. Tcip ir asz gal 
iki rytojaus suvysiu; tada ma
no kūnas gules, teip kaip 
kvietkeles.

O mano Otoneli! Ka toji 
vastis žmogaus? Trumpas 
venimas ant szios žemes, o 
nas vargu ir kentejimu. Jokios f p ‘

to<

gy -
r V e 

pil

Teiplinksmvbes nedatvrian.
buvo su manimi. Ak tu sūneli: 
žinai, kiek asz nukentėjau. At
simeni, kaip ta baisia nakti pa
bėgome ir nuo t<; laiko kenteme 
suspaudimą isz visu szaliu. 
Tuos visus rupesezius ir asza- 
ras vienam Dievui aukauju.

Idant, brangus sūneli ant lo
vos mirtinos panasziai butuni 
rainus, rasznu kelis pamok i- 
nanezius žodžius, kurie 
ant gero kelio dorybių pastip
rintu.
szau, tankiai girdėjau nuo ma
nės būdamas mažu. Bet tau bus 
priminimu, kada dar karta pa
antrinsiu. Tie mano žodžiai 
primins tau motina. Nes nieko 
tau brangus kūdiki negaliu pa
likti. Žinai mano neturtą.

Kada sugryžszi, jau 
motinos nerasi. Vieta, ant ku- 

^rios sėdoje bus neužimta.
želyje jos nerasi. (' 
vargingas mano sūneli, kas ta
da su tavim dėsis! tavo balsas 
visur atsimusz: 
brangi, motinėlė, 
jau? Motinėlė, 
nuo sunaus?“ 
na neatsilieps.
tanda, kad apie mane dažįnoti. 
Tena i-g i paregėsi ant veidu 
liūdnumą ir akvse aszaras.
Lcitandas tars: Biednas jauni
kaiti! veltu savo motinos jiesz- 
kai; ežia tavo 
atsisveikino su

VISU

tave

Viską, ka ežia tau ra-

želyje jos

S

i ■ne, kad tau bueziau galėjus in
sulinui pasakyti apie ta viską; 
bet kitaip valia Dievo surėdė.

Dabar dar vienas praszymas. 
Kada sugryžszi, brangus Oto- 
neli, tai iszkasi krūmą radastų 
isz darželio ir pasodysi ant ma
nu kapo.

Dahar-gi, brangus, brangiau 
sius Otoneli 1 baigiu ta gromata 
priimki paskutini palniminima 
nuo savo motinos. Buki svei
kas ant szitos aszaru pakalnes 
ir turėk vilti, jog ant ano svie
to neužilgo pasimatysime.

Paraszusi iki tai vietai laisz- 
ka (langiaus negalėjo. Be pajie- 
gu

Robertas K. Cassatt isz Phi- 
ladelphios darys taika terp 
anglekasiu ir 
sykiu prisiartinaucziain 
pratime Septeniberio menesije, 
kada tai pasibaigė sutartis su 
anglekaseis.

sa v o

. Dar-
O .kūdiki,

“Motinėlė 
kur paside- 

kur pasislėpei 
— Bet ka! moti- 

Begsi pas Lei-

paregėsi ant
o

motinos nėra;
’ ’ Tu

0 kur din-

Tenai 
kentėjimu. 

Potam tave
« • • 
ir JK‘

niekados ne-
Kada mylėsi Dieva,

brangus

Jis tave laikys

mumis, 
tuokart paklausi:
go mano motina?” O jie tau at
sakys: Toli, labai toli.
kur nėra jokiu 
Randasi danguje.”
nuves ant mano kapo. Kada 
pamatys tave verkauti 
verks, o Lcitandas atiduos tau 
ta gromata. ,

Per tai girdekie žodžius mir- 
sztanezios tavo motinos. Mano 
sunau! Mylėki Dieva, užlaiky
ki ta skarba, tai 
pražūsi.
ir artyma kaip broli. To reika
lauja visu žmonių Sutvertojas.

Da mano yra nęru, 
Otone 1L Asz norecziau, kad isz 
tos pakalnes, isz tarpo tu geru 
žmonių niekur neeitum, nes ge
resniu niekur nerasi. Buki kož- 
nam geru ir prielanku. Laikyk 
juos už geriausius. Dievobai
minga Beatusa atlankyki kuo- 
tankiausiai. Asz jam apie vis
ką pasakiau, 
savo globoj.

Jeigu su tėvu kada pasima- 
tytum, pasveikinki ntio manės 
szirdingai. Zinai gana gerai, 
kad turėjau vilti da ji pamaty
ti. Bet dabar kada guliu ant 
smertino patalo, žinau, kad 
daugiau nematysiu. Tau Die
vas paliko ta džiaugsimi pare
gėti tęva. Kada tėvas paklaus 
apie mane, tada nuvesi ant ma
no kapo.

Viską tai užlaikyk atminty
je, nes tio žodžiai 
mirsztanozios motinus. Ranka 
mano drebu, už ka rasztas ne- 
aiszkus. Dabar-jau suvis silp
na. Ak Dieve!

Žinai gana gerai

paeina nuo

Bticjdaii rainės-

krito ant paduazkos. O kada 
atsikvotejo, szale lovos pamate 
stovinezius Leitanda su Ger
truda. Rožuka ir Klausas atėjo 
tei"»»<rį nelankyti. Jie paregėjo 

iszbalusia ir suvvtu- 
Ji

Teodora
šia tuojaiis pradėjo verkti, 
linksniai tarė:

— Neverkite jus mano bran
gus prieteliai! Dangiszkas Tė
vas tiktai nori sutrumpyti že- 
miszkus mano kentėjimus; per 
ka turite su manimi džiaugtis. 
— Po valandai tave tolinus.

- O kad asz galeeziau jums 
atbūti už justi geradejystes del 
manes ir mano kūdikio! Mel
siu Dievo, kad Jisai jums už 
tai užmokėtu.

Visi pradėjo verkti. Paga- 
duodama gaspadoriui 

: — Kada po ma
utomis sugryžsz,

DieVo,

liaus 
gromata tarė 
nosinerties 1 
pasveikinkite ji nuo manes ir 
pranokite jam szita gromata.

Nusipagadijo jos veidas, bet 
mažai ka kalbėjo. Leitamlas ir 
Klausas su 
vakarui; potam iszejo 
atsilset i. f p

buvo iki 
ramiai 

Prie atsisveikinimo 
Tegul stojasi 

ų‘ tuojau s gar- 
valandu

Rožuka

Teodora tari*: 
Dievo valia! - 
džiai užmigo ir pora 
miegojo.

Ant rytojaus 
gas Beat ūsas vėl norėjo atlan
kyti ligone, bet 
langeli ir 
kai sniegu užversti.

dievobaimin-

paregejo per 
pamate, jog visi ta

ka per 
nakti prisnigo. Negalima buvo 
tikėtis, kad sniegas sutirptu, 
nvs tuoiaus pradėjo szalt. Tas 

Tokiu 
apleis-

tuojaus pradėjo szalt. 
labai Beatusa surūpino, 
budu ligone buvo suvis 
ta. Aukavo per tai jos gyvastį 
ir duszia Dievo niielaszii’dvs- 
tei ir prisižadėjo, kaip tik snie
gas nutirps, tuojaus ja atlan
kyt. O jeigu butu numirus, ta
da norints ant jos 
mels.

kapo pa.si-

bloguma
motinos.

taika 
loeninhiku ka- 

nesu-

17; wrf?

j.lJu.W. 1 iHMMiiaw*
; ftkU£^>' 770?$

R 
i s

tūryje tankios girios 
klaidžiojo

Dvi die- 
įiega l<»da- 

gl įlos, 
ir

nas jau 
mas iszeiti isz girios. Nieko 
niekur neužtiko ir nesurado 
jokio žmonių pedsakio. 
kiai g

ri 1

Puolė
Pidamas

■B*. MIW>< Į,   ■ ■ m .    1 ■ I   —iii

— atsiliepe vyriau
sias vaikinas; - 
szai! Juk 
ka tetų lesina 
lemmgo prirakintas, 
žnybo.

— Kn )

ar tu nŽmir- 
sakalas musu pono, 

tai szuni, ka ant 
ausi

M

nu-

— Oj ve, mamute, ir kankles 
tarė kitas kūdikis,

szi Įlojo grinczioje.
smagu

o kaip ant 
ju slęambinasi, ar tai ir pank- 
szcziai gieda, kada ant ju skani 
biuasi?

Czia visi pradėjo juoktis. O- 
tonas mažai ka temijo ant vai
ku pasakos; buvo jam

.Jam suvis 
tuose niurnose patiko.

Po valandeliai sugryžo gas
padorius ir apreiszke, jog ka
reivis nori matyti sakalus. O- 
tonas panine kletkas ant pecziu 

iszejo paskui gaspadoriu, 
su žibintuvu.

ie 
einantis pirma 
Kada ėjo per kiemą, potam ęuk 
tais tropais, nuolatos gaspado- 
ris mokino, kaip turės pakajuo 
se rastis.

'Pas kareivis (are yra navat 
nas žmogus. Jisai su žmonė
mis nekalba, kaip privalo,
žodžiai yra niekai, labai bjau
rus; bet tu to neprivalai bijo
tis, tokis jo būdas. Ne ant tusz- 
ezio vadinasi Ditrichas Pelze- 
nas.

Jo

lau- 
irdejo laukiniu žvėrių 

staugimą nuo kuriu 
kas valanda baisaus 
mo. Nedryso net garsiai 
puoti ir kožno krūmelio saugo
jusi. 'Tankiai sustojęs klauso 
ar neiszgirs norints rago ar lo
jimo szunu balso.

skubinosi.
kalno ant kurio 

nekuriuose

t ikejosi 
užpuoli- 

k ve-

vienam 
prie 

Kada buvo

MILL & PATTERSON STS.
ST. CLAIR, PA.

Antanas Ramanauskas
Lietuviszkas Gruborius

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

——
Lietuviszkas BankieriuB
Ir Laivakorcziu Agentas

IszbaUamuoj* ir 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo
šia nuo pnprascziaufliu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobiliu* del 
laidotuvių, vefieliu, krikštysiu it 
kitiems pasivažinėjimams.
Bell Telefonas. 1878 M.

Daugelis mano kumueziu sako: 
Turiu drese siūti,

Negaliu d rasineikarkos gauti,
Pati nemoku, norints įna

šai na turiu,
Bet dreses pasiūti negaliu.

Teisybe, ne viena maszina turi, 
O pasistaezius in ja žiuri.
ir siūlo nemoka užvesti,

Pagadina maszina turi isz- 
mesti.

ar mergina,

i

I
I

veseliu

1 aid oj« mirusiu*

Lifttuviixko G ra beri vt
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėliu* pagal 
naujausia mada ir mokai*. 
Turiu pagelbininke moterių. 

Prieinamos prekes.

'tk

13.
Tame laike, kada Teodora 

kasdiena savo grintclej smer
ties lauke. Otonas trauke sau 
per svietą nesitikėdamas ir ne- 
prijausdamas apie

Keliavo dvaras nuo 
dvaro ir siutinėjo savo sakalus. 
Kur tik atkeliavo, klausė pa
tempus ausis, ar laikais neuž- 
girs apie savo tėvo vardu. Kur 
tik buvo dmtviete su kalėjimu 
sznipinejo aplinkui 
klausinėjo, bet viskas 
t uszczio.

Verke nabagėlis . keliauvla- 
mas isz vienos vietos kiton. 
“Ak, Dieve! ka asz pasakysiu 
motinėlei sugryžes namo! padi- 
dysiu jai kentėjimus ir ji gal 
to nepergyvens.

Jau žiema baigėsi, kada Oto
nas pasiryžo aplankyti Kelzeno 
Ditricho drutviete. Keliauda
mas pas žmones klausinėjo ke
lio. Ne nuo vieno negalėjo tik
ro kelio duži not i. V’ieni sake, 
kad turės eiti per tankia giria, 
kurioje pražus ir kad jeigu 
nueis in drutviete, tai Ditri- 
rhas ji užmusz. Bet tie žodžiai 
neinbaugino drąsaus jaunikai- 
czio."

Buvo tai tuojaus ant pra
džios pavasario, kada sniegas 
pradėjo leistis.
niaukė ir visai buvo tamsu. Be v
paliovos lijo.
Smarkiis vejas-neszu sniegą su 
krusza.-Drebėdamas nuo sznL 
ežio stovėjo Otonas, szlapias

ir isz tolo 
ėjo ant

Dangus apsi-

Tai ;vel puste.

Bet viskas 
buvo ant (uszczio, nieko neisz- 
;irdo. Norėjo pasitikti norints 
ui razbaininku, bet ir toki bu-

I )abar 
nes jau 
duonos 

burnoje neturėjo. Pastate 
prie medžio kletkas su sakalais 
ir kankles, pats puolė nat keliu 
irineldi'si idant Dievas gelbėtu 
potam (‘jo tolinus ir patsai 
k’albe jo:

Del Dievo! .Ink toj 
turi pasibaigti, tiktai turiu paj; 
siskubinti, kad 
klupt u.

Szitai vėl sutemę. Lietus di
dinosi, vejas pute net 
szvilpe, o pelėdos ir apuokai 
dejavo, net ji visa apėmė 
nie. Pamislijo 
nameli, pradėjo graudžiai ver
kti. Ant galo nuvargęs atsigu
lė po szakotu aržuolu. Jau ne
žinojo, ka pradėti. Jo sakalai 
iszalke, lygiai kaip ir jis, labai 
gailiai klętkoje dejavo.

Isz girios iszejimas buvo lie
ta re atsi- 

kad ežia tarp lauki
niu žvėrių turėsiu numirti. Ne 
sitikejau to atsisveikindamas 
su motina. Bet tu brangi moti
nėlė prijautei viską. O kaip tu 
rupi ilsiesi, kad tavo sūnelis su- 
gryžsz! Neteksi senatvėj para
mos. Mano smertis ir tave gra
bai! instunis. Buki sveika, 
no brangi motinėlė! 
už tavo visas 
užauginima.
girdi, tai Dievas žiuri ir 
atsiduodu, 
ir pavedu
Dangiszkas Teve! szitai mane 
turi savo kūdiki, kuris rankas 
su aszaromis pas tave 

bet tavęs 
Pasirėn- 

ap i e ra
gy vast i, už 

kuri apturėsiu gražesni ir link
smesni gyvenimą. Kada o, Die
ve numirsiu, raminki mano ino 
tinele, mano brangia motinėlė. 

'Tokia Otono buvo malda ku
ris lauke smerties po medžiu. 
Kad sztai iszgirdo nepertoli 
baisa lojanezio szunies. O ktid 
isz vieno daikto paėjo, supra
to, kad yra pririsztas ant len
tingo ir kad toje szalyjo randa
si gyventojai. Isz to Otonas ga
vo naujas pajiegas. 
apie, bada ir biauru ura 
cmes kletkas ant
kankles po pažaste, skubino in 

drdejo szunies

t r

vo sunku kur sutikti, 
pradėjo jausti bada, 
per pora dienu kąsnio 
savo

naktis

sau

gina

neuž

szakos

bai-
apie motina ir

galimas. — Matau 
duses.

ma- 
Aeziu tau 

geradejystes ir 
() norints tu ne

girdi
Dieve tavo globon 

Tau savo duszia.

kelia.
Norints pražūsiu, 
garbinti nepaliausiu, 
ges esiiiu ant smart ir 
voju Tau ta jauna

Užmirszo 
o pa- 

pccziu ir
7

ta sžali, kame girdėjo szunies 
baisa. Daugeli turėjo nukestL 
pakolei per visokias griovas ir 
brūzgynus perejo. Tame pradė
jo kas kartas giria ratinis o po 

1 priėjo didelępusei valandosHlWlUJU - ,,, w

po seniįajržuolu, o buvo tai vi-Į drutvietę ežia jau negalima jo

džiaugsmo apraszyti... 
kelr ir
augsztyn ant 
stovėjo drutviete, 
languose patemijo szviesa; tai
pogi prie vartų žemai 
langelyje buvo žiburėlis; 
to jis prisiartino.
arti vartų persigando szunu lo
jimo. Szunes tuojaus nutilo, 
kada storas balsas pradėjo juos 
žadint i. Stojo (Hunas prie 
ro ir pradėjo daina : 
Sakalus turiu parduoti.
Jeigu kas pirks, noriu žinoti. 
Kur tik ponus randu, 
Asz iieįiusigandu.
'Tiktai tuoj dainuoju, 
Niekados nedejuoju. 
Ne duok Dieve ne vienam, 
Nakti valkiotis biednam. 
O asz vielok nakti begu, 
Irani kanklių skambint megu. 
O s/.aukiu: pirkite sakalu, 
Nuo manės, ne-nuo kitu.

niu-

Vos pabaigė daincle. sztai isz 
kitos,puses niuro paklausė:

- Kas ežiu ?
-- Sakalninkas —

Otonas.
— Kode te i p vėlai

— paklausos vėl.
—,Oj Die vyt i! — -

nas, — kad butu oras geras ir 
ne toji baisi giria!

— O ko tu nori ? — paklausė 
vėl.

atsake

nakti1?

tarė O to

1’uriii sakalus ant parda- 
Ar laikais nepirktu po

nas. Sakalai labai puikus!
— Gudrus vaikinas 

nuduoda,

f f 1

vinio.

kaip 
man niuiuoda, — iszsigirdo 
balsas už muro ir tuojaus var
tai atsidarė.

— Na eik szen! Busi pas mus 
rinitas, — tarė drutvietes gas- 
padorius su ruda barzda, 
rejo vienoj rankoj žibinti, 
toj bardisziu, o prie 
bojo pundas raktu.

vaikine.

Tu- 
ki- 

szono ka-

— Tai tu, \ aikine, turejei 
puikia pirti, na ar ne / — pa- 

I lietus 
Drebi kaip 

galima

kauše gaspadorius. — 
tau sudavė gerai.
lapas. Ir szuni nebūta
iszvyti. Dievaž! tuo laik nore-

sakal-
Dabar džiaugkis, kad

apie tave, 
gausi gera

cziau būti sakalu, o ne 
ninku.
ežia Ironijai. Mano grinczioje 
gana szilta; bcgki tai apsidžio- 
viusi; asz tuom laike eisiu pas 
poną ir pasakysiu 
Rodosi man, kad
užmokesni. Ryto-gi, kaip keti
no, 
bus didele medžiokle.
sakalas jau senas ir niekam ne
tinka; negali augsztai keltis ir 
greitai nuilstu. ,

Tai kalbėdamas invede.OtoT 
na iii
pas poną, idant apie tai da- 
neszti. Grinczioje-gi apspito 
jauna sakaluinka apie puse 
tuzino vaiku, kurie žiūrėję tai

važiuos ant medžiokles; o 
Musu

griaužia, potam nuėjo

ant vaikino, tai vėl ant kleivu, 
paszauke moti*

- ne lysk! te prie klętku, ba
— Kodėl ne ? — atsiliepė 

viena mergaite.
K A- Del to, — atsake vaikas 
beturiu metu, ba matai tie

— Vaikai! 
na, - 
asz...

Del to,

paaukszcziui kerta su snapu.
— MiuHoima! —- tare mažių 

kaip jie gali I T 'i*' X 1

Manva-mn I 
Jcę mergaite,* b * v, * • P*a *» * a v jif i' |g .

kasti, juk jie dainų neturi.

duszia
Ran- 

savo neprie-

Tie žodžiai Otono 
pervėrė kaip perkūnas, 
duosi drutvietej 
teliaus, pamislijo sau vienas. O 

pažins, tai bus po 
Tas tai yra priežastis 

visu kentejimu. Jis tai pagrie
bė musu teveli ir sudegino tur
tus. O gal teveli ir užmusze. 
Vienok, jeigu randasi gyvas ir 
ežia tuose skiepuose 
tai neisiu isz tos drutvietes, pa
kolei nedažinosiu. O geriausias 
Dieve apszviesk mano iszminti 
ir taisyki mano kalba, kada su 
tuo žvėrim pradėsiu kalbėti.

Czia atsiduso.
(Hunas sudrėbėjo. Bet susilai
kė ir stojo drąsiai.

Ditrichas gulėjo 
Szale jo stovėjo didelis kiužas. 
Rankoje laike kubka nedager- 
ta. Matilda su Agnieszka sėdė
jo prie lempos, užimtos siuvi- 
pm. Otonas stovėjo prie duriu 
laikydamas rankoje kepuraite. 
Ditrichas dirstelėjo ant jo kaip 
žvėris, kas prie žiburio labai 
baisiai iszrode.
paszauke:

Sziau areziau, sakaliorau! 
Ar tu ir tavo sakalai 
bijotės? Jeigu tcip, 
gelbėsiu.

kaip mane 
manim. m

vaitoja

Kada i nėjo,

ant sofkos.

po valandai

arczia u,

neap-

szviesos 
tai asz pa- 

Turiu po žeme skie
pus, kuriuos amžinai tamsu; 
tenai su sakalais asz tave užda
rysiu ir busite pakolei 
ja ksite!

— Ka? kaip? ponas kareivi! 
— atsiliepe dvasiai jaunas sn- 
kahiinkas. — Asz duoeziau ka
žin ka, jeigu rastus visuose 
skiepuose vieta geriems žmo
nėms, prie kuriu skaitliaus ir 
asz priklausau. O kaip man nu
duoda, tas neteisingumas, 
duotu jums ramiai miegoti.

Tylėk — latre! — suriko

ne-

latre! — 
Ditrichas ir susiraukė.
mine jam tas baisus;kalejimas, 
kuriame nekaltas grafas Hen
rikas uždarytas Matilda ir Ag
nieszka pasižiurėjo viena in ki
ta ir pradėjo verkti.

Matydamas Otonas kareivio 
rūstybe, pasikloniojo ir tarė;

— Nepykie taip labai pons 
kareivi. Ak žinote gana gerai 
sakalninku bilda, kurie 
svietą trankosi, per ka laikais 
ir liežiuvuj per daug duoda 
valdžia, bet dabar pavelykite 

t su sakalais 
Galite apžiūrėt ir

po

piršta ty t i k let kas
ant žemes. '
iszsirinkti kiek ir katruęs norit 
te. Ryto galesite ant medžiok
les iszbandyti, už ka asz nieko 
nereikalausiu^ asz duodu
savo gyvusti kaip nebus geri, 
O ve, brangus pone, ka,teisybe, 
tai teisybę, tokiu ^puikiu saka
lu niekuiMiegausite.
' Tie žodžiai Ditrioho piktu

mą apmalsziho,. Katėsi tuojaus 
už kletkos. Viomv karta patiko

tai teisybę, tokiu ^puikiu saka-

už kletkos. .Viona karta p&tiko 
tas, kita karta kitas, o visame
pritardavo gitspaddHus, jeigu 

' * J ‘ K ** jis pėikRu oponas peįkią tai ir
* • ' * • ♦«k •!l

< jis pė&ULo
• « Vb * »kaip ponas giria, tai ir jis gi- 
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(TOLIAUS BUS.)

iszmani motere
Greitai siuvimą perima. 

Pirmiausia raukia vaikam.-;
szlobu kės,

O toliaus ir sziokias, tokias 
jok ules.

Toliaus ir ra peri sau pasini’a. 
Sena suardo ir ant to kita 

kerpa.
Žinoma, isz pradžių lyg 

neįiusiduoda,
Bet buna gerai, kad ir nc- 

pagal mada.
Ir nereikia ant to nustoti, 
Reikia siūti ir norą turėti. 
Juk ir siuvcczka nenupuola 

isz dangaus,
Kožna, kad lik uores, dresū

ra ūks.
Jeigu rūteles iszmokstate 

munszaine virti,
Turite iszmokti ir reperius 

sinti,
O savo vyrui daug pa long 

i’insite,
Ba tiek pinigu už dreses 

neiszduosite.
Pirmiausia isz prasto sztofo 

siukite,
Kaip pasiseks, tai isz geres

nio traukite,
Tada Imsite sztant szirdžiukes 

O ar žinote? katra mėgsta 
. rėdytis, 

Turi mokėti pat'i sau drese 
siūtis. 

Arba savo darbo drese ne- 
szioti,

Ir su tuom žmonim pasirodyti. 
Tame neyra dideles nebegales, 
Ba ne viena turi laiko invales, 

Gali sau ir kitom pasiūti, 
O ne su bambliais po rod- 

liauzes szelti.
Galite formas nusipirkt, 

Ir isz tos formos drese su- 
kirpt, 

Grąžei labai iszrodys, 
Ba forma viską parodys.

Pa mesk i t c i n u n sz ali nl a v i m a 
ir goryma,

Tegul kožna siuvimu užsiima 
Ba kaitra manes paklatįsis, 

Dievaž gerai iszkirs.
Asz ir siuvau,

Kaip jaunesne buvau, 
Dabar jau negaliu, 
Ba laiko neturiu.

O prick tam družnu akiu, 
Bet vienok da galeezia.

Kad ant to užsiypirezia. 
Da ir raperi suraukeziu, 
Ir sarmatos netureczia, 

Juk kožna žirkles geras turite, 
Tai kirpti žinau galite, 

Isz formos,
Pagal naujausios mados.

♦ * a
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Rodailinde randasi apygarda, 
Kurioje buna bo'ba nelaba.

Nesonei savo vyro iszsižadejo, 
Czioirsu dukrele apsisedo.

Kitas moteros aploja.
t I •

Nieko nebijo ne nesi va k tuo ja.
Pasiiolginoja nedorai, 
Tai sz i rd olos negerai.I

O jus tenaitines moterėlės,
Kokios jus neiszmaneles,

Ai'gi negalite in kaili duoti,
Paskui 'Abidvi iszsmaluoti, 
t

Ir su plunksnom apipilti, 
In 'užmiesti iszgint i, 

» Toip padarykite, 
Kultliuksus in talka papra

šykite.

Toip padarykite,

916 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA,

Tclcponas No. 149 ____

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

stebuklingu žolių vertes tukstunezio 
doleriu. Ka tas tūkstantis doleriu 
žmogui reiszkia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei viduriu su
gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir in vairi u nesmagu
mu apimtas. Jeigu lokiam žmogui ir 
auksini kaina parodytum, tai jam ma
lonesne butu sveikata, negu Las auk
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs 
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistžoliu, ku
rios jums sugražins sveikata.

Vaistžolcs yra nuo sekaneziu ligų: 
viduriu užkietėjimo, skilvio nemali- 
tno, nenoro valgyt, strėnų ir pecdu 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo įjo 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c, tai gnu,i 
vaistžoliu nuo bile vienos virszuj pa
minėtos ligos.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomavo, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c ir gausi 
musu gausius vaistus, taip vadinamus 
“Nervu Preparatas.“ Nervu liga yra 
labai blogas dalykas, bet mttsu N<h*- 
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 visuos* 
miestuose.

patrūkimo,

M. ZUKAIT1S
451 Hudson Ave., Rochester. N. V.

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIU1 

IR BALSAMUOTOJAS

automobiliu*

k Laidoj* kūnu* Numir*Ua p*f«l H»o* 
Jauria mada. Pigi preke.
pristato automobiliu* visoBUto 
reikalams.

Parduodu id*oklu* paminklu*, dlda 
Uu* ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tai 
kroipldtM pa* mano, nes a*s galiu ju
mis pigiau geriau* parduoti negu kM. 
833-339 W. Ceatr* St., Mahaaoy dtp
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CAPITAL STOCK 9131,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 9628.358.03

Mokam* B-eria procentą ant 
auditą ptaiffu- Procentą pridedam 
prie.ijura pinigu 1 Saudo ir 1 
Llepoe. Mm < norim kad Ir jn* | 
turėtumėt reikale iu musu banka r 
nepaisant ar mažas ar dideli*. i

H. BALL, Prezidentą*.
G*o. W. BARLOW, Vico-Pru.
Jo*. E. FERGUSON, KmMh*. -r I

1 1—1 **>!*       1 m m ■ e —  ■. himw—a—

W. TRASKAUSKAB
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CtTY

Laidoja kunua numirėliu. Panarnėto
automobilius del laidotuvių ,<krikM- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo, ir t.K 
920 W. Csntf. St, M.hsnoy CUy, P*.
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ŽINIOS VIETINES. Isz Shenandoah, Pa. Hazlctono

— Sereiloj Reailingo kasi
kius nedirbo. Taja diena buvo 
>r pėde todėl buvo matyt dau- 

'.f\be girtu vyru. Reiketu biski 
..psimalszyt nes nežino koki 
laikai gal užstot už keliu me- 

’uesiu.

ja i 
kuri

nau- 
automobilius, 

Jurgis Sadanekas,

Pottsvilles slide randasi 
40 teismu kuriuos užvedė ap
leistos moteres prieszaais savo 
vvrus už nedavimą maisto ir 
apleidimu. Kas tokis pagedo 
vedusiam gyvenime t uju pore
lių. O gal aklas apsivedimas ir 
neapnianatymas ka daro.

Panedelio vakaru 
Studebaker 

vare
užvažiavo ant gonkeliu sztor- 
ninko Viktorio Lapinsko ant 
W. Mahanoy Avė. Tame laike 
Fiorentina .Juodeszkiute, įlen
kiu metu anūkėlė Lapinsku 
stovėjo ant gonkeliu ir likos 
mažai sužeista kada stulpas li
kos per automobiliu nutrenk
iąs isz vietos. Sadauckas tame 
laike negalėjo suvaldyti ma- 
szinos todėl pataikė in gonke- 
lius.

— Kun. (’zesna Seredos rv 
ta suriszo mazgu moterystes p. 
Bernarda Mareziuloni su p. 
Katre Rudžiute.
atsibuvo iszkilmingai su mi- 
sziomis. Svodba atsibuvo pas 
nuotakos tėvus ant kurios už- 
praszyta daugeli sveteliu. Jau- 

“sal-

Mareziuloni
Vinezevone

navedžiai iszkeliavo ant 
tižiosios keliones.“

Utarninke atsibuvo lai
dotuves a.a. Vizgirdienės, my
limos pacziules konsulniono 
Jono Vizgirdo, su bažnytinėm* 
pamaldomis. Laidotuves atsi
buvo iszkilmingai ant kuriu 
dalybavo daugelis pažystamu 
ir giminiu isz visu szaliu.

— G ra borius Rėklaitis pir
ko puiku Dodge karavona ku
ris yra naujausio sztamo.

— L a u rent u kas, 
sanvaieziu senumo sūnelis Ta- 
mosziu Mažeikų, 335 W. South

Gra-
užsieme

piicziulcs

penkiu

nli. mirė Seredos diena, 
borius Traška neką s 
laidotuvėms.

— Jidajaus 8, deszimta va
landa ryte, bus suriszti mazgu 
moterystes Elzbieta, duktere 
lono Greimo su Jurgiu Matisu 
;s< Shamokin.

— Antonida
’ rgonininke X’ictoria 
<aigai apjako. Kėlės 
adgal atitniukinėjo tutografi- 
je mm teatro, naudodami labai 
drūtas elekt rikiuos 
Manoma buk 
p. Slavickiute
bet pavojaus nėra.

— Mayers’o szlopa arti ge- 
ležkelio stoties Park Place už
sidegė nuo nežinomos priežas
ties. Kasyklų ugnagi‘>iai užge-

Slavickiute, 
t ea t re 
dienas

sz\iesa>. 
nuo tos szviesos 
staigai apjako,

si no liepsna.
— Kada aiptiekorius Vincas 

Milius radosi Lakeside koki 
tai sportidiai norishimi gautis 

‘ ‘ pasiskoli-
automobiliu, kuri vėliaus 

surado

namo pigiu bildu 
no” 
palicije 
Szena<lorio.

aplinkinėje

VANDUO NEPAGELBES.
I

— Ickau! ko tu teip persi- 
gandai? Gal tau atneszt vande
nio?

Maine! cze vanduo 
pagelbės. Geriau atneszk man 
czystas kelnes.*

WALTERS
BOTTLING WORKS
JUSAITIS IR LESKAUSKAS, LOC„

MAHANOY CITY, PA.

ne-

DIRBIMO MINKSZTU GERYMU

Dal Pikninkams, del Baliu, Vestuvių, 
i: Kriksatynu ir in Namus. :: 

Pabandykita musu gerymus o busite 
užganadyti. Galite užkalbint per 

Bell Telefoną No. 59-m. 
Patarnavimas greitas ir mandagus.

OFISAS s 
406 W«at Mahanoy Areune 

BOTTLING WORKS: 
406 Waat Maple Street 

MARINnV HTTV PA

NedeloH vakaru Rubi- 
szinskas isz William Penu, bū
damas girtu ir neturėdamas 
laisnu trenke iii automobiliu 
Mart Conville. Negana to vė
liaus pataiko in automobiliu 
kuriame važiavo Sanfordas 
Davnaraviezius, jojo pati, sū
nūs ir Bernadas McGinley, visi 
isz Wilkes-Barr i u, 
diena atlanko tėvus Joną Dav 
11 a ra v i cz i u Gi ra n I v i 1 loję.
likos sužeisti per stiklus. Girta 

aresztavojo ir 
uždare kalėjimo.

— Apie pusiaunaktije kilo 
ugnis sztore ir pu Iru imi Va len
to Szat’ransko 
tuojaus užmiestije. Franas, su
nns Szafranskio kuris gyvena 
artimoje ižgirdes buk tėvo na
mas dega, iždauže duris ir isz- 
trauke tęva isz liepsnų. Ugna- 
gesei isz miesto ir Heights pri
buvo in pagialba.

Kada Vladas Potroškis 
ėjo isz darbo, penki apsimas- 
kavia vyrai sulaiko ji, kerszin- 
dami,-jeigu neapleis 
greitai tai ji nužudys. Vladas 
tuom kersztn teip 
jog apleido paezia ir 
vaikus Panedelio diona ir nuė
jo pekszczias net in Bethlehem 
kur ji surado palicije, kuri nu
vežė adgal namo.

Hazleton, Pa. —
Lietuviai rengia 

inilžiniszka Lietuviu
Liepos 4taj St. Johns miszke.

ir apielinkos
Diena

ir

kurio laja

Visi

automobilistą

Pattersonville,

miestą

persigando, 
septynis

Girardville, Pa. — . Nauju 
vargonų fondas spareziai auga. 
Nuo paskutinio baliaus liko 
224 doleriai. Kita balių rengia 
vietinis choras, 1 diena Augus
to. po prižiura Jono Zegorai- 
czio. Del vargonų jau yra neto
li 500 doleriai, o
apie 6,000 doleriai. Tad reikė
tų Džerardvillio merginoms ir 
vaikinams kad 
kalinga suma.

— Baltruviene ketina 
pleszkyt apinalszyti taja pato 

tiek blodes

viso kasztuos

susirinkti rei-

at-

AR ESI PATRUKIAS? PAJESZKOJIMAI.

Hazlctono 
Lietuviu <

Lietuviai pernai
liena lenpat kele ir 

daug pasisekimo turėjo. Vil
ties yra, jog szimel pavyks da 
geriau. St. .Johns randasi neto
li paties Hazlelono. Atsieina 
tik trumpa

1 lazlel ono.
laika privažiuoti. 

Keliones leszos labai mažytes. 
Vos 50 centu ten ir atgal. Va
žiuoti galima kas pusvalandis. 
Prasidės 
rvte. 
grajyt

deszimtoj(‘ valandoje 
Tuojau rpo pietų pradės 

m u zyk e 
grajys iki pnsnakeziai.

T 
geriausia ir 

Be to, 
bus invairiu žaislu. Vyrai vir
ve trauks. Motervs basos lenk- 
tvniaus. Jaunikaicziai bole 
svaijys.
rinksis. Gi maudytis gales visi 
kam lik szilta bus.
keliu tukstaneziu svecziu.

—Lietuvis.

Ja unikaieziai 
jaunikius

Tikimasi

Merginos

rp

Mahanoy Plane, Pa. — Visz- 
telos buvo priežaste nesuprati
mo terp kaiminku T.

ir J. Terferkienos.
Ant gido dacjo prie

me-

Malina-
viezienes 
si a vokės.
to, kad slavoke pagriebus 
sini peili, norėjo gyva papjau
ti Malinaviczienia, užduodama 
jiai kelis /.aidulius. Slavoke pa
statyta įm) $1,000 kaucijos lyg 
teismui.

Port Carbon, Pa. — Birželio 
kasyklo- 

Pet- 
likos 
gazo.

22 diena. Eagle Hill 
šia patiko nelaime Juozą 
kevieziu, kurs smarkiu 
apdegtas per eksplozije 
Nelaimingas

rS---------

likos nuvežtas in 
Pottsvilles ligonbutia, kur gy
dosi, bet kaip 
nepavojingi.

rodos žaidulei

Minersville, Pa. — Per eks
plozije szuvio Oak Hill kasyk- 
losia, 
lai k, 
lovas Gavnolis

užsidegu priosz

gu veideli, kuris 
czionais padaro ir trankosi na k 
t imis bambileis. Turime josios 
pravarde. O badai da jauna ir

Duosime
laiko apsiinalszyt ir nenaudosi 
me korespondencijos.

nesenei isztekejus.

Ashland, Pa. —J'n i jos 
szininkai isztyrineja buk Mi
kola Naninis duoda kvszius del 
maininio boso už geresni dar
bą. užstate skustas su taja pa- 
sekmia, jog Naninis likos pra- 
szalintas isz darbo o bosas teip 

’’ isz darbo, 
papratimas

kuri virszininkai unijos g< idže 
sulai k v t i. Nekurie ant tiek v ra 
niėkszai. jog ne 
kemsza in boso krepszi
savo moteres paaukaunu ant 
paleistu vystės del tokio Kaka
lio. Tokiu turime czionais dau
geli ir tokius boselius ir darbi
ninkus lik pakart ant 
szakos.

— Petras Jankauckas, 
metu, kuris dirbo per ilgus me 
tu« kasyk losią, 
pa i ligai.
vedusias dūk teres
Kapiene pas kuria 
viena Miszigano va 1st i je.

Petras Urbpna, žinomas 
czionait inis krianezius, likos 
snrisztas mazgu moterystes su 
p. Helena Vaitkevicziute

gi gavo “at st auka 
Yra tai bjaurus

vir-

tik pinigus
bet ir

v ienos

63

mirė po t rum- 
Velionis paliko dvi 

Matiejiene 
gyveno ir

isz 
Big Mine Run. Vinezevone at
sibuvo Girardvilleje.

• Mount Carmel, Pa. — Jonas 
Kezil, 52 
ligonbuteje nuo 
kauszio.
Charles Reinerio

moterių.

art i
ir

metu, mirė Ashlando 
perskelto pa

jotum stovėjo 
st ūbos 

klausė kaip jisai barėsi su savo
Kad sztai Reineris 

staigai iszbego laukan, 
Jonui in veikla, nuo ko sukrito 
ant peimento pataikindamas 
su galva in konkretu, perskel- 
damas pakauszi. Dabar Reme
ris likos aresztavotas už žudin- 
s ta.

kirto

— Per trūkimą virves Lo
cust Spring szlopojo, karūkas 
su perkimiszku smarkumu lei
dosi adgal in kasyklas, kuria
me radosi keli anglekasiai. Du 
likos užmuszti: Witmore ir Be
veridge. o trvs kiti maž-dan-

kuris
likos užmusztnis Stanis- 

Ka žirnienis 
s užei s- 
A bndu

lovas Gavnolis,’ o 
Jestrembskis mirtinai 
tas ir įniro a.pie piet. 
paliko dideles szeimynas.

PAJF3ZK0JIMA3. .

,Juozą Savukina,

Jeigu teip, tai asz galu jus 
iszgydyti. Be operacijos ir 

be patrotinima laiko. Vyrai 
moteres ir vaikai tikrai isz- 
gydomi per mano spasaba.

Bcabojories jus kurie esate patru
kta kentėto per mėtus, isz priežasties 
kad gal bijojo tos operacijos su pjaus
tiniu. Kodėl nepasinaudojate isz pro
gos kokios asz galiu jums suteikti su 
mano pasekmingu gydymu ir bukite 
vienas isz mano dėkingu pacijentu. 
Klausykit ka szitas Žmogus rnszo:

Beverly, N. J.
Brangu* Dr. O’Malley:— 

Negaliu raiti žodžiu invale* jumi* 
padekavoti už stebėtina patarna
vime delei 
mane nuo 
nuo kurios 
metus ir
džiau visokius daktarus bet 

f 

negalėjo pagialbeti. 
aeziu

manės, iszgydydamas 
dubeltavoa rupturos, 
kentėjau per devynis 

negalėjau dirbti. Ban- 
man

Dar esmių 
sveikas, aeziu Dr. O’Malley isz 
Wilkes Barre, Pa. Asz esmių Lie
tuvis, 70 metu amžiaus ir szirdin- 
gai rekomendavoju Dr. O’Malley 
del kiekvieno Tautieczio kuris esą 

padėjimo kaip asztam paežiam 
pirmiaus buvau.

Jonas Gedminas, 
Box 68 Beverly, N. J.

(Tikra gromata randasi mano ofise)
Virsz-mincta gromata yra viena isz 

szimtu gromatu ka aplaikau nuo vyru 
kurie buvo tame paežiam padėjimo 
kaip jus patys kurie sziandien esate 
patrukta. Sziadien szitas žmogus esą 
padėjimo uždirbti dvigubai tiek kiek 
parminus uždirbdavo už tai kad esą 
geresnis žmogus del savo pono. laz- 
kirpkite žemiaus padėta blanka dabar 
ir prisiuskite su 6c. stompomis o gau
site paveiksluota knygute apie patrū
kima.

Vardas ........................................
UI veži a ........................................
Miestas ........................................

Lietuviszkai galima susiraszyti ir 
pasikalbėti.

DR. A, W. O’MALLEY
(Specialist)

68 Š. Franklin St.
WILKES BARRE, PA.

FARMA ANT PARDAVIMO.
' * * |l i** !• ■ X

t

I’ajeszkau 
du metui atgal gyveno Ąkron, 
Ohio, 
minksztas
Bulger, Pa., peczes, 
kad dabar iszvažiavo in kietas 
mainas. 'Turiu labai svarbu rei
kalą apie jo pilietybes popie- 
ras nes mes kaipo jo liudinin
kai iszipildem jo prisiunsta afi- 
davita ir 
koiHu. Jeigu kas 
malonėkit praneszti < 
gul patsai atsiszaukia.

P. Miliauskas 
887 Berglioff Avė., 

Akron, Ohio.

m 
gyveno 

girdėjau

paskui iszvažiavo 
anglis ir

užimi kojom kasztus 
apie ji žino 

arba to
li

AUKSO KALNAS AGENTAMS!

age nr>Reikalaujame agentu ir 
ežiu del pardavinejmo Deksni0 
Nauju Gyduolių. Agentai už
dirba nuo $50 iki $100 per san- 
vaite.
informacijų. Adresą vokite:
DEKSNIS OINTMENT CO. 

518 Main St. Hartford, Conn.

Klauskite platesniu

T*“

$5.00

L -I-- -- - - r ■ - - -  Į-

Lehigh .Valley
EKSKUR0XJA IN

Niagara Falls
NEDELIOJ 12 LIEPOS

IN TEN IR 
ADGALIOS

Treinat apleis Mahanoy City 9:50 
Subatoa vakar* 11 Liepos.

Pribus in Niagara Falls 4:00 Ne
dėlios ryta 12 Liepos.

Grįžtant apleis Niagara Falls 3:00 
valanda Nedalios vakar* 12 Liepos 
sustojant prie tu paežiu stacijų 
kaip ir važuojant in tonais.

Lehigh 
Railroad

WHm macHDiamMW

LAbni pni'kioj'koloiujbi Lie-
- * >5 - — atuviu apgyventa. Viela labai 

graži prie puikio ežero kur 
visokiu 
i ir puikus

upelis bėga per lauka ir 177 
akierai. 10 akierai puikiu sodu 
kurie atnesza dideli pelną. 100 
dirjiamos kur yra apsėta žie
miniais jievais o daugiausia 
apsėta dobilais o 60 puikios gi
rios ir ganykla. Ant tos farmos 
laikoma daug gyvuliu. Yra 22 
raguoti gyvulei 5 dirbami ark- 
lei o du jųuni, 18 kiaulių, 30 
visztu, 6 žąsys, 8 turkes,. 6 an
tys, daug peraneziu 
visokios maszinos ant farm u 
reikalingos. Yra 2 automobilei 
Overland ir Buick 7 pasažieri- 
nis. Šluba 14 ruimu didelis 
dailus beismantas apaezioj. Di
delis kietis. Didelis tvartas su 
mūrytu beismantu, apaezioj 
gyvuliam statyti. Kiaulinin
kas, komine, pieninyczia, ir 
mokykla ant tos farmos. Lie 
tuviszka bažnyczia už puses 
mylios. Ant kranto ežero dide
le sale del szokiu ir del viso
kiu pasilinksminimu. Taip-gi 
ant tos farmos atvažiuoja daug 
žmonių praleisti vakacijas. La
bai daili ir patogi vieta. Taip
gi kam atvažiavusiam nepatik
tu szitoji vieta tai galėtu pasi- 
Tinkti kita , ba svetimtaueziai 
nenori prie Lietuviu gyventie 
tai parduoda savo ūkias. Szita 
farma turi būti parduota in 
trumpa laika, priežastis ir kai
na bus paaiszkinta per laiszka. 
Broliai Lietuviai važiuokite 
sziezia kur yra k ra sz ta s, oras 
ir žmonis teip kaip Lietuvoje. 
Adresas: ’ (t.51

s

daug ’ 
Ta i p -g i

žuvu raminsi, 
szaltiniu - n-r •>«

visztu ir

beismantu,

Baibokei Bros.
R. No. 1 Box 53 

Fountain, Mich.

ANT PARDAVIMO

Namas del vienos familijos, 
ant viso loto, ant kampo prie 
No. 436-438 E. Centre St. Atsi-

Pajeszkau savo vyro Vinco 
Czerkausko, kurio paveikslas 
ežia patalpytas. Būdama nasz- 
le, ėmiau szliuba ir po szesziu 
menesiu gavės užmokesti ne- 
gryžo in namus iki sziai die 
nai. I’aeina isz Simno mieste
lio. Braszau praneszti ant szio 
adreso. (t.5.1

M a g. (’zc r k aus k i e n e
469 Vaughn St., 

Luzerne, I’a.

$
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Ant Garbes Motinu Kurios Paaukavo Savo Sūnūs Kareje.
Harry Lewis Raul isz Las 

Amerikos motina ir jo>įostanti “
t i nėjo karojo.

American War Mothers 
moat parke.
t 4

t <>n, Pa. užbaigė modeli persta- 
sunus

Taji stovyla paa ūkavo
* ,

I

Pajeszkau savo brolio Anta
no Kanlavicziaus. Jau ilgas 
laikas kaip 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 E. Mt. Vernon St., 

(Aug.7) Shenandoah, I’a.

KAM KENTĖTI?
Nuo sekaneziu ligų: Ausies, Noses, 

Gorkies, Tonsils, Pilvo, Kepenų, Pū
sles, Inkstu, Viduriu, Apcndesitis, 
Be Apetito, Grcito-vaiimo, Neuritis 
bile kokiam padėjime, Sciatic arba 
Rumatizma, 
dėjimą, Epipelsy arba nuomiris, Si
lpnybe, Svaiguli, 
Asthnia arba Dusuli, Diabetes arba 
Geltlige, Motoru Vidurines ligos, 
Apaugimas Gerkles arba Goitre, Ile- 
moroides, Suszaldirtias (.aivoje ir ant 
Krutinės, Sunkus neatsikratantis Ko- 
sulis, Paralyžas ir t. t.

Keletą gydymu atnncsz jumis grei
ta palengvinimą ir gal beabejones 
visiszku iszgydinima.

DR.DOM.J.DEVER.O.C.
139 EAST CENTRE STREET

Ant Antro Floro Hehn Name, 

MAHANOY CITY, PA.
VALANDOS: 10 ryte iki 8 vakare.

SUKATOMIS iki 1 vai., popiet.

Inkstu,

Lumbago, Galvos skau-

Lovos Szlapuma,

A

Motetu

ANT PARDAVIMO

Nauji namai Frackville, Pa 
Preke $4,600 ant lengvu iszmo- 
keseziu. Teipgi lotai minėtam 

Apie daugiaus dasižimieste.
nokite ant adreso.

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

i Mahanoy City, Pa
.............. ........ ”• "r —--------L .........................  J —V'--T.... «- ■ J 11 - J- ■

ANT PARDAVIMO

(t.f.)

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

' Fr, J. Sklera,
401 W. Mahanoy A ve., 

(tf) Mahanoy City, Pa. 
___________________ • > . --

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatizmo, Runku, Kojų, 
Nugaros skaudėjimo, Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimo. Dusuli, Galvos skau- 
dojima, Ir teip visokius skaudėjimus 
(tik ne ronos ).
Tūkstančiai žmonių yra Hsigyde o 
milijonai dar nežino apie tai.

yra liek
verta aukso, klek ji pati sveria su-

75 centai, $1.50 ir $3.00, 
^10 centu extra už persiuntimo* 

Klauskite pas optlekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

Dekonis Ointment Co.
818 MAIN 8T.
HARTFORD, CONN

Dekanio Galinga Mo«U«

*

*

lilf naudot gydymo. 
Kaina

BOX 3B8 
U. 8. A.

kurie dalvbavo svic- 
Filadelfijos * i 

stoves

1 t

dra uguve Stovvlas
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SKAUTAI ŽINO KAIP GIALBET NELAIMĖJE.
Draugu ve Boy Scouts turėjo 

Washingtone, o 
liena buvo labai
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kad taja diena buvo 
karszta. lodei daugelis isz ju 
krito nuo karszczio laike paro 
do>, bet ant to 
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, bet ant to buvo pasiren-
. 'Turėjo savo pagialbines Ii 

gonbules ir is/.gkdbejo savo
I ra ilgus.
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DALYBAUS PATOGUMO KONTESTE.
Miss Edita Flynn kuri bus“

Sibilije Grimes kuri bus “ 
miestus kaipo patogiausios merginos isz Californijos ateinan- 
ežiam patogumo konteste kuris atsibus Atlantic Fity.

Miss San Francisco 
Miss Berkeley, I 1

IJ

perstatys
ir Miss

savo

VISI NEKALTI. O tu, ar toipgi nekaltas,

Tūlas kuningaiksztis atsi
lankė in kalėjimu. Lsz kaleinos 
klausinėjo kožno kalinio kurio 
buvo susirinkia in didelio sale, 
už ka sėdėjo kalėjimo ir kožnas 
žinoma atsakinėjo kad yra ne
kaltas ir neteisingai buvo nu
baustas in kalėjimą. Ant galo 
atėjo pas paskutini ir užklau-

ka ?
— Ne, malonus kuningaik- 

szti — keneziu bausmia teisin
gai, nes papildžiau vagysta.

— Ar teip? Ir ka tu vagie 
czion veiki terp vienu teisingu 
žmonių? Tuojaus man neszkis 
isz czionais!

Tai isztares, pagriebė laimin
ga vargsza už kalnieriuas ir
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Kas Girdėt
PAJESZKOJIMAI. 

M W
brolid Anfa-

Jan ilgas
ve 

neszioje kas 
szlebe 

sveikutes ar <

■ .Laike kada merginos ir 
dusios moterėlės 
kart trumpesnes 
Vigą, los.

dvi 
lel pa 

rodynio patogiu kojelių (kaip 
nori,) vaikinai pradi'jo

s:

ka s nori,) vaikinai 
lu‘zdžionkaut paskui Anglijos 
karaliaus sūneli, 
placzin kelnin.

Merginos rėdosi iszmintin 
gai, bet vaikinai neužilgio ne- 
szios kelnes kaip Meksikonai, 

vietoje kelnių,

nesziojime

<> gal/mmžilgio 
nusius du maisziis iii viena ir 
neszios.

Voi’ko 
J (Jin Ford 

buk bueziavimas kilo vyro mo
tervs negali Imti privžastv ant 
persiskyrimo.
“Sziadivn merginos ir motere>. 
norints gere, ruk 
je^ bet j

New
Hlldže

a ugszczia nse> 
nusprendė,

sa k • • i

ir bneziuo- 
t yra moraliszkos kaip 

ir^noteres l»u\ (» 1900 mele. Juk 
laikai mainosi ir paproeziai 
mainosi. Jeigu \ yrąs bneziuoje 
kito mot ere tai ne yra nusidė
jimu prieszaL moraliszk urna. ” 

Kasžin ka Midže E<ud pa>a 
kylu, kad užtiktu koki sporleli 
bneziuojent jojo pacziule?

(I

moraliszkos kai|

Nepiųirastas atsitikima 
gyveninio 
szvtas .
je. Kokis tai farmer i s isz Lau- 
boroy, turėjo daug visztu ir di- 
deli iszmintinga sz.uni vardu 
P<‘po.

•im\ ua iH‘sen<,i užtemino, 
buk viena jauna 
pažino 
Kožna ryta.
davo laukan, visztele atskub
davo ant mrgaro sznnc 
bėgdavo nežino kur.

s 1SZ 
gyvuliu likos apra-

.^ngliszkam laikraszl i-

sznni

k

visztele susi- 
szirdingai su Popo, 

kada szuo iszlieg

ir nu
mažinę kur. Po ko

kiam laikui sugryždavo links
mi didžiausiam sutikimia. Gas- 
padine pradėjo i ngot i kad ge- 

visztelo, paprastai kaip ir 
neiszpildo savo privalu

mo — dėti kiauszinius ir spy
rėsi, kad jai nukirst galva.

Pradėta sznipinet kas 
priežastis, f r kas pasirodė? Go
dus Popo neszdavo savo drau
ge toli nuo ukes iii 
kur visztele

ra 
visos.

do

ukes in krūmus, 
jam padėdavo 

kiauszini, o tasai niokszas t nu
jaus ji snesdavo. Po tam su- 
gryždavo namon, 
niekas neatsitikdavo...

(Jaspadorius 
ant lemuugo. 
kad isztikiama 
davo įkas ryta 
snukiu

įkas
savo

Po
rodos kad

•pririszo

dasi.

Pajeszkan savo 
no Kanlavieziaus. 
laikas kaip nežinau Icnrjis rfln- 

Man labai yra svaraus
dalykas jo sužinoti, todėl pra- 
szau atsiszaukti, arba kas apie 
ji žinote praszau praneszti ant 
adreso 

Mrs. 
3?

. Antanina Kai niek
25 E. M t. Vernon St., 

(Ang.7)
■ 1 -

Shenandoah, Pa.

KNYGELE NAUJU 
DAINŲ.

Toip^i tinkamos kaipo eilėn 
ir dekliamacijoR.

Apie Kare.
Tėvynes Rauda.
Atmincziai 1 dienos Rur- 

piuezio 1914 mete.
Lietuvos Rauda.
Mano Gimtino.
Apie Skausmu Lietuvos.
Apie Lietuvos Vargus.
Tėvynes Meile.
Pilies Apraszymas.
Lietuvos Paminėjimas.
Sonetas.
Apie Dubisa.
Apie Lietuvos Vasara.
Atminimas Tėvynės.
Apie Kalvarija.
Naujos Eiles.
Apie Senove.
Miszkns ir Lietuvis.
Ant Pagarbinimo Bažnyczios
Finis.
Kalinys.
Ruteliu Vainikėlis.
Szventas Petras.
Lietuvio Daina.
Isz Lenkmeczio Laiku.
Apie Piemenėli.
Myliu.
Daina Sieratos.
Apie Daratcle.
Apie Meile.
Varnai Sūdriomis.
Apie Vanda Lenku Karalaite
Apie Mainas ar Kasikius.
Apie Lietuva.
Apie Girtuoklius.
Apie Senatve.
Atminimas Frnncuzu Kares.
Palszis Bambizas.
Finis.
Apie Jaunikaiti.
Apie Jaunas Mintis.
Motina ir Duktė.
Apie Merginas.
Apie Berneli.
Rinkimas Vaikinu.
Merginu Rauda.
Apie Mausziu.
Apie Davatka.
Lietuvos Hymnas.
Apie Petrogrado Lietuvius.
Ims Merginas in Vaiska.
Kur Prapuolė.
Apie Meile Tėvynės.
Žvaigždute.
Žydu Rauda.

i

i

I >

Kada

92 puslapiu. Aiszki spauda. 
Spaudinta ant drūtos popia- 
ros popierineia vyrszais.

PREKE TIK 25c.
Siuskite pinigus stempomis.

Pepa 
Bet kas isz to, 

visztele pade- 
kiauszini p 

draugo.
visztele už bausmia likos teip
gi uždaryta, isz didelio gailes- 
czio — paliovė visai dėti kiau
linius.

Na kt i ui s arcn- 
planinis pacztas”
paczta isz Filadelfijos aplinki
nes. G mina t a sverenti viena 
uneije kasztuos deszimts cen
tu, kuria galima bus nusiunsli 
in Indiana, Illinois, Arizona, 
Arkansas, Iowa, Kansas, Min
nesota, Missouri, New Mexico, 
Oklahoma arba Texas. Sinns- 
dami gromatas isz Filadelfijos 
ir aplinkines reike ant groma- 
tos prilipyti paprasta du centi- 
nia marke ir deszimts centu 

o kampelije paraszyti 
t f

ekst ra
• »

,i

priiminės

Night Air Mail.

Rvszv 
t v irt i n imp 
konkordato,

su nž-
del 

prezi-

krvžiu iszdeta

pasikeitimu
dokumentais
Lenkijos

(lentas Wojciechowskis apdo
vanojo popiežiaus siuntini pui- 
kijm auksiniu
sn deimantais ir kitokeis bran- 
gois akiąenais. Teip pat apdo
vanojo titulu “

Qrdereis
Kiurio ir siuntini Kolli.
1 ula

Polonia Resti- 
monsignora

Amerikoniszki keleiviai ku
rie atlankė Ryma, paliko 'po
piežiui deszimts milijonu dole
riu atiku aukse.

‘Sanlp”

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

LAIKINIS SULAIKYMAS 
NEKVOTINIU IMIGRANTU

Visokios klastos ir suktvbes 
pradėjo iszeili aikszten kas- 
link pasporlii, imigracijos vi
za ir kitu tam paiiasziu doku
mentu, kuriuos
1 uri priduot i, kuomet jie 
invažiuot i szion
i migrant a i.
imigracijos
giai peržiūri visu 
i r

S“

I

lokument us 
jimvkurie

nesazrningn *

svet imžemiai 
nori

szaliu kaipo 
Kaipo pasekme

v irszininkai alsar-
s ( 

svet imžemius,
priduoda.

1 sz priežasties
mo nekuriu, daug nekaltu žmo
nių yra sulaikoma, kurie turi 
pakęsti \ isokius nemalonumus. 
Pavyzdžiui, yra laive kideta at- 
siti'kimu, ypacz paskui iniaim 
mėnesy, kur motervs ir vaikai 
atvažiavę su
gracijos vizomis 
dam i žmonomis

n<‘kvotings imi 
ir kurie bu- 

ir vaikais 
Amerikos piliecziu gyvenan-
cziu szioje szalyje, buvo uosto
se sulaikyti, tol kol dalykas ne
bus iszt irtas. Sulaikymo perio
das tęsiasi nuo trijų dienu iki 
dvieju sanvaieziu.

Szio isztvrimo
(1 ) ar žmogus kuri

t ikslas vra
sužinot i 
imigrantas skaito kaipo vyru 
ar tėvu yra Amerikos pilietis 
ir szios szalies gyvmitojas; (2) 
ar imigrantas tikrai turi gimi
nyste su tokiu Amerikos pilie- 
cziu; Szie punktai buvo patvir
tinti Washingtone pirmiau ne-

Amerikos konsulas buvo
autorizuotas iszduo'ti

p a skyrimą 
Vienok,

kad klastos
pasitaiko,

atsargumas 
nužiūri* t i n uos a t si t likimuos.

Nors nei'a galima patarti jo
kio budo kuriuo butu galima 
iszvengti sulaikymo visokiuos 
atsitikimuos, yra du budai, ku
riais toki
Imti iszvengianii neknriuos at
silikimuos. ;
gali misi mist i savo” žmonai 
savo
teismo, kur jis 
z u o t as. .lik
siuiisti savo žmonai

įkuriame

</

gu

m
(Kurni G3.‘>).
mas parodo, 
sukt vbes
t o k s

STUDENTAI KAIPO
LAIKINIAI IMIGRANTAI

ii(‘k vot i - 
imigrant ui 

patyri 
i r

dėlto 
reikalingas

r1

Naujas imigracijos aktas til
dą lis 4, kurisri aprivpinima, 

duoda teise studentams laiki
nai vykti iii Suvienytas Vals
tybes kaipo 
frantais. Vra daugelis žmonių 

kuriems nepasiseke 
parsitraukti draugus arba gi
mines isz Europos, ir tie žmo
nes mano, kad gal dabar jie 
galėtu parsitraukti tuos imi 
grantus jeigu tik galėtu juos 
padėti iii studentu kliasa. Bet 
imigrantui Imti inleistu sulyg 
sziiio aprūpininiu, reikia atsi
mint i kelius dalvkus. f

Szios kliasos imigrantai vi
su pirmiausia privalo Imli ‘bo
na fide’ stud(*ntais mažiausia 
penkiolikos metu senumo; turi 
czionais atvvkti iszimtinai mo- 
kinimosi kolegijoj, universite
te, akademijoj 
Darbo Sekretoriaus

Į tose, ir užbaigus
plentas turi apleisti Suvienytas 
Valstybes.

Į įmones, 
Suvien vtasI

nekvotiniais irni-

1Rauda Lietuviszko —-------- ---------------
Lietuviszkos Pasakos.

’ f f » 11 « ]i I '' Hy A f h • 1
Ateivio Kuboje

Imkime trumpa 
perskaityti szi

Valandėlių
straipsneli, ka

raszo Lietuvei gyvendami Ku-

i >■ 
ezi on a i s,

ar seminarijoj, 
pripažin- 

moksla st u

jes žirgą iszjojo savo brolio 
jeszkot i. Ilgai jodinėjo, ant ga- 

juros ir atrado

r
t

fI

ir

sulailkymai galima

Amerikos pilietis 
i ar 

vaikui patvirtinimą isz 
buvo naturali- 

taip-gi gali pri-

i

ir vaikui 
iszdost vta

vykti in 
kaipo 

studentai, turi pirmiausia 
kreiptis prie mokyklos kurion 
ketina stoti gauti isz jos leidi
mą. Kuomet studentas gauna 
leidimą, privalo nusineszti sa
vo prirodymu
snliariniam aficieriui tame dis- 

gy vena, i r jeigu 
mokvkla vra Darbo Sekreto- • I
riaus pripažinta, konsulas isz- 
duos viza. Studentas turi kon
sulini parodyti moksliszkus ir 
scholast iszkus
privalo apsi»pažinti su anglu 
kalba; privalo konsulini paro
dyti kad turi užtektinai pinigu 
del savo užlaikymo, 
prirodyti kad už jo mokslą bu 
užmokėta ir kad 
laika gales mokintis.

hileisti studentai negali už
siimti kokiu bizniu arba darbu 
del peilio ar užmokesties

norint įėji 
Va 1st vbes 
t uri

t rikte k nr jis
v ra

s Amerikos kon-

eert ifikat us, 
su

arba t uri 
s 

jis per visa

Imi-
gracijos Biuras ai’sžkiai paški-

lo prijojo prie juros ir atrado 
seneli besėdint i.’ Personos, ap
žėlęs plaukais iki žemes. Jis

ar
iki žemes.

paklausė, ar nežino nelaimes 
paukszczio. Senelis vel parode 
ant kalno. Pamatęs daugybe 
visokiu lervų, persigando. Nie
ko nepadarysi, reik joti in kai
na. In jojęs in puse kalno užsi
geidė pažiūrėti, ka tos lervos 
daro. Atsigryžo in užpakali ir 
staiga pavirto in akmeni; o isz- 
jodamas 
seserei veidrodi 
“kaip tik prade 
rudelis, tuojau 
Sesuo vis

SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.

APIE RAGANAS IR 
RAGANIUS.

Į!
i'boję.

Mes apleidom mielus namelius, 
Ir brangius musu tėvelius, 
Skridom pasaulen vandravot 
Kožnas laimes sau jeszkot.
Ir vedusios moterėlės, 
Paklydo kaip aveles, 
Paliko tėvynėje vedusius 

vyrus, 
Kuboje dairosi kur kita pa- 

sisk vrus. t

Senmerges ir jaunos mergeles 
Apleidže t('\i‘iįiis ir retu 

darželius, 
Plauki* iii ta nežinoma kraszta, 
Kur nežino kalbos ne raszta.
Ten traukia paeziuotas vyras, 
Laužo gyvenimo akordus 

lyras, 
Palikia mvlemas žmonele 
Akimi szaudo aplink 
Jaunikaiczei valdžei sumelavo, 
Netikrais pasais czion at va

žia vo, 
dasiekti tikslo buda, 

Pamatyt prakeikta Kuba.
Bet ežia visi graudžei apsiriko, 
Kurie savo gimtine paliko, 
Amerikos kelei jiems užsidarė, 
O isz Kubos iszvažinot i negali. 
Kuril* atvažiavo slapezioms, 
Agentai paduoda varda ty- 

czioms, 
Kad til< keleivi apipleszt, 
Kad ir kaili nuo jo nuploszt.
Brangus brolei ir seseles, 
Alatot visi koks tai kėlės, 
Sveiku protu ta apgalvokim, 
Ir isznandoti nesiduokim.
Grvžkim. in musu Tevvne, •n .1 « *

Kuria didvyriai nuo prieszu 
g)’1“*, 

(’zion žmonis kai'p žverei, 
\'ien tik juodi jiigerei.
Susikalbėt i sn jeis negali, 
Atsikreipia nuo tavęs in szali, 
Eini k nr darlwupraszy t i, 
Reike žodžius sau suraszvti.♦

Darbo isz raszto 'papraszai, 
Ka atsako nieko nežinai, 
(’zia parodo tau tokia meili, 
Kad Iszpanas iszt rauke peili, 
’Puri nuo juju atsitraukt, 
Nes nori visus ateivius isz- 

pja.ut.
Visi pilni piktumo—nedo

rybes, 
Kur tik žiuri paleistuvystes, 
Karsztis visiem jau patiko, 
Kad jau kitas visai nupliko.
Kas ežia gali but do moliai 
Kati pasilikom visi ponai, 
Nieks mums negali rūpėti, 
Kad tik daug doleriu turėti.
Katras turi kur giminiu, 
Kurie prisiunezia jiems pinigu. 
Rubai, maistas jiems suteiktas,

>

s, 
paneles.

JI
i1

37.
Kita karta buvo trvs sosorvs • • 

ir visos trys buvo siuvėjos. Jos 
vakara pradėjo kalbėtis 
saves. Vyresne ji

viena
tarp saves. X’yresneji sako: 
“asz noreczia Imli karaliene.

“Asz noreczia 
ranka

Mažesneji sako:
pas

<) karalait is, eida-

1 I‘ ‘ i 
<■

Antroji sako: 
būti pirma 
nes. ’ ’ 
reezia Imti 
tarnaite.’’ 
mas pro ju nameli, iszgirdo ju 
kalba. Paskui nuėjo ant ryto- 

sin vejas

po karalie- 
“asz no- 

karaliene už

jis buvo davės savo 
ir pasakęs: 
rasoti veid- 

•ik jeszkoti.

E

jaus pas siuvėjas ir suderėjo 
u vyresnėje, o ant raja pastate 

karalienes, o 
už laimaite pas ka

K a rali us, pragyvenęs

s
pirma ranka po 
mažesneji* 
raliene.
su savo jaiinaja paezia, už me
tu susilaukė sūnaus. Karaliene 
pagimdė smili, o antroji jos se
suo pavogi* kūdiki, 
krepszi ir paleido ant juros

indejo in 1 
. o 

vietoje kudikio padėjo karalie- 
uei szuneli. Paties karaliaus 
tuomi't nebuvo namie. Pagim
dė, pagimdė szuni, ka padary- 
si žiūrėsim, kas bus toliau! 
Praėjo antri metai, vel pagim
dė šuneli, 
maine 
iii krepszi ir

žiūrėsim,

Jus 
ant kales

eik jeszkoti.” 
žiuri in veidrotleli, 

ant galo ir pradėjo rasoti. Ji 
pasi balnojo žirgą, pasiome 
žirklėlės ir iszjojo jeszkoti sa
vo broliu. Jojo, jojo ir prijojo 
jura; pas jura senelis; ji sene
lio paklausė, ar nežino nelai
mes paukszczio ir jos broliu. 
Senelis parode jai kaina ir pa
sakė, kad tenai yra 
ir nelaimes pauksztis 
“tu nebijosi in 
asz tavęs nepamokinsiu, 
už dyka negaliu tau pasakyti; 
jai nukirpsi mano ilguosius 
plaukus, asz tau viską iszptisa- 
kosiu.
plaukus, ir

kaip josi 
užpakali ir

zirga,

<

J

I *

k i

jos broliai 
ir sako: 

ta kaina,jai 
o asz

mano if *
Mergaite nukirpo jo 

senis pasakė- 
iii kaina, nežiūrėk 

nesibijok tu 
t ei ra i vra.

Iki

f

sesuo vel per- 
, O

ant juros. Be- 
vaiksztįliedamas pamareis vie 
nas turtingas ponas, pamate 
priplaukusi prie paszalio krep- 
szi ir iszt raukės at idarė ir pa
mali* kūdiki, ka lik gyva. Par- 
sinesze namo ir augino. Antra 
meta

kūdiki vel 
juros.

V(‘l 
prie

m 
bjaurybių, kurios teitai yra.” 
Sesuo atjojo pas kaina, pamato 
visokiu bjaurybių, nieko neat- 
bojusi, s 
nūs, ir injojo in kaina.
atrado didžiai puiku medi, ta
rne medije 
mos pauksztis: 
(•zirksznoje 
upelio 
nas. Ji

ūda ve žirgui per szo 
Kalne

l»l
I1

ta medi 
vanduo 
blizga 

nelaimes

iwlMi

pakabintas nelai- 
apie 

upelis, 
buvo geltonas,

užklausė 
paukszczio, ar nežino jos bro 
liu. Pauksztis pasakė: 
semk isz upelio vandens ir ap- 

visus

bevaikszt įliedamas 
atrado prie paszalio juros 
krepszi, \ el kūdiki rado, ir vel 
augino. Praėjo ir treczias me
tas. Karaliene pagimdė (lukte
ri. .Jos sesuo vel pavogė ir pa
leido krcpszije ant juros, o vie
toje kūdikio padėjo 

k a r-a.) i u s 
nors

“Pa- I

akmenius, kur 
Ji pasėmė ir aplais-

J

r (
r II'

Terp ju buvo ir jos bro- 
Paskni ji prasze pauksz-

f

ži urke. 
•s Karam ns pamate, 

kad ežia kas nors yra blogo. 
“Turbūt mano pati yra raga 
na, ne kas kitas.” 
ralius. Ir uždare ja ant duonos 
ir druskos kalinije. Bevaikszti- 
nedamas tas ponas pama'veis 
atrado ir treczia kūdiki. Visus 
tris jis augino. rfas ponas turė
jo sena kumele, 
vede I ris žirgus.
suaugo,—suaugo ir žirgai.

Pa rgryžt •»6

studentą ikdip
Studentas gali kibias valandas 
in diena dirbti užmokėti už sa
vo kambari ir valgi, bet negali 
per visa di’bna dirbti fabriko, 
arba kitoje biznio vietoje, ir 
mokintis nakczia. Pavvzdin — 
vienas praszymas del vizos stu
dentui buvo atsa’k'vtas todėl, 
jog tas studentas vyko in Su
vienytas Valstybes apsipažin- 
ti su Amorikoniszkais budai* 
mesa pakuoti. Jis ketino dirbti 
per diena ir 
universitetą.

Daugelis žmonių isz invairiu 
in Su vienytas 

sveeziai, bet 
jiems taip viskas patinka czio
nais, kad nori nuolatai apsigy
venti. Jie tiki

stovi nuo sveezio in 
gales 'pasilikti. Bot to

ria st mleiit u.

mislijo kū “Jaigu 
paukszt is, n u laužk

t

afida vita 
informacija apie ji ir jo szei-

falima imigranto 
paveikslas pridėtas Įirie afida- 
vito snlaikvtu nuo suktvbes ir 
nužiiiret inos 
veikslas turi būti taip uždėta^, 
kad nebūtu galima jo nuimti. 
Pavyzdžiui, notaro antspauda 
ir Amerikos pilieczio paraszas 
turi būti dūlinai ant paveikslo 
ir ant afidavito. Tas neprileis
tu jokios suktybes.

Amerikos pilietis 
mas szinos dokumentus savo 
žmonai ar vaikui, turėtu jiems 
insakyti, kad, nežiūrint kokios 

j u niekam 
neduotu, nei valdžiai nei val
džios žmogui, bet laikytu juos, 

galėtu parodyti
vus uostau jei tam prisieina 
reikalas. ' F.L.l.S.

mvna.% Kur (f' 
H ‘

sukt vbes. Pa

siunsda-

jį

vakarais lankvti

szaliu at v vikst a 
Valstybes kaipo

nebūt u aplinkybes, 
, nei valdžiai

kad jeigu per
imo

kad at važia-

Eik, snjeszkok nelai- 
Atsikeles ant

312 W. PINE ST., MAHANOY CITY

FLO ELECTRIC CO.
(F. D. Boczkaujkai, Locnininkat)

UŽVEDA ELEKTRIKINIA 
SZVIESA

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

ui-

FIKSCZERIUS 
(LIKTORIUS) 

pigiau ne kaip gausite sztorosia. 
veda varpelus prie duriu, taiso elek*
telkinius prosui ir kitokius elektrikin- 
ius intaieus. Ateikite pas mane jeigu 
manote užvesti szvieaa arba permai
nyti savo narna pagal naujausia siste
ma o asz mielai suteiksiu jum prekes. 
Apsiymu iszpildyti didelius kontrak
tus ant apszvietimo Saliu, Mokslainiu 
ir Bažnycziu. Duokite pirmybia savo 
tautiecziui pakol ejsite kur kitur.

FLO ELECTRIC CO.
312 W. PINE ST., MAHANOY CJTY t. r c r

joj

AR SZUO, AR DUKTĖ.

— Kada tu kaimvnai nu- 
szansi ta savo sznni, kuris per 
visa diena staugė jog žmogui 
neduoda ra m v bos !

Kaimynas: — Padarysiu tai, 
kada tu nnszausi savo dukrele, 
kuri per visa diena birbina ant 
piano, -jog net
nubodo gyvenimas.

mano
*

szuniui

TURĖJO TEISYBE.

main y s
, studento
negalima daryti, nes iki,dabar
tiniu laiku loki praszymai at 
šaky t i.

Imigracijos

Tik ka karsztis ten prakeiktas.

sese re i savo 
sapna, pasibalnojęs 
iszjojo 
jeszkot.

nelaimes

Dukrele atėjus namo po pu- 
siaunakt, o tėvas buvo baisei 
užpykins ir pradeda jiai pa
mokslu :

— Vela trankaisi su tuom 
spofteliu. Ar tu manai, kad ji
sai su tavim paeziuosis? 
mergicos sapnuojate apie

J lis 
ko

kius ten Nzpiclius kurie priosz 
jus niijĮuoda kad yri) turtingi,
bet ant gtfilo isztekat pž pirmu,- 
tinio im’ilo kuris pasisuka

— Teip, teip, inano dukre
lių. Tėvas turi tikra |eisylfia,

tinio asilo kuris pasisuka

akto studentu 
aprūpinimas yra labai asztriai 
prižiuromas.

Kur studentai vra 
de” studentai, draugai 
mines szioje szalyje gali jiems 
pagelbėti. Gali sužinoti nuo 
Darbo Sekretoriaus ar parink
ta mokykla yra jo pripažinta 
ir tas informacijas perduoti 
studentui. Studentas tuomet 
gali, laiszku, susineszti su mo
kykla ir praszyti inleidijno 
certifikata, kuri su kitais rei
kalingais dokumentais gali pa
duoti Amerikos konsulini pra- 
szydamas Amerikos vizos.

—'F.L.I .S.

I 4 bona fi- 
ar gi-

DABARTINE MALDA.
,1 * • *

n.esziojihio
sz lobiu,

Isz priežasties 
tripnpu motoriszku 
liūdina sekantis atsitikimas:

— Ehik — užklausė 
dvylekok motu dukreles, 
tu te i p verki ? Kas atsitiko ?

l|a - - bą - - mama
• - ir

tėvas
— ko

Elute; — “ 
1 s 1 • 1 '4

apBįyjuJco iii piąno szlebia! - 
Uzojo ant pilcc/soviu! - - Aj, joi

Bet tas, k a nieko neturi*’, 
Trenk in žeme keĮiure, 
Geistu iii T’cvyne sugryžti, 
Pabaiga g.gyvenimo ten pra

leisti, 
Kur jaunimėlis malonei dai

nuoja, 
egu t e kukuoji*.Kur graudžei

Parasze J. Juo i s isz Kubos.
Sutaiso E.W.S.B.

< >•

su dan

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 
Gatavas

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu
gybo nauju paveikslu 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius 
gali sapnuot. Knyga 
puikiai drueziai apda
rytą kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu-

9

žmogus

siuntimu tiktai $1.50.

VF. D. Boczkauskas-Co
Afaftapoj/ City, Pa.

I

ta kumele at- 
Visi kūdikiai

Po
nas dovanojo kožnam po viena
žirgą. Viena nakti vyresnysis 
isz tu vaiku sapnavo sapna. 
Jam pasakė per sajma tokis se
nelis : 
mes paukszti.”
rytojaus apsakė savo broliui ir 

sapna. Apsakęs 
savo žirgą 

’paukszczio 
Iszjodamas indą ve

mažesniam broliui peili ir pa
kaita peilis aprudes, 

manes juszkoti.” 
Ilgai jodinėjo, paskui 

atjojo pas jura, atrado ant
kraszto juros seneli besėdint i. 
Jis prijojo prie senelio ir klau
sia jojo: “ 
paukszczio.
“Žinau 
sako:‘ ‘ 
laimes

sake: 
tada (?ik 
Iszjojo.

tu

ar nežinai nelaimes
Senelis sako:

ir parode ant kalno;
Senelis

Atjojo pas 
visokiu 

lervų bjauriu, bjan- 
Nieko neveiksi,

J1

ten ant to kalno yra ne 
pauksztis.” 

kaina, žiuri, daugybe
vabalu, 
riaušių. Nieko neveiksi, reike 
joti in kaina, bijojo iii puse 
kalno, atsigryžo pasižiūrėt ar 
begena bjaurybes, kaip tik at- 
sigryžo, tuojau pavirto iii ak
meni. Antrasis brolis pamate, 
kad peilis surudejo, pasibalno-

■
<

laisty k 
ežia yra.
te ir isz akmenų pasidarė žmo
nes.
1 ia i.
ežio, ar ifC^aTelu ji'iszratlti ta “ '
gražųjį medi ir parsineszti in 
savo sodno pasodinti.
nori, tarė 
szakele, parsineszusi pasodink
ir iszaugs toks put medis.” 
nusilaužė szakele. Paskui vel 
prasze, ar negalėtu kaip ir ta 
upeli pargabeni in savo sodną. 
“Jeigu nori, atsake pauksztis, 
pasisemk vandens isz upelio, 
persi neszk namon, iszkask 
duobele pas ta medi ir supilk 
vandeni ir 
upelis tokis pat, kaip ežia.” 
Paskui ji nukabino nuo medžio 
nelaimes paukszti ir su savo 
broliais iszjojo in namus. Par
jojus, indure in žeme szakele, 
tuojau paaugo kanuogražiau- 
sias medis. Ji pakabino pauk- 
szti in medi. Paskui iszkase 
duobele, supylė vandeni ir pa
sidarė toks pat upelis, su tokiu 
pat vandeniu.

namon,

tuoj pradės bėgti 
pat, kaip ežia.

Tolinus bus.

AUKSO KALNAS AGENTAMS!

Reikalanjame agentu ir agon- 
cziu del pardax iiit*jmo Deksnio 
<auju Gyduolių.

dirba nuo $50 iki $100 per san-
Klauskito platesniu 

informacijų. Adresą vokite:
DEKSNIS OINTMENT 00.

518 Main St. Hartford, Conn.
f ė ® * H h

4

vaite.

Agentai už-

Merchants Banking Trust Cd. Banka
Mahanoy City, Pa.

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

Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-oxla pro
centą už justi sutaupytus pinigus ir ta suma kaskart
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris
dirba ir czedina. Dėkite savo pinigus in šilta Banka o 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga ra pa
dauginimu procento.
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga ra pa-
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pagodotos

sakalams duok mėsos, kad ryto 
gerai medžiotu.

Po tu prisakymu Ditriehas 
krito ant sofkos. Matilda su 
Agnieszka tylėjo dusaudanios. 
Gaspadorius kruti' galva, bet 
teip kad Ditriehas neinate. Sa- 
kalįorins-gi
kaip ir pirmiau.

• tarė jis linksniu balsu, 
ponas

linksmas,buvo
— Matau, —

— jog 
kareivis supykęs; bet 

kad rytoj pamatys sukala, kaip

— O atsigry- 
Agnieszkai ta-».

Tame laiko prisiartino Oto
nas prie stalelio, prie kurio sė
dėjo Matilda su Agnieszka. 
Pasikloniojes kukliai tarė:

Su pavelijimu,
ponios! Tame laike, kada po
nas kareivis sakalais užimtas, 
padainuosiu dainele.

Gavės daloidima, teip pradė
jo :

Motina in sunn tan*:
Sūnau, Dievas mus pabare.
Tėvelis kažin kur dingo.
Gal kur kalėjimo lindi

' Vaitoja surūkytas.
Tamsioj skylėj uždarytas.
Bet kur? negaliu žinoti.
Turiu nuolatos raudoti.
Motina su duktere balo ir 

kaito ir ant galo pradėjo abi 
verkti. Matvdamstai sakalnin- 
kas, žiurėjo in jas dvi, garsiau 
pradėjo skambint i ir 
giedoti:
Tame apleidžia sūnus motinėlė.

jis augsztyn lekia, kaip kulka 
tada bus kitoks, 
žes Matildai ir 
re:

— Aržiu 
nios, aeziu

ar ne. Niekame nepagelbosi. O 
kad ir galėtum, tai būtumėt už
daryti. To niekas negalėtu dry- 
sti. Ditriehas yra baisiai piktas 
žmogaus gyvastis jam yra nie
ku, uždaro ir gyva žmogų pū
do. Tu, vaikine, jo nepažipsti. 
Asz apie tai niekados nenoriu 
užsiminti. Ka pikto padaro vis 
reikia, siįjcyti gerai! Jam vis 
tiktai reikia tvirtinti. Bet pa
lauk tiktai; Man ta i-gi jo var
das puolė in atminti. 
pus(devinto meto, 
chas linkti su

Kada ji pasitikau prie 
vartų, suszuko: Džiaugkis gas
pador, gausi sziandien vyno 
kruža! Žiūrėk pargabenu savo

reikia si^Jcyti gerai!

tinu bus 
kada Ditri- 

savo go veda su-

nios. Toli jeszkoti tokiu puikiu 
ir dievobaimingu. Neprieteliu 
negali turėti.
pamislijau, kokiu dalyku Dit
riehas gavo tokia gera paezia. 
Bet. didesni dyvai, kad ir duktė 
nusidavė in motina. Kad tu 
matytum ta papa, kada mel
džiasi arba ubagams dalina, 
arba kaip vaikus savo taynu 
mokina skaityti ir sinti, tai jos 
veidas iszrodo anioliszkm Ka 
daro, vis isz szirdięs. () ka vai-

Ne viena kgrta

veidas įszrodo anioliszku.

kine, nukonezia nuo tėvo, tai 
tegul Dievas kožnn. saugoja, ji

du kt ere

tolinus

- at-

jums puikios po- 
szirdingai už jusli 

szirdis. Miegokite be rupesties 
ir tegul saldus sapnai jumssaldus sapnai 
sapnuojasi. Asz ir miegosiu ant 
glėbio sziaudu ramiai, 
puikiausioje lovoj, 
miegojau kalnuose 
akmens, o

I

'l'ai t ikrai, paežiui, 
siliepe gaspadorius. — Bet asz 
tau duodu žodi, jei būtumei il
giau dainavęs, butum gavesis 
in kalėjimą. Nobutnm teip link 
smai ežia sėdėjos prie stalo. 
Laiko kada tu dainavai, Ditri- 
chas in tave žiurėjo kaip vana
gas in žvirbli. Idant tau per
traukti daina, iszjeidau tyczia 
viena sakale isz kletkos.

Tokiu budu kalba dar puse 
adynos porsitrauke. Qaspado- 
rins mažai ka toatsiliepe. Pasi
rėmęs ant delnu, kada-nekada 
žodi bambtelėjo. Ir gaspadino 
pradėjo snausti, linguodama in 
visas szalis, sėdėdama ant kė
dės. Iszmusze ant bokszto vie
nuolikta advna.
nudavė, kad rodos nori miego, 
norint suvis nenorėjo.

Ant galo stojo g; 
ant lygiu kojų ir paėmė žibinti 
idant užžibinti.

— Eikime, sakalninke, — ta- 
nuvesiu tave ant sziaudu

Antanas Ramanauskas
Lietuviszkas Graboriui

MILL & PATTERSON STS.
ST. CLAIR, PA.

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusiai 
ant visokiu kapiniu. Pagrabua paruo- 
szia nuo paprasezfausiu iki prakil
niausiu. Pareamdo automobilius dal 
laidotuvių, vąšeliu, krikszty*iu ij 
kitiems paai važini j imamo. 
Bell Telefonas. 1373 M.

J

..

4

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

Lietnviezkae Bankieriiu
Ir Laivakorcziu Agentaa
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LI«t uriaziesa Grabortos
K. RĖKLAITIS ’
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Badai imigracijos virszudn- 
kai in Springfilda pribus, 

Aresztavos paszleineka ka isz 
Lietuvos mergina iszvedias, 
O ezionai.s kaip vyras su pa

ezia gyvena,
Ne sarmatos neturi, ne žnm 

uis jam neapeina.
Mikutis su Greise paėmė 

kambarius,
Ba abudu isz va re geras 

gaspadorius,
Dave žinia Najorko valdžci 
Kuri juos ketina nubaust 

skaudžei,
Adgal in Lietuva iszvarys, 
Arba in kalėjimą uždarys. 

♦ ♦ *

Isz ten tiesiog pasukau.
Forduku in Pittsburga pri

buvau.
Ir ka ten pamaeziau, 

Net akis ant

viska su aniolipzku npsižemi- 
nimu nukenezia. ,

— Veliju jai toliau geresnio 
būvio! — tarė Otonas.

Geresni tęva privalo turėti 
— na ar ne? — tarė gaspado- 
rius. — Kada asz jai kitu kar
tu primindavau apie tai, tai 
nieko nesą k v d a m a eidavo in 
pnkajus ir nuėjus gailias asza- 
ras liedavo, o laikais abidvi su 

verkdavo. Ditriehas

didžiausia neprieteli. Žiūrėk, 
tai grafas Vaidenas.

Ir gavau vyno kruža, bet 
gerklei! vynas nebėgo.

— Ka grafa Valdena? — pa
antrino Otonas drebaneziu bal
su ir pradėjo verkti.

— O kas tau sakalninke? — 
paszauke g 
mas jam in veidą, 
matau tu verki ?

N esi stebi4 k, 
atsake Otonas 
nuo verksmo, 
minkszta būda, tai turi verkti.

Tai, vaikine, turi teisybe, 
pertrauke gaspadorius. — 

Ir asz isz])radžiu verkiau, bet 
per ilga laika apsisavinau ir 
būdas užsikibtojo. Mano vieto-

gavau

aspadorius, žibinda-
— Ka asz

tare
Sa kalni n kas

gasjiadorius
I

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

Prieinamos prekes.

f

motina verkdavo. Ditriehas 
pavaldiniai pakampėmis mur
ma ant jo neteisingumo.
vienas esu
sias, už tai, kad jam vis prita- 
rauju. Norint esmu
rimui, .bet tos tarnystes netrok- 
sztu. Mano misijos jis nežino. 
Kada iszkoliauja, asz tuojaus 
kitokiu palieku ir visame klau-

Tnriu 
szird i ir

M ■nnmiOii 

kaip Ditriehas prisakė. Kluo
ne galėsi miegot, pakolei ne
pradės dienelis.

— Ar tu isz proto iszeini be
gėdi — tarė pati. Argi tu to ne
dora us prisakyma turi iszpil- 
dyti ? Matvt, jog pasigėrei, 
tu Dievuli, kad buc.ziau žinoju
si, jog tu tokis busi, niekados 
nebueziau už tave ėjusi. Sakal- 
ninkas miegos siūboje, kluone 
szalta, o vaikinas nuvargęs. 
Asz jam paklojau ant suolo. Tu 
ir eiki miegoti, o rytoj žiūrėk, 
kad iszsiblaivvtum. 
jai?

Nusijuokęs

!
■

■ 16 W. SPRUCE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

Teloponas No. 149
Asz

jam prielankiau- M
;3gaspador, — 

laikvdamasis
Katras J uri

gaspado-1

Savo vienatine, brangia lelijole 
Ir tarė: eisiu tėvelio jeszkoti, 
Po svietą toli vendnivoti. 
Ir tai pasakęs iii svietą ėjo.
In miestus, drutvietes, visur

užėjo;
Norint but nukentės dideles 

mnkas.
Ar in ugni, ar vandeni butu 

insmukes. I jums paduoti sakalu.
Ant tuszczio, niekur nerado, 
Norint prikente ir vargo, ir

I

’ i

0
$1,000 TIK UŽ 60c.

Atsnunsk nuims 60c ir gausi musu 
stebukling-u žolių vertes tukstanezio 
doleriu.

kareivi!

kaip 
Ar viena 

ant kieto 
vienok esmu sveikas

lyginai, kaip mano sakalai.
Tai pasakęs Otonas, žemai 

pasikloniojo. Kareiviui da kar
ta tarė:

— Labanakt, pons
Ka ? jau miegate? O ryto buki
te linksmesni nekaip sziandie- 
na. Kada rvto anksti keliausite 
ant medžiokles, paregėsite ma
ne stovinti prio vartų, kadstovinti prie

j Paskui iszejo isz pakaju. Nu-
idami nuo trepu gaspadorius 

bado; < Mmiui tarė:

(> vienok jeszkos iki pabaigai pasakiau?
svieto.

kvarabu

Norint perbėgo daugeli vietų. — < > ka ? ar nebuvo teip kaip

• a 1 »W

je ir kožnam teip butu.
Kada jau bpvo netoli gaspa- 

doriaus grinezios, Otonas stojo 
ir pradėjo dairytis 
rins jnišlijo, jog 
drutvietes (Imtumui, todėl jam 
t a re:

Gaspado- 
jis stebisi

— K a tu ežia po

H1sau ponios ir panaites, 
pagalios minkszta, 
gražiai vergus prižiurau ir ka
me galiu, tai klausau.

Man v ra 
ponas ponia bara, o asz pas 
juos tuokart randuosi. Tada 
kaip laikau jo szali, ponia pyk
sta, kaip jos ponas. Asz tuo
kart bijausi pono, kad jam in 
akis nepareit, sėdžiu savo stu- 
boj i r’geri u.

Tai pasakęs vėl stiklą iszge
re. Po valandaidr 
Na! suriko ir davė

niekiausia, kada 
bara, 
randuosi.

Ar girde-

gedimo?virszaus pa 
staeziau.

Randasi ten didelis būrys 
Lietuviu ir Lietuvaieziu. 
Visokio sztamo sportu ir 

mergaieziu, 
Ilgaausiu asilu, 

Ir dideliu kvailiu.
Kurie jokios dorybes ne

užlaiko,
Save ne kitu guodoti neturi 

laiko.
Kad ant mergaieziu nenž 

puldinėt u,
Ir tokiu bjauriu žodžiu nė

ra szi net u.
Raszta parodyt paprasziau, 
Keno buvo tuoj atminiau, 
Ba reikia žinot, jog kas die
na daug groinatu aphiikau, 
Tai rasota tuoj pažinau.

Toki bjaurybes,
Užsipuola ant merginos do

ry bes,
Norints kaip žmogus vaiksz- 

czioja,
Bet asilo galva ant stuobrio 

neszioja.
Paeztas jau jeszko tuja 

šmeižiku,
Niekszu vėjavaikiu,

Už ka turės atkentet, 
Kelis metus kozoje atsedet.

♦ ♦ ♦
Namon važiuodamas in West 

Pittstona užkliuvau,
Nes ten daug pažystamu tu

riu ir už tai sustojau,
Vos truputi atsikvotejau, 
Jau kelis delegatus einant 

pas mane paregėjau, 
diliau kad su skundais atėjo,

1

K a tas tūkstantis doleriu 
žmogui rciszkia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei viduriu «u- 

Toks žmogus yra busirau-
kes, nelinksmas ir invairiu nesmagu
mu apimtas. Jeigu tokiam žmogui ir 
auksini kaina parodytum, tai jam ma
lonesne butu sveikata, negu tas auk
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs 
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistžoliu, ku
rios jums sugražins sveikata.

Vaistžoles yra nuo sekaneziu ligji: 
viduriu užkietėjimo, skilvio nemoji- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir petžiu 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, 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, nuomaru, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c ir gatbi 
musu gausius vaisius, taip vadinamos 
“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 visokia mu
su žolių ir knygų kataloga. ReikMiu» 
gi musu žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

I

M

Igaspadorius. nu
sivilko in miegstube, 
dainas kažinka, o

— Kad ji perkūnas, ta sakal- 
nika.

Bet sakalninkas, ant to nete- 
mydamas tarė: — Aeziu tau 

"gaspadin’, už vakariene ir nak
vyne, kuria man duodate, 
gul jums Dievas užmoka,
bar jums velyju labo,s nakties. 
Tame gaspadino iszejo gulti.

Kada Otonas likos vienas, 
puolė ant keliu ir ilgai meldėsi 
o labiausiai dekavojo Dievui, 
jog tęva atrado ir gal iszgel-

munne- 
antgalo tarė:

a a,
patrūkimo,

Isztikro! -
— Jeigu jis teip su 

mais apsieina, tai jo vergai tu
ri ne mažai kentėti.

— Tuos jis mato
nes 

nedaleidžia, kad žiūrėti in ne
kaltus. Asz esmių ju prižiūrė
toju, bet žiūrėt in juos negaliu, 
teip turiu minkszta bilda; bet 
daug gailingesnes yra musu 
ponios.

— Kaip tai. — 
kalniukas.

Kada kareivio nebūna na
mie, — ats*l<e gaspadorius, — 
tai yra, kada iszkoliauja plesz- 
ti, tai laikais už keliu nedeliu 
sugrįžta, tai tame laike ponia 
su duktere atlanko visus kalti
ninkus, tarp kuriu randasi vi

Tas 
tiems nelaimin-

nas.
atsake (>to- 

svoti-
/ staugi! — suriko kareivis teip, .

v

kankles 
- Tuo
kus do 

Kaip matau, labai
aplink moteris 

tegul; 
vienas 

kletkos.
paszauke 

Szitas tuoj aus

kad sakalninkui vos 
isz ranku neiszpuole. - 
jaus galima pažinti, 
pauksztis. 
esi pripratęs
tupinėti; na, na, tegul, 
bet eikie sftian, szitai 
sakalas isztrnko isz 
Otonas priszoko ir 
vardu sakalu,
sngryžo in kletka.

— Na, dabar matau, suniur
nėjo po nosimi Ditriehas, — tu 
vaikine juos teip valdžioj lai
kai, kaip asz savo žmones. — 
Nusijuokė ir sėdo ant savo vie
tos.

— Teip ponas kareivi, — ta
re Otonas, — tas sakalas gales 
keliauti su jumis ant medžiok
les.

— Gerai! — 
ehas ir iszgere 
kiužo. —

suszuko Ditri- 
visa vvna isz 

Asz pats ji paleisiu 
iki debesiu. Bet kada rytoj pa
sirodys niekai, tada tave ir su 

in klet- 
nei tu

- Sėskis sau prie ka- 
Juk esi szlapps ir nu-

vynu;

t <i re
Matilda; —

1

paszoko 
lakstydamas 

zlsz ežia jokio atei

tavo sakalais inmesiu 
ka uoloj iszkalta, kame 
nei tavo sakalai szviesvbes ne
reges.

Tai pasakęs kareivis pradėjo 
žiovauti teip, kad rodos miego 
norėjo. Tame prisiartinus Ag
nieszka prie sakaininko meilei 
prabilo: 
minelio.
vargęs. Tavo sakalai teip kaip 
nupirkti. Dabar pasidrūtink su 

Czia turi du duona su 
sviestu; tame laike tau paste- 
liuosirne ka geresnio.

— Valgyk, valgyk!
prisiartindama
ežia dvare gulėsi. Tau paskirsi
me viena kambarį su szilta lo
va. Busi kaip namieje.

Tuos žodžius iszgirdo Ditri- 
I chas; o kad jam tie meilus žo

džiai nepatiko, ypacz kada pa
ti in žmones kalbėjo, 
ii po kambarį 
baubo: —
vio ngreiknlauju. Szalin trau
kis! Asz-noriu miego! Ka turi
te prie to vaikino? Szalin trau
kis, o nely skie man in akis net 
ryto lyta! Po perkūnu! Kožnu 
valkatų užsiima. Asz judvi nuo 
to atpratysiu, — O atsigryžes 
gaspadoriui tarė:

-i Veskis pas save ta valka
ta. Paguldykic škunoje. Ant 
•v.iaudu gali miegoti. Duok už- 
ikloti dvikarti. Jeigu nori es-

Bi išvirk vundenjj ir pasudyk;i

karta ant metu,
vos viena 

jo sąžine

paklausė sa-

sokie kareiviai ir grafai, 
at lauk vmas
giems pasidaro dangumi. Gau
na visko: gera valgi ir visokį 
apžiurejima. Tuokart jie būna 
liuosi. Ne viena karta verkė to
ji puiki ponia ant nelaimes 
vargdieniu, kalbėdama-

— Ak kasador! kad norint s 
karta galėtum tiems 
niams palengvinti.

— Asz jai visados

vargdie-

atsakau, 
kad reikia turėti kantrybe, 
brangi ponia! viskas su laiku 
duosis pasidaryti. Asz prijau- 
cziu, kad ežia atsitiks kas no- 
rints.

Ar daug ežia randasi ver
gu — klauso Otonas.

— Arti keturiu szimtu — at
sake gaspadorius.

— O Dieve atsiduso Otonas. 
Ar dar ilgai jie czia kentės T 

Kolei nenumirs, — atsake 
gaspadorius. — Tycziomis nc- 
iszleidžia, nes bijo, idant po 

neužkluptu ant

ispadorius. — 
nes 

tam datigybe 
jo. Randasi ežia vienas grafas, 
kuris jau devintas metas užda
rytas. Kada ji ežia 
buvo drūtas ii- patogus o dabar 
iszdžinvo kaip szakalys, Nesli
džių v o isz bado, bet kaip regios 
isz rupesties.

atgabeno,

Imtu jau

Diena ir nokti 
verkiu be jokios paliovos. Ne
viena karta neinaeziaib idant 
butu neapsiverkęs. Kad mano 
ponios jo neramintu, 
seniai numiręs.

Ar negaletumet man pasaky
ti, kaip jis vadinasi ? — pa
klausė Otonas.

-— Man niekados in galva ne
atėjo, kad klausti, kaip jis va- 
diift^u — atsako gaapadorius. 
—r Ir užtai man geriau, jogme- 
žinaii. O kas iy Jau isz to pąrei- 
tu,( kad žinotum Xaiji vatjdu^si,

tarė 
tai’ perdaug 

Kad nebūtum sa

ar ne teisvbe ? Ditri- 
chas žino, kaip užsitverti nuo 
neprieteliu užpuolus. Tie niū
rai gali stovėti iki svieto pa
baigai.

Asz pripažinstu, kad tas 
viskas teisybe, — tarė Otonas, 
— bet pasakyk man, gaspador, 
kur randasi tas kalėjimas, ku
riami buna grafas \raldenas?

— Jau kain matau, 
gaspadorius, 
nori žinoti.
kalniuku, tai tave pahiikyezia 
už sznipuka. Tfiu, po velniu! 
Ir asz perdaug savo liežiuviui 
daviau valia. Žiūrėk, kad tu 
su savo tokia kalba neiszsižio- 
tum pas Ditricha, nes jis tuo
kart. tave užmusztu. Asz su sa
vo budu daug sau voįliju. Kad 
ne tas, tai sziandien bueziau 
daug kitoniszkesniu, bet ne 
teip kaip dabar, gaspadoriumi.

Einant grinezion, Otonas 
apie kita

grinezion, 
pradėjo szneketj, 

idant gaspadorius jo nelaikytu 
nužiurejime.
gerai gaspadoriu, negalėjo jam 
insitiketi. Kaija in duris paT 
barszkino, gaspadoriaus pati 
atstume stumute ir 
ėjo in vidų.

— Dabar gali sau pasilsėti 
tarė gaspadorius Otonui. — 
Kletkas pastatykie kamputyje 
o 
gelio, kad iszdžiutu. 
seskie in užstali ir 
vyno. Czia turi 
sviestu. Valgykie, jeigu patin
ka! — Tu-gi, 
savo paežiai, 
ven ir iszvirkie vyno sakalnin
kui. Kas teisybe kareivis man 
insako, kad vandeniu padru- 
tineziau bet to nesupaisysi ir 
negali nei klausyti. Nuvargęs 
vaikinas, gal per ilga laika ne
turėjo burnoj szilto,viralo. Kas 
teisybe ir asz nemėgstu virto 
miltino, juk pati žinai.

Kriste ipejo in yiytųvc, o 
gaspadorius su sakalninku 
jiasiliko. Vaikai jau buvo ^p- • V ▼ • 1 1 • • k
1 

je i,ebllv9» Wp tik

Nepažinodamas

abudu in-

y 

trinyczius pakabinkie ant va- 
Potmu 

iszgerkie 
ir duona su

Kriste, — tarė 
begkie virtu-

sakalu ink u

migo. Nieko dauginus gyinczio-

gaspador i,u i. patikę, n<y« galėjo « S « • « « • i«
— Gerkie «aki|lninke! — ta-

drąsini pasikalbėti, 

i’o pasiėmęs sįiklolį
Vynas žm,ogu lip^smina. Na, 
už sveikata , P^’ffodo|lų
pęniu! Turi gerti ųž jy 
ta. įr kaip num nud,yo^g, noriai 
u*į ju sveikatą is,

Otonas la^za patraukė, gas-

Vynas žmogų lip^smina. Ną, 
i , " . . r

pppiu! Turi gerti iiž Jų ^ypi^i’

už. jn sveikufo-is?gęrsų, ., ,

paijoriiw-in yi^a iszgoT 
re, p ŪKgenm kajftųo, įpM,

! Ai*.

r-Qi yjNlw,, M»>

tai yra pui- 
kad atsimin-

Visi ramiai

<■

Te-
Da-

treczia. — 
su kuinsz- 

ezia in stalu net vienas stiklelis 
nusiliejo. Na! turiu tau viena 
daiktu padaryti, 
kiai nuvieszoti,
turn musu drntviete, nuo ku
rios svietas lankstosi.
• ‘— Nepykite ant manės, gas- 
pador, nes asz tau turiu pripa
žinti tavo neteisingum;!. Idant 
laikytumei szali geru poniu ta
da visi nedora kareivi papro- 
vytumet ir gal jis pasiliktu gė
jai žmogumi. Kada nelaikytu- 
mot jo szalies, tada persimai
nytu. O kad jis užpuldinėja ant 
kitu drutviecziu, tai tropys ant 
drūtesnių už save, kuris ji ap
veiks. Tada suvis bus kitokiu 
žmogum. Ir kaip esmi sakal- 
ninku, teip drntviete prisipil
dytu linksmybe.
miegotu ir kvėpuotu. Neturėtu 
neprieteliu, ir kožnas jo pado- 
nas gatavas butu gyvastį už 
savo poną padėt. Tada netik 
grafas Valdonas, bet ir visi at
gautu liuosybe. Ar, gaspador, 
nebutu teip gerai ?

— O kad tave budelis! — su
riko gaspadorius paszokes. — 
Laime tavo, jog asz sziandien 
esmu linksmas. Kitaip nebutu 
tau dovanota, už tavo drąsą. 
Bet dabar nustok, nes mano 

f

pati ineina, O ta boba nemiela- 
szirdingai ant i 
kada už Ditricha laikau.

Tame tarpe inejo gaspndine 
su viralu, kuris sakalninkui la* 
bai patiko. Paregėjusi in savo

manos plusta, »

bos. Teip perbėgo adyna.
Tame tarpe lauke iszsipaga- 

tlyjo. Nei vieno debesio nebuvo 
matyt. Per langus prasimuszc 
menulio szvięsg.

U.
Tuojaus iszryto pradėjo kur

tai lot. Tarnu riksmas atsimu- 
sze not in grineziute, 
miegojo saktilninkas.
girdos paszoko kuogreieziau- 
siai, apsirėdė, paėmė kletkas 
su sakalais, nuėjo prie bromo 
ir lauke Ditricho. Kada tas at
jojo, Otonas pasikloniojo že
mai ir vęlyjo laimes ant med- 
džioklos. Potam paleido sukala 
ant karęziu arklio, ant 
sėdėjo Ditriehas. Padavė, vir
vute Ditricbui 
re: — Ponas kareivi, 
tai geras sakalas.

Ant Ditricho veido, susirau
kusio, pasirodo permaina; po
tam tarę:

—- Pažiūrėsimo — tai pasa
kos suspaudė pelitiniais apkli 
ir jojo tolįaus.

(TOIJAUS nūs.)

kurioje
Tas isz-

kurio

in ranka ir ta- 
isztikro

Valgiu Gaminimas

Kožnas savo kalbėjo.
Ir sztai ka da žino ja u:

Ten randasi vienas drutorius 
“Baczkele,”

Kuris kožna Ncdelia bjau
rybes isz k ei e.*

Karta tiek gavo, kad vos 
paėjo,

Ne buvo gana da vol užėjo, 
Staugė, roke ir klykavo, 
Kaip isz gyvulio garavo. 
Oj tu asileli, jeigu teip vis 

darysi,vyra, davinėjo rodą, idant eitu j» - , ., r —l ai neuzilgio save isz proto

Namu Prižiūrėjimas
atsigult; suprato, jog perdaug 
in save vyno inpyle. Kada nu 
ėjo kokio tai daikto in 
tare Otonas:

Isztikro, gaspador’, turite 
smarkia paezia.

f *
kukne » 4 F#

—, .............................i ii ■*

Kožna moteria ar mergina

»
7

451 Hudson Ave.,
M. ZUKAITIS

Rochester, N. Y.

Ant J. Sakalauskas
UETUVI3ZKA3 GRABOR1 

IR BAL3AMUOTOJA3
US
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—- Žinoma, atsake gasapdo- 
Kaįp matau pagal tavovius. -

misli.
ponios, kurios lxu jos nerymau-
ja, Ta į tiktai nęsargi., 1 saikais

To nątios budo, kaip ir

privalo turėti knyg* 
ir ji turėtu rastis Įdek- 
vienam name. 132 puslapiu

1 , T | .if * *1

didelio formato. Drūtais

perdaug keikia i)itricha, o asz 
per ja galiu urėdo netekti.

Kada pati i nėjo, vela apie ka 
kita pyadejo kalbat. Atsisėdus

A ■ . . »

Kada pati i'n.ęjo, vela apie ka
• . ■ * * * • V1 4 f i % V. j ’ k. • *

pati prie poezinko, paklausė
fiakalninko.
•t * <į 'rtr f

i - < -t ,

— Paprastu budu, kaip
r « v » < ' * f ( ■ o ■

Karęįvis pasirodė rustum, bet

— Kajp jus dvare priėmė?
— Paprastu budu, kaip sa- 

kalninka, — atsako Otonas. —

ponios užtai dorini apsiėjo. Ka-
da joms dainavau, tai pradėjo 
verkti.verkti.

audeklinei^ apdarais. Pr0-
9 ‘ •

isžvarysi, 
Kas isz tavos bus, jeigu to

kiu ilgai liksi, 
Juk žinai, jog mažai proto 

turi ir tuoj plikai, 
Niekur netiksi, merginos ne

gausi, 
O ant senatvės isz gailesties 

st augsi.

ke tiktai , . 91.50
w ■F

W. D. BOCZKOWSKLOO 
MAHANOY CITY, PA.

M

Juozas P. Milauskas
Lietuvlszkas Skvajeris.

PUIKI MALDA-KNYGELR 
“ANIOLAS SARGAS4 

Į
Visoe ralkatinffo* maldos. Litanijos, 
ir t.t. Puikiai apdaryta minksstais 
įkūrimais apdarais, auksuoti krautai.
Preke pr^untlrnsp t|kt|4 |1.SO.

W. D. BOCZKĄUSKAS - CO., 
.W. **•

Pristato vestuvių lalsnus, teipgl 
padirba kitokias legaliszkas po- 
pieras. Parduoda ir perka namus. 
Inszlurina namus, fornyczius ir 
aūtopiobilius nuo ugnies ir t.t. fw«« _ L • • * « • •

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

Insziurina namus, fornycziua ir

Tik geriausios ir drueziausios

acass-u

Laldoja kunue Numirėliu pa<4 
jauila mada. Pigi preke. 1 
priitato 
reikalam!.

llua ir mažius u£ pigiausi 
del jeigu pkkrite POMl

automobiliu

Pardnodu visokiu

ii

J

dlde-

L tu 
kreipldtes pas mane, nes asz gailu ju
mis pigiau geriaus parduoti negu kiti. 
333-331 W. Ceatre SU Mabauog Citg

Ui

J
I

I

CAPITAL STOCK 1125,000,00 | 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

' PROFITS |fl28,858.33 '

Mokama 8-czia procentą Oni | 
įauddtu pinigu. Procentą pridedant j 
prie jutu pinigu 1 Saudo Ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jus | 
turėtumėt reikalą su musu banką 
nepaisant ar mažas ar didalls,

l --Į.. T

H. BALL, Presidentaa. 
Geo. W. BARLOW, Vica-Praa. 
Jos. K. FERGUSON, Kaaiarius,

Liepos.

W. TRA8KAU8KA1
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

Laidoja kunus numirėliu. Pareamdd 
automobiliui del laidotuvių krUu»» 
jtlniu, veseliju, paiivažinBjlmo'ir tA 

IBIO W. Coatra St. Mahatov Citv. Fa.
't
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ŽINIOS VIETINES.
-4----
Isz Shenandoah, Pa.
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Pet ro ir

f

Sziadieii
Po\ y |o.

t t ainiu ke Aplankymas 
Szv. P. Marijos.

Serodoje pripuola pir
ma diena Jnlajaus.

rod vs
Waller L.

West

i' *

Į

%

*

i

I1
>tll

r • s

f
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r

•ii

“r*

cziaus.

— S<*redoje 
End parke did<*lis 
Main r irk ūsas.

Ihiti Juozo Klemenlavi
• 838 E. Pine ui vežios

randasi Miserieordia ligonbn- 
toje kur turėjo operaeije ir 
pradeda pasveikt.

Konsulmonai iždave ana 
diena kontraktu del I nion Pa- 

Eiladelfijos ant 
iszliejinio ir pataisymo ulycziu 
ant $121,105.42. Miesto kompa- 
nije Being Paving (’o., apsiėmė 

atlikti už $40,- 
dabar kilo

ring t’o. isz

o| leraeiji*

ta pat i darbu
OOP pigiau, isz ko 
nesupratimas ir visoki užmeti- 
liejimai vieni kitiems už ndtei- 
siugysta. Badai visas nesupra
timas ketina atsidurti in smbi.

“Saules”
randasi tuszczes

— l'žpakalije 
spaustuvėje 
czvertis loto 12,gx6212 ant k u

gera na

K a z i s

r*

Svotai bus 
>u Petrone

Mahanov

rio gah nia pastatyt i 
imi. Parsiduos pigei. Atsisziiu- 
kite pas Jot. Martin in Bef<»\ i- 
cziu szlorn arba i n ledakriji*.

L j. r.
AI ei na uezia sabalus r\ 

ta atsiims szliuba* Juozą Ai 
lansko naszlio >u miszle Mari 
joną Szvidiienv.

Lapinskas
Diimcziuvieue.

Praeita Ketverga Jomt> 
Puidokas isz East 
džiuiikszoiio, biųlaimis apsvai
gintam padėjime važiavo pa 
siutiszkai automobiliam pro 

pataikindamas in 
Amon Yost, 42 metu isz l'Tark 
villes, sužeisdamas ji mirtinai, 
mirdamas Ashlaudo ligonbute- 
jo. Puidokas likos an*sztavotas 
ir uždarytas kalėjimo.

Serodoje, tai yra 1 Jula- 
jaus. West 
didelis Walter 
sas. Trvs ratai 
visokeis perstatymais, 
kvti sloniai, arklei. 
kiaules, ožkos ir kitoki 
rodys akyvus 
prick tam 25 
smys regėtojus. Bod\ s nematy 
tus lyg sziam laikui 
mus kokiu ezion da 
Laiko piot bus didele 
du perstatymai popiet ir vak • 

Walter L. Main 
yra vienas isz didžiausiu ir vi
sur užganadina žmonis kur tik 
atvažiuoje, todėl atsilankykite 
visi pažiūrėti nepaprastu per- 
statvinu ir žverineziaus. R

Kun. t’zesna iszia/iuoje 
szia sau \a it ia i n 
ant rekiilokeiju ir nebus namie 

Jojo vieta už
ims Lenkiszkas kunigas.

l’tarninko ir Panodeli 
nedirbo visos Madeira 
Lawrence. Kehlev Bun

iutiszkai
Park t’re>t.

End parke rodvs 
L. Main cirku- 

pripildvt i 
I sznio 

sziin \ s. 
žverei

perstatymus 
klaunai palink-

bus

perstai y 
nemato, 
pa rodą.

re. cirkusa>

Filadelfije;

l yg | M n vežios.

Itarnirike 
visos

ir

Mill, 
ir Mo

ron kasyklo>. Tunnel Itidge ke 
tina sustoti nuo 1 Julajnns ant 
kokios szeszin sanvaiezin.

kumpal.ehigh \ alleys 
visus broke 

ir Kitas Jocnast 
aini ant sustojimo.

Daugeli visokiu atsil iki- 
rnn buvo Nedėliojo su aiitomo- 
biiei.s. Subatos vakaru koki lai 
nlot o re i k I i s t a s > 11 že i d e pa v o j in
gai einanti žmogų isz darbo, 
sužeizdarnas koja, kuria dakta
rai turėjo nupjaut ligonbutoje.

n i jo apt veri neja 
k i tasmis 

r op g
pasi-

t

*

«

NAUJAS IŠRADIMAS
DEK3NIO GALINGA MOST1S 

Gydo, Reum«tiim«, Runku, Kojų, 
Nugaros all aude jima. Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos ikau- 
dajėa^a, ir taip visokius skaudejimut 
( tik na runae )•
Ti tankiai Įmonių yra iAaigydc o 

omu dar nei i no apie tai.
yra

varta aukso, kiek ji pati avoria >U-
Deksnio Galinga M ostia 
Į ‘ ‘ ,
Ktf naudos f/dymo. 
Kaina 75 conUi. f 1.50 Ir $3.00, 
ir 10 centu extra ui persiuntimą.

Klaupkite pu aptiekoriys teip 
DFXEN'S NKW DISCOVERY 

OINTMENT.

Dilesnis Ointment Co.
• IS MAIN BT. BOX 388
HARTFORD, CONN. U. 8. A.
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JESZKOS DINGUSIO JESZKOTOJAUS NEŽINOMO KRASZTO.
Kita ekspedicijų iu nežinoma žieminiu dali svieto iszplauke

M

SAULK

*

Jn ■ . 'j t

ISZ LIETUVISZKU 

KAIMELIU.

■ ■ • KARMOS! FARMOSI
'■y L'

•>

iJMiiii 
9 ruimu .Ja 

namas ir kitoki budinkai. Du 
lentų pjovyklos, szaltinis prie 

New Yorko ateito 7 
m vieš i u miestą ant 
lio. Kita 
namo, 
budinkai.

Karina 50 a kirviu,
{Kipnosziu-Knzimiei’ns

(’onl uly., likos 
sužeistas Locust Mountain ka
svklosia. Gvdosi namie.

Moterių
I Įrangų ve turėjo
Ketverge iii Lakesnid, kur pra
leido linksmai dieneliu.

I’amuleliji* rodi*

i m s, • >44 * 2 \\ .

I Jtbdaringa 
iszvažiavima

Walter 
L. Main cirkusas ant Baso Bali 
Grounds užmiršt ije. Daug žmo
nių radosi miešti*.

Leonas Kazunas, SUDUS

Kazunienes, 
a k is per e 

plozije mažo torpedo, toki, ko 
ki meta ant ulyczios. Iszkelia- 
vo in Philadelphia ant operaci
jos.

apt iekorienes
kos sužeistas iii

Ii- 
ks-

užbaigė Sfi 
randasi 

•kauti I.ietuvei ir I .enkai: Vik 
A. b'inkovski.

f)
.L

J ulije

11 igh School publikine 
mokslą i ne sziniet 
studentai terp kuriu 
s<
torije I>aroviez, 
J. Krivczvk. J. Koseiesz. P. K 
czinsky, Janina Gomanski, 
Kuczinski, Ona Lnca,
Masait is, Zol'ije Mozdžinieviez. 
A. Narijauekas, 
\ irz. Ludvika

EMella

Imi i-. C. t leckas.

pa

Mare Nesko- 
Paszkey, M. Pil 

vin>ki. Silvia Sa\ icz.
Serakas, S. Soroka, J. Smigels
ki. M. Stankeviez, Juze Stanim 

l< Tragis. 
Mare Viszezhilis. Gaila kad lie
kni ie >1 ndentai iieiszmoko
raszyti ajszkei savo pravardes, 
nes nežinia kokios jisai ar jiji 
tautos.

V ladas G:;bin>ki. I» me
lu, III W. New York ulyczios. 
likos sužeistas per sunku t roką 
kuris prigulėjo prie Sliomp isz 
Ashlaudo. Likos nuvežtas iii li- 
gonbiit ia.

Aszt uoniii mot u 
I’etrukonis, 13 N. 

ulyczios užszoko ant
karu kurie buvo beg 
Indian Biilge brokerio, nuo kn 
rio nupuolė, 
viena koja,
iii Ashlaudo 
daktarai sumalta koja 
ve. Vaikas randasi 
pavojuje ir kaip 
svoi ks.

J l'ozil
Bridge 

angliniu 
ije prie

o ratai perejo per 
Tuojniis nuvožė ji 

ligonlmtia kur 
nnpjo- 

dideliam 
rodos nepa-

f 11

Lehigh Valley
EKSKURCIJA IN

Niagara Falls į
NEDELIOJ 12 LIEPOS |

IN TEN IR 
ADG ALIOS'$5.00

TreinRB apleis Mahanoy City 9:50 j 
Subatos vakara 1 1 Liepos.

Pribus in Niagara Falls 4:00 Ne
dėlios ryta 12 Liepos.

Grįžtant apleis Niagara Falls 3:00

1

I

valanda Nedėlios vakara 12 Liepos |
I •
sustojant prie tu paežiu stacijų į

i
i kaip ir vaduojant in tenais.

LeMgli WHey
Railroad

QIuIomU o/TUa Black. Dl<un«n<* ;

T1KRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Faslapcztu Atei
ties. Su pagelba kazlrom. Pagal 
Chaldeiszku, Perslszku, Gralklszku. 
Arabiszku Ir Clgonlnzku burtlnlku. 
Iszguldlnejlmas to kabalo yra labai 
lengvas Ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA’
Katra iszdeda Imogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cigonka Isz Egipto Rubiną 
3ulva. Del vyru Ir moterų,

VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI 02......................

Prieiueklte mumis 25c. Gausite 
▼Įsas tris knygutes per paeita. 
Plnlgua galite siusti otempoasls.

W. D. BOCZKOWSKI-CO.

25c.

Frackville, Pa, — Zataveeko 
puiki sale jau pradėjo augti in 
padanges. Geležines risztavo 
nes jau pradėjo statyti in vie
ta. Ant pirmo laipsnio bus di
deli szlorai, ant antro gyveni
mo kambarei o ant treczio szo- 
kiu ir susirinkimo sale. Bus tai 
viena isz puikiausiu 
vinte. Musu biznierius Zalavec- 
kns žino kns žmonim i'eikalin 
ga ir nesigaili pinigo ant pra
dėjimo ‘ ‘ big t ings. ’ ’

Jonas Andriiszkeviczius 
likos apdegintas gazi; Lawren
ce kasvklosia. Gvdosi naiilie

r>,

saliu pa-

<S. Petro
* atsibuvo 

valandų
maldos. Daugeli kunigu pribu
vo in pagialba
Mat ulaieziiii. Žmonis pasinau
dojo isz dvasiszko pono ir pui
kiu pamokslu.

ju bėga.
1

Tamaqua, Pa. — {■ 
ir l’ovylo bažnyezioji 
ket nresdesziml s ia-

prabaszeziui

Sukosa 
o vis-

balsavimo kilo I ikrą 
kiszka re voliucijo.

Eyn°n, Pa. — Jau nuo senei 
parapijonai lenkiszkojo para
pijoj yra pasiihilinia in dvi pu- 

vieni nori kum 
iszvaryt, kiti užlaikyt,
kupui Ilohanni nubodo kiaušy 
Ii visokiu skundu. Praneszta, 
kad kun. Sukosas surengi* susi
rinkimą ii' balsuoti, liet vietojo 

bolszovi- 
Marszalka

Adamezik norėdamas koki tai 
rėksniu iszmest isz sales, pasi
juto kad pats guli po suolu, ki
li pradėjo lysti per langus, ki
lus isznesze apmirusius ant 
szviežio oro atgaivyt. Paszauk- 
1a paliėije apmalszino rovoliu- 
cijoiiieriiis. Kunigėliui ir gavo
si keliolika pažandiniu.

Ir Lietuviszkoje parapi
jai nesupratimai: Gegužes me
nesi parapije nutarė
szmota žemos di*l kapiniu, 
kiniu parapijomis prižadėjo 
nukaut pi

pirkti 
ant

parapijomis 
» 10 doleriu. In kelis 

vakarus kunigas su dviems 
globėjams Ant. Kasiuliu ir J. 
(’zerniaiicku susirinko 400 ,jio- 
lerin, bet globėjai 
pinigus padėjo in 
penkiii parapijos 
du. Kunigas tuom labai užsi- 
rustino, užvedi* teismą, bet tei
sėjas peržiurėjo knygutes, ma
lt* kad visi pinigai sudėti, pa
leido visus. Globėjai pirko tris 
lolu.š nuo Jono Sivoko, be ži

li ir atidave dvius 
jam,

susirink t.us 
banka ant 

globoju var-

nios knnig 
visk lipu i, 
kad kunigas be jokios priežas
ties tašo parapijomis po sudus. 
Viskupas paliepė kunigui a|)si- 
malszvti “melavoti už savoI 
nuodėmės,” nes prieszingam

i i r 
praneszilami

‘ ‘ meta vol i
$ $ nes

laike bus jam ka-ka. *
-—Pa ra pi joną

South Boston, Mass. — Juo 
zas Lekis 19 melu amžiaus vai
kezas ana nedoldieni iszvažia- 
vo automobiliam pasivažinėti 
ir nuvažiavęs in Walthama pa
leido savo maszina taip smar
kiai, kad užgavo ant kelio net 
5 automobilius. Kas su juo pa
sidaro, negalima
aiszku, kad jis negalėjo 
automobiliaus suvaldyt. Tūlas 
ugnagesys szoko ant 
mobiliaus sparno ir 
parmiiszt, kad atomus isz jo 
automobiliaus vaira. 
Loki aresztavo.

WALTERS
BOTTLING WORKS
JUSAITIS IR LESKAUSKAS, LOC.,

MAHANOY CITY, PA.

suprasti, tik 
savo

jo anto- 
(u rojo ji

kad
Policija

DIRBIMO M1NKSZTU GERYMU

Del Pikninkama, del Baliu, Vestuvių, 
Krikaztynu ir in Namui. :: 

Pabandykite muiu gerymui o busite 
užganadyti. Galite užkalbini per 

Bell Telefoną No. 59-m. 
Patarnavimas greitas ir mandagus.

OFISAS:
400 We>t Mahanoy Avaune 

BOTTLING WORKS:
406 Wait Maple Street

ssw S •• A ww •• ^aaasavaoiea aa* a

isz Atlantic Highlands,
N. J. 21 diena Janiams, jeszkot i dingusio William Nulling, kuris iszkeliavo in Labradoriu ir 
nuo to laiko visa žine apie ji
man Ro$s prie rato.

Paskutines Žinutes.

New York. Du jauniV
banditai apvogė auk šori u Mor- 
kusa Fehlmona ant Broadwnv 
ant $200,000 verties deimanti
niu žiedu.

II Covaszkot i ja. —

r gni >

Sidney, 
Vanduo užliejo visa pri(*mi(*s- 
Ii. Apie 20,1)00 žmonių pasili
ko be pastoges.

tl Brooklyn, N. \ . -
kilo Ehert bravore. Vaikai isz 

moksląines vos apsi
saugojo nelaimes kada moks- 
laiiu* teipgi pradėjo degti.

1 (’hieago.
gus likos
•žeisti per susidūrimą 
uiti t rukiu ant Soul h Side.

1] Sofije, Bulgaria.
sus banditas Ganeff ir asztnbni 
jojo drangai lik
kurie jojo banda apsiaubi* kai
me Sousamaii.

New York, 
prast<i szlurma

ari imas

Vienas ‘'žmo- 
nžmiiszlas, o 12 su 

e lova t i

Gar

()S užmusz' i

!l

Burmis-

Per nepa
ku ris staiga i 

užėjo, pe/iki žmonis neteko gy- 
\’asti(*s, o daugelis sužeista.

Hazleton, Pa. -
t ras Kublekis padovanojo $14.- 
50 del Sakneiszin 
rl'uos pinigus 
fiskuotu piniginiu maszinu.

I jvingston, Mont. — Vi
su k ral y- 

drt'bejimu
žemes. Drebėjimus pajuto Ida
ho, Washington 
Blejdes nepadaryta.

II Glonchosfor, Mass,
nuskendo su 

in kuri 
ruseania.

A unijos, 
iszeme i>’z kon-

II
ųas valstis Montana 
tas per keliolika

luriolika žmonių 
laiveliu “ Bex 
didesnis laivas ‘

◄

d ingo. Jeszkol ojai iszplauki* ant laivo Zodiac su kapitonu Nor-

ir Wyoming.

K e-

t ren ke

Reading 
v tinęs .

k

$4.00
in ATLANTIC CITY arba

$3.50
in WILLOW GROVE 

NEDELIOMIS 5 ir 19 July

Speciali* Treinaa Subaios Nakti

Isz • Imz ryto
Shamokin . . ......................... 1 :30
Mt. Cannel.............................. 1 :«IO
Ashland ......................... .. 2:21
Girnrdvillo........... .. .............. 2:28
Shenandoah .
Mahanoy City
Tmnabua,. • • •

. 2:00
2:49
3:16

» •

5 Pribus in Philadelphia .....0:00 c 
J Tiekietns isz Mahanoy City ir 2 
(Tamaqua In Atlantic C|ty $3.75, 5 
>in Willow Grove Parka $3.25. 5
1 GRĮŽTANT-—Specialiszkas trei- 5 
Snos apleis |*hiladelphla 7:15 vfika- J 
(re Standard Time o 8:15 vakaro J 
J Daylight Time. c

I
<

1 G-Dleninet Pamarines Ekskurci- > 
Jos 0 ir 23 Liepos. Apie dauginus C 
pasiklatiskites ant Roadingo Dypu. S

Ant^ Readingo

GYVENIMAS SZVENCZ1AU31O3
MARIJOS PANOS. 

VIbm pflnM apraniymai apie
I a F '*** i •

Į 

lai. Pulki knygele.
deiuntimu tiktai 26qr

Gyvenimą Ssr. Madjoi Panos. 
96 puslapi 
Preke su pi

State ke- * 
fauna 33 akieriu be 

bet kitoki reikalingi 
Ant Stalo kelio, 7

mvles in miestą.
mos randasi szionas kuri reiko

Ant tos fa r-

flfi
f 1 |te

M » 11 fah 41

f

•'į III1” 4 
U«l‘.

■
tik nupjauti. Kas nori dauginu

fn linns tegulžinoti apie tas 
man pranesza, nes asz važnojn 
ant tu farrnn apie 4 Liepos.

Mrs. Wm. Got her
94 Voro y St. 
Newark, N. J.

•I

ih !|. j-

W
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ANT PARDAVIMO.

Naujas namas su visom vi-
gadom, del Vienos szeimynos 
po No. 318 E. Market St., Ma
lin noy City. Taipgi parsiduoda 
ir naminei fornieziai. Locni- 
ninkas iszvažiuoja isz miesto 
todėl
Kreipkitės ant vietos.

nori viską parduoti.
(t.52

» » ra4 <
L

'f,

* f /

■ ■ <<:.

I

į®

te

i

LEKIOTOJAI KURIE PRIGIALBES JESZKOT POLIAUS.

FAKTAI KURIAS PRIVA- 
LOTE ŽINOTI.

Jeigu reikalausite

Doleris yra justi goriausias 
prietelis. Mokslas yra galybe. 
Jeigu žinoto kaip ezodinti do- • 
leri, jus visada galite tureli 
prieteliu.
kokio ta voro kuri mos parduo
dame, ateikite o suezedinsite 
pinigu. Parduodame visokiu 
reikalingu naminiu rakandu, 
geležiniu daigiu, klijonku ir 
mažių karpetu, fonografu ir t.t. 
Teipgi visokiu didumo sietai 
del langu ir duriu.
L. WASCH (Yvaskeviczius) 
Upholstering and Hardware.

1139 East Mahanoy St.
(Ant skersynes, 12-toa ulyczios) 
MAHANOY CITY. PA.

ANT PARDAVIMO
♦ 4
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Sžitiė keturi lekiotojai iszplaukt* isz'Bostono‘su moks- 
liszka ekspodicije kurios tikslas yra surasti Žiemini poliu 
del Ameriko. Ant laivo McMillan yrą sukrauti keturi 
planai kurit? lėks joszkoti poliaus isz pnžonkhtos vietos. 

——------ »------- -—— M »
ai eo-

Namas del vienos familijos, 
ant viso loto, ant kampo prie
No. 436-438 E. Centre St. Atsk 
Rzaukite in “Saules’* nfi.sA

r X' n i® y* .
t''Oi
^9

rb

1 IU

'Im «, i, '* i,
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ANT PARDAVIMO 

--------1
K 7

*

iž «***s La

k?. <

n ? 3

L
■i

ATSTATĖ SENOVISZKU INDIJ0NU KAIMELI.
Ana diena likos užbaigtas atstatyti senoviszkiis kaimelis 

gyveno apie 2000 metu adgal Pueblo Grande,Indijonn kurie 
Nevadojo. Tame kaimelije trauks krulaniuosins paveikslus 
isz sonoviszkn laiku 1 ndijoniszko gyvenimo.

NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS
ARBA ISZGULDYMA8 SAPNU
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SAPNORIUS 'į*wwĮgataaBaBW««i

Su 283 Naujais Paveikslais.
160 Puslapiu.

8 coliu ilgio, 5% col. ploczio
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Nauji namai Frackville, Pa. 
Preke $4,600 ant lengvu iszmo- 
keseziu. Teipgi lotai minėtam 
mieste. Apie daugiaus dasiži- 
nokite ant adreso.

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

i Mahanoy City, Pa.
, ,, ■■■--■ .. .................. ...... ......... ............. .i ■ — —įpt

ANT PARDAVIMO

(t.f.)
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11
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Puikus dideli namai, ant

‘i
Vi

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

I

Fr. J. Sklora,
401 W. Mahanoy Avė., . į

(tf) Mahanoy City. Pa. ’ 
-------------------------------------- J W4H

V "ANT PARDAVIMO

Farina 58 akeru 
ožiais, 
kalingi ukiszki padarai. Dirviji 
geriausia del iszdirbimo. Ran**! 
ihisi 1 mylės nuo Bingtown.j 
4 mylės nuo Shenandoah, 6,nu-Tf 
Mahanoy City, 
Karhs Sta. Kaina $9,000. Atsi^j 
szankit sziuo adresu tiktai pmfi- J!

, sn * 
rwulpus ir visokį rcil

Vj mylės nuaj

(t.52piecziais.
Maurice Stauffer, 

Ringtown, Pa.ILK.

ANT PARDAVIMO.
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Fauna 45 akieriu ir hotoliąj 
ant gero kelio Locust \Talley, -įa 
mylės in ^Mahanoy City ir 4 ’ 
mylės in Brockton’a. Ant far- 
mos randasi visokiu medžiu ię 
visa apsėta, lietelis turi 16 ruiL, 
mu, bėgantis Vanduo, maudyki" 
k, szviesa ir t.t. Teipgi kitoki 
reikalingi bud inkai. Priežastil 
pardavimo yra kad esi u ne- 
sveikas ir turiu važiuoti in Ii 
gonbuti. Kreipkitės ant adro

(t.ai

Pagerintas ir padaugintas 
iszleidimas. Sudėtas per se
novės ir saos gadynas astro
logus ir isztrauktas isz viso
kiu senraszcziu. Iszguldanti
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kiekviena sapna ir kas atei
toje stosis. Su priedu plane
tų ir visokiu burtu. :: ::

Knyga puikiai drueziai 
apdaryta kietais audeklinei# 
apdarais.
W. D. Bocskauskas - Co.,
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PREKE $1.50 so.
Wm. Konsavicz 
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