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ISZTEKEJO UZ PATĖVIO;
DEVYNI ISZGAMOS UŽKLUPO ANT MERGAITES. PANIEKINTA—NUSIŽUDĖ.
Todėl,
La Crosse, Wis. y
Pittsburgh. — Ona Nemcovskiute, 18 metu mergaite, likos kad jaja kaimynai paniekino ir APIPLESZE SZV. PETRO
DUONA SURADO PApaimta per devynis jaunus isz- visokeis budais isz josios szanBAŽNYCZIA. VAGYS
SKENDELI.
gamus kada ėjo Carson uly- dino kad jiji isztekejo už savo
SUIMTI.
Wyoming, Pa. — Pagal se- czia. Iszgamos nuvilko mergai patėvio, kuris vos du menesiai
Rvinas. — Skarbczius Szv.
noviszka būda kuri naudoje te prie upes Monongahela ir persiskyrė nuo josios motinos,
Put ro bažny ežioje, likos atLietuvoje ir Lenkijoje, jog jei septyni isz juju sužagejo jaja. W
paleido
Wilhelmina
Weinkle,
i 1 helm i na W
e i n k h'
gu kas nuskensta, tai ant van Palicije jaja surado in kėlės kulka sau in krūtinio I mirda- musztas ir apiplesztas nuo vi
dens paleidžia kepalėli duonos valandas pusgyviu, o kad ne ma tuo jaus, Patėvis buvo vė sokiu brangenybių, kuriu ver
kuri paskendusi atranda. Taji galėjo duoti tada jokio iszaisz- dias josios motina lu veda mas ti* (laeina lyg keturiu milijonu
būda panaudojo kada devynių kinimo, aresztavojo jaja ir už 36 metus, o motina turėjo 52. lirų.
metu Pranukas Kvitkovski nu dare kalėjimu. Kada nelaimin Nusižudusi duktė turėjo 26 me Terp pavogtu daigiu yra:
labai brangus žiedas iszdetas
skendo, bet vietos negalima ga atgavo kiek savo pajėgas, tus.
deimantais ir kitokeis brangeis
buvo atrasti. Tėvai numėtė ke apsakė apie visa atsitikima. APIPLESZIAS SAVO PA
palėli duonos ant vandens, o Palicije jeszko iszgamu ir jau CZIA ISZMETE JAJA ISZ akmenais, kiiri uždėdavo ant
pirszlo stovylo Szv. Petro lai
kada duona atplaukė ant to užėjo ant juju pedsakio.
AUTOMOBILIAUS.
ke visokiu apeigų; puiku seta
sios vietos kur gulėjo Pranu
Binghanipton, Pa. — Jonas ant laikymo misziu kuris buvo
UKIU ALGOS AUGSZkas, duona nuskendo. Norikas
Malinauekas, Lenkas, isz New padirbtas isz aukso padovano
TESNES.
pasinėrė ant tosios vietos ir
A gr i k ui t u ros Depą rt a men t o Yorko, važiuodamas autoniobi tas per kardinolu Merry Del
isztikruju surado toje vietoje
lium in czionais, stengusi už Vai; auksinis kryžius padova
lavona kuri isznesze in viražu. statistikai rado, kad ukiu darbininku algos pasididino su smaugti savo paezia Alfreda ir notas per karalių Alfonsą isz
NUSIBODO VEDUSIS GY virsz 200% per pę re it us szo- manydamas kad jiji mirus, isz- Iszpanijos, auksinis kryžius
VENIMAS PO PENKIŲ
mete isz automobiliaus in gra- iszdetas deimantais padova no
sziasdeszimts metu.
DIENU.
Buvo laikai kuomet ūkinin be. Motere taja diena buvo tas pe r Republika Kolumbia,
Newark, N. J. — Morta Kar- kas galėdavo pasamdyti vyra pardavus savo narna New Yor kryžius padovanotas per kar
pavieziene, kuri isztekejo už uį deszimts ddleriu algos su ke, turėdama prie savus kelio dinolą Della Volpe; puikus si
Petro Karpavicziaus, poakes užlaikvinu in menesi, bet szia- lika tukstaneziu doleriu ir dabrinis kielikas iszdetas dei
dienas adgal, innesze skunda dien jau turi mokėti $34. auksiniu brangenybių, kuriuos mantais kuris prigulėjo prie
prieszais savo Petruką spirda Augszcziausios algos buvo mo vyras pasiėmė. Po pardavimui Popiežiaus Piuso IX.
mas!, kad jaja sūdąs paliuo- kamos 1920 metais kuomet ant namo važiavo atlankyti savo
Nužiūrėti vagys badai yra
snotu nuo tokio žverio, kuris ukiu žmones uždirbdavo $47. gimines. Malinaucko pati buvo keli maloriai ir trvs darbiniujaja po vinezevoniai kirto su su užlaikymu in menesi.
naszle priesz apsivedima. Pus kai kurie dirbo arti skarbkrėslu, norėjo pa pjaut ir jaja
gyviu moteria surado prava- czia us.
SE^UO
APSIVEDĖ
—
BRO

sumusze.
žiuojenti automobilistai, pasi Visus pavogtus daigtus su
LIS
KRITO
NEGYVAS.
Porele apsivedė susipažinę
ėmė su savim ir atvožė in czio- rado pas sziaucziu kuris va-i
Mount Canned, Pa. — Po ap- naitinia ligonbutia kur apsakė gins iszdave in rankas petici
po dvieju sanvaieziu. Nuotaka
buvo naszle su dviems vaikais, sivedimui jojo sesutes Helenos, apio:8uvo nelaiminga atsitiki jos už ka aplaike gausu atly
o Petras turi 71 metus, teipgi kuri isztekejo už Antano Stri ma. Vyra aresztavojo ir užda ginimą nuo popiežiaus.
naszlys su szeszeis vaikais. Su ko, ir kada jaunavedžiai isz- re kalėjime, pakol motete viSUMISZIMAS
das perskyrė nesutinkama po keliavo ant saldžiosios kelio siszkai nepasveiks* ir u z ves
STRAIKIERIU.
rele."^
. '.r. '.' nes, - jokios -broli# Jonas Pet teismą ant persi skyrimo nuo
Sydney. — Insiute nuo guzu
rauskas sugryžias nuo geležke- brutaliszko vyro.
SUSIUVO PERPJAUTA
lus nekurie straikieriai užklu
lio kur atsisveikino su sesutia
3ZIRDI.
ir . szvogeriu, aalėjas
t ėjas namon, STATYS “PETROGRADĄ” po ant daugeli kronui, kuriuos
Washington, Pa. — Užduo krito negyvas. Priežastis staiAMERIKE.
apiplesze ir padegė. Tenais
damą sau tris gilius žaidulius gos mirties da neisztyrineta.
Newark,, N. J.
Kusiszka straikuoje apie 14,000 anglesu peiliu in sZirdi, kad jaja ap
kolonije žinoma kaipo “New kasiu prigulincziu prie United
UGNIS
PARKE,
DIDELIS
leido jaunikis, Jennie WidePetrograd” bus neužilgio sta- Aline Workers unijoą.
unijos. Penki
SUMISZIMAS.
mar, 22 metu, likos nuvežta in
tomą New Jerseje, kuriame ra szimtai kareiviu pribuvo apligonbutia mirsztanti. Dakta Chicago. — Ugnis kilo szau- sis Nevsky Prospekt ir kitos ma 1 szy t s t ra i kie ri us.
rai tuojaus ėmėsi prie operaci dymo galerijoi White City par ženklyvos ulyczios kaip senam
SOVIATAI BAUDŽE POPUS
jos, perpjovė krutinę ir pare- ke. Daugybe žmonių kurie ra Petrograde Rosijoi.
KURIE PERSPEJINEJA
gojo, buk szirdis perpjauta tre- dosi parke inpuole in dideli suUžmanytojai naujo PetroPABAIGA SVIETO.
josia vietose, tuojaus žaidulius miszima, bet ant giliuko nieką grado, statys miestą teip ko
Vinyca, Podalus. — Soviatisusiuvo, na ir sziadien mergi nesužeidė. Ugnis padare ble- kiu jisai sziadien randasi. Vie
na sveiksta ir gyvens. Dakta des ant $80,000. Ant giliuko ta jau iszrinkta ir paszventyta. ne valdže nubaudė asztuonis
rai sake, jeigu butu laukus da ugnagesiai užbėgo prasiplati- Namus pradės statyti, kaip tik pravoslaviszkus popus nuo me
to lyg penkių, už kvailiavima
deszimts minutu, tai isztikruju nimui ugnies ant kitu namu.
suvež reikalinga materijola.
ukrajiniszku mužiku kuriems
butu, mirus.
FAJERKREKIS PRIEŽAS
SURADO DIDELIA MUN- perspejinejo pabaiga svieto.
TIS MERGAITES MIRTIES.
SZAINES DIRBTUVE.
Teisinas tęsęsi per sanvaite lai
UŽMUSZTAS PASKUTINIO
Shamokin, Pa’. — Kada aszWilkes Barre, Pa. — Neži ko kuriame liudijo daugeli
JE DIENOJE DARBO.
tuoniu metu Veronika Teczkin
Pittston, Pa. — Panedelio szaudinejo fajerkrekius laike nant miesto palicijai, szerifas žmonių.
ryta nuėjo in kasyklas dirbti Džiulajaus, mergaites szlebu- Labar su pagialba steitiniu už Popai užtvirtinejo apsaky
Petras Samon, 50 metu, kaipo kes užsidegė nuo ko kūnas teip klupo ant dideles slaptos dirb mu tūlo piemens, kuris tvirtino
paskutine diena po 30 metu baisui apdege, jog mergaite mi tuves munszaino, kuri radosi buk jam pasirodo Kristusas
sunkaus darbo kaipo angleka- re in kėlės valandas baisiosia tik du blokai nuo miestiszkos pasakydamas jam buk pabaiga
sis, nes toji diena ketino būti kaukesiu vietinėje ligonbuteje. rotužes. Varinis katilas kuria svieto neužilgio ateis. Ant to
me Vare namine turėjo 5000 sios vietos popai paliepė kaijojo paskutine ir mane iszsineszii tulszis
isz kasyklų. BROLIS SUKAPOJO SAVO galonu didumo, alkoholimis muocziams pastatyti 17,000
paimta už 50,000 doleriu ir ki kryžių, ir toji vieta pagarsėjo
SESERIA KIRVIU.
Baigdamas darba, staigai nu
puolė “tapas” prislegdamas ji
Bridgeton, N. J. — Ant pa- tokiu gerymu už 20,000 dole po visa aplinkine kur suva
su keleis tonais augliu ir ak- szaūkimo palicijos per kaimy riu. Dirbtuve radosi ant South žiuodavo daugybe žmonių isz
menu, užmuszdamas sena an- nus, toji pribuvo in narna, kur uliczios vietoje kur kitados ko gausei pasinaudodavo popai
glekasi ant vietos. Ne tik buvo užtiko Mrs. Maggie Housang, dirbo forniezius. Badai locni- isz tamsiųjų klopu, kurie pa
jojo paskutine diena darbo, 52 metu senumo, gulinezia ant ninkais buvo žymiausi žmonis mesdavo savo darbus, melsda
bet ir gyvasties.
grindų baisui sukapota kirviu isz aplinkines. Palicije apie tą miesi per visas dienas po kryją vieta žinojo nuo senei bet žeis idant Dievas atleistu jiems
o
josios
broli
Elwooda
Flow

LENKIJE PIRKO TABAKO
tylėjo, todėl szerifas pats pa prasikaltimus.
ers,
67
metu,
sėdinti
ant
trepu
UŽ $700,000.
DREBĖJIMAS ŽEMES
su kruvinu kirviu rankoje dare ablava ant tosios vietos.
Richmond, Va. — Lenkija
ITALIJOI.
sau po nosia ATĖMĖ SAU GYVASTĮ ANT
tomis dienomis padare keto- 4murmėdamas
C
BAŽNYTINIU TREPU.
Rymas. — Smarkus drebėji
pinigu, pinigu. 1J
trakta su didelia dirbtuve ta
Kada ji palicije pradėjo
South Bend, Ind. — Eugeni- mas žemes laike nakties davėsi
bako czionais ant pristatymo
jaust Bellune, kuriame gyve
visokio tabako už 700,000 do kvosti del ko tai padare, atsa uszas Nielson, 21 metu, kuriam
ke: “mano sesuo lankei nuo nubodo gyvenimas, atsisedias na apie 8,000 žmonių. Sienos
leriu arba 3,500,000 zlotu. Ta
manes iszviliodavo pinigus ir ant bažnytiniu trejMi Szv. Pat sutruko o nekuriu namai teipbaka turi pristatyti in Lenkivogdavo nuo manes. Turėjau riko, paleido kulka in krutinia. gi sugriuvo. Keli žmonis likos
je in laika 30 dienu.
sqczedinias keliolika tukstan Jojo lavona rado praeinanti sužeisti.
CZIKAGAS VIS IMA
eziu doleriu ant senatvės, bet žmonis. Szale lavono surado
PIRMYBE.
II Newark, N. J. — Negalė
mano sesuo būdama labai godi tuszczia bonkute kurioje radosi
Chicago. — Vadas palicijos ant pinigu iszpraszydavo nuo karboline ruksztis. Priežasties dama dalaikyti didelio karszczio, Franciszka ChmielnicCollins, apgarsino savo pus manes po keliolika szimtu ant savžudinstos neisztyrineta.
kiene, 38 metu, atome sau gy
metiniam raparte, buk in lai kart, o kada jai atsakiau duoti
ka puses meto, mieste likos pa- daugiau, tai pati vogdavo nuo
11 Viednius. — Keli muži vastį per inkvepima gazo.
pildyta 238 Žudinstos; 26 ypa- manes. Negalėdamas ijgiaus kai likos užmuszti, daugeli su
II Varszava. — Bolszovikai
tos likos nuszauttO8 su revolve- paneszti josios vagyseziu, nu žeisti, kurio buvo apstoja
reis, dviems^perskelde pakau- tariau nužudyti jaja. Pagrie klioaztori ir nenorėjo iszduoti su Lenkais vela susipesze ir
ezius, septyni palicijantai likos biau kirvi ir pradėjau kapoti kunigą, kuri palicije norėjo atlygino Lenkams už praeita
pasiseko
nužudyti pildydami savo pri- seseria kada jaja paguldžiau aresztavoti, buk jisai pasakė sanvaitia Lenkams
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GROMATA ĖJO SZIMTA
METU.
Viednius. — T n czionais ategromą ta adresavota del:
I<>
I I
Herr Ludwi Von Bethoven,
konservatorium,
profesoris
Schwa roe, pa n ier gasse 15.”
Isz priežasties kad negalima
buvo pristatyt gromata del
žmogaus kuris mirė szimta mo
tu adgal, pacztas gromata ati
daro. Gromatoje raszo kokis
(ai szlektelis isz Galicijos, ku
ris geide idant Bethovenas mo
kytu jojo dukrelia ant fortapijono, už ka jam mokėtu po
200 koronu už lekcije.
Bethovenas buvo garsus
kompozitorius muzikes, kurio
veikalus sziadien grajina po
visa svietą.
DAUG MERGAICZIU UŽMUSZTA IR SUŽEISTA.
Bukaresztas, Rumunije. —
Micstelije Oltenica, atsibūviatsibuvinejo iszkilmes užbaigimo mok
slo. Staigai, be jokio persergė
jimo sugriuvo grindis ir visi
sukrito in skiepą. Apie 20 mer
gaites likos užmusztos ir konia
du kart tiek sužeista isz kuriu
daugelis mirs.
KAS DEDAS BOLSZEVIKIJOS KALĖJIMUOSE.
Maskva; —-įPriesz kiek laiko
tarp darbinikh Maskvbj paskldo žinia, kad Baku Brailovo
kplwjime jniife ^ketnri pqljtiniai.
Iszejo in aikęzte, kad tie kali
niai buvo paskelbė bado strei
ką, protestuodami priesz žiau
ru elegesi su. politiniais > kali
nais kaip kalėjimo, taip ir
“czekai ” darant politiniu ,^arBadavft
dvmus ir kvbtimus. Badavi
szesziolika dienu kalbami ke
turi kaliniai mirė nuo muszimu
ir nusilpimo.
Isz keturiu mirusiu, darbininkas Miahkov, Maskvos gu
bernijos, turėjo but iszvarytas
in Solovecko salas, o kiti trys,
visi mokytojai, Sadarinas, Silogadze ir Kazarovas, del susi
žinojimo su užsieniuose esancziomis socialistinėmis grupė
mis, buvo pasmerkti isztremimui in Sibirą.
MARIJAMPOLĖJE NU
SKENDO DVIDESZIMTS
VAIKU.
Varszava. — Žinios prisiunstos isz visu aplinkiniu, pranesza apie baisu potvini per
i szsiliejimą u pi u, o ypatingai
upes Visla. Krokavas yra ko
nia visas užlietas. Daug namu
artimoje upes likos nuneszti
per vandeni. Prie upes Salio
tas pats padėjimas.
Dvideszimts vaiku kurie ėjo
per tilta Marijampolėje inpuole in upe Dniestra ir nusken
do. Daug kaimu likos užlietais
per smarku lietu.
Konia trys szimtai tukstan
eziu žmonių pasiliko be pasto
ges Galicijoi per taja nelaimia.
$1000 DOVANU PER MAŽAI
UŽ JOJO GALVA.
Varszava. — Mažas Ponaitis,” Lenkiszkas banditas, kurio valdže nuo senei jeszko, ap
garsino laikraszcziuosia, buk
duos tūkstanti doleriu tam, ku
ris pristatys banditą gyva ar
mirusi del valdžios.
Banditas ižgirdes apie tai,
parasze gromata in viena isz
varszaviniu laikraszcziu se
ka nezia i:
1
t,.;
“Gerai esmių susipažinęs bu
padėjimu mano tėvynės, jog
neturi pinigu, bet manau, jog
mano galva yra daugiau verta
ne kaip tūkstantis doleriu. To
dėl asz dovanosiu 6,000 doleriu
tam, kuris mane ižduos in ran
kas teisingystes ir duodu sąvo
» t

ISZ LIETUVOS
APIPLESZIMAI LAIKE
TURGAUS.
Užpaliai. — Gegužes 26 die
na, antra diena laike turgaus,
atsilankė keletas *“< svecziu
svecziu”,
kurie aptusztindavo kiszenius.
Per trumpa laika isztrauke
penkių piliecziu pinigus, Bet
netikėtai ju “laimei buvo visi bevagiant sugauti ir ju pa
ežiu kiszenei turėjo “ patuszteti.” Kuomet policija pasiteiravo ju dokumentu, tai pasirodė
net isz Ukmergės.
MUSZTYNES.
Liudvinavas. Birželio men. 5
dienos nakti invyko netoli Zlates truszios dideles kriukiuos
mnsztynes. Belydint Grybiutems pil. Pecziuli gyv. Szilavoto km. Liudvinavo v. kaip savo
kavalierių naši juto, kad užpuo
lė su kriukiais muszti, koki jau
ni vyrukai. Pecziuliui padary
tos galvoj dvi žaizdos, o pane
lei Grybiutei vyresniajai teko
ti kdvi ausines. Negražu musztis.

ATLAIDOS IR MUSZEI.
Užpaliai. — Birželio 7 diena
buvo szv. Trejybes atlaidai.
Esant gražiam orui, žmonių suvažiavo apie 10,000. Ta diena
uždarytas ”
traktierius buvo “uždarytas
tik prieszakines durys, bet gir
tu buvo iki “ausu ir daugelis
Po panakvojo ‘‘szaltojoj.
maldų suvažiavę seimo alstovai laike mitingus. Nuo valstiecziu kalbėjo atst. Lapinskas
o nuo kr. d. Szukys, Sakalaus
kas ir Kasa r rakis atst. Atstosudarė sau pavai abi puses
[
lankesniu žmonių ir• buvo isz
karto du mitingai, kad asz bū
damas nei tiem aniem sziltu ar
szaltu negalėjau isztisos kalbos
abeju girdėti negaliu pasakyti,
kurie ir daugiau teisybes pasa
kė. Tik viena pažymėtina, kad
atst. Szukiui pradėjus kalbėt
ant kairesniu žmonių puses, jis
buvo nuverstas tai sulyg dau
gumos sakymo, kad melavęs.
Žmones nebežinojo kuriems ir
reikia betikėti.

UŽPUOLIKAI.
Gedvaisziai, Seredžiaus vals.
— Sz. m. Gegužes 31 d. nakti
pas pil. Partika pasibeldė neži
nomas asmuo, praszydamas
parodyti kelia in Veliuona.
Jam iszejus nurodyti praszomo
kelio, nežinomasis pilietis puo
lė ji muszti kviesdamas ir kita
savo dranga. Užpuolikai turėjo
virve ir matomai norėjo Parti
ka užmuszti. Partikui pasiseko
pirmąjį užpuoliką atremti
atremti,
perkandus inkiszta jam bunion
pirszta.. Gi antraji griebė už
lyties organo ir tas bematant
virto žemen. Pakilus riksmui,
užpuolikai pasiszalino, palike
kepure. Ištariami du broliai
M-cziai.
DAUG KIRMĖLIŲ.
Alytaus puszyne szimet atsi
rado nepaprastai daug kirmė
lių: žalcziu, gyvaeziu ir tt. Prie
gimnazijos namu užmuszta
apie 200 kirmėlių; žmones ne
atsimena kad butu buvę kadanors tiek daug szliužiu, kaip
szimet.

BANDITES BOBOS.
Padovims. Tūlas pilietis ve
žėsi nu sipUke s vįjęiu. Važiuojant jam pqr Daržininkus už
puolė su kuolais ir akmenimis
4 moterys ir norėjo atimti vi
kius. Tai drąsumas bobų! Kal-

DIDELIS STREIKAS
KAUNE.
Birželio 5 d. 10 vai. ryto ,8
lentpjeuviu ir malunu darbi
ninkai sustreikavo. Lyg sziol
gaudavo 5.35 et. dienai ir už
pinigus 2 pudu rug. miltu, 1
puda kvietiniu miltu ir 4 klg.
cukraus. Darbininkai Geg. 6 d.
iszstate reikalavimus: 1) Vi
siem mokėti 5.85 et. dienai ir
prie tos sumos pridėti 50 nuosz.
2) Dvi savaites apmokamu at
ostogų vasaros metu. 3) Apmo
kėti visas szveneziamas dienas
kaip valstybes inmonese apmo
kama. 4) Apmokėti sz. m. Ko
vo 25 d. szvente. 5) Duoti Imos
ruszies produktus ir nereika
lauti už juos brangesnio užmokeSczio. 6) Duoti medicinos pagelba netik darbininkams, bet
ir ju szeimynu nariams. 7) 5, 6
ir 7 nariu szeimynu produktu
norma padidinti 50 nuosz., o
virsz 7-niu nariu szeimynoms
— duoti dviguba produktu nor
ma. Darbdaviai tokiu pasakų
nei girdėt nenorėjo ir drąses
nius reikalautojas pradėjo at
statyti. 1Tai buvo priežastis,
kad iszkilo streikas. Darbinin
kai neleido isz dirbtuvių me
džiagos iszvežti. Darbdaviams
praszant insikiszo Darbo Inspėk tori u s. Policija nuo fabri
ku nuvaikė darbininkus. Padė
tis opi ir neaiszki.
KIEK LIETUVOJ UBAGU.
Tarp visokiu kitokiu statis
tikų, Lietuvoj svarbia vieta už
ima ir ubagu statistika.
Suskirscziuš Lietuvos gy-’
ventojus fiziniais ir psichiniais
trukumais pasirodo abiem
akim aklu vyru yra
1389
1740
moterų
Nebyliu vyru
1835
r
Į380
moterų
2,258
Kurcziu vyru
1,296
moterų
4,957
Szlubu vyru
2,666
moterų
1,583
be vienos rankos vyru
508
moterų
70
be abieju ranku vyru
54
’ moterų
1056
be vienos kojos vyru
445
moterų
be abieju kojų vyru
241
207
moterų
913 r
beproeziu vyru
717
moterų
481
paraližiuotu vyru
519
moterų
Nesveiku iszviso vyru 15,861
10,511
moterų
26,377
Abieju lycziu ubagu
Didele dalis tu ubagyseziu
butu buvus iszvengta jei žmo
nes suprastu daktariszko pri
žiūrėjimo svarba, ir atsarga to
kiuose darbuose kur netenka
kojų, ranku kiti yra neteke
sveikatos karo metu, vyrai, bet
yra daug bekoju, berankiu mo
terų, kas rodo neatsarguma.
Apgailėtini tai piliecziai.
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ATSAKIMAI.
J. V., Chicago. — “Linksma
Valanda” del to palibve iszeitinet kad turėjo per mažai
skaitytoju tada kurie nesupra
to josios naudingumą ir tik ta
da, kada po josios “mireziai”
žmonis josios verte apkainavo.
Mrs. S. K., Tamaqua, Pa. —
Gal tamistos galvelėje kas to
kia apsivertė augsztyn kojom.
Apie tai nežinojom, o'kad pati
prie kaltes prisipažysti, tai da
bar žinosime 'kas tu per pauk
štele. Geriau būtumei sėdėjus
malszei ir savo neapykanta nu
ryju s.
' Mrs. T. L., Lake Crystal,
Minn. — Thank ; you for the
books. We shall- make use of
them in the future, but its ne-
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ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU.

Kas Gihkt
Valdže visur stengėsi inves1i paezedumo bankas po visas
pqblikines mokslainės, ida’ut
pripratyt vaikus prie paez.edu
mo.
Washington’o, Pa., mokslai nes turėjo didžiause pasėkiuia,
nes praeita meta sutaupiuo in
mokslaines paezedumo banka
net $45,7)^0.28 kuriuos sudėjo
3668 studentai. Ant sanvaitos
sudėdavo arti po 2400 doleriu,
l'ž Inos pinigus an’niko t re
ežia procentą.

Detroit, Mich, f % Ketvirta
diena Džiidajaus. sidaukus vė
Ivbos
lybos senatvės, < perš
persiskyrė
fakyre su
sziuom svietu Rafaola Toruticne pas savo dukteria Marijona
Grigaitiene. V elione paliko su
nn Juozą Mahanojuje, daugeli
giminiu, anūkėliu ir prhnnnku.
Laidotuves atsibuvo su bažny
tinėms apeigomis Pahodclio ry
ta Szv. Jurgio bažnyežioje. Se
nute pergyveno daugeli metu
Mahanoy City, kur turėjo dau
geli pažystamu, o norints buvo
senute, bet turėjo linksma bil
da ir visi jaja mylėjo. Lai silsi
si motina, kuri daug paszvente
del savo vaiku, už ka aplaikys
atlyginimu nuo josios Sutver
tojo us.
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Kaip garsina laikraszr zei
tai Kanada iszdave $20.900
idant nubausti du Eskimosin,
kurie gyvena ant salos Hcr>
ehell, prie žieminio poliaus.
'Lieji du Eskimosai žmonis
gyvenant i pagal senoviszk »
būda ir pa p roezi u s, pe r Ž v 11 ge
tiesas pagal Kauadiszkas tie
sas, norints visai neprisipažino
prie kaltes, pagal juju nuomo
nes.
Vienas isz juju nužudė savo
t Įranga, idant pasiimti sau jojo
moterių, o kitas nužudė savo
dukteria, kuri jam buvo už di
dele sunkenybe, nes Eskimosai
labai neapkeneze mergaieziu ir
lankei jaises paskandina kada
uzgema. Ilejei peržengimai
akvsia Kskimosu \ ra laikomi
visai už nieką, todėl teismas,—
norints valdže iszdave tiek pi
nigu — užsibaigė nieknoin.
Butu daug geriau, idant tuos
puslaukinius ^vventojus
gy ventojos dan
(
ginu apszviest ne kaip bausti
ir
iszdavinet
nereikalingai
tiek pinigu idant užlaikyti pagnodonc del tiesu.
rf

•

•

•

Paskutinis drebėjimas žemes
>;in Barbara, Kalifornijoj ne
rinls buvo smarkus, bet ne
tiek paėmė gyvasezin kaip tai
kiti drebėjimai žemes.
Per dvideszimt penkerius
metus invairiose pasaulio daly
se buvo devvniolika
dideliu žee
mes drebėjimu. Tarp ju vienas
buvo Jungtinėse Valstijose. Di
džiausios tos rilszies nelaimes
invyko:
San Franciscoj. (’ai., 1906
metu Balandžio 18; 452 žmones
žuvo; 265,000 žmonių buvo like
be pastoges; padaryti nuostoliai sieke 350 milijonu doleriu.
Japonijoj — Tokioj ir Jokahamoj, 1923 metu Rugsėjo 1 :
192,000 žmonių žuvo; 102,000
žmonių buvo sužeista; 580,000
namu sugriauta.
Kingston, Jamaikoj, 1907
metu Sausio 14; 1,100 žmonių
žuvo; 25 milijonai doleriu nuo
stoliu padaryta.
Sicilijoj ir Kalabrijoj, 1908
metu Gruodžio 28; 70,483 žmo
nes žuvo; 1,100,000 žmonių liko
be pastoges.
(’entralinej Italijoj. 1915 me
tu Sausio 13; 29,978 žmones žu
vo; Avezzanas sunaikintas.
Kinuose, 1920 metu Gruo
džio 16; 200,000 žmonių žuvo;
peszimt miestu sunaikinta.
Ketvirta D žiu laja u s t urejo
gera derliu ♦ mirties szimet.
Bostone per sugriuvimą szokiu
sales žuvo 43 žmonis, nuo fajerk rėkiu sz.nviu žuvo (’hicage 8, nuskendo 11, automobile!
užmuszc 12 ir nusižudė 4. Del
roite nuo visokiu priežaseziu
mirė 21, New Yorke 20, Indi
ana pųlis ir kituosią didesniuosi a Indianos miestuosia 199 f
St. Louis 11, Pittsburge,
Ohajyje 14, Philadelphia 8. Su
žeista apie asztuoni szimtai
žmonių.

kliosztorije
Karmulitonku
Modcne, Italijoi, atsibuvo ne
paprasta ceremoiiije priėmimo
vyro ir jojo moteres in zokona.
Zokoninkes pravarde kuri
priėmė amžina szditiba yra An
Autery,
gelina
Autely,
pati kunigaikszczio Ignazzo Paterno di
a* -

Biscaro, kuris teipgi pasiliko
zokoninku zokono Barnabu
__ :
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Lawrence, Mass. — (’zia vi

TIK VIENAS ISZDAVE
EGZAMINĄ.
Jasper ('hamberlain ana die
na užbaigė pasekmingai moks
lą Brown akademijoj. Kast
Kingston. N. H. Buvo jisai tik
vienas studentas isz savo klasos. Ant jojo garbes jojo drau
gai iszkele jam puiku \akareli.
veninuis buvo sutinkamas.
Milžiniszka turtą paliko ant
geradejingii t iksln.
Kredrikas I loft’manas si a
t istikas isz Prudential Insnr
)S, apskaitė buk
ence kompanijos
praeita meta Suv. Valstijosia
papildyta net 15 tukstanezei
sa vžud inseziu, tai yra,
vra, liek
žmonių atėmė sau gyvastis.
M a ž i a u se >a v ž 11 (I i n sez i i: i»nvo Bayonne, N. Y., ba \ os 4
procentas ant tukstanezio žinoniu. bangiausi* buvo New Yor
ke ba net 16 procentas ant kožno szimto tukstaneziu žmonių.

Poni Carl Kimpel, pacziule
turtingo pardavėjo namu ir lo
tu isz Menominee, Mich., skundže ‘ in>pe(ojus“ ir
ast r o lo
gus
an! 50 l ukstaneziu dole
riu už netekimą meiles savo
vyro. “Astrologai ketino iszburti vvrui, kuriam nubodo
pacziule, buk tikra jojo g\ ve
ninio draugo yra kita motore ir
todėl privalo nuo pirmos atsi
skirt, jeigu geidže apsisangot
daugeli nesmagumu savo gyve
nime.
Pirmutine senoviška žinvsta
ir mokslas buvo “astrologije.
Piemenėliai gananti gyvulius,
iszskaite isz žvaigždžių apie
užgimimą K rišt a us. A st rologai, arba tyrinetojai žvaigždžiu buvo pilozopais, dvasiszkais ir gydytojais Juosia laikubsia; poetais ir inspetojais
savo tautu ir kaipo mokvt i
žmonis, jautėsi, jog turi pa
szankima iszdest inet mokslus
del “mažųjų pagal savo nu.imones ir mokslą.
Buvo manoma, kad padange
tai buvo dangiszka mapa, ant
kurios Auveizda
A pveizda paženklino
begi žmogiszko gyvenimo ir
nusidavinejo pas tokius astro
logus idant už paskirta “at Ivginimą
...... dažinoti kas juos atei
toje lauke. Norints atėjus apszvietai ir progresui da ir szia
dien turime daug kvailiu ku
rie (‘ina pas tokius “astroloirus dažinotie ateiti mokėda
mi jiems po du ir daugiau do
leriu, idant dažinoti kokia pa
ti bus geresne ir kitokiu kvai
lybių.
Juk kvailiu ne sėja, patys
gema.“ Pakol rasis kvailiu,
kurie duosis save apgaudinėti
pirmutiniam geresniam apga
viku?, patol bus tokiu “astro
logu“ ir “inspetoju“ ateities
kurie natidosis ir rnaitysis i 4 neardami, ne nesėdami, o rinks
rugepjiite.“ .
, , t
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turtu ja neprileido, tad ji joszkojo sau kavalierių su kapita
lu ir ji juos visus padaro pro
letarais.
Freda yra 25 m., sveria vim
200 svaru, graži moteris. Buvo
mokslą,
bą i gu s i ak u szo r i j os
bet ta profesija jai nepatiko.
Dabar ji susidraugavo su tūli
Tony Rcpszas, su kuriuo ji4r
pabėgo. Tony (Antanas) neini
vo turtingas, tad Freda paėmė
isz krautuves jam por siutu ir
overkaida savo brolio Augus
to Freimonto vardu. Nors szis
jos kavalierius buvo rauplėtas
ir vienos rankute turi nupjauta
pirszta, bet Freda pasiėmė jj
kart u.
I

RAGANIAUS

STEBUKLAI

Magijos Raganius J.
Czckanaviczius iszleido
10 magijos paslapcziu,
kaip iszvesti kitam pi
ga isz ranku, teip-pat
patiesz rankoje pinigas
pranyksta, kuris potam
pasirodo prikibęs kam
prie padalku arba prie
lubu, ir teip toliaus isz
leido kitus labai stebė
tinus sekretus. Teipgi
iszleido Monu Kaziras kurias iszagzaminavus pasirodo kad kazires pa
prastos bet ežia kas tik kokia iszsitrauks ir pavirsta potam visos tokios
tai tūzai tai karalei ir 1.1, ir gali su
juoms daryti 20 skirtingu monu. Kas
szituos sekretus turės ir szita kalade
kaziru tas pridarys susirinkimuose
daug baimes ir juolpi. Viską sykiu su
paaiszkinimu prisiuneziu tik už $2.50
Raszykite prisiusdami Money Orderi
o tuoj gausite. Adrosavokite sziteip:

siems gerai žinomas Juozas
Stasiulaitis, gerai “
“ munszai
no“ prikauszes, nuėjo in Mer
rick upe maudytis. Bet vos tik
spėjo nueiti, ir jau (langiaus
nepasirodė, Tik suriko ‘help,’
o jo draugas pasakė jam “gudbai“ ir dar viena ‘munszaino’
auka nukeliavo pas Abrahoma.
Žmones kalba, kad jo moteris
atėjusi prie upes ir radusi ji
gulint jau negyva, dar uždrožiusi jam per žanda ir pasakiu
si: “Gerai tau! Ko jeszkojai.
tai ir radai!’ ’
PRO E. J. CZEKANAViCZIUS,
Kita moterėlė neszdama alu
1 93 GRAND ST.
BOX 8 K
ti vestuvėms, palydo ir
BROOKLYN, N. Y.
A ng. 3
iszsisuko.
rn
Tai vis to nelaimingo linui- v.
szaino“ aukos ’
4 *

Brooklyn, N. Y. — Birželio
20 d. rv t e Teresa Vii keviezinte
15 metu amžiaus, iszvažiavo in
New Y orka atsiimti pedes. At
sieinąs pede užvažiavo pas Sta
nislava Griciene ant Washing
ton St., New
•w Yorke. Paskui
apie puse po devynių vakare ji
atsisveikino ir sake, kad xa žinos namo. Bet pasirodė, kad
ji nėjo iii stuba, bet dar \ aikszcziojo apie namus, 120 Berrv
St. Paskui buvo mate ja sznekant su Italionukais, kurie
buk kvietė ja ant “raido.
Nuo to laiko ji dingo ir apie ja
jokios žinios nėra. Kas ka žino
apie ja, praszme praneszt i. Bu
vo apskritos burnos, mėlynu
akiu.
-- V.

WALTERS
BOTTLING WORKS
JUSAITIS IR LESKAUSKAŠ, LOC.,'
•»

MAHANOY CITY, PA.
DIRBIMO MINKSZTU GERYMU
Del Pikninkams, tdel Baliu, Vestuvių,
:; Krik»*tynu ir Jn Namus. ::
Pabandykite musu gerytnus o busite
užganadyti. Galite užkaibint per
Bell Telefoną No. 59-m.
Patarnavimas greitas ir mandagus.
OFISAS:
40G West Mahanoy Aveune
BOTTLING WORKS:
406 West Maple Street

9 *

MAHANOY CITY, PA.

Philadelphia.— Birželio 23

d. Rukaitiene buvo teisme, Ji Mahanoy City bus kožna Utarninka, 30 E. Centre St. ant
reikalauja divorso nuo savo
antro floro. nuo 9 vai.
vvro. T'eismas nusprendė iszryte iki 8 vai. vakare.
duos už menesio laiko, ar ji
verta gauti divorsa, ar ne.
— Nesenai stigryžo Ambrozaiezio (Amber) pati isz
(’hieagos su divorsu. .Ji ten iszbuvo apie dn menesiu ir vyrui
nežinant gavo divorsa.
Kiek
laiko atgal Ambrozaitis dirbo
prie “Tėvynės Balso“ re d a kc i jos.
ui A a;j
— Birželio 12 d. Kriukiene
pasiėmusi tukstanezius doleriu
ir 5 metu mergaite, pabėgo,
Vyras negali nei pats atspėti, Kreipkitės pas Dr. Hodgeris
Philadelphia Specialistą.
su kokiu vyru ji galėjo bėgti.

— V.

Silpni, Serganti Vyrai ir
Moteres.

Chicago. — Freda (Prane)
Freimont, arba Mrs. Koudis
buvo graži moteris, kuri turėjo
progos savo gražumu susukti
galvas daugeliui vyru, Freda
buv p. Koudžio moteris ir su
gyveno sunu .Joną, dabar 10
metu ir dukterį ()na — 8 metu.
Ji pamylėjo Joną Papiauska,
bet paskui apsižiūrėjo, kad p.
Koudis buvo daug geresnis ir
ji gryžo vėl pas ji. Kad ja p.
•«
Paplauskas gerai atmintu — .11
muszusi ji ir atėmusi apie 1500
doleriu. Paplauskas neiszkente
ir pabėgo.
Nors Koudis ja mylėjo, bet
tos meiles jai neužteko. Freda
pradėjo draugauti su Teodoriu
VValteriu ir mylėjo ji tol, kol
isz jo paglpinže 1000 dolerių ir
pabėgo. Vėl isz vieno biznie
riaus nuo Town, of Lake, iszmy|ejo 2000 doleriu. Ji turėjo
a
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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 yra pavojingai.
PILVO—padėjimas, aptrauktas lie
žuvis, sunkumas ir nesmagumas po
valgiui, plakymas szirdies ir kiti pilvo
ncsmhgumai greit paszalinti.
KRAUJO, NERVU IR ODOS—ligos
visuose padėjimuose gydomi.
RUMATIZMAS—teipi gydomi.
Ligos paprastos vyrams visuose pa
dėjimuose. Gydymą kuri ant pabai
gos jeszkote.
Asz’ pasekmingai gydu kataru, du
suli, bronkaltis, užima galvojo, pilvo,
inkstu, pūsles, kepenų, teipgi lum
bago ar neuritis.
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Įėjo
matyt,
jai
szirvokas
sake:
• , —--- 7—- —
“jus pasilikit
pasilik i t ežia ir
i r ta
tą rnęia
mc&i I
Lietuviszkos Pžjšakėš. iszkraiikit
s’krynes laukiu,
ii asz eisiu ant kalno jeszkųtie
SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS. didžiausi ir stipriausi pii^tk^zti, tas turės (avė nesztie in ora
prie to paukszezio, kuris turi
aukso plunksnas.“ Tas szirvo
apie RAGANAS IR
kas užlipo ant kalno virszauH
RAGANIUS.
ta (lidžfaiir'si
ir
sujeszkojb
didžiausi
paukszti ir jam paliepė, tai tas
Karalius apveizėjo ta aukso pauksztis paklausė ir nulėkė
ledžinga ir saike jam: “tu’turi žemyn prie paikojo ir Js&pifete
parvestie man ta arkli, kuris ta sparnus ir pasitupe, taį paika;
I <1 < I z i n ga y r a i i esž i o jirs, o jei ne, sis irkoezeres uy.dejo
uždėjo jrfin
j a'm ta
ui
tai busi žadintas,’’ tai paikasis skryne ir inkrove ta mesa, ir
nusigando ir mislijo, ka dabar paikasis turėjo in skrxme insireikės daryt i e, kad p.
* ’isz’ liptie, o ta skryne buvo ant
gyvas
liktu, o kiti brdliai juokėsi isz
i t" paukszezio
•sparnu
ir tas
jo ir norėjo, kad jis butu nu- pauksztis leke in ura prie to
iy
VISI DŽIAUGTŲSI ISZ TO zudintas. rl’ai paikasis ėjo prie aukso paukszezio, o tas aukso
savo sz.irvo'ko ir jam papasa- pauksztis 1risdeszini(i myliu
KIOS NAUJENOS.
kojo savo beda,, tai szirvokas iszkilo auksztyn, o kad jis lo
Poni Fredrick Richert isz sa k e jam: “ ar asz tau nesa
ke, tai paikasis turėjo'ji stt ta
Hoboken, N. J., ka tik darirdo kiau, kad tu turėsi daug bėdos
jautiena szertie. O kaip.jau bViper telefoną apie nepaprasta kentėt,
kent et, o manes
manės neklausei, da
da- vo labai auksztyn iszrlėkek, tbfi
giluki isz ko galema matyti ant bar sakyk, katras turėjome teiklausė, ar daug da mesok turi,
josios veido nžganadiniina. •syl>e, ar tu ar asz ’?Į ’ ’ tai paika(ai sake paikasis: “Jar fry h
Jiai Įiraneszta, kad josios dede si s sake: “ szirvbtkai, tu turi
jauezei
tai sake phuk'sžtis:
Morris Ziegler isz l’hiladel- teisybė, o dabar jei tu manės 4 4
phios, mirdamas paliko jiai vi negelbėsi, tai asz turiu mirti, ? 9 dar yra 15 myliu—vargo va
li oso’ ir kaip paskutini szmota
sa savo turtą verties 351),000 tai sake szirvok as: i i asz tave
indavc, tai
sake paikasis:
doleriu.
gelbėsiu — eisime jeszkoti.
jau yra viskas,“ tai paukszJis dabar užsėdo ant szirvoko t is sake: “dar vra 5 in vies—
• s
ir szirvokas kaip galėjo bego asz ne valiosiu teip auksztai
in giria ir saike jam: “dabar iszlckt ie, o jei nori, kad valioPaskutines Žinutes. atbėgs
priesz mus trys arkliai, ežia u, tai pjauk isz savo ko
o pirmasis tturės
u re s kamanas ir jos sztrinia ir duok man silSt. 'I’homas, Out. — Per ba I na i r su gjj |\’a kinkuos ir estie, tai giliuos geriau, kaip
nuskendima laivo ant Pinafore
l)a^c‘lus radis, tai tas bus keli jaucziai,
jaucziai, “ tai paikasis
ežero, nusk(«ndo 18 vaiku kurie t i'k rasis —tu nu'tver'k ir prika- tuojau s pjovė isz savo kojos
pribuvo ant bažnvtinio pikni by k prie manės, tai mudu ji sztrima ir davė paukszcziui su
ko.
parvesime Į>rie karaliaus ir bu ėst ie, o kaip ta gavo, tai tuojau
si isz tos bėdos valnas. O kaip pribuvo prie aukso paukszezio
r
Manila, Filipinai. - Biz
szirvokas jam sake, teip ir bu ir ji nutvėrė ir indave ta auk
niava dalis miesto Manillos Iivo: atbėgo trys arkliai ir pir so paukszti paikam ir jis palei
kos užlieta. St ry t karei ir auto
mąjį nutvėrė, tai pirmasis pa do ji su visa skryne žemyn
mobilci sustojo i*jak Bledes milrode 'kojes ir tris aukso ledžin kristie, o to didžiojo paukszžiniszkos.
gas turėjo, o ketvirtąjį buvo ežio patikę, žemai būdama,,nu
11 Glasgow, Szkotije. —Sze- pa metes — ir parvedu prie ka tvėrė skryne ir palengva nulei
szios ugnys prasidėjo ant kart raliaus. () kaip karalius pama do ant žemes, teip kad niekas
00 szeimynu
mieste. 200
frzeimynu neteko te ta arkli ir paveizėjo, kad tu iszkados negavo irta patikę
pastoges. Bledes daeimi ant ri tris aukso ledžingas, o ket
iszgyde, kur
paikojo koja
5,000,000 doleriu.
virtojo nebuvo, tai labai pasi buvo sztrima iszsipjoyes,
11 M<Lsk\'a. —- (icnerolai Be džiaugė: jis ji labai pagyre, ki
(TOLIAUS BUS.)
lavin ir Ivanoff kaipo magis ti broliai porpyko, kad jis bu
tratai VIosolT ir Sokolofr'likO.s vo geresnis, kaip jie visi. Szia
suszaudyti per bolszevikus Ki nakti karalius vėl liepe valyti
jeve už iszdavima slaptybių savo arklius, o ’katras geriause
I .vilkams.
nuvalys, tas gaus jo duktori, o Jeigu teip, tai asfz galu jus
kaip paikasis iii savo stable in- iszgydyti. Be operacijos ir
be patfofinima laiko. Vyrai
ejo, tai sake: “szirvokai, asz
moteres ir vaikai tikrai Iš
tavęs nematau
tai sake jam
gydomi per mano spasaba.
szirvo’kas:
.jog turi aukso
Pajeszkau
Helenos Zikas plunksna
pasikabyk
ta
Beabejones jus kurie esate patrū
1915 m. iszvažiavo isz Ansonia plunksna, tai tau geriau szvies
kiu kentete per metus, isz priežasties
in Chicago, lenais apsivedė su kaip k<rkis žiburis,’’ ir jis pa- kad gal bijojotes operacijos su pjaus
duonkepiu \'asiliauskn. Jau 8 srkabino aukso plunksna, tai tiniu. Kodėl nepasinaudojate isz pro
metai kaip man nerasze. Paei jis galėjo labaii gerai matyt ir gos kokios asz galiu jums suteikti su
na isz Kauno Red., Bitigalos nuvalė daug dailinus, kaip ki- mano pasekmingu gydymu ir bukite
Para., Ilgiziu Kolonijos, Jeigu t n I ie jo broliai ji vėl apskun- vienas isz. mano dėkingu pacijchtu.
Klausykit ka szitas žmogus raszo:
kas apie ja žino ar ji g\ va ar de, kad jis szviesoje yra valės,
Beverly, N. J.
mirus, meldžiu praneszti.
tai karalius jam vėl asz t re i
Brangus Dr. O’Malley:—
John Kulikowski
Negaliu rasti žodžiu invales jumis
prisakė, kad jis turi ta plunks
482 Main Street.,
padekavoti už stebėtina patarna*
na parodyt ir kaip jis ta aukso
vima dėlei manes, iszgydydamas
(t.57)
Ansonia, ('onn. plunksna parode, tai sake ka
mane nuo dubeltavos ruptures.
ralius: “asz tau prisakau, kad
nuo kurioi kentėjau par 4avynia
l’ajeszknu savo brolio Anta tu turi man ta paukszti parga
metus ir negalėjau dirbti. Ban*
no Kanlavicziaus. Jau ilgas benti, kuris ta plunksna yra
džiau visokius daktarus bet than
laikas kaip nežinau kur jis ran- nesziojes, o jei ne, tai busi žunegalėjo pagialbeti. Dar esmių
•veikas, actiu Dr. O’Mallay . iaa
dasi.
Man labai yra svarbus dintas.“ O kaip paikasis misiWilkes Barre, Pa.
•smiti
dalykas jo sužinoti, todėl pra- gando 'karaliaus žodžius girdė
tuvis, 70 metu amžiaus ir ssirdinszau atsiszaukti, arba kas apie jos ir neiszmane ne ka mislyt,
gai rekomendavoju Dr. O’Malley
ji žinote praszan praneszti ant ar ka šaky tie, o jo broliai vėl
del kiekvieno Tautieczio kuris era
adreso
tam paežiam padegime kaip ass
džiaugėsi ir sake: 4 4 dabar jis
pirmiaus buvau.
Mrs. .Antanina Kainick
turės
tik
mirtie,
“
jis
tuo
jaus
•H)’
Jonas Gedminas,
E. Mt. Vernon St.,
cjo
prie
savo
szirvoko
ir
jam
Bok 68 Beverly, N. J,
(Aug.?r
Shenandoah, Pa. apsakė savo beda, tai szirvo- (Tikra gromata randasi mano ofise)
kas drožė jam su savo uodega
Virsz-mineta gromata yra vien* isz
per akis ir sake: “ar asz tau ne sžimtu gromatu ka aplaikau hue vyru
PARSIDUODA LOTAS.
sa'kiau, kad tu turėsi daug bė kuri* buvo tame paežiam padepm*
kaip jus patys kurie saiandien aaate
Miestclije Homesville arti dos kehtet, o dabar ateini prie patruki*. Sziadien saitas žmogus *a*
Girardville arti kasyki u, prie manės, jog asz ežia ne ošiu kai padėjime uždirbti dvigubai tiek kiek
Steito kelio, elektrikinio ir Le tas ir man duok pa'kaju, “ o pirmiaus uždirbdavo už tai kad esą
high Valley geležinkeliu. Di paikasis neatleido, kol sz i r vo- geresnis žmogus del savo pono, isaf
kirpkite žemiaus padėta blank* dabar
dumas loto 75 per 150 pėdu, ka,s jo pasigailėjo. Ta i sake ir prisiuskite su 6 c. stempomis o yauponą ir aite paveiksluota knygute apie pairu*
i
(t. 56 szirvokas: “cik pas
Kreipkitės ant adreso
praszylk deszimts jaueziu, o tie kinta.
A. B. McDonald
Box 126
G i ra y d v i lie, Pa. jauezei turi bbt papjauti ir
.— » m
... .i
czvertims supjaustyti in viena Vardas ...................................
didele skryne, kad galėtu tie U l^czia ...................... . ...........
visi jauezei tilptic, ir viena di Mieštas ................. ..................
.
>.
... m- * h
.
KRr deli vėžinia ir keturis arklius Lietuviszkai galitnft suairaszytl ir
ir koezera, o dar ir viena maža pasikalbėti.
vežimuką ir ždlė ir atvarslos;
DR. A. W. O'MALLEY
)/
maža ji vežimuką asz trauksiu,
(Specialist) Ii
o tu važiuosi, o dideli vežimą
, 68, S. Franklin St. '
✓
koėzėreš vėž$z skryne su jau
WILKES BAB.RE, PA.
Reikalaujame agentu ir agen- eziu mėsa. “ Paikasis toip pracziu del pardavinejmo Deksnio šže nuo karaliaus, kaip sžirvoNauju Gyduolių. Agentai už- ka.M buvo jain sivkos, ir kara
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ROt>A SUTEIKIA DYKAI.
Kožna Sefeda, Ketverga ir Petnyctia
galim* matyti daktarą Pottsville, nuo
9
TyKo iki ą Vai, vakaro./,
a c

roMTDr o-r

OATTiVlifc' D4

dirba lino $50’ iki $l60 per san- lius jam viską davė, ka tik rei
vfuto. K la u skite , pi a t esn i u kkėjo*
ėjo, ir jie iszėažiavo
i
tpajūrės
- I V luL- '. PbtUat
1 fcrMtfMI;
AHFrFb,
ir pWažiavo viėna laliai dide
hfdHnačiju. AtdresaVokite
ihfdrinaįiju
Adresavo kite :
•to rriritorfthH tikui llMi
li kaina. o tas kalnas buvo
w tu
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sisveikinos su abiem, szejo isz kiu bud u gavausi pas tave
grinczeles, o skubino, idant
T ii i į'sžgi ėd ės Bėa tu sa s, iin''py
kuogreieziausiai
parkeliauti le a'liėjaūs In lėbifUite, idaht ta
namon.
neužgėst ii, ir sėdo priesžais sa
Pamojo Beatusas in savo sve vo sveti. Tas nusiszhiostes asza
ti ir nuėjo su juo iii koplyezia. ras pradėjo kalbėti:
Kada i nėjo in koplyezia, vie
— Po tais zokonikiszkais ru
ant kalno.
nas in kita žodžio neprakalbė bais randasi kareiviszki rūbai.
Jau saule nusileido už Švei
— Na dabar galime atsilHeti jo. Senis uždegu lampute ir užKitados turėjau puiku dvaru
carijos kalnu ir miglos apden ir nesiskubinti nes* jau esame zvanijo varpeli, kuris bokšte
su drutviete Szvabijoj.
BllVo
gė pakalnes, kada kokis tai pe- ant gero tako ir jau nvprivalo- lyje kabojo. Varpelio balsas vi
tai puikiausia drutėiefė; vadi
legrimas ilguose rūbuose, su me bijoti debesiu, kurie sztai
soj pakalnėj buvo girdėti.
nuosi asz Henrikas, g riilas Vaivirvute apsijuosės, su skrybėlė žemiau matytis.
Po maldai iszejo isz koply- denas.
ant galvos, su lazda rankoje,
j
Pustėlniiika' apeme dyvai. cze
o kada duris uždaro,
Tame senis pabalo.
i nėjo in pervazninko Klauso Pakalnėje ežeras osZu. o ėilnvš stojo ant kalno ir pėržcgnoj’O
— Ar tai galėtu Imt,
pa
grineziuko. Paregėjęs pervež su triukszmu muszo in kranfhs.
pa kalne, kurioje gyveno' jė m išlijo sau.
ti inkas, stojos su pagodone nuo Po pusei valandos atėjo’ girai
BALTRUVIENE
prieteliai. Kada ineį> in gria
Vaiden vadinasi ir ta posuolo, ant kurio sėdėjo, ir pas tėm kurios szalie stoVejė Bea=3SEE=L.
užė le, vela savo sveti spaudo nia, ka pakalnėj gyvena'.
Ak
veikino nepažinstaina, taryda tuso namelis.
Dieve! ar-gi tai nebus jos vy
prie szirdies.
in viena <r rinezia Mi'kyspormas:
Klausas numetu nuodėguli ir
Norint ta grinezėlo birvo ma ras? — Ant tos mislies apėmė
te inlindau.
— Sveikas buki, tėve! Kas t a n*:
ža, vienok smagi. Stovėjo kėr- seni džiaugsmas, nėt apkaito.
Viena szirdelia apsvaigusia
jus ežia atvedė in mano grin— Na dabar jau esame vie czioje liepinis stalas, aplinkui
Grafas nesuprato n ii t senio
užtikau.
ežiuke? Ar gal norite pernak- toj.
suoleliai, kitame kampe stovė tos permainos, o da mažialis,
Mat bestijele naminiu lalihi
Viska
vol iJuk •jau sutemę,
Pakelevingas labai džiaugusi jo lova, ant kurios v i etoje pa- kas jo duszioje dėjėš. Pasako
myli,
jumsg;alavas esmi padan ti.
kada apie tai iszgirdo.
talu buvo samanos, BuVo f ei- jo tolinus, kaip kada nustoda- H1
Suspaudęs ranka pelegrimas
— Ar matote? — (are Klau- pogi ir kamaraite pHbudavoth Inas isz didelio gailesezio. O ka Tai per daug iri save prisipylė.
negaus
sas. - Ana (ėnai stovi namelis paskirta pakelevingiems. Vi- da buvo arti galo pasakojimo Prie kožno lenda hr negaus,
ture:
Kvoteri
kvoteri ant gerymo sdiagaus,
f
— Jeigu viską man prižadi, o szalia jo koplytėlė, kurioje duryje grinezios kabojo ant il budėjo rankas ir meldeMi.
Isžtai mano praszymo neatsakyki. tėvas Beatusas kas nedėlia Die gos karučius lempute. Pakele- emes potam iszsiuta abroza sa Burdingieriai m •gali dala i kyli,
Tai pas kilus ant burdo turi
Anoj szalyj ežero, ant augszto vo žodžius garbina.
vingam besidairant gfineziu- vo drutvietes, padavė Beatueiti.
kalno buna dievobaimingas se
Netrukus paregėjo ir žiburė kej, Beatusas nesze ir ant sta su i, tarydamas:
Kaip tik apie tai dagirdau,
nelis, kuri vadina Beat u.su.
li langely j.
Bii iki tolei buvo lo stati* maistu, idant sveti pa— Tai abrozas, kuri man ma
Del visu ir apgarsinau;
— Teip, teip! pertrauki* jam tamsu. Klausas puolė ant keliu vieszeti. Padėjo si kute gražios
im pati dovanojo paskutine 0 kaip da misiukc nepaliaus,
Klausas, — Beatusas yra labui ir meldusi. Tuo ^Usijudiub pa- duonos, obuoliu, medaus ir rie- na k t i, kada mane nuo jos al  rp
Vai da daugiau nuo manes
dievobaimingas žmogus, tikrai ke levingas.
Klnupe ir jis ant szutu, teip jog pilna stalu per skyrė, tas tai buvo
kalėjime
ka
loji ni(
gaus.
kaip koks szventasis. Ji visi maldos
Tame davėsi pustei statų. Teipo-gi atnesze kruza mano visu suraminimu ir per ji
laiko didelėje pagodoneje, kaip ninko grinezelej girdėtis gies- gero vyno ir medine czierka.
likaus iszvalnvtu.
•— Potam
♦
locna tęva. Visi pas ji skubina me ir kanklių balsas. Giedojo
— Yra tai viskas, kuo galiu pradėjo pasakot, kaip ta abro
si, kad jo koplytėlėj iszgirsti
sveti priimti, ture senelis, pa za sakalas pagriebė, kada gulė
-Jau gana,
isz jo lupu pamokslu. O visi su- Kaip ori* ant lengvu debesiu,
ėmė sveti už rankos ir pasodi jo ant lango. Pasakė, kaip vir
Sn tokia mergina,
gryžta namon su lengvi sz.ir- Žiba tos žvaigždes del visu,
no už stalo. Pasidrūtink, broli, iu* nusileido ir per Bena likos
Katra liežuvius vedžioja,
džia. Tankiai ir asz pas ji atsi Kaip kožnas pauksztelis yra
ir atsiilsėk po kelionei.
perkeltu. — Kelias nedelirs, —
Kožna bjanrei aploja.
lankau.
apžiūrėtas,
— Ne, — atsake pribuiszas, kalbėjo tolinus, — perbuvau
.Jau net jaja Baltruviene
Ta jo kalba sujudino nepa- Isz Dievo rankos kožnas pa
— greieziau in burna nieko ne viename kliosztoriuje. Priėmė
praminė,
žinstama.
penėtas. imsiu. pakolei nedažinosiu apie mane irdavę prieglauda, idant
Buk da bjauresne už mane.
— Na tai geras prieteliau
Teip ir jo malone žmogų ap
dalyku, kuris mane gales apra Ditriebus nepersekiotu.
Ant
() kad nusipenėjus labai,
tarė nepažinstamas
ar peržiūri. minti.
galo, apsivilkau in tuos rubus
'Tai negali ’lakstyti gerai,
kelsi mane in kita szali, jeigu Ir toki, kuris nieko neturi.
—- Na, gal ir galėsiu kuomi ir traukiau
in Szveicnrija.
'Pik in Alegeni upe panardyt,
tau naktis noperiszkadys.
atsake
senelis,
—
bet
padėti,
('zia
ketinau
rast
tęva
Beatusa
— Kas tai v ra .’ - atsiliepė
Arba suvis nuskandyt.
Vos pabaigė, o jau Klauso
ir
nuo
jo
daugeli
ImudiitgiV
Sali
’
pirma
turi,
pasidrūtinti.
grinezioje nebuvo. Nubėgo jis Stebėdamasis pustelninkas, ka
Dabar davėsi aleigis persi patirti. O Teodora, mano bi’hn->
♦
♦
prie ežero, kad paruokzt i va lt i. da giesine pasibaigė, rodos ma ma let, sėdo prie stalo..
ginusia! bueziau m ei szpa saky
Tame laike Kože savo sve- no jaunos dienos sugryžo, kada
Kada užvalgė, eme Beatusas mai linksmas, jei gaįerzinu tave
Babeles Kingstone vyrus
cziui davė duonos su sviestu ir buvau mažas, tai mano tėvas ta
czierka
in
ranka
ir
tarė
:
prie
szirdies
prispausti!
st ra m uz i je,
stiklą raudono vyno, kuri pati giesme giedojo.
—
Na,
broli!
iszgersime
už
Tame
eme
Beatusas
už
ran

Vėl iszsigirdo giesmes baisa,
isz vynuogių iszspaude. Hcf/A'
Kaip neduoda doleruka tai’
sveikata
geru
žmonių.
kos
ir
tarė
su
gailesezia:
ružije,
labai džiaugėsi, kad nepažin- kuri tuo paežiu balsu traukėsi:
Barksztolejo vienas in kito
— Nusiramink, grafai!
Vakarienes neduoda,
stanifttf pbslėBiĮhkiH tfcip iszf6-* l'evė iszklaukvk iiialdhs mano,
czierka ir iszgere.
sak(*i iki to laiko jog taVo pati
de skaniai valgu ir gere. Pasi- Pasigailėk sutvėrimo savo.
Ir dideliu mandrybia nuduoda.
— Na. da po viena už svei- vadinasi Teodora. Bet ka, jeidrutines pustelninkas stojo Kada sulauksiu smerties a
Kūteles mano, tai negražu,
kata tu, kuriuos mylime.
gu butu numirusi.’
linksmesniu.
Vertos esate diržu,
d vnti.
Iszgirdes tuos žodžius at ei
Tai iszgirdes grafas apslobo
O ’kas bus isz mergeliu,
Dabar i nėjo Klausas in stu- J'egul-gi viltis Tavo ramina.
*
Veidas persi- ir akyse jam aptemę. — rjTėvo
gis, sudrėbėjo.
ba, su didele ant galvos kepure Apdovanoki pakajum mane,
Badai nenori vyreliu,
•maine ir pradėjo aszaros byrėt, dievobaimingas! — tarė po va
Kad su kuom apsivynioti,
teip, kad vos akys jo buvo ma- To tai labiausiai praszau Ta
i Norėjo susilaikyt ir neiszsi- landai,
gai
jus
neteisybe
t omos.
Ir savo stirna permainyti.
ve Amen! duot seiliui, per ka gero savo
kalbat
.
’
A
r
pažinojai
ja
?
Ma— .Jau valtis paruoszta—ta
— Ant galo paSake senelis. vyną. Bet senis jo susijudini tau, esi susi rupi nes. Gal ir nu Mat vyrai tokiu labai bijosi,
re pustelninkui. — Jei norite, kada paliovė giesme.
Nuo tokiu mergini szalinasi
mą patemijo. Ir jis užsimislijo. mirė .'Jau matau, jog mano
tuojaus galime plaukti. Nės
— Amen! — paantrino pus Aszaros pasirodė Beatuso aky mieliausia prisiega mano gy Nenori nė ant tokiu žiūrėti,
pradeda niauktis, gali būti vie telninkas, kuris klūpojo laike
Ne su jotus žodelio kalbėti.
se.
numirt
1
.
venimo
numirė.
Kode!
ir
asz
sulą. Pakolei kas bus, busime giesmes, o aszaros byrėjo per
O tai del to, kad vaikinus
tame
baisiame
kalėjimu
nepa

— Daug brangiu ypatų, —
anoj pusėj ežero. Pustelninkas veidus. Saldus atminimas isz
visaip iszjuokjna,
baigiau
savo
gyvenimo?
Bu

padekavojes Rožei už svetin spaude jam aszaras.
tarė senis, -— norėtumėm turėt
0 mergina ne sziokia ne tokia,
ežia
u
danguje
su
ja
pasimatęs.
gumą, o Klausas pažadėjo jai,
Tik in kanopės’jiastatyt,
Szviesa grinezuluju pasijudi szalia saves. Bet kas gali pasa Teve Beat ūsai, jeigu tu man
jog sziandien sugryžsz. Ir abu no ir isznyko. Bet tuojaus pri kyt mums apie juos? Nežinome
Kad žvirbliais rifivaikyt.
pirmutinis
pasakei
apie
jos
du iszejo.
O vyrai visi,
ėjo prie duriu, atidarė jas ir ar da gyvi, ar ne. PraszaU Die smerti, teiksiesi parodyt man,
Nuo grinezios in ežerą e jo
N () rs j a U ph au sėt žili,
paregėjo prieszais save tęva vo diena ir nakti, idant mano kur ji palaidota.
maldas iszklausytu. J'egnl sto
pirma, o paskui ji pustelninPaeziūotiš ne nor
Beatusa.
—
Stosis
pagal
tavo
norą
kas. Kad buvo prie ežero, užjasi Jo sveneziausia valia. Es
Anaiptol.
—
atsake
Beatusas;
—
bet
turi
Prie mažo žiburio paregėjo mi užganėdintas. Tiktai pareitekėjo menuo isz užkalnu, rotas
»i<
❖
dos ir jis norėjo kame nors pa seneli sti ilga iki juostai barz ga labai mane vargina, kada palaukt, pakolei atsiras tas,
>:•
kuris tave iszgelbejo. Gal jis
gelbėti. Sėdo in valtį ir leidosi da. Paregėjus Beatnshs a tei tik ant mislies ateina.
Asz sakau, jog vyrai kalti ir
vandeniu. Vieszpatavo t via. giąs, pasveikino juės. Czia pri
Žodžiai tie sujudino nepa- bus geresniu patieszintoju, lies
gana
gana,
Ant ežero jokios vilnies nebu ėjus Klausas nusieines kepure žinstama. Dirstėlejo aii't senio, pasakys apie tavo sunu. Dabar
su pagodone tarė:
vo. Buvo puikus oras,
kurio veidas šlepe koki tai gai iszsiverkus, eiki atsigult, nes Jaigu Savo bėbtis iszdykina,
esi nuvargęs, reikalauji pasil Nė vienas bobai viską sutaiso,
— Szitai yra pakel(‘vinga^ lesti.
nebuvo girdėtis, kaip tik pliau:
() ta suvis apie ji nepaiso.
szkejimas vandens nuo irklo, zokoninkas. Atvedžiau ji ežia
— Kaip matau, — tarė nepa- siu.
Tai pasakęs nuvedė grafa iii
Jntaiso, ko tiktai boba užkuriuo valti vare,
Kalnuose in jusu grineziuke.
žinstamas, — ir jusu szirdis
kamaraite, kurioje ketino nak
fhano,
— Priimu jus su a'tverta szir yra suspausta kentėjimu.
gyvuliai jau buvo patalpinti
savo pridaržese. Niekur jokie džia, — tarų Beatusas in .‘įtei
— Ak! teip yra, — tarė su vot. Būdamas suspaustu, vos Už tai ir kito vyro užsimano,
balsai neatsiliepe. Pustelnin- gi us, paduodamas ranka. — uis gailiu balsu,
verkiu; bet kojas pavilko paskui eidhfiiaM. Thoih tai boba labai iszdykina,
Jog ant galo turi kartu gy
kas apie viską mislijo, ypacz Maž kuo galiu jus priimt i savo tas aszaras Vieszpacziui Die- Potam ir Beatusas atsi^u'h*.
venimą.
apie tai, kaip dažinos nuo Be grinezelej; bet ka turiu, tuo vui apieravoju. Jau tiek ne- Apie pusiaunakti senis pabu
Vyra savo visokeis budais
at ūso apie savo pa ežia ir apie mielai pasidalinsiu, su broliš verksiu, kiek verkiau, Tnim- dęs girdėjo verkianti grafa.
— Dabar verk sau, — tarė
persekioja,
dideli ka muile.
sųnu; Szirdyje jaute
pas mano amžius. Kada numir
.Mažiauscs klaidas prikaiPotam tarė KlhUkui:
džiaugsmu. Tankiai iszpuole
siu, tada ir kentėjimai pasi- Beatusas in save patykh, ■—
szioja,
— Mano Klausai! jau tu nuo baigs.
kelios aszaros, tankiai atsidukrurime
T
...... ant
.. to svieto išzsiverk in valias. Jeigirbi‘is
' Ba pati latraut norėtu,
sėjo, tankiai kele rankas in ilgi, laiko esi pravadninku pa- b ra n gi u s prie te liūs, bet tuos Dievo valia, tai trumpai lan
Kad tiktai proga atsilaikytu.
dangų. Klausas ant pustelnin- kelevingiems, o nieko nereika kaip viesulą kvietkus tankiau kus paliausi verkti.
Vos pradėjo szvisti, o Jau
feet už tai siai iszrauja ir nunesza. Del
Dora motore niekad neko žiurėjo kaip kada. Nieko ne lauji už savo ž.vgi. Šet
bezdžionkaus,
tau Dievas visame fa’iėiins. At maneb viskas pasibaigė, bet Beatusas atsikėlė, apsirėdė,
kalbėjo.
Stojo prie kraszto. Buvo de- lygins tau szimturo0ai už kož tavus, prieteliau, man gaila. ėmė ta a'broza in kisžėniu ir Korinis ir latra vyra gaus,
Ypaez ji visada paguodoja,
vintą adyna. Kaip Klausas pa na žingsni, kuri padarei del sa Esi pacziaine drūtume, Pakol tare grafui:
— Turiu tave, grafai, ant
Ne plusta ant jo ir ne loja.
I
6 juk sziandien vėlu nunųrsi,
sakė, teip ir stojos. Dangus ap vo broliu. f)
daug da aszaru iszlicsiniaukė ir pasidarė suvis tam n iegbti ant s •nhnlol’u tėip lv- si. Vienok nesirūpink. Tėvas trumpo laiko palieti. Eisiu asz Boba gera, namus apžiuręs,
su. Iszlipo isz valties, prikabi giai kaip ttirt patalu. Kada’ pra- Dahgiszlciis ne vieno ne/ifilėi- in pakalnę h u roikhlu. Bukiė Apt szpictiu iv spdrtu nežili ros,
^veikas. Jeigu tau nubostu, tai Visus vargus panesza kantrei
kantrei,
-r
Į
dzin,
Norint,
kaip
suprantu
no ph’ie medžio, potain Klausas sz\ is, galėsi kėtiaiiti nlitttbh.
4
i
t
i. ■
.
— Acziu juiris už mylisia, — nmrtb’jiiY mtėhi sau yfyatp, tai beįtk in koplyezia ir melskis.—‘ Ne buiih ii/imie joki barnei.
užžibino smalini szakali, kuri
Nertigokite, jeigu jus bobele
atsake Klausas. — Ak žinėtė r vienok rasi žmonių, ktifie tave Tai pasakęs iszejo.
isz namu paėmė.
(TOLIAUS BUS.)
’
pameta,
— Zopostis ne nopostis, — ta 'jog turiu namieje paczia, 6 ta* suramins.
A
Ba kaip sakiau yra priežasre, — czia ir pratusiam nelabai r u pini aki nėmkžai, jėi rtcsirt— Teip, teip, atšilki

Namelis Pustelriinko
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ST. CLAIR, PA.
,
Viena isz sunkiausiu proble
mų žmogui, kuris nesusipaži I«zbal*amtioja
*’
iHzbalaamiioj*' ir
ir UMoJa mlraHM
nus su szios szalies tvarka, tai avit' viaokiu kapiniu. Pagrabu* pamoyra,1 kur gavus patarimu. Jei szia nuo pdpraacziauriu iki pralciL
Par«amdo automobiliu* dri
patarimas riszasi su instaty- niauniu. Parsamdo
mu, tai tinkamiausias žmogus laidotuvių, veseliu, kriksztycJu i>
kitiem* pasivažinėjimam*.
Jungtinėse Valstybešė ji duoti,
Bell Telefonas. 1373 lf.
yra geras advokatas. Kttr ir
kaip gauti gera adyokataj yra
J. G. BOGDEN
dalykas, kuris turi būti aprū
pintas pirm laiko; Jei žmogus 322 W.Long Ave. DnBoU, Pa
lauks tol, kol bedi? ji Užklups,
Lietuviškas Bankiėriui
tuomet gali būti pervėlu.
Ir Laivakorezin Agentas
J ungt iniu Valstybių ndvorrrr "
iwn"*1"" r* <
katai yra susiorganiza\e iii h*T.' ‘f —
Advokatu Sąjungą (-Bar AssoLiet u*i sale aa Graborlaa
ciat ion). Kiekvienoje Va 1st y
K. RĖKLAITIS
beje randasi Valstybės Ad vo
katu Sąjungą. Szios advokatu
Laidoja numirėliu* pagal
sąjungos susideda isz organi
naujauiiA mada ir mokala.
Turiu pagalbininke moterių.
zuotu advokatu, kurie mažPrieinamos prekes.
daug kontroliuoja tuos, kurie
prie ju sąjungos nepriklauso.
gta W. SPRUCE ST.
Geriausis būdas gauti gera ad
MAHANOY CITY, PA.
vokatu yra per ta advokatu są
Telepona* No. 149
jungą. Pirmininkas ar Raszti
ninkas tokios draugijos gali
$1,000 TIK UŽ 60c.
patarti.
Atsiunsk mums 60c ir gauši musu
Keikia atsargiai advokatu stebuklingu žolių vertes tukbtanczio
įszsi rin k t i, nes tos profesijos doleriu. Ka tas tūkstantis doleriu
pusžaliais yra susigrupav(‘ žmogui reiszkia, jeigu jis yra apim
žmones, kurie nėra advokatais. tas kokios nors ligos bei viduriu su
Toks žmogus yra susirau
Kartais, nekurie isz tokiu pre gedimo?
kęs, nelinksmas ir invairiu nesmagu
tenduoja prie adVokatystes, ir mu apimtas. Jeigu tokiam žmogui ir
užsiima ta profesija savo nau auksini kaina parodytum, tai jam ma
dai. Toki žmones save pavadi lonesne butu sveikata, negu tas auk
na su t vark y loja is, pajeszkoto- so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi estui
jais, agentais ir 1.1., ir 1.1. Kita apimtu kokiu nors nesmagumu, tai
greit reikalauk musu vaistžoliu, ku
grupe susideda isz notaru. rios jums sugražins sveikata.
.Jungtinėse Valstybėse notaras
Vaistzoles yra nuo sekaneziu ligų:
neturi tos gak •S kokia jis tu- viduriu užkietėjimo, skilvio nemati
nio, nenoro valgyt, strėnų ir pecziu
retu kitose szaivse.
patrūkimo,
patrukimo,
dusulio
mot jis žino ir supranta insta- skaudėjimo,
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po
t’ymus, ir savo pastangomis pa krutinę, reumatizmo, plauku slinki
gelbėti gali pridary ti daug ble- mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir
dies. Pajeszkotojas paprastai kitu ligų. Atsiunsk 60c, tai gausi
suranda advokatams darba ir vaistžoliu nuo bile vienos virszuj pa
minėtos ligos.
advokatai su juo pasidalina
Jeigu kenti nervu suirimą, galvos
pelną per puse. 'I’okiarne atsiti- skausmus, užima ausyse, nuomaro,
kimo, y pala kuri turi pavedu S szirdies liga, tai atsiunsk 85c ir gausi
savo reikalus advokatui, turi musu gausius vaistus, taip vadinamus
jam atiduoti .50 nuoszimeziu “Nervu Preparatas.“ Nervu liga yra
labai blogas dalykas, bet musu Ner
visu pinigu, kuriuos jis atgaus, vu Preparatas užbėga tai ligai kelia
ir tokiai y pa ta i mažai telieka ir suteikia žmogui ramuma.
naudos. Jei žmogus negali iszAtsiunsk 10c, tai gausi visokiu mu
kalno advokatui užmokėti, su žolių ir knygų kataloga. Reikalin
yra daug teisingu aifvokat u, gi musu žolių pardavinėtojai visuos*
miestuose.
kurie sutiks ant užmokesnio
M. ZUKAIT1S
mažesnio negu 50 nuoszimeziu. 451 Hudson Ave., Rochester, N. Y*
.Jei ypata turinti reikalus su
advokatu
insi velia kokioje
nors keblioj padėty su juo, rei
Ant J. Sakalauskas
kia kreiptis prie Advokatu Są
METUV1SZKAS GRABOKlUf
jungos. Szi sąjungą turi ko
IR BALSAMUOTOJAS
IK
į
mitetą vadinama Skundu Ko
mitetą, kuris tokiais dalykais
užsiima.
Neturtingas žm o g u s, kuris
neiszsigali apmokėti advoka
te /
tui leszas, gali kreiptis prie
Legal Aid Draugijos civiliuo Laidoja ktmn* Noariratto
jguria mada. PlgL preke.
se atsitikimuose, ir prie vieszo Pririeto
priristo
Lautomobiliu*
_
apgynėjo kriminaliniuos atsi rafiralaTnla
tikimuos. Dauguma advokatu Pardoodu rieokhu
ikfe <U<1*
* ^tw-r tosąjungų dabar turi mokitetus, liūs Ir mažius už pli
Jrigu pirkaite PO
POMKIMlA tai
kurie tokius reikalus aprūpina del jri<u
kreipkite* pa* mane, Hee aas galia
jr pasiteiravus prie tu sąjungų mis pigiau tariaus parduoti negu Mtl
galima gauti visa informacija. m-331 W. Ceetre St., Malurney. ĮCItg
Viena dalyku reikia atminti,
kad advokatas, kuomet jis ad
vokatu patampa, turi prisiek
ti, kad jis neužtes jokiu reika1b, vientik dėlto, kad jokio užihokesnio ne esama. Taigi bile
advokatas ir visi geri advoka
tai yra pasirungė pagelbėt i
-z v’ h
pijžgjssi'liopa scl ,
žmogui, kuris ju pagelbės rei
kalauja nežiūrint ar jie už tai
CAPITAL STOCK |12S,000.00
gaus užmokėti ar ne.
Gavus gero advokato patai- j SURPLUS IR UNDIVIDED
jr»vr
o , 1628,858.61
,0^0,000.941
įavima, reikia juomi protingai JiI v PROFITS
k
... "
j
naudotis. Priesz perkant na į , Šokame
Sekame S-eria
g-eria procentą
procente Mni
ma, žmogus turi su advokatu sodriu pinigu. Procentą pridedu*
pasitarti. Priesz darant kokia prie josu pinigu 1 Storio ir 1
nors sutarti reikia su advokatu Liepoa. Mes norim kad Ir jut
turriumot reikale su musu benki
pasitarti. Abelnai kalbant, vi- nepaisant ar mažas ar dideli*.
šuose dalykuose, kurie tik iu
ėfatymu liecziasi, reikia su ad H. BALL. PraridonU*.
Goo, F. BARLOW, Vico-PrOA .U
vokatu pasitarti.
Jei Advokatu Sąjungą ne- Jot. K. FERGUSON, Kaaiorio*. .
įidi advokato patarti, galima
kreiptis
prie kunigo,
Kreiptis Įirie
Kunigo, ar,t kito
,W. TBABKAUBKA1
atsakommgo žmogaus, Visuotis ta,
met reikia remtis ant kitu pa PIRMUTINIS lietuviszkas
'į
GRABORIUS MABANOY CITY,
Bobai valios neduokite,
tarimu, norint ge ra advokatu
0 kaip prasikals iu kaili « gauti.
—F.L.I.S.
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KAIP (MWIS AMOKATO Antanas Ramanauskas
Lietuvifizka* Graboriut
PATAHNAVIMA. MILL * PATTĖRSOfr STS.
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atvožna. O ve siaurus takelis. grtžėzian. Prrėšz gaidžius p’riĖjo Klausas piriiia su žibin žadėjau siigryŽii. Ji dabar lautuvu, o pustelninkas paskui Jkia.
Jcdgii teip, iht (eg'ul tii’ve
drebaneziu žirfgsnin. Isz
f pra«
• u«
džhi ėjo traperiais kalne iszkal Dievas veda, — Tai pasakos pa
pat ėmė isz kavėhė
tais,
ėjo taku
į
kavėnės žihhrfe, ėždeA potam
M
• a prie
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žinstaMas, ~- td jiin mėž datyriėu; o kad ne geri žmones,
nojmcziau radęs kelia» pas Btf
<
atnsa.
O kaip Dievui privalai!
už*
tai
dekavpii.
užtai dėkavoti. Tėve įįiifukar,
1ft‘htu«ai,
prie ju| dJityWtf AthmaMlbo.
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ŽINIOS VIETINES.
— Jonus Melauskas, 12 me
tu, apvogė narna Jono Fishero,
1217 E. Mahanoy Avė., painidamuB isz szepos 35 dolerius,
kuri palicije suėmė ir prisipa
žino prie vagystes. Burmistras
davės jam gera pamokslą pa
leido su prižadėjimu 1 jog daugi a u to nedarys.

j1

— North Mahanov kasyklosią likos skaudžei sužeistas
in galva Juozas Stakvileviczius, 600 W. South ulyczios
per nupuolimą anglies nuo virszaus. Gydosi namie.
— Sc redos ryta, likos suriszti mazgu motervstes Szv.
Juozapo bažnyczioje pana Elz
bieta Greimiute su p. Jurgiu
Matuleviczium isz Sbamokiu.
Trys kunigai dalybavo suriszi
jne mazgo.
— Mahanoy Citv Wholesa
le Grocery Co
Co., lietuviszka
pramone, 601 W. Mahanoy
ąve., pirko puiku troka ant pri
•statymo ta voro savo kostumeriaus.
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— West End ugnagesiu ba
paza ra s ant B ulyczios eina
<
sėkmingai. Suszelpkitc1 niusiszkius ir atsilankykite ant bazaro kur rasite visokiu pasi
linksminimu. Per Džiulaju mu
su ugnagesiai laike “tag day 11
susirinko apie tūkstanti doleriu.
■f Apie vienuolikta valanda priesz piet, mirė pa Ii Anta
no Klimaszaiczio (Klein) nuo
paraližaus. Velione gimė Lietuvoje, pergyvendama Amerike apie 37 metus, visa laika
Mahanojui. Paliko vyra, dv:
vedusias dukteres, Marijona
namie ir du sunn ir seseria
isz
Margnrieta Želinskiene
miesto.
■f Peter Mader, fajerbosis
isz Maple Hill, 60 metu, mirė
Seredos ryta, sirgdamas nuo
kokio tai laiko. Fajerbosiu bu
vę per 30 metu.
•f A-plaikeme žiiw isz De
troito, buk senute motina Juo
zo Taruto mirė pas savo duk
teria. Perskaitvkite žinute isz
Kaimeliu.
— Sziadien Read ingo pėde
mieste, Gilbertone ir Staniklije.
— Musu pavieto inspetojai oro sako, buk ne tik Julajus
ir Augustas bus karszti menešiai bet ir September i je ir Oktoberije turėsime didelius karszczius.
— Badai in Tamaqua atga
benta visą vagona kanadiszko
alaus, tiktai nežino kur jojo
gauti. O gal palitikieriai pir
ma ji paragaus.
— Badai sziadien ir lyg
pabaigoj sanvaites turėsime di
delius karszczius.
— Burmistras apgafsina
visiems svodbininkams kurie
turi papratima bliauti automobileis kada va žinoję per
miestą, kas labai suarzina gy
ventojus ir be ko gali apsieiti.
Tokios “bliaujenczios parti•jos 9 9 bus aresztavotos ir nu
baustos.
— Jeigu kas turi koki pleisterini darba kaip užlopyt sie
nas, indeti nauja pleisteri siū
boje ar kitoki panaszu darba
tai jums geriatfse ta darba at
liks Antanas Berežinckas, 60
N. Main uli. Teipgi atlieka
darbus kaip “stu'ko” isz lauko
ar viidurio ir atlieka visoki cimentini darba.
(t.j.10
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SAUL R
. ...
Atskaita Kolektos pas Maha- B. Milukas
K. Lapinskas
nojeezius del 8i. Vincento
J. Dulskis
Baftnyczios, Girardville.
. J. Augustaitienc
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Fotografistas A. Aponika
turi pabaigoj szio menesio ap
leisti savo vieta nes negali su
sitaikyti su locnininku namo
Iras-Įink naujo*1 ‘ lyso. * ’ Todėl
jeigu kas nori da nusitraukti
fotograpijaa tegul pasiskubina,
dabartiniame laike galima
traukti fotografijas kas vaka
ra iki 5 valandai, todėl sugryžias isz darbo galima ateitie po
piet iki 5 valandai.
A. Aponika

MAHANOY CITY, PA.
Sekantieji ir sekanezios ypatos aukavo bažnyczioje ir kolektuojant namuose Szv. Pranciszka us Seserų Vienuolynui,
Pittsburgh, Pa.
Po. $5.00

Kun. P. Czesna
J. Jonavicziua
V. Juodeszka
V. Lapinskas
P. Jenkerta
Ig. Pangonis
Fel. Pangonis
K. Pangonis
Ag. Lieguviene
Petr. Povilaitis
J. Zableckas
Rev. A. Fleming
M. Paliokienc
B. Kriukiene
O. Sajoniute
Po $4.00

M. Dereszkiene
Po $3.00

E. Knrannuskiene
Budravicziai
Po $2.00

J. Bendinskas
A. Sakalauskas
J. Balczius
St. Gegužis
N. Lipp
J. Petruseviczius
P. Kuberta
M. Jakuboniene
P. Baronas
R. Rutkauskas
Po $1.00

Pr. .Jurkeviczius
J. Zaborskis
V. Bonceviczius
A. Kazlauskas
xA. Daniseviczius
J. Mociejunas
Pr. Moliuszis
A. Laukaitis
J. Lukauskas
J. Greimas
A. Czesekas
V. Seibert
Ona Szerkszniene
O. Sabiene
K. Kiniauskas
J. Valukonis
V. Traskauskas
O. Kvedcriene
A. Rutkauskiene
Dr. T. Tacilauskas
M. Baranauskas
M. Adomavicziene
J. Andziuliene
O. Ardickiene
A. Kisielius
St. Rusteika
Iz. Turauskus
M. Burneckiene
Brokertiene
II. Halloway .
J. Novakas
Jur. Budreviczius
J. Szukauskas
Pr. Šiužąs
J. Ganas
J. Rutkauskas
O. Žaliene
P. Beneviczius
J. Maczys
P. Isoda
J. Luckus
V. Luckus
V. Mikelionis
M. Bartasziene
V. Krasauskas
A. Vainalaviczius
J. Baukus
J. Aleksandraviczius
P. Kauszas
P. Vaiczaitiene
P. Joczys
J. Alanskas
D. Beneviczius
Szntiene
A. Valentanaviczius
M. Paserpskiene
M. Dzimidiene
J. Budreviczius
J. Cisarik
J. Rudis
S. Kubilius
Tininiene
J. Peczkaitiene
V. Supranaviczius
K. Bendorius
J. Eidukaitis
J. Služelis
R. Dumkuviene
J. Lastabskas
M. Aidukaitis
A. Dziadosz
B. Bražinskas
J. Dereszka
J. Novakas
J. Luckus
A. Urbonas
O. Valentanavicziene
Ag. Juodeszkiene
0. Szerkszniene
M. Krasnickiene
Aptiek. V. Milius
Ag. Neverauskiene
Ad. Aglinskiute
J. Andriukeviczius
J. Strielkus
A. Valnalaviczius
J. Stoczkunas
St. Stulginskas
M. Volsko
Cec. Baukiene
J. Lesevicziene
M. Mockaitiene
EI. Stuczkiene
Al. Dzimldu
Em. Racziute

S. Paulauskas
J. Žalis I
J. Juszkeviczius
J. Arlauskas
K. Pangonis
A. Žitkus
P. Murauskas
J. Stuczka
J. Balczius
A. Daniseviczius
J. Pateckas
K. Sabas
J. Žagarinskas
F. Pangonis
J. Janczius
Al. Aleksandravicziene
M. Krallkiene
M. Ausztriene
O. Racziuviene
M. Lapinskas
K. Kiniauakas
V. Lapinskas
J. Siteviczius
Ig. Mociejunas
J. Žalis II
K. Taraseviczius
J. Zinkoviczius
Pr. Szarakojis
J. Kazakeviczius
M. Janulavicziene
O. Jenkertiene
K. Litvaitiene
Pr. Žaliene
Magd. Paszukevicziene
V. Budginicne
Ad. Budginas
Dom. Beneviczius
K. Janulevicziene
A. Bartuszka
A. Valentanaviczius
M. Kralikas
J. Leskauskiene
S. Klapatauskas
K. Žėglis
M. Geležėlė
Pr. Kance vieži us
Pr. Jurkeviczius
J. Krasauskas
J. Paliokas
J. t)oczkus
V. Luckus
R. Baroniene
A. Pangonis
S. Zavockiene
M. Mociejuniene
O. Žernauskiene
J. Kaminskiene
J. Noverauskas
Ig. Brazdžiūnas
V. Szerksznis
K. Baukus
J. Toszaitis
V. Jusaitis
P. Kuberta
J. Jurczikoniene
Oria Geldotiene
Oną Mttulevicziene,
El. Kunauskiena
Mare. Kanceviczione
Ant. Lenkauskas
I

....... "f* ............ .

Aukavo «akantioji:
Po $10.00

Kun P. Czesna
Vikt. Pangoniene
Petras Povilaitis.
Juozas Bcczalis
Mot. Garmus
Juozas Zablackas.
Po $5.00

J. Jonaviczius
J. Dereszka
V. Lapinskas
V. Juodeszka
M« Abromaviczius
J. Arlauskas
K. Baukus
Kat. Budrevicziene
P. Baronas
A. Daniseviczius
A. Sakalauskas
J. Ancereviczius
Aptiek. V. Milius
D. Boneviczius
V. Rinkeviczius
K. Ptasznlkas
V. Žukas
O. Sajoniute
J. Alcxynas
J. Kriukas
B. Kriukiene
St. Hubertą
D. Kasputis
J. Strielkus
Ig. Mociejunas
Ant. Pužas

r

Viso
$3J8.41
Visiei^H taria szirdinga aeziu,
Szv. Pranciszkąpą Seserys.
Tegul Augszcziausias Dievas
visiems ir visoms, kurie ąrbą
kurios prisidėjo auka, gausiai
atlygina.
Pasiliekam visuomet dėkingos.
u

-----

*-----------------

r-

$4.00

.-----------------------

—

------

Dubeltavas
Tikietas
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Karaszauskiene.
Jakubonis
Grigaliūnas
Szvidriene
Szerksznis
Dumczius

P. Urbonas
M. Tunila
J. Služelis
A. Valentanaviczius
Pr. Jurkeviczius
J. Czivinskas
J. Cisarick
J. Mockaitis
M. Kurzinskas
A. Dziadosz
K. Tininis
A. Tamolonis
V. Žilionis
St. Leszczinskas
A. Lcskauskas
T Drotyiis
L. X•* ! '
J,
J. Žalis I
J. Zaborskis
Ag. Lieguviene
Ag, Traskauskiene
V. Szerksznis - W. Centre St.
J. Ąiękpandraviciius
J. Baukus
f, KąĮinnuskas
X Paszųkeviczius
X PHrugevicziua
J. Ęurpeckis
J. Bendinskas
as
M. Vainorius
J. Balczius
B. Palubinskas
I:

r

n r

A

Po. $2.00

Bažnyczioje s u kol ek t nota
$113.00.
. ? Namuose
$205.41

-

i8»

Isz ryto
Shamokin . ..
. 12:01
M t Carmel ..
12:10
Į Ashland .*...
12:47
Girardville ..
12:55
'Shenandoah .
. 12:35
Mahanoy City
.. 1:16
Tamaqua.............................. 1:45
^New Yorke (Liberty St) .. 6:35
'New Yorke (W. 23rd St.) .. 7:40
GRJŽTANT—Apleis New Yorka J
nuo W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo <
Liberty St. 7:00 vakare ta pati S
^vakara in virsz-minetaa stacijas. <

Ant Beadingo Geležinkelio J

a

— Per eksplozijc szuvio lai
ke Džiulajaus, devynių metu Ka mate Lietuvoje Juozas
Juozukas Kalėda, 312 W. Mt.
Alinskas ka tik sugryžes
Vernon uly. likos sužeistas
isz Tevyszkes.
skaudžei in ranka. Dr. Ausztra
apžiurėjo žaiduli. Ta paezia
Juozas Alinskas, kuris laike
diena susižeido dinamitiniu bizni per daugeli metu Skelia
ii
krekeriu” deszimts metu Ed-ho].;, ka t;k 8Ugryž0 iSB Lietuvardas Kubilius, 637 E. Centre V08 kur iankc8i kelis meneulyczios. Zofije Zapolskiu likos 8iU8 Buvo atlankęs Lietuva,
sužeista in koja per krekeri BCrlina, Paryžių ir Cherborga.
kuri mete po jaja kokis tai ne- sugryž0 4-ta diena Julajaus isz
iszmanelis.
ko labai nudžiugo.
— Prie Ellengono automo
Kalbėdamas apie savo tevybilius Vinco Janczaucko susi nia Lietuva jisai sako buk vis
dūrė su troku Zajenkaucko ku ką tonais suėda valdže per di
ris tame laike sugryžinejo isz delius padotkus, žmogus, kuris
Leiksaid. Zajenkauckas likos užsideda szioki toki bizniuką,
iszmestas isz troko ir sužeistas negali pragyvent, nes valdže
mažai, bet Ella Adamaicziutc, paima viską per didelius pa
15 metu, puolė ant pecziu susi- dotkus.
žeisdama smarkiau. JanczaucApsakinėja jisai atsitikima
kas pasikrapsztys gerai ant už kada važiavo trukiu. Inlipo ji
mokėjimo kasztu už savo apsi- sai in ne ta vagona in kuri tu
žioplinima.
rėjo nusipirkias bilietą, už tai
— Leonas, sūnūs p. Kaziu- turėjo užmokėti konduktoriui
nienes, aptiekorienes, ne teip $1.60 daugiau, neaplaikydamas
buvo sužeistas in akis kaip isz jokios pakirtavones ir da ture-,
pradžios manyta. Akis yra jo užmokėti $1.60 bausmes.
sveikos ir nereikejo važiuoti in Vienatinis skirtumas terp pir
Filadelfije. Ponas Leonas pri- mos klasos ir treczios yra ta,
golbsti savo inotineliai aptie- kad pirmoje klasoje paduoda
koje ir ateinanti meta užbaigs tau paduszkaite po galva o treaptiekoriszka mokslą ir bus czioje nieko, tik turi pats pasi
sztant aptiekorium kokiu buvo imti su savim. Vagonai tie pa&___ •
jojo nebaszninkas tėvas.
tys ir labai neszvarus. Žmonis
turi mokėti didelius padotkus
Frackville, Pa. — Ignotas nuo visko, o biznierius lupa
Kaminskas ir Szimas Petra ne kiek ingali.
kas, likos baisei apdeginti eks
Amerikonai rugoje, buk turi
plozijoj guzo Lawrence kasyk- mokėti didelus taksus, bet tai
losia.
niekuom nesilygina kiek žmo
— Marmuras del naujos nis moka Lietuvoje ir Lenkijo
Zatavecko sales jau atėjo ir je kur nesiranda jokios progos
bus naudotas statyme puikaus užsidirbti pinigo. Ponas Alins
namo.
kas sako, jog niekados teip ne
nudžiugo savo gyvenime kaip
Tamaqua, Pa. — Stanislovas diena, kada sugryžo in Sher
Milbuta, sahininkas, vela pa- nadori, kur ketina pasilikt lyg
kliuvo in rankas teisingystes. smert ir “ no more Litvisz konNedelos vakara Stasiukas no- tri.”
tejo iszimti automobiliu ir iszBerline turėjo užmokėti ke
Važiuoti, bet jojo paeziule už turis dolerius už maža kambasispyrė ir lifedave iszimti auto reli pernakvot, bet maistas bumobiliu isz garadžiaus atsisto vo geras. Paryžiuje drapanos
jus prie duriu. Stasis, pagriebė daug pigesnes ne kaip Amerisavo užsispyrus prisiegele už ke. Szeip kelione buvo gana
plauku, permete ant žemes ir smagi, bet smagiause pasijuto,
davai spardyti kaip futbole. kada paregėjo Laisves Stovyla
Taj-i darbeli užtemino kaimy New York.
,, .... «
nas Ignotas Daraska fotogra
Teip apraszo p, Alinskas
fas ir iszgelbejo nelaiminga isz angliszkam laikrasztije 4 * She
ranku insiutusio vyro, kuris nandoah Herald * ’ apie savo
norėjo Igną nudurti peiliu. Už kelione Lietuvoje, isz kurio tą
tai likos pasodytas in Pottsvil- ją žinute isztraukem ir patalpi
les kalėjimu. Milbuta dabar nome del visu žinios.
stovi po $10,000 kaucijos už užANT PARDAVIMO
muszima Jono Reagano isz
Nauji namai Frackville, Pa.
New Philadelphios laike paPreke $4,600 ant lengvu iszmosiutiszko važiavimo.
keseziu. Teipgi lotai minėtam
Coal Dale, Pa. — Labai retai mieste. Apie daugiaus dasižimatosi kokia nors žinute isz nokite ant adreso.
V. Lapinskas
musu miestelio, rodos kad czio601 W. Mahanoy Avė.
nais visai Lietuviu nesiranda.
Mahanoy City. Pa.
Nors czion neskaitlingas būre (tf.)
lis Lietuviu gyvena, bet galima FAKTAI KURIAS PRIVA
pasigirt savo nuveiktais dar
LOTE ŽINOTI.
bais. Turime puikia bažnytelia
Doleris yra jusu geriausias
ir svetaine, teipgi klebonije. prietelis. Mokslas yra galybe.
Prabaszczium yra kun. Klevin- Jeigu žinote kaip czedinti do
bkas, parapijos veikalai eina leri, jus visada galite turėti
gana gerai.
1
prieteliu. Jeigu reikalausite
— Diena 4 Liepos, laivu kokio tavoro kuri mes parduo
4 4 Laviathan ’ ’ isz musu miesto damo, ateikite o suezedinsite
iszplauke isz New York o, musu pinigu. Parduodame visokiu
tautietis Juozas Skinkis, VI- reikalingu naminiu rakandu,
siems gerai pažystamas kaipo geležiniu daigtu, klijonku ir
senas biznierius, nes suvirsz 20 mažių karpetu, fonografu ir t.t.
metu laiko kratuve musu mies Teipgi visokiu didumo sietai
$438.25
Viso Ubo
te. Apricz savo gyminiu, žada del langu ir duriu.
Tariu visiems ir visoms szir aplankyt daugeli czion gy vo
dinga j i aęziu. Jusu suteiktos naneziu Lietuviu gi mines ir L. WAS0H (Yvaskevicsiui)
aukos niekad nebus pamirsztos parvežt geru linkėjimu. Visi Upholstering and Hardware.
1139 East Mahanoy St.
Girardvilles klebono ir parapi Coaldales Lietuvei, vėlina lai (Ant
skerdynes, 12-to* ulyczios)
jom!. Lai Dievas visiems gau mingos keliones ir da laiminMAHANOY CITY, PA.
gesnio sugryžimo. — Koldiszsiai atlygina.
Kun. Ign. Valancziunas
kis.
klebonas, Girardville,Pa.
NAUJAS IŠRADIMAS
Szv. Vincento Lietuviu parap.
EKSKURCIJA IN
DEK3NIO GALINGA MOSTYS

St. V|lkauskas
Alb. Rudis
A. Mokola
J. Valukonis
L. Mickėviczlus
M. Mhrauskiene
Pr. Maliszauskas
M. Jurksziene
J. Ambrazas
St. Pangonis
O. Sabiene
V. Seibert
M. Slavickas
V. Rimaviczius
Jonas Urbonas
V. Juodeszka
J. Aleksandraviczius
Ag. Lapinskiene
P. Lenkauskas
J. Doczkus
M. Šileikiene
J. Macziunskas
J. Stoczkonis
V. Mikelionis
J. Dumkus
J. Zernauskas
M. Aidukaitis
U. Juszinskiene
J. Andriuszkevkzius
V. Supranaviczius
Pr. Cziginskas
J. Augustaltfs
P. Kuberta
O. Valentiene
A. Liutkauskas
A. Kazlauskas
J. Vaicekauskas
M. Geležele
Reg. Žardeckiene
St. Klapatauskas
P. Valinskas
M. SenhVaitis
M. Raitelieno
A. Prikodskis
J. Kvietelaitis
VI. Perkauskas
Cec. Pėrkauskiene
J. Mociejunas
J. Stankeviczius - W. Centre St.
Pr. Elser
J. Žilinskas
P. Atkocziunas
J. Stankeviczius - W. Pin* St.
VI. Lasman
J. Jankkbkkas
J. 'Jančziuk
J. Szūkiiitiš
M. Ausztriene
? ■
J. Szmigo
V. Mikelionis
. f , .
P: Isoda
X MiHelya •
P. Dunczikas
J; Alanskas
P. Joczys
t
K. Vaibžaitis
J. Aidukaitis
1
A. 5HVid*b
A. S^trksznis
MacziūUkas
U • ’
A. Budginas
(
Juit'’* “Budreviczius
V
J. Ndvdkas ’
j
J. Andriulis
i
A. Kinkus
A. Petkeviczius
J. Szukauskas
I
A. Sadauskas
t♦
Pr. Šiužąs
s
• .k
A. Alanskas
A. Kranauskas
i
M. Kricziniene
Petras Traskauskas
St. Stulginskas
V. Busila •
P. Vitkadskas
K. Bartaszius
J. J u odinis
Jon. Rutkauskas
J. Žalis II
A. Ramanauskas
U* 'X
J. Juszkeviczius
A. Vaihblaviczius
A. Služeviczius
J. Luckus
St. Rusteika
J. Talaczka
A. Greblikas
K. Szeszkeviczius
M. Czivinskas
J. Ardickas
J. Kiniauakas
V. Kubilius
A. Laukaitis
J. Lukauskas
P. Žilinskas

•

•

trr.

ra* •

r-*

1

,

•

1*1

'

1

k.

4

1 V.

/

...

• 1

Po $1.50

1
I

M« Kralikas
G. Pctkevicziene
Po. $1.00

Ant. Sabaliauskas
J. Vilkelis
S. Pagiegala
J. Toszaitis
P. Jenkerta
J. Krasauskas
K. Marcziulioniepe
M. Radzeviczius
M. Paserpskiene
B. Bražinskas
V. Tomkeviczius
K. Lazauskas
A. Kaminskas
Pr. Baczkauskas
J. Rudis
T. Incziura
A. Lazauskas
Ant. Rutkauskiene
J. Dulskis
K. Dumczius
Jon. Budreviczius
F. Valaszinas
F. Kvaskis
M. Skaudis
J. Kristupavlczius
V. Kvedera
M. Labutis
J. Krivas
P. Žogunis
M. Volsko
A. Glėbas
A. Czesekas
J. Zaveckas
J. Bukota
S. Jurczikonis
J. Agurkis

• t

Mahanoy City, Pa.
1

8-csias procentas ui jusu pinigus ir saugumas del jusu
pinigu yra geriaus negu lotas procentas be jokio Baugumo.
Merchants Banking Trust Co. Banka moka 8-csia procente ui jusu sutaupytus pinigus ir te suma kas-kart
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del imogaus kuris
dirba ir osedina. Dikite savo pinigus in saite Banks o
pmltikrimiite ir matysite kaip tai pinigas anga stt pa
dauginimu procento.

J

J

Merchants Banking Trust Co. Banka
T*

I

w

*

Po $3.00

K.
V.
M.
M.
V.
A.
•

A

Isz Shenandoah, Pa. \Amerikiecziams
9 •
ne vieta Lietuvoje

GEO. J. BARTASZIUS
UetuviMka UM*** Vi.U
Arba Hotelli.
___

«

__ ___

Pinigu ir Laivakorodn Siun
timo in Lietuva Agentes.

George J. Bartaszius
> 498 WASHINGTON, ST.
>
NEW YOBK, N. Y.
B am

•

«8rar*

* '

* AA■

NEW YORKA
NBDELIOJ 19 LIEPOS

*

$4.00 in ten ir adgal
Apl,i* Mahanoy City 4:40 ryta.
Grįžtant aplota Jersey City nuo
Exchange PI. Stacijos 8:35 vakare.
Eastern Standard Time.

Lehigh Valley
Railroad

*

K
A

A..

Gydks,
Rantai, Keta*
Nugaros akaudejima, Salti, Ranku,
Kojų, tirgsima. Dusuli. Galvos eitamdėjimą, ir teip visoltius altaude*nmM
( tilt ne romas )•
Tutatančial Įmonių yra Ucigydo n
'Milijonai dar aeiiao api« tel.
yra tiek
Dakuda Galia*. Ma*tb
▼arta a«dua, Malt Ji pati .raHa Mh
M* nauda, gydymo.
Kaina 78 cantal.i 81.80 ir $3.00,
ir 10 «Mk*u .Btr. ui |M*«*uatiuM.

Klaualritu pu uMMimJu*
DEKENS NEW DISCOVEKV
OINTMENT.

Zteksnis Ointment Oo.
BOX 388
• 10 MAIN «T.
U. S. A.
MARTPOWO, OONN.

ir

/

