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ISZ AMERIKOS)
Perkiimi" 

padare ne 
ypat ingai, uu

()

PERKŪNAS NUMOVĖ 
JAM CZEBATUS.

M inei‘"V die, Pa. 
szioje aplinkinėje 
mažai bledžiu, o
plesze czebatiis nuo koju \’inc 
Drabauskio ( .’) bet ji nesnžei 
de. Tamo."zii)s Peck i"/. Jones- 

"k lįsdamas 
perkūną

vilk*
t rauke
bri t v a ra n k< •

pirszt ii".
.1 < Ules,

keli"
g'“

barzda. pri- 
la i kyda ma " 

je, kuri" apdegino 
Vai kas

pra iisdamasis, 
kada

jam
(i e<»r
]ik<»" "markei apdeginta
perk un.i" t renke iii v amleiiinia

I ‘ei k ima "
."pa u "t u v e

" u 11.11 k i 11 d a m a"
ma "/i na.

pm pa.
“Polkville

nal ”

1 fell k<‘

.1 on r
"I a t \ ii)o

Hl

KARPENTERIU STRAIKAS 
PASIBAIGĖ

AntSlianiok i n. Pa.
"t ra i k nojeiiezi u 

pen l ei i u ir k > m t ra k l ie r i n Ii k< >" 
idant užimi gi i "t ra i k a

1 Apriliaii" ir

rink im<>
Jl-l 
kai-

1 n paežį u

111KI

9 METU VAIKAS NU- 
SZOVE SAVO MO
TINA ANT SMF.RT

\\ 11 k (>" I ‘a rre, I *a. I ’a "i
kam

"linelis 
isz

I c\ o 
.loiiiikii".

karabina isz
9 metu 

l’amkev ieziaus

a nt
, kad k a ra

i nžprovvla".
karabiną ant

vanagu

MAHANOY AND A ST.

Europoje ir Lietuvoje $4.00 ant viso met04 '* 
Prenumerata Kanztuoja: Amerike ant v tuo meto $1.00 ?

Latakus ir Pinigus visada aiuskite tik ant said aflrfttdl 
W. D. B00ZKAUSKAS -00.
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Isz Visti Szaliu
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DIDELIS UŽMANYMAS 
KURIS ATNESZ 
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ISZ LIETUVOS
37 METAS

i; jS
1 
I 

j

3 
■■įii 

i, >i

UŽTEKS SZUNIMS IR 
KIAULĖMS LAISVES.

Krokelaukis, Alytaus aps. — 
S z i a m e ba žn y tk a i m y 
dieni ti is matyti valk jojantis 

dažnai pridaro 
ypacz moterėlėms

STRAIKAS
APSZAUKTAS

WEST VIRGINIJOI 1000 KAIMELIU
UŽLIETI; 300

ŽMONIŲ PRIGĖRĖ

szventa-
ft

t

i
LEWIS KOVOS PRIESZAIS

I
Į

j
I

MAUD0JIMA MINKSZTU 
ANGLIŲ KUR NAUDOTA 

KIETI.

BICZIULISZKAI SĖJO, NE 
PRIETELISZKAI PJOVĖ
Jeznas, Slabada, 

~ I’il. J. Kundrotas ir 
Kundrotas buvo 
t i set i J. Kandrot
isz t reezios daliem.

Alytaus ap. 
A lėks, 

padare siitar
I1

mat vti 
szunu, kurie 
žmonoms, 

st i’ioko' ’
Kiaules po bažnytkaimi 

szxaistosi teip pat drąsiai, nie 
kieno isz miestelio neiszpraszo- 
mo".

PERKŪNAS DAUŽOSI.
Pasz\ itinys, 

I jepos men. ‘28 d. 4 
Gaubiu vienkiomv 
jii i perkiinija 
Virbiekiene, kuri tuo laiku bu 
vii"i trioboje su savo trimis 
\ a i k:i i s. 
ga, per

I * L

.lt

1'0
lanke rugiu
Kada teko

< >
London. ITaneszama isz

Tsi n, bu k (iell ona upe isz 
o nžliedaimi t liksiant i kai 

mėliu gu bėru i j< ii Slioii t'hang, 
K i n įlosią.

Kaip kur

em m" 
po. 
Antano 
('arverloii. nmiofingai niiszovc
"avo motina Juzefina 
"'inert, uežiuodąma 
l»i na " \ i a 
naudojo i 
tuo vanagu kurie 
\ i "/J a ". K a rabina 
goiikclui. lame atejn 

merga il e, 
bet 
prie 

l r 11 illie"Ze
Bet i ev;i" nepatemino kaip ma 
ž;i" Jonuką" pasiėmė karabina 
k uri ai k i"Zc> iii mot ina, palei 
do "Zll\ ill" 

k i nda ina " 
įmdar \ damas 
prie "Zi rd i e".
ATSIGULĖ ANT DINAMITO 

IR GALAS.
Saint Loiii", Mo. — 

I )oiiltlik. 7<> met n, kuri< 
prie 
key
pad e j o 
u /.< lc

k a i m v 11 u 
k a ra Inua. 
priszok iti" 
ginklą

'I'evas 
za nd y

\ogda\o 
pamate ant

4 mel-i 
pasiėmė

Tamkcv ie/.i us 
josio-, atome 

in k u k nia.

i "Z d v i la n pu, patai 
motinai iii krutini;), 

baisia sk vii a

Valsti" 
elek 1 riko 
X < • \v

I’airmoiit, M . Va.
a pi begi ne jo 

prigulinti iii 
i."Z"Zankt i ant slrai

Jau nuo 
pt)" k a I a",[senei

: Imk anglekasiai
I llliije bit.'

po vi"a aplinkiniu minkszt n 
din West V i rgi n i joi idant

Io,
I 
j a n v1
|»r i K i; i 11 H • I

I Virginijoj
st ra i k ie- 

Strai- 
per \’a:i

Tieil ’ 
."ilieji

nularla 
kuri" t 
kad prade! i dirbt i 1 iiojaii", ant

i"zlvgu ir \ a Luniu
kaip ir praeita meta. Teipgi Ii 
k>‘" nutarta, jeigu gyvenimą^ 

ir alg< 
. < • 

nu i j< >
Skulkiiio pavietu, ket i na "iitik..Ii i r pradėt i

J illiaii".

ihiI a rl a. 
pa brangi u 
Imt i padidintos be jok i 
ko. Ir kitos szak<xs

I ada " t h r; 
"t rai

I"’

iszlygu1 i ant t uj u 
dirbt i.

BENE LIETUVIS
NUSIŽUDĖ.

I Taeit a
guzu nu

• >2 Ule
ga t

Klilr I "111 nd. III.
Pelnyi'zia ežia r;i"la 
1 r"'/kii'i" A. A. Purvi", 
1 n amžinsi". 394 t i i cgoi-v

< 'f >iiri io ju r\ pri | »azi n> >, 
kad Pu i \ ;
" i z 11 < I > • -.
i n. i.

Vej. P

pat" 
ga v a-"

tin* 1 aid n 
paini''/!pl’ot < )

Illi

lib i

BARBARIZMAS 
AMERIKOJE.

Jai k-.’Wdlc, Fla. ... Liar
lunko ii.ik Ųi' u į tie I ji) žmoiiin 
gov i’da 'įietiir dvi jauna"
teri", i"/.gabeno in pankus, npi 
pv h- jas plika" sniala, i"/voli<> 
jo plunktose ir, pargabenti" 

m miestą, paleido ant 
moterys yra 

dabotojai intare
Id t u re ji mo re i k a Io >n s v e

ai gal
ui v ezi<

. Imi>e"<' r
ja< <
1 ima i" v v ra i -.

ir, 
m ie."t a, 

A1u<I v i
I I

\\ a > 11 i 11 g 
d i e 11 a I ’ 11 g p i i n • z i 
jo-j a

Ion, I). C. -
I)

SUV. VALSTIJEI
TURI SUVIRSZUM 

114,350,000 GYVENTOJU
I *i rma

Su v. Vaisi i-
i ado"i I 14,3.”)IŲMM) gv ven

1 oj 11. I’a m į t.iczimn la i ko praei
1 1’2,922,1)00ta b||\ i» gV

•egi je i s/."k iriant tu 
ra ūda "i

H i H,I M K) doleri II, 
k O z n O S ;a n t

v a Id i "Z.k a m 
l>an k o." m,

o praeita 
laike bu\o 

pri
po

v ra

, kas 
ga IvO"

melą 

\ e III < >JI|,

P i 11 i g 11 I 
j11 k a
"karbezi ujo ir 
4, i *s4,l i'24.< M >0 doleri u, 
niet;i tam paežiam 
4,773, 
pll< >le
$4I.S4.

SODAITIS INSIMYLEJO
IN MARY PICKFORD!

I >e| roit, M ich. — Vietos poli- 
cija vakar ežia aresztavo Juo 
za A. Sodaili, miesto darbiniu 
ka. Policija 
h|O S 1 S 

aktores,
ka, kuriame

kintamųjų

t J

reiles

jis labai ja 
noris ja t uret i 

Viena tokiu So- 
laiszku egzeHi

mat gavo isz gar- 
pa veikslu 

Marv Pickford, laisz 
ji nusiskundžia, 

kad kažin koks Soilaitis nuola
tos rasziliejas jai laiszkus, pa
sakodamas, kada 
insimyleji's ir 
‘•for a pal.
dai ežio
pliori Mary atsiuntė policijai. 
Sodaieziui teeziau Į>rižadejus, 
kad ji» daugiau laiszku artis
tei neberaszvsias. iis buvo nn-

J lllills 
d irbo 

ai "illesze

Maine ket ina statyt i 
terp Maine ir 
prie inlnnkos 

aplaikys 
\ andeiis•gll

kur
isz

< o v< >j <' 
riani" kieliijit kasyklit. 
kas likos apszauklas | 
Bittner, kuris prasidės 2G Sep 
I <• m bėrio su dideliu

kuriame dalybatts 
deiitas I ,e\vis i r k il i unijos vi r 

Levvisas pribus iii 
ati'iuanezia sativail ia.

lojo 
idant paliauti 
angli, kuri pradėjo naudot i t

mu
siisirinki- 

prezi

vanduo kilo ant 
.jo pėdu. Kaimelei aplinkinėje 
penkesd('."Zimts myliu likos už 
lieti. Trys I iikstaneziai žmonių 
prigėrė, bet nekuriu yra tosios 

kad daugiau pražu 
negalima jo

k iii Imdii at mint i k iek žmoni u 
žuvo, 
vandeni via miizini"/.ko>.

nuomones 
vo, nes sziadienHl'S

"Zi ninku i. 
ezioiia is

Tv kslas

Plede" Iia<la i •v I<is pu

rugiai suvežti, tai A. Kandr 
tas pasikvietė Kak’-ztuti ir k it. 

rūg i n
Matydamas J. Kandrot;
A. Kandrohis ima dvi didis, 
jam t ik dali palieka, 

ant ro'

if nuvažiavo 1 larvežt i.
.; u,

Ilin

ak lliemlailžes,
dinamito namo, 

rimlu, atsigulė ir 
e. I )| lll i " 

tik ll llliesZe
t

padoi ins teip supyko am 
kad ne

- z n b»i i k
<• 111! n

1 "Z 
at "i bu v
1 i a r a t mesi i 
kuri" buvo

M a pa pa rod

•lėkt riko ne kaip 
PanedelijePalls.

I lį

balsu.
priimtas <

i»

.luini"
< i a

ek"plozij
si ubos

bange i s/lok e per ji. j

os ne

"toga, bet

."/moteliu lie 
priėmė m nanui" ant paszarv<» 
jimo "akydamas, kad lasu asi 

net nrejo ant I iek prot 
*a u

lą
liepa d a re 
neimlu niekas 
de''.

o, 
gala lanke 

a pt u r<‘jes

kad 
kur 
Me

yr: i,

tai nukenstu 
nau

30 ŽMONIŲ MIRĖ PAVAL
GĖ NEGEROS MĖSOS.

Badajos, Ispanija.
me Badajos provincijos kaime 
mirt' trisdeszimt
valgiusiu negeros mėsos. Dau- 

pavojingai serga. 
insakc1 padaryti 

ir visa
intariaimi mesa I uojau siutai 
kinti.

kad
< >

llllejo ne
duoti vežti antro' d;dics. I’a 
mate anii', kad * rugiu nevali", 

su >za k ei n ir I c i p 
siinuisze J. Kundrotą, kad tam 
tai ke jo greit m pagalbi)" Atvv 
l<es isz Alytaus antomobdis ir 
iniveže J. Kandrota be žado in 
A I v t a 11 s 
pasveiks,

TRAUKINIU KATASTROFA
Kugpuczio 10 d.

men.
Sziauliu ap. -- 

vai. pp., 
staiga Mže 

ūžt renke pil.

il

I

tda.d szoko

ligonine.
ar ne.

.Xe/mi.i ar

V iru;(

žmonių, pa

"lot i
I >111 D" W iek 

I ’assamaiĮiiody, 
daugiau paįi 
ant dirbimo i 

iaga ra
o balsavimai ar priim

tąjį užmanymą, 
įaugamu 

kur elek
Iri k i ne stotis bus pastatyta.
UŽ ISZGIALBEJIMA 

GYVASTIES APLAIKE 
TRIS CENTUS.

Tris cen
aplaike jauna ci-

Priceville, Ind. - 
t us do\ ano." 
goiika nuo žmogaus už iszgial- 
bejima jojo niylemo." i."/, upes. 
Jauna porele mylemuju "to\e 
jo prie kranto upe", ir i"Z ko
kios ten

PAAUKAVO GYVASTĮ 
CIGARA.

James JLi
; \ va"i‘/.i u i gia Ibet i

-"U I e.
užmokėjo savo 

cigaro isz
"U vo (1 ra ug<» J iio/o

"ll"l pesZe

( 9'

upes, If

(

i

I u rėjoj jok io

darbininkiszku

g< ‘lis kitu 
Vvriausvbe 
griežia mėsos revizija

susidanžy 
vienas garve

su savo 
Žaibas trenkęs in st o 
lubas pataikė Virbic 

kienei, kuri tuo laiku 
iszejes pro duris 
ko ’ 
kiu langu 
žyli. Buvę tuo laiku viduje jos 
maži vaikeliai skaudžiai nenn 
kentėjo, tik vienai mergaitei 
žaibo užgauta ranka.

SENOVISZKAS
ATRADIMAS.

par..

valgė, ir 
užmiisze lau 

puseje bu vii šia ožkele. Pen 
stiklai visai iszdan

Buekunai, 
Szvenezimiiu apskr. — Sziame 
sodžiuje žmones yra radę ak
meninio amžiaus laiku kirveli. 
Indomu žinoti, ka mus žmone 

sprendžia ąp^e azi gilio 
senovės 
ji padeji 
mnzii'jnje ir jiauykoj 
vailcHims pi
gilioj 
iurankiai buvo, 
veninius buvo, 
sziuo laiku I 
žmoneliai, ypaez moterėlės, vi 
sai ka kita mano apie szi ak 
menini kirveli. Sulyg ju nuo 
monos, tai esa> isz dangaus isz 

kaip peikimas trenkęs, 
vaistas. Ir kuomet 

speniai sutinsta,
hpenius 

Tiesa,

Me la genu

sk uodas 
apie ryto 3 valanda prie Skilo 
do stoties invyko nepaprasta 
prekiniu traikiniii 
ma. Sudaužytas
žys paliko vietoj, trys vagonai, 
isz kuriu du buvo Latviu; \ ie 
ims prikrautas zuperio, kuriam 
nmnmztas visas virszu, paliko 
jo tik apdaužyta platforma.

Antra teip pat Latviu vago 
buvo pilnas su silkėmis

vienam Skuodo pirkliui. Isz 60 
statiniu silkių liko sveikos 33 
stat., 13 Vi^nfXilfdfniTyta ir sil- 

14 aplaužy 
isz bars t \ ta

Uni

■i
i

'4
I

« ‘I

I>s
liekana. Gal jiaJaiRo* . * 

‘ s;
nas

avo namuose, kaipo 
ir |ia*u{J<oja savo 

pnuieviai 
si'iiovej gyveno, kokie 

koks tada gy 
palyginus 

Bet gaila.

' i!l'l
d

J

'iii

st ra i ko 
kasti minkszla

o 
šia vietosią kur naudojo kieta
angli ir kad nepraši plat i nt n 
daugiau, nes per 
daug markelei kur buvo 
dota priesz tai kieta anglis.

W est X’irginijoi nuolatos bu
le v o daugeli

ergeliu ."it unija. Nuo praėjusio 
Apriliaiis vi>os kasyklos m'pri 
gulinezios in unije sustojo 
lir’ht i. Nuo tojo laiko unije ne- 

ženkIvvumo te B
į imis nes 89 procentas darbiniu 

k u įiepriguli iii unije o t nks 
lane/ei anglekasiii

< 
kad t ieji,'kurie

1 geidže pri
gulėti, uos negali iszlaikyti il 

paniekinimu nuo opera- 
i geidže prisidėt i no 

ringai prie >t raiko.
<> gal i."Zszaukimas miiikszlu 

augliu darbininkus Virginijui, 
siiminkszt ins 

operatorius ir
ant pripažinimo darbiniu 

unijos.
C u bernai ori ns Pincholas pa

sikalbėjas ."ii prezidentu 
I a'wis ’u 
si ra i k a, 
lėkusiai turi liesa savo rcika- 
lavimuosia. Ateitis iszrodo ge
resne ir kaip rodos lai straikas 
gal neužilgio pasibaigs, nes gu
bernatorius ir Lewis’as buvo 
linksmi isz savo pasikalbėjimo, 
kas duoda suprasti, jog viskas 
užsibaigė užgaimdinaueziai.

j iii unije aplaike 
k a s v klosią, (I

pi H'/.astie> ptadcjo iiepriguli in unije

prigulint i 
birbus tusia

VaL
vvno ku- kės iszbarstytos,

los. Zuperio visai
114 liko sveiki.

siidaiižvta dar 8
platformos; dvi

KETURI ŽMONIS ŽUVO 
VYNO KUBILE.

Avignon, b’ratmija. - 
lease milžiniszkame
bile vakar žuvo keturi žmonis. 
Vvnviio savininkas, 
Chambon, buvo inlipes in ku
bilą ji valyti, ir niitrosz.ko ga
rais. Nulipęs 
tėvui geibi11 i 
bildu žuvo
kurie bandė pirmuosius du gel
bėti.

Marius lik G maiszai, 
Be paminėt u.

su
Muku I

aplaužytos ir 
dar jos buvo galima nuvežti, 

geležkelio grio

Už bartis. Meigi 
a r 

Jauniki.' 
sketistaiiezia mylema, 

pradėjo g\oil u rėkli pagialbos. 
Art imoje praeit inejo jauna ei 
goiika, matydama kas atsiliko, 
szoko in lipia is/t ra ūkdama 
pusgyviu mergina. M v lemas 
isz didelio džiaugsmo apdova
nojo cigotika trimi centais 

daugiau neturėjo, 
goiika priėmė 
dama paskui ji

t umo
I upia.

ar lai i>z pik .
szoko in | |

'■ieloje szokli ir |(,ri|U

mna, 
ga 1 lest ies iii kubilą suims 

pats žuvo; lygiu 
ir du darbininkai,

O

k i"Zc 
Spot

(j liko
viliosi'.

Susidaiižvmas

I’a
" UIO

ll z i "Zenu UI;i
ii ia n
to. Abudu draugai
ant "Zokio, kada pirmasis isz 
erne draugui cigaru isz jojo ki 
"Zeniaus įiepraszydamas jojo 
pa veli h i mo ar gali tai padary
ti ar ne. Spotlo likos uždarytas 
kalėjime už žudinsta.

ŽM0GISZKI KAULAI 
PAPUOSZTI IN

BRANGES PERLAS.
Xeisz-

brangumo ir patogu- 
al rasto." laike 

žmoni u

mat vt

11

Banbridge, Ohio, 
paša kyto 
lllo perlo." likos 
iszka."imo s<>no\i"zku
kuulii" isz kapu Seip, artimoje 
czioiiai", apie 
"ziaiidieiiiiiei žmonis nežino. 
Branges perlas surado prie ke 
t iiriu ."/kėlėt ii. Žilumai 
buk lai kaulai kokios 
kos szeimynos.

I ‘rot <'"oris S h ueii > 
jail" miizejaiis 
lai \ ienas i<z brangiausiu ra 
d i 11 i n kokius 
surado tam vaisi ijc 
I >vi kaukuoles 
\ arinius lielmus, 
"iira."la daugeli visokiu papu 
"/.u i"Z sidabro, molio ir vario.

v ra

kuriuos nieko 
žmonis

mano, 
karalisz-

I v i rl i na,
i"Z Oha 

buk

sziai dienai 
■ o ir kitur.

I u rejo a 111 sa ves 
o prick tam 

o-

I \ g

Xeknrios perins 
lazd vim

didumo
vertos apierieszulo

JlMM) doleriu. Kiek ju surasta 
ta i
szniuriis

nedaneszama, 
pa rodyt a 

laikomi slaptybėje.
VARLE PRIEŽASTE 

MIRTIES.
Appleton, W’is. — Persigan- 

dus varles, kuria vaikai jai ro- 
azdino, .11 ni(‘tu Alicijc

McCanna, szoko nuo saidvoko 
puldama tie- 

lideliu troku kuris 
iszspaudc gyvastį

ant vietos. Szoferis likos aresz- 
tavotas, bet vėliaus paleistas 
ant Iiuosvbes. nes nemato kain

<!<* ir <r

tik
o

kelis 
kiti v ra

arti savo namo, 
siog po 
mergaitei

<

Li
pi n igus szank 

ežy p skeit !” 
MIESTAS NEW Y0RKAS

TURI 5,900,685 GYVENTOJU 
Xe\v York.

kaip Syracuse ir Al-
Porinis dideli

Sziadien ta-

nemažiau kaip (>,()35,000

Kad

negalėjo ji 
ji nesusivaldydama 

kūdiki

miestai 
b;iny sumažėjo, bet pats mies
tas Xe\v \ orkas padidėjo ženk 
Iv vai gy\cntojais 
sai didžiauses miestas Ameri
ke turi .”>,!>()<),liSo gyventojns o 
meti' 19’21) I nrejo .5,1 >’20,04S. Bet 
ne \ isnr suskaityta gyventojns 
kaip reikc, nes negalima buvo 
nuo gyventoju aplaikyti tikra 
skaitliu. Manoma kad Imi gy- 
Vl'llll
gyventoju.
MOTINA PAPJOVĖ

SAVO KŪDIKI UŽ 
TAI KAD JIS REKE.

I)<'S Moines, la., — Mrs. Lil
lian Kee, isz Mapleton, la., va
žiuodama traukiniu isz Kansas 
City in Sioux City, vežusi savo 
trijų sanvaicziii kūdiki,
vagone kūdikis nuolatos rek<‘ 
ir mot imi niekaip 
nul ildyl i, 
pagriebė skustuvą ir 
papjovė.
STATYS KLI0SZT0RI UŽ

1,000,000 DOLERIU.
Pittsburgh. — Panodeli atsi

buvo paszventinimas kampinio 
akmens po nauju kliosztoriu 
arti Keown stoties, del Minisz- 
ku Dieviszkos Apveizdos. Ce
remonijoj dalybavo arti 2000 
žmonių, 200 miniszku ir dauge
li kunigu. Naujas kliosztoris 
kasztiios suvirszum milijoną

I rupiil i
II i 11" 
juos 
k iszkos

lenait I- 
|R-i vers

su 
apie kietųjų augliu 

persitikriiio ktid ang-

Paskutines Žinutes.
11

mindama

užvažiavo

ir sumalt' Szekutie

Philadelphia. Vagys

Camden, X. J. — Nein
ant duoto signolo, 

Mrs. Lilije Szeknl, 38 metu, isz 
Wilkes Barny Pa.,
ant PennsyIvanijos geležinke
lio. Lokomoliva suteszkino au
tomobiliu 
ne.

II
sukliki' dideli t roką kuris ga
beno szilko verties $22,000, 

o ir szoferius su 
savim pasiėmė. Vagiu palieijo 
da nesurado.

11 Palo Alto, Pa. ~ Augus
tai Schwartz, pasikorė ant bal
kio savo namo isz piktumo kad 
ji apskundė jojo gimine už šu
nį u sz ima.

11 Philadelphia. — Ugnis 
sunaikino klebonija prie Szv. 
Frauciszkaus bažnyczios ant 
Germantown.
doleriu. Keli brangus kielikai 
ir monstrancije sudego teipgi.

11 Johnson (’ity, III. — Kas 
tok is padege keksziu narna, 
trys merginos likus mirtinai 
sužeistos kada beiro isz delni

szilko
pavogė viską,

Bledes 10,000

BANDITAI, PUOLĖ RAIMA, 
UŽMUSZE 10 ŽMONIŲ.

K’io de Janeiro, Bralizija. — 
Vielos žiniii agentūra prane- 
>za, kad banda plesziku puolus 
Kabote kainui
valstijoj, ir nužudžius deszim- 

l'os bandos vadas 
bu\es paskilbes Brazilijos ban
ditas, “Z;
kurs su savo gauja terorizuoja 
gy \enl o jus, kur tik jis pasini 
<!<•».

Parali vbos

I i zmoniu.

ni ’ ’ vadinamas,

TURĖJO 42 JAUNIKIUS, 
VYRAS NORI NUO

JOSIOS ATSIKRATYT.

X.

jJj-S .į; f. 

iO?*; "N;: J

Patogi Viedniaus aktorka 
Sara Fedak, pati Franzo Mol
nar, Vengriszko artisto, pa
kliuvo in bodn. Vyras ja ja 
skundže už neisztikimysta ir 
apgaudinejima, turėdama net 
42 laimikius su kureis Draleis-

invvko teip.
Vienas darbo traukines tnsz 

si ot ies 
kitam buvo leista
Si mol’oras nors 

neapszvies- 
t irsztas mig- 

už tai trau

ežias ėjo nuo Darbėnų 
in Skuodą, o 
manevruot i.
buvo uždaras, bet
tas, ir per labai 
las nepastebimas, 
kinvs visu 
ties link, o antras 
pilmime sąstate isz 71 vagonu.

visi vagonai buvo 
snsidanže ma- 

nevruojanezio traukinio, Xuo- 
stoliu apskaitoma 
100,000 litu.

kriti'. 
Tai esą 
karvių 
juomi mott'reh's trina 
ir tiki, kad padeda, 
brangina 
uoli, bet 
mej, kokioj turt'tu būti.

ktu!
moterėles ta akme 
visti i kitokio j pras-

sinnrkunni e.jn sto- PRIBAUS KA

ir beveik 
pilni. Garvežys

j

manevravo

su \irszuin

PERKŪNAS PADARE 
DAUG BLEDES.

Lii'pos ‘21 <1. Kumpoliszkio 
perkū

nas smh'gino visas trobas ir 
paszara. Nuostoliu 11,IMK) litu. 
Ta paezia diena Bartiszky už 

besigananezias 43 avis 
Kiltis at^iiv in- 

tas gydomas. Irgi ta pat dit'iia 
Kirkunu kaime suardė kluono 
gala ir nžtreuk«‘ arkli.

Pa kapines kai 
ir sutrinsz

kaini(‘, 
sudegino

Vinco Meilaus
v ištiš

trenke 
ir viena tukli.

I Jepos 22 d. 
me suardo malimu 
kino girnas.

Liepos 3 
me sudegino didele 
t roba.

ŽMONES IR GYVULIAI 
VISI KARTU.

Szednva, 
Szeduvos miestelyje 

gyventoju.

1 d. Lovelkoju kai 
gy ventiliui

Panavežio aps. — 
yra apie 

Vienintele 
vieta kur jie gali pasimaudyti 
yra Daugyvenėj upe jo prie ge
ležinkelio tilto.

Atsiranda tokiu, kurio atei
dami maudytis atsiveda su sa- 
vim po kelis arinius, su kuriais 

“puszkinasi” 
sdami beveik stovinti, 
deni.

Laikas butu sutvarkyti tas 
t* vii q i «i d •tr/Aii ai Vuymoo

3500

kartu sudrum- 
van-

Pi (‘tavas.

už kaž ko- 
szeimvmsz,kus dalykus, 

žinia kuo tikslu in 
Tėvai pradėjo td»e 

nemano ka
ir iszbego jos ieszkoti.

SKANDINDAMAS!.
— Liepos 25 d. 

apie 11) vai. vakaro pil. D. P. 
motinos subartas, 
kius
iszbego ne 
J liros upe. 
joti, ar tik duktė 
blogo,

Po valandėlės pasiseko mer 
gaife atrasti Juroj, 
žvilgsni metus, atrodė, lyg nu 
skendus, bet pasirodo, ka|d 
mergaite inbridm i 

g:
Mat ji norėjo pa- 

7 metus 
nuo levu ir

Pirma

pasirodė,
in vandeni 

d va pasidėjus

Jt!
Ii

iki pažastų ir 
ant kranto.
bauginti tėvus. Priesz 
ji buvo pabėgus
prasislapste nuo tėvu net sa 
\aito laiko ir vis norėdama tė
vus pagąsdint i.

NAMU SAVININKE 
MĖGINO NUNUODYTI 

BUTO SAMDYTOJA.
Kaunas. — Tarp namuKaunas.— larp namu sa

vininkes K. ir buto samdytojos 
nuolat kildavo ginezu del 

visokiu priežaseziu. Namu sa
vu i ūko vis grasindavo nnžudy- 
ianti buto samdytoju. Priesz 
kelias dienas, buto samdytojai 
verdant sau valgi, savininke 
inpyle in ta valgi nuodu. Bet 
buto samdytoja pastebėjo kaž 
koki intariama popiereli prie 
valgio ir nujausdama ka pikta, 
valgi pasiuntė labatorijon. 
Analizas parode, kad in valgi 
inpilta geroka doza nuodu. Na
mu savininke greižta neigia, 
kad ji tai butu padariusi. Tuo

i
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58 motir. 'Tr tai <la negana, nes 
kaip Johnsonas isz National 
Life Insurance (’o*,* kalba, tai 
1950, įnyte į,Dogą its gyvas! is 
lejisis Ivg 70 metu, nys higiena

SZOKIU PASIUTIME
Mariampole. 

pjuezio

progo, kiis-gi

J
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Vaistinis inžinierius Kranas
kuris I žmogus gyvens ilgai ant 

• C r.V»i . • ‘ .11prie
k u ris

L*. Atkinson isz Bostono 
da žiūrinėjo darbininkus 
dirbimo naujo 
kasztuoja $200,(MM), prie kurio 
prasti darbininkai uždirbdavo 
daugiau kaip jisai, pamėtė sa
vo darba, o pristojo kaipo 
prastas darbininkas. Sako ji- 
sai. ioir aulaikvdamas no 65

plento

atlaikydamas į 
valandos, uždirbs 

langiau ne kaip 1800 doleriu, 
o Imdamas

sai, jog
centus ant
<
kokius
inžinierium.

Balt k ai n ievinei darbininkai
ne

aplaikyda v

65

sziadien mažiau uždirba 
kaip prasti darbininkai, todėl 
ir trūksta mok vi n vyru prie
visokiu darbu, <» ežia reike isz-
maitvt sz.eimvna> 1I uždarbis
mažesnis ne kaip kitokiu dar
bininku. Panaszei 
profesiomdKzkai> žmonimi<.

ir su visais

Amerike ugnv 
pasidaugina ir 

bledev, nes pagal ap>kaity 
Fire Marshals Association, 

tai praeita meta nuo apsižioj 
Tinimo, ugnys padare bledi 

nuo kaminu 
peeziu $18, 

■lekI rikinin dratu 
negerai invest i 

Priek tam 17.(400

' ka> i 

padaro <
metas 
11 ides

lies 
ma

ugny > 
am $360.900,000;
<2O,8OO.IM)O; nuo

I ) t

)-

Os

G5N,000, u u 
buvo 

*12,900,(0'. 
} pat u pražuvo ugnc'ia.

k u rie

u** turi 

mielaszird vs1e>
kaip pai‘<*lo

sa vo
ant
sC

Kaži minkai 
'/ird\ šia 
savo artymo, 
kautis faktas: Sztai prie ineji-
mo in garbinga kazirnyezia 
Monte Carlo, randasi pakabėta 
dežiike in kuria deda>i aukos 
del vargszu.
ležtike in kuria 

panaszei kokios 
raminsi bažn\cziosia. Kas me- 

bmia atidaryta, 
idant inmestns pinigus paau 
kaut del vargszu. Kada skry
nute likos atidaryta szimet ra
tio jog* —: net keturis frankus, 
o priek tam rodos ant pajuokos 
radosi du guzikai nuo kelnių.

O kad in- taja kazirnyezia 
lankosi nirtingi žmonis isz vi- 
'ii daliu svieto, kurie praleidže 
ant kazyru tiikstanezius ir mi
lijonu^ doleriu, net skaudu, 
kad tieji žmonis teip mažai at
simena apie savo artymii'.

tas dožuke

tai ne teip
senei. kada

U*
ant žemes

20 metu.

Buvo laikas, ir 
paprastas laikas 

žmogaus gyvasties 
daeitinejo tiktai Iv
Buvo tai tada, kada konia visa 
žmonija likėjo ir buvo mokina
ma per savo perdetinius, jog 
diena mirties buvo paženklinta 
įlel kožno isz angszto per Ap- 

o ka> in
l>eržengim‘jo t iesas 
baudžemas.

'Tankui visokį 
kolera, džuma, tifusas,

veizda lai nctik(‘jo,
ir buvo

amarai kaip 
dipteri- 

je, raupai ir kitos ligos atimi 
kydavo ka> meta žmonis. Tie
ji amarai palikdavo paskui >a- 
ve baisės pasekmes ir tukstan- 
ežius kryžiu ant nauju kapu ir 
nidimlii'ias szirdis.

Kada tokia epidemijų pakil
davo, žmonim aiszkino, jog tai 
Dievo bausme už juju nusideji- 

buk Dievas atkerszino
savo vaikams, už tai, kad ji nž- 
rust ino. 
da rvdavo 
Dievą perpras/.vi. Kada epide-

n nst oda vo, aiszki ūda vo

mus

Paliepdavo 
firocesijes,

melst is, 
idant

ims virszu ant visokiu ligų ir 
t svie

to. 'Tiktai ant mokslo paremtas 
ir su mokslu tinkamas tikeji 
mas užstos aleitęje. 'Tokis ti
kėjimas paliuosnos žmonis isz 
tamsvbes ir lyngva!ik\ stos. 
Tokis 
žmonių

Sz. m. K‘ug. 
Mariampoles 

miesto sode inxyko X. pulko 
ar keno kilo pasilinksminimas 
(irjo pulko muzika, (iras bu\-o 

Jau 
szoko

m. 9 d.

gražus, upas buvo geras, 
ai kszt elese

silt emo 
aiksztel

Lietuviszkos Pasakos.
♦ ‘ 'ell '■ . ** -

SURINKO Dr. J. BASANAVICZIU3.

ir
t ikejimas 

didesni 
tada vieni ne mirs

nžves lerp 
broliszk urna, 

isz bado o 
kili isz persiedimo. 'Tokis tiki* 
jimas paelarys isz mu> tikrais 
vaikais Dievo. () kad tekis ti
kėjimas greitai užstotu, mels
kime J“jo, kuris yra nneii Su 
tvertojmn ir užlaiko mus prie 

vast ies.r

sziad ietį pradui la
pasz.el u

Jau 
prasti invykdytojai

prohibieijos, kad nuo 1921
proh i biei je

Šios 
meto, 
žiniszkas blrdes

■ padare 
po visa

>u

mil 
Ame 

rika, jog girt neklysta prasipla 
tino daugiau net kariumeneje. 
tikėjimas tarp žmonių apsilei 
dės, kalėjimai ir ligonini! 
pri pi h l> t 
po \-elniii, moraliszkurnas terj 
moteliu dingo 
ge<los ir t.t.

I>z i<u szaliii Ameriko eina 
skundai ir reikalai!,įe 
valdže pra>zalintn laja “sausa 
kolera” kuri žmonim m-ntne 
sze jokios geradejy>t<•>.

kalėjimai ir I ‘S 
(>>, ja 1)1) IH nurjo

I 
ir neturi jokios

i r i d a n I

Isz Lietuvos

ap^k r.

KRAŽIECZIAI LABAI 
APSILEIDĘ.

Kražiai, Ra šeini u
Szis miestelis isz seniau žino
mas, kaipo žiauriai niikentejes 
kovoji* su sumangoleju.siais ru 
sais del tikėjimo ir 
mo. Dabar senuosius 
tepriminti gali

sa va i

K ra z. i u

taiitiszku 
Kražius 

tik dvi hažn\ 
ežios, gimnazija ir pora choru,
o kita ti.k temdo gražu Kražių 
varda. (tirtnokliavimas 
temis didėja. Vieszu ir >zimtai 
slaptu smukliu pilni užkabo 
riai. ('karteriilgiausias
smukles tipas Vytauto g veį l.“ 
nr. Viso venas kambarys, ofi 
eiali arbatini*, kirpykla, valgy 
kla, faktina lupta sinukle; d» 
tinej nors 
ir nakvynes minias. Miestely 
visur ncszvarn. Senam Kražių 
ežiui, palyginus dabar Kražius 

darosi ir 
isz bildesio nustoja szirdi pla
kusi.

mainly kis; 
namas.

su anų laiku graudu

’ U”
rzia put

NENORĖJO UŽ JO 
TEKETI, NUŽUDĖ JA.

vai s.

t raged iszkas

Kalnėnai, Jnrbarko
Nešimai Kalneliuose isz meiles 
priežasties buvo 
atsitikimas. Szio >odžiaus ūki
ninke, naszle Vensknviene 
milo savo berną, o

Teip juodu kuri laika 
mylėjosi, ir gyveno, vestu\es 

at įdedami, 
dirbo,

p:‘- 
jis ja dar la-

biau.

vis 
žiurėjo ir

karalius
\ įsi ilgai

Linka iczi u lanko

Ir ta
draugyste.
ir paskui privažiavo jura, per 
sėdo in laiva 
ana karaliu

pa prasze
važia vo

11) ANT PARDAVIMO

ypatingai apszvies-

mije 
žmonim, kad Dievas iszklaiise 
piju maldas. (> kada amaras ir 
toliams paimdavo tukslaneziiis 
auku, sakydavo, kad juju pa
kula ne yra užtektina už papil
dei lis griūk ns. Laikydavo žmo
nis nuolatinėje baimėje ir tam
sy be jo.

Bet sziadien, kada kyla epi
demijos, o

t imsią sklypuosią kur yra už
veltas sanitariszkurnas ir hige- 
na, daktarai ir sanitarai, pa 
sėkmingai kovoje pl'ieszais ta- 
ji nevidoną ir greitai ji apmal- 
szina. Nuo kokio tai laiko to
sios epidemijos paliovė atsi- 
lankinet. Žmonis paliovė tikė
ti, jog epidemijos yra Dievo 
bausme. Nito tojo laiko gyveni
mas žmogaus yra ilgesnis ant

1 ko 235 akeru žimies, su ge
rais budi ūkais ir gera lygi že
me iii darba. Parsiduos su g.v- 
vidiais ir u.>el<-i> ir masziimms,

ir nuplaukė pas 
vieszelis. 'Tuomet 

buvo daugybe karalių sii>iva 
žiavusiu. Milžinus vaiszino 
sky rimu, 
anos žemes, 
pas szi karuliu jo 
buvo i 
karalius ir sako antram: “ A r 
nori, asz parneszdinsin isz >a\ o 

vyno už advn< 
karalius

M džinus 
Beviesziaiit kat a Ii ui ' 

vyno,

arba tik kerne ir budinkai. No-<
♦»

įveji vadinami
Pagal lipide '. I rint i> pirkt gali atsiszaukt 

laiszku arba atvažiuot in Sher
burne tik pranoszt man laisz
ku katra diena pribusite o asz 
lan’k.'iu ant šiol ie>. (7G

aliXIII.
Apie Milžinus.

•)
• >,

Kaleliuose, lauiksargiu para.
Dilbos gyvenime 

kaukarele, va- 
♦ 1 f p

i r 
(*-s

pritruko vyno, o 
ka ra lysteje 

laugybe vvno. Tada szis
szokama ii

»>e, teip kad
()

Szokini ir
pa \ ei ko.

diena sodo
kareiviai >n “panelėmis’’. Kai 

tai buvo 
e>e ir I a k m

nes/.oka nezia i publikai n<‘biiv 
ne praei11.

i
kai kurio,s mokines mai>ze>i ir 
szoko tuose >n k n i i m>>'‘. Ar ne

\ oria
11, i k 11 e >

galima 
muzika t ei į kad ii<t

t nose silkini no 
gera butu pagalvoti, 
leista

>< •

H I

t k i> ‘ ‘ sportas ’ ’ 
tamsoje !...

EXTRA DIDELIS 
BARGENAS.

Pamat \ kito visa pasauli per
pu i1' n > t r re osk opa arba Žiūro p. a

p.ul irbt a> 
Galite 

kaip tikrame

ris 
(I ž i

yra

Tilžės 
sžale trolni 
dinama 
ji .Vlil
vakariio'e l<i žings 
■ )•)

pav.,
\ ra

“Milžino kapas.
21 žingsnius

To- 
ilga, plat i 
r\Iuose~- 

22; i'zilgai per jos virszu 32 ž. 
skel 'D I 
g i o. 3 z. 
piel llo'c 
11 i a i. .H ;
kokia • i i oi m |i •, apklota.

4.
Sako, kita karta milžino vai

kas ra»le> žmogu >u dviem jau

21, viaszu> II ž. li
pia t n

• t
• . I, o

\ra viena

s ; a n k szt urnas jo-, 
sziaureje j žings

žale žole, lyg
I
i

. i

beariant i; szis ta žmogų, 
žambri ir jam-ziits sitsikiszes in 
-avo pii 'Ztine> nykszli ir, par 
'iiii'-zo' namon, savo levui r<>- 

“žiurek, te

u z i; 11

namon,
dedama',
lii'Z.i, a>z radau tuos vabalėlius 

' \ i'ii> I ri

sa k<>:

iisikabiiiiisins žeme 
bėra iisa m ziu>...
kės: “ t i < ■, 
Imi. ale 
are >
liks, lai \ i>i toki Ims. ’'

Teva> atša
liu vabale- 

czia tas žmogus 
ne-

vai kel i.
tai

u jaueziais; kai musu

i

iniiqi 1

isz jrei iau i<>> 
mat \ t

try venime.

k u - I
I 

inr - '

paveikaus 
Paveikslai

Vienas milžinas
. \ i
-a \ "

vesnih* tai- 
lamas, mi'iiniiles žmogų pas 

J* a,|l 
papraszvtn. Tas žmo

ir papraszes, 
emes

broli milžiną, kad

i;

Vi 'Ollio

11 >, kai

isz Pasaulinio Karo, Istoriszkos vietos b'll

A inerikoj. A menkos 
Kristau*; uyveiiima 
Venecijos,

kariszki laivai 
Kinio 
kitokiu

v i•(»- 
skopti nu?" duodame l(Hi rinktiniu ir 

ziv ' paveikslu.

I

...;>/!
IP 1 - ’i m a 11 o 

. I,a

ves
ras 
milžis, 1 ♦

30 metu. A ni
tui pogi “ K a p-

szus, delnai pers 
bebus, kaip iszgirsiu ir pama
tysiu pats tas linksmybes !’ ’

G. 
sodžiaus

(Joijiszkes para.) yra treji sen
kapiai, isz tu 
‘‘ Kapmilžiais.
Sidabrą guli ruožas kalno, niit
to kalno --- kalnelis grąžei >u 
dideliais akmenais isz sciiovrs 
apridinetas; ir krežius Imi lm- 

priesz koki 
kalnelis

ant kurio da ir dabar 
yra kryžius ąžuolinis, mm pir
mojo per versta tolumo in va 
karu puse art i kito upelio. Da
bar ant tos \ ietos deszimtinin 
ka> užsibūdavojo trioba,
kryžių medeliais apsodinęs už 
taisė per sodneli.

<» In

V ienas

sako, 
gvveni

pa m i si i jo 
už mariu

isz važia vo 
riais arkliais.

Snsiredes ir 
su ketu

Tai. 
kad tose vietose buvę 
mai dvieju milžinu; sako, kad 
jiedu pasidalinda\e viens ki 
tam kirviais, ni»‘kur ne eidami 
isz savo namu.

i. 

karalius
važi not i in sveezius 
pa> kita karalių.

ka lietoje
Bevažiuodamas

keliu, sutinka szanli beeinanti. 
Karalius sako: “ kur eini .’ 
sėsk jei nori, važiuosime drau- 

insedo. Važiuoju 
vėjini ma 

ai >• 
viena nose< 

‘s. o isz ant -

sako:

ge.
< >

žmogus 
stogo,
< *

žemes
ras

Ignas Mardosa,
( lienango ( o., 

Slierbnrnc, N. Y.
Am

jo,1i>z
4 4 na

jeigu 
rne.
ras

* I

>s. 
pradėjo

juoki is. Pirmasis ir sako: 
netiki, tai susiderėki

Seniai ir >nsi<|erejo; kai 
pralaime>. tas t n rex pridėt i 

tiek pinigu, kiek' 
nc>zlie viena> žmogų>. 
simile
žiną, kai ra> negalėje 
t i e be geležines lazd 
jos lazda szi> kaip

Jau praėjo pn>va land i' 
v\no <la

berta i n is Ivg

ura Id n pa-
I r isz- I 

pai iiO'Zl ie vyno la mil ■
I s
I )" 
vejas iszlc

ko.

a nl
1)11 Vo

ANT PARDAVIMO

Nauji namai Frackville, Pft. 
Preke $4,G00 ant lengvu itszmo- 
koscziu. Teipgi lotai minėtam 

Apie dauginus dasižL
u >i la i k v i 

. Paside- j

j i mieste.
, I nokite ant adreso.

(t.f.)
Pa I i ko tik 

vist 1:1 ’ 
•žino, |<a da j 

pažiurę!

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City. Pa.
W. TRASKAU8KAŠ 

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidojn kunti* numeiroliu.
iicmat O'i.

kad J j( |(.. ! aalomobiliie del laidopiviu,
i • įlmiu, »v.-ivuj II, pu-'i > az.ilivjiiil'i ii i. .L.

misZk'a nes/.ejas į 520 w Centre S1> Mahanoy City. Pa.

H

'Za ui i
a r

didžiai dideli 
ir pamate.

Pasamdo 
kriksz- 

tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t .t.

nėra. 
ady no-

urna. Karaliii' nei 
ryt ; siiinczia 

kalnelio.
Szaui\> 
augumo 
lej tolybėj pa> i 
vyno užmigo. Tada sziidy>. pa | 

m ta , 
t renksmo i 

laužyt i medžiu '/.akas;: 
tas pabudo ir akimirksniu pa- J 

pra-( 
mie- į

Kz skuros

griebės sza udy k le, 
miszka.
pradėjo

>7.0 V»‘

tokio Lietuviszlcas Graborius

K. RĖKLAITIS
Antrasi.s karalius 

laimėjo. Pradėjo {įmigus 
ruoti; pasiuvo

gl’VZO. La irioj n 
ti a u j a u šia

Prieiname

pagal 
mokslu, 

prekes.

nunnr cIiik 

mada ir

Szaiilvs 
tolyn ir privažiav 
Įima ir mat 
stojęs ant
sznirpszli užspaude 
ros bepntans ant sparnu. Spar
nai sukasi, kaip isz pypkes. >n 
dideliu greitumu. Karalius 
praszo maliinininko važiuoti 
draugi*. Ir maluniiiinkas karie
ton insedo. Važiuoja tolyn. Ma
to miszke, kad žmogus 
tęs visa 
žia, ir

<li-;
deli maisza. Jan inpyle in train ■ 

karalius pa 
savo, kuris

Ka

516 W SPRUCE STR., 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonas 14U
maiszo. Tada

m i Iži na
greit linui, 

maliinininkoI ;i> 
k v;i rc/imvot i: 

ant tos 
dang

h](di 
lt irke .' a r

ala ii' ' ’ Žmogu> at s a kės: 

Teipyi ; 111 !|
g I- 

pu I k jlK'Sp l! ik H io 1 ‘ ‘ | I* j s 
n-b. tinka labai | ,,x Vllli|1 

liuli" 

kai

laika labai j 
.iumis per daiiiroli I

\ izitas 
teipgi daugelis

puiku paveiksiu. Su kiekvienu 
<»
geriausios ru
!H(‘s pasiunv/janie V3*r() udmIoIio 

rant uota luik r ^drl i, 
luksztuoye, kuris 
teisingai ir užteks
metu. La ik rod (‘11, Sterco<kopa ir 100 
pa ve i k <11 u \ ei t es mažiausia
mes parduoda me tik uz 
k o z n u orderiu m e< pa - i u n c z la me 

kalibro, ] 
su kuriuo jus '

vertes
parduoda me 

older m 
kai revolvei i B.('. 
yra padirbtas puikiai ii 
Kalite apsaugoti 

tik d 5 c.
$4.75 u/.n)i'kc'\ te kaip tii<>.- 
aplaikysitv savo l amuose. UzLranedi- 
nimas gvarautuota< arba pinigai bus 
sugražinti. Siuskite orderi dabar kol 
preke pigi. Adre avokite sziteip:

SALES COMPANY, 
Desk 52 

CHICAGO, ILL.

siuskite

•J <>

$4.75.

d'i-. ’’ Milžinas: 
pi i 'likot. H‘>l "

na m pn.>es.
I >ja lįst e .’ 

milžinas. ■

> ’'

t ’ t

“ar

apsiau- 
n virve, Vel

su
miszka
medžiai su visomis

szaknimis iszsirauna isz žemes.
karai i us

“ k a t n ežia < Ii rbi ’
Privažiavęs klausia: 

M ii žinąs 
sako; “pirkau bi>ki miszko ir

Karalius

/ ’ ’

si vadino 
miszke veržė >n virve, 
ka Ibet i .* t am nėra ne

ir
>u vienu ■ 

pirsztu ko kelti. Pyle daugiai!'.
m •! u r i k a kelti. Su

rinka i>z vi'ii >karl>u ir vi> ma 
svetimu ka

tas vis
I
i
i

žai, paskolino isz 
raly>eziu ir pripylė pilna mai >

Tas užsimetė

<a

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

i ranka i 
. Kara

Pin i

v iena
I 1, 

persi'k y re. )
labor noriu iszraiiti 

sako:

li llejes 
antrasis milžinas

ka-gi tas 
veseilios 

padare 
“ t ris 
daug

Žmogus: 
“Ar daug 
klausė to- 

Treti metai,
viena jauti isz miszko 

" da' I ik ra.gai t e maty t i 
žmogus.

Ims
“treti metai.

ISs.oo 
. Su d;i, 

i at sake
ku, is ! daug 

d,..: igii'i

(Iv-

Pri- i '>-avo namus.
del persiuntimo, o

arba

i > i i.

PRACTICAL 
1219 N. Irving Ave.

ve~
• t»

: “ar 
Žino

M ii žiu as: 
muzikantu.’” i 

kai penki

SU VISU, 

ar nugalėtu 
mei važi imt i ka rt u ” Ir tas 
tiko. Važiuoja tolyn. Žiuri

vilkdamas 
nuo .’H)

šu gr v z<> na

' \ \ rai viena dūda puczia, tai ta 
baigt u s į o b t

M iIžiims
pok >zi
1 įlojau jo

I>erbt i.
džiaugsmo 

sumuszes, tai 
ir persprogo.

pradės 
to

luinai
milžinas: “ nebeoi-

\ e.>t‘i ie> 
isz 

ra ii k a.s
(

I r sii.'Ziikes
siu iii veseile, nes, kad isz vien 

ak\ nm, t iktai rankas stimu

eina žmogus keliu, 
pažemiu geležine lazda 
piidu. Karalius klausia: “dul
ko tu velki tokia lazda '!

asz negale
ne! arėdamas 
Xevilkdamas

Mil
žinąs sako: • * kad 
cziau eiti keliu,' 
tokios lazdos, 
lazdos, nenusit urecziau ir vel
nias žino, kur nu>idaužeziau. * *

Laidoja kunus numirėliu pagal nau- 
Pigi kreko.

vvj9kiebi4.

ant peeziu ir iszkelia\’ 
liai supykę
gils nniiesze iii laiva ir karalius 
>ii visai' >aviszkiais
mon. Karaliui iszvažiavn>, an
tras karalius surinkus 
be stipriausiu 
ant laivo r ■ 
karalius mato, kad jau Ims l>l 
gai. Malūnininkas sako: 
bijokis, Im 
spaudės viena no>e.- 
piisterejo ir laivas, kaip voja 
nuėjo. Paskui \’el mato,

M a I nu i n ka>. kaip pu>

i jausia mada.

kareiviu,
da ugy- 

sed

I pristato . Ųųtopiobįliuij.. 

reikalams.
e i

Parduodu visokius paminkius, dide-
n pasivijo ana. » zi> jjus u. nz pigiausia prek«, to-

11 -

“nu- 
viskas gerai. ” l ž

del jeigu pirksime PQMN1.NKA tai 
kreipkitės pas niape, nes asz galiu ju
mis pigiau geriaus parduęti negu kiti.

Zllil pszli 333-335 W. Centre St. Mahanoy City

A. RAMANAUSKASpn (
LIETUVISZKAS GRABORIUSsi veja.

terš isz abieju no>es >kylin, lai 
kaip isz armotos >zuvio nu- Į

*

BALI Kpufys

I >

Ball-Band4 4 > »

Parsiduoda pas didžiuma krautuvninku.

u N narni kuriu užmoka milijonai už ru&į

I

1I

1

r. .*'■ 

if '

“Ball-Band 
kaus darbo.

Apsiauk pora, 
jie.

Pamatysit kaip jie ant koja tinka, 
Yra smagus smagiausi su kuriais dirbote.

ap-

V
■ 

p e’ p

Padirbti del Arigliakasiu

gaminai Čeverykai padirbti del sun-

Mishawaka, Ind,

LOPAC

4

ei- ■ | i UM.

Prailginti puspadžiai ant “Ball-Band’’ (Rambiuos 
Boles) kasyklų darbininkų čeverykų yra didelis 
apsaugojimas nuo aštru briaunų akmens ir anglies.

('.alite gaut “ Ball-Band ’’ Čebatus, Lopac 
Himiner baltus, raudonus ir juodus. 

Žiūrėkit del Raudonos Bolfis.

’*/ S į 1 .
M 1 t

Paklaus pamatyt “Ball-Band’’ guminiusčevcrykus 
čionai parodant Lopac ir Himiner pažiūrėkit kaip 
jie padirbti.

» ■' LiM

KAiš y «

rd'L.
Ji/ j-V '

1 *'

BAND

VMS
loke ir daugiau nusivijo. 1 r teip 
karalius laimingai pargryžo 
savo karalystėn.

(TOLIAUS BUS.)

MILL & PATTERSON STS.,
ST. CLAIR, PA.

laiminėtai lar*io|hIszbalsamuoja ii- lartiofn mirusiu* 
'ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruo- 
iszia nuo papr>scziau*iu iki prakil-

Parsamdo automobilius del 
kriksztyniu ir

ir-

n uo 
n iausiu. 
laidotuvių,

; kiliems pasivažinėjimams.
Bell Telefonas 1

veseliu,

O I

ft
4

Lehigh Valley
EKSKURCIJA IN

Niagara Falls
Subatoj, 26 SEPT. !

$5.00

FAKTAI KURIAS PRIVA
LOTE ŽINOTI.

Doleris yra ju.su geriausias 
prietelis. Mokslas yra galybe. 
Jeigu žinote kaip czedinti do
leri, jus visada galit® turėti 
prieteliu.
kokio tavom kuri mes parduo- 

ateikite o suezedinsite 
Parduodame visokiu 

reikalingu 
geležiniu
mažių karpetu, fonografu ir 1.1. 
Teipgi visokiu didumo sietai 
del langu ir duriu.

L. WASCH (Yvaskevicrius)

gy vtmo,
Bernas viską 

sa\’o 
ta

Bet timmi 
gyvenimo 
krypt imi. 

griežtai 
jo neteke- 

smarku.s 
gvslose

kaip
ūkyje ir tikėjosi, kad ji ji |
ims sau uz vyra, 
baisia i apsivylė : ji 

pasuko kita 
Rugpjuezio G diena ji 
jam atsake, kad už 
siaut i. 'Tas jam buvo 
smūgis: užkunknliavo 
jaunas kraujas, pasid<‘jo \ idu 
jine kova, protas aptvino ir, ta 
paezia diena jis nuszove savo 
meiluže ir pats kėsinosi misi 
szauti, bet nepavyko, tik snn 
kiai susižeidė. Rngjįjuezio 7 d. 
ryto garlaiviu 
nan in ligonine.

vai ra

sau

n uszove

iszvežtas Kau-

LIETUS PADARE 
DAUG BLEDES.

Pumpėnai, 
Liepos 4 ir 5 d<l. 
labai daug, užtvino ne tik pie
vos, slėnys, bot ir laukai su va
sarojumi. Toks potvynis pada
ro nemaža nuostoliu. Vasaro
juj, daržai rnirksat vandeny; 
ypacz bloga bulvėms. Žmones 
neatmena, tokio putrinio.

Birža 
ežia palijo

ir

Mishawaka Rubber Woolen Mfg. Co.
4<‘»o Water Street

e
apskr. —

IN TEN IRI 
A DG ALIOS

Treinas apleis Mahanoy City 9:50 
Petnyczioj vakare, Sept. 25

Pribus in Niagara Falls 6:!5 Su- 
Grižtant apleis Nia

gara Falls 4 valanda.
b«to« ryta.

Railroad

SKAITYKITE SAULE

1

i i
I

1

Jeigu reikalausite

daine, 
pinigu.

naminiu rakandu, 
daigtu, klijonku ir

Upholstering and Hardware 
1139 East Mahanoy St

(Ant skerdynes, 12-tos ulycziot)
MAHANOY CITY. PA.

I 

b

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MAHANOY CITY, PA. 

-------- $--------
3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas, del jusu 
pinigus yra geriaus negu 16-tas Procentas be jokio 
saugumo,

MERCHANTS BANKING TRUST 00., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 

Dėkite savodel žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite
kaip thi pinigas auga su padauginimu Procento.
.. ..  . .. . ........ .. .. ....................... ... .... . w .į......... .. ... ....
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^flargoji Deže
L

— Ka Limsta inanai daryti 
su juo Allardai ? 
savo padėjėjo.

O padėjėjas stovėjo 
manes ant laivo. Placziai 
skėtės savo 
kojas, jis stengėsi susilaikyti, 
nes po audros jura siūbavo ir

I •

paklausiau

szalia 
isz- 

trampas, storas

musu lai va.
savo 

o da- 
netoli

arti, vos 100 pėdu mus teskyrė. 
Laivai, bangu supami, szok i nė
jo ir dingavo vienas priesz ki
ta, lyg du szoka kluonai.

-- Pone Allardai, nuleiskite 
viena priekine valti, paimkite 
ketvertą žmonių ir apžiūrėkite, 
kati smulkiau ka sužinojus 

insa-

mano vyresnis 
mis 
musze

apie skęstanti brigą, - 
kiau asz.

Tuo paežiu momentu priėjo 
karininkas po-

Armstrongas: 
laivo laikrody 

keliu minueziu jis turėjo pra 
dėti budėjimą.

Man buvo 
nuvykti in 
pamatyt i. 
Apie 
stroga.

gerokai blaszke
Jisai drueziai pritaisė 
žiūroną prie vantų (laiv 
Ii") ir atydžiai lemi jo 
musu skęstanti, audros sudau
žyta, nežinoma laiva.

Tai buvo hritfo. Stiebas lai
vo per pus nulnuž.tns, ir niekas 
nepasirūpino kad- nukapojus vnpj"

Plaukti buvo netoli.
tas

nuo jo virves 
nulaužtos ios 
laivu kaip sužeistos 
sparnas.

Niekuomet neteko
baisiau nukentėjusio, audros 
sndaužvto laivo.

Vienok stebėtis buvo 
tris dienas bu v

ir bures, 
vilkosi

už tat 
pušku i 

žuvėdros

malvti

ko.
Pastarąsias tris dienas buvo 
munieziu, kai mos patys savos 
klausome, ar teks mums pama
tyti brangiąja žeme, 
szimt szeszias 
me ve i ra. vi- 
jeigu musu laivas vardu “ Meri 

” nebūtu buvęs vienas 
kokius teko 

matyti Kleido uostui, vargu ar 
Imtume gyvi liko. Audra nuti
lo, gerokai pagadinusi ir musu 
laiva: bangos nudraskė kai ku
rias jo dalis, bet kai jura nuri
mo, pasirodo ir mažiau laimiu 
gosniu nei mes.

Kad ir szitas. va brigas: and 
ros - iidaužyta.s. jūreiviu ap 
leistas, paliktas galingomis

Tris-de 
va landas suko- 

san.sumo link, ir

Kinkier 
geriausiu laivu.

‘ ūda n žy tas. 
paliktas

I ui ligomis, kaip aklas žmogus. 
Ižtat mos, 
baisia szalia
nelaime, nei nesiskundėme >a- 
vnja, ne^nej/h^įė sziitrpiu va- 
lanidu. į . ų {

Allardtin, ir lUlosokhis 
škotas, <loniingai tomijo maža 
laiva, o tuo paežiu metu ir ju
rininkai su.stoje laivo priekyje 
žiurėjo in nukentėjusi nepažin- 
"tama kaiinyua.

Ta vieta, kur mus miblaszke 
audra, menkai laivu buvo lan
koma, nes vri prekybiniu lai
vu keliai Atlante buvo kur kas 
toliau in sziaure.

deszimti dienu mes 
plankiojame plaeziojoj juroj, 
nesilaikydami jokio nustatyto 
kelio.

matydami tokia
musu isztikusia

Man rodo>i, kad laive nei 
gyvos dvasios 
mano ant rasai pa<lej<‘jas.

Asz padariau 
pat iszvada, todėl, 
no žmogaus ant laivo nesimato 
ir iri mn-ii ženklus neatsakinc

Jūreiviai, matvdami. kad «
laivas turi skėsti, tiirejo apleis
ti ji.

nėra. tarė

tokialygiai
kad ne vie-

te-
*e

pasvirs 
vandeni, ir skęs, 

juo kraszlu siekia.

JK ilgai nesilaikys,
*4i v o lėta kalba A Bardas. — 

Po keliu minueziu jis 
priekiu in 
Matote.

- Kokia ten vėliava ? — pa- 
k kuisiau.

Stengiuosi ja pažinti, bet ji 
visa sudraskvta ir susukta. 
Teip, dabar gana aiszkiai ma
tau: tai Brazilijf* vėliava, bet 
ji perversta.

Matoma, laivo inguia iszka- 
bino savo vėliava, praneszda- 

o paskui irm i laivo nelaime, 
pati ji apleido.

Hali but jie dabar tik ir isz- 
>edo in valtis.

Asz paėmiau padėjėjo žuro
mi ir ėmiau žvalgA'tis po beri
bes juros platybes, temydamas 
jo> mėlyna pavirsziu. Jura dar 
tartum, virė ir putojo audros 
insiubuota. Bet aplnkui nesi
mato nei vieno gyvo žmogaus.

— O gali but ant laivo dar 
yra gyvu žmonių? — spėliojau 
asz.

— Galima butu gauti atlygi
nimą- už laivo kroviniu isz- 
gelbojima, — tare jjadejojas.

— Priplaukime prie jo pavė
jui, ir stengsimės geriau inste- 
beti ka nors.

Pasuke atatinkamai laiva 
mes priplaukėme prie jo teip

4

menesi isz 
vadinosi 

koksai buvo 
vyru, apie tai 
rasti nepasiseko, 
ke in I joudona ;

Bachijos. Kapito- 
Teckeira, bet 

ikaiczius ingulos 
jokiu žinių su- 

Laivas plau- 
pažvelges in 

važmaraszczius suprnt.au. kad 
už. skestaneziu kroviniu iszgel- 
bejima 
galima gauti, 
pigios prekes:

uas ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU

< >.
Bingha’mptdn, N. Y. Pa- 

vietavo ligonbi^czuv dažiureto- • • t • ‘ i I * • • t . •

iszvažiavo grybauti ir 
tani namo, karas apvirto. Put
rimas dvi valandas dar gyve
no, bet mjre Szv. Vincento Ii 
gonbutyj. Žmona ir vaikas isz- 
s i gelbėjo.

gryz-

K a jeck a s- szo f e r i h,

nedideli atlyginimu
Buvo vežamos 
rieszutai, im

bieras ir medžiai.

Svajoti pameskite,
Ir to negarsykitv,

Niekam nesakykite,
Ba kaip valdže dažinos, 
Kitaip jums padainuos, 

Kur pipirai auga iszvarys, 
'Tada gerus laikus loki pa 

mat v.s.
♦ ♦ »

Ar žinote vyruezei, kad asz 
galeezia,

Tai jums savo duszia in- 
k vepezia, 

Kail kitokiu budu persim- 
tmnete, 

Savo pa.diiliszkus paprati
mus pamest umete.

Mums reike vieny lie je 
dai’bszuot i.

Kml polit ikieriai mus už 
Dosni nrvedžiotu, 

praszvt i, 
I ždirbta <*rnteli czedvt i.

Mes czion nieko kito 
darysime, 

jokios nradgaivy- 
sime: 

Sziadien ant to nustosiu.

i

!
d

d•t

* ' ;> t t J F

sužeistas ir gydosi pas broli. Ji 
policija kaltina “

” ir pastate po $1,500 
kaucijos, kuria uždėjo S. So
deika.

Kajeckas ir jo žmona yra ar
timi bolszevikams žmones.

jai ana diena pradėjo joszkoti 
pabėgusio pamiszelio isz tosios 
prieglaudos Povyla Paliloni, 
35 metu senumo Lietuvi. Paliu- 
lonis at begiąs namo po No. 27) 
Lake avė., sudaužė kirviu pe- 
eziu, fortepijoną, foimgrafa, 
siuvama maszina ir kitus na
minius rakandus, po tam skau
džiu sumusze savo paežiu. Da 
žiūrėtojai su paginlba palicijos

Tracey ui vežios, 
ji vela paikszt;

Musu korespon 
nepranesza

apie Paliuloni 
kiek iszkarpoji* 
laikraszczio gavome.

neatboja va
žinėjimu *

Pastarieji 
tik ka isz- buvo trapikinio ilgio rastai ir 

dėka jieuLs laivas neskendo. 
Rastai nors ir nepigus, bet to

kai! mes 
nebūtume galėjo. Be

s, ir po jiviiLs
fortapijona,

indomu paežiam 
apleistąjį laiva ir 

kas jame dedasi, 
tai asz inspejau Ann- 

ir nusileidau virve in

bet ri- 
mažas plotas perplaukti 

buvo sunku: teko gerokai pasi
kamuoti. nes 
dažnai

siuto ii’ 
dvieju 

bangu tarpe nematome nei vie
no laivu.

Besileidžiant i saule menka' 
szviete, per tat tarp didžiuliu 

tamsu

jokiu budu

tropikiniai

kie ilgi, 
iszkelt i 
viso to, buvo ir grynai prabaji- 
go> prekių, kaip
paukszcziai papnoszalams ir 
džiovinti vaisiai.

'Pik sztai, popierius bevarty
damas, 
raszteli.

f p

mažiuku

bangos 
atsidurdami

labaibangu buvo lanai tamsu ir 
szalta. Bet los pat bangos tuoj 
szviesdavo mus savo pavirsziu 
ir mes vėl atsidurdavom szvie 
soje ir szilumoje. Kiekvimia 
karta, kai galvatrekežiais kri 

dvieju bangu tar 
vien baltu 

savo galva ir 
netoli«‘S4' stovinezio brigo [nie
kinio stiebo virizuuele.

Bla.sz.komi galėjome

to valtis in 
pa, galėjau matyti 
putu aibes ties

Jurgis Osinskas, 33 me
nuo 66 Freeman St. aresz-

ji suome ant 
uždarydami 
prieglaudoje, 
(lentas

raszvta:

pastebėjau 
raszvta anglu kalba, 

kuris mane labai suindomino. 
Raszlelvje buvo sztai kas pa- 

Praszome las visas
senas Ispanu ir indu retenybes 
kurios priklauso Sautaremos 
kolekcijai ir adremotos Pront- 
futui ir Heimnui, Londone, Ox
ford g ve. patalpinti in tokia 
vieta, 
pagadinti ar 
staba daugiausia 
"ii < 
brangenybėmis, 
budu nolera talpinti 
ja galerų kas nors

Deže su dono 
brangenybemi"!

g vr.
kur negalėtu kas nors 

pavogti. Szi pa 
lieczia deže 

tono Ramireeo
kuria

d i Leira 
jokiu 

ten, kur 
atrasti. ” 
Ramireeo

Reti ir bran
gus daiktai! Tuo budu, ko gero

vienok galima butu nemaža ir dovanu 
inskaityti, kad brigas vadinasi 
‘ * Nossa * 1

kabink kabliu!

Schnora da Vitoria.
Plauksime pavėjui, pone,

— tarė mano padėjėjas.
Dailide.

■— Po minules mes jau buvome
ant sudanžvto laivo lubu.

pasirūpinome 
apsisaugoti nuo pavojaus, jei 
gu mums ant laivo besant imtu 
jisai skėsti. <> tas galėjo juk 
atsitikti, l’žtat dvejetas musu 
vyru stengėsi nustumti valti 
nuo laivo toliau. Ji turėjo but 
piruoszusi mums gelbėti. Dai
lide nusiuntėme pažiūrėti, ar 
daug vandens prisisunkė laive 
ir ar sunkiasi daugiau. O asz. 
Allardas ir dar vienas jūreivis 
apžiūri nėjome laiva isz vir- 
szaus ir jo krovinius.

Doke (taipas tarp dvieju lu
bu) buvo didžiausia liet vaike
— mėtėsi skeveldros ir visz 
toms narvai, kuriose tvaksoj< 
padv<‘s<‘ 
nebuvo

Pirmiau^ ia

< > tas

)
Valcziupaukszcziai.

viena dar 
buvo kiaura ir 
netinkanti Ma-

ne vienos;

iižsilikusioji 
plaukiojimui 
tyt, jurininkai laiva buvo a]» 
leido. Viena kajutes siena buvo 
iszlaužta. Asz ir Allardas in- 
ejome ir radome ten visa teip, 
kaip kapitonas ja paliko: ispa 
nu ir portugalu kalba knygos 
buvo iszmetylos sykiu su siga- 
roeziu pelenu krūvomis. Norė
jau pamatyti laivo dienyną, 
bet jo nesuradau.

— Atrodo, kad dienyno jie 
ežia ir neturėjo, — tarė Allar
das. Czia, matyt, buvo labai 
apsileido ir tingus žmones. Jei
gu dienyną ir turėjo, tai, mato

si! savim ininai, bus p.aome 
valti.

— Asz vis pasiimeziau tas 
ir žurnalus. Pa

klok mes
visas knygas 
klauskite dailides, 
turime laiko, — asz tariau.

Dailides atsakymas surami
no mus. Laivo buvo užtektinai 
vandens, bet kroviniu dalis bu
vo paplūdusį ant virszaus, to
dėl mums didelis pavojus ne
grėse.

— Gal but,
ir dulbsos vandenyje 

kaip vienas tu baisiųjų rifu, 
nuskandinusiu ne viena stipru 
laiva. •
- Taigi,

kad jisai visai

taigauti, visa lai iszgelbejus.
Asz atsistojau, rankoj popie 

reli laikydamas, ir buvau be
einąs. bet durys pasirodė mano 
padėjėjas Szkota-.

- Man rodosi, pone, kad 
ežia nevisa teip. kaip turėtu bu 
t i. — tarė jisai. Tai buvo žmo
gus rusezios ir szaltos iszvaiz
<
iszga> t is.

— Kame 
klausiau.

— /aiiog-žudystc, 
nai guli- 
siais

— (lai 
ros metu .*

(TOLIAUS BUS.)

los, bet dabar jo

<

poms

veide matėsi

In Iv kas.' pa

pone: te 
isztekeju

žmogus.
negyvas,

smegenimis,
jisai užmusztas aud-

Mahanoy City bus kožna Utar- 
ninka, 30 E. Centre St. ant
antro floro. nuo 9 vai. 

ryte iki 8 vai. vakare.
* .. . 1.1 (

X

si

Kreipkitės pas Dr. Hodgens
Philadelphia Specialist*.

Silpni, Serganti Vyrai ir 
Moteres.

Neserganti bet vis-gi ka tik 
pajiege dirbti. Nelaukite.

neskos,

pone Allardai, 
tamstai negresia joks pavojus, 
jeigu tamsta nusileidi 
a pa czion. A pž i u re kito
atydžiai ir nuspręskite,

laivo 
viską 
kiek 

mes galėtume iszgelboti krovi
niu. Asz tuo laiku pavartysiu 
saituos popierius.

Vbižinara.szczjus, koletą pasta
bu ir laiszkus peržinVejus buvo 

‘ ‘ Nossa Sohnoraaiszku, kad.
da Vittoria” užplaukė priesz

daugiau 
tik tiek,k a i p

isz AngILzko

Frackville, Pa. f Magdalena 
Navickiene, 67 metu, kuri gy
veno pas savo broli .Juozą Bo- 
bina ant 201 N. Broad Mount
ain Ave., mire Nedėlios vaka
ru, sirgdama tik kolos dienas. 
Velione gimė Lietuvoje, atva
žiuodama in Amerika bu daina 
mergina, pergyvendama czio
nais daugeli metu. Laidotuves

tu, 
tuntas už tai, kad plaktuku su
kapojo 
kausko, 213 Huron St.

— Salomėja 
Vien v bes

galva Romano Kuli-

Boržiet iene. 
” dir<‘kto- 

Jono Beržieezio sun 
kiai susirgo ant ajicndiritis. Ji
dabar 
coni^s ligoninėje, 
ckolas Av., Brooklvn. 
Petnvczia Dr. SelM’le

žinomi 
riaus p.

randasi Bethanv Dea
237 Št. Ni- 

Pereita 
padare 

jai operacija, kurios pasekmes
tuo tarpu dar nežinomos. —V.

mins nuo Chicago, ant Chicagt 
& Northwestern 
gyventoju jame 
500

Leoną, Wis. — Szis miestelis 
randasi apie 300 myliu in žie- 

) 
geležinkelio; 
randasi apie

daugiausia Francuzu, 
atsibuvo Ketvergi) ryta su baž- Vokiceziu ir Norvegu. Žeme ir 
nytinems apeigomis laetuvinz- girrios aplinkui miesteli ku
k oje bažny ežioje

raszt.

Newark, N.J. — Szv. 'Trejy
bes L i i‘t u v iu parapijos in vyko 
ekstra susirinkimas Rugpju- 
ezio 31 <|. parapijos svetainėje, 
raszo “Vienybe”. Susirinkimo 
vedejn buvo pats klebonas;

J. Mikalauskas. Susi
rinkimo tikslas buvo kaslink 
parapijos rengiamo 
Parapionu atsilankė 
žai ir tie patys 
dirbti; vos gauna pora isz mo
terų ir vvru. Susirinkimui bai- *
giant is, vienas parapijonas 
prasze kleboną, kad jam pave 
lytu pa-siaiszkinti, kodėl jisai 
buvo apszmeižtas isz sakyklos 
per kleboną Rugpjuczio 23, 
1925. Klebonas, supratęs, kad 

kliausvuHus bus JszkeltaH.
jokiu budu nppavėlino jam 
kallu'ti. Svetainėje kilo triuksz 
mas. Klebonas užgesino žibu- 

izejimui laukan. Parapi
jom! i liko patamsy su mažais 
vaikeliais. Vaikai inlwgo sve- 
tanen uždege žiburius. Klebo
nas, patemijes, kad svetainėje 
žiburiai dega, ateina su lazda 
ir szuni atsiveda; užgesinęs ži
burius, parapijom! izvaiko 
laukan. — V.

bazaro. 
labai ma 

neapsiėmė

TARjPAUA
..... e» • * ■ z * r ♦ t r "

Na, tai d a vis st vaikas,
Tai vyruezei ne kas, 

Ka daryti, <la yra duonos, 
I >a ni(lkas ne t tiri bėdos, 

Lauksime toliau. 
Ateis geri laikai, ne bin 

szlekoziau.
Juk, po -rniilku užstoja 

linksmybe.
Ba 1 uri t ruki kumpaiiiju 

galybe.
Didžiausp beda l»u s del fa 

brik u.

I
I

Ba jeigu ne I ures ;
T'ai turės fabrikus stabdyti. į 

Arba minksztus anglis kuryti.j

Dievulio "Veikai

I Jet u vo>

liepa

i » 1/. IdU H I I <1111 I < J I I I ( > t i J ’"S J ( | , 
angdiu kietu, |<j|n kartu daugiau pasakysiu,

Bet darbininkai iszlaikyti 
ga l<‘s. 

rod<»sllgos sZVentes

tas

rius

parapijom!

Chicago. ... Pereito szeszta-
dienio ryta apie devinta vai., 
kada Amalgamated Lnijos biz
nio agentai rinkosi in mitinga, 
unijos rasztineje, 409 So. Dais
ied gat., užpuolė juos valdžios 
slaptoji policija ir visus aresz- 
tavo. Aresztuota isz viso vie
nuolika asmenų. Kartu su ki
tais aresztuotrts ir Lietuviu lo
kalu darbuotojas, Kastantas

rios daugiausia priguli prie 
Lumber & Land ( 'o., 

kuri valdo didelius plotus gir- 
riu Wiskonsine ir Michigan 
st cituosią. Toji koinpanije turi 
insteigusi didele lent u pjovyk 
la (saw mill), prie kurio dirba 
apie 400 darbininku, teipgi mi
nėta kompanije turi didele 
ūkia, farma, panaszia in Lietu
vos d va ra, kuri samdo darbi
ninkus apdirbimui tos farmos. 
I ždarbei czion maži: lentų 
pjovyklos moka nuo $2.50 lyg 
$4.27) už deszimts valandų dar 
bo per diena, o ant fanuos mo
ka nuo 40 lyg 57) dolerius ant 
menesio su valgiu ir kambariu.

Randasi czion Lumber 
Į (’amp,, kur kerta girres, moka 
nuo 40 lyg 50 doleriu ant mene
sio su valgiu ir bnviu. Gana di
delis būrelis Lietuviu 
pjovyklosia kaipo “ 
d žak s. ”

Yra czion szeszios Lietuvisz- 
kos szeimynos, kurios turi sa
vo fannas ir neblogai gyvena. 
Žeme gera ir viskas auga ge
rai. Farmerei turėdami Ii uosi 
laika gali eiti uždarbiauti ki 
tnr. 'Turime 
bažnyczia ir mokyklas. Api 
linkę czion puiki, randasi upe
liu ir ežeru kur galima maudy
tis ir žvejuoti. Vasaros laiku 
suvažiuoja žmonių in vasarna
mius ir ant ukiu praleisti va
kari jes.

Connor

Wiskonsine

czion

kaipo
11 i rba 

lumber

kaip 
n<‘t u re".

Da kelis ūmuosius palauks, 
(> gerbūvio t ikrai sulauks.

Bet niekas negali žinoti,
1 r t ik ra i pasakyt i, 

Kompanijos ir ne apsilei". 
Pakol visu augliu ne iszleis, 

Ne paiso ant straikieriu, 
Ba turi prisipylia pinigu. 

Darbininkui gal butu ne kas. 
Jeigu szeszis menesius per 

šit raukt u st raikas. 
Geriau kur kitur važiuot i 
Kur k it ur kokio darbelio 

pasijeszkot i.
Sziadien sunku su kapitalu

* kovoti, 
Sunku varg"Zam teisybių 

savo gauti.
Ba visi virszininkai, sena

toriai — kumpiniai. 
Ar gali tikėtis gerai ?

Kur ir pas kA teisybia rasi, 
Kur žmogeli pasisuksi. 

Da ka mm savo meisterio 
giedojau:

Saule’* nusileis,

>

i r katuli kiszka
n-

f Mirė czion Ona Pranins- 
kiene, mylema pati taimerio 

po tėvais

Tai ir Ims gana,
Ba važiuoju pas Pinczota in

Harris burga.
Maut >traika užbaigtu 

Kad angh’kasiai savo ganiu.

$1,000 TIK UŽ 60c.

ALsiuntik mums 60c ir gausi musu 
stebuklingu žolių vertei tukstanezio 
doleriu. Ka tas tūkstanti* doleriu 
žmogui reiszkia, jeigu jis yra apim-

Del nekuriu “
Kol užmokesties neatleis.

Ba sauso,
Niekas neklauso,

Laikraszczio negaus, 
Isz nuobodumo žiovaus.

O kas užsimokės,
Sveikas skaityt gales, 

Su kureis jau nes imat y si u, 
Nes visados klabinau, bet 

dabar pasakysiu,
Vyruezei, “gud bai,” 

Be laikraszczio bus jums 
negerai.

I taC kokios nors ligos bei viduriu eu- 
' gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir invairiu nesmagu
mu apimtas. Jeigu tokiam žmogui ir 
auksini kaina parodytum, tai jam ma
lonesne butu sveikata, nagu taa auk
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs 
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai 

Į greit reikalauk musu vaistžoliu, ku
rios jums sugražins sveikata.

Vaistžoles yra nuo aekaneziu ligų: 
viduriu užkietėjimo, skilvio nemati
nio. nenoro valgyt, strėnų ir peesiu 

{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 nęrvu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c ir gavai 
musu gausius vaistus, taip vadinamu* 
“Nervu Preparatas.“ Nervu liga yra 

! labai blogas dalykas, bet musu Ner
vu Preparatas užbėga tai ligai kelia 
ir suteikia žmogui ramuma.

Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu tau- 
su žolių ir knygų kataloge. Reikalin
gi musu žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

M. ZUKAITIS,
25 (Jiliet Rd. Spencerport, N.Y.

patrūkimo.

Jeigu esate silpni, neryuoti arba 
turite kokiu 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 
nesmagumai greit paszalinti.
KRAUJO, NERVU IR ODOS—ligos 
visuose padėjimuose gydomi.
RUMAT1ZMAS—teipi gydomi.

Asz pasekmingai gydu katare, du
suli, bronkaitis, užima galvoje, pilvo, 
inkstu, pūsles, kepenų, teipgi lum
bago ar neuritis.

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

RODĄ SUTEIKIA DYKAI. 
Kožna Sareda, Ketverge ir Petnycal*
galima matyti daktara Pottsvilla, nuo 
9 vai, ryte iki 8 vai. vakare.

Antra* flora* Bau*um narna.

darbuotojas, 
Kai ris.

Nepersenai tūlas senber
nis apsirėdė velniszkais drabu
žiais ir, sako, iszrode kaip nu- 
piesztas velnias ir nuėjo nak
ties laiku pas merginas, kur 
trys susitarė merginos turėjo 
nusinuomav usios 
ir turėjo savo rakandus.

Kuomet velnias paklabeno 
duris, tai merginos nemanyda- 
mos nieko blogo, atidarė jas ir 
velnias turėjo proga insmukti 
in vidų. Merginos pamate, kad 

vaikinas, bet velnias, 
tuoj pradėjo klykti, rakti lyg 
nesavo balsu. Kaimynai išgir
dė paszauke policija, kuri pri
buvusi suarcsztavo velnią ir 
uždari kalėjimu. Dabar jik ne
norės daugiau loszti velnio ro
le. —N.

kambarius

ežia ne

k

Vilimas
4 S. CENTRE ST. POTTSVILLE, PA

KVITU knygele Draugystėms del isz- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaųs nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - - - 25c.

\V. D, BOCZKAUSKAS - CO.,
mahanoy city/pa.MAHANOY CITY, PA.

N

Brooklyn, N. Y.
Putrimas, 37) motu, isz 34 Hull 
St., Maspoth(», ana Subata bu
vo nuvykęs in 
apylinke pasivieszeti su žmona
ir vienu vijiku. Kiti du vaikai 
pasiliko namie, Maspethe.

Bridgeport o

m v lema 
Jono Praninsko, 
Vaiszniute, duktė Kazimiero ir 
Katrinos Vaiszniu isz Kveda
ru kaimo, Pakruojo valsczio. 
Velione turėjo 33 metus, Ame
rika iszgyveno 17) metu, o su 
vyru pergyveno 13 metu. Pali
ko nuliudimia vyra, tris sūnūs 
Joną, Adolfą, Keistuti ir (luk
teri Bįrula, teipgi tėvelius ir 
broli Anuprą ten pat gjwenan- 
ezius, kurie pribuvo in Ameri
ka 11 metu adgal ir pirko far
ma czionais. Lietuvoje paliko 
broli Antana ir dvi seseris 
Katrina ir Pranciszka (’hiea- 
g0, 
kapiniu, palydėta visokiu tau
tu žmonių.

Lai jai buna lengva szios 
szalies žeme loję tolimam sziau- 
res krasztelijo. -—J. W.

♦ ♦ ♦

Konetike apygardoj vienoje 
Nekurie valnamaniai kvai

lioja, 
Mat, lauke geru dienu, 
Ant kokiu tai atmainų. 

Sako jieji: už metu dvieju, 
Bus invales pinigu, 

Pilnus kiszonius prikimszimo, 
Kaip nuo tureziu at imsime.
Teip vyruezei, laukit ir sė

dėkite, 
Dantis ant lentos padekite, 

Bet. pakol tasai laikas ateis,
Ne vienam galas pareis.

Kvailei, geriau koki darbeli 
pradekite,

>

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikalą su musu 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelis.

II. BALT,, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Prez.
J. E. FERGUSON, Kas.

Palaidota ant ezionaitiniU S

SZV. MIKALOJUS VAGIM,

U ta minko Putrimaa, žmona ’ 
ir vaikas su Vincu KaįėękuVincu kajėęku

Diakas” pavogė ūkininkui J 
sūrio ir sviesto, o npyedamas < 
nukreipi nuo saves užhiėtima, 
isztepe burnas szventujU cerk
ve duodamas suprast kad tai »; 
jie sumigo, ukinijikas alėjas 
ant rytojaus in 
krtd pilna burna šviesto szv. 
Mikolo. Tada perpykias tarė: 

u- Nošthbetin^esfliėjauni- 
taį godus, bet seni

J

i 4

nogėdamas

AR KAS KENKIA JUSU SVEIKATAI?
Žinoma, tas yra labai svarbus klausimas.

Jus turite galvos svaigimą, akiu raibima, ausu spengimą 
Todėl Jus jauesiates ligotais.

Jaigu

• ir neturite apetito. Todėl Jus jaueziates ligotais. Jei 
norite būti sveikais ir praszalinti sveikatai pariszkadi-

■ janezius negerumus, tai vartokite nieko nelaukdami

SALUTARO STOMACH BITER!I
f

Nuęikite |n savo artimiausia aptieka ir reikalaukite «.
*
1g; jo, jei aptiekorius neturi siuskite uasakima mum, o mes g

Jusu reikalą vima isz pildysim kuonogreieziausiai.

‘" ‘ 8 SALUTARAS DRUG & CHĘMICAL C0
Chicago, UL
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Mikalojų!įk
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ŽINIOS VIETINES

ko turėjo. P

Po nominacijai. Dauge
lis nebalsavo noriais gana lai- 

o rinkimu rugoj**, 
buk juju kandidatas neliko isz-
rinktas, o tame patįs kalti kad 
wavo tautos žmogų neiszrinko.

Put nyezioje 
tauta pradės npvaik>zt inet 
\ o
si 7)686.

Nedelioje 
au!omobih*i prie Kolso su ne 
laimingoms pasekmėms.

aulomobiliuje
Szidi"/.k i>( .’)

Žvdiszka 
sa- 

Xaujus Metus kuris skaito

susidūrė du

SHENANDOAH, PA.
Praeita Subata mirė ge

rai pažįstamas visiems Juozas 
M ik ueviezius (McXevieli), 217> 
E. ('berry uli., nuo uždegimo 
piaucziii. X’elionis turėjo apie 

siinu 
)

Parimta isz Berwick; 
i r 
e > 

Ket vergo ryt a >u baž

Sznkotii,

Vie- 
vaziavo 

(iii
>avo sve- 

.1 noza
Mare Szukiiite ir

na m 
J UOZ.I 
bei tono, kuris veže 
ežius Prana 
Skerzinski,
Antanu N’aloni is/. Perth Am 
bo\, X. J., ant Lehigh \ alins 
stoties in Mahanojn idant pa 

Tam pa 
• ».*i

gi 
ežiam

i truki namo.
automobiliuje rad

AMERIKOS ISTORISZKOS KA RASZO GRINORIUS 
DIENOS SEPTEMBERIO

MENESME.
ISZ AMERIKOS IN 

LIETUVA.

Naujas Budas Spaudinimo Laikraszcziu.
/

PAJESZKOJIMAI. 4"r

•)
AD. . >

Rngs. K, 1 7!MJ m.
metus, paliko paezia, 

Juozą ir augytinia (Ina kaip< 
posimi 
dukters Trump isz Berwick
Brown isz miesto. Laidotuv 
at >i buvo 
nytinems apeigomis Szv. Jur 
gio l>;ižn vezio je.

S. A. Ramonai!is 
monat ) uždari*

banka, nes
užsimokėjo laikyt i.

Burini st ras 
is/.rinktas

Jiirgis (lataiickas
o ir Jurgis 

ant A udiloria ns.
A< loltas

ka

(Ra 
savo privati."/, 
tasai bizni" ne

vela liko> 
11 red' •. 
Sk \ ajer

M aga 1 i iu*;i 
ant toj" 

ant 
K u bili ii>

• ir 
Mare Zieniule ir Helena Stein. ('<>nnertono, 

Mahanojaus beg" 
automobilius M i kol" 
Potfsvilles •> kad 
laike lietaus buv"

Kz szalies
Kain i"Z

1a v aka ra

.(‘mail is 
\ ažinodamas

Antanu Kar

1 - Z 
au

Washing
ton *o Atsisveikinimo Prakal
ba. Su pagelba James Madison, 
\\ ashington’as pagamino savo 
a 1 sisvei k i n inio prakalba, kuria 
kel ino aispauzdint i kuomet jis 
at sil rauke nuo savo vietos K 
vo 4, 1 79.T m. Bet
prasze ne;it >il raukt i, 
tautos ir valdžios

I apo
m. jis atspauz

J urgi s
Imves isz Lietuvos in Amerika 
s/.eszi menesiai adgal raszo 
kane/.iai pas savo levus:

Raszyla gromala penkta die 
na Skeptemfi'o pas mano brau

Pirmiausia pa-

I Liczi nszovsk is pri-

se

< >- 
j<> 

pa si likti 
galva, ir vai 

i užrink t a s.

žmones

antru kartu
i7!k;
at sisveikinimo pra 
kalbėjo kaipo

< I ra ugas, 
pilii'cziai gitui

1 t

R ngs. 17, 
dilio >avo 

įkalba. Jis 
nas m\ limas

i »

i r
tiems, kurie

noru.

S0

gius gimines.
s ve i k i nu asz jus pono Dievo žo- 
džiais ir paskui biicziiioju jus

ne-
sv-

visu skaisezians veidelius, 
s ir-Ik a it omus t nks‘1 anezi us
kin. (I dabar jus man alsaky-
kite
amen.

ant a mži u amžinųjų

IJ

■«S
J. R. ,\ ugiist i rSzi I a L. K. limiter, dui *

t ■

> *

I

5,.:^

■ .

*' *

/

L

■

Wh|i

(> dabar
esu

duodu žinot, kad

geru drau-
I‘et ra Marcinkų, keli melai 

gyveno Ea"1 St. Louis, III. ir 
Joną Vilkaiti. Jeigu kas apie 
jutis žino, meldžiu praneszl.(76

J. Rudait is,
Brune, Wis.

Pajcszkau mano 
gu

R.E.D. N*o. 2

t

tTt
Pajcszkau merginos arba 

nas/.les kad i r
. ! k u ri m \ Iri u• .

i mo" ir "ii manim ap"iv
' -iino pa \ •■! k "la'

maszina iszrad
s/.vogerei i'Z Londono. Pirmiausia mergina 
laikra>zti po tam su pagialba

Ssveikas ir gyvas ir viskas 
man gend ('inasi isz Dievo los- 
kos. (iy Venn k a i p ponas, 
gan geriau kaip pas jus 
gai ir vyskupai.

alspaudina visa
fot ogra I i szko a Į »a ra tos

si daugeli kopiju. Xauja> isz,iadima> spaudymo laikrasz 
d.iug <Irukoriszk u

mn arba 
reikszt n mincziii, jis

‘ ‘ A meri koje. la isve t ari Imt i 
ūžia ik \ t a vicii \ be 
Uleile.

‘ ‘ Ta u t a turi f eisi nga i clgl is 
>i.

valia turi
pa

'I'arpo
sake:

pa paudže-
o \al- 
k 11 n i - 

u, geriu
daug lengvesni-ežiu lm> 

mas/.inu.
ir llf rei k e- teip1 "iii"! > 11 i 11 m

ir Pranu Jiis/kaiezi:i 
i s/, A >h la nd", 

bet tas Imv
aiit"in"liiliii, 

ma> ji ant 
kas ir

pa liek' u

>lidu< kelcx, fi-,.jin, 
abudu karukai trenkė m x icii'l uZ
kita 
ria i 
So,

sma rkei.

su
ir brolis/, k a

Kaili’
a p>i>a ilgojo 

y pat

o pasazie- 
nela imes. V i 

"> likos >n 
toje nelaimėje. Szidisz

s\
arti Park

u i
jam laisiiiis

sepl į'Ulos 
Žeisto-' 
kis ar \’adiku> liko • aresztavo 
tas nesenei už susidūrimą 
kilu aiilomobilium
Place už ka likos pastatytas į 
kaiicije ir atome 
lies tame laike buvo užsigeriąs.

Kliuksai diena priesz 
rinkimus, tai yra Seredoje de
gino kryžius po \ i>a> dalis pa 
v iet o. 
kita Ei ackville. 
Shenadori je ir 
ženklą", idant 
nusirinktu ta 
skirtos 
rink inio.

J11 <• z a s 
na m n s

I iena

norėjo pralenkt i 
• » greitesni' 

>111 cszk indą 
/.moteliu. Karpam*

J ii"zkeviezin> 
;i

Žema i 11"

iszs/.oko 
smarkei siisikrat -.

po freit u, 
bei a n t giliuko >n >1 < >jo in la i ka

i"Zt rauktas isz po ratu.

.m I a i k <■ i r 
pakliuvo

ir liko

I (Ii iea go.
l’it/.e l’odlcsak,

(Workman 
užlikosi r 

niii'Zli per nukritusi areoplana 
ari įmoje Aurora, III.

Viena sudegiii" miešti*, 
St. Xichola", i 

kitur.
v i "i K u k Ink

aut pa 
"U"i

PAJE8ZK0JIMAS.

saka ra

Yra tai
a i

\ ietox .mt svarino
I III. I
I

St a n ke\ iezi u s ! 
t • i 1 •nuo .1 urgi" .1 a" 1J 11»I,Į i

pi i 1*11 s 
in mi<-sla l>irmavol i vaikii" Ka Į 
lalikis/kosia l»ažn\ c/iosia.

I ’a ra pi joną i 
ežį "t i n.i 

ka pine".

pii k" nuimi' nuo J urgi" Ja 
ke\ icziaiis už $1 1 .Si M).

Bis k u į »a.> ( ’ra ne

la ik",daba r 
Liet u v i -zk a >

A'/. (Ina And rioka it iene, pa 
Jono I .u’ 
yveii" p.»

Mobile, 

kaip

laisves

Tose

gera

A meri k ieezia i

o paskuti- 
atsisveikinimas rimtai per 

prieszais kares.

skolas ant

kiek 
s t e I k (•, 

Arielkos ir 
t a i

M i eg 
nori u: znpes, 

halioniu ir 
sznapso 
mes ge 
Iii sve

il- valgau
poreziapo, 
sasieziu.
Jemerikoje nėra,
riame tik muiiszaina.
ežius cinu kas vakaras ir namo 

Jemerikojpareinu kas rylas, 
da ug miegot ne >veika.

Miestas kuriame asz gyvenu 
toks < 

pa ra pi ja.
nėra, (ai jojame ir važiuojame
an lekslriko. Visi bizniai eina 
irgi lekst rikli.

v ra lidelis kaip Tauragės 
Jemerikoje

"kaitau lik angelė
lio j<

ir bažiis ežioj Liet n v i>zk u > j 
mokslus kunigai >ako tik ; 
noriams. A>z einu iii angelei 
szio ir >oi 
c i 11 a tik'

Į a I \ a ži no ja i >z
a "Z.

(i ;1 ZI e t a " 
k a >, I ui <i sz

> S'ecZ i 11". Vielų gri norius no-
grinorius. Net rįt |<ad a'/. pri>ira>zyczia in jo į

merginos
>u \ ieriu vaiku, 

g\vent i

pa >llsiide, ule ||c| s|| jais
gri j me r i I < o 11 a

1

t ai nia luitu

A rkliu

Kus. t a.
rkr>, in I Jot uviszkus I 

gri noria i arba tok' i ka į
k ra ja u >.

Va ka r a -z I u roja u 
triiiheli, ha labai 
dėjo. Sziadien jau e 
ir linksmas ba 
R \ t e i > i 11 in

seno

>zio

t ) dabar
aplankyti ir

a>Z |e- i
i 

>arma- Il
i a n! a d re

> I

ant far 
e>1 i. M a 

ežia patalpyta', 
Ulei n '•■1111111".

'O.

Krank Ka'iili-
Laekau auna ( '"imi v. 

Thorn Ii ii r>l, Pa.

A t >i >za u k i l e 
(7(i

sveiki mali"likit
at rasz) kil kaip t

dideli 
galva >kau 

u sveikas
gavau

ir paskui iii
]>ode.

jum pon,i< |Levas padeda. Ali
raszykit ka vPkia Ona Skvar
džiiibirzde. Tai bus ploni i ant 

(iiidbai visiem>,szi.n liell,
• i

i >žiodž Rach iishofski-. i

KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1, 
Su geresneis apdarais, preke $1.50 

W. D. BOCZKAUSKAS - 
MAHANOY CITY, PA.

i

Amerikonai Daro Saviszkai Venecijoj. PARSIDUODA FARMA.
l(i5 akrai geros žemes, viskas gerai

kaip žmogus teisingai elgia 
“Tei"\lie ir

valdyt i \ isa tauta, kas Ims 
vį/.dis kitoms tautoms kurios 

nepažį >1 a.
< I ienose

gerai žinojo kares baisumus, ir 
lodei Wa>h i ugi oil ’ 
uis 
sergėjo tauta
Jis sake “ militariszkumas nai
kina taika ir žmoniii linksinv- 
be. I /.deda baisias 
lant u. Tas skolas t nri mokei i
imt ik t ie. kurie karėje dalvva- 
v<». bet ir ju vaikai, ju vaiku 
vaikai, ir 1.1. Yra laLves ypa- 

priesza". Del taikos ir 
laime" Amerika yra toli

kil u tani u interesu ir ko
vu. Sn jom 
1 u rot i 
"Zll.

aiitfa-dera. Parduodu su viskuo, kas 
tik ant farmos randasi: su javais, gy- 

rakandais ir vi-
1 1
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■Ml
je-zkau >avo sūnau.- 
kaii' kuris pirmiau 
X". IC !•( h ul\ežios.

met a s 
ji 11 e ž i i n 111. M e h I ž i i 

apie į i zi 
nulindo 

praneš/.! i. 
Lithuania

Kauno Apskriczio, 
( ’zekes/.kes \ ;i ] s(-/ia U s 

( 'zeke>zkes m IC'-t'‘i K I.
< >na And rinka it ii-ne.

. :: n;
Jau kelinta

apie

(r 11nga
Lfi • r< »s
IIJH

I niek
I ai "i'/.aiikt ie ar ka" 

pra '/.a n ma n, joj" 
mot iin-liai 
En n*pc

\■i

HI I

p"l 11 i>zk;i i, net u ri 
geru d ra ugu arba prie 
l’okiu bildu neturėdama 

I ra ugu, ir net įli edama • Iideles
armij"', kuri
rin, ir net arėdama >vet imu in-

pageidauja ka-

triisoBMOt
k" ♦

Hį|

t įliedami j
sena' 
kada 

darbas l»U" užbaigta", iieba>x 
mnka i t urc" leiigve 
nes I 
kaipo

< i
i SJs )

i

leresii, knrie \ėda prie visokiu
bedu i r nesii"iprat imu, ji dran-

i"Z.kai g v ve na
joms

I rerkant
savo prekyl

iIfi
SUK

4

'iii pa "ii "i : 
t i k ra i 

amži ii" pa "i įsi 
Dalis kapiniu kuriom buvo nu

keli im-tai a d gal, ne už 
ilgi" l»ii" paszvcnt \ t"".

ANT PARDAVIMO
kapine'. i-zrod\

• \ lėta

pirktos

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

szankite in “ Saules ofisą.

Adamsonas naminavotas ant Szerifo 
Edwards ant Chief Burgess, Bekeris 

ant Kolektoriaus Taksu.
ant

f

kandidat u 
u urėdu at >i bu- 

I tarninke malszei, bet žino

Poli t iki>zka ma

Rinki ma i 
mie"to ir paviel 
v o 
uis mažai bahavo nori nt > ga na
laiko turėjo.
s/.ina liko" "iilc"zk inta paviete, 
nes Wyatt liko> "iimii'/das vi 
siir o m jojo \ icla likos isz

n re< Iii,
Gal
numos apgraužta kaula Lietu
siam" už j uju balsus.
| >a ži u re"i me 
i r ■

ateitoje >usipras.
i r

o gal
polit ikieriai siisimyle?

Ateitoje 
at Ivginimakoki 

ainiui už siisZclpima kil u.

i r

toms 
lino j u 
vedanf

>u vi>om> tau 
pardavinėjant ir

be baimes, ir
*a.

Rug>. 22, 1 77b m.

pa. I lale buv

mokyt ojo

ant Lon
upie-

(f
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aut papl"k"/ežiu valcz.iu ant kuriu valgo ir szoka. Lido, 
Amerikonu.

«i

1 a 11 k o daug

na n ja 
gar>i pamariovra

jauni versziai, 4 arkliai. 1
3o karveliu. 5 žąsys, 2<Hl

7 kambariu stu-
5 žąsys, »

vuliai', nmszinoniis,
kitai' daiktais. Turiu 17 karvių, 

Į isz kuriu yra 11 melžiamu, 1 olstein 
I buliu.', 
i , .I kiaulių.
1 visz.t u. iret i budinkai,
ba, \ n i o bose yra in vestas van
duo. Fauna randasi tik vienos mailes 

j atstume nuo miesto ir- geležkelio sto. 
! ties. Budinkai kasztavo $4,000 žeme 
velta $3,150, gyvuliai, maszinos, ra
kandai verti $3,000, viskas sykiu ver 

o parduosiu viską už $(•,-
800. Inmoketi teikiu $ 1,000, o liku
sioji suma reiks i-zmoketi bankui per

metus. Kas jrreitu laiku prirūdys 
150 dol. Esu pri

verstas viską pigiai parduot, nes no
riu tuojuus iszvažiuot in Rusija.

FRANK BARTAŽCZIUS
R. F. D. 4, Bradford Co.," Ulster, Pa.

I ta $ 1 0.1 .'>(),

«) <)
* > • )

kupeziu, tas jraus

paprotį laikyti baliukus;
vieta kur at>i-

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del vaikams.

\V. P. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAUANOY CITY, PA.

Preke 15c

V lėta 
rinkta" ant "/.(■rifo Adamsomi".

s n m 1) '/.e 
laksoriaii", 
rink t i Ta m u hm i" 
Gabiizda, ( oo 
mokslainiu direktorių 
\ ra ant lepiihlikoids/.ko 
to.

NEPAISO.

nZloji1 
dienoje, Britai New Yorke pa 
korė Nathan Hale, kaipo szni- 

o 21 met u amžiaus
ir kapitonas \\ash i ugi on ’o ar 
mijoj. Apsirengęs 
drabužiais aplanke visas Britu 
apsistojimo vietas
Island ir Manhattan.
>zes \'i"iis plianiis, grį žo atgal, 
kuomet buvo siiaresztuotas, ir 
jo cze\'er\'kuose rasta doku 
mentai kurie ji nuslidino, 
pakartas 
diena.
Im\'o
1 i k \ iena 
tautai. ”

Didelis

Bockeri Blew ant 
k"ii"iilm"iiai< i"Z

I
i miisii 

ir Slavokas j p

Ziurck
“tipis’

kokis

k ir S k cat h ant
V1>| ' >zii!.ia> ne

J iirgut i, 
mandras szum*-

U'Z grajinu ant l’"rtapijono
I O JI ne

likic I
t

rasta 
ji nusudim Jis

Xe\v \’orke sekanezia
paskui iniai žodžiaiJo 

“gailestauju, kad turiu 
gvvast i auknot i savo

- P.L.l.S.

DVI KŪMOS.

Allentown

SVARBUS KLAUSYMAS.

Ar busi tamista teip 
atidi pas mus ant piet Xedelio- 
.)'* •

Iszrado Naujo Budo Kornus.
geras

Feras
esu jau

) tas
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- IIm. Teisingai 
užpraszytas ■— ale kas Ims 
Iamista ant piet.

22 iki 26-to SEPTEMBERIO
$2-40

Dubeltavas Tikietas per 

Didžioji Diena 
Ketverge 24-to Septemberio

Treinas ajileis 
(>: I7> va landa 

ryte, o grįžtami apleis 
town 6:00 valanda vakare.

A r tas ponelis, ka t u pas 
ji triuši k įmini c, yra kataliku.'

E, lai badai kokis Lie- 
t uvis, ba vėl man liepe pasirn- 

svaro Liet u viszko

< > žiną i jog 
nn-gsta muzikos.

- 'Tai mat, ma

staugia.

V v ra <:
i no Rnžiiikia, jis matomai tavo pinti pusią

Demokratai iszrinko savo se- j grajn nepalaiko už graju.
1Island ;

sūrio...

Speeialiszkas
Mahanov ('it v

o grįždami

Dubeltavas 
Tikietas

-m;
k. 'TV

Allen

kaneziiis kandidatus: 
(kalvis) ant burmistro, Adam 
taksorins, Walters siipervaizo- 

(ant abieju tikintu,) 
biizda ir llah‘v ant konsulmo- 
nii, Dr. Holland 
ant mokslainiu direktorių. Mi- 
Janckas ant skvajerio likos isz- 
rinktas ant republikmiiszko ir 
demokratiszko tikinto apturė
damas visam miešti* 1638 bai
su, o Ryan 1796 balsu.

Tikra kova prasidės Novem- 
berio menesije, kada tai žmo

ni* republikoiius ar 
galima tikėtis, 

jog rinkimai bus karszti, nes 
polit ik isz k a 
atkerszvti už 
szima. Galima tikėtis, jog dau 
depnokratu bus iszrinkta.

Tik gaila kad Lietuvei nesi
laiko vienybes ir nepastatė 
daugiau savo tautiecziu ant

riu (bi

ir Whittaker

I 

i8

Phila. Beauty Shoppe’s
307 Schuylkill Trust Bldg. 303 Shenandoah Trust Bldg.

POTTSVILLE SHENANDOAH

%
į

Del spi'cialiszku pigiu 
ant kit u dienu ir dauginus in 
formaeijii

prekin

uis rinks 
demokratus ir

maszina stengsis 
Wyatt’o surnu-

ff

Moteres ir Merginos kurios norite turėti Puikus
Garbiniuotus Plaukus

(Permanent Waving)
I Ant trumpo tik laiko, Iszgarbiniuosiii jusu
| visa galva, tik už $12.50
& Pagal Saituos Naujautiua Budua:
g BROAD FLAT WAVE
g RINGLET BOTTOM! GVARANTINU!
g KVARBUOJU PLAKUS KAIP KAS NORI
g PRASZALINU PLAUKUS ISZ VIETŲ KUR
P NEREIKIA.
Z Mokinu kaip užlaikyti aavo Patogumą — Mokinu Diena ir Vakarais

PREKES ATSAKANCZIOS
MARY A. EAVENSON, Locnininke

BELL PHONE 145.W

1

g

pasiklauskite 
Lehigh Willey Stacijų.

Lehigh Valley
Railroad

ant

«

The Route of The Black Diamond

GEO. J. BARTASZIUS 
Lietuviszka Užeigos Vieta 

Arba Hotelis.

Pinigu ir Laivakorcziu Siun
timo in Lietuva Agentas.

NEW YORKA
ARBA

$5.00
Up-The-Hudson Upes

Nedelioj 20 Septemberio
Specialią trelnnw 8 u bat on naktį.

Isz Ryt©
Shaniokiu ............................ 1.00
M t. Carinei ........................ 12:59
Ashland ................................ 1:51
Shenandoah ........................ 1 ;30
Mnl\anoy City..........................2:19
Tamaqua ............................ 2:4G
New York (Liberty St. ar) 8:20 
New York (W. 23rd St. ar) 8:40

Pasažierai del Up-the-Hudson 
paims laiva apleidžiant Jersey 
City 8:20 ryte, 
isz buko.
GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo West 23rd St. 7:45 vakaro, 

"nuo Liberty St. 8:00 vakare, isz 
Jersey City 8:15 
senovės laiko.

Pirkite tikietus

tai

iHh A

M—1
T. (’. Kevitt isz Atbenia, X. .L, turėjo pasekminga iszra-

George J. Bartaszius 
498 WASHINGTON, ST. 

NEW YORK, N. Y.
Teleponas: Waker 4335

— —

vakaro pagal

> Ant~ _Geležinkelio

dima nauju kurnu kurie yra daug saldesni už paprastus kor
nus. Szie dvileka komai užaugo isz vienos sekios.

----------------------------------- ---- Į.............— . .....................-------------------------

NELAIMINGI.

Pati: ' 
ga!
szeszes vietas o turiu iaikif tik 
dol t riju.

Vyras: — Tai gali sulygini 
su mano nelaime, asz esu szia
dien užpraszytas in tris vietas 
ant piet, o po geru pušrycziu

Kokia asz mdaimin- 
ruriu sziadien atlankvtre

SUDE.

Vienas neteisingas papirkti- 
nas uredninkas užpykino žy- 

miolas sudžia, 
ba asz ponui

da, o szis tarė: 
mano no'szauk, 
pasakysiu ta, ka jums da ne
vienas nepasako. Ka teip? sa
kyk latre! — “
bai teisingas sudže,” ture žy-
VI Z"* Ib-h ’M « * 4

Nu pons esi la- * . įi

dili




