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submarina.
Isz Visu Szaliu

W. D. BOCZKOW8KI, Pro. A Ifr
f, W. 1OCZIOF8II, EliUr 37 METAS

DIDŽIAUSES ARKLYS DA 
VIS AUGA.

\\ isiirr, Xi'br. - 
arkliu ant svieto 

Lubber,

I >idžiau-i u 
bada i 
nes iii 
met u 

i r \ ra 
>a

A. K.

v ra

Pasažierinis laivas City of Rome trenke in
35 Laivoriai su laivu nuėjo ant dugno gyvam grabe.

ant 
arktis vardu 
laika paskutiniu dvieju 
sut nko ant 2(H) sva ru 
s 
žinima joju 
Poiitou. Szitas arkle- turi dau

) 

sveria

ant 
unkiausiu arkliu pagal pri) 

loenininko •r.

Tik tris laivoriai likos iszgelbeti.
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2D delnu augszrzio.
3.D2X svarus.

giau kai į 
sziadicii
turi tik peak is met u- ir da ne 
pa 1 io ve augti. “ Lu I >1 >er ’ * I m v 
r< »< 1 v t a -
v a Lt i jnsia.

ant
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GIRTUOKLIAI IR 
RŪKYTOJAI TURES 

MOKĖTI TAKSAS.
(i i rt nok -

nes trimis

pa I iei jo.4 
Ma-

SMARKI VĖTRA PRIDIRBO DAUG 
BLEDES, IOWA, STEITE.

VYRO PATOGUMAS PRIE 
ŽASTIS PERSISKYRIMO.

I ’h įladi-lphia. I Tieža-'t i - 
ne-utikini" .-žemi) ii"jr Gerai 
do Rrc.-e \ rn ta, kad v\ ra- \ ra 
per daug
i r joji i į Hiczi ule ( >na, I u re j< • 
je-zk<>ti per*isk\rimo nuo jojo

- < 1111 • 111 už 
laiky ma. Szta i ka < >nn 
-11 d Ž1111 :

‘ “ G ii"< l"t i na- 
\ \ra- \ ra 
imrinl ■> 
bei jisai 
n 111 >< m 1" 
kaipgi nenul 
tik pasirodo, lai pulkas kvailiu 
merginu ir bobų tuojaus ji ap
siaubia ir vadina ant geru lai
ku, ožmoki'diimi- kasztiis 
tuju pasiūt iszku laiku." 

Goraldas turi 2(> 
auksztas, szviesplaukis 
ra- *‘sz\ kas.

patogus 
pac/J ule

zmogiH, na

ir kad jai ir vaikam

pei
li H ‘ k a d < 

sa kr 
\ rd n -i"

H >>,

♦ *

kali H'Ji •

> 11 d z i. 111. m; 111 o 
patogu>, 

nesi l>;i reni, 
man, kad jam
gy v (•nimas. I r 
jeigu jisa i k u r

dali"'

>-

met us, 
ir tik

NUŽUDE SAVO VYRA 
KADA TASAI MIEGOJO.

t )-lik'>-li. \\ i-, 
br Kramer, 
pen k i u

Mr>. Phoe 
37) metu, 

liko.
motina 

uždą r \ t a 
n u žadi n ima savo

va i K n, 
kalėjime už 
v \ ro kada laša i miegojo.

Motile pa
\ \ ras a t ė ja -

ake szerifui, buk 
užsigeria^ 

ba i 
tam nznicte >u saikais 

n uszovi •

namo 
miin-zainia, -umu-ze jaja 
-i i, po 
laukan, kci -zimlama.- i 
mu jeigu drys >ugryžti.

Motfic manydama kada \ y 
ra- nžmig.-, pa-iimif karaluna, 
nuėjo ant vir>zau- 

priki-z.n t 
prie jojo 

abudu 
m icga nczH».

PRICZERIS PAKLIUVO 
IN BEDA.

I’il t - biirgli, Pa.

m j eg< > |< i, 
k a ra bi na 
pa leisdama 
szirdi

kur v v ra s 
I vi vamždini 

k rut ine>, 
-žilvius m

k u 11 i 
pavietavu de 
aresztavot i už. 

ateiviu nuo 
pen k isapie

nuo j u 
o k a

nuo jų
I )S

vaisiiniu bolidu. Kunigu

l’Mvarda.' 
< laike, P rot ėst o 111 >z k a 
gūži s drauge -u 
fiktyvu likos 
priga ud i mji ma 
kuriu isz viliojo
t ukstaiiczius doleriu ant pasta 
tymo kliubo. Surinkia 
ju pinigus nieko ne>ta(e, 
da pareik.ilavo adgal
savo pinigus, sake kad už ju 
pirko 
zis su detektvvu likos uždarv 
tais kalėjime.

VIETOJE SALDUMYNU 
PARDAVINĖJO 
MUNSZAINE.

N. Y.Brooklyn, N. Y. Jonas 
K ludzinskas, PIO Wythe Ave., 
laikantis saldnmvnu sztoreli, 
pardavinėjo vaikams kendes, o 
suaugusiems munszaine, pa 
kliuvo netikėtai in beda. Pro- 
hibicijos .įgimtas suuodęs kad 
Jonas paribį vilioja sztopa, in- 
ejas pareikalavo 
nas pasakė jam, kad tai geras 
sztopas, bet agentas jojo negė
rė, tiktai insipyle in bonktite 
kaipo davada, paėmė Joną už 
apykakles ir nnvede 
ttistrata. kuris našlute Joną no

saldunix nu
» vaikams kendrs 

munszaine,

drinksa, Jo

pas ma-

i.......................................... i

I .oiiiIon, ('onn.
•k I-land, 

pasažierinis
Pome ” pala i k e in su bma ri na j 
S o 1 kuri.- t iioj nuėjo ant du 
ii", pa si i m< lamas 
žmoni-, 
lame laik'r 
gia I bet a i -.

\aldže -leiigc-i visom paje 
gom iszgauli 
vir-zaus su \ ilczia, 
mmgi <la v ra gyvi.

La i v a- City of Rome plauke 
lame laike isz Savannah, Ga., 
iii Bo.-tona ir nepatemino 
kcnez.io .-nbmarino kuri 
kc m pat i vidin i.

su rasVa rgei

lg-
• » - .».)mi s<i\im

k u rir ant jojo 
likos i.-z

submarina ant 
gal nelai

plan 
pala i

ncla i m i ngiis 
gyvus, no pagal niioinoiiia ži- 

po nu
laug kloraid

REIKALINGAS NAUJOS 
MADOS SZV. PATRIKAS.
Kohler, W s. — Paviete Shc- 

boygano prisiduolii labai Szv. 
Patrikas, kuris iszgiiitu isz tc- 

kirmeliu kurios 
ii'žeme. Daržo 

ill's nėra
rinkti, nes moteres 

vietoje

LIETUVYS PASIKORĖ 
GIRRAITE JE; NETURĖJO 

SVEIKO PROTO.
Ansonia, ('onn.

i mi ant medžiu kirminus,
Xaikinda- 

, szio- 
mis dienomis vahlžos darbiniu' 

netoli nuo ežia

sunns
- W. K. Innesker,

I nu ėsk e r,

ves
kam jaise 
ir vaikai

nais daugybia 
laja aplinkinia

ant lauku pusta,
s

bijosi, jog 
morkves gali pagriebti kirmė
lių už uodegos. \’aikai eimi vi
duriu kelio in mokslainia o va
karais žmones sėdi namie 
sidaria visas duris.

11 \ vent o ja i yra
numes, kad kirmėlės turėjo pa- 
begt i isz farmos < 
genbergo, kuris
kirmėlių iszlraukdamas isz ju
ju triicizna. Dabar aplinkiniai 
gyventojai innesze 
prieszais daktara
kirmelinra farma uždarvtu.

ka rado girioj 
pasikorusį Jurgi Adomavieziu, 
kuris buvo jieszkonias jau nuo 
trijų savaieziu. Jo kūnas buvo 
jau \ isai sugedės ir jis pjižin- 

darapanas.
Adomavczius buvo dievobai

mingas žmogus, o 
pradėjo 

protas. Jo draugai
in Woodacres sanatorijo, kur 
jis pabuvęs kiek laiko prapuo- 

nebuvo jo-

Sil 
ria

už

tosios nuo-

I tas tiktai pagal
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.Nepersenei per
bledes ant

Paveikslas parodo griuve-iu-
mimu likos sugriauti ir daug

pridirbo
Iowa Stella, 
keletą

perejo 
deset k u

smarki vėtra kuri 
t ukstaneziu doleriu, 

arti miestelio Periu, kur szimtai 
gyventoju buvo sužeisti.

LIETUVYS PAVIRTO 
IN BANDITĄ; APIPLESZ 

DAMAS KELEIVIUS.
Antanaslaiku jam

paskui i ui u 
maiszvt is 
atidavė ji 

sanatorijo,

Vaka r
Lublinas. — Antanas Bor- 

daitis, Lietuvis, kuris nuo ko
kio tai laiko dirbo stiklo fab
rike Krasm»brode, staigai pa
mėtė savo darbu, pasiėmė dide
li kimbi, nul>ego in girria prie 
rubežiaus Zamoisko ir Bilgo- 
rajsko, pradedamas apipleszi- 
uet keleivius.

Prie kaimefnmružetii, užklu
po ant dvieju Žydelku nuo ku
riu. atėmė 50 auksinu kerszin- 
danias užmuszimu jeigu neati-

o-
apiplesze kelis gaspgdorius

-* 4 J*

#

laktaro 1*\ Pa
laike (langeli

mFu- paroda po miestą nusprens- 
pakorimo. Tukstan- 

prisi žiuri nėjo 
juos palicije

Ir ligi sziol apie ji 
kili žinių.

r p

Meksiko, Me.\. 
liai ir rūkytojai privalo neva
žiuoti in Meksika, 
kas pasirodo ant ulyczios su ci
garu, paperosu ar pypkia bur
noje, arba buna užsigeriąs, tai 
būna nuvestas ant
kur t uri mokėt i padot ka. 
tvt Meksikas surado būda atsi- «
kratvmo nuo niiobrodaus <irau- 
g<»-
APSIPACZIAVO SU

DUKTERIA 
KAMIN-SZLUOCZIO.

I London.
p u 1 k i n i 11 k o 

pusbrolis kunigaikszezio Rox
burgh’o, ana diemi apsivedė 

aszt noniolikos metu dukte- 
kamin-szlnoczio isz W’ev-

mouth. Pana Philis Pavev \ ra 
pittogi mergina, augszto moks
lo ir turtinga, norints josios tė
vas v ra kamin-szluocziii.

JUOKINGAS ATSITIKIMAS 
TRUKIJE.

Varszava. — Siuveczka Zo- 
fije Dybulska, važiavo ekspre
siniu trukiu in Koluszka.
rojo su savim gurbą kuriame 
radosi daug puikiu inezginuku 
vertes už GOD auksinu. Gurbeli 
padėjo ant sieto virszugalvi 
prie sėdynės. Sztai viena isz 
moterių sėdinti skersai, užte- 
miuo, kad isz gurbo kas tokis 
geltono iszteka ir suklikus pa- 
szaiike: “Vajei, dievulėliau, 
tam gurbe turi Imti kūdikis! 
Visi dirstelėjo aut gurbo ir bu
vo tos paezios nuomones, nes 
isz gurbo tekėjo kas tokis gel
tono...

Pasažieriai supyko 
bulskes kad veža kūdiki užda
rv tam gurbe vietoje paguldyt 
ji ant sėdynės. Niekas netikėjo 
moteriai kad tai ne kūdikis. 
Ant galo pribuvo kunduktoris 
kuris atidarė gurbą ir vietoje 
mezginuku gurbe radosi keturi 
tuzinai kiausziniu. Kokiu būdu 
gurbai persimainė 
negalėjo suprasti, 
stoties kas greitai pagriebė ne 
savo gurbą ir nubėgo in savo 
t ruki.
ŽIBINO ŽVAKES

PER 70 METU.
Brighton, Angdije. — 

mis dienomis 
Mrs. Kva Kvans, turinti 99 me- 

per 70 metu žibino 
atminties mirusio 

vy ro, kuris mire in pen
kis metus po juju apsivedimui. 
Senuke nuo tojo laiko degino 
po dvi žvakes kožmi diena, ne
duodama užgesti ne vienai, ka
da viena baigėsi degti, thojaus 
uždegdavo kita. Priek tam at
lankydavo kapa savo vyro kas 
sanvaitia. Nuo mirties savo vy
ro aplaike keliolika propozici
jų ant apsivedimo, bet visas at
metė.

DAUGELI PELEGRIMU 
KELIAUNA IN FRANCIJE.

Manchester, Angliję. — Atei- 
nanezia sanvaitia iszkeliaus isz 
czionais tūkstantis katalikisz- 
ku o ir daugelis protestoniszku 
pelegrirnu in stebuklinga 
Lourdo vieta in rFancije, kur 
randasi stebuklingas saulinis ir 
stovylas Szv. Panos Marijos, 
kur kas metas*buna iszgydyti 
daugybe žmonių nuo visokiu 
ligų. Lourde randasi tilkstan- 
cziai kriukiu kuriuos paliko 
pasveikia žmonis. Terp pęle- 
grimu isz Manchesterio randa
si apie dvideszimts ligoniu ku
riuos nesz ant nasztu. nes ne-

.-u bmari ne
< * < 
labai trucinan-

tai sub-

lai
-kciidimui kil
gazo kuris yra

antras dalvkas,

linini,

tl-, o 
marine oro radosi liktai aid 12 
valandų laiko.

PEKSZCZIAS APĖJO
200,000 MYLIU.

.\ew \ ork. Seplyuesde- 
-zimts metu amžia us J u ozas T. 
Mannix, ana diena sugrįžo na-, 
ino ai buvęs ’ pekszczia kelione 

myliu per 
Kelione jam

Joti t ukstanczius 
dvy Irka sklypu, 
užėmė aszt uoiiis metus, iszduo- 
(
I a i 
J iu>zas

lama- ant savo užlaikymo tik- 
du t u kst anczi us doleriu, 

visiems 
idant atbūtu

In t u k st a nczi us 
duot la 

-eii beriliams 
naszia kelione ir siisipažytu su 
vi-ais ka pasitiks kelionėje o 
juju gyvenimas bus linksmu-- 
m- ir apt ures dykai gera mok>- 
l;i ir žinos kaip ant 
vent.

MOTINA IR DUKRELE
PAVOGĖ 1,200 DOLERIU.

t 'Ii ieago. — Pet ronele I ai- 
zaiickiene. kuri turi tarnui ar 
t i moję 
d u k rele

sk und.i 
idant savo

NUMAŽINS MOKESTIS.
Passaic, X. J. Pradedant 

nuo 5 dienos Oktoberio fabri
kas Botiinv WOrsted Mills kur 
dirba 5275 darbininku, ir fab
rikas Garfield Worsted Mills 
kur dirba 925 darbininkai, nu
mažins mokestis ant 10 procen
to mažiaus, o
virsz-laiko arba 
bus numažinta mokestis ant 
procento.rodą

pa

l\ s - 
svieto gy

Knox, Ind.’, ir 
Mare, 14 met u.

josios 
I i k os 

aic-zta\otos už paėmimą 1,200 
doleriu i.-z namo Onos husz 
k ieties, 4002
avė., pas k uria buvo ai važiavia 
m svcczius. 
Imk 
kuparaus, kada
miestą su pirkinei*.

S. Maplewood

sako, 
motore paėmė pinigus i.-z 

ji ji iszejo iii

I vaszk ietie

PADARE TURTĄ
PARDUODAMI 

MUNSZAINE.
o. - Prohibi-

Dillon, užrakino 
anglekasius isz 

kuriu k ožiui s

Saint Louis, M 
rijos agentas 

du
Herrin, III., isz

daugiau kaip po

ka lojime

turi banke 
szimla tiikstiineziu doleriu, no 
riuts szeszi metai adgal abudu 
dirbo sunkei kasyklosia. Pra
vardžių butlegeriu neiszdave.

DIDELES UGNYS.
Newark, N. J. — Didele ug

nis kilo miestelije Alexandria. 
12 myliu fino czionais, kuri su
naikino keliolika bizniavo na- 

padarydarna bledes
135,1)00 doleriu.

San Diago, Calif. — Kliube 
X'ernon, kuriame gyveno patys 
tnreziai kilo ugnis kuri prasi
platino teipgi ant artimu na
mu. oadare ‘bledes ant 1.000.-

mu, ant

t irius kurir dirba 
over-t ime ’ ’ 

2b

SENIS UŽ MEILE 
UŽSIMOKA 15,000 DOL.

New York. — Baigėsi teis
mas tūlo (iŠ metu James’o kuri 
mergina Bauer, 2S metu, kalti
no, kad jis sulaužęs 
prižada ja vesti, 
turi savo 
prie

jai duota 
Pats senukas 
bet meilinosi 

raszvdamas 
Teismas pri- 

“ pa-

sene, 
merginos,

karsztus lai.-zkus.
teise merginai $15,000 už 
žeista szirdi ”.

r i

r nTuo tar
pa ji eszk o jo 

jaunikiu, kuriu 
J i sako, kad

Butrimai turi 
gerai ei-

VYRAS LIGONINĖN, O 
PATI JIESZKO JAUNIKIU.

Boston, Mass. — Priesz poni 
menesiu Jonas Butrimas apsir
go ir įszejo ligoninėn.
pu A. Butrimiene 
apsivedimui
gausiai atsiliepe.
jai reikia stprans r sieko vyro, 
o ne ligonio.
krautuve, kur biznis 
nas. Dabar p-uia A. B. apsidir
busi su krautuve rengiasi prie 
‘ ‘ veselios.

.Jonas Butrimas 
kaip nebūtu su jo paezia, bet 
jam priklauso didis sukrauto 
turto ir, kad ta turtą atgauti 
žada kreiptis pas teisėja.

KŪDIKIS UŽGIMĖ PO 
MOTINOS MIRCZIAL

Boston, Mass. — Miesto li
goninėj mirė Mary Cheney, 40 
metu amžiaus moteris. Ji buvo 
neszczia. Jai mirus tuojaus bu
vo padaryta operacija ir iszini
tas kūdikis. Per valanda ir pu
se jis buvo negyvas, bet paskui 

ir dabar gyvena.

i »

sako, kad

As y

J

vaikas in-' 
isz bleszi- 

garadžiuje, o 
kalbėjo, buk

b

ant

Vajei,
t ?

PAKARS 180 KINISZKU 
BANDITU.

Sliangh.ii, Kinai. - 
likos czionais pakarti dvileka
bjinditai už visokius prasižen
gimus. Priesz pakorimą atsibu
vo 
tuju ant
ežiai žmonių 
banditams kada 
vedė ant kartuvių. Pakorimai 
atsibus po szesz(is kožna diena

PASIGĖRĖ NUO 
GAZOLINO — MIRĖ.

Crbami, Ohio —- Harold 
12 metu sūnūs Edvardo Riffev
mirė nuo pasigėrimo gazolino. 
Per kėlės dienas 
kvepdavo gazolinu 
nes kuri stovėjo 
savo draugams
gazolinas duoda tiek linksmy
bes kaip rnimszaine. 'Levai vi
sokiais budais baudi' atpratyt 
vaika nuo to. Ami diena iszva- 
žiavo in sveeziiis, o kada su 
gryžo, rado Haroldu gulinti 
negyva

r m

sveczi us, 
rado
prie bleszines. Pasigė

rė jisai paskutini karta su ble- 
d i n gom s p7i se k m e m s.

B—- --------------- --- --------------------------

Paskutines Žinutes.
’1

tokis padėjo bomba prie namo 
k uri 

pryszaki namo.
London. — Ant Javos ma- 

Augliszkas lai-

McKeesport, Pa. — Kas

suardė

HaViimi, Kuba. - 
geležkeliu darbininku 
Knrikis Varona, likos

ant Dv-

tai niekas 
o gal aut

mirė
Szio- 

czionais

Prezi-

riosia dalysiu
i

Juozo Palmerio, 
visa

11
riu nuskendo
vas. Keli pasažieriai nuskendo, 
o 3.5 iszgialbejo,

V
dentils
unijos 
nužudintas per nežinomas ypa
tus.

11 Kvansville, Imi. — Neku- 
szio valscziaus

lavesi jaust drebėjimas žemes. 
Jau tai ketvirtas 
bet bledes nepadare.

Nanaimo, B. C. — Hu ute
ri u name kilo nakties laike ug
nis. Motina stengėsi iszgialbe- 
ti isz liepsnos keturis vaikus, 
pati pražuvo drauge 
kais.

11 Phihulelphia.

drebėjimas,

r

su vai-

— Kuopa 
dirbėju netikru bankiniu cze- 
kin apgavo daugeli biznierių 
ant 19,000 doleriu. Xet ir kėlės 
bankas apgavo.

1,000 DRUZU KRITO 
KOVOJE SU PRANCŪZAIS.

Beirutas, Sirija.
zai skelbia, 
praeita Ketverga muszy su su
kilusiais druzais t
FTey, in pietus nuo
Družni neteko 500 sužeistais.

Jo motina tuo tarpu miega jau Tuo tarpu paežiu Ernncuzu 
amžinu miemi ir niekad savo blcdos buvo — vienas nžmusz-

Era neti
kai! invvikusiame

ties Messi
Sued i jos,

atgaivint jis

t us, kuri 
žvakes ant
savo

in

pakol visus JSfl išžkars.

SUMUSZE PACZIA KAM 
ISZGELBEJO JO GYVASTĮ.

Paežius.
anądien toks asitikimas: 
vusis didžiojo 
Besson nutarė 
gala ir nuėjės in skiepą pasik 
re. Jo pati spėjo priimt d;i 
kol jis buvo 
virve. Pakaruoklis tri|> supyko 
kilti atsineres kilpa 
skaudžiai nioteri sumusze.

ROSIJE DIRBS 
DAUG VODKOS.

Moskva. — Valdžios arielki- 
nis t rustas mano padirbti atei
nanti meta 86,()()(),000 goreziu 

t urinezios

— Czionais buvo
Bu

ka ro kareivis! 
pasidaryti sau

< )-
pa

gyras ir nuplovė

nuo kaklo

arielkos, t urinezios savije 40 
procentą alkoholimis. Bus tai 
10,000,000 goreziu daugiau ne 
kaip szimet. Pagal szio meto 
preke, tai Rusiszka vodka at 
nesz valdžiai 450 milijonu do
leriu pelno, padotkas ant kož- 
no goreziaus po penkis centus 
atnesz 2(> milijonus doleriu pel
no.
SUĖMĖ DU BOLSZEVIKUS 

SU BOMBOMS 
MANDŽIURIJOI.

Harbinas, 
Kokis tai Rusk is 
kuris vra Soviatiidu 
k u ir Matvenka, 
l’suro geležinkelio, likos aresz- 
tavotais Pogranicznoje ir at
vežti in Barbina, 
turėjo sų savim 
sprogsi a nezio
liolika bombų ir 50,000 doleriu

Mandžiurija.

įduos pinigus. Prie Stanislav
Vo 
važiuojenc-zius namo isz jvmar- 
ko. Vieno gaspadoriaus IR me
tu dukteria nutrjiuke nuo vėžio 
mo. nusinesze in girrui ir suža- 
gejo bjaurei. Mergimi ant ryto
jaus likos .-iirastii pusgyve 
prie kelio.

\’<ddže iszsiunte kelis karei 
vius ant suėmimo puslaukinio 
Iaetuviszko bandito.

>ii rast ii

BOMBA ANT LAIVO 
BERENGARIJA.

London. — Isz Xew Yorko 
per radio likos nusiunstas ap
saugojimas del kapitono laivo 
Berengarije, prigulinezio prie 
l'unard Line, buk kas tokis pa
slėpė bomlui ant laivo, kuri ke
tina trukti, kada laivas rasis 
ant vidurmario. Kapitonasvidurmario.
perkratė visji lai va priesz isz- 
plaukent, bet ar bomba surado 

nenorėjotai to neiszdave, nes
i szga z< 1 v t | >a sa žie r i u.

»

Burlakovas 
virszinin- 

virszininkas

Bolszevikai 
100 svaru 

materijolo, ke-

I 

I

NUKIRTO SAVO DRAUGUI 
GALVA IDANT JOJO 

NEPAŽINTU.
Lublinas. — Penki banditai 

akties laike užklupo ant dva-n
relių (’zesno aplinkinėje įlaši
no. Laike apiploszimo isz kilu 
šio kokio tai nesupratimo terp 
banditu, nuszove viena isz sa

il raugu. Ant szaudymo su- 
i artimi kaimvnai kurie 

leido ugni in beganczjus baudi 
tus. Banditai negalėdami pasi
imti su savim savo dranga, nir 
kirto jam galva, kuria pasiėmė 
su savim, idant jojo niekas ne 
pažytn, o kuna paliko.

VO

pinigais. Burlakovas buvo pa-,J)e^°
begins, bet vėliaus suimtas ir 
su'pancziotas uždarytas kalėji
mo kuri sergsti diena ir nakti 
du sargai.

25 KALINIAI NUSZAUTI, 
0 11 SUŽEISTI.

Varszava. — Iii Kelecko ka
lėjimo arsinola insigavo 400 
kaliniai, paimdami daug amu
nicijos ir ginklu-pradėjo kruvi
na kova su sargais už savo 
liuosvbia. Tame kruvinam mu- 
szije pražuvo 25 kaliniai o vie
nuolika stržeido. Su pagialba 
vaiski) kaliniai likos apmalszy- 
ti. ir uždaryti perskyruosia. 
Keliolika likosmirtinai sužeis-

173 VAGONU MARKIU 
UŽ $30,000.

Viednius. — Lenkai visisz- 
kai atsikratė nuo savo popieri
niu markiu kurie turėjo maža 
verte, o kuriu vieta užėmė nau
jas zlotas. Valdže pardavė tu- 
jii popieriniu markiu net 173 
vagonus. Viena siuntini isz
siunte del popieros fabriko iii 
Vroclavą o kita in Bvdgosza
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Kas Girdėt
ka Guvusis prabaszezius Malin 
noy City, Pa., kunigas V. Dar 
gis, dabartinis kapelomis Se- 
seru Kazimieriecziu 

Pažaislyje.
Tuom laik apsistojo pas kun. 
J. Simonaiti, Brooklyne.

ISZ LIETUVOS
ria us

k 1 ioszt o- 
I Je! uvoje. 4 4

Rl -' It fif ,p H 
if 
p

■ * j,’
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Ana diena kunigaikszczinte 
Maria Teresa, 
kuiiigaikszezio Albrekto isz 
Wuerrtembergo, priėmė amži
na veliomi zokoninkes klioszto- 
rijr Benediktotni Kibriilgom*. 
Josios brolis, kuris y ra zoko- 
ninku tojo kliosztoriaus, daly- 
bavo ceremonijoi.

antroji duktė 
Albrekto

Pennsy Ivanijoi 
zavojo politikiszka 
kurios tikslu bus pastatyti ant 
tikieto tokius kandidatus kurie 
pritars praszalinti visiszkai 
proliibicija arba jaja pageryt 
idant žmonis turėtu goresni 

o di
lio! e.l i je

s u si organ i 
draugiu e

praszalint i

turėtu
Kaip girdėt, tai pacztine vai- ’alų. Szi l tarninka atsįluiv 

dže *zimet ne isžlcis paeztiniu 
markiu *u paveikslu mirusio 
prezidento XVil.*ono, ant atmiii 
ties apvaiksztinejimo jojo gi
mimo dieno*. Paežio \ irszinin- 

ir teip jau ran 
dasi už daug vi*okiu markiu 

paveikslais, jog 
žmonis nežino ar tosio* marke* 
vra Amerikoniszkos ar kitos 
kokios tautos.

kai sako, buk

su visokci*

ar

Didesiiiitosia miestuosia kur 
randasi milžiniszki namai kū
rinusia gyvena kaip kada po 
keliolika tukstanezin žmonių I 
ir toki namai daugeli kartu tu-1 
ri daugiau gyventoju ne kaip | 
kokis mažas miestelis, ateitoje 
kožnas turės *avije savo paez- 
ta.

Geiieraliszka* paezlori* New, 
užtvirtino užmanymą dvieju 
arkHektorui. kurie stato dide
liu* namu- ir paskyrė tam tik 

kambarį aut patalpinimo' 
Imt u 

-iim-tas m la narna kuriame 
adre*nntai gyvena. po tam iš
dalytas in paskirtas dėžutės i>z 

><l Vi i 
namo.

t»

uzma)i \ nin

siYsirinkimasdelis
Bellevue-St ra t ford Hi la del f i j<»i 
ant kurio suvažiavo delegatai 

szaliu Pennsyl\anij<
susijverti iii vįena tnilžiiiiszka 
organ izacije 

mete 
szlapiojo ’ ’

senatorius, 
legislat ura.

l*Z VISU

1926
l 4

pradėti Kovo
iszrink i m«»

i r

ir 
ant 
gubernatoriaus 

kongre.-mon u*
Klbda siisiorgani 

zuos vaistinis komitetas, tada 
tvers szakas po visus miestu*. 
Bjuras tosios organizacijos ra 
sis Governor Hotel, Harris
burg, Pa., nuo 1 Oktoberio.

Panaszus susirinkimas atsi
bus 17 Xovembcrio, Pitt* 
biirghv.

J. G. Brill, 
st rvt karius

Novein bėrio.

kurio

ra
I >arzt <».

a ut 
sa sVi

i n I a
į >avzl a *

kuriu isziminetii 
bv apleidimo 
daug parankiau,
(•zedytu daug laiko ir pinigo.

paczla, 
Butu tai 

parzta S u

Sudže Strong i>z Xe\\ Yorko 
aiigszeziausio sūdo, 
sės moterėles kurios

-ubare tai
P"

.sky rimui nuo -avo vy ru reika
lauje alimentus arba 
ant juju užlaikymo, o 
gai kur tokios poreles
keli- vaiku*. Sudže pa*ake. jog 
moteres tik geidže alimentų*.

persi

pinigu 
y pa t i n 
turi po

O 
ne vyrus. Tokioms moterėlėms 
greitai nubosta vy ras ir nori 
nuo jojo atsikratyti, reikalai! 
dumi vis alimentų. Ateit'eje su 
dže pripažy s aliment us 
tokioms moterims kuru
būtinai tojo reikalauje ir ne tu 
r i i-z ko i^z.simait vt.

tiktai
• s neat

Daugelis žmonių nuolatos už 
klau-ia. ka ženklina litaros ant 
automobiliniu lai.-nii Peiinsy 1- 
vanijoi. Keikt* žinoti, jog Penn- 
sylvanijoi skaitlis automobiliu 
pere jo milijoną, todėl idant su- 
mažy t numarins, antra* milijo
nas turi ant laisnu litara B. Pa 
imkim kad laisnas turi numa

tai ženklina ta 
<» jeigu da-

eitu lyg trijų milijonu, tai pa 
dųtu prie>z numariu- litara C. 
Ant kitu pusažieriniu automo
biliu lankei matome litara* X 
ir S. ka rei-zke, kad autoinobi 
lini- laisnas s
pardavėjas automobiliu 
ra S ženklina kad tas automo
bilius priguli prie Steito.

Kitos litaros priesz 
numera ženklina kiek locninin
ka* moka už automobiliu pagal 
jojo sunkuma ir teip: litara R 
ženklina kad automobilius gali 
pavežti mažiau kaip 2000 *va-

S, nuo 2000 lyg 2,999; 
3,(HM) lyg 4,000;

4,000 lyg 5,(M)0;
W, nuo 6,000 lyg 

Y, nuo 7,500 lyg
Z, nuo 9,(KM) ir daugiau.

Kožnas valstis turi
ženklus, kurie parodo sunku
ma automobiliaus, o Micliigauv 
milijonas y ra paženklytas per 
ž v a i gžd u t c.

Daugeli liežuviu
Babelo Bokszta, o tik 
liežuvis gali sunaik.vti vyro ar 
moteres gera Varda, suardyti 
szehnyniszka gyvenimą ir pra
puldyti žmogiszka laimia.

rius B42,62l>.
pat i k a ir 1,042.62b.

u t a ja litera yra 
o litą

la isn<>

ru;
nuo

T, 
l , nuo 

V, nuo 5,000
lyg 6,000;
7.000; 9.000;

savo

sunaikino 
vienas

Praeita Uįanimka ant laivo 
Leviathan atplaukė in Ameri-

(“ V-bes

B. Bei-

DIEVOBAIMINGAS” 
BROSTVININKAS.

” kor.) — 
Dusetų bažny-

brost v i n in kas
Kugpjuezio, ya- 

dvirarziu per Jas- 
ein-

anezia 
mok ine

I )liset os.
Kž.ernu ap.‘kr.
ežios
kauskas S d.
žinodamas
koniszkiu miszka susitiko

isz Dllselu panele
ir pavartojęs pajėga

iszplesze jai nekaltybe*. Ant ry 
tojaus t. y. 9 d. Kugpjuezio Du- 
sto.-e buvo “H• : ......”
dai. B.
kaltas Dievo
iii Dusetu bažnvezia

vo link.
Sako, ir Baisogalos 

apdaužė ant kapu, 
kad ne vieno dvieju darbas, o 
kunigai dar didelio trinkszmo 
nekele. Jau bobos plepa, kad 
priesz Seimo rinkimus daro 
provokacija, kad parodyti žino 
nems, kajd tai neva kairieji, so 
cialistai daro, sako, kad tyczia 
klerikalu pasamdyti faszistai 
at lieka ta darba, kuri stiver* 
per rinkimus ant socialistu Bet 
ko ju ir policija negaudo teip 
smarkiai, kaip kitus prasikal
tėlius, ir niekas nesuima.

kryžius 
matomai

rinkimus

Lietuviszkos Pasakos.
1 ’"f1

SURINKO Dr. J. BASANAV1CZIUS.
i------------ ----------Įic__________

XIII.
Apie Milžinus.

Buvo toks 
kaip ir kiti

1 1

llCfį JI

Pa-
pjovė ta avi, 
sau dailei pasivalgo 
padėjo in peeziu.

kas liko,

fabrikas 
dirba st ryt karius Filadelfijoj 
ir yra prezidentu tosios organ i 
zacijo* apskelbė: 
szio.* d ra il gu ves y rą 
dže pavėlintu 
alų ir palengvyti tiesas prolii 
bicijos. Musu užduoti

mi! politi 
kiszku urėdu pasakytu lic-iog 
ka mano < 
Nebijome nieko kokia Lu- 
me pasekme. Geidžeim* žnioiiiu 

užman\ m<*

os, 
idant

(

“Tikslas 
idant vai 

lirbt i iferoii i

M usu 
kandidatai

\ ra

laryti po iszrinkinini.
ta

page I bo- tame 
daugiau nieko.”

Jau lai ka
riai kurie 
<

polit ikie- 
prižada žmoiiiem -- 

birbininkams viską priesz riu 
kima. atvirai pasakytu ar dir- 

ar del

idant

avo ki 

lieso
ba del juju gero 
szeniau*. Proliibici jo- 
turi kaiiccz būti pagerinto', 
ne* kitaip tak*oriam- 
ir kailiu*, o 
resni abi. 
lai.-nu*, o
mums mokėti taksas.

Sniegines 
Baikauskas, 

avinėlis
« 

procesijoj. Kad nesutepus kry 
žiaus nesz\ arioinis rankomis 
apsimovė baltomis pir>ztinai- 
tems. Laike pamaldi) atvv ko in 
bjiž.nyczia ginkluota policija ir 
vrde minėta brostvininka 
bažnyežios, kaip Dievas Ado
ma isz Rojau*. Szis nuostabus 
invv kis dare keisto 
in esanezius 
nes.

Xu> ikaltelis, kol kas dar sėdi 
szaltuose mūruose, bet tikima 
>i. kad kaipo brostvininka ku
nigėliai iszl i nosims 
blogos padėties. Znmes stebisi, 
kad ir bažnyczior tarnai negali 
be panasziu daly ku apsieit i.

BAISI AUTOMOBILIO 
KATASTROFA.

I’ries/, kelias dienas aut plen 
to tarp Sziaidiu ir 
v y ko baisi nelaime. P. 
no keleiviu 
vairo -ugexlimo visu smarku
mu užlėkė ant. medžio ir apsi- 

Automobiliu važiavo 3 
keleiviai isz kuriu du užsiimi 
sze, būtent, Pagirskis, geležies 
prekybos Sziaulin skyriaus bu 
galteris ir Sziaidiu 
Kiibinszteinns.
Sziaidiu manufaktūros pirkly 

*. tap(

verte.

* i atlai
kaip ne
atvyko 

lal\ vant i

NEKALTAS.

10.
sitiveczius. Jisai, 

siuveeziai, vaiksz 
cziodavo po žmones siudamas.
I’žejo jis in loki dideli dvara 

ant ilgo laiko darba. 
Eiline dvare buvo labai (lidelis 

tam sode buvo dvide-

ISZ

inspndžio 
bažnyczioj žmo-

r z tokios

Kėlimu iii 
I teniso 

automobilis 
sugedimo

del

( )

gyvent oja* 
t reczins.

s
sunkiai

Automobilio szofe-
lllllllp- 

jeigu turėsime ge 
saliniai mokes už 

laisnai paleng\ iu-

Xew Jersey 
szimet pasidaugim 
kaip kituosią 
\ lenam Augu.-lo menesi įt
inę sau gy \ aslis 38 y palos. Vi 
so mire 3,2 
442 buvo vaikai.

savžudinst o- 
» daugiau m* 

mvtuo.-ia. Tik 
ate-

58 y pato- i-z kuriu

Ga rsu* a k toriusViudniu>.
b'ranz Molnar, sutiko užmokėti 

paežiai nuo kurios jeszko 
m*t 31) t ukstan

il jiji jam duos 
prie jojo 

-- Daugeli moterių su 
tiktu už daug mažiau kad ga 
lėtu atsikratyt nuo savo sunke
li \ bes.

savo 
persiskyrimo i 
ežiu doleriu jei 
liuosybe ir daugiau 
uekibs.

t f 
r>

*

FLO ELECTRIC C0.
(F. D. Boczkautkaa, Locnininkas) 

312 W. PINE ST., MAHANOY CITY

UŽVEDA ELEKTRIKINIA 
SZVIESA

jin Namus, Sztorua, Mokslaines, Baž
nyčias ir kur tik yra reikalinga

I Elektrikine Szviesa. Teipgi parduoda 
FIKSCZERIUS 

(LIKTORIUS)
1 pigiau ne kaip gausite sztorosia. Už
veda varpotus prie duriu, taiso elok* 
trikinius prosus ir kitokius elektrikin- 
ius intaisus. Ateikite pas mane jeigu 
manote užvesti ssviosa arba permai
nyti savo narna pagal naujausia siste
ma o as* mielai suteiksiu jum prekes. 
Apsiymts isspildyti didelius kontrak
tus ant apszvietimo Saliu, Mokslalniu 
ir Bažnycsiu. Duokite pirmybia savo 
tautlacsipi pakol oj*lt* kur kitur.

FLO ELECTRIC C0.
>11W. FtNE MAHANOY CITY

Szl ia pobersk i 
sužeistas.
ris irgi lengvai sužeistas.

Automobilio savininkas
Lvnisonas tapo ares/.l uotas.

VARPAI. 
I

Greitu laiku iszv\ ksda in Soj 
vietus Lietuvos ingaiiotas

I’:
L
X 
A

n

advokata, katras 
iszleisino ji prie.-z .-ūda : Dėkui 
ponui advokatui. Ar jau asz 
esu teisus.

K uol i k ria usci. I ’ei t i k ri 
nau sudžes, jog ne tu pavogei 
žiupona.

Teisvbe. Ale ar galiu asz 
SU juo nesziot.

Vagi* iii

Ar jau

ir gavo 
*

sodas, i
szimls dideliu milžinu. Dagir- 
do ta- siuvėjas, kad iii ta soda

— * * .11I a ■
lo vaisius. II

O

niekas negali ineiti 
mėgdavo so<

t

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 
Gatavas

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
J60 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa- 

žmoguspnus kokius 
gali sapnuot.
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

W. D. Boczkauskas-Co.
Mahanoy City, Pa.

liausiu avi, galėsi iszsirinkt. 
Boba su didele malone ant to 
tinka. Xuejus avi iszsirinko to
kia apsisnargliojusia,
mislijo, jog ta riebiausia.

prisivirė mėsos, 
. o

l žsi'norejo
jiem ir \el valgyt. Kalvis sako: 

, nes 
noriu valgyt!” 

Xnejus boba atuesza; žiuri kad 
tik vieni gry ni kaulai 
sos. ( Kaip ta avis buv 
v us, tai įneša ir 
karsztam peeziuj). Kalvis bc- 
go iii peeziu pažiūrėt, ka* mesa 
nuo kaulu nugraužė; nieko ne

tiktai 
iszleke -

eik, boba, atneszi mėsos 
jau asz labai

4 ė

pamate, 
cziaus

be me- 
o sudžiu- 
niidžiuvo

lllllse

ba i
gai besiūdama.- jis vis mishja, 
kaip jis galėtu obuoliu prisi

negalėjo 
gerai 

kas liko, tai
• iii kiszeniu ir nuėjo in 
Bevaikszcziodamas po 

paukszltika ir 
iii kiszeniu. Nuėjės 

skina
> vienas milžinas

ko t u ežia po mus soda skini 
pastūmė su ranka 
net per vy sznio- 

Ko szokilie 
-“Tai kad

valgy t ie 
iszkelltel.
sz\ iežio sūrio, 
ii įsiliejo 
soda. I 
soda pasigavo 

» 
v y szma, 

vienas

ta insideji 
pas 
A t ej< 
4 4

> ’ ’

niekaip 
Pasivalgo

o

I*/, pe- 
jis ir pa m i-Ii 

jo ant tos muse.-, kad ji
I )idei pei py

-liede
nuo kaulu nu*; 
ko ant tos niu 
boja, kur ji nut up.-, 
nulupę ant bol 

; griebės kuji, kai|
Boba

sa.
įsės, ir Ji.-

H >S

I 4

U/Jllllsze,

ja n • la

s i gando matydamas dvylika 
tokiu dideliu vy ru apie ji sto
vinti su rankom iszkeltom. 
Kalvis pasiraiže ir suniurnėjo; 
milžinai praszosi wakyijanp: 
“daryk t n su mum ka nori, tik 
gyvastį mum palik!” Kalvis 
matydamas juos

“asz noriu, kad tuo 
jau vienas kita surisztumet, o 
paskutini asz pats surisziu, ir 
a.*z jus turiu pristaty t ponui.” 
Milžinai tuojau griebėsi vienas 
kita riszt kogreieziause, kad 
tik katras nebūtu paskutiniu— 
bijojo, kad tas peni ruožte i ne
suveržtu. Suriszes paskutini, 
pa.-iemc lazda ir varo pas po
ną: atidarė ponas toki dideli 
-klcpa ir, suvarė milžinu*, už
rakino. Poną- tam kalviui savo 
prižadėjimu

I i-z.-irink<»

su

sius, sako:

t

palik!” 
nusigandu

iszpilde: 
palis arka,

v vszne*. 
sa ko:

kalvis
parsi-

>aliu, kaipo po nu
l a iiin.-e 1 kvietė *a\ <» jauna paezia; 

pa ! keli* dideli Ik a k t o-; u

|ixi> lai imi lindimu link.-mvbe. Asz ir ant
to baliau.- buvau, geriau ir vai 
giau, per barzda varvėjo, bur

' no j niek 
i r eina i

l'ŽrJ
pra.-zo \ aigy t. Į 

Davė jam rnksztaii- pieno, pri Į 
pyle dideli bliuda, o mii-e- vėl 
apie ji lenda, kad jis ju negali 
apsigint ie. Pasėmė 
szaukszta rnk*ztaus pieno, pa 
k re t e aut stalo < 
prie I 
e( 
no ma t y t. () ji - ant m u-i u v i - 
iideli piktumą turėjo;

Įeina, kaip duos iii

se i!
pa leke.

Palaidoj 
ka turėjo, iszpardave, 
iii svietą mail vt i.-, 
toki uk i ninku,

< i

I)

bobele;

l;i mii-c

daiktu

< > P«'

K<> neturėjau.
(TOLIAUS BUS.)

ANT PARDAVIMO

Nauji namai Frackville, Pa. 
Preke $4,600 ant lengvu iszmo- 

Teipgi lotai minėtam 
Apie dauginus dasiži-

keseziu.
pilna j mieStc#

nokite ant adreso.
•lu>; V. Lapinskas

"| 601 W. Mahanoy Avė.
Mahanoy City. Pa.

vysznes. 
siuvėja; tas 
medi pers/.oko! 
įi ” ta re milžinas
I u toksai drūtas, tai tu bandyk 
per.-zokt!” atsake siuvėjas. 
Milžinas szoka, szoka, ne iii pu 

neiiiszoka! Milžinas misi 
ando ir nuėjo pasivadyt savo 

kilus visus draugus. Alėje pa* 
“eik visai isz 

kad ne tai.... — ‘* I’ažiu
* drutesiii!” atsa- 

eime, 
“Galim, 
akmeni i*z- 

mete iii aiikszti; akmuo net 
d\ieju valandų nupuolė! Pas- 
k ui reik ir siuvėjui mest ir 
buk jeszkodamas akmeni, 
euio isz kiszeniaus pauk.-ztiika 
kuri bu\'o
auk.-ztvii. Žiuri, žiuri tie milži
nai, kad teip ilgai nenupuola; 
perėjo jau
vis akmuo nenupuola; jau mil
žinai pradėjo ir nerimuot, kaip 
ežia su j’uo bus! Kitas milžinas, 
paemes akmeni, sako: “žiūrėk, 

suspaudė, 
kad t ik iii miltus pavirto 
veja.- i*zsieme i.*z kiszeniaus 
sūrio, kuri buvo insidejes (mil
žinams rodėsi, kad baltas ak
muo,) kad suspaudė, 
vanduo per pirsztus iszsisunke! 
Milžinai su baime nusistebėjo, 
kad isz akmens g 
iszspa ust ie ; jiems 
tai reikia neinsakyto drūtumo. 
Vyriafises isz j u sako; “dary k 
su mumi, ka nori, tik gyvastį 
mums palik!” 
“a*z noriu, 
visi kanuogreiyziause

fit sake

se
< r

siuvėja jie sako: 
f)

resim, kairu
k c siuvėjas.
kuom galetis!
Paemcs milžina-

“Tai
s 1 1 t

už

.l»s
isz-

lel mušiu.
pieno pripuolė

11

o pieno pripuolė ėda. 
la, kad jau nebuvo ne to pn

I

sės <
va mušiu, ka pieną
visas ir užmtisze!
ka<l net -zimta

>\ k užmiisze!
•
nor 

atgrieže.
teip:

I-Ztlė
ta km

i (t.f.)

Ic, run* i »
O, ,

sept y ne.-de

(U

I ’a*kait

O * i—   * ■»*» ■■ ••• t m i—in i

Liet u viszkat Graboriui

K. RĖKLAITIS
i r 

net
-ziint* ant 
elne ji isz 
rims, kad 
apmaudu 
ant popierele

syk nukiiM szimta septy-

to 
.|i>

lidelis <
Pa

Ižia ug- I

syki aut ju i
I

Pa sirasze !
“a-z galiu t

t .aidoja 

nau ja u-ia 

Prieiname

pairainumirėlius 

mada ir mokslą.
prekes.

516 W. SPRUCE STR., 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefvnaą 1 l‘J

----------------------------------------------- --------------;

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABOR1US

IR BALS A M U O T OJAS
....

t’itt 
nes'deszimts gaivu su delnu: te 
gul ka* nori 
bando!” Ta 
už kepure*. . ........... „ (
ninkui už pieną ir iszcjo toliau į 
in svietą maity t is. j

4

su manim pilsi 
zteli užsikiszoj 

Padėka vojo rtk i -1
ras

ir paleidopasigax cs

1

I i • 1« 
I I I * •

« « • « k 
Itin 
.1111 
I • • M • 
*«««!»

■ 4 6 • -<

muo priimt i ir gražinti kardj ; 
metu iszvežtns i*z Lietu\(»s 
\arpiis. . -
KOVA SU UŽKRĖSTOMS 

LIGOMS.
Kaunas. — M misteriu Kabi

netas Kugpjuezio 27 d. priėmė 
instat vmo 
venerinėmis 
tuo instaly mu, 
gomis laikomos liti 
miuksztas 
sergantiems 
mis vidaus reikalu ministerija 
steigia ligonines ir ambulatori
jas. Prie kiekvienos savivaldy 
bin lesziomis ( .’) 
ligonines turi but i atdary tos 
ambulatorinis venerinis gydy
mas. Visį sergantieji venerinė
mis ligomis privalo gydytis ar 
ba gydymo instaigose arba pas 
privatinius gydytojus, 
nys, žiną apie susirgimą 
rinemis ligomis, privali 
tai praneszti apskrities 
tojui. Ne 
baudžiami einant 206 B. K. 
straipsniu. Vengia gydytis as
menys talpinami in gydymo iti- 
staigas prievarta. Sergantieji 
pakartotinai* teip pat prostitu
tes, serganezios venerinėmis li
gomis, talpinamos in veneriku 
kolonija.

PROVOKACIJA.
KAS KRYŽIUS DAUŽO?
Kaunas. — Lsz Liepos 

mikli Szaukote ant Kataliku 
kapu visus kryžius iszdauže, 
geležinius, akmeninius ir medi
nius, kokie tik buvo, 
to trenksmo nejuto, 
pat klebonijoj nieko negirdėjo. 
Iki sziol esą;du suimti, kuriuos 
rado girtus ten pat rugiuose. 
Bet vietiniai pripažysta juos 
nekaltais, nes ta mikti Szauko- 
te-Reko dvaro koks žmogus 
nakti būdamas lauke matos du- 
agipit vyru einant perdvara su 
szautuvais nuo Szaukoto Szila-

is/.vezl us

su
Einant

projektą kovai 
ligomis.

venerinėmis li- 
gonore ir 

Gvdvti
kS ( 

szankeris.
venerinėmis ligo-

iszlaikomos

Moteris kuri di
džiuojasi savo gražu
mu visada laikys savo 
dantis szvarioje padė
tyje.

kelios valandos ir

<W t u tai p-gale*i!>»•

i*zsicme

tai tik

ali vandens 
rodėsi, kad

Hina, eina

•anesze 
einant

> ;

g' ■
apie

Asme- 
vene- 
apie 

gydy
tai

28

ir niekas 
nejau ton .

Saugiausias ir veik
mingiausias būdas pa
laikymui dantų szva- 
riais ir skaiscziais 
taip kad jie prisidėtu 
prie pagerinimo isz- 
vaizdos yra 
cziant juos regulia 
riai, po kiekvieno val
gio, su Colgate’s Rib
bon Dental Cream.

ir

szvei-

Daktarai ir dentis- 
tai rekomenduoja Col
gate’s, nes jis nuvalo 
dantis pilnai ir prisi
deda prie geros svei
katos. Nusipirk triu- 
bele sziandien.

Geri Dantys
Gera Sveikata

Milžinai su didi* ma 
kad tik juos 

iau nenubaudžiat
tiko, 

laug

liižinojo, kad 
galin-

Siuvėjas sako: 
kad isz szito sodo 

iszeit u 
met, ir kad daugiau ežia nepar- 
eit umet. ’ ’
lone aut to 
niekiami ( 
ir tuojau isz sodo iszsincs/.di- 
no. Ponas, kaip ( 
jis savo dvare turi toki

ji kanuogreiczian.se su 
dukterį* suvineziavojo, ir pali
ko gyvent tame dvare.

11.
Buvo kita karta tokis Prūsas 

kalvis; teip jis buvo pavargus, 
kad jau baigė viską nugyvent. 
Neturėdamas kuom karve szer- 
tie, ėjo pleszt stogą nuo savo 
kalves, kad turėtu kuom karve 
paszert; o ir pats suvis neturė
jo ka valgyt. Belupdamas sto
gą rado pilna krepszi raudonų
jų, bet jis nepažino, nes da 
tuom svk 
da jis buvo ne mates — misli
jo, kad pupos. Ta krepszi pa
griebęs t no jaus nubėgo pas sa
vo butą ir sako:
radau krepszi pupu, tevirk!” 
Boba tuos, in puodą ir verda, 

o da kaip drūtos, teip 
Atvažiavo

ii viii, boba bedayoja, kad pu
pos ilgai nesuverda ir, pasė
mus su sameziu, parode tain 
pirkėjui. Pirkėjas sako: 
duok tu man tais pupas, asz 
tau duosiu už jais kanuoge-

ežiu,

verda, 
drūtos.

nepažino, 
niekur būdavo, tai

*« na, motor,

pirkėjas

<» pnr-

Iva- 
)<). 

rale-i Imt 
S( >pas inane;

rs
I

t

priejo toki i 
ra; lame dvare pra.-zosi dari 
Ponas jam sako;

mano \ ra tok-
das, tame sode yra dideliu mil 
žiliu, jeigu tu juo- galėsi i.-z P> 
sodo isz.varyli, tai t n galėsi Imt 
ant to sodo \ aldy toja> ir turėsi 

t> jeigu t u
tai a.-z t ariu kita 

toki palivarka, tai asz tau ji 
dovanosiu. 
4 i

sau lengva duona, 
jos nenorėsi,

tai 
Pamislijes kalvis;

Laidoja kunus numirėliu pagal nau
jausia mada. J‘igi krelgc. Teipgi 
pristato automobilius visokiems 
reikalams.

Parduodu visokius paminkius, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirksite POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau geriaus parduoti negu kiti. 
333-335 W. Centre St. Mahanoy City

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

■ Y-.* \ '

krekj?.
automobilius

kad ir man t ic milžinai padu 
gala, bet, sako, bandy -iii. ” 

‘jo ji* in ta soda, in.-ilipo in
obeli, kur mate geriausi obuo

Laidoja kunus numeireliu. 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 

imt ic. I tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t .t.

rvs

i

skina ir valgo, 
ikvalei, o 
tai ji ir miegas pradej<

liai, Pasamdo

szakos ir pats pas <

Privalgę- 
kaip buvo nuvargo*. 

»
Pasikabino kepure aut <d»elc* jS20 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.

1 FAKTAI KURIAS PRIVA 
le ir užmigo. Bevaikszcziodami ' L0TE ŽINOTI.

• Doleris yra jusu geriausias 
i prietelis. Mokslas yra galybe.

» soda ūžtiko ta kai 
beli atsigulė ir užmigo.

milžinai į

milžinai p<
vi pas o1 
Bexaikszcziudami i 
soda užtiko ta kalvi

jie terp sa 
ji užmuszt ; ale besirokuo 

darni pamate ta kepure

bemiegant. Karėsi 
ves

.»
Doleris

»" i prietelis. MoKsias yra galybe, 
pas obeli i Jeigu žinote kaip czedinti do-

; leri, jus visada galite turėti 
prieteliu.

nu t kokio ta voro kuri mos parduo- 
ateikite o suezedinsite 

Parduodame visokiu

geležiniu daigiu, klijouku ir 
mažių karpetu, fonografu ir 1.1. 
Teipgi visokiu didumo sietai 

dvylika. Ka su juo daryt ! Su- j del langu ir duriu.
mislijo jo grąžei praszvt,. kiul i L. WAS0H (Yvaskeviciius)

* <1^1 t

obeles szakos kabant; persk ai daine 
to ta už kepures užkiszta rasz 
la, kad tas žmogus vienu kir- 
eziu su delnu gali szimta septy - 
įiesdeszimts gaivu nukirst! Pa
būgo tie milžinai — o ju buvo

Jeigu reikalausite

* 

pinigu, 
reikalingu naminiu rakandu

tik nor gyvastį jiem paliktu, n Upholstering and Hardware
1139 East Mahanoy St.

(Ąnt akanynes, 12-toa ulycaioa)
MAHANOY CITY. PA.

visi suklaupi* apie kalvi ant ke
liu lauke nabundant. bet ii neliumiuke pabundant, bet ji 
budina. Tas kalvis pabudęs isz-

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

-------- $--------
3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MĘRCHANTS BANKING TRUST 00., 
moka 3-ežia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir. esedina. Dėkite savą 
pinigus in ssita Banka o persitikrinsite ir mat 
kaip Ui pittigas auga su padauginimu Procento.

...      I l-f"*    ......... . .11.1 l| II. ■ l|  .y

pinigus in ssita Banka o rsitikriiuite ir matysite

f m
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Dievo Apvaizda.
II.

Kuomet mokinaus ant 
daktaro mano turtingas gimi
naitis mokėjo už mokslu ir vis
ką parūpino. Teipat turėjau 
daug prieteliu, žędžiu. sakant

()

g ryžta n 
sukilo

I.
Atostogų laikas greitai pra

bėgo. Sztai jau ir vėl sugryže
me linksmi, pilni energijos ir 
tvirtai.' nusistatymais žengti 
prie užsibriežtojo tikslo. Su- 
gryžimo Rugsėjo diena buvo 
labai puiki: saulute savo malo
niais spinduliais gimdė jauni- 
kaieziu .-zirdysę pasiszvent ima 
ir prakilnios idėjos meile,
vejalis, szvelniai dvokdamas, 
kele ju mintis prie aukszeziau- 
siojo pasiry žimu tikslo.

Man bežiūrint in
• •žilis jaunuoliu veidus, 
manyj nepaprastas linksmu 
mas, kad ir a? z galiu ta 
naudelis per 
Apveizdos surėdymą ir žengti 
prie aukszte.'uio idealo, 
norėjau birt i garsaus poeto žo
• Ižiais bet sztai priėjo prje 
nes Petras, 
draugas, ir tarė:

- Nu kūgi, Petruli. 
tei(> svajoji ! gal namu lindi !

draugui i. \ isai ne, 
linksma.' ir pilnas 
noriu kuogreicziaii 

Teip tik gere 
apielinkemis.

nepaprastas
proga

aukszcziausios

mano

Jau

ma 
geriausi-

tu ežia

- O ne, 
< su labai 
energijos, 
pradėti darbu,
juosi gražiomis 

pasiv aikszcziot i. 
Petrai, dar turiva keletą liuo>u 

kaip

Eikis a

valandų.
praleidai atostogas.

Labai

pasikalbėsime

gerai, d ranga i t i. 
asz tam tyezia ir atėjau į>as ta 

vadintivc, vadinti pasivaikszczioli, 
nes turiu labai daug inspudin 
gu dalyku pasakot i.

— Zingcidn iszgirMi;
k a blogo!

— Ne drauguti, labai gera ir 
nueisime už 

niekas musu
\ iska nuo pra

nepaprasta. Kaip 
to miszkelio.
trukdy', tada 
džius iszpasakosiu.

Bet ra i..

" gal

ne-

Gerai
kaip musu mokykla puikioje 

i?z didelio 
įgiesto man daro gilu iuspmli-
vatoje- Šugryžiu

Iszt iesll.

iięgirdžiame miesto bildesiu.
Klausyk, kaip visur tylu, ra 
mn. Pažvelgęs ant >zios moky 
klos, žiūrėk, kaip ji paskendu
si taiji sodu ir invairiu medžiu 

aplinkui jo> lyg parkai isz- 
Keliai ir takeliai in- 

auganeziomis gėlė
mis iszpuoszti: beto dar isz in
vairiu žydaneziu kvietkeliu vi 

iszdirbta. Po
ryt u puse.

o 
taisyti, 
vairiomis

sukios figūros 
liaus pažvelgęs i u 
matai ža vejanti banguojanti 
ežerą; nors ir ilgai gyvenda
mas czionai. bet inspudingumo 
negali prarasti, nes tai gam- 
tiszkas artizmas žavėję. Isztik
ro drauguti, jei bueziau poetas 

\ isus jausmus 
kuriniu butu 

alima sutverti. Jei tikras poe
tus czia butu kiek kartu dau
giau galėtu pamatyti ir at jau 

daug

ir mokceziau 
h zrvikszti, dau ir

ti, — beabejo. 
imtu!!!

- Bet man nedaro 
pudingumo, 

praleidi
ga m t i sz k u g rožy b i u.

<>• n

s
e*u

t urbut
•s

S-

dainelių

at stogas

jokio in- 
knd asz 

tarp 
Bet asz

atsimenu, buvau pora metu at
gal Balt imore, Hapkins 
versitete, tai ir man nusibosda
vo miesto gyvenimas.

— A t si p ra sza u.
kalbos nutraukimą, bet asz 110- 

delko nebaigei

Ini-

Pet rai. už

nęžiuojaų kat yru vargus. Nę- 
(urejau tųiprutipio ka reiszkia 
bųti neturtiiigų moksleiviu! 
Asijsukųn t minėt o,s szakųs mo
kytis nebetekau pagalboj pra
nyko ir prietcliai. .'Jyisingai 
yra ,sakoma, kad draugu pažin
si! nelaimėj; taigi ir asz pa mu
rzinu kad draugu neturiu.

Ižsidirbes kiek pįjpgu in 
szitu mokykla pribuvau. Aįę- 
tams baigiantis ir mano tartus 
pasibaigę. Pora aavaię^iu 
priesz apleisiant mokykla,.pra
dėjau galvoti ir nerimauti, ka
dangi teturėjau apsirengimu 
labai bloga, o keszeny nei ska- 
gai ėjo. Pernai 
daugybe žmonių buvo be 
bo; tai gi man jau

■

bet d«r atsiranda ir tokiu ku
riems isz neturto prisieina* net 
pertraukti mokslą. Tada asz 
geriausiai žinodamas jus, ir 
miera geriausiai a tetinkant, 
nurodžiau jiems. Taigi dabar 
supranti kokiu budu tas siunti
ny 6: S|i drapanomis 
siųstas Jums.” 
prastu džiaugsmu ir misįste-

s’ru pri 
Tada su liepa-

bejinni padėkojau ųž teip d’k|e
11 • * i m

y p isįųga i

kaip žinau, 
dar

nel vilties 
nebuvo gauti. Matydamas bai
su likimą, sumaniau kreiptis 
prie geraszirdžiu, kad kas pri
imtu nors ant kaikurio laiko 
per atostogas. Mano szauks- 
ma> 
tyruose nuskambėjo be atbal- 

vilties, einu prie 
Kvotimu laikas.

mok v-

atostogas.
ir praszymas, kaip balsas

bet i 
heka įliedamas

Sveika Marija

aiva

>io! Neteko 
savo darbo, 
sunkus darbas, o visai 
t is negaliu i>z neramumo. Imu
viena knyga, imu kita, kaip 
nelemia, teip nelenda in g 
mokslas. Pakeles akis in Pane 
lo ISzveneziau.'ios paveikslu, ir 
nepasijutau kaip pradėjau kal-

. Teip
ncjucziomis pa

siėmiau Szventa h’aszta ir at
skleidžiau. Kuomet nuleidau 
akis ant knygos pirma 
kuri patemijau, tai buvo tok 
•‘Pažiūrėkite ant 
dangaus jog nei sėja 
na, nei krauna in kluonus, o 
'Levas jusli dangiszkas peni 
anuos. Ar nesti dauginus bran
gesni negu anie! ... Ir apie ap- 
danga ko rūpinai ies! prisivez- 
dekit lauko lelijoms,-kaip auga

< > sakau, 
visoj gar 
apred vtas 
(Mat.’ VI.

krauna in 
jllsU

nei dirba nei verpia, 
jog nei Saliamonas 
beje savo nebuvo 
kaip viena isz

Tautiszki Faktai Suvienytu Valstybių NETURI LAIKO

i
■ i
ibi

i I 
■’•I

■

le dovana ir užuojauta man. Ta 
dovana savaiipi turėjo dideles 
Vertes,, bet man ji reiszke ke-

• V » »

Uųs kartus daugiau. Viena, ka 
nnųi būtinai reikėjo, antika kad 
tokių nepaprastu budu gavau. 
Prisiminus Szvento Kaszto žo
džius, kurie savaite laiko at
gal teip piane suramino o da
bar tas mane dar daugiau nu
stebino. Kuomet pasimielavau 
kad viskas puikiausiai tiko isz 
visu pusiu. Turbūt niekas szia- 
me pasauly neturėjo džiaug 
smo

neturėjo 
koki asz turėjau toj va 

landoj! Niekas negali iszreik- 
szli to džiaugsmo žodžiais, tai
gi ir asz to negaliu padaryti 
ir bus tam sunku iszsivaizdinti 
ir suprasti ka." pats nėra paty
rė.

Ant 
atsak vma

teipat ga\au 
ap- 

iikininko, 
man per ato-

r\ tojaus
isz Michigano 

skriezio, nuo vieno 
kad turis darbo 
stogas. Nors ir gana toli, bet
ka padaryti kad kitur 
ma gauti, — reikia

negali 
važiuot i.

III.
— Sztai jau paskutine diena. 

Visi važiuoja atostogų, asz va- 
Bet asz gal 

Gavau

Kasmet, Suvienytu Valsty
bių tautiszki .parkai 

vieta 
Kasmet

5
'IBuvo labai szaltti žiema. Pa- 

szaltas skaudus vejas 
tartum, skundėsi, 

ar raudojo liūdna rauda.
Gailestingumo angelas, 

Vieszpati Dieva už peeziaus 
dėjo ir užimu klausė,
ežiais jisai girdėjo suszalusiu 
ir iszalk,usiu mažulėliu vaike
liu ir ligoniu skandžiai liūdna 
balsa. Nebuvo kam tiems nelai 

vargszams padėti, 
savo geradariams

užinųi 
svarlresne vieta tautiszkaine 
gyvenime. Kasmet dauginus 
žmonių važiuoja isz miestu ir 
tikiu aplankyti tuos parkus. 
Tautiszki parkai yra kongreso 
paskirtos žmonėms žemes, ir 
yra tam tikras biuras, Nation
al Park Service, prižiūrėti par- 

Xew 
York’r, Lincdln Parkas, Chica- 

ir Golden Gale Parkas, 
San Pranciškoj, kad 
bai puikus ir y patingai gražiai 
užlaikyti parkai, visvien nėra 
tautiszki parkai. Timtiszkuose 
parkuose, žmogus tik invede 
kelius, \ iska kita gamta aprū
pino.

Isz viso, turime-devvniolika 
tautiszkii parku isz 10,859 ket
virtainiu myliu. Visi tie par
kai, apart vieno, randasi in va
karus nuo 
Rytuose, vienintelis parka 
y ra Lafayette parkas ant salos 
Maine valstijoj, 
parkas turi savo y patinga dai
le ir grože, ir gali lygintis su 
Europos gražiausiais 
Sziame s 
me invairiu 
ypatybes. Paduoti metai paro 
do kada Kongresas 
parkus.

Mount Rainier (1899m.) par
kas randasi Washington’o val
stijoj, ir yra užgesęs ugniakal- 
nis nuo kurio szono teka dvi- 
deszimts-aszt uoni ledy nai arba 
ledo upes. Crater Lake (1902 
m.) Oregon valstijoj yra pui
kus mėlyno vandens ežeras už
gesinto vulkano gerklėj. Y<»se- 
mite parkas (1890m.) Califor- 
nijoj, turi apart garsia Yose
mite Valley , ir puikiu vanden- 
puiliu, labai daug’ sniegu ap 
dengtu kalnu. Glacier parkas ir

va 1st i jo j kas met kasztuoja apie $1,087,- 
000 užlaikyti tautiszkus pur

ioj apielinkej ir vienas szonas|kus. 

■ £ ..A
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parkas (1872

kns

goję,

Central Parkas,

nors la-

Mississippi upes 
vienintelis

K iek v ienas

parkais.
dlaipsnyje apraszysi- 

tautiszkn parku

paskyrė

pakilo in viražų ir apdengė k i-" 
ta szona. Czionais raudasi kal
nai isz keliu tukstaneziu pėdu 
augszczip ir apie szesziųs-de- 
szimls ledynu pristato vandens 
szimtams ežeru. Ant vieno eže
ro per visa vasara plaukia le
diniai kalnai.

Yellowstone
m.) Wyoming valstijoj, apart 
garsiu geizeriu, turi daugeli 
szaltiniu, kurie nuduoda spal
vuotu mineraliniu depozitu. 
Sziamc parke yra daugybe lau
kiniu gyvuliu. Rocky Mount
ain parkas (1915m.) (olorados 
valstijoj, turi didelius sniegu 
apdengtus kalnus ir puikius 

Mesa \’erde parkas 
(190Gm.) paslepiąs 
civilizacijos, kuri 
užmirszta ir 
pamena jos žmones. Mount Mc
Kinley parkas (1917m.), Alųs- 
koj, apsupa aiigszcziausia kal
iui pasaulyje; elniu randasi 
czionais apie 8,000. Grand Can
yon parkas (1919m.), Arizonos 
valstijoj, turi didžiausia ply 

tautiszki 
Hot Springs par 

kas (1832m.) Arkansas valsti
joj. Kequoia parkas (1890m.) 
Cali foru i jo j, General
parkas (1890m.) 
Wind Cave (190.3m.)

led v nūs.

szi pasaulyje, 
parkai yra

t uri

gri n vesi u 
per anižiin 

net tradicija lie

Kiti

kilęs 
uže, verke,

pas 
se- 

Petka ly

banka.
'f

nuogiems 
jis negalėjo 
atsilygint i.

Pagailo tai angelui, jo >zirdi 
smeigto smeige varguoliu asza 
ros. ’l’odel jisai, pakilęs, puola 
priesz
balsu taria:

— Vicszpat ie,

kurio taipgi sustojo rogutes 
ties tuo paežiu namu.

Aa, gerai, gerai žmogeli, 
reikia pagialbos, bet neturiu 
kada, skubiu uosi u in
Bandė dar angelas bankieriu 
už skrandos sulaikyti; bet 
gudraus bankierio jau nulėkta. 
Czia vėl iszgirdo sunku deja
vimą, priėjo artyn ir pamate 
dideli ligoni, kuris taikėsi pa
siekti ežia gyvenanti garsu gy
dytoja, 
pais, bet jogu 
pagialbos. 
pais

sulaikyti; / .

■ik

.įI*1

Dievo gals be ir meiliu

ra
sza

paklausyk 
liktai, kaip tenai žemai verkia 
ir dreba nuo szalczio vargdio 
Jiiai. Ar galiu asz ilgai sau 
mini sėdėti, kada jie tenai
la ir alksta! Leisk man nusi
leisti ant žemes, padėsiu jiems 
vargus vargti ir aszaras szluo-.- 
t vti.

\ ieszpats Dievas l a re:
- Ko-gi jie kem zia!

angelas pamik*

Bandė’ jisai lipti t re 
nustojęs lauke 

Daktaras lipo tre 
žemyn,

jam ligoni.
— Su mielu noru.

- padeezia u, I »et net u • 
iu pa > t u r 

ligoni, gerai moka.
rupi pati ir \ aikai.

Sut iko 
angelas <

dytoju?
riu kada, skubinu 
I inga 
man

( )S 
gerai

Lire gy

< *

pagial-
ir szitas atsake, nes

gera
(

pelną, 
laug angelas 
daugelio ji

kad

bevaikszcziodamas 
lar viena varg^za, ku 

ri žmones nuskriaudė, lodei ji 
sai szaukesi advokato 
bo>. Bet
skubinosi paimti

I r daug 
rado 
sai maldavo pagialls 
si jie atsakydavo, 
laiko.

Moters gadest i ogesne", 
tarė angelas — ju melsiu.

Bet ir czia angelo apsigau
ta. Ir motel’s vienos skubinod 
in szokius, kitos in balius, tie 
ežios in bažnyczia ir vis net u- 
re jo kada duoti vargdieniams 
pagialbos.

Kūdikis gi drebėjo nuo szal- 
•zio, ligonis dejavo, vargdienis 
mirė isz bado.

Nulindo angelas, mate, kad 
vargdieniams negali padėti.

Sugry žo angelas in dangų ir 
iszpasakojo Dievui savu rupu" 
ežius. Supykęs Vieszpats tarė:

— 'Likrai be szirdies žmones, 
neturi laiko jie duoti pagini 
bos, 
dus.

dar 
vargdieni n,

“ Myle/i
. bet vi

I neturikyma: 
kaip pats save.Grant 

('alifornijoj, 
Sou t h 

Dakota valstijoj, Platt parkas 
(1904ui.) Oklaltomoj, 
Hali (1904m.) .’L..,;.
Hawaii (1916m.) Hawaiijoj, 

Vulkanas (1916m.) (’a- 
lifornijoj, ir Zion parkas (1919 
m.) ( tali valstijoj.

'rautiszkuo.se parkuose val
džia aprūpina vieszbuczius ir 
taip vieszas apsistojimo vietas 
kur žmones gali ant kiek laiko 
apsistoti. Beveik visuose par 
kilosi* yra geru vaikszcziojimui 

važinėjimui keliu. Valdžiai

Sullvs
North Dakota

J U k 
asz jiems palikau meiles prisa- 

savo artima. 
Jeigu tai bu

tu pildoma, nebūtu pasaulyje 
nei vieno vargszo. Nei bado, 
nei szalczio jie nepritirtu, vie
nas kita gelbėtu, kaip pat v s 
save. Ir tu jiems nepadėsi, kol 
jie to prisakymo nepildy s.

Bet gailesį ingus angelu? 
prasze 
rankas
Dievas neleido 
žemy n ir
Bet pirma jam szv. Bellas pa
skolino savo juoda apsiausta, 
kuri dėvėjo vaikszcziodama> 
su V. Jėzum. Szv. Petras gerai 

žmones angelui taip pa 
girdi, nedaug peszi

angelo rūbuose, kiti jau dabar 
Angelui nesinorėjo 
szv. Petro patarimo, 

noroms nenoroms paėmė.

žinosiu darbuotis, 
linksmesnis negu kiti, 
ųu savo mokytojo kiek pinigu 
ant bilieto. Uzsipirkes bilietą. 

: pasiuntęs telegrama, kad busiu 
paukszcziu tkioje ir tokioj valandoj, nes 

nei. pjau- tas ūkininkas reikalavo, kad 
praneszczian, nes ta stotis bu 
vo labai toli nuo jo nkes. ir ža
dėjo pasitikti.
szeszta valanda sėjau ant trū
kio. l'ž keliu minueziu miestas 
visai isznko i>z mano akiu. 
Trūkis bego gerai, viskas buvo 
gerai ir rupesezio jokio neturė
jau, bet kažin kas pradėjo ma- 

zirdi spausti, neramumai 
riaužti, ir nesupratau, isz kur 

Juodos min
x’is kas kurta

sakini
i<s:

apie
( 1910m.) Montanos

žeme trukopasirodė kuomet

*
r

ir prasze, 
iszkeles i

v 1 -
, klūpojo ir 
melde, lygi 

jam nusileisti 
padėti.vargszams

<

žinąs
tarė, nes

kėlės galva 
veikslo 
musu, jei

tu.

tariau: 
asz

Isznaujo pa
pa

* t

26 28.) Tie žodžiai labai suju
dino mano siela.

ant to paties
Cžtarytoja 

busiu vertesnis 
už lauko paukszczius ir gelęs. 
e>u t ikras, kad per 
rimą 
nes.

Tavo ūžta
Dievas neapleis ir ma-

Szvento Raszto žo-Lie♦ i rp

džiai mane teip suramino ir su
stiprino

szioje

ne 
g1 
tas galėjo pae.iti. 
tys tiktai bego 
baisesnes, lyg padangėms juo
di debesiai priesz audra.
Visaip pradėjau spėlioti, argi 
tie jausmai galėtu biiH prana- 
szai! ar gi jie perscrgMu mane 
kad rengeziaus in kova priesz 
nežinoma priesza ! Argi greitu 
laiku turės kokia nelaime in- 

Pažvelges in daugybes 
sedineziu su linksmais veidais, 
norėjau ir asz nusiraminti, bet 
\ iskas veltui. Ant 
prie iszvados, kad tas mano ne
ramumas ka nors 
manes.

vvkti!

galo priėjau

t.
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Xorints ne fundina.
# J’,t #

Detroite y^a .pusėtinas

BALTRUVIENE
vM*Mm

būrelis merginu. 
Bet terp ju ir keliolika 

raganų,
Ka isz miesto in miestą 

re i šuoja, 
Vyrus kvailina ir visaip 

prigaudineja.
Prie kokio vyro prisiplaka, 

Tas drese nuperka, 
Da skrybėlių prideda, 

Ir pinigu induoda, 
Liepė užsisakyti, 
Ir Veselka rengti.

Padaro tokia valkata geda

verti jie skaudžios pu bau
Siusiu Teisybes Angela, 

tegul jisai visus tinkamai pa 
baudžia.

— \ ieszpat ie! Gaila man 
žųioniu, dovanok ir sziems tur
tingiems, grysziu ant žemes ir 
kiek galėdamas skelbsiu visur 
prisakymu meiles ir turiu vilti 
būti iszklausytas.

Angelas taip meiliai kalbejj, 
taip karsztai maldavo, kad 
Dievas aUileides taip tarė:

— Jeigu jau taip praszai. 
palauksiu su pabauda. Gryžk 
ant žemes ir man nepasirodyk 
pat oi, pakol neindiegsi in vi
su žmonių szirdis meiles prisa- 
kvma: “ *
kaip pats save.
žmones

laikai. 
klaus\ t i 
bet
gal, girdi, ir bus gerai.

Juo angelas a rėžiau* buvo 
žemes, juo geriau girdėjo žmo
nių verksnia.

Nusileido galutinai ant že
mes, apsižiūrėjo, didelis mies
tas, varpeliai skamba, rogutes 
szvilpte sz^’ilpia gražiu rogių 
keliu, ponai ir ponios in mesz- 
kas ir sziltas, lengvas skrandas 
iidinde, juokauja isz szalczio ir 
linksmai kalbasi.

— Bene tai buvo danguje 
sapnas, juk ežia ne aszaros. bet 
linksmi juokai girdeli!

Bet ir iszgirdp kūdikėlio gai
lu balseli, dirstelėjo in kita pu- 

ir pamate drebanti,

Mylėsi artyma tavo, 
Kada mylės 

savo artyma, ras ir 
laiko jiems padėti. Bet, angele, 
negreitai asz tave ežia vėl pa
inu t vsi u. Bet eik Mano vardu.

—Laivas.

Xuo vaikino po tam pabėga, 
In kita pleisa insigauna, 

Vėl kvaili randa
() jus vyrukai, 

O jus k va i Inkai!
T aliai tiktai in užpakali 

inspirti,
Ir g n t t e Plos u žs p ja u t i,
O ne sukneles provyti. 

Ir ant ųpsipacziavimo kalbėti 
Isz tokios brados valkatos, 
Xe bus gera pati niekados.

>;< >3 ❖

Moteriukes Jruputi apsi- 
, žiūrėkite, 

Kaip einate alaus, žiursteli 
spaęu turėkite, 

Ba negražu dinerke po

»>

Jeigu sena boba plovoja, 
Pasigėrus szdka, rankom ploja, 

lai juokingai labai iszrodo, 
Ir reikt* lenktis isz tolo.

Ei, bobele, m* ilgai teip 
t repsesi,

Ar po szokiui ne stenėsi? 
Jau isz tolo žeme atsiduodi, 
Xorints steni ir nepasiduodi. 

\’ietoje szokinet,
Guriau poterius kalbėt 

Burnai valios neduok,
Bjaurei nepiovok;

Xetoli Mainersvilles tas at
sibuvo,

Da ūžt viešiu kas tai buvo.
>;<

9Ne vienas vaikinelis skundėsi, 
Ir labai rusi

Kad gaspudines

kad linksmai pradė
jau mokytis su gerinusiu pasi
sekimu. Nepajutau kaip viena 
savaite prabėgo.

— Vienas mokytojas
mokykloje labai atjautė mane, 
kadangi pažino mane ir mano 
padėjimu, ir liko mano geru 
draugu. Viena karta pasiszau- 
ke mane in buvo kambarį ir ta 

“Sztai del siuntinys 
žmogaus “M.” Asz atsakiau.

visai nepa
žįstu: turbūt yra padaręs klai
da. Bet mokytojas atsake man :

Kas kad nepažįst i, bet asz ge
rai ji pažįstu ir yra geras ma
no draugas. Matai kame dal\- 
kas. tas žmogus “M.” turi 
mieste gera auksiniu daiktu 
krautuve ir labai turtingas, net 
dar ir geras katalikas. Pamas- 
cziaii sau, delko tarp Lietuviu 
yra prieszingai, — kiek pra
turtėjęs, 
(li’jo.

Nesenai nuvažiavęs apsilan
kyti pas juos, 
lindima namuose: 
jujn sūnūs, Leonas, kuris lan
kėsi universitetan mires. 
Pjriesz Kalėdas kaipo dovųnu dangaus nematau, kaip , tik v1 t • • ■ w

rciszkia del prigauna.

le: nuo
” Asz 

kad tokio žmogaus

1 • »

žmogus 
gera

riu paklausti, 
medecinos!

— Negalėjau baigti medeci
nos delt(». kad negalėjau inpra- 
tinti savo jausmu prie žmo
gaus piaustymo ir turėjau kito
kia sza k a pasirinkti.

— Drauguti, dabar jau atė
jome in paskirta vieta tai asz 
papasakosiu ka žadėjau, kaip 
asz praleidau atostogų laika.

— Teip Petrai asz jau buvau 
ir painirazes; gerai pradek.

— Pirm visako, turiu tau 
papasakoti kas link tu drapa
nų, kurias gavau dovanu. Tur
būt pameni, kad asz prižadė
jau isz važi įlodamas . atosto
goms papasakoti, bet kad.lai
kas tada nepavelijo tai asz da
bar ta paaąky^iu* taa visas ri- 
azasi mi mano atostogų nuoti- 
kiu. 

r «

jau

kiek
ir Dievo iszsiža-

radau dideli nu- 
vient virtis

universitetan

Liepos mėnesy 
sztai pakilusi leido žemy n savo 
kaitrius spindulius, 
tino musu beganeziame trauki
ny j. Važiuojant ir per dideli 
miszka nuo ju 
pasislėpti. Bet sztai, staiga 
kunduktorius ineina szaukda 
mas “Telegramas Petrui... 
“Iszgirdes tuos žodžius net su- 
szukau. Kas gi! ir kuris-gi ga
las atnesze in traukini telegra
ma! Isz kurgi tas galėtu bnti! 
Pacincs drebaneziomis l anko
mis telegrama ir skaitau: “Ne
laime prie mane. Vakar sudegę 
mano ūke, nėra darbo Jums.“ 
Perkaitęs szia telegrama, net 
ir popiera isz ranku iszleidųu. 
Ka gi a sz da ba r turi p da ry t i f 
Neturiu pinigu; apbjinkęs ųe- 
Ži nemos.

saulute auk

ir jais kai-

nebuvo galima
Bet sztai,

Telegramas

Prieš# akis nie|<o

barnia šmėkla: “ Badasjr mįr-giAes, visas vi miltines drapa
nas, dar nei karto neturėjęs tis! Bet žutdnd, ti)lia)i8 Mftįiyo- 
progom apsivilkti, kaip staigų ti negaliu. Pasakiau koųdukto- 
ąnt rytojaus apsirgęs planeliu 
uždegimų, po kaikurio laiko 
tas jaunikaitis apleido sai < pa
sauli su visomis jo gėrybėmis. 
Tada tęvai to jaunikaiozio pa7 
kiauše manės: “Ar jūsų inp- 
kykloj nėra neturtingu mok
sleiviu, studentu, kuriam galė
tu tikti mano hiinans d rupu-

Asz ptsakiau jierus, kad

riui knd anfr pirinps.^ąįies i,mo 
szios valandoj nriu išlipt L J i
sai išsiuvę pą|iudijj>i)B, kųd 
•man tikiotasn.bi|jetaf) ir 
tokios viętųs geras,. /fruki^ pi- 
stjo prie mažo inieątęĮi^,. Ūgli-

tipą?” 
tiek ir tiek yra neturtingu,

pea nuėjau ant feMįmj pajeika
i
Įipta. hzaiszkinus priežastį, pi
nigus sugražino.

(TOLIAUS BUS.)

lavau sugražinti pinigu 4tžfbi-

ingus sugražino.

Ir labili rustinasi, 
_____j valgi nege
rai pagamina, 

Mesa nedavirta, net pilvą 
pagadina.

Jau isztikro ne sarmatos 
neturite, 

Jeigu burdingierius kaip 
reikia neprižiūrite, 

Žinote, jog dirba sunkei,
Tai nori turėti iszvifta skanei. 

L’ž burda liepele gerai už
mokėti,

O ne norite kaip reike pri
žiūrėti,

O ne vienas da ir gerklelių 
pripila,

1 r da .koki prezenta nuperka 
Bet vis ^neprižiūri kaip reike, 

Da apt vyru skundžesi ir peike, 
, Kad iaz^islije,

Oirt uokięiti^.Madina
> * ■ -r 
t
z

■ 4
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žiurstu laikyti, 
Kuris apskretias, net bjauru 

žiūrėti.
Pats savo akimi maeziau, 

Kaip ana diena Montkar
inėsiu buvau,

Ba jeigu jau duszia murzina, 
Tegul nors isz virszaus bus 

davadna.
Kt

Viena mamuže savo sesutia 
pargabeno, 

Da bus nesenei kaip atvažiavo y

Tai vyreli tokius laimus darė, 
Jog kaimynus vos isz proto 

neiszvare.
Klykė, cypė ir dainavo, 

Jog sesu t ia isz k rajaus gavo.
Brooklino Lietuvei safmata 

. turėjo,
Įsa tolo pro ta narna ėjo,,

BpjaUdo datuoja Anglikai,
Tai vyruliai tokia dar ūmas

niekai.

se gatves 
skarmalais apsimetusi kūdikė
li. Angelas prisiartino prie jo 
ir paklausė.

— O kur tavu tevuczįai, ko- 
gi ežia suszales stovi ir verki!

— Te ve litį jau dvi savaites 
kaip mirė, mamyte serga, isz- 
ęjau porų skatiku papraszyti 
įiiau ir pipmytei pieno nupirkti. 
Bet niekas man nieko neduoti 1, 
o taip, ęgalta, valgyti kad 
nors ka gaiiczpiu, sziadien dar 
nieko bpruoję neturėjau.

Angglgs paęme vaikeli po 
sųvp ploszcziųomį, ir žadėjo ap
dengti ir pavalgydinti, ir su- 
szįldyti.

Tame paj laikę priesz ta pa
ti narna sustojo puikios rogu
tes sziltomis skrandomis isz-

$1,000 TIK UŽ 60c.

Atsjunsk mums 60c ir gausi rauta 
stebuklingu žolių vertes tukstanesio 
doleriu. Ka tas tūkstantis doleriu 
žmogui reiszkia, jeigu jis yra apim* 
tas kokios nors ligos bei viduriu su
gedimo? Toks Žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir invairiu nesmagu
mu apimtas. Jeigu tokiam žmogui ir. 
auksini kaina parodytum, tai jam ma
lonesne butu sveikata, negu tas auk
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs 
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistžoliu, ku
rios jupis%ugražins sveikata.

Vaistžoles yra nuo sekaneziu ligų;

9
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. . . . . i . viduriu užkietėjimo, skilvio nemąli-klotos n- isz. ju iszseilo keletas ’ „„ .
turtingu ponu.

Prie ju puolėsi angelas ir ro
dydamas biedna kūdiki malda
vo pagialbos.

Bet puikus ponai kuogrėi- 
eziausiai pasitraukė in szali, 
girdi, tai koks pusgalvis, apsi-
taisės angelo sparnais, trauki
mės greieziau nuo jo. Ir ne
klausydami jau angelo malda
vimo n tie jo jie sau.

— Taip! — atsiduso angelas 
gerai man sake szv. Petras, 

nesirodyti - angelo rūbuose ir 
tuoj jiaai apsivilko Apasztabr 
ploszczinnti.

Daliar. Hau. drąsini prisiei t L;1 *» “ ' * - *

uo. prie t urlhigo; bąnkieriaus,

mo, nenoro valgyt, strėnų ir pecaiu 
skaudėjimo, patrukime, dusulio 
(asthma), pametimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatiamo, plauku slinki
mo, pleiskanų, sslapinimoai lovoj, ir 
kitu ligm Ataiunsk 60c, tai ganei 
vaistžoliu nuo bile vienos virszuj pa
minėtos ligos.

Jeigu kenti nervu suirimą, gahrea 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
stirdies liga, tai atsiunsk 85c ir gausi 
musu gausius vaistus, taip vadinamus 
“Nervu Preparatas.“ Nervu liga yra 
labai blogas dalykas, bet musu Ner
vu Preparatas užbėga tai ligai kelia 
ir suteikia žmogui ramuma. ,

Ataiunsk 10c, Ui gausi visokiu mu
su žolių ir knygų kataloge. Reiknlis* 
gi musu žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

M ^I’KĄJTIS,

patrukime,

’ J
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25 Gillet Ud. Spencerport, N.V.
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BAULK

ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
pripuola Sz.I t aru nike 

Mikolo.
Ke*t \ ( I 

ma diena 
pa.-z\ enstas 
maldo- 
czioja ;it-ibu- 
Pct n\ czio.x ir Xedelm-

Badai augliiie- 
nijo- i m i dideli zoį 

>- parduoda 
kia ir pato] hnk\ - 
kasyklas pakol tuja augliu ne 
iszparduos.

ge pripuola pi r 
t ) k t "I >e r m, 

k’ažaiiezi u i.
>o ha žn x 

ko/na Seredo-.
\ akara.

'.\ . J iio/a |

k 11 r i u <

m r n r s i s
Pa

kompa 
)ox( i a n gi i u 

u z gera pre
11 žda r\ t a -

Garnys, ana i 
ko patogia dukrelia
1 ucziu, JOt) W . I ’(tpla r uli.

Tamo-zins tlinoskis, 112 
isz.-i 

i r gx dusi namie, 
k u 

l’olIs
narni

diena pali 
i del S. Pa

1’7 t 'cnt re uli., puldamas 
-tiko pir-zta

Vikima- Vaiszimra 
į tcrac i ja 
sugrx-z

ra d i)-1 po o
I Igoli l)||| i 

u/, keli ii -a n va icz i u.

II-

X illex
' I

ISZ LIETUV1SZKU
KAIMELIU

Frackville, Pa.
no Steponavieziaus, kuris lai 
ko salima tini kampo Second ir 
Pine nlycziu, nupuolė I repai 
iszsi la itždama
a pla i k y • la m.i kilus siižeid i m us 
k lino. Tuoja u> Ii k<»s mix'ezl a in 
Asldando ligmilml i.

Pati Anta-

ahi
s,

rankas ir

Biidnis, iszJuozas II.
baigė kursusGhrrry Valley, 

Massachusetts (lollege of Phar 
mary, Gegužio menesyje, 1D25. 
Dabar gryžo ten užimi 
tojaus pozicija.
('ommrrriaI

ISZAISZKINA nelaimia kilusia
VI0 SHENANDOAH.

---- -------- - -.. —

ANT ORALAI SALUNE.

1 r

mok v 
J is mok ins 

I ‘ha rmnev
Business z\dminist rat ion.

A I i n-k is 
savo

Sol it liga to• > 
svei ka t os 

lel tos
ga la. 

x ;li kai.
lie

uazu na
Si. Jis

I įer

Pa-k a lai apibėgi 
neja. buk ka.-ykl 
dėti di i’bt i 11 > t )k t o I »c r i < •.

Imk 
l mi 

užtek- aut ilgiau 
ne kaip lyg tam lai k m ir -t i ai 
kas ten-is ilgiau

I >a k t a ra 
i-z 

pas saxo

\ ria t \ irt ina, 
augliu, 

koinpani j<
koki

>s i

ket i na pi i
Kili

/ t > | H > > t I " 
ant ranku 

aut

\ al iuminiui 
Zr ma i t is, 
kojas 
1 ris 
\ a i k szrziot i.

kuris
pu Idamas 

sanvaites ;

\ u
S I 1 >

Jonas 
o abii žei< I 

Krack v i 1 leje
adga I. pradėjo

Luzerne, Pa.
Gugas, .'H melu, gy veliant is p< 
3SH Wyomin 
ITis per 
važiavo
ki is/, l’l.velero. Gugys likos nu

loti lig"

Stanislovas
)

ir t iirlml
sau

(

c/.ms 
k Obl

W. ('cnt rr ui\

A
J o h n - t o \x n.

g u Ii., likos siižeis- 
auIomol>iIi u kuriame 

kokis t a i (I eile Malos

I >a 11 I-e \ I 
Pa., lan 

teVollll- . i 111 I >. I * •

C Z. 1" -.

an’

I loinci ox\ n 
ir I lazlctoii" jau kmii.i 

K o n t ra k t 
daugiau darbininku ir

Limit

d i i’l M i.

I ‘lent .1 - I erp

or;

pilti kmikitia 
pabaigt i a pm 
bi kuris Ims 
Mahaimj.ilis i 
Imi, X. Y 
Sk ra nt in.

pel

. h »H.i < 

liest Ori

Balt rus 
vorszrzeis 
ateina pasakyt, kad j" pat i p;i 
gimdė kūdiki.

I ’alaiikil ! t imjau

ta
n

1 talia voja“uliavoja” su 
Tame laike kas te
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I
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Pulkininkas W’. L. Richard

v įl
nr la i 

p.rnu no-
■'ll bi į p | j(>k z

( )

ai oį

dabar 
i o kūdikio.

I o-l

I u
adbega in ''•diuna

pall p;t

siu...
< «erc toliau... 

sx'eikata gimus 
puse ad x n 
siisiedka.

I>a11 ra u!
gimdė kita kūdiki! Balt rus M| 

O kada
prikalbinėjo kad J<a gertu.

Tavo

Stanislovas 
užsit roszkino 
ūmose, t>3 
biix’cs prastos 
kiek laiko,
priežasties pasidarė 
I vieką žmona i r ket n ri 

Jule Karbausk iene 
padavė vyrui vtdgyt užtekti 
na i grei t .Jis | uigriebe- pei I i, 
k esi uosi 
daba r 
Jai paskiria trys vaikai, kuriu 
užlaikymui Iures mokei po $15

si rupmo. jo drau ga j 
a t

s a k <'.
)l’^

l ž tai ji 
jo di\’orsa.

t Lina, t iiriu degt.
Kaip a-z ežia 

mano 
S

ja nndurt. 
gauna mm

sėdėsiu, fni 

vakaro pdil;i
<1

moji lyg 
tuba vaiku prigimdys.

n lull ia.vežtas in XesI .a idol ux es m\ leim»s |>a 
Ignoto Baleziaiis alsibii 

-u bažn\- 
apeigomis Sz\. Jurgio 

i dalyba 
Miszes ir 

Da m i n i

ežios

v<) praeiIa Ket \ergą 
1 inems 
l>a žnyezmje
v o da Ilgei i 
p.i mok -la 
ka- M i ksz\s

ant kuriu 
žmoniii.

k 1111.laike 
s»

Chicago, Ill. f 
Riszkns 
pasauliu Rugsėjį 
apie 4 vai. ryto.

persiskyrė
»

Mykolas 
su sziuo 

21 d. PJ2.3 m. 
\'el ion is t|ii rej"

amžiaus apie 47 met us.

sa va He.

son, kuri-
C" <»ra la i x io Sliciui udoa h, k ada I i kos ;

....... žmoniii prazuxo, lm\o pirmutiniu
I H>,'k la u-y urn Wash i ugt one laik

lingo. Riehard-o n ap.-akine ja miiii-tci ini fid 
nelaime a I -i t i k o.

Mare
Gardner, ;
niitrisr iii kalejma 
ir pardavinėjimu . 
Po teismui

apsi rip)
I ’aejo 

isz Kauno Red., Telsziu Apsk., 
ir Plaiiszkiniu 
lideliam nuliu-

i< < •

- radosi
snnai k int a?

lindi n m k u ant
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j H lP/Jh

< l s’ ll’s "l ala i \ i.- i

'I Imi’ii į |<aip
Tveriu Para.
Kaimo. Paliko 
dime mot eri M ari joną R iszk ie 
ne, du smili, Mykolą 
dina 21 m. ir (lukteri
R) m. Tei į )gi paliko J hrol i 11 s i r 
vena seserį Alena. Laiilot nve.- 
atsibus 2d d. k’ngsejo isz namu 

.‘!.‘>rd. I ’I. in Szv. J urgio 
Bažnx ežia.
Kazimiero 
jo knnas

r I 1

Pet ra i t iene 
kuomet ja 
už darymu 
moonsh i ne.

gryzo namon su vy 
ru ir duktere. Ant Main Si.
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i n vrs
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pra

sekanezias
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m i re 
sirgdamas kcli-

Paliko
I ’»a na.-zi nu iene,
K riiis/.ietie, Galins 

k lene ir Du gi I iene ir snn u dona 
i a nda-i 

prie I
I .a idol n \c- 

m m - a p< i g 
S/x . J u re n •

k u i i - 
pl 1 gll |e p i 

.•/III

ka ri (įmonėje; 
keliu draugvs- * •

-u dažny I i
Soredos ryla 

bažnyezi" jo.
o 1111 ■

I ’a rd i n g i<■ ri
< I e ( I I I e /. I 11 , II -.1 \ O

K o-1 a - 
i -pad i ne

11.1 \<1-Z 111 - k |e | |e, 112 W . Pop

S22 \Y.

24 m.. Al 
Klzbirl a

Broli islovas 
pastatytas

Te res/.ke 
po $| ,(MMI

Mares

Po maid u in Szv. 
k a pi nes. Lai ilsisi 

szios szalirs Žriurlrj.

(

Brooklyn, N. Y.
I rilis S,”> Gold 

o lai 
kum K"

H 'S

XICZI1IS 
kaneije už a pi p;i n.-.t x ma 
h’oparki(d<ieties, 4 Langdon Si. 
Ix’eparkiek iene bux 
ieszkot i na k x y nes | 
mis, nes jis pas 
sr 
rado ji. Isz to k ilo

pil x-er-t a 
kaimy

ii i ko jos na m no 

per naktį. R’x Ie atėjus, lobe 
imiszty nes,

k nrio-e ji tapo apiplaus) \ t a.

’(I

p'1'

g re u 
pigianse inves jum 
elektriką Klorijonas i”, 
kas, .‘112 W Pine ulvi 

Kl 
pa

' •; i 11 11I

< u I >a11’

•o<-/kau-

c 71 o x

la i uli. h ko- uždai x | i kozoje 
norė jo pa pi k .-y t

m ji .-I i k la 
palieije | 

norėjo 
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I o< I c I pa (‘Ule
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ispa 
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■likt lene, 
d. sa \ o 
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l'Tank An
JS mot u, \ odes, 

St., mire Rugsėjo 22, dux' 
dolas Rugsėjo 2d, i.-z
džio bažnx e/jo.x, Szx . T’rejx I 
k a pi ne-e.

Mr.-. IT-znle L< 
pasimiru.-i Riig.sejo 2
namuose 1 72 I Leonard Si., 

da ba r
ite biurą, pa s i rodo ne

ne i cento sa \ o \' \ ri 11 
p \ x e i ia i iczia m (>2 So.

I esI a meili c, 
iii Sura.gi 
paliko 
.1 iiozui,
SI.J i sa \ o 
pa liko 
liamui

cento savo
\ enaiicziain (>2 Si 
turtą “apie $2,<MH) ’ ’ 

pusią u sa \ u > sūnui W i I
d U k t erei,

tvflef oliuokite P’lo
o a I \ a / I l|ox

pa f a r i m . i
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88M, 
d uos 
prosus, 
maszi nas
vru varoma
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•1 rio ( '
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Iza hr Ici
ANT PARDAVIMO

.mm -
s\ I pel III 

i r ką-

lai
-kalbama •

11 k

I »
Narnas del vienos farnilijos, 

ant viso loto, ant kampo prie 
No. 43b-438 K. Centre St. Atsi- 
sz.a n k i I e in “ Saulėn * ! ofisą.

i r 
Gailiau! ei.

Ap.-i\'edinio lai si mis isz 
cine sekant leje :

I lominika- Siuaidziunas 
Berry Si. su 
!)H No. 3rd. SI.

Valentiuas Smykla, b 13 -11)1 b 
St. .-u 
3!>th St.

Adam I )icks, I 7 Gilmore PI., 
sii M a re I ’a la pis isz ten pa t.

I ’erei Ia .-ax a i t e nežino 
automobilistą.- parl»l<».-/.!<• • 

ir sunkiai 
a 111 11 a 111 i 11 o 11 SI., 

nelaimei. Kitas aulo 
dasivijo juo- ant

I ’eii n a ve. rad" 
Pzia prie rato, 
\ yru užpakalyj ir dar kita vy 
ra taisanti szp ie.-as. Jie greit 
n u važia o.
meriii, pasirodė

I ‘rano

mas

mus po 
n iobi Ii st as.

sužeidė I ri- \ palas 
niixaziimda 
K i t as

moterį srdin 
kita moterį su

, 22D 
t )na SI i >ezk i i| I e,

elektriku
(t.f.

A. RAMANAUSKAS
1JETUVISZKAS ^RABORIUS

MII.L & PATTERSON STS.,
ST. CLAIR, PA.

Marr Beruaezi ill e, 54!)

V.

NEDELINE EKSKURCIJA?
— 1N — ?PHILADELPHIA

4 Oktoberio ir 1 Novemberio S

I -zhalrainuoja ir laidoja Durtinius 
ant visokiu kapiniu. Pa^fabus paruo- 
szia nuo paprascziausiu iki prakil
niausiu, 
laidot u viu, 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1373-M.

i r

paprascziausiu
Parsamdo automobilius del 

knkszt vmuvesrliu, ir

Speciali* Treina* Subatoi Nakti

Isz 
Shamokin ........................

Mt. Carmel......................
Ashland .............................
Girardville......................
Shenandoah ...................
Mahanoy ( ity I Preke $
Tamaqua (Preke $3.23) 31*
Pribus m Philadelphia .... (>:()0

Isz. ryto 
. 1 :30 

. . 1 :30 
. 2:21 

. . 2 :2H 
. 2:00 

2:40Lr> >

Grįžtant specialia treinas apleis 
Philadelphia 7 :30 vakare ta pa- 
czia vakar 
ci j as.$3.50in virsz-minėtau sta-

DUBELTAVAS 
TIKIETA3

Ant Readingo Geležinkelio

PROFITS $623

CAPITAL STOCK $125,000.00
SURPLUS IR UNDIVIDED

J5H.B2

Mokame 3 ežia procentą ant 
Budėtu pinigu. Procentą pride
dant prie j ubu pinigu I Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikalu su musu 
banka nepaisant ar mūzas ar 
didclia.

mūzas

H. BALL, Prezidentas 
.G. W. BARLOW, Vice-Prez.

J. E. FERGUSON, Kas.

Worcester, Mass,
nas T

M art i 
raimilionis ieszko persky 

ros mm sax o žmonos Stefanijos 
kuri dabar \ ra I net uvj. J

M endelsob n.vokąI u 
Slatrr Pddg.

\ ra B.
< > ad

VAISZKAS ISZ VAIKO ŽYDU

J ie 
Isz iiužiurėtu nu 

automobilius 
Domikaiczio ( I )o 

mek), kuris dingo po nelaimei. 
Polici ja surado kl tįsi I ris paša 
žierus, taipgi Lietuvius, ir (ar 

is. “Gazelle’’ prane-z.e, 
per adxokata 
Viena sužeis 

llli re
Kili du, jos mo

esas

de juos. ‘ ’ Gazel te 
kad Domkailis 
Slides pasiduot.
t uju, ponia I lejiri, Poi> y, 
iii d\ i dienas.
tina ir vyras, tebėra ligonbuty. 
Dmniiiikail is Ims teisiamas i> z 
keliu liudininkai? 

st at mu i jo d ra u
<it\-eju, 

priesz ji bus 
gai, kurie s\ kiu važiavo. Xor.- 
pa? zaliniai, 
rna, kad

mate nelaime, lik 
moteris

mobiliu, x ieiiok polici ja \ ra už
I hmiikait is pats

A. M.
I ik rinta, kad 
valde maszina.

\ aide aulo

PERSEKIOTOJUS.

Viedniuje, prirszinilikai jevreju susirinko priesz sale,
ai u. K ilo didelis■is k ia uszi neis aid susirinkusiu dekS(

Kada Žydai turėjo savo seimą

sup iixii 
is/.s/.ankt vaiska ant apmalszinimo maisztiniiikii aresztavodami daugeli.

pradėjo mėtyt ak mena i s ir 
va j! Valdže turėjo

PAJESZKOJIMAI.
Paieszkau mano 

i.-z Lietuxos Kalarina 
skiene .Ginlejau 
vus in Amerika ir 
apie Duryea,

atsiszalikti. arba jei kas 
apie ja žino ar ji
mirus, malonėkit praneszt ant

(t.7'J)

pazist ama
I /įpin 

kad at \ tižia 
apsigv veno

ar Pittston. Mel-

a.l

dzin
gyva, ar ji

GERAI ATSAKE. NETURĖJO PROTO.

adreso.
zYdoinas Szuininskas, 

J 00 K. South St. 
\fulinnnv Pn

I neina storas ir digtas poii(‘ 
lis in elektrikiui vagonu ir pu 
mates siaurai vietos, sėdo sau, 
jog net visi turėjo susispausti. 
Ir tame vienas prakalbėjo pus- 
balsci:

— (‘žirniais vieta ne del slė
niu.

— Perpraszau — atsake sto
rulis. — Czionais yra teip kaip 
Nojaus arka, — visi žvėrys tur. 
rastis, pradėjus nuo slonio net 
1 <r f* «Y"ei 1 1 n f

Kam t u dusziuk de 
gini grumulas ka 
priesz szliuba raszei ?

Vyras: — Mat, pamislinau, 
jog jaigu kam patektu in na
gus viena isz tu grornatu, tai 
raszytoju palaikytu už bepro
ti... *

Pali:

pas ' maut'

Mat, pamislinau 
kam patektu in

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

W. D. BOęZKAUSKAS - CQ., 
MAlIAMDVriT'V DA

Preke 15c
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iy-'g

fe.

T/. I • 1 
K# JJ

milijonxeriszka

M is.s 
dūkto 
m i I ijonieriaus, 

už

RAULAS UŽSIKIETEJAS.

Kai va rijoje,
Mozūras 

t u rrjo
pusiai! Illo
I ii vio, k uri- 
pardavimo ii 
k I a 11 s i a :

A ile p-yjacieln

laike jomarko, 
prie Lie 
arklį ant 

apžiure.ja- arklį

za -ka pc ' I K iHk
z 111 i k a .' 1

Liet n v i .s:
me ple: 

m a 11 o
k u n ie p leda-z. 
kad maim arklx 
na uja lenki! .

Z"m la -

u zrei ka la uji

Ja eebe liiaNc/, 
a-z ne ūmiu, 

į »a v i r-111 iii

I 
t

< onsiiela
Willianm

ncužilgio iszle 
k n ri s

Yale l niversiteta.
kęs n/ |<;1 v| ('arpeiiter 
lankosi iu

MOKYKLOJE.

Mokyt o ja -: 

lan uk, girdėjau
I i na serga -zi 11 i ne, 
alei|< iii m o k \ k" I a

i imt i na, jog ir tu 
o pas

serga

K la iis.\ k 
kad tavo

<
pakol

ga I i

Irll

gis
szi lt i ne 
va i kils.

A n I a n u kas:

A n 
mo 

" Ue
ne isz 
ga u t i 

kid a pk rest k i l us

Trini I ponas 
mokytoja- ue.-duj", lai ne 
no molina bet 
jo> niekad nieko negalimi.

morzrka.

SLAPTYBE.

ma
mm

K umule, susimildama nie 
kam nesakx k ka tisz tau vakar 
.akiau apie Barszt ienia.

()i, I u mano kūmule, jau 

žinai mane, 
tiktai kad nor.- 
bliauti! apie 
pasak ia u.

s;

i,

m

■<

sa kyši n,a-z ne
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