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JAM REGĖJIMĄ.
Netcong, X. J. — William R. 

Davis, kuris gyvena prie Xet- 
eong Budd Lako Road, kuris 
per septynis metus neregėjo 
dienos szviesos, staigai adgavo 
savo regėjimą ir dekavoja Die- 

— vui už stebuklinga iszgydyma.
Apsakė jisai 

buk jam
mirusis brolis 

27 metus, 
per tris 

be paliovos melstųsi
mas 
se rodo* savo mirusio brolio, 
nuėjo ant lauko ir kožua diena 
meldėsi karsztai. Treczia die 
na brolis \ ela pasirodė, paliep
damas jam iszvesti karve ant 
pievos, o praregės, 
pildė brolio

l’žejus*strai •
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NEVAŽIUOKITE IN » f______

Prezidentas Golden persergsti 
anglekasius idant nevažiuotu 

dirbti in Virginia.
M a ha imy ('i t y, Pa

(lemtas Golden isz 9to distriklo 
iszsiuntinejo po visus lokalus 

idant straikuojent i

J lt’’

VIRGINIA.
NUMIRĖLIS SUGRYŽO 

NAMO; PATI APSIVEDĖ 
SU BROLIU.

Varszava.

Gubernatoriaus
Sūnelis Bankrotas.

LIETUVOJE RUGIU 
DERLIUS SZIMET

’Z

Z

Leonard Wood, sunns Filipi-
nu

'DOLERIAI PRIEŽASTIM
jeszkoti dingusio 

skarbo kuris badai

prasarga

Prezi- BAISIOaŽUDINSTOS.
iRaijnu* Tuczli-

DIDELIS.
Užpaliai. (“ Vr-bc8,r kor.) —- 

Netik musu apylinkėj, bet gUl ‘ 
ir visoje Lietuvoje szimet ru
giu derlius ypacz didelis. Pas 
mus ddesnis per puse,, negu 
kad buvo kitais metais. Priesz 
rugiapjūte pudui rugiu kaina
vo 12-13 litu, o dabar vos 5 li
tai kainuoja. Ir kitu javu ne
prastas derlius. Ūkininkai be- 
doja kad mgiu niekas neperka 
o kad ir perka, tai beveik dy
kai. Žvdukai moka isznaudoti 
ūkininkus. Kur mus ukihinku 
sąjungos, žemes ūkio draugijos 
koperatyvai ? Juk ne tik ukįn- 
ninkams duotu gerai uždirbti, 
bet ir patiems butu gero pelno, 
o dabar visa in žvdu kiszenius.

Varszava.
/' • B 1 Y 1ie, paviete (Jstrpvslįąm, gyvo- 

.*zoimymi F oėkoVkii, kuri

ki

ne,
no
aplaikydavo km| trys menesiai 
pen si jo isz 
riko, 
kuris tarnavo

<
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roėX(jiVkii, kuri v o 
liai apleido taja aplinkiniu 
Rozalije

anglekasiai nevažiuotu jeszKo- 
ti darbu in minksztas kasyklas 
West X’irginijoi ir kitur, k u f 
operatoriai prižada gerus dar
bus ir gera ■ užmokėsi i. Nuva- 

in tonais tikėdamiesi
auti darbus unijos kasyklo- 

bet buna iszvežtais in ske- 
kur k as v k los 

dirba pagal 1917 sutarti, arba
$2.50 ant dienos 
unijos praisas.
nesiranda del anglekasiu pri- 
gulineziii pi unije, 
kovoji* darbininką i
būvi unijos prekes. Visi lokalai 
nuo szios dienos daugiau neisz- 

” del 
važiuoti iii

ije isz Suv. ‘^’alstiju, Ame- 
po m i rusinu) juju sūnui, 

Įgariuineneje 
lalybavo svietiwjo karėje.

Apie lai < 
kurie

« daugiau

Mele 1915 lai
ke nmbilizHcijos, maskoliui pa
ėmė'iii vaisku rtpiickoriu Karo
liu S., namie pasiliko jojo pati 
Rozalije.

Aptiekorius tankiai raszyda- 
pas pAezia, bet kada masko-

fe
negirdejo 

nuo savo vyro, o kada kare pa
sibaigė, siigryžtanti kareiviai 
atnesze moteriai liūdna žini^, 
buk josios vyras mirė ligonbu- 
teje nuo sužeidimu, atsirado ir 
budintojai, kurio po prisiega 
pa si ra sze ant tojo danesziino. 
Pagal, tiesas aptiekoriene likos 
pripažinta naszle. Mete 1919 
velionio brolis apsivedė su sa
vo svainiu ir susilaukė du kū
dikius.,

Sztai ana diena, kada visi 
sėdėjo prie stalo valgydami 
pietus, kas tokis pabarszkino 
in duris, kurias atidarė tarnai
te, kuri pranesze gaspadinei, 
kad kokis nepažystamas stovi 
prie duriu.

Motore nuėjo pažiūrėt kas 
tai butu. Po valandėlei davėsi 
girdot riksmas ir rodos kas to
kis sukrito ant grindų. Vyras 
iszbegias laukan, paregėjo gu 
linezia paežiu, szule stovėjo jo
jo t ikras brolis Karolius. Dasi- 
prates brolis kas czion užėjo, 
suspaudė jam delną ir pradėjo 
gaiVyt apmirusia taja, kuri bu
vo jojo visa viltis. Brolis nieko 

‘ : “Mato-
gyvas, sugrįžtu IŠž

irkaimvnams, 
sapne pasirodė jojo 

kuris silsisi ka
sa k m la- 

dienas
o regeji- 

jam sugryž. Davis paklau 
»s savo

puošia per 
inas jam idant

a ir i>z>i 
patarimu*.

GRAJINO “CZEKERIUS 
PER 11 METU. 

Tik< ’olumbia, S. (- 
mis dienomis 
mas “ezj'keriu 
Jackson isz 
Jaim-s

! )

>ZJ<> 
pasibaigė loszi- 

terp Ernest >
S. C., ir 

isz Xe\v
A lįst ralijoS 

nuo kito.

York, 
M (•< i rvgor 

South Wains, 
12,000 myliu vienas
Loszimas prasidėjo 1014 įlieto 
per pavzta. Viena ir kita szalis 
stuminejo czekerius du kart 
ant menesio. Loszirnas užsibai
gė lygiai ant abieju szaliu.

DU KUNIGAI SUŽEISTI.
Buffalo, X. Y. 

benau,
eintos Kalalikiszkos 
ežios 
kun. Kroezek isz 
po bažnyezios 
likos pa\ ojingai
laimėje su automobiliu in kuri 
trenke Erie strvtkaris. ♦

Kunigą- Stabenau guli li- 
gonbuteje be viltiu.s pasveiki
mo. Kada strytkaris trenke iii 
automobiliu, kitas karukas be 
gautis isz

Run. Sta- 
prabaszczius Szv. llia- 

bažnv- 
X. Y. ir1 aiekawanna, 

Szv. J uoza- 
('heektowaga, 
>užei>tais lie

puses teipgl 
trenkė iii gulinti automobiliu.

Vėliau žino danesza įnik ku 
nigas mirė.

TĖVAS PRISPYRĖ
SUNU IDANT JI 

NUSZAUTU.
K v.

kit os

Madisonville, Ky. — Al 
Logsdon, 42 metu farmeris isz 
Hopkins pavieto, prispyrė sa 
\ 10 -metu sunn Howarda
idant ji niiszautii, ka vaikas ir 
padare*.

Laike slieetvos \ aiko motina 
*ake, Imk josios vyras daug ge
re per kėlės dienas ir kerszino 
iiužudinimu visos szeimynos, ir 
paslėpė ta diena revolveri. 
Vaikas pripažino, buk jojo tė
vas a t ėjas 
“Sūneli, ar 
mirti.’’’ ant ko sūnūs atsake 
kad da ne. Po tam tėvas pada
vė jam karabinu, priversdamas 
ji, idant in ji szautu. Bijoda
mas idant tėvas ji ueniiszautu, 
da karta užklauso tėvo ar tik
rai turi in ji szauti ant ko te- 

“jeigu tu in mane 
neszansi tai asz tau padarysiu

Vaikas ilgiau nelaukda- 
szuvi

jojo kalbėjo:pine jojo Kalbėjo: 
tu esi pasirengiąs

vas atsake:

gala.”
mas, paleido sznvi tėvui 
krutinia ir tasai ant vietos at
liko. Sudas paleido vaika ant 
linosybes.
VYRAS SU PODUKTE 

NUŽUDĖ PACZIA.
Waukegan, III. — Arthuras 

Holt ir jojo podukte Mrs. Cla
ra Ha ro<l likos uždarytais ka
lėjime už nužiidinima paezios, 
kuri likos nuszauta ant smert 
Fox Lake. Kokiu tume buvo 
priežastis, tai' du neiszduot.i

UI

* 'nėr nrokuratoriu.

ir iszgrres < 
kaip 
savo

reikėjo,

JESZKO PASLĖPTO 
DINGUSIO SKARBO.

McAdoo, Pa.
kui. jauni vyrukai neturėdami
kuom praleisti savo laika, pra
dėjo dabar 
paslėpto
randasi aplinkiin*je Slabtown.

Badai keliolika metu rdga! 
Slavokas Jonas Potolak, neti
kėdamas in bankas paslėpė vi
sa savo tnrta in sena kelmą ta
me laike. Karta aplaikes pedia 

langiau palenkės ne 
permaino vieta

paezedumo, paslėpdamas* 
in kita kelmą. Kada ant ryto
jaus iszsipagiriojo ir norėjo 
nnneszt daugiau pinigu in sa
vo *’i'aii!<a. užmirszo katram 
kelme paslėpė pinigus. Po ke
liu motu žmogelis mirė ir pini

Dabar žmonis 
katras šil

tąjį skarba, aphiikys isz to 
badai Slavo- 

suezedines keliolika 
i iikstancziu doleriu.

iszsi pagiriojo

‘‘ I'anka. * fe

gai liko kelme, 
jvszko tojo kelmo, 
ras
dideliu nauda, nes
kas buvo

o

KAREIVIS GYVENO 
RYNOJE PO ULYCZIA.

I’assaie, X. J. - Priverstas 
jeszkoti sziokios tokios prie
glaudos, nes ji niekas nepri
ėmė ant burdo, Albertas Pay- 
kuk, sujeszkojo sau prieglauda 
rynoje po ulyczia (sewer) kur 
pej’gyvono arti dvi sanvaites. 
Aiit galo kokis tai žmogus pa- 
regejo jj inlipant in ryna, pra- 
neszdamas apie tai palicijai, 
kuri drauge su i 
stengėsi ji iszguiti isz lėnais, o 
kada visi stengimai nuėjo ant 
niek, panaudota aszarines 
bombos ir tik tokiu budu varg- 
sza isz ten iszgavo.

Ant palicijos sake, bul: jisai 
radosi svietineje karėjo ir bu
vo kelis kartus gazuotu. Metas 
laiko kaip randasi be darbo, o 
kur dirbo, tai jojo draugai vi
saip isz jojo szandijo ir ant ga
lo buvo 
prieglaudos rynoje.

Miesto labdaringos draugo
ves paeini4 Alberta po savo ap- 
globa, kuri pasirūpins jam dar
bu ir
icbint jaunas kareivis galėtu 
aisigaivyt ir vela pastoti žmo
gum, o ne slapstytis kaip žiur
ke po ulyczia.

tai palicijai

panaudota

žiave 
g 
sia, 
bines kasyklas,

mažiau kaip 
Tena is darbo

nes tena is 
už geresni

(lavinos ‘Hransferkoreziu 
t uju, kurie geidže 
Virginia.

Morgantown, AV. Va. — Vir- 
ginijoi < randasi 
kasvklu 
unijos o tiktai 13 kurios prigu
li. Operatoriai sako, buk st rai
kąs apszauktas praeita Petny- 
ežia neinvyko, nes daugiau ka
rtiki! priliifodoja ne kaip priesz 
tai, bet unijos virszininkai tu
ri vilti, kad pasiseks suorgani
zuoti tenaitinius darbininkus.

Scranton, Pa. — Prezidentas

sziadien 200 
neprigulineziu prie

ugnagesiais’ Lewis turėjo ilga posėdi su

priverstas jeszkot i

priguli nezia pastogių, 
jaunas

SUDEGINTOSIOS 
POLESKIENES BYLA 

SUSIPAINIOJO.
Xcw York 

lija apie

dagwdA banditai, 
insigavo ®ūn Vcczorko 

stuba ir su kiphriH iszkapojo 
eva Juozą, 60 
ii Rozalije 56 
rkleri ir josios

visa szeimyna: 
metu, jojo pacz 
met u, vedusia d
vvra Isz visosGolembolfekl

• I .!■ ■

szeimynos iszsiųufetbejo tiktai 
8 metu dukrele,liuria banditai

t

Banditai iszkijpte visa narna. 
Po žudlustai palicije pradėjo 
jeszkoti banditulir pasiseko su
imti keturis: 
czinska ir
isz kaimo Leskn. Kiek paimta 
pinigu, da likos neisztyrineta.

tik t ai sužeidė.

Kurovski, Ku
bilius Ksionžkus

SZIM'I'AI-KINCZIKU
* ' 11 ' ’’t ’ ■ > , 4

PRiąfcRE PĖR ISZ- 
SILIEJIMA UPES.

1 f 1

Pekinas, Kinai
upe vela iszsiliejo, užliedama 
15,000 keturkampiu iu myliu 
žemes (du kart tiek, kiek visas 
Xew Jorsev valsbis) kerszinda- * yIvioms, milijonams gyven-

Geltonoji

/

gubernatoriaus Wood, ku
ris nesenei laimėjo milijonus 
ant visokiu spekulaciju, bet 
viską praszpicavo ir negali ap
mokėti skolų kurios daeina lyg
14,865 doleriu, o kiszenije turi 
tik 842 dolerius.

A

i,

■n|

d

Soranton*’ (’hainbaF--of CėAm- 
meree. Badai UTarninke turės 
kita posėdi ant kurio apsvars
tys nauja užmanymą ant užbai
gimo straiko. Girdėt, kad de- 
rvbos ketina 
gos.
NEKURIE ANGLEKASIAI 

PRADEDA BADAUT.
Wilkes Barre, Pa. — Terp 

kalnu Sullivan paviete, angle- 
kasiai pradeda badauti, o ypa-

būti pa sekini n-

tingai miesteliuosia Lopoz ir 
Bernice. Komitetas isz strai- 
kuojaneziu anglekasiu tonais, 
meldže Wyomingo straikieriu 
idant pribūtu jiems su pagial- 
ba. Toje aplinkineja kasyklos 
dirbo labai blogai, o kada 
.streikas užėjo, anglekasiai ne 

! buvo pasirengia ant bedarbes, 
| kuri teip greitai užėjo.

VAIKAS NUSZOVE TĘVA.
Pepin, Minn.

Jomis Kircher, likos netikėtai 
per savo 

deszimts metu sūneli Geralda, 
kada abudu rengėsi ant 
džiokles.

Tėvas czystino karabine ir ji 
kede

I?a nuori.s

ma • 
tojams netekihio pastoges. 
Szimhii žmonių,o gal ir tuks- 
taneziai prigėrė, 
žmonis 
meto.

iiotekimo

Tokio tvano 
nepamena nuo 1887 

Vanduo padare bledes 
ant milijonu doleriu.

Vaiskus užmu-Shanghai.
sze asztuonis straikierius ir su
žeidė asztuoniolika prie .Japan- 
China aiidinycziu prie upes 
Poolung.

prie

ant keturiu 
prigulėjo prie 

Bobike.

„daugiau nesako kaip;
te, esmių )
Mongolijos, bet ne ardysiu jum 
laimes J y 
paleido sau sznvi in szirdi 
mirdamas ant vietos.

Iszt raukės revolveri 
sau

♦

1

LIETUVOS DEGTUKAI
AMERIKOS RINKOJE.

Pereitais metais Amcrįkon 
iuvežta Lietuvos degtuku už 
4,248 dolarius. Paszalinus’kai 
kurios degtuku mažus truku
mus ir pritaikius juos prie

■i

d

■

LENKIJA* SIŪLO UŽIMTI 
LIETUVA IR LATVIJOS 

DALI.
Ryga,Latvija.

Tribune koresp. Donald Day). 
— Pabaltos valstybėse pasi- 
reiszkia nemažo susirūpinimo 
del Sovietu užsieniu reikalu 
komisaro Cziczerino iszvvkimo 
isz Maskvos tu 
kuria Rusija pastaruoju laiku 
Omo flirtuoti.
atgal siūle Įlenki jai užimti 
Lietuva ir visa Latvijos dali iii 
pietus nuo Dauguvos upes, tuo 
tarpu kai ’Rusija pasiimtu li
kusiąją Latvijos dali ir Estija. 
Tuo budu Pabaltos valstvbes 
butu visai likviduotos.

Pagal vaikszcziojaneziu Pa- 
baltej girdu, Cziezerinas- inro- 
dinejes Lenkams, kad gavus 
Klaipėdos ir Liepojos uostus 
jie galėtu atsisakyti nuo Dan
cigo, kurs yra g 
ežiu miestas, ir tuo budu page
rėtu santykiai tarp Berlino ir 
Varszuvos. Rusija gi žiemos 
metu turėtu laisva Talino (Re
vel i) uosta savo Baltijos laivy
nui, kurs dabar per keturis me
nesius kas metai esti iszales 
Kronsztate. Be ta Rusija turė
tu vėl svarbius sau Vindavos, 
ir ypacz Rygos, miestus su ju 
uostais.

Pabaltos valstybes tatai bijo 
kad ht vykęs Varszuvon Czicze 
rinas vėl neimtu gundyti Len
ku.

(Cbicagos

užsieniu

Varsznva, su

Mat dar metai 
Lenkijai

tos sąlygų, Lietuvos degtuką^ 
Amerikoje gali rasti nebloga 
rinka. *

GRAŽUS PASIILGIMAS.
Khimas Akstinu? Batakių

r r ■*, ■ .> i.

vala. (Nuo “Saules” kofespon
ii 
i#

dento.) — Man teko daug kar
tu patemyti, talkose ar šusieji- 
muo.se neKuaugusi mergaite A.

. .V*./ iw * ' '
veidus, net kitam ir kruvinai

'iki
■'■S

•; rt’l

1 1e
■t;

. ■ -ii
ij
!< i

* JI. :

'•••' į

ezams apdaužė 
i/ 

Priėjo laikas teketi A. P. Viši 
Batakių vvrukai labai ucdotVs 
mergaites bijosi paduoti savo 
ausis in darba. Dedamas pa
stangas, tėvas norėdamas isz- 
leisti už vvro labai Trieiliai vy
rams savo mergaite iszgyre 
kad esanti darbininke apveidi 
ir labai sunki, lipdama ant ber- 
tainio isz sodelio iszlauše vir
balo. Ar galima būti tėvui 
pirsniu.

P. tankiai va
j'1

BAISI TAMSYBE 
TERP ŽMONIŲ.

Grmlziomlz. — Negirdėta ir 
neapraszoma tamsybe vieszpa- 
tauja da nekuriuosia Lenkisz- 
kuosiu kaimuosia terp žmo- 
niu, kaip ta*i:

Tūlam kaime, gminoje Rl>- 
govo, paviete Rypinsko, pasiu
tęs szuo sukandžiojo dvioju 
metu kūdiki. Vietoje tuojaus 
nuvežti kūdiki in ligonbuti Ry- 
pino, lengvatikes kūmutes nu
tarė, idant prigauti pasiutusi 
szuni, užmuszt ir duoti suval
gėt kūdikiui szirdi!

Matyt Rugovo gminoje ran
dasi daug lepsziniu vyru kurie 
paklausė kumueziu. Užinuszc 
szuni, iszpjove szirdi, iszdžio- 
vino ir pradėjo gydyt sukan
džiota kūdiki. Gydymas nepa
siseko, kūdiki turėjo nuvežti in 
ligonbuti kur ant rytojaus mi
re.

Argi ne tamsybe žmonių! O 
bet panaszus atsitikimai atsi-

rynai Vokie-

J:l

T

GARNYS APDOVANOJO 
MERGAITE.

Kaimas Fermas, Batakių, 
Vals. (Nuo “Saules” kores
pondento.) — 15 metu mergai^ 
te O. M. ėjo pas savo mylima 
pavelykauti. Jos mylimai labai 
mergaite vaiszino sti Lietuvis?.- 
k a munszaine, kada mergaite 
apsigėrę didelei kad savije nie
ko nejauto, tuomet mylimas su 
girta mergaite atliko begędisz- 
ka darba, praėjus laikui pra
dėjo aplink jauna mergaite le
kioti ilgasnapis garnys.
KRUVINĄS VAKARĖLIS.
Kazlu-Rudas, Marampol. ap., 

—Sziame miestely, jau bus me
tai, susiorganizavo Szauliu bū
rys, kuris per ta laiku darę vos 
tik dvi rikiuotes pamotes ir 
tai nevykusiai. Sziaulių J)urio 
pirmininku yra vietinis vargo
nininkas p. Kaminskas,*, kuris 
dažnai po miesteli vaikszczioja 
girtas. Pastaruoju 'laiku, bū
tent, Rugpjuczio meu. 
Szauliai suruosze 
vakaixjli. Po vaidinimo,

KETURI BANDITAI
PATYS SAVE NUBAU

DĖ BAISIA MIRCZIA.
Volynius. — Kaime Radnia, 

palioije užklupo 
banditu kurie
bandos razbftininko 
Palicije praeidama pro kainui 
užtenrino kaip keturi nepažys
tami vyrai paregeja juos, dū
me in tvaria Leono Jankevi- 
czio. Kada norėta ineiti in 
t varta dažinoti kas tai do sve? 
ežiai, isz tvarto pasipylė szu- 
viai kaip žirnei.

Palicije dasiprato kas tai do 
pauksztelei ir t nejaus sugraži
no ugni. Szaudymai tęsęsi nuo 
8 valandos vakare lyg 4 isz ry
to.

Banditai matydami kad gy
vi neiszliks ir vietoje pasiduot 
palicijai, padege t varta, kuris 
sudoge lyg pamatu. Isz pelenu 
iszimta keturis siianglijusius 
lavonus banditu.
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' *11'1Garsi trage- 
sudeginima Zofijos 

Xew Yorke lai
dos vv- 

rasta • sū
dą bar vos gy- 

Valdžia bijo, kad jis neim
li ogu isz jo isz- 

<rv.

nuszautas ant smert

susipainiojo.

k vos 
veninio 
bus

nie-

o.

( 
Poleskienes 
kinai 
ras kuriam buvo
daužyta galva, 
vas. 
mirtų pirma, 

daugeli isz Poleskiu
smulkmenų; jis svar- 

liudininikas, nes ir pats 
kieno norėta nužudvti. Kaslink

Svmuko, kuris
deganezion krosnių 

lai jis dau-

palies George 
ingrudo 
gyva Poleskiene, 
giau nieko naujo nepasakų, 
kaip tik atkartojo, kad ji 
nibs apsėdės” 
susidėt. Svmukas 
asztria sargyba sėdi kalėjimo

nieko

su
‘ ‘ vel- 

Poleskiene 
dabar po

fe 
uždarytas be kaucijos. Yra in-
tarimu, kad Poleskiene, pifma 
jos sudeginimo, nakti su Sy- 
m'nkii malku sandely daug gė
rusi, o paskui gryžusi, namo 
mieganti vyra bandžiusi nužu
dyt.

Apie Poleskiu szeimyna dar 
nesužinota, ar jie Lietuviai, 
kaip rasze Anglu laikraszcziai. 
Turbūt jie Slavokai ar Lenkai. 
Poleskienes indgtoji laikrasz- 
cziuose fotografija, kaip ji (Įar 
buvo gyva, nurodo tikrai Sln- 
vokiszka typa. —V.

užprovinejo, kada nežinomu 
budu vaikas patraukė vamzdi 
ir szilvis pataikė ji in krutinia 
užmuszdamas ant vietos.

y
buna labai tankiai visur.

Paskutines Žinutes.
; » B ■

fl Pittsburgh.— Eksplozijų 
kuri kilo laike ugnies E. Li
berty Penn. Stoties sudegino 
ir sunaikino pasažieriu baga
žus Verties 35,000 doleriu.

1] London. — Po visa 
liję apibegineja paskalai*buk 
anurkistai už^ikeisejo ant gy
vasties karalianrs Jurgio.

— Onute 
.Jackumis, 4 motu, likos baisoi

H Conitiilia?;Puu>

apdeginta kada brūžino zapaL 
saves 

szlobukos. Likos nuvežta 
Ashlrindo ligonbutia.

--------------------------------------------- J -    yrr.-i- k 

IR TEIP YRA. 
-------- ___________ ------ / *

Ka tavo mama veikiai 
Ka tiktai pati nori. 
O totis k a veikia ?

-* Ką mama nori.

kas-' užsidegdama ant
in

NEMOKĖJO PATI VIRTI;
SUJWUSZE JA IR ATIDAVĖ 

BURDINGIERIUI. x
Mansfield, ^Anglija. — Vie

tos teisme buvo tardoma iiiflo- 
niLbyla, kur kaltinamas buvo 
vienas ofiso tarnautojas, Wal
ter Knowles. Skunde ji jo žmo
na, ka<| jis neduodąs jai užlai
kymo. Ji pridavė teismui szito- 

vvro raszvta raszteli: t *

MOTERES ISZVARE 
“FLAPERKAS” ISŽ

BAŽNYCZI0B.
- •

Varszava. — Lonkiszkos mo- 
tęręlos geidže is^pildyti popie
žiaus norą idant motoras lan« 
kydamosios in brižnyczia butd 
tinkamai, pasirodžiusios o po 
pusnuoges. 
< i A 

ežia

SMARKUS DREBĖJIMAS . 
ŽEMES ROSIJOI.

Moskva. — Smarkus drebė
jimas žemes davėsi jaust prie 
kalno Algoz. Milžiniszki szmo- 
tai akmenų nukrito nuo virszu- 
nes kalno. Žmonis teip persi
gando, jog apleido taja aplin
kiniu jeszkodami saugosnios 
vietos, i

j ji
' 'ill

M 
d

■■

Ji
; ii

J'l

ki vvro raszvta
• «

“Sziuo liudiju, kad asz, Wal
ter Knowles, savo paežiu pado- 
vąnojau Andriui Bayliss’ui, 
burdingieriui.

Kaltinamas pareiszke teisme 
kad jo pati nemokėjus iv nesi
rūpinus pataisyti, • kaip rei
kiant, valgio ir aplapiai elgu
sis teip blogai, kad jis negalė
jos ilgiau pakęsti, o todėl su- 
muszes A_____

Į burdingieriui,
ja ir dovanojęs savo

i ' ’ -< ' i
A ■1 'llb l,

..y ■ Alpi di0na dvi 
flaperkosP atėjo in bažny- 

, pnikeb pasirodžiusios ir 
konia pusnuAfees.! Motęros pa- 
rogoja 
idant iszoitu ; isz

merginas papritfcze 
bažnyezios, 

nes saVo parodais duoda “pa
piktinimu” vyrams: Merginos 
užsispyrė ir no isžbjo. Tada dti- 
vatkolos nudrasko nuo juju 
drapanas, apdnudce 4r iszmete 
laukan.

Dabar tosios moterėles turės 
už tai atsakyti sūdo ir užmokė
ti už papildyta skriauda mer- 

fe
)

gilioms* . i ,iį» r
we-. 4*4«i> * »

ROSIJA DOVANOJO
KALTES 5,698 ŽMONIEMS.

I • • . . <1 1 >

Maskva.— Per paskutinius 
szpszis menesius Sovietu vy
riausybe dovanojo kalte 5,694 
kalinius, ‘daugiausiai Valstie- 
ozius ir Raudonosios Armijos
kareivius. Isz 36,493 aplikantu 
4,400 nusikaltėliu bausmes bu
vo sumažvtos, o 2,2(M) kitu bv-
1 , . ’ • t W’ 4 ( ■’ ■„ .■
los buš isznhujo peržiurę t os.

Ar bus paskelbta visuotina 
amnestija motu Bolszcviku Re
voliucijos sukaktuvėmis Lap-
kriezio 7 dienu, kol kas dar ne- 

kh . a ‘ - ' * - « k ’ * •
nežinia. Daugelis tikisi*

Midi

2 d. 
szeimynini 

. mini- 
mi Szauliai sules viduiy už
puolė p. ITipki, kuri gerokai 
apnniszo, su kruvino ir perkir-

gn,

to lupa. Ta pat vakaru eidami 
namon apie 12 vai. nakties kele 
triukszma, szaude isz braunin- 

gasdindami ramiai mie
ga nežus gyventojus. In szi at
sitikima insikiszo net ir vieti
nę poloja, atenio brauningus, 
bet,, rodos, irvol sugražint. 
Gaila, kad toki žmones nbsžio- 
ja Lietuvos Szauliu rganizaci- 
joą vanla ir n a plojasi Szauliu
telaemit.
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Apskundė Baroniene
Ant $1,000,000.

'. : V J • \

Lietuviszkos Pasakos.
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vra

ra- 
buk “apszauktas slraikas 

nepasisekė, 
nes visos kasyklos dirba gerai. 
Jau antru kartu likos apszauk 
tas ezionais straikas be jokios 

< >peratori;<i turi
daug užkalbinimu, lodei West 
Virginijos kasyklos dirba ge
rai ir uždąi'Vei geri. Tenai" di
desne dalis anglekasiii
Amerikonai ir ne tiek 5 ra Irau- 
k i am i per nosis per unijos vir 
szininkus kiek aliuviai, ii' ne
mano paliauti savo darbu pri- 
gialbeti Jonui Lew i>ui ir 
jai, kuri yra žnionim tiktai 
sunkenybe o ne palengvinimą.-.

Geriau padarytu I'nited 
Mine Workers jeigu rūpint usi 
atidarvmu kasvklu, • • 
valkiotis po ulyezv" 
dinet pinigus ir ne užkretinet 
s|ivo neužganadimu darbiniu 
kns West Virginijoj. “

Tokia žine kvėpė kapitelis/ 
ka propoganda idant -uerz.yt 
darbininku- kietuju augliu ka- 
s\ k losią.

žnionim

padaryt u

neužganadimii

11111

ne kaip 
• ir pralei-

Anele potulickieiie isz Botu 
linu, Lenkijos, nžrasze visa sa
vo milžiniszka turtą, suside
danti isz 24 tukstancziii margu 
žemes, vertes szcszis milijonus 
zlotu dvi Lublino l niversiteto.

Sak<> kad Su\ ieii \ t o** \ alsi i 
jos yra "klvpii laisve.", bet loji 
laisve \ ra >uvaržvta ant kož.n♦ 
žingsnio.
>isiika, tai mat

(> k u r 1 ik žmogus 
o v i so k e ."

i. F'
.Z5.'

‘s'

A ,<i

L-:

dirbant is 
užveda 

skunda ant $1JHH),()(K) prieszais 
bjiromenia Adelaida de Janilli, 
na.-zle ltaliszk<»
riaiis. kuri vra duktė Amerika- 
niszko kapitono, 
ma ir nupleszima

Harold Brennan, 
gros<‘rszt ori ('h i (•age,

už apsmeiži- 
jam szloves. 

Baroniene paleido paskala Imk 
Brennan pavogė nuo josios 
brangius žemczingns, kas pasi
rodė neteisingu užmet iuejimu.

sargas 
Keep

< 1 

pa 
pra

uždraudimus kaip; 
mean> 

gra^s;

ir

oil!

Don’t "tep
a [lowed ; Smoking į

sitively prohibited; Xo iro

I ll is
< m the

parkin tr

vou:
\ 11

H )-

dog; 
right; Silence; 

Private keep 
mt; < >bey prohibit ion ir t.t.

Da gerai kad žmogui paveli
na d\ kai kvėpuot szviežiu oru.

Jį

SU RIN KO Dr. J.B AS AN A V1CZIU8.
------------------------------------  ——. —  t —- 

Apie Milžinus.

XIV.
Apie Gyvata ir Smakus.

Viena syki eina žmogus ke 
Uit ir prieina mis?k<i; ah« tas 
miszkas \ isas dega,

i

•ilv jau ir tos 
prade 1.1
\ i 1 sziine p‘ silsi 
ir "ako: “

iszgelbek 
smerli(‘s!” Žmo-

J

tiktai nckurios agi
liepsnoja, 

, pakrasz-

svilti.

ZHIO

susimi Mainas,

tije dar žalias; 
isz paszaknes 
Vienos agles 
raugins gyvate 
geli,
tu mane nuo 
gni pagailo nabages, ir jis, pa
pines žalga, prikiszo prie gyva 
les, o jinai užsirietę ant galo 
žalgos. Žmogus norėjo ja nu
mest ic lolvn mm ugnies su žal- 
ga, ale gyvate sako: “žmoge
li, asz tau busiu visa anrži prie- 

gerai seksis, 
tu imi ne teip,

i k o:

jau. pritikta tam 
tai ir mane

mano

Beware 
Keep to the 
Stop; Detour;
(

passing;
to

of the

Raudonieji komunistai pa>i 
naudodami isz straiko trankosi 
p<» \ isa> aplinkines laikydami 
savo prakalbas kad tik darbi
ninkus suerzvl. ♦

Skrantoiie keli komunistai 
Gilioji (žinoma Žydai) isz 
Xew York 
gos lik 

Port 
konmnist u 
Saint ( lai r.
t ur net iirej<< įoki«»> 

užsilaiko mal>zei 
ir mažai rūpinasi straikn. lodei 

komunistai ne- 
padn niekur.

neklauso ir ant

( žinoma 
o ir Reid i>z (’hica 

os areszla\ <»t i.
( 'arbon 

įiem \ y k < >, 
M iiiei "\ ille ir ki- 

pa^ekmes.

■'ilsi ri n k i inas 
t eipgi

Straikieriai

boisze vi k isz k i 
galėjo siiszildyt 
nesjuju niekas 
susirinkimu žmonis nesilanko.

mano sugrąžyti
o gal ir visa

Lai k raszczei isz Tilžės raszo, 
buk Lietuvei 
\Mkieczianis dali
Klaipeda, isz pi iežasties nkisz-
kos senkeli) bes kokia randa"! 
Lietuvoje ir Klaipėdoje.

daugiausia 
žmoni u R\ti

lte t valdže 
nepada re su

'rieji paskalai 
apibegineja terp 
niimsia Prasijosią, 
jokios sutarties 
Vokiet i ja.

I ji i k < t 
pripranta prie 

to-

virves per

Po kožnai karei užeina vilni> 
visokiu prasižengimu, kuri tę
sęsi per keliolika met u. 
kares žmonis
užniuszinejimo vieni kitu, 
del turime daugiau žmlinseziu 
ue kaip kada.

Kitados motere nebijojo pa
likti skalbimą ant
uakti bet tiejei laikai dingo, 
nes žmonis vage viską kas tik 
papuola iii nagus.

Toji vilnis visokiu prasižen 
priežastis gerbu-giinu ne yra 

vio, salimu, 
automobiliu,

probibieijos arba 
tiktai pasekmes 

praėjusios kar<‘s.

legt i be pali‘»\ <•> l\ g tam lai- 
ar motere ne 

s da ir
o-

< 
kui pakol \ yra- 
mirs. Tasai papiatima 
"ziadivn vic.-zpataujc daugeli 
-ia vieto.-ia Anglijoi.

Slab Slom-s,
>cnoje grine/.elcje 

kuria

ambasado- >telka, tau \ iškas 
liktai užkovok 
kad mane kas nepamatytu, ne 
žinai, kad
miszkui sudegi, 
leip pat podraugei ir 
kaltes, kaip kitu, prisidėjo prie 

rnstvbes Dievo.” 
tai kur asz ta 
Tiktai nebijote

()

I )ievo.

I

W’ I® ■ ■ v 
o

III.
ffl""

I gnis buvo 
szeimyniszko

• neku rioMiti pievinei josią 
pa pra t ima s k a i m 1 losią, 
nuotaka, žengdama po pasto
gių sav’o vyro, uždegdavo ilgui 
ant kaminėlio, kurie • turėjo

I . .
M1 *

visados ženklu 
lizdo. Anglijoi 

buvo 
buk

I

ASAUEB 
» teitu ^Į|te<4aitetei .Iitejit-n    liteiteimi n mini liflęnn n   1

D A GERI Agi):
• 7| „ * 

Gaspndine na pi o in ^oezia: 
-s- * Anii, jį|ifiitiistii 

Gal nuobodu pas mus?
Sveczėi- 

bodij, juk. galite, žinoti jo 
žmogus tankiaiiHe žiovauja nuo 

, ’ 'O; > ,*

A

*

Ana, pagilai žiovauji .’
< 

f

.Kur gi Ims nuo- hmei dairosi
f rn

<

bad(».'a. j ’ h a ’

KAIP BUS ATEITEJE.

Ar galiu sli tavo paežiu 
paeziiiblis,

Ka?
A r tai tau navai na, juk 

gali su sav.o

’ R> <.

I

I

*

♦

"f"*1’* te'ii Oiiiiiim m r 1 nfi iiajį,!

VAGONE.
B-MMf ■ irinm

Lietus lyje, kaip isz viedro, 
vagone visos ,vielos užimto"; 
lame ineina trys ponios ir m>i- 
-... ; -----‘osi, ar ne gaus viela
atsisėsti. Vienas isz 
kele ir sako:

‘ Asz savo viela 
seniausios isz pfmiu...

Ponios /.tyli ir ne viena nei 
ne norėjo iszsiduo; i [ 

t I

- " —te te.«, »MlWte..'-w

f

J

paežiu atsiskirti....

%

Al

vietos užimt

vyru pasi-

pavedu del :

Ponius 
sėdo, ha 
seniausia.

Likosi paszauklas iii 
didelis ir drutas žmogų

/dzin klausia.

<aa< aw.MMiM»T > *

suda ; 
s. S i; i

1

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.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
’iinoka 3-ežia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
surria kas kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.

s in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento, 
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and-goes out dbeut
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telka. lar nenorėjo 
pradėjo iieim

“,!P‘ 
priimk, pasigailėk, susi-

ir visa puikiause, ant
su 

už an

!

/ o
York- 
dega 

pirma

Kaime 
sli i re. 
ugn is. 
karta motere už laiku kandie

(Inos,nes 
szimt met ije.

iH

pi ai loji >

•pt y nioliktam 
galybe

kr -u\ ir-
pa-

prat imo, kuri» nždlaik 
Iii sziintus met u.szum per <

ūžt rukimo 
Žmogus "ako; 
ve dėsiu !" - 
tu mane ir iiisidvk už anezio,
asz Imsiu visa atūžiu tavo prie 

Žmogus < 
imtie, ale kaip 
stodama gyvate melstie: 
imk, o 
m\ lėk
kokio." tik iszsigalet galėjo, 
voke iszkallm, priėmė 
ežio ir nuėjo tolyn nuo miszko. 
Xuejus gera gala gyvate jum 
sako: ‘‘ na, žmogui i, kad tu 

laime tau
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mane
plaukte plauks, 
kad niekados niekam blogo ne 
mislytum, nes kaip tiktai szel 
myste ."iimislysi, tuojaus smer 
ežiu numirsi; atmink, kad tau 

bus pur
Ilga laika jie lelp gy- 

gyvate isz- 
lenda isz anezio,!b diimoj szil- 

kuna.

!>**

' '„t1.*. ' j,

■Av

‘gra finoteh
kiek rauda") ant "vielo 

Žydu. Ta ji skaitlį >11 rinko Ž\- 
diszka"

Z \ du 
surinko

a ųvnt n ra

stat i"t ika 
I ,esz<'/.in."kas.

Ant "vielo 192.5 mete ramia 
si 14.193. 
procentą- 
svieto. ?

liko."
Žydu pa s i daugi

Joknba.-

)42 Žvdu arba \ ienas 
visu

i u<>
gyventoju am 

kada tasai
padai)ta' 

ant (>(>7.^29 
232,57b Žv

sura 
ska it lis

gum
9Nuropoję yra

Amerike 3,SS4,()S!I, Azijoidu, 
59(i,(i22

> ) L »,.»•>

.'MilMŲM H);

.’.’>3. Rosi
Sn\ . Vaist ijosia 

A nglijoi
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CAPITAL STOCK $125,000.00 >•
SURPLUS IR UNDIVIDED <

PROFITS $023,358.62 J

k a." k I (• ja
isz varguoliams stojos didžlur 

nežino ne kur 
kaip nulipinti, 

arkliai mmidaikomi, javu, mė
sos, pieno, medaus, ne.suvalgo- 
jmii visko, kad ka gi! Viena sy 
ki eina žmogus 
randa palei savo 
imi jauti; užėmė jis ta jauti ir 
varo mimo. Gyvate sako: 
“žmogeli, nevaryk, jog tas jau
tis dar per kelis sieksnius ne
priėjo prie tavo pievos, o tu 
dar misliji už sugrebima atimt 

-- tai neteisingai, 
uesieis, gali ir nu

mano

ežiu, gerybių
galvijaidėt,

1

Mokame 3.ežia procentą ant 
nudėtu pinigu, 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio j. 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 

, jus. turėtumėt reikalu su musu 
banka nepaisant ar mažas ar

Procentą pride-

ne

Jas

fl^oįį
te,

.JUte.,,«

reiszkia; jog mariu pakilimas ir nuslūgimas atsibuna regulariszkai 
in apie (i valandas.

O

didelis.

J

.Hlfl,

1.

isz kur tai, ir 
pieva sveti

žodi'.”
"tai

grebežiava 
paskui tau 
mirti, atmink
Žmogus nuspjovė ir sako:
kas kad jautis iieinejo in mano 
pieva — vis tiek, jai asz. nebu- 
ezia jiji užejes, tai jis vis butu 

e s. ’ ’mano pievoje buvęs.’’ Gyvate 
“ale ne v ištiek, kur Imt 

buvo, o
, gal Imt u iii kita 

y ?

•zia man protausi,

sako; 
buvęs, o 
but ir nelmv 
szali nusisukęs įmesdamas.

1 (

galva — parvarysiu 
užmokėsi;

skatiko, vis daugiau. 
Tai pasakęs varo jisai ta jauti. 
Jam bevarant gyvate supytkus 
džykt! ir ink irt o palei pnezia 
szirdi. Žmogus, ja iszmetes isz 
anezio užmusze, ale ir pats isz- 
tįneš ten tuojaus numirė, o jau
tis, 
ėjo, in ta pieva ’ ne nežiureda-

kur
(‘S

dar gal

H. BALL, Prezidentas ,
G-W. BABLOW, Vice-Prez.
J. E. FERGUSON, Kan. v 

.11 1 ’

» Tifc

Kt, da t u 
maiszysi 
jauti ir i 
prie

» i

VIS

skatikas

žale beesdamas, toly p nu-

mas, Teip, vyrugziai, žmogaus 
g<vililyc vif iszein,a aht
blogo, uį ta i jįįi^tke norėt, kas

ir kas tris menesius musu
Preferred Stock’as
Szerai regulariszka moka 
procentą, ir tai

t

arba

VISADA IN LAIKA
Qktoberio 1 d. buvo procento diena del Stockholderiu

f

PENNSYLVANIA POWER LIGHT CO.
, ir bus parduodami 

pagal aplaikime del ju užsakiniu.
Turime tik visai mažai neiszparduotu tu Szeru

Szilas pasiulinimas yra paskirotnas ypatingai del kostumeriu ir darbiu inkų sxibs Kompanijos it*
Kompanija pasilaiko 
laikuj,

sau
par day ima* azitu Szeru 

dauginus tu Szorų.2pakol nepereis 6

už tiesa priimti ar atmesti 
bus tik iki 10 Sxeru del 
menesiai.

visus ar
vienos

dali užšokimu. Iki tolimesniam 
ypatos ir neparsiduos tam

Iszkirpkite ir priaiuskite del pirkimo szeru arka del informacijos.

4

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO.

Ji '

‘ J

1

f

•M .

Investment Dept. Allentown, Pa.

(Mark X in[] meeting your requirements)
W H, . <

[] Pleaso send me free copy of booklet telling more about your
Preferred Stock and the Company, 
v « r: ’ -Pirkite Szerus 

nuo bile koki 
SŽIOS I

Jie yrp'vpiuAiip 
agentai, y-nrlii! < į i i » 1 • r '« I

sžios

a A Turime depar
tamentu 
norintiems par
duot i savo Sze- 
ras, tai gauna
me del 
kupeziu 
pirktu Szerus.

I wish to subscribe for ............ shares your Preferred Stock
of $102.00 and accrued dividend per share'. Send

Jimi
kur$102.00 and accrued dividend per sharb’.

a»R(h> me showing axact amount due.
scribe for ...... shares your PrefojVed Stock 
ent Plan of $10 pei’ share and $10 per share 

I $102.00 and accrued dividend per share has
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Dievo Apvaizda.

miesteli vie-— Apėjės visa 
tos niekur negavau. Apie dar
bą negalima nei prisimint i, ka
dangi niekas nedirbo szioj 
apylinkėj. Teipat niekur nega
vau nei nakvynes. Ateities ne- 
simatant, nesitiorejo paskuti
nius skatikus atiduoti už nak
vyne. Paskui sumaniau eiti in 
ta dideli miszka ieszkoti uak

ir maisto prie laukiniu 
Ta miszka pravažiavo

“S-

in vairiu
kitokiu vaIgonąi vaisiu, net ki
tu nežinojau jloį ju Vardą,,Pri
sirinkęs uogu kiek galėjau 
parsinesziau in( savo szetra, 
Vos saulei leidžianties pagry-* 
žau in savo vieta. Nuspren
džiau czionai pasilikti nepribo- 
tam laikui.

invairiausiu uogą ir czia netoli kur turi būti pleszi- 
ku lizdas;. Už kokiu trijų myliu,

niekas

VVllOh 1 
žvėrių, 
keliolika minueziu priesz mn 
teli.

— Nusipirkęs kiek valgio ir 
kitu reikalingu daiktu, viską 
susirengęs, dėžutė rankosna, 
kepure pasmukęs kad saule ne
spindėtu in akis, kuri nebeauk 
esztai buvo, pasileidau in misz
ka. Nakcziai užėjus kelione per 
krmnus pasidarė nepakeuczia- 
ma; tada turėjau nakvoti) 
krūmais.
dės isz miego, pavalgęs 
ežius ir vėl leidaus kelionėn.

Matydamas neporini knisiai 
miszka. pri? imine man invai- 
rios pasakos apie 
žvėris ir vagis. Teipat prisimi
nė isz laikraszczio. buk ant to 
kelio nesenai buvęs apiplesztas 
traukinys. Dar daugiau pradė
jo baime imti kuomet prisimi
nė vakar girdėti žodžiai mies
tely kalbant, buk netoli kokio 

:'l>i- 
I’radėjau svajoti sau

« 

sakau, ka darysi kito iszejimo 
tai spe 

misz
ka. Nežinau, ar kas gero, ar 
blogo manes tenai laukia. 
bemaustv<lamas 
vilkus besivejant 
miszkiais, už kokiu keliu szim- 
tu žingsniu. Asz už krūmo pa
sislėpęs laukiau drebėdamas 
kuliai toliau nubėgs. Kiek gir
dėjau nuu žmonių, kad tame 
miszką buk esą daugybe invai
riu draskaneziu žvėrių. Matau 
ir suprantu, kad tai 
ties pražūtis tenai laukia, 
prisiminus Dievo apvaizda, 
kad be Jo valios niekas nežus 
jei, kas dun
dam galima.
dra>mta> mano veidas nmzvi- 
to ir baime pranyko, 
toliau mikeliavo.

turėjau naKvoi i po 
Saulei tekant pabu- 

puM’y

mali
in vairius

miszko
plesztas.
<» gal ežia yra vagiu lizdas.’

buvęs t raukines

Bet

nėra. 1 r nežinia kokia 
ka mane lyg traukt“ in t a

Nežinau, ar
Teip 

pamaeziau 
meszka pa-

dėjau nuo žmonių, knd 
' “““■ “ '■ * Hills- IK “1*' !! Mil *” " 1! 1|

esą daugybe i

man mir-
Bet

Dievo 
valios niekas 

geriausiai kas 
l'aja mintimi pa

- ramiai

i' Ji

■H*Tūkstantis Nakta ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

Į . k * ■ - -■ . -----------

PUIKI DIDELE KNYGA, 27 ARABISZKOS ISTORIJOS.
150 Paveikslu.

Senis Baltrus
} ---—n;-

Skaisęzįaj pavasario saiilip

\o
Mpapuiteme npszke dumuą,„nęla-. 

baj jau toli., Tuojaus sustojo- 
niępulkininkas suszauke vi
sus kareivius, ir suorganizavo 
kova., Mano su vienu kareiviu 
paliko czionai, jie tylomis nuo? 
jo link tos vietos. Už keliu .nii- 
miežiu pasigirdo szauksmasdr

7
y

.rpr
♦n

FT I I'

k a u akiu.

<1

tei' HUŽibuK - dangaus nuk,sztu-
Ir tai mg lie Dievas 

nubaudė. J’eisingas, Vieszpats, 
teisingas... —-

Sėnukąa kuri laika negalėjo 
kalbėti, tjk aszaras. brauko.

704 Dideliu Puslapiu.
Druosiai Puikiai Apdaryta Audekliniais Isnuargintais Vynuab

Iimoję, pradėjo, tirpti lupiu, eže
ru lėtini, nudilo nuo lauku flnie- w«... ’ • ė i • • »

m in ksztucziu k o ba ltd lyg d rą-
“Uk * a" . ■ ' A a A m « A

t * *
«*» SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS

APIE SZITA .KNYGA.

Gerbemuls Tamlstal:—« 
Sulaukiau nuo jusu slunczlaaiM 

vardu knyga.
_ 1_ "2 ui kurią

V.
Labai daug laiko imtu api

pasakoti kiekvienos 
veikimą, o kita, asz 
kad tamstai butu 
klausytis visu nieku. Taigi, asz 

trumpiausiai ir 
maždaug svarbesnius iuvykiim 
vedanezius mano invvkio tame 
tyriszkame gyvenime atpasa
koti. Mano nuoszahis gyveni
mas buvo linksmas, kaip roju
je; ifzimant 
nuo laukiniu žverjb , ••— till tik 
jie man buvo neisztikimi drau
gai. \’ieua karta atsilankė vie
nas iszalkes sveczias jn szetra, 

negalėdamas prieiti prie 
tik dantimis tarszkino 

eidamas aplink, matyt, kad bu
vo pasikėsinęs ant mano gyvy
bes. Tada asz tariau jam: Kuo
mi asz prasikaltau tau, kad ne
apkenti manes ir esi pasikėsi
nęs ant mano gyvybes .’ Tu, ma
tai kad asz esu 
tarpe žmonių

landos, turėjau ieszkoti czio- 
Iszklauses mano kalbos, 

lyg susigėdęs uodega nuleidęs 
nuėjo szalin.

Viena karta ankstį ryta sau
les malonus spinduliai pradėjo 
veržtis pro medžius in 
vejalis >zvelniai dvelke; 
paukszcziu eziulbejimas invai- 
riais balsais žmogų lyg žavete 
žavėjo; tai buvo 
tai linksmas vasaros rytas. 
Tais invairiais iiuspudžiais su
žadintas užsižingeidavau plą- 
eziau > užinot apie ta apielinke. 
Skubiai pasiėmęs reikalingus 
daiktus, pradėjau keliom* pie
tų link. Nusprendęs eiti teip 
toli, kad ta paezia diena gale- 
cziau sugryžti.

l’ž keliolikos myliu prasidė
jo tankus žiaurus miszkas. To
linus eiti buvo labai sunku. Pa
ėjus kiek tolinus matėsi, kaip 
tai buvęs kertamas ir buvo vos 
žymus kelias vedamas miszko 
gilunion.
nustebino, pamaezius vienu 
vienas automobiliams vėžės nu- /
važiuotas miszko tankumon ir 
matvtis nelabai senai tas invv- 
kės. Man neramu pasidarė lyg 
jausdamas, kad tai kas negeru 
tikslu po tokias vietas gali va
žinėti. Norėdamas nuo invairiu 
mineziu, neramiunu ir pavo
jaus 
nau gryžti prie

Buvau jau

stengsiuos

bet 
manes

y rs
nai.

kita,
dienos 

manau, 
ir nuobodu

mirties pavoju, 
žverjtb

nelaimingas, 
neradau prie-

szetra;
o

nciszpa saky- 
va.saros

Bet kas mane labai 
pamaezius

keliolika sžuviu ant* kartu; ir 
viskas nutilo. Užknikurio laiko 
jau pamatome sugryžtanezius 
kareivius suseptyniais belais*- 
vinis. Matai, jie buvo netikėtai 
užpulti teip kad negalėjo nei 
ginklu,suspėti pasiimti.

Sugryžes in ta vieta kur bu
vome palike ta mergaite, jau 
radome visai atgaivinta, bet 
dar kalbėti vis negalėjo,’ nes 
bpvo labai,, matyt, nusilpusi,
nuo karszczio, bado ir troszkuy 
lio. Norėdami; patirt i, 1 kas ji; 
per viena peržiurejome jos virta 
krepszeli, kuriame atradome 
maža. Szvento Raszto knygute, 
ant kurios buvo paraszyta Ele
na V... Belo dar tebelaiko ra- 
žaneziu rankoje suspaudusi. 
Su pulkininku sprendeva, kad 
ji gales būti katalike, nestik 
tanu* pulke vienas tebuvo kata
likas leitenantas. Jisai turėjo 
viena artymiausiame miesezu- 
ky gerai pažinstama kleboną 
tai ir nusprendeme ja tenai nu
vežti ir pąvestj jo globai pakol 
kiek sustinres ir gales patirti 
isz kur ir kas ji esanti. Jau vi- 

visi
K.

besiartinantsai vakarui 
buvome tame mieseziukyj.
Pulkininkas pasiuntė belais
vius in miestą M... po priežiūra 
officerio, o mes trys 
vome su

nuvažiii- 
pulkininku prie kle

bono L... ir czionai pasilikome 
pernakvot i.

VII.
Ant rytojaus po pusrycziu 

klebonas pakvietė Elenute in 
s veržiu kam bari ir prasze, kad 
ji mums papasakotu kokiu bū
du ji patekusi in 
isz kur esanti.. Ji atrodė labai 
inteligentiszka, mandagi, ir 
dievoto budo. Amžiaus turinti 
apie koki penkiolikos’ .’metu, 

pradej ąpipasa- 
visa gyvenimą

ta miszka ir

mandagi,

AtsiprasziLsi 
koti savo 
kaneziai:

“Mano tėvai gyveno mieste 
S... ir jie buvo protestonai teip 
ir mane iszmokino,
kiek pamenu juju mokslo, ka
dangi palikau nuo penkių me
tu amžiaus naszlaite. 
patekau prie 
tonu naszlcs.

se-

bet mažai

gas. ’ Vos priosz savaite laiko

be sniegp pridengti liuikat, re*! 
dos, didžiaiiHio ežero, ar jiirą 
siiHtinguHioH bangoH vingiavo 
kiek akysjmivto, oi, ten. tolyn,di; ton. tolyn
tolyn! iki pat dideliu, miszko, o
sziadien jau to viso baito žior 
mos pa talo .pora,
budo ir įima ruosztis prie nąujo 
gyvenimo.

PavttsayUjdhnl'l o su juo kar-

gamta pa*t

*

— Asz buvau tuomet dvvli- 
kos metu,
— Mąno tėveliai, Dieve, duok

9

tose nusiraminęs.

jiems Daugu, buviy labai geri 
kaip ir jųdviejų, vnikucziai, tė
veliai. Asz gi vienturtis moti
nėlės sunūs buvau labai pady- 
kes.

Maloniausiu tuomet
užsiėmimu būdavo karstytis

draskyti 
metyti ir 

Keletą

mano

11u

Tūkstantis Nakta

tu Ir lauku darbai j
, i . ■■ * , ■ f1 . ■

Kumpeliu, szoimynele nejuo
kais šnsirupino, kur ir ka sū
dys. O diujaiipi Jono Kinnpeno 
sūnūs staczihi negalėjo pava
sariu atsigerėti. Jiems rūpėjo 
ne lauku darbai, 
miszkas. Miszke pavasary] ga-

panksz-

ir ka so-

o artimas

lybe paukszcziu lizdus suka 
kiauszinelius 
ežiukus peri.

Kidk jau.kartu juos tevelia 
pereita 
motina, jiedvieml kalbėjo 
kandyti paukszteliu, bet vai
kai neklausydavo, - pasprūdo 
isz teveliu nikiu ir kuria in gi
ria. *

Ir sziadien Joniukas su Juo
zuku pasisląpe grinezios kam
pe naujus planus ruoszia.

Jau ir vakaras. Kumpiene 
pakvietė vyra ir vaikiiczius va
karienes.

Bet

deda,

pavąsari baudė, kiek
ne-

nesuspėjoji.e nesuspėjo susėsti 
prie stalo, Jiąip sztai suurzgė 

puolė prieMargis po stalu ir 
duru.

draudė ji .kzeiniininkas:
■ -1- / ■, J

pažiūrėk

Nutilk, Margi, su

asz VIS III

sziadien
pamaezius motinėlė

mano vardu knyga t ‘Tuk*|Mtto 
Naktų Ir Viena” ui kuria 'tariu 
■širdinga aczlu ir labai džiaugiuosi

Naktų ir Viena” apturėjau, neat»SB 
labai yra žingeidu skaityti visokias 
iBtorljan. jaa skaitydamas nei nspa- 
■Ijuntl kaip laikas szrentai Ir inU- 
gi«ą praeina, Asą visiems JinklpriBU

■ ‘ .................................................................. 1

“Tuku t antis Naktų ir Viena” nes ja

r1

kad tokia knyga kaip **Tukstaatla 
Naktų ir Viena” apturėjau, negimtu 
labai yra žingeidu skaityti visokias 
Istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas s t yen tai ir'sma- 
gląį praeina, Asą visiems Jlnklpriail 
kad nusipirktų tokia kdyga kaip 
“Tuksiantis Naktų ir Viena” nes ja 
skaitydamas žmogus apie Tieką, tada 

ant valandėlės atsitraukia.
Su pagarba, A. ŽOKAS,

18 d. Gegužio 1921 m. 
D v. Palazduonys, 
Czekisgkes vąl. 

Kauno apsk. 
LITHUANIA.

Yra tai ketvirtas iszdavimaa tos puikios knygos, tai,

pamlrsztl ir visokį rupesętląl,, aort

r

r

t

po medžiu sząkas, 
pa u k sz te I i n I i zd 11 s, 
kaąkyti pauksZteliiis. 
kartu tėvulis man diržu davė 
bet negelbėjo,’ - 
miszka bėgdavau.

Viena karta, kai)) 
atsimenu, 
amžina atilsi, kad asz su dyg
liais |)aukszteliains akis badau, 
visa diena nedave

smarkiai
Baltruk, jiasake ji man, jei

gu nęsiliausi, paukszteliu kan- 
vis toks žiaurus 
Dievas tave nu- 

Bet asz savo motinėlės 
perspėjimu nepaklausiau. Nu
sikaltau ir prieąz ja. Ir todėl 
teisingas 
mane.

Viena szventa diena iszejo 
abudu tėveliai bažnyczion, o 
mąn insake pasilikti namu ser
gėti. Man to tik reikėjo. Užra
kinau duris ir pats in miszka. 
Pavymui iszemiau apie penke
tą stfaz^lu lizdeliu. Bet sztai 
panuicziau auksztai ąžuole di
deli nepažii.istamu man pauksz 
ežiu lizdą. Nieko nelaukdamas 
inkp)>iau in, pat virszune. Žiū
riu, lizde didoki kumpasnapiai 
paukszcziukai tupi iszsigande. 
Asz pemiau viena isz lizdo ir 
palekdinau. Nupuolė nabagas 
ant szakn klyk’danias. Imu ant
ra. Bąt sztai suužja ties mano 
galva seniu, paukszcziu spar
nai. Pakėliau galva pažiūrėti, 
kas per vieni. Bet nesuspėjau. 
Pajutąu, kad aptemo man 
akys, kad asz rituosi — puolu 
szakomis žemyn. Mano laimei 
ažuohųs buvo labai szakotas iki 
pat žemei. Per szakas nusiri
tau ir smarkiai susitrenkiau in

Kaip ilgai, gulėjau, — 
nežinau. Tik, pabudau pas teve
liu^ grinpzioje. Bet tas mano 
iszbudimas pilnas buvo skaus- 

Viena akis mano pasiliko 
ant skernagio paukszczio ko
jos, o antra teip buvo sužeista, 
kad ir ji iii pora savaieziu apa
ko. Mažai kas žino ta mano gy
venimo i nvy k i ir jums, vaiku- 
eziaų papasakojau tik tam, 
kad nebutuinete net nei pauksz 
toliams žiaurus. , “ -k !f

Dievas, kai)) mato,te, net ir 
czia , ant žemes smarkiai nu
baudžia kaip mane už padary
tus žiaurumus. — , t ' • s

valgyti,
i i

už bausme 
subarė.

i

parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima
ja nusiusti in Lietuva.
Preke knygoe in Lietuva su nusiuntimu tiktai. $2*50.
W, D. BQCZKAUSKA8 - O<\MAHANOY CITY< PA,

Preke knygos Amerika,$2.00

kines, jeigu 
vaikas busi, 
baus. ”

Dievulis nubaudė

15

t

a
1

T’

/

TARADAIKA

inkvepezia,
Idant laikraszti skaitytu, 

Po \ isokes urvas nešit raukytu. 
Bet mažai kas ant to nedboja* 

Sako, buk Taradaika kad ir 
dainuoja,

Bet man nieko nepadaris, 
Kad ir ant galvos pasistasis.

Juk ir iszsigcrt žmogui reike, 
To ne asz, ne niekas nepeike, 

liet jeigu visa uždarbi, pra
gerti,

’l’ai vvruczei reikė verkti, 
Randasi ir tokiu apygardų, 
Kur nesiranda karezemu, 

Jl’ai kada pedes diena ateiną, 
Susitarė in kita miestą eina.

S n gry ž t a v i d u i ui k t i je, 
Puldami vos strapalipje, 

Ant rytojaus paeiti negali
Svyruoje in abi szalis, 
Vienas antra kaltina, 

Kad in miestą eitu vadina. 
Per nakti su paezia vaidus 

kele, 
Vaikelius isz miego prikėlė, 
Perpykęs moteria terioja, 

Visaip ant josios loja.
Pragėrė viską, nepaiso ant 

graszio,
O jeigu pati keliu centu 

papraszo,
Plusta ir visaip keike.

O ar tau žmogau to reikė! 
Jeigu tau nubodu namie sedęt 
Ar neturi vietos kur pasidętl 

Laikraszti sau užsiraszyk* 
Sau malszia^vieta apsirink

Pypkeiia užsirukyk, 
Ir akyvai viską skaityk. J

Kokis žmogelis in Duboju 
pri buvo.

Niekur ant Inirdo ilgai ne
pabuvo.

Du metai ezion nepraėjo, 
() plikis szesztos \ ietos 

jeszkojo;
(Ivresi visur buk esąs mol- 

deris,
Negali gyvent kaip kokis 

k va ii is.
Nliejas pas viena gaspadine, 
Katroj myli labai degtine, 
Burdo pradėjo klausinėti, 

Kokis bardas, norėjo dažinoti, 
Pli'kiui ilgai laukti nereikejo,

Ba gaspadine su szluota 
praisa skaityti pradėjo,

Ir tolei davė, kol skriblius 
t ruko,

Jog senas plikis priesz kaina 
bego net ruko.

Kaip tik ant kalno spėjo 
užbėgti,

Tuo atsigryžias ant moteres 
pradėjo rėkti,

Bet girta bobele nepatingėjo, 
Greitai priesz kaina už-

t repsėjo.
Keletą kumszcz-iu plikiui 

uždrožė,
Veidui su nagais subraižė

Isz to daug juoku visi turėjo. 
Katrie tais sorkes regėjo. 

Geriau seni pinigus siunsk 
paezei ir vaikam,

O ne tokiom bjaurybėm 
uiekszeni.

Tada pati ir vaikai tave lai
mins, 

Girtuokles bobos tave ne
laužius;

Jeigu greitai tasai plikis 
nepasitaisis,

Tai nuo manės gaus per ausis.
t Jjc * >:<

Kvailiu <laug yra Masacziuže, 
Jog surastum .kožąui įiatainse, 

O ypatingai ko’ki ten bekeri, 
Ka suvisai,jau-proto, neturi.

kas— Jonuk 
atyina. —

Vaiku nobereikojo daug ru
nose 

szaįU) stiklo, spoksojo 
in vakafO Jiijnsa liet nieko ne-

D 9

ginti. Priploję raudonas.
les prie > 
in vakai’O
buvo jdatyfb O Margis nerims-
ta.

IMeplyambaryj 
sl'ctiup, nedrąsus 
« ** h. . * • t 1 •

pasigirdo 
žingsniai. 

Kas tiii grabaliojo sienomis, 
jcszkoję duru.

— Juozuk, — tarė tėvas: — 
atidaryk svecziui duris. —

Juozukas nubeges ])ravere 
grinezios duris ir atszoko at
gal iszsigaudes. Priesz ji stovė
jo žilas senelis, 
gus.

kad

Paskui 
žiaurios protes- 

Trvlikos metu 
būdama jau pabaigiau
ja mokykla. Pabaigus ta mo-

žeme.F
Apie piel u> ant raja diena' 
"pe.piu pasiekti miszka.

t risde-
\ o> >pejau pasiekti
Tas mi>zkas buvo apie 
-zimt- myliu mm miestelio. 
Pasiėmė^ kompasą rankosna

r V

myliu mm
> kompasu 

keliavau pieta link pakol neuž 
eisiu patogia vieta. Penkiolika 

ejrs priėjau pui- 
Teip puikia i at -

myliu miszku 
ku kalneli.
rode, lyg žavete mane užavejo 
ir toliau nebedrysau eiti, kad 
nepraraseziau teip inspudingos 
vieto.-. Nuo tos vietos in rytus 
netoli matėsi žavejantis ežeras, 
sidabrinėmis vilnimis banguo- 

o aplinkui to kalnelio 
sojai

gėlėmis.
skubiai

jautis,
matėsi teipgi gražiam i
-u in\airiausiais medžiais, krū
mais. k vepianeziomis 
Artinantis vakarui
pradėjau daryti szetra. kad ap
sisaugojus nuo draskaneziuju 
žvėrių, ir kad nepakemktu ma
no ramiam poilsiui jr gyvybei. 
Pabaigęs szetra isz medžiu ir 
agliu szakn jau ramiai galėjau 
atsikvėpti, nes jau nebuvo teip 
pavojinga, ir ramiai praleidau 
nakti jame.

Saules spinduliai 
žantieji pro
mane isz miego.

vandeny, 
pradėjau
ežero

galvoti, 
reikia daryti;

viesza- neregys žujio-
>

besiver- 
prikelemedžiu.-.

Nusiprausęs 
apsirengęs, 

ka-gi ežia 
valgio kaip ir

neturiu, bet kaip nebotu, ilgai 
s gamtos grožy- 

, reikia pradėti
sėdėti ir gereti;
bends negaliu.
tyrninko gvenima. Vjsiipinnii 
.sumaniau apžiūrėti medžiu ir 
uogu, idant gajeeziau baĮda nu
raminti. Apie puse mylios paė
jės atradau invairiu vaisingu 

uogu teip kad sumedžiu ir/iiogu teįp kad su 
imiįstu paįuwle nebus, hado. 
Apėjės visa aiiieliuką, atstu 

MiA^..}>m>e mylioj, isztiesu atradau

neramiunu 
prasiszalinti, pas-iškabi

au vo szetros. 
netoli nuo savo 

szetros. Staiga pasigirdo kokis 
tai dundejimąs. In kelias mi
nutes jau buvau apsiaustas S. 

szautuvais at- 
Buvo ta:i 

kuri gaude

Leite-

V. kareiviu su 
kreitais in mane, 
kuopa milicijos, 
traukiniu pleszikus. Jie tikrai 
tai mam*. kad jau turi pirma 
pleszika, kurie buvo begryžta 
namo be pasekmių. Užkrate ir 
iszegzaminave mane pasirodė, 
kail dar ir dabar neturi pleszi- 
ko. Asz jiems nurodžiau, kad 
už keliu mvliu esanezips vežios 
kurios gales Imti tikrai tu ple- 
>ziku. Labai pradžiugo iszgir- 
de mano informacija.
mintas pasivadino mane ant 
savo arklio, ir praąeszc man, 
kad jei jie pagaus tuos pleszi- 

gailsiu skiriamas 
tūkstanti* t___ __

Teip mums bejojaut staiga pa
sirodė kokis baisus žvėris gu
lintys. Arkliai, l ik ausis pastate 
lyg nore.dąmi .pabėgti.
mintas jau buvo beszaunas, bet 
asz sulaikiau, nes man pasiro
dė ka>s taį nepaprasto, 
giai prisiartinę pamatėme, kad 

mergaite ne
gyva. Tuojaus pulkininkas pa-

* -■ -į - ’ - - -1 ■

k n s, tai asz 
dovanas.
rp

praąesze

tai guli jauna
L o
szanke gydytoji!

kykla 
darbo, 
eiti in

varvte 
nors

vare 
ir labai

ieszkoti 
norėjau

auksztesne mokykla. 
Teipgi darba ir-gi buvo sunku 
surasti, nes būdama jaunu mo

savo am- 
Mano

tu negalėjau surasti 
žiaus tinkamo darbo.
auklėtoja dąr blogiau pradėjo 
elgtis su manimi. Kaikada pri
sieidavo ir dienas iszbut neval- 

nepasitaikydiiyo 
Gaju

gale pasiseko susirasti szioki 
toki darba nors po pora valan
dų in diena,

(TOLIAUS BUS.)

ginsim jei 
kur prie svetiinu gauti.

— Garbe Jėzui Kristui, 
lėtai tarė, senukas.

— Per amžĮus, 
Kumpiene.

— Ar tai tu, Baltrau? —
Bet sakykite, 

kur asz esi u. Asz painecziau 
tikrąjį kelia ir pats nenusima
nau, kur. atėjės. —

— Czia Kumpomis gyvena 
— atsake, szeimii.iinkas.

— Ar Jonas Kumpenas? 
Man isz balso taip atrpjo. —

— Asz, asz. 
esi u.

- Ta$ pats, Bąitrau.

mo.
atsake

9

Nudžiugo senukas.pas gerus 
žmpnes patekės. Dabar jau ji
sai neabejojo, kad ji, nakvynėn

Nutilo senity Baltrus. Jo bai
si veido iszvaizda . t I
va i ka nis ] >a 1 i m l i j o,

* (
geriausiai 

kad jisaį

F|1

f

9

J

A.BE-CELA arba pradžia skaitymo ir
Preke 16c

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

$1,000 TIK UŽ 60c, '

ruszymo, del vaikams.
į

, A <H< \ Cb• ’ ■«««<* T r i1 j, >.. • x ..

W-,
. viszkas
įftNOY CITY

PIRMUTINIS (U6TU 
‘ GRABORIU^ftOfl

priims ir pąvalgydins.
Pavalgo visi vakarienes.
Senis Baltrus pasakojo, kas 

pasaulyj^ girdęti, kas mirė, 
kas ketina teketi ir už-klb

, "* 1 1 , . T T: • ■ r"' ■■

Bet ja ną utis Kuinpęnukąs

1 

' K

Atsiunsk mums 60c ir gausi mara 
stebuklingu žolių vertes tukstanesto 
doleriu, Ka tas tūkstantis doleriu

tas kokios nors ligos bei viduriu. >U« 
gedimo? Toks žmogąs yra susintą- 
kės, nelinksmas ir invairiu nesmagu-

iii kita, nuleido

J” žvilgsni su-
(

žmogui reiszkia, jeigu jis yra apim- 
t" 

gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir invairiu nesjnagu- 
niu apimtas. Jeigu tokiam žmogui R

JI ,| JI H, įpili ,||| ' |

auksini kaina parodytum, tai jam nė« 

kalnas. Taigi, jeigu jautieji eaaa 

greit reikalauk musu vaistžoliu’* ku
rios jums sugražins sveikata.

Vaistžples yra nuo sekancxiu ligų: 
viduriu užkietėjimo* skilvio nfinall-

lopesne butu sveikata, negu tas awk- 
so kalnas. Taigi, jeigu jautieji eaaa 
apimtu kokiu nors nesmagumu* tai I

teisybe sako.
Pasižiurėjo Juozukas su Jo

nuku viens 
akis.

Bet motina 
prato,

— Girdėjot, vaikeliai, — pa
salieji : — kąs atsitiki) sziam 
seąiikui. . ] 
drąudžįau blogai nedaryti, bū
tį gailestingiems,’ o j 1
1 ižde I iii s d ra sk y da vo t e.
ja u ^daug’iątLnęiįary si te, teip! 
Ar ne, suąelįaif —

— Nodratjkyąitue lizdeliu, — 
irasz pijąszyidu Dievulio, kad 
judviejų nebaustu.-~ 
h Daiig nietti ’praėjo;; bet Juo
zu kąa, aii J opu kii lit j k e (l ąp ta j i

vis su pasibaisėjimu žiurėjo in 
senuką, in jo viena visai isz- 
pleszta aki. Jos vietoje buvo

Laidoja kunus. numeireliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
A.5f f ■ ’t _i-jJ k
S2O W. Centre St. Mahanoy City, Pa. 

,Jl. ...n-..... ...... ............. ;------- i---—------ ..n ■ ■ n-

Ant J,; Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJA&'

■

< * '♦ > v1* t . \ t ' 1
doleriu, Uniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t .t. pleszta alkį. Jos vietoje 

tik gili duobe.
Kiek kartu judu

Leitę

A tsar- b#.
A

e

i 1

— Senuti, — paklausė neisz- 
kentert Juozukas: — kas-gi tau
aki (iszplesze? —

— Map o sūneli, tai buvo bai
sus atsitikimas.—

— Kas-gi ar pleąziikni užpuo- . v • • .i* 1 4 i

’-į!*

Maylo sūneli, tai buvo bai-

paklauso Jonu-

ii'gailestiilgiems, judu vis
Bet

jojo. Gydytojui aįjžįiiryjuA piir 
s i rodo kad .mergaite turi biski 
gyvumo ir buvo vilties atgal* 
vintu Palikome gydytoja Ml 
dviem kareiviais, o mes nujbr 
jome toliąU ieszkojįį pcdsakit

kuris toliau Ląidoja kunus numirėlių pagąLąąų-
jausiu mada. Pigi kroko. Teipgi 
pdatato automobilius visokiems1 
reikulUms.

Parduodu visokius paminkius, didę-
T K.-

Pigi kreko.jausiu mudu.
automobilius

litis ir mažius už pigiausia preke, t 
del jeigu Mirksite POMNINKA tai 

" . . .. —””7” w * i f .Įcreipkites pas mane, n^iį pabaliu ju- 
I*rijdjėjta,fvię|a kiy* bąvo tos fnin pigląų gerisąs piądųęd.wkv.kiti.

3a3-33S W, Cestre St. Msbsnoy City
■ 1

t

vėžės, jiQi tuojaiWt pažino kud
• ' /Z

t !!'

le sužeidė?
km},

r ‘ *

pleszikui, .bet np toki kaip tu
manai.— v

1 Visi su dideliu žingeidumu 
sužiufo in senuku,. Jis tai jaus

F /

~ Sunku man, vaikeliai, sii

Taip, vaikeli; ten buvo
r

damas, kiek nuraudo* 
I 'H*

vo jaunu dienu XyailyAtoft ’’•ir 
kaltes ' pąsitkott jRu4iZe»įia«* 
deszimts t rys met ai kąip nete-

. S ■ . ■ * ' ' y

kaltes piOcot'L Jauįzė^iaH-

»' Da u g metu praėjo;; bei J no -

motinelei .pąžądęjįuią. iv isząu- 
go. in gerus žinoiios.

Karta savy gaspądmylia 
baiąle pakuteni,

Ir duona kepti mokyti isz 
miltu ‘‘ patent,’*

Su kiausZįii(ois sunuyiszVt,
Kaip tuifL maigytį pnrmlyt.

—Bit ikas.
(Jasppdinolo ipotęre ne kvaila,

mo, nenoro valgyt, strėnų ir petitu 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapipimosi lovoj*’ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c* tai gau^

patrukimo, dusulio
Uį 

■i j

■i

* <! ‘ , į * ’ ■ ■ • i'’.. •

KANTICZKOS avbn giesmių knyga,

Su geresneis apdarais, preke f 1.60
W. D. BOCZKAUSKAŠ i’CO., 

mahanoy City, pa.
*, ........a : • " 1I , ’ V 1 * ■ i '■■■

- įf . '■ ' ■ .

‘ paprastais kietais apdarais. Preke $i 
r, p '-<• - -

W. i>; BdCZKAUSKAŠ i’CO,,

iKiąuszinius bekeriui mete in 
galya,

Padaęe jaąi puiku trik.su 9

Jsz kiausziniu miksa.
1; M' t | | f ». 1. * ' ’ ' *•■■■■'■ ■ jy ** » t :• i lt f Ii % ♦ f ' ’ ' ’

» >!< >[c >Je

Kad asz galingas buezia,
Per st raiką dvąse, kožnam

1 Ii r' H

4

lt. :■ ' *►

vaistžoliu nuo bile vienos virsiu] J>«-
i

jeigu kenti nervu suirimą, 
skausmus, užima ausyse, nuomarą* 
szifdies liga, tai atsiunsk 85c ir gavai

Nervu Preparatas.” Nervu liga yra
w P i 1 * 1. '

Preparatas užbėga tai ligai kelia
i r

Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu mV-■<

minėtos ligos.
< * "

skausmus.

mušu gausius vaistus, taip vadina^bUĮt
4<j 2 L ‘ '
labai blogas dalykas, bet musu Ner
vu
ir suteikia žmogui ramuma.

su žolių ir knygų kataloga. Reikalin-*’ 
gi mu?u žolių pąrdavinetojai visuose 
miestuose.

M. ZCKAITIS,
25 (JĮįlet RtL, Spencerport, N.ijį

.iii

k:

lt

M 
hl 
;51

trik.su


w- H ’ > 1 •
■■ ii* i

/

4

S A U G K i

if Iii K
į ■

H
i" s i
M

-

t 
P -i ii'ISi1 II ;|b

11
f

I

■dili;

4

riH'i

r H
■""" ijo '

KM,r įM
H

H

M
M

ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA. LENINGRADO DARBININKAI TURI PUIKIUS KLIUBUS.
Spalis - October.

pripuola’ ~ Petnyczioje
Aniolu Sargu”.

Daugelis žmonių iszva- 
žia\’o jesžkoti darbu kitur.

Panedelio rvta nežinomi 
in Moose 

kliuba, paimdami ketines pini 
ghuxs maszinas ir 
if’džįstcri — viso 
szimtu doleriu. 

. ..
^h’rpskis baigė 
naujus namus

I 4

pleszikai insilauže

isZt uszt ino 
ant keliu

Musu kmitraktmis Pa
statyti k <4 is 

ant 
uli. ir .kitur. Ant
elektriko, kontrakta 
idek t rikierins Florijom
kiniškas kuris 
tarne darbe.

Parsiduoda
mins peezius,

\V. Soul h 
invediino 

aplaikc 
as Bocz 

yra specialislu

vonas, stalai ir 
džiii miestą.

pigiai kuk- 
bedruimio >etas 

isz 9 szmoteliu, lova, szienikas, 
springsai, svyperis, kre>lai, di- 

pianas. Aplei
Atsiszaukite po 

No. 74 South Main uli.
— Nauja dalis senu 

viszku kapiniu bu> paszventy 
ta szi menesi.

t L t arui nk
vienuolikta valanda, mirt* Vin 
cukas, trijų 
dienu, mylemas 
micro Kazlaueku, 427 W’. Ma
hanoy Avė. Laidotuves atMbu 

Ketvergo ryla. de\ inta va 
landa su baž!i\timmi> 
Tiiis.
užsienio laidotu\mns.

Miestas pakalnim rami 
automobilini signola 

kampo Catawissa ir \\ . Maha
nov Avė., kurio inkur<-ju buvo 
rcdakt'»ri" “Saules.’’ Dabar 
nors bliovimą -automobiliu pa 
liaus ir 
nes ant

I Jei n

o va ka ra, apie

menesiu 
sūneli"

i r I riju 
Kazi

vo

(J raboriiH
apeigų 

braška nekasf p

Oklobi’rio penkta, lai 
Panedelio ryta, atsibus 

gailos pamaldos už duszia 
Juozo Baszkcvieziaus, ant ku 
rin szirdingai užpraszo vi^us 
pažystamus ir gimines szeimy- 
nu Segelskiu ir Kamaieziu at 
silankyii minėta diena.

Knrpentvrei kurii* si ra i 
kavo nuo Apriiiaus už didesnia 
mokesti, pradėjo dirbti ant se
nu iszlygu po doleri ant valan- 

Rcikalavo jie po $1.12 
ant valandos. Straikavo ir nie 
ko negavo.

Ana diena atvažiavo in 
miestą motore vardu Karvidi- 
kieno isz Kulpinonto, melsda 
ma palieijos pagini bos ant su
radimo josios isztvirkusios 15 
metu dukreles Mariutės. Apsi- 
aszaravusi motina sake, buk 
girdėjo kad josios dukrele ran 
( 
nr. 
mot ina iu automobiliu, 
žiavo in urvą 
Drop Inn ir isztikruju pasiseki’ 
surasti dingusia apterszla avė 
lia. Isz pradžių Marinti* neim 

namo ir visaip 
ant motinos ir palieijos, 

bet kada palieije kerszino jaja 
uždarymu iii prieglauda 
iszlvirkusiu merginu, Mariute 
suliko važiuoti namo su nuliu 
dusia motina. Girdėt, kad loc 
niniiikas tosios paleistuviu ur 

bus apskunstas.

v ra

(los.

na
11 

ant

* * Saules.

apsisaugos nelaimiu, 
szito kampo daugelis 

ahtomobiliu pratimu kurie ne 
Karta teip arti suėjo kad žum 
gus sėdintis ant gonkeliu net 
kvapo netenka i"/ baimes. Da 
bar turės laukti savo kabėm 
ir signolinio paredko arba
keti bausmia už prasikaltimu 

valdžv uždrai;

I 5

111' >

Miesto 
d/41 iszmel inel i visokius plaka 
tins jm» narni)", nes toki apkarsi 
nimai biznm mažai atiu^za 
naudos, ne.s \afkai palikių pla 
kutus prie duriu ar numeta ant 
gmikoliu, 
ul\ ežio", e

A nt laik \ lo slidi iukimo 
likos nutaria, idant 
st ryt kari u palikti . 
niyczios, 
iszdrask\ln. 
daug nukeiistn 
nis važiuot u kur 
neis.

maža i

vejas nupuezia a ui

I --zt angas 
ant (Vntrr 

m " jeigu mirsi a > ja K 
lai biznieriai 
mieste, o žino 
kitur su pirki

ma lieka s 
pana Katr

1 '7 

e

kunigą S.

isz Si.
Clair

-- Seredo.s rvla 
zapo bažuyezioje likos suriszti 
mazgu moterystes p. Jonas G u

Middleporto su 
Kubiliute, 4 12 \V.

Mahanoy avė. per
, Mazūra isz N’ew Philadelphi 

jos, kuriam prigialbejo siirisz 
t i mazga k nu. Klevelius

ir praba.szezius Czesiia.
Bruli s jaunamarles Vincas, su 
seseria jaunikio Helena, patar
navo jauna vedžiams. Jauna 
vedė p. Katre \ ra duktė gerai 
žinomo salnninko Stasio Kubi-

p. Giiinam'kas yra su
Jono Gninaucko 

Aliddleporto ir turi užsiėmimą
Potts

jauna vedžiams.

liaus o
num

siPPenn. Electric Co., 
1’įlle‘j. Po saldžiai kelioniai jau 
navpdžiai apsigyvens Brockto 
no. Ja na Katriute v ra vienati
ne duktė p. Kubilių, buvo gera 
dėkti* ir bus gera paeziule del 
JoYlliko, ka vėliname isz szir- 
dics. .

— .Goria use, 
pigiause inves 
clektrika'Elorijonas Boczkaus- 
kas; 312 W. I 6 ne ulyczios, arl>a

4

greicz/au.sc ir 
jum -fu si ubą

tdęfonuokite Flo Electric Co.,
88M, o atvoži nos pas jus ir 
idoos jams patarimu, 
prosus, sviperitis įkalbamas 

’ i • be - _ * . _ f j.

Taiso
* ♦ • • • masZina^ ir kas tik elektriką

varoma
REIKALINGAS^

(t.f.
f' "4*11
itf' *■Jim ■ •■

» Nuaugus mergina prie narni-
* ujo darbo. Maža szeimyna. At-

1: ir

■■ .. ir ■ r ■ i

sbsaukite po adresu. 
lĖįMCeniro St Mah

l*j, . w1 *t,. b , ’

■ ••ft

innoy City

penkta, 
ryta,

a.a.

la.si paleisi aviu narni’ Ringto- 
Keli palieijantai pasiėmė 

nu va 
vadinama Dew

re jo \ a žinot i 
plūdo

m del

Joiin ko 
suimtas už nužudymą 

paezia

Cleveland, Ohio, 
siensk i,
S. Lewandowski, kurio 
ji.s mylėjo, bus antro kariu tei
siamas, kadangi po pirmo teis 
mo sprendėjai 
teismas at kelta.

K o.s i e n s k i s i 
1 ,e\\ ando\\ skio 
ir kada 
važiuoti ir

nešusi t a i ko i r

i ii la i"C

si ‘do 
| »apede <

b< miba 
an t omobi lij<‘,

I a'wandowsk is 
paspaude

I x miba sprogo. 3 a s atsitiko po 
reita pavasari.

Jnrgis Samuolis, 1 I me 
Iii suims Petro Samuolio. 7917 

o baisu 
(>s. K a 
karna

Dro\’er avė., nžsLapnav 
įpila i r isz.K ritu isz lov

csda pažiurėjo prasi\er 
ros duri> isz ten nm>zesi durnai 
ir ugnis. T 
na ir 
i 'Z.bego 
Pribuvo ugniagesiai 
sulaikė. Spėjama 
kilo tėvui iszeinanl 
niimetus neatsargiai

Tiioj jis prikėlė mot i 
k it us du brolius, i r \ isi j 

laukan, namui degant, 
ir gaisra 

gaisras 
in darba 
degt uka.

D.

kad

Brooklyn, N.Y. 
szimla d. Rugsėjo,d. Ru

I >vide
<)

immire
3 met u

i r

po kel(’t 
sa\ aicziii sunkios ligos 
Mvkolas Palioką i t is, 
vaikukas, suims Margarietos 
Stanislovo Paliokaieziii. Tėvai 
d (-j o d gižiausi u 
gyd\ 1 savo mylima simu na 
miej, vėliaus at idave iii 
wick ligonini’, kur. mirė 
džiauseme imlimlime 
mas savo 
sesutes.

Geliu vainikai 
nuo : okaneziu asniemi: 
Motinos Paliokaiezin, 
ir Broliu Paliokaiezin, 
sztu Motinos 
p. Dirginezius, 
p. Burinsko.

Tapo
sėjo, su bažnytinėms apeigomis 
isz bažn vežios 
Paneles .
rijos kapuose’, 
pus labai daug 
liokaieziai yra labai pavaizdin 
gi žmones, ir yra labai gerbemi 
vietiniu Lietuviu.

paslaugu pa 
savo mvlima

teveliąs.

Bush
Di

lia likd a 
brolius ir

buvo aukot i 
Tėvo ir 
Seser į U 

K rik
p. Sinkus, Tetos 

p. h’mlmimi, ir

palaidot as 23 d. Rugr .

Apreiszkimo 
<zvearžiausios, Kalva- 

Palydejo in ka- 
žmoniu, nes Pa

Kewanee, Ill f Diena 1H 
Rugsėjo 
mieras

mire Czionais Kaži-* 
Kvitinskis, 65 metu 

amžiaus, palikdamas dideliam 
nuliudimia moterių, tris suims 
ir dukteria. Velionis paėjo isz
Suvalkų vedybos, Marijampo
lės apskriezio. Amerike iszgy-' 
veno apie 35 metus; buvo do
ra u s gyvenimo žmogus, mylė
tas per visus. Prigulėjo prie 
Szv. Antano draugystes. Lai
dotuves atsibuvo iszkilmingai

szimtai žmonių.
: A ' #

kuriosia dalybavo
4 -r

apie c)u

€

%

>/,*

k.eiP**

4

ife 

if.l
b ’ 1

i

7 ,

‘ >»

Nuo kada Šoviniai užėmė valdžia Rosijoi, darbininkai turi

PtrenwIr-aa.^^,»>w .vw|JWW :< STRATUM HOMMMMhR

daug palengvinimo( <) ir
puikiausius paloeius kaipo

Vienas 
kvaila sunn.

. f-'.-

4 
j

klubruimiiis. Pa veikslas pats parodo viduri t uju ruimu 
kuriuos sueina darbininkai aid praleidimo laiko ant skaitymo ir loszimo isz kazyru.

naudoja 
iii

< 'žirniais darbai eina vi 
I nl i n ia i, bet pri lm\ ilsiems sr.u 

gaut i.
lirba po 3 ir I diena-

(
k u
(
\ a lies.

ifera 1. 
lai ir

N’ekurios < iirbl uves 
ant sau

Isz Lietuvos.
I

PAJESZKOJ1MA1.

MOTIEJUKAS-BALTUKAS
n.lliw

tevihtf turi’jo labai 
.Nusiuntė karta

pas bobule. Kada sunūs sugry 
žo, klausia tėvas:

Motiejuk-Baltuk, ka tau 
bobule davė?

--- () ka duos? adatėlė davė. «
Kur t uri ta adatėlė ?
i -gi važiavo žmonis su 

szieno vežimu,,
iszpuole adatėlė in sziena ir ne
galėjau surasti.

Matai, kokis tu 
le va s

adata indeli in kepuria.
— Gerai tėtuli, kita karta 

žinosiu.

mane pa vežino,

nelis — - tarė
neiszma-

reikejo

Mahanoy Oity bus kožna U t ap
ninka, 30 E. Centre St. ant 
antro floro. nuo 9 vai. 

ryte iki 8 vai. vakare.

i

Kreipkitės pas Dr. Hodgens 
Philadelphia Specialiste.

, -r
K ii a djena vėl tėvas

Silpni, Serganti Vyrai ir 
Moteres.

nusiun 
te Motiejuką pas bobute. Kada 
sugryžo, tėvas klausia jojo:

— Motiojuk-Baltuk, ka tau 
bobute davė?

Ka duos? 
žiuleli davė.

—- Kur tasai szunelis ?
— Aha, gera rodą teveli 

davei, indejau szuneli iii kepu- 
ria,

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

szuneli m;i-

tai ir užtroszko.
Matai, vaikeli

Reikėjo
esi He- 

virvnl ia 
pririszliv, veslie ir 

, ciu,

iszmanelis.
ant kaklo
szauklie: ciu, riu, na! eiti 
na!

Gerai loveli, kita karta

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

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

Ligos paprastos vyrams visuose pa
dėjimuose. Gydytna kuri ant pabai
gos jeszkote.

RODĄ SUTEIKIA DYKAI.
Kor.nn Sereda, Ketverge ir Petnycz.a 
Kalima matyti daktara Pottsville, 
9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.

Antra* flora* Bauaum name.
4 S. CENTRE ST. POTTSVILLE, PA

I ’aieszkan 
Greiczians, 
Pensylvania. 
atvažiavo

žinosiu.
♦ ♦ »

Nuėjo vėl Motiejukas pas bo 
kaip sugryžo, levas pa

ginlejauLIETUVOS DARBININKAI 
FRANOIJON.

Sziomis dienomis tarp 
daus Reikalu Ministerijos 
\ irt i nes la i vu kimi m os 
a I si ovauja Era nei jos 
gijai) tapo padaryta
del Lietuvos darbininku 
limo L’ranrijon lauko darbams. 
Toji kontora gali daryti sutar 
t is su darbininkais

Vy Į kaip metams.
11 i 11 k i i s
M a rok<» 
l’’ra nei jos
bul i aprupinl i 
Erancijoj. 
150 franku

Parapijos reikalai stovi
I )a I>a r kada jau ai ve«(>, j 

piknikui sustojo, 
o gana didelis 

era

kuriu 
szime! buvo gana didelis "kail

i r v isi l urejo gera pelną.
Tidas žmogelis

smagei 
mot ei ia i

a psi gi nk la\' 
daleid i; ic i
(, 
ra.

!<a(
karta palaikydav

įga.s 
del isz.kele 
Želi k lo 
> 11 p i k s i 11 o 
las burinis!ra 
k i nia s ui a ik.n.

I-

Vi 
ir' 

(kuri 
draii

.siitart is 
siim-

mažoms

k<-
sa v o 
gri'itai

ka re,
o,

A mbraziejaus 
gyvena 

Moteris nesenai 
su trims

mergaitėms isz Lii’tuvos ir da
bar silpnai serga. Neturi ne pi- 

aiired'i Iu.
apie ji žino
arba tegul pal 
adreso.

nigu ne

bute, o 
klausė.

Motiejuje Baliuk,'ka lipi nuo
Jeigu kas 

meldžiu praneszl 
s alsįszaukia a ui

bobute davė ? 
O ka 

szmota davė.
O kur laszinei ?
A ha,* gera rodą man da- 

pririsza u 
(raukiau

szaukiau: riu, ciu, na! ciu, riu, 
na!

I

Szunes isz viso kaimo subėgo 
ir laszinius suėdė!

— Ar laszinius! - 
ke levas — reikėjo supjaustyt, 
iii maišželi sudėti, 
ant pecziu ir namon parneszti.

Gerai, tėtuli, kita karta 
žinosiu.

d uos laszinin

A. K. M a sail i S, 

Box 159
W est field. Mass.

GEO. J. BARTASZIUS 
Lietuviszka Užeigos Vieta 

Arba Kotelis.

szt u rma 
vadi narna 

lama

laszinin 
paskui ir

vėl e! 
virvut ia,

prie

pri I ra u 
muilines, is/.dave 

kuri ir 
pradėjo

ii' bembar 
i »

po ranka 
l<n ielkas, o 
\ ike, kožna 

M al \ 1

luoti forlera
.Net U re' 

ra na! u, leidi nėjo 
I Im\ <» >ma rt "/<•

i».

net urejo geru apkasu t
\ eliava ant 

Daktarai 
o genero 

padu i i- t iimn la i

4 *

>ma it

balta
pasidavimo.

užm-l n j i

ne
o

A braoim> Simus.

kurio atome pinigus

Lawrence, Mass. Du ban 
ditai sulaikė \ ažiuojent i anto- 
mobilinm Juozą Micz.liima, nuo 

ir ziego-
reli. Kada banditai im\ažia\<>, 
M irzlumas pradėjo juos vyt is, 

kada banditai mate kad ne
K s 
A IH loVel 'i.

O 
iszl nik 
prie 
ėmus numeri karuk

lažinojo Imk jisai 
Trofilios Kielie

I I Pleasant Lane,

apleido savo karuk i
Palieije pa

o kuris bu
\ o 182,615, ( 
priguli prie 
’"‘S
rence. Vėliaus i -zt yri nėjo, buk

I lasieme 
20

Law

V’i nras 
met u 

areszla\’ojo ir

siusti m 
tolimas 
Jie turi 
parzioj

I ’aieszkau 
z Lietuvos

pažįstamamano
Kalarina Lipin-

K

>11

i 
skieiie . Girdėjau kad atvažia
vus in Amerika ir

Pinigu ir Laivakorcziu Siun
timo in Lietuva Agentas.

a utoniobi liu 
“ Dilium v ” I 
amžiaus, kuri 
uždare kalėjime.

Nikas Jam ziura 389 Elnį 
uli. likos arozlavolas už par 
Javine įima namines. Teisinas 
pripažino ji kaliu. Surado pas 
ji pusantro galono miinszaincs 
kada jojo vietoje padare krata.

Kieli>,

ANT PARDAVIMO.

Pilnas namas fornieziu, ]iar- 
arba 

po
sMuos pigi’i, visį ant syk 
pa vienais 
adresu:
1018 E. Pine St., Mahanoy City

. Alsiszaukile
4

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US

MILL A PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, BA,

g laidoja j mirusius
V *‘>4: .. 4"

■ nr • ' ■ Y■.-. ... 4 i*

Is/.balsanmdja ir.
ant visokiu kupintu.^j|atrabus paruo-
szia nuo' pu$rusczinusiu

apsigy vono
apie Duryea, ar.PiUston. Mel
džiu atsiszaukti arba 
apie ja žino ar ji

paszan

George J. Bartaszius
498 WASHINGTON, ST. 

NEW YORK, N. Y.
Teleponas: Waker 4335

jei kas 
gyva, ar ji 

miru^. malonėkit praneszl ant 
(1.79)

užsimosi i
l’.-o kul i ne. 

iižsirasze

nedaugiau 
Ijie!uvos darbi 

draudžiama, 
ar in kitas 
kolonijas, 

durim
Darbininkai gulina 

mėnesiui, o mote
rys gauna 1 10 franku menesiui 

\ algiu ir Imtu,
mis dienomis
pa ie 700 darbininku, kurie t u 
ri pristatyti inrodymu, kad jie 
yra (Urbe žemes ūkyje.
nes iszlaidas padengia 
ra.

Pirmoji grupe isz .“>00 darbi 
ninku dabar 
K la i pėdos 
k m is
nu u. 9 d.

jau

Kelio 
konto

adreso.
Adomas Sz.imi i iįskas, 

l(M) E. South St.
Mahanoy (’ity, Pa.

DUOS SAU RODĄ.

>:-•>3

Vėl nusiuntė tėvas Motieju- 
sugryžo,

ANT PARDAVIMO

iszvažinjo isz
.".aria i v iu.

> zio
specialiu 

atplauks l’Taiici jmi

DERLIUS
visoj 1 Jetll 

geresnis už pernyk-
1 maz

25
perny ksz.

Szimet derlius 
voj daug j 
szt i: žiemgimeziai rugiai 
daug 59 nuosz., k\ iecziai 
nimsz. geresni už 
czius ir 11. 
^Liepos m. Imv

Tokia jauna, patogi, t<iJ 
kia inleligentna mergina ir ei
ni už seno netikusio vvro!.. a*

'Tai ve!... juk mes isz to 
miesto ne keliausime ant pus
tymu gyvenį? (’ziouais turiu 
daugeli pažinstamu...

lai ve!

ANT PARDAVIMO
"eresm

^/Liepos m. Imve ledai nedaug 
nuostoliu padare: Birža, Ma
žeikiu, Vienos ir Zarasu aps. 
\ isai nesiskundžia ledais.

Kai kurios apskrityse lietus 
pablogino szieniipjute ir pūga 
dino nupjauta, bet nesifvežta 
sziena. Visoj Lietuvoj viduti
niai siipudyla szieno 10 nuosz.;

vakaru
siipiivm L);3.) nuosz. 

siijAivo dobilu. 1 • . ® t • k I

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

Apie daugiaus dasiži
nokite ant adreno.

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy A ve.
■'*■. * - * 1

mieste.

(t.f.) Mahanoy City. Pa.

a pi- k rily si; 
15-25

pielu ir
szieno
Daugiausia

Sodžius darbininku netruko, 
tik sziek tiek jiį trukumas bu
vo jaiicziamas pasieniuose.

ŽYDELIS IR TRYS ARKLEI 
PRIGĖRĖ.

L 1

1
prigėrė vienas žydelis 17

metu amžiaus, isz 
y ••H’ ( 

imant sziais met

A lytus, 
mmie

4.

Herrkįnes,
3 arkliai.su juo prigei‘0

Apskritai
apie mus ne vioims užbaigė Ne-:

4 Ri'adin 
|llH“

< > < >

.» <

NEDELĮNE EKSKURCIJA;
•*••**• IN *"*»»— 5

PHILADELPHIA
M' w

4 Oktoberio ir 1 Novemberio >

Specialia Treinat Subatoa Nakti

ka pas bobute. Kada 
klausia levas:

Motiejuk Baltuk, ka tau 
bobute davė ?

O ka duos, mažiuke te 
lycziūke davė!

— O kur ji ji?

Namas del vienos familijos, 
ant viso loto, ant kampo prie 
No. 436-438 E. Centre St. Atsi- 
■izankite in “SauJes” ofisą

—|» Hiįn.r   i     mugni1 i-'innir irtinr -111111111—11 nu~ • ir ~ . . miii—ii 1 ■•iwmjhh.. .. .............. . i-* m—

Nugi padariau, kaip lie
Sukapojau iii szmotiis, 

sudėjau iii luaisza ir pai ne 
sziau namon!

Jau tu vaikine 
lys! reikėjo virvių

pele.
inaisza

k vaivisai 
ant kaklo 

pariszti, duoti szieno ir vamb* 
nio!

Gerai, teveli, k ii a karta
žinosi u.

* 
reikalas,

*

EXTRA DIDELIS 
BARGENAS.

džiagos.

Pamatykite visa pasauli per musu 
puiku Stercoskopa arba Žiūroną, ku
ris yra padirbtas isz geriausios me

galite matyte paveikslus
kaip tikrame gyvenime.

a

*

IJa buvo reikalas, tai Ievas 
nusiuntė Motiejuką pas bobu
te, o kada parėjo namon tėvas 
klausia:

— Motiejuk-Baltirk ka tau 
davė bobute?

— O k a duos ? Kai rinka su 
manim siuntė.

O kur Kai rinka ?
- Padariau kaip liepei, tė

tuli, turėjau su savim virVute, 
tai už kaklo užiuirinau, parve
džiau, in tvartu pastacziaiųida
viau szieno, ir vandenio, o du
ris uždariau.

Tėvas baisei užpyko 
kvailo Motiejaus, ir ko tik ne
davė iu kaili. Katriuka iszlei- 
do isz tvarto, iii grinezia atvor 
do, su medum ir duona paval
gydino, o kvaila Motiejų jau 
niekad pas bobute nesiuntė.

j;

ant

Paveikslai 
isz. Pasaulinio Karo, Istoriszkos vietos 
Aineriaoj. Amerikos kariszki laivai. 
Kristaus gyvenimas. Vizitas Rimo ir 

teipgi du.ugelis kitokiu

Amerikoj.

Venecijos, teipgi du.ugeus kitokiu 
puiku paveiksiu.. Su kiekvienu stere- 
oskopu mes duodame 100 rinktiniu ir 
geriausios ruszies paveikslu. Teipgi 
mes pasiuneziame gero modelio gva- 
rantuota laikrodėli, puikiuose nikelio 
luksztuoso, kuris rodo laika labai 
teisingai ir užteks jumis *per daugeli 
motu. Laikrodėli, Stercoskopa ir 100 

vertes mažiausia $8.00 
mes parduodame tik už $4.75. 
kožnu orderiu mes pasiuneziame dy
kai revolveri B.C. 22 kalibro, kuris 
yra padirbtas puikiai ir su kuriuo Jusi 
galite apsaugoti savo namus, 
siuskite tik 35c. del persiuntimo, 
$4.75 užmokesyte kaip tuos daigius 
aplaikysito savo namuose. Užganedi-
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Shamokin ., 
M t. Carinei,..

Gh’iirdviUcy. •
Shotiandoah

r
Ikz ryto 
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paveiksliu
iky prakit- 

Paršamdo automobilius delniausiu.
laidotuviu
kitiems pusivažinojhnams.

!

J ' f ’ 
r b •‘C*

♦ ‘ r Su

veseliy, kriksztyniu ir

Bell Telefonus 1373-M.'
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KVITŲ knygele Draugystėms del isz-' 
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
siori^us nog sudėtu pinigu ant 

i. Preke - - - 25c.
8iorlaus n
susirfrikimu

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

-♦♦j V " 1 , d .
MAHANOY CITY, PA.

■

f' - t ■ iijshifj

MoHcdžio
Kretingos apskr, —- llufįįpju-

> j

ožio, pradžioje czįa nudegę P*l«
Boniuszip kluoną^* su suvežtais
rugiais. Spėjama, kad padegta
O koi-szto. ( Ištaria jo bu vilai 
mylinio ji ĘiJBeMulaitc isx tomylimoji Beeiti ulaite i
* 4 ■' ft •. ai

. ' 'T. ; ,, i », ’

Mahanoy Cityė(Pr6ko $3.25) 2:f|t)
Tainnqun (Prėke $8,25) 
pribus in Philadelphia >'..
•i1' ■. . * 1 *►.' , .V

....  ................. ................... .. .. ..

. 3!U>
. 6:00 C

Grįžtant spccialis trein'as apldih>
Philndelphiu 7:30 Vakaro ‘ ta pn- 
czia vakar Jn vim-min6tas sU- 
cijas. , /

DUBBLTAVAS 
Tl KIETAS$3.50

ui*......i........... iiewywanw
paties‘kaimo, ktiri jau ni-esz- Unt Readingo GeleiinkeHo
IvtrG rd >L ~ _tuota/ t

1

J 14

I.i.luvi«ak*. Graborlu. I

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 

Prlęina'me prekes.Prięintlmo prekes.
j > ..''L ’ •' " ■' ,* i , , ". y ■•wi<'li-. ifi'-T? x—4 *' ■’’** f

516 W. SPRUCE STR.,
MAHANOY CITY, PA.- ' ... . • 'J «

Bell Telefonas 140
JU

Pri- 
o

ninuis pvarantuotas arba pinigai bus ,z 
sugražinti. Siuskite orderi dabar kol 
preke pigi. Adresavokite sziteip: 
PRACTICAL SALES COMPANY, 

Desk 524 J
TT

1219 N. Ievini Ava.
CHICAGO, ILL.
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