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ISZ AMERIKOS

Nori Buti Ohajaus
Gubernatorka.

PADEKITE BANKE
$10 O GAUSITE
$5,574,523,925,924,320.
Princeton, N. J. — Buvęs
Jungtiniu Valstijų ministeris
Kolumbijos respublikai, Henry
O. Granger, padėjo viename
Kolumbijos banke $10 sudėti
nis nuo^zimeziais augti per
tūkstanti metu, taigi iki 2925
metu. Per ta laika tas $10 in
dely.". užaugs iki $5.74.523,952,
824,320. Kai sueis terminas,
vadinas po tuktanezio metu,
tam tikra komiija, kurios na riu bus ir Jungtiniu Valstijų
prezidentas, tuos pinigus sudoro abieju respublikų, tai yra
Kolumbijos ir Jungtiniu Valstiju, labui.
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NAZIMOVA GYVENO
SU VYRU 14 METU
BE SZLIUBO.
('onn. — Garsi
Hartford, Conn.
krutamuju paveikslu aktorka
Alla Nazimova, prisipažino,
kad jiji gyveno su t 'harles
Bryant per 14 metu be szliubo
Niekas ne butu apie tai žinoja
nes Bryant i nsi mylėjo su M al
ga riet a Gi'lhoolex'
Gi'lhooley isz Elizabet h, N. J., o kada nuėjo iszimti apsivedinio laisnus prislė
gė, buk jisai yra da jaunikiu.
Raporteriai snsinesze su Nazi
mova klaupdami ar tai teisybe,
ant ko Nazimova atsake, buk
ant nelaimes loji žine yra tei
singa, nes jiji buvo tame laike
iszkeliax us in Bosija aplaikyti
persiskyrimą nuo savo vyro
kuris da yra gyvas. Kada sugryžo daginio Imk josios mylemas insimyleji ) i u kiln ir su
jaja apsi\ e>.
Brvant buvo Nazimovos manadžeris josios perstai y muosia
ir kožnas buvo tosios nuomo
nes kad abudu yra vedi* gyven
dami kaipo vyras ir motore.
'Taigi, po tiek melu garsi ak
torka likos paniekinta ir numesta ant ‘ ‘ szaszla vu. ” Apsiverke nebagele, bet nieko ne
norėjo daugiau kalbėti apie sa
vo nelaiminga meile.
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Nepabuna Ant Vietos
Po Mircziai Sąvo Vyro.
I

k*fe;/i

pared ()
paczia
įnirusio Jack London, kuris para>ze “ Raistu (Jujigle) ’’ apie
gyvenimą Lietiniu t'hieagos
stokjarduosia. M i s London ne
pabuna ant vietos po vyro mir
cziai, nes visados keliauna isz
sklypo in sklypą.
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MAŽIAUSE VILTIS UŽBAI
GIMO STRAIKO. — KETINA
PASIBAIGT IN 48
VALANDAS.
Harrisburg, Pa. — Vela atsibuvo czionais posėdis su operatoriais ir anglekat iais, PJ>
tam turėjo antra Piladell'ijoi,
bet ka nutarta tai visuomenini
neiszduota. Nekurie delegatai
tik tiek iszdave, kad mažiause
viltis yra ant užbaigimo st rai
ko ir tai visai ant kitokiu iszlygu ne kaip isz pradžių padary
ta.
Bit tsburgh. — Girdėt kad
prezidentas Lewisas tyrinėja
padėjimą czionais ir ketina iszbzaukti straika minksztu ang
lių darbininkus, ypatingai ten
kur kasyklos laužo sutarti padarx ta Jacksonville.
Bet pabaiga straika da toli
ir negalima tikėtis, idant szimet pasibaigtu
Vėliau dažinota buk guber
natorius Pinchotas turi lokes
iszlygas, kad straika mano už
baigti in 48 valandas. .Jeigu
tas nepasisektu, tai stiszauks
specialiszka Legislatures posė
di, kuri invykdytu lokes tiesas
kad operatoriai Imtu privers
tais užbaigti straika. — Duok
Dieve kad pasisektu.
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37 METAS

Suėmė Asztuonis

Banditus.
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Isz Visu Szaliu

SOVIATAI SUĖMĖ 15 CARISZKU BUDELIU.
Moskva. — Soviatai suėmė
penkiolika budeliu kurie pa
smaugė 500 revoliucijonieriu
laike cariszko vieszpatavimo.
Tieje budeliai aplankydavo nuo
10 lyg 50 rubliu už kožna pa
smaugimu o tūlas popas Rosaiiovas aplaikydavo po pusantro
rubliaus už atkalbejima gailės
*'i
pamaldų. Vieta užsmauginejinio revoliucijonieriu atsibuvinėjo tūlam privatiszkam name. Dabar atejo kaleina ant
tujų budeliu, bet kokia mirezia
jieje pražus lai da neapsvarst x t a.
NEDĖKINGAS
“NEBASZNINKAS.”
Berlinas. — Keli szoferiai
William Harris isz Cleve- j>iigryžia nakties laike in garaland, Ohio, kuris parduoda ga džiu patalpyti savo automobi
zoliną stotije prie miesto, turi lius ant nakties, rado viena isz
69 metus, yra smarkus vyru savo draugu kabojanti ant vir
kas. Nesenai jisai be pagialbos vutes. Tuojaus nupjovė virve,
kitu sueini* asztuonis banditus indejo pasikoreli in automobiir paszoxe du ISZ jnju už ka I'11 *r V(‘že >n ligonbuti. Kcliojam miestas padovanojo auk- ’"‘.i'* pasikorelis atsigaivino, o
sini medali už jojo pasidarba- I pamatęs kur jisai randasi, daI ve savo draugams kėlės kumszvirini del miesto naudos.
.lczes per žandus, iszszoko isz
autoniobiliaus ir dingo tamsu
NESZIOJA TUOS PACZIUS moje nakties. Nežino kur jisai
MARSZKINIUS 32 METUS. dingo, nes lyg sziam laikui
Blvtheville, Ark. — J. (’. nieko apie ji negirdėta.
Chisum, kuris gyvena prie Chi
< (
DIEVAS RŪKANTIS
cago .Mills, tvirtina, buk jisai
PYPKIA.”
turi seniausius
marszkinius
London. —.Ateina w czionais
A me ri kc. At va ži avės amrdfežinios, buk Indi joja atsirado
na in Blytheville, apsakė, buk
naujas praimszas, kuris vadituos marszkinius pirko Cairo,
naši Induskai “Dievas rukanIII., 1893|inete už \ iena doleri.
t J
t
is
pypkių.
Paskui nauja pra
Marszkiniai da suvis geri ir
nasza traukė daug pasekėju
nesz'ioja per 32 metus, tik nusi
kurie tiki in jojo mokslus.
ima tada, kada juosius duoda
ALUS PRIGELBSTI
skalbt.
VIRIMUI.
KALĖDINIS ALUTIS
London. — Alus yra
vra gera
PABRANGO.
trucizna prieszais niekai virta
Wilkes Barre, Pa. — Po visa valgi
sako profesoris Sir
szia aplinkine alus pabrango William Milligan. “Jeigu viant 5 ir 6 doleriu, nes dabar
sos jaunos moterėles iszmoktu
parsiduoda po 35) i r 40 doleriu gerai iszvirti bulves ir iszkepuž baczka ir tai kaip sriutos. ti gerai mėsa ir
pasiūti sau
Butlegeriai parduoda “truciz szlebes, o ne mokintis botani
na po 12 doleriu už bonka.
kos, psyhologijos, biologijos ir
kitokiu “ ologiju”, tai sziadien
Isz Lietuviszka Kaimeliu butu mažiau girtuokliavimo
tarp vyru. Daugelis vyru szia
Pittston, Pa. — Lietux iszkas dien gero alų, idant užmuszti
Klin has iszsiuntinejo užkvieti- moterių virimą. Alkoholius isz
mus ant puikaus bąli o su vaka- Anglijos neisznyks ir pasiliks
rienia, kuris atsiims 31 Decem- ant vsados. Gaila man Ameribėrio ant Elks sali •s. 1 užauga koniszku vyru kurie likos ap♦»
ant tojo metinio puikaus ba jakinti prohibicije.
liaus yra $5 už pora o ekstra
moterį* $2.50. Komitetas, kuris Paskutines Žinutes.
susideda isz progresiviszkiausiu jaunu vyruku nesigailėjo
Tokio, Japonija. — In'
spėkų idant szis balius butu paskutinius
penkis
metus
vienas isz puikiausiu ir sma Japonijos gyventojai pasidau
giausiu. Sveteliu ketina pribū gino ant penkių milijonu. Viso
ti isz visos aplinkines.
j u yra 59,736,704 gyventoju,
<<>
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Bulger, Pa. - Diena 5 Gruodžio mirė staiga i Juozas Urbo
nas, apie -10 metu amžiaus. Ve
lionis paėjo isz Suvalkų vedy
bos, Slabados parapijos, Poszinos kaimo. Kas isz giminiu
geistu dažinoti tolimesnes ži
nos apie nebaszninka lai raszo
ant adreso E. Paszkevicz, Box
171, Bulger, Pa., Wash. ('o.
— Kasyklos Canady czio
nais dirba gerai, žmonelių i
linksniai gyvena ir niunszaines
prigeria, užmirszta apie blogus
laikus, o priekiam dolerukai
skamba kiszeniuosia kone pas
kožna.

ant teip mažo ploczio žemes.
11 Belgradas. —
Kaime
Smilliensi likos aresztavoti 18
ypatų už sznipinejima ir nu
vertima valdžios idant sukelti
revoliucije Macedonijoi.
11 Washington, D. C. - Pra
eita meta Amerike apsivedimu
buvo 1,178,206 o persiskyrimu
170,867. Daugiause persiskyri
mu buvo Texas’e ba net 15,375.
1) New York. — Lyg 1 Dccemborio— per vienuolika me
nesiu czionais automobiliai užmusze 939 y patas o sužeidė 12,642. O kurdą pabaiga meto?
H Shamokin, Pa. — Edvar
das Vaiciekauckas, 17 metu
metu,
kuris nužudė savo jauna paežia, neseniai, likos nubaustas
nuo 5 lyg 10 metu in kalėjimą.
U New York. — Isz prie
žasties pabrangimo kviecziu,
pabrango ir miltai ant 25 cen-

JI Havana, Kuba. — Isz
czionais siuneziama kas sanvaito in Suv". Valstijas po 10,000 dėžių geros' arielkos. Bet
tik tureziai jaja perka ir kon1 tug ant boęzkos.
grosmpnaiA
________
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IR SZIAIP NEGERAI IR
Mis. Evel i na Pra neės isz
TAIP NEGERAI. Mount Vernon, Ohio, ateinanti
Seat I le, \\ adi.
Balta nio meta bi ■g< ant guberųatorkos
bl i kon iszko t i k iet o.
I
tere Katre Sammons isztekejo ant Repu
ana diena už Kincziko. Josios Josio?s du suims tarnavo S\ iekaimynai jaja taip persekioda 1 inejo Karėje o x’ienas pasiliko
vo ir kalbindavo ant pametimo x iee koimiln Leeds, Francijoi.
savo vyro, jog moterį* Imvo
9,495 NEGEISTINŲJŲ
priversta kreipii> iii palicija NE# YORKAS TURI ARTI
SUGRAŽINO ADGAL
idant kaimvnus sudraustu ir
6,000,000 GYVENTOJU.
IN EUROPA. NUŽUDĖ UŽ
duotu jai malsziai gyventi >u
SUVADŽIOJIMA
New Y<»rk.
La i k ra sz t is
josios žvaira-akiu vyru.
Washin.gton, D. t'. — Pagal
DUKRELES.
“
World
”
pranesza,
buk
szitas
NEGALĖJO
GYVENTI
SU
Argi ne reikė stebėt is k iek
raparta generaliszlto imigraci
miestas
turi
5,900,000
gyvento

TOKIU
SNUDELIU.
Fairfield, Iowa. — “Jeigu
tai riksmo sukeli* loki apsivejos
kamisoriaus
Harry
Hull,
v ra su priemi(‘>z
visi tėvai taip pasielgtu kaip
I )et roit, Miidi. —
Estera
dimai, kur vienas ar kitas ne ju — lai yra
tai
Suvienyti
Valstijai
sugra
yra tos paezios tautos arba ko- ežiais. Bet sveikatos departa Rothchild, sknnsdama savo x y- žino adgal 9,495 negeistinu asz padariau, tai mažiau jaunu
loro! Lai motore apsiveda su mentas diena 1 Sausio, 1925 ra ant persiskyrimo, apsakė so žmonių iu Europa kurie pri- merginu butu subjaurintos per
baltu vvru, tegul jisai buna mete, apskaito buk New Yor- džiui Merriam’ui, buk negalėjo buvo in ežiomis, Amenko ba- suvadžiotojus juju nekaltybes,” - taip pasako Ludvikas
Imtle- k<is su priuniiOscŽrfTlS'’ (Tiri G,- ilginus gyventi su savo vyru
............ ■■ -*■ girtuoki
kažirninkas.
dai
randasi
nriiijonas
žmonių
isz priežasties, kad jisai konia
Bruey, 50 metu farmeris, po
gėris ir arsziausio budo žmo- 103.3 75 gyventoju.
kurie gaxosi in czionais apganuszovimui ant smert 18 metu
visa laika nuo juju apsivedinio
gus, tai žmonis apie tai nešim
vingu
Imdii.
Idant
juos
sugrapraleido miegodamas — szeSzima McNeese, kuris prisipapina ir da sako, i 4 gerai jai, kad DVI SESERYS NORI
žyt
adgal,
mano
inx
’
ykdyt
nau

DALINTIS SU MEILE
žino
kad jisai
suvadžiojo
szes sa n vaitos.
toki rakali paėmė! 1 * Kat res
jas
tiesas
idant
visus
ateivius
VIENO VYRO.
Bruev’o 14 metu dukrele.
Vyras taip ilgai ir driicziai
vyras nors yra Kinczikas, bet
regisiravot kurie iii czionais
Tėvas užtemimas padėjimą
Nepa • miegojo, kad isz pradžia mane pribuvo, o tada galima Imtu su
Milxxaukee, Wis.
apszviestas žmogus, geraduszis
ir gerai pasielgineja su savo prastas teisina atsibūvu czio- kad jisai serga ant miegamo žinoti katras prilmvo teisingu dukreles prispyrė jaja iszduoti
varda josios suvedžiotojams,
moteria — bet vra Kincziku ir nais kuriame v<da nžejo loji sios ligos, bet paszauktas dak budu ar apgavingu.
pasiszauke
pas save Szima
nelaiminga t raice. Prie>z sa taras apreiszke kad vyras sergana.
klausdamas jojo ar tikrai jisai
i Ižia Lairchild stojo il x’i sesc- ga ant “ tinginaitis” arba pa
SLAPTASINGABENIMAS
kaltas, ant ko jisai atsake:
STEBUKLINGA ROŽE SZV. rvs, vvras \ ienos ir kūdikis nc- prastai vadina tingimo liga,
ATEIVIU. •
“'Taip asz juom esmių ir ka tu
vedusios srseis ant ranku ve Vx ras nedirbo ir nedavinėjo
TERESOS NEŽINOMU
Washington, I). (
man padarysi ?” l:ž toki atsiATSIRADO
dusios, kuri liulax'o ir buezia- jai nieko ant maist o nuo kada
BUDU
vo mažiulei!, rodos kad lai jo už jojo isztekejo. Sudže davė hai seniai Darbo Departmento liepimą tesąs pagriebi‘ arti
NAME.
perskyrimą nuo tojo tinginio. dome buvo kreiptu iii nepa- stovinti ka rabi na, paleisdamas
Philadelphia.
— Szimtai sios.
pasta ingabeninio ateiviu m in ji szuvi ir snvadžiotojas ne
Abi sesers pasakė sodžiui,
žmonių ateina ir ai važiuoja isz
PASZELPA DEL
Snx-ien tvtas Vaisi \ bes būda. kaltos mergaites krito negyvas
visu szaliu in narna Juozo jog karsztai myli tex a nelega
Sziame atsitikime, ingabento- ant vietos.
ANGLEKASIU;
Stuart ant 2420 Lombard u Ii., li szko kūdikio, Vyro pati aplevas likos pastatytas po
DALINA SRIUBA. jas buxo Amerikos pilietis. Ji s
pamatyti stebuklinga rože, ku reiszke, kad nemislina užve-d i
Edwardsville, Pa. — Sriubos iszgavo A inerikos pasporta kaucije $15,000 ly g teismui,
ri atsirado tonais nežinomu bil tei-ma prieszais savo \ yra, abi
sutiko gyxenti su juom ir ant stotis likos užvesta Burbos na del keliavimo in ir h z Meksi- Nuonione žmonių v ra kad tedu.
kos * i biznio reikalai "X
Kuo- vas bus paleistas ant liuosvtoliaus.
me, kur dalina sriuba (zupe)
Mirsztanti žodžiai S/.v. TereBet s udže buvo kitokios liue del tuju kurie reikalauja ypa met prasze pasporto jis prane- bes.
sos, kuri likos kanonizavota in
jiioni važiuos
sze kad su juom
SUMISZIMAS PRIE
szventus praeita t legiižio me- n tones, są k x-da ma s, buk tekis tingai st raikuojantiems angležmona
ir
keturi
xaikai,
6,
8,
14
KASYKLŲ; VIENA
nesi, o kuri buv < > žinoma kaipo gy ve n i ma s p r i e sz i n a > i mora kasiu szeimynoms, nes dauge
Pasporto
ir 18 metu senumo,
MOTERE UŽMUSZTA
‘ ‘ Maži įdėlis žiedas Je/.liso,” liszkumui ir ant to nepax elins. lis jau pradeda nukensti per
Kaaplikacija
4)uvo
tvarkoj,
KELI SUŽEISTI.
prasidėjo iszsipildinet lies jo- Tasai žmogus neda\'inejo pini bedarbe. Pati advokato Ryan
Anieridaugi nėr priverstina
sios paskutini žodžiai buvo: gu ant maisto savo paežiai ne užsiima tuom geradejingu dar
Pittsburgh.
— Motore J.
p
kos oiliecziui, \ažiiiojant in m
savo
kūdikiui
szvogerkai.
Ka

bu su pagialba geru žmonių,
“Paleisiu isz dangaus rožini
Timko likos užmuszta o Zuza
Kuba,
turėti
Meksika
arba
liet u. ’ ’ Dienoje kada sukako da jojo užklausta did ko taip kurie paaukauna ant to tikslo pasporto jam buv
na Bczek aplaike mirtinus žaio
lengva
iszpinigus ir maišia.
josios metine kanonizacija vie pasielgineja, tai sake, buk
dulius o trvs vyrai maž-dauvažiuoti
isz
Suvienytu
Valsty
Tas mums atmena laikus už
na isz tuju rožių .stebuklingu na užtenka užmokėti randa už
giau sužeisti per nesuvaldoma
biu.
Paprastai
szis
žmogus
iszbūdu atsirado szeimy noje Stu >t ubą o I •obos tegul paezios už prezidento Klevelando le a da
važiuodavo isz x’ieno uosto, bet dideli t roką prie Montour No.
sidirba
ant
maisto.
buvo iszrinktas pirma karta i
art u. Ant tosios rožes randasi
10 kasyklų Library, artimoje
gryždanias
\
’
is
gryžo
per
kita
t yra uždare kalėjime, sese kada tai panaszios sriubines
paveikslas IO '. Teresos ir anioPittsburgo, kur kompanija ati
uosta,
ir
su
juom
važiavo
pilna
ria patalpino in narna pataisos stotys buvo užvestos po dides
lo.
szeimyna, žmona ir keturi vai darė kasyklas ir pradėjo darba
o
kūdiki
paėmė
miestas
iu
prie

nius miestus.
Rože likos s urasta >ekancziu‘
pagal sutarti 1917 mete.
kai.
Kuomet
jis
jau
sugrvžo
in
budu: Diena kada St narto pati glauda. Pacziule pasiliko viena
Didelis t rokas vožė reikalin
VISuvienytas
Valstybes
per
PENSIJONIERIU
mirė, turėdama tada 01 metus na rnie.
sus uostus jam prisiėjo ant ru gus daigius in kasyklas del
SKAITLIUS. kartiKgryžti per tuos uostus. skobu, S t r a i k i e r i a i d a ž i n o j a
ir priesz mirti dare novena in
LtJ
bzv. UI ’ (‘r<‘sa o mire ta paczia ISZVAŽIAVO IN NEW
.Z •
Skait- Bet ant jo nelaimes, gryžtant apie tai susirinko ant kelio
Washington,
D.
(
YORKA, LIKOS SU
diena kada suėjo sukaki uves
lins pensijonioriu, sulig val per pirma uosta antru syk, vedanezio prie kasyklų ir ne
RASTA
NEGYVA.
szventosios. Po mircziai moti
džios pensijos suraszo sumažė imigracijos inspežtorius, tyri norėjo leisti t roko, mėtydami
lukterės suvuode
nos dvi
dukteres
Scranton, Pa. — Lndna pa jo nuo 525,539 Birželio 30, nėdamas jo sugry
sugryžima,
žinia rado aid dreiverio akmenais ir ply-'
kvepsni rožių, bet jokiu žiedu baiga turėjo jauna mergaite 1924, iki 512,537 ’ Birželio 30, kad su; juom dabar važiavo vi toms. Viena plyta pataiko in
tame laike? nesirado. Szeimvna Mare Januszki-ute, kuri turėjo 1925. Isz viso, 1925 metais, sai nauja szeimyna. Jis tapo stiklą t roko ir dreiveris palei
negalėjo tojo dalyko iszaisz- dinst;a kasijePkos Hotel Casey, pensijų iszmoketa $217,150, sulaikytas, ir tolesni tyrinėji do valdomąjį rata. Trokas bū
kvt. Ta vakara viena isz (luk Mare iszvažiavo in New Yor- 612. Užlaikymas pensijos
mai parodo kad jo. žmona bu damas nesu valdytas leidosi in
teriu siuvo juoda szlebia del ka pasitikti su savo mylemu temo kasztavo $1,489,087.
vo mirus per kiek metu, ir kad myne straikieriu permalda
savo seseres, o kada isztrauke su kuriuom ketino apsivesti.
Tarpu pensijonieriu invairiu jis varo tam tikra bizni inga- mas moteres ir vyrus in ^isas
stalcziitka isz maszinos idant Isz nežinomos priežasties, Ma karu randame 126,566 Nami benti ateivius in Suvenytas puses ir ant galo inkrito in grapasiimti žirkles, rado stebuk re likos surasta negyva vienam nes Karos veteranu: 241,193 Valstybes, kuro negalėjo lega- be. Timkiene tuo'jaus
tuo'jaiis mirė, o
linga vožė stalcziukije. Kokiu isz czionaitinin hoteliu kur Namines Kares kareiviu nasz- liszku budu atvažiuoti,
Szita Bezeliiene aplaike kelis sulau
budu toji rože fenais atsirado, na'kvojo. Užtroszko nuo gazo liu: 101.702 Ispanu Kares vete žmogų Fedaralis Teismas nu- žytus szonkaulius ir badai nuo
v • -t • .
• > •*. ••
tai niekas nežino. Žmonis atVa- kuris iszejo isz paipukes. Ar ranu ir 18,363 Ispanu Kares teise ir dabartiniu laiku Imi sužeidimu
mirs. Praeita Nedežiuoje net isz New Jersey ir jiji pati atsuko gaza ar užmir- kareiviu naszliu. Dar yra 17 gracijos Biuras bando surasti lia taipgi buvo sumiszimas prie
Pennsylvanijos regėti t a ji ste- szo užsukt, tai palicijo tai tyri- kareiviu Meksikos kares, ir 21 visus jo išgabentus ateivius tu kasyklų kuriame du lage
jbuklingą žiedą. et
neja4
_
riai likos sumusztj.
'
naszlo 1812 Kares kareiviu.
del deportavimo.
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j* Turime pęrsergeti gzionais,
raszvdami szi straipsni, ne]j jog raszydami
sakome, kad anglęhasiai ne tu
vi geni priežascziu Ant Straiko,
prieszingai, kožnas žmogus be
Sziimet priėmė pilietysta SuvJ szaliszkas turi pripą^yti, jog
Valstijų 152,457 žmonis o 277,-1 beszirdžiai openttoruil angle218 prislėgė ant pirmųjų po kūnius priverto prie to, bet ko
pierių Daugiuose iszeiue citi va už būvi ir josios vaisiai jun
zens pupieras Lenkai ba net gėsi viena prie kitos.
Dingo viltis pradėjimo dar
27,134; Italijonai 26,137; Angliku 23,815 o Ruskin 15,692 ir bo kasyk losią ‘kada operatoriai
1.1. Moterių pasiliko ukeses atipete gubernatoriaus pusi ali
nimus ant sutaikymo. Straikas
18,576.
Tszenumas pilietystcs neuž- kaip rodos prasiilgins ilginus
ilgio kasztuos deszimts doleriu ne kaip kas mano nes kova
o ne penki kaip lyg szioliai bu yra lyg paskutiniam.
St ra i kas jau tęsęsi s u vir
vo.
szum trys menesiai, kuriame
Automobilistas nežino kad dalybauna daugiau kaip 158,yra girtas laike varymo auto 000 žmonių. Straikas 1922 me
mobiliams, tiktai tada dažino te tęsęsi per penkis menesius,
apie tai, kada jisai buna aresz- o jeigu szis striukas trauksis
tavotu. Nepaprastas dalykas! da menesi, tai maža viltis yra
idant pradėtu dirbti Apriliaus
Nors vienas teisingas žmo menesi. Ant tosios kovos pasi
gus atsirado ant svieto. Sztai rengi n ėja abi szalys.
Daugelis aiiglekasid iszva
Henrikis Ranshaw-, Filadelfijoi, nutelefonavo in paukszcziu žiavo in Europa, kiti iszvažia
k rautu ve sakydamas: * ‘ Mel vo ant farmu ir in fabrikus,
džiu man tuo jaus prisiunsti bet didesne dalis pasiliko ant
3 0,000 karakonu (bambadie- vietos, su vilczia, jog straikas
riu). ♦ ♦ H Kam po nogiu tau greitai užsibaigs ir iszsimaireike tiek karakonu?” atsilic- tys isz suezedytu pinigu.
Bet ir vanduo szulinije iszjie kupczius. “Well, a t sako
Ranshaw, sziadien iszsikraus- džiusta, o ka ežia kalbėt apie
tau isz s t ūbos, o kad mano anglekasio czedinima, norints
kontraktas sako, kad turiu pa kanuopaezedžiausia gyventu
likti gyvenimą tokiam paežiam ir isztestu pinigus, bet ir tieji
padėjimo kokiam ji radau kaip greitai iszsibaigs.
insikrausezian, todėl turiu isz- Žmonis pradeda jausti pasek
pildyti kontrakta, nes tiek ka mes tojo st raiko kaipo ir biz
rakonu jame radau kaip insi- nieriai Peunsylvanijoi. Isz tos
krausezaau.”
priežasties jau daugelis biznie
rių suban'krutino, nes jokio
Ludvika Moretta, Italijonka, biznio ne turi.
Operatoriai užsispyrė laiky
gyvenanti po 513 Market ui i.,
Milwaukee, Wis., nužudė savo tis prie savo iszlygu ir neatvyra, norints ji mylėjo ir guo- stoja nuo juju. Dabar visuome
doju. Bet turėjo tai padaryti ne prispyrineja valdžia idant
idant ji iszgialbet nuo girtuok insimaiszytu in tai ir padarytu
lio mirties. Vyras dirbdamas sziokia tokia sutaiko.
vyną idant su uždirbtais pini
gais galėtu iszmaityt savo szeiAtsakimai.
mynelia priprato prie gerymo
ir pasiliko paprastu girtuokliu.
P. J), isz Kauno. — Aut tu
Jeigu ne prohibicije, nebūt u
dirbės vyną, ne butu pasilikęs mi stos klausymo: “Ar turėtu
girtuokliu, butu gyvenęs, o pa teise iiivažiboti in Suvienytas
ti nebūta pasilikus žudintoja o Valstijas, Amerike, gyventi
visuomene nebūta apsunkyta. Lietuvos pilietis, kuris apsiTame ir panasziems atsitiki- vestu Kuboje arba Kanadoje
inams priguli
palaiminta” su pilna teise (naturalizuota)
Amerikoniszka piliete ? Atsaprohibicije.
kome, kad negali. Kad butu
vyras, tai moto
Tūlas buvusis Angliszkas prieszingai
kareivis isz svietines kares, re galėtu.
Mrs. K. K. — Raszvk tomis
ėmėsi ant nepaprasto budo aplaik/mo darbo. Tula nakti gy tą.
K. M. Detroit, Mich,
In
ventojai Danero, likus isz.bur:." parapijos veikalus nesikiszame
din t i isz miego per gi.
garsu
skambėjimu bažnytinio varpo ir nenorime apie tai žinoti.
Zeebrugge, kuri padovanojo Iszmintingi žmonis rankas nuo
Belgiszkas karalius. Ant lar- to nukrato o kvailiai vis nori
mo subėgo konia visas mieste sukelti nesutikimus isz ko po
lis, geisdami dažinoti kas atsi tam gailesį ir visa kalte puola
tiko. Nusistebėjo žmonis kada ant juju. Nuinetem in gurbą.
isz bokszto pradėjo kalbėti ka
reivis: “Esmių vienas isz ka
PAJESZKOJIMAI.
reiviu isz Svietines Kares, tu
riu paezia ir keliolika vaiku, o
lhiieszk.au mano szvogeri
kad jokiu budu negaliu aplai- Adelfa Virsz.bila, pirmiau gy
kyti jokiu darbo ne suszelpimo veno Chicago, 111., dabar neži
nuo valdžios — todėl tokiu bil nau kur. Turiu svarbu reikalu
du norėjau atkreipti jusu aty- isz Lietuvos, meldžiu atsida, viltije'kad susimylėsite ant szaukti.
manes ir duosite man koki už
Atike Popechis,
siėmimą idant nebadautau su
360 Gallagher St
szeimyna.”
1.100)
Springfield, Ohio.
Myne žmonių iszgirdia tai
nuspjovė ir iszsiskirste. O gal
Asz< K. Kluczinskas, paei
radosi toki, ka ir davė darbu nantis isz Lazdijų Valscz., Pnkareivini.
pecziu kaimo, paieszkau bro
Ne buvo tokios kares, kuri li Prana Klnezinska ir kitu gi
atnesztii kokia norints nauda miniu, po tėvais. Noriu susiživienai ar kitai szaliai. Kare pa not, meldžiu atsiszaukt po
ima daug anku ar tai gyvastes adresu:
K. Kluczinskas,
ar pinigiszkas bledes, o tai at96 Seymour St
janezia kelios gent’kartcs po
New Britain,
tam.
Conn.
No reike vartoti lapus seuo- L100)
viszku istorijų idant, apie tai PARSIDUODA LIETUVOJE.
pemtikrinti, turime davadus
Miesto Kibą id nose, 2 muro
kaip ant delno isz paskutinius
Kvietine#* Kares, kuri suardė namai, vienas didelis, kitas
konia visa svietą ir instume, mažas. Dideliam name yra apvieszpalystcs in milžiniszkas sigyvenes visas teismo sztaskolas isz kuriu negreitai iszsi- bas, o mažam namo galima
laikyti alino arba arbatine.
k i vinklios.
Ka pasakome apie kares Preke $3,500. Atsiszaukito ant
terp vieszpatyscziu, galima tei- adreso:
Ad. Kisielips,,
singlu sakyti ir apie kitas ka*
20 Gedemino Gaivu. ,
res» ant paveizdos apie tebyria
Mariampolo,
kare iuri eina,torp operatorių
Lithuania.
ir anglekasiu.
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' vakaro draugas yra kilęs ir jo sziek-tiek suvargusi ir todėl vus pasirodo, kad tiltas van abudn nuskurdusiu jos teveliu.
• kilme. Petras taipgi panorėjo užėjusi atsigert ir atsilset, bet dens nunesztas ir todėl reikėjo Nuo kaimynu taip-gi sužinojo,
ir apie panele Ona szi-ta suži apie savo keliones tikslą ne pu- vėl deszimt verstu kilu keliu kad ji visai savo tėveliais nesi
Petras Grigas, kaip ir visi ki not. Tos ju kalbos taip juodu so^žodžio neprasitarė, nors jau gryžt, kad^alejns per miesteli rūpina ir yra paprastu miesto
ti jaunuoliai, taip-gi negalėjo suartino, kad Petras nieko ap- gerai žinojo, kad savo mylimo- kiton upes pusėn perva-žiuot ir gatves mergele, in kuria visa
paskui paupiu vėl atgal in tuos apylinke su paniekinimu žiuri.
apsieit be karinos prievoles at link save nebemato ir vien tik jo Petrelo teviszke surado.
likimo.4 Tik gal jis laiminges meiliai in meilios Onytės aku Trumpai pasėdėjusi ir pasil namus gryžt. Tokiu budu pasi Ona Grigiene pajutusi tėvu
nis buyp tuomi, kad jam teko tes žiurėjo. Ir kaip jam dabar sėjusi, Onyte pradėjo žiūrinėt darė virsz dvideszimt verstu iszvažiavimo tikslą, renge san
apsigyveni Kaune, Ketvirtame graži atrodo Onyte! Ta groži ant sienos kabanezias fotogra bereikalingos keliones. Kadan kitokius planus. Pasirodė, kad
Didžiojo Lietuvos kunigaiksz- tiek e szirdyje kas kart labinus fijas ir priėjusi prie Petro fo gi arkliai ir jie patys jau ga ir toje apylinkėje jos draugu
czio Vytauto pėstininku pul liepsnojantys meiles verpetai. tografijos neva nustebusiai su- na suvargę buvo tai tėvai Gri jau turėta. Isz anksto jau buvo ,
gai nutarė atgal gryžt, pasiten parengtas vežimas, in kuri
ke. Petras savo gyvenime pir Jau Petrui norėjosi mylima szuko:
— Žiūrėk, tai ir jis, Petras, kinę vien isztolo pamatytąja slapczia isztusztinusi skrynia
ma syki pateko in dideli mies-. Opyte apkabint prie szirdies
ta, nes <artimiausia nuo jo te- priglaust ir, jeigu hutu galima, czionai's! Tai kasgi ežia tuose busimosios marezios teviszke. ir spintas, susikrovė geriau
viszkes miestas tebuvo Ukmer bet in szirdi insidet ir taip vi namuose gyvena: ar Petro gi Dar buvo bemana užsukt pas sius daiktus ir lauke laimingos
artimiausi, kaimynu pasitei- i&zsprukimo valandos. O toji
ge kurioj irgi vos viena syki sa savo gyvenimą sžirdyje ne- mines, ar jis pats?
Motina nustebusi, kokiu-gi raut, bet Onytei ėmus kalbėt, valanda greitai pasitaikė. Suturėjo laime but. Dabar jau sziot. J r jeigu ne toji didele
priesz jo akis stojosi visai nau bcsilinksminancziu minia, tai butu tokia graži panele gali su kad tas kaimynas labai nedo-' gryže insinervave tėvai isz tojas vaizdas: Vietoje placziu, isz tikro Petras butu neiszkon jos sūnumi pažinti turėt, pra tas esąs jos laukus nuganąs ir j kios pajuokos ir paniekinimo,
akimi nepermatomu lauku, tę tęs Onytės raudonu lupeliu ne- dėjo teirautis apie pažinties todėl jie piktuoju gyvena, del verkė, marezia kolioj ir net
vieta ir dažna susitikima ir jai ko apie juos teisingu žinių ne kumszezia grasyt eme, nuo ko
sęsi siauros Kauno gatves; vie pabueziaves.
Kiek meilus buvo Petrui su kaž kas szirdyje intartina pra suteiksiąs, tėvai nusileido ir pabūgusi Grigiene pro dūris
toje nedideliu mažais langais
! iszspruko. Tėvai ir vyras nietrobų, stovėjo tvirti, aukszti Onyte pasikalbėjimas, tiek dėjo darytis. Susižinojusi, kad atgal in namus sugryžo.
murai, nakties tamsybes naiki kankinantis su ja persiskyri juodu Kaune dažnai susitikda Turtinga ir gražia panele I ko blogo nemanydami, grb
no szviesi elektros szviesa; vie mas. Sztai ir dvylikta nakties, vo, sykiu ir didžiuotis mintyje per paezia graut ne kiekvio-1 ežioje verke ir marezios EUto-* gryžtanezios
ląuke
lauke
op tuo
tarpu
toje basu nevikriu ir nuo riebu jau ir ketvirta valanda ryto, ir pradėjo, kad jos mylimas sū nam lemta. Teklei Petras
«
Z
“
'
k
•
•
*
T
I
•
4
•
"4 L ♦
prastomis” Kau kia laime susilaukęs be galo Ona geriausi arklį pasikinltiumo sužiebusiu sodžiaus merge vis dar tobera Petrelis nesu* nelis ne su “prastomis
džiaugesi ir atmineziai iszkele si visai isz namu d ingo.. Ir kuoliu, mate gražiais vaksuotais morkos dienos akeliu. Vaizduo ne pažinti turėjo.
batukais apsiavusias, vikrias tojo mintys viena po kitos len Onytei papraszius, ar nega t riukszmingas vestuves. Grie- met jie jau vėlai vakara pastekariszkasis
dudu« orkestras.
Į beje ka atsitiko,
rengėsi
kaiir laibas gražialiemenes pa da ir visaip pinasi. Juk jo Ony lima butu su jos sūnumi pasi že
Z4
•
•
W
•
«
•
1
i
•
i
Ii*
neles. Ir kas tu paneliu per te artiste. Ji ne vien savo gro matyt, motina nuvedė ja in Svecziu privažiavo kaip u z to- ( mynus sukviest padėt jauno
' ‘
~
šio Grigienės
surast, pribuvo
gražumas. Visu veidai ir kak žiu, bet ir rolėmis opereteje kluoną, kur Petras linams žar limiausios, taip ir ;artimiau-i
1.’ visus aresztavo.
apylinkes Nepraszytu į policija ir
las lyg pienas balti, veideliai ir visus stebinto stebina ir ne vie du taiso. Pet ras, ja ateinanezia sios apylinkes.
pasižiurai I Mat, Onos Grigienės draugu
lupytes gražia spalva—raudo na szirdi savęsp traukia. Ji, pamatęs, tuojaus pažino. Taip žiopliu jaunosios pasižiūrėt
nos toli gražu grožiu nesulygi sakėsi, nusibodęs jai tas lais gi prisimini* jai duotąjį žodeli taipgi susirinko didele daugy- buvo praneszta, kad Grigai
namos su saule apdegusiomis vas ir triukszmingas miesto — vest, kuri sziadiena vargiai be. Kadangi pagal jaunosios tarp saves nekuri laika labai
gyvenimas ir jau norinti susi gal benorėtu iszpildyt, prisimi noro x’isos vest lives atsiliko . nesantaikoje gyveno ir dabar
sodžiaus merginomis.
Petrelis stovi miesto gatvėje rast sau kur nors kita vieta ra nė meilius Laisves Alėjoje sė pas Grigus, lodei ežia isztisa-- sa 1 Grigiene Ona. vra . be žinios
ir neaįsigėrėdamas žiuri in mesniam ir malonesniam gyve- dėjimus ir nepermatyta persis vaite apsimainydami svecziai i pražuvusi. Jie visi buvo mtarpraeinanezias paneles. Ir stebe- nimui. Tai kodėl gi man buvo kyrimą: nuo ko net sumiszo, o linksminosi ir jauniesiems ii- | ti Onos Grigienės nužudyme ir
tinai ji jos vyliojo! Viena gra nepakalbint, bene sutiktu su ypacz tojo minutėje, kuomet go ir laimingo gyvenimo linko pašiepime.
Nors Grigai kalėjime sėdė
ži, antra dar gražesne; viena manimi bendra gyvenini vest. priėjusi Onyte senoviszku mei jo.
Savaitei po vestuvių pra- jo, bet policija darbavosi Onos
gražia i pa s i red ži u s i, antra, Juk asz esu turtingas, gražus ir lumu paspaude jo nuo darbo
dar gražiau. Ir kas ju per mei garsus vaikinas ir todėl gal pasieta ranka ir netikėtai in slinkus, kaip buvo kalbėta Grigienės ieszkodama. leszkolumas, kas per linksmumas! sziek-tiek vertesnis už koki veidą pabueziavo. Jame vidu jaunieji turėjo greitai in žmo : jo kaip negyvos teip ir gyvos.
uyvos ioszkot
ioszkoi verte invairus
Sodžiaus mergele pakalbinsi, menka miesto žmogeli. O kaip je dabar viro kova del atsinau- nos puse apsigyveni kzva- Gyvos
ai ji paraudonuos, akis žemyn butu garbinga tokia žmonele jinanezios meiles ir kova sten žiuot, todėl Ona Grigiene isz itz kaimynių girdėti gandai ir
ton|teipg nepaprastu budu turto
giantis sau kalbėt, kad toks pa ėjo viena in savoi namus ten'tcipg
nuleis ir vargiai pavyks žodeli in namus parsivežt!
panasziomis sisveikinimas yra natūralūs reikalingos tvarkos padaryt, i žuvimas.
isz burnos isztraukt, o ežia pra In vairiomis
kalbintos Trasiai kalbasi, juo mintimis Petras besikankinda dalykas, del kurio, ypacz vy Porai savaieziu prasliiikiu, į Policijų triūsas nebuvo vellaimingai sugryžo, be! apie tui. Pora menesiu padirbėjusi,
kauja ir net pasivaikszcziot mas, nutarė pirmame susitiki rui, nepridera raudonuot.
me iszreikszt Onytei savo nuo Motina in ta scena prisimer iszyažiavima nieko kalbėt nė surado ja viename miestelyje
kvieczia.
Petras buvo turtingo dvieju mone ir papraszyt jos rankos. kusi bežiūrėdama negalėjo su nogėjo. Teip bego dienos, bego taniaujanezia pas policija kaiprast, ar tai ežia jo tikroji savaites ir net menesiai. Fovai po paparasta tarnaite ir areszvalaku ūkininko sūnūs ir todėl
Viena Nedeldieni Petras su žmona savo vyra surado, apie Grigai jau ir ragint ome apie i tave kaipo kaltininke Grigo
placzioje apylinkėje gerai žino- Onyte sėdėjo Laisves Ale jo jo
man, dėl ko ne viena sodžiaus suolelyje ir meiliai sznekuczia- kuria jis niekuomet neužsi važiavima, nes greitu laiku turto pavogime, nuveže in ka
mergele stengęsi ji pas save vosi. Abudu, matyt, buvo be mindavo, ar taip, buvusi mei- jau reikėjo pradėt Pavasario lėjimu vieton paleistosios Gri
pasikviesi, tikėdamosi gyveni galo patenkintb l^tras minty luže.ir lauže galva, kaip dabar darbai laukuose dirbt. In vyro go szeimynos.
Nork jau 'seifai nuteistoji
laryt. Buvo Beno
i*h 11 nepraszy
benorlid
nepraszy- praszyma teipgi atsake.
atsake, kad
me savo draugu turėt. Todėl je didžiavos^ garsia panele už daryt.
Petras savo kilme apsvarsty žmona gausias; o Onyte džiau ta viesznia pradėt koliot ir isz jai ir ežia labai gera, todėl ne- Ona Grigiene savo bausme at damas nutarė žut-but iszsirinkt gėsi aiszkindamosi suradusi namu iszvyt, bet vėl susilaikė ra ko skubėt važiuot. Tėvai buvo ir su vvru ir tėvais susi
gu._ „jau yra matydami marezios apie va- naikins laimingai gyvenimą bai
sau už paezia gražia mies- toki, kuri labinus už visus pa susipratusi, kad jeio
oziunkele ir tuomi duot ‘i no- mylėjusi Ir jei ne vieneri me žmona, tai ka bepades juodu žiavima nesirūpinimą ]pradėjo ge, o tuo tarpu toje apylinkėje
;
o 1 abejot, bene apvilti jie likosi gyvena nekuriems vaikinams
si” visoms kaimo turtingoms tai dar turimosios karines tar iszskirt ir gyvenimą ardyt,
ii
Gavo
mergelėms. Bet imti už paezia nybos, tai isz tikro juodu jau jeigu dar tiktai meiluže, tai ir nutarė tylomsi vieni nuva- taikomas priežodis:
11
turtinga
kaip
Grigo
paezia.
Nuvažiavo
reikia
perspet
sunu
nuo
poniu
žiuot
persitikrini,
pirmąją mieste pasitaikiusia, butu tuo jaus Kaune davė su— Latute.
tuo paežiu keliu, kuriuo panele
Petras taipgi nenorėjo. Todėl riszt bažnyczioje savo ranky- in savo namus įnsivedimo.
jis stengėsi vis nauju pažineziu tęs.
Motinai mintyje bosviruo- Ona buvo vedusi. Pavyko teip
gi ir jos teviszke surast, tik DAINU KNYGELE, teipgi tinkama
susirast ir isz to būrio jau vie
jant,
sūnūs,
Potras,
paprasze
Daug szveneziu ir paprastu
na sau tinkamiausia iszsirinkt. dieneliu jiemdviem laimingai viesznia in vidų ir visi trys ne tuose puikiuose namuose, kaipo eiles ir dekliamacijos. 92 pus
Tokiai susirasti, greitai ir ge ir linksmai perbėgo; daug kalbėdamiesi per kluoną namu kuriuos isz tolo buvo rodžiusi, lapiu, popierini apdarai. Preke 25c
o tik netolimoje kaiminysteje,
W. D. BOCZKAUSKAS - CO
ra proga pasitaikė.
link
nuėjo.
viens antram meiliu žodeliu
MAHAxNOY CITY. PA.
menkojo Imznoleje, gyveno
Onyte
keletą
dienu
pas
Gri

Buvo gražus Nedeldienis. iszpasakojo; daug invairiu gy
Ant Vytauto kalno jaunimas venimo klausymu iszgvildeno, gus vieszejo. l'arp kitu links EXTRA! GERIAUSIS KU- KU LAIKRODIS RINKOJE!
Jeigu jus norite nusipirkti gera
linksimoje gegužinėje žaidė ir bet sztai viena syki Petrelis mu kalbu pasisakė, kad jau ga
Ku-Ku Laikrodi, na tai nusipirkite
szoko. In ta susirinkimą pate nebesulaukė susitikimo vietojo lotinai me tusi triukszminga
szita laikrodi o busite pilnai užganė
ko ir Petras. Ten bežaidžiant Onytės. Lauke diena, lauke artistes ii; miesto gyvenimą ir
dinti. Szitas tikrasis Ku-Ku Laikro
Petrui mėtėsi in akis viena antra, lauke visa menesi ir vis grižtanti pas savo tėvelius,
dis importuotas isz Europos, pada
seni
ir
nebegali
Teveljai
esą
jauna ir gana graži panele, ku Onytės kaip norą, taip ir nėra.
rytus isz tvirto rieszut-medžio, puikei
iszpiaustytas, su raudon-medžio priri dažnai in ji savo žvilgsnius Butu jis jai raszes laiszkeli, bu dirbti, del ko reikalauja geres
dezekais, nosiniai ir juod-mcdŽio
mete ir meiliai szypsojosi. Ir tu mielai sutikės atlankyt nu nes priežiūros. Todėl labai nu
ranka padaryti invairus artistiszki
juo tolyn, juo jųdviejų akeles eit, bet nežinojo kur raszyt ir džiugę, kuomet davusi žinot,
V If
iszmarginimai, puikus viduriai, baltos
kad
jau
visai
in
namus
parva

dažnyn susitikti pradėjo ir vie kur eit. Su panaszia szirdgola
szlapio kaulo rodykles ir numeral,
musza pusvalandžius kukavimu, labai
nos antroms lyg sakyte sake* ir Onyte lovoje karszt'lige kan žiuojanti. Namuose norinti sa
gerai laiko laika ir gali laikyti visam
“Asz su jumis susipažinti no kinosi ir net kliedėdama Bot- vo trijų valaku ūki atimt isz
amžiui. Aukszczio 17 coliu o 13 coliu
reli , szauke, bet Petrelis jos nuomininku ir pradėt savisto
riu.”
ploczio. Niekur jus negausite tokio
viai ūkininkauti. O gal ateityje
balso negirdėjo.
Žaidimams pasibaigus,
prapuikaus laikrodžio• už tokia žema
t
~
•
•
rasianti
patinkama
berneli,
tai
Onyte pasveiko, Jau ir
preke. Vertas mažiausiai $20v.00, bet
sidejo szokiai. Petras prie mi
musu numažinta preke yi*a tik $13.9S
nėtosios paneles priėjės žemai vaikszcziot pradėjo. Diena bu in užkurius pasikviesianti.
todėl prisiuskitęąnvms tik $2 kaipo
Seniams Grigams viesznia
nusilenke ir paprasze eit szokt. vo gražiausia. Neperkarszta,
depozitą o likusius užmokėsite kada
karia
Onyte
kas
kartas
labinus
pa

saule
viliote
viliojo.
Onyte,
su
Panele, matyt, tuomi taipgi
laikrodis bus pristatytas in jusu Ūapatenkinta buvo, nes greitai lazda pasiramseziodama, nuėjo tikt eme, o ypacz tuomet jie ja
mus. Užganedinimas gvarantUojapiaB
arba pinigai gražinami.
atsiprasziusi saldy jos stovėju susitikimo vieton Petrelio jesz- pamylėjo, kuomet sužinojo,
PASTABA: Jeigu jus gausite kU-ku
si berneli, iszejo su Petru lie- kot; bet nesulaukė. Petras jau kad yra vienturte ir turtinga.
laikrodi kur nors kitur už pigesne
senai su savo pulku kiton vie Matydama tarp sunaus ir
tuviszka suktini szokt.
preke,• a tai atminkite kad jis nebus tdkis geras kaip
czionai
. a kad
w
< Adresas:
<1 jumis
Nors, paprastai, Petras prio ton iszvažiavo. Onyte ir ten jo viesznios meile, motina pasiū pasiūlomi!.
' Siuskite užsakymu dabar kol preke yra teip žema.
sodžiaus mergeliu drąsus buvo, jeszkojo, bet jau visai pulke lė sunui imt ja ’ sau už paezia.
PRACTICAL SALES COMPANY,
X,:
bet prie miesto paneliu visai nerado. Pulke Petro adresu Petras su tuo pasiulymu grei
1219 North Irving Avė.
Dopt.
Chicago, III.
Dept. 62.
kitoks atrodo. Drąsumo stoka gavusi, Onyte iszejo jo tevisz- tai sutiko. Onyte ta sumaftyma
sužinojusi, taipgi nesiprieszigal but tame buvo, kad Petras ken savojo jeszkot.
ta
— Garbe Jėzui Kristui! — no. Kuomet jau viskas buvo
pats jautėsi nemokąs visu
MERCHANTS BANKING TRUST CO.
kad,
mieste reikiamuju elegantisz- prabilo in vidų mojusios mote- prirengta vestuvėms, kad
kartais, nenupirkus kates maikumu. Bet su panele Ona, ku riszkes balsas.
MAHANOY CITY, PA.
f''
----------------rios varda beszokdamas suži — Per amžių amžius — at- sze; tėvai sumanė nuvažiuot in ’
nojo, buvo daug drąsesnis. sake apie krosui trusianti se paneles Onos teviszke žvalgais.
3-cziaą procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu
Mat, panele Ona būdama dra nute Grigiene ir insižiurejo in Sykiu ir Onyte iszvažiavo. An
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio j
troje
keliones
dienoje,
prieva

nepažinstama
gražiai
pasiro

si, linksmaus budo ir Užkalbi,
saugumo.
,
kariu privažiavo gana tvirto
pati stengėsi, pirmoji Petra in džiusiu panele.
.. IIBR0HANTS BANKING TRUST 00.,
kalba in traukt. Ir juodu kalbė Po trumpos tylėjimo valau* ūkininko lauka ir trobesius,
moka’ 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta
senute, kuriuos pasakė jos teviszke
dos pirmoji prabilo senut©]
josi
miestoj gyve' • W vtien
■ apie
4
4 i 4f •
suma, kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau
nima» # apie in vairius. atsitiki- klausdama, isz kur ir kur ne- esanezius. Bet tas ūkis stovėjo
Dtkite savo
del- t ugaus kuris dirba ir ciedina.
pažinstamoji eina
ęiiia ir praszyda
praszydM’ antroje Levenos upes pusejo,
mus, apie sodžiaus > paproezius pažipstamoji
pinigus in Mita Banka o persitikrinsite ir matysite
ir laika,.bot not apie save kal ma viesznia sėstis. Onyte pasi- todėl reikėjo dar pora verstu
i
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
bėta pradėjo. Panele Ona būti*
bet
būti- aiszkino ękmeygen ii* pasisakė tbliaus nuvažiuot iki artimiau
ib
nai noręjo sužinot isz kur ežio ■esanti labai*• isztroszkusi ir sio Tilto, kuriu vieta privažiaMMMn
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dar spaigliuojasi, o mani, va! Visgi reikia su moczia pasi: -..—• r-—Y
t-ir parodo savo, lyg szvento kalbėti.
— Kol tu pasikalbėsi, kol
Jau dabar vi
jo, makaule.
I sos merginos . baidosi, o kas tu intikrinsi,.o boba,? žinai gi
tiek supranta, kiek apžioti bei SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.
bus tolinu, i
— Kaip sau žinai, sunau, paeziupineti gali, ir. bus kaip
LMi'/
š---------------------------------------------------------------------------------bot asz nepatariu. Mat ir savo- toje pasakoje; fonas ko nevel
Q
K
tui pardavinėjo prasezioktu
sios merginos namie.
ta
karalyste,
t
Nuvažiavęs
in
Nors jau Griczkalniu kaimo matos Ignas gražiu szviesiu
— Kur > namie, juk dvi žemes. O jis, bijo4amas be pa- parode, iszsiemes raszta/klfd
Labai butu pageidaujama
nebuvo, tacziau žmones, at rumu, bot jis pats, žinoma, Kurszo tarnauja!
ezios žingsni žengti, parbėgo jo yra ta visa karalyste: tas ka
kad pasveikint savuosius Lie
mindami jo lygius derlingus smilko ne kažin kokiuose na
dar
namo
pasiklausti.
Kai
su— O tu manai, kad nįeJcas
tuvoj su Szventoms Kalėdoms.
ralius juos priėmė kanuopuilaukus, gražias ūksmingas so muose, tacziau, kada iszvydo nežino?
gryžo, jau kaina trigubai buvo ___ i, davė gardžiu-garLietuvoj jusu gimines laukia
gardžiu-garkiaušiai
dyba ir labai patogia vieta — savo bakūže, net staptelėjo nu
pakelta
ir
ponas
tik
kvatojosi
Tai kas kam, jei ir žino?
pagelbos nuo savųjų,
džiausiu valgiu ir gerymu. Po
Norenetoli quo miestelio greta dide stebės, tikrai jam pagaild oro
No, Igancziuk, tėip tik isz bobiszkos vyro galvos.
TARADAIKA
ežia u kad niekad nesilpnetU
tam baliui visi važiavo in ta
lio grapo Prezmencko dvaro, ir szviesos.
Asz
jau
neiszmanau
da
tai vėjavaikis pasakys, o rim
—. .i
meile tarp Lietuviu
karalyste, kur jis kitados buvo
-1-................. ...........gyvenanprie pat to gyvojo verdanezio
— Tai einam gi, su moczia tesnis . žmogus
t
Da už piemenuką. Kada nuvažiavo'
dasiprotes: bar, — pasidavė senis.
cziu abi pušiai AUlantiko van
vieezkelio, kuris riszo du mies pasisveikinsi, — parūpino ji reiszkia namie duonos neturi. ryk, jei pasiseks.
Masacziužeje ant vieno ba
denio, tad palaikykite ryszius
in ta karalyste, tas karalius
teliu ir vedo toliau in Banska, tėvas.
Kada suerzėjo kieme Žydai
liuko tas atsitiko,
— Tu, tėvo, dar nežinai,
su saviszkiais Lietuvoje. Pain Mintauja, — vis dar jo gy
Ignas dar valandėlė pastovė ka asz esu sugalvojęs, — atsi ir pradėjo maigyt karvių szon- pasitiko ir su didele iszkilme
Kad vienas net savo barzdos
priėmė: visiems tiems kara
siuntinekije jiems po pluszteli
ventojus vadino Griczkalnie- jo, lv<r dvejodamas, katra isz gavo sūnūs.
neteko,
kaulius, sztai ir insikure tas
liams valgant, Jonelis pasisa
pinigu, litu ar Amerikos dole
tikrenybių pasirinkt i: ar vėl
cziais.
— Gal, nežinau, vaike... — pragaras, kurio mes> senose kė, kad jis ežia buvo už pieme Vieni sako kad nupesze jam riu, proga palaike
nuvykite
ii
Kada važiuos kas in turgu in miestą gryžti ar jau ežia sutiko tėvas.
bobos,
peklos” knygose ieszkome.
nuką ir ta smaku nukirto ir
aplankyti, rnoszkite speciale
isz senųjų, kurie dar atmena likti.
Vyrai
laikinai
nugalėjo
mote
O
kaip
man
vyrueziai
rodos,
užkuriomis
— Asz manau
iszsiemes rasztus, padavė tam
Kalėdų dovana saviszkiams
ta visa Griczkalniu istorija, ir
Pasivaipęs, pasiraukęs visgi iszeiti.
r te ir, nutildo jas in vare in
Tai buvo priežastis kita
karaliui. Karalius peržiurėjo,
Liet uvoje. Teipos-gi prie proiszvys dabar, jau grapo Prze- pravėrė pirkios duris ir buvo
lovas
su
aprisztomis
szlapio
ne
szita.
— Užkuriomis’... Che... Che
pažines savo raszta
raszta, kur jam
gos praneszu visiems Amerikos
menckio dobilienas bei rugiu begarbingas, tik kad inesis pu che.......ilgai nusijuokus, asza mis galvomis.
Teisybe ir bobeles prie to
Lietuviams kati Emigracijos
juras ir didžiule ten pat lauku jo kojų isz pirkios kriokdama rotas tryszko senajam juokas
kuone
Motina
pusgyve buvo pavedus visa karalyste,
prisidėjo,
reikalai pradeda pageret. Rei
turtams sukrauti daržine, ir juoda didžiule kiaule, vos jo net jis kelnes keletą sykiu būdama, o vis dar jieszkdjo t ikrai pamatęs, kad pats yra
Ba ne viena savo nageliu 8
kalaukit informacijų per laiszdar atžalas senųjų sodybų, kur palies neiszjojusi, pasuoliais timptelėjo in virszu.
kirvio ir keikėsi puldinėdama piemenukas, kuris ana baisu
prie to pridėjo,
kus ar aszmeniszkai, ta viską
smaku nugalėjo, nusižemino Buvo žymiu ir ženklai nagu
obele ,kur szermukszni — la rziapsejo parszelei, aukszcziau
— Juk, sužinoję, hpie tavo sūnūs. Ji geriausiai pažino, jei
bai, labai paaimanuos ir iszsi- vieszpatavo gaidys su visa sa szi g5’venima, niekas nesieziau- nepažino, .tai
tai nujautė.
nujautė, savo kanuožomiausiai ir pagyre isz Rodos perbraukta su noragu. atlikite per musu agentūra.
GEO. J. BARTASZIUS.
vo szeima. Ignas inženges sto deti nepanoręs.
bars.
sūneli pusgalvi, Dievo bausme mintinga ir garsu Joneli, ka
Aricnas ėjo namo pasigerins
498 Washington St.
— Tai vis ežia tie rėksniai vėjo ir nežinojo, kur jmsideti:
isz karezemos,
— Kas kam rupi mano gy •esant. Jie nieko gero isz jo ne girdėdami ir visi kiti karaliai
New York, N. Y.
Griczkalniu
karsztagaidžiai visur užminta užterszta dvo- venimas, bet asz pinigais, gar nelaukė, tik bet sau džiaugėsi pagyre jo iszminti ir kytrybe.
0 jau buvo kaip be galvos,
Telefonas - Walker 4335.
padare.
kia. Neiszkentes pradėjo dul sus.
susilaukus ir linksmesne nuo Po tam Jonelis da parode rasz
Tai akmenis in (teina Įei
tus, kad da turi dvi karalystes,
Ka padarėt — kuris pir kinti visztas ir kojomis žvil
dinėjo,
— Gal kvaila savo pinigai? sutemos ligi sutemai purvina,
ma karta girdi paklaus.
giu t parszus.
XIsz to sau f Lines turėjo.
tu dar apgautum, o sziaip tai apskretusi, pusnuoge brido po in kurias labai nori nuvažiuot;
tie
visi
karaliai
pristojo
ant
to
— Argi tamsta dar neži— Gal dūksti, Ignai, Na, jau visi žino, koks tu pinigup savo vargu vargus, nebaigtus
Bet kad ant ryt iszsipagiriojo,
Lictuviszkas GraberitM
ir
prižadėjo
nuo
jo
niekur
nesinai! *— placziai akimis nusi- kurgi jie eis nuo žmogaus tie tas.
moters ruoszos darbus. Jei
Tai isz baimes net susidudojo
liktie,
labai
visi
ji
mylėjo
ir
vi

stebes, žnekteles bėrajam per gyvulėliai? — piktinosi moti
Ha kiti ji gazdino,
— Kain gali kiti apie tai ūkis dar kiek laikėsi, tai tik
si
drauge
iszvažiavo*
Kad
nu

strėnas ir scilėmis tykszdamas na bejaudama prie pecziaus žinoti, ka asz tiktai savo szei del jos vienos. Ji paragindavo
Apskundimu kerszino,
važiavo
in
ta
karalyste,
ta
ka

Laidoja numirėlius pagal
pradės tau pasakoti.
kiaulėms jovala ir bedrapsty- mynoj kai bejos esu/
savo if ztyželius vynis, ji taip
Tai vyrueziai niekai,
naujausia mada ir mokslą.
Audringai apmauda griež-1 dama ežia pat iszknaisytoje
Toki szposai.
— Ir asz nežinau kaip, bet pat sutvarkydavo bei vieton ralaite, kuri buvo ji radusi ant
Prieiname prekes.
mariu,
iszbugus
pasitiko,
neži

damas jis tau nupasakos, kaip asloje visztoms, kralikams.
padėdavo
ka
padrika,
VVTU
žino. Paslaptis, mat, sunau
*J
Hl*
nodama isz kur svecziai ir pa
grapas Przemeneckas turėjo
— Sze tau iszmainet avino tik tol, kol fu vienas žinai, o pamesta radusi.
ste W. SPRUCE STR.,
Jau
tieji
Czikaginiai
intiliklausė,
kaip
vadinasi:
visi
tyVarszuvieti, gudru kai žalti, ant gaidžio, — prikaisziojo pasakei kitam, ypacz mote
MAHANOY CITY, PA.
Bet jau dabar, ji pati pajuto
iį-gentai
va
kine
gerai
bovijesi
Bell Telefonas 149
administratorių Krzanovski, dabar ir sūnūs.
jos szirdis nutruko ir susikūlė. Įėjo, o Jonelis padavė jai fasz-o
rims girdint, — galas.
Ir tai vyruti kaip galvijai
J
|
kaip szito kaimo laukai grau
— Kol Griczkalniuose gy
— Kain ten butu, bet tv O su ja drauge ir visi namai tus. Karalaite, perskaiczius
badosi,
že grapu i akis, kaip Krzanov- venote, mus penketą vyru ir suprask, teve, kad mums re i suskilo.
dar turėjo tuos rasztus, labai nusigando,
Ka
Tamsuneiiai to neiszdarys J
s’kis nugirdo ir papirko szituos trejetą merginu užauginote, n kia gyventi, juk visa amžių žmoniszka, ji paliko savo dūk ale atsikvoszejus apsikabino ji
LIETUV1SZKAS GRABORIUS
rėksnius, kurie už nosies visa dabar ir paežiu tik oda ir kau mes taip neg*dūlėsime!
terims. Svarbiausia tai tevyko už kaklo, bueziavo ir verke isz Nbrints ir krepszius insitaisys.
Tamsuneliai nemoka tauta
kainui vedžiojo, kaip szie pa lai.
Taisyk, taisyk sūnau tat, ko vyrai nesitikėjo, Ji, meiles; paskui iszkele labai di
MILL & PATTERSON STS.,
gaivyti,
starieji sukvailino viso kaimo
— Didele, mat, nauda, kad visa, kas tiktai reikalinga. Ma pasiremdama dar savo tėvo dele puota. Po tam pasigėrėji
ST. CLAIR, PA.
Ne moka su bilem gaivu
vyrus ir inkalln jo mainytis su užauginom, — atsikrimto se no dienos, tn matai, baigiasi paliktu rasztu, kurio tusezia mui visi nuvažiavo in ta kara
skaldyti,
grapu vienasedžiais.
nis: — itzsklydot, va, po vi siu Asz džiaugiuosi nors tavęs galviui ir nemokėjusiam jos lyste, kur Jonelio tėvai gyve
Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius
Bet
kaip
intiligentai
iszdaro,
— O tie vienasedžiai, kad miestus, nors kasmet po szinv vieno susilaukęs.
ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruosielos palenkti savo vyrui.. ligi no: iszejo du seneliai ir priėmė
Ypatingai prie munszaininio szia nuo papraseziausiu iki prakil
t amt ta žinotum, — paaiszkins toka bntumet atsiuntė.
— Jei taip,, tai asz jau rim sziol dar nubuvo atidavus, visa svec z i u s sz i rd ingai. Seneliai
niausiu, Parsamdo automobilius del
baro.
žmogus: ne žeme, bet ugnis:
— Niekas, bra, tevel pake tai del to dalyko galvojau, ii žeme, kaip palikimu, padaliję nusigando ir vėl nusidžiaugė
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir
Neseniai nusidaviau ant<
isz atsilankymo taip daug svedar nesųdygusia sėkla degina, li. iis ir ten szimtoku nebars tu, manau, sutiksi.
ir inrasze savo dukterims; •
kitiems pasivažinėjimams.
vieno
baliaus,
niekas jos ir veltui nenorėtu to, atsiliepe sūnūs.
Sunku dabar buvo suprasti, cziu ir užklausė apie priežasii
— Jei gerai, kodėl nesutik
Bell Telefonas 1373-M.
Ant
katro
liejosi
apszcziai
imti. Pavirsziu plonute velenu
— Tat džiaukis dabar ti.
tos
tolimos
keliones,
o
Jonelis
kas ežia szeimintekas, kas ežia
alus,
xal nuo amžių neleista, o po ja kaip yra ir ydų neieszkok, —
Tik paklausė, kaip jiem einasi ir ju
— Mano toks sumanymas: to viso ūkio galva ?
Vienas apszviestunas svai
atkirto tėvas.
graužas, gyvosios smiltys.
tuojaus pirkti kumeli, gražu susidaro dvi ’ kersztaujanti vaikam. Seneliai atsake' kad
guli gavo,
— Tai kodėl jie taip davėsi
— Ata nežinau kaip ežia brikeli, ir, žinai, gera pirszli pusi. Vienas nuo kito ka vaiku jie neturėjo, tada Jone
Jog patą nežino kaip namo
prigaunami ?
— vėl tamsta mes visi ir sutilpsim, jei ir surasti.
galėdami grobe, vogė slope. lis iszsiemes raszta jiem paro
• t parsvyravo,
abejoti pradėsi.
anie pradės gryžti, — dar kar
Vienas kita terliojo ir s-zmeiže de, isz ko jie dasižinojo, kad
— Jei tu gali, tai kodėl.
— Mat, jiem žade jos ir ŽU ta apmetė akimis dūmino, be
kryžkelėj, kam tas yra tikras ju vienatinis sū O kad stubos duriu neatitiko,
— Toks ir galėjimas.. Kai kiekvienoj
nūs, ka ri jie buvo paleido ant Tai nebageli nelaime patiko,
mes pusantro karto tiek, ir kamino troba, kurios sienos,»» jau pradėjau, asz tau viską pa reikia ir nereikia.
Opi, dar
labai saugomos mariu ir cine klausinėt, kokiu In koki tai skiepą kaip nere,
miszko sklypeli, ir ganyklas kaip anglis, net žibėjo nuo sakysiu. Kumeli asz aptikau
Tai badai visi kaulai iszsinerc. CAPITAL STOCK $125,000.00 >
veltui, ir trobas* pergabenti, o storu apkepusiu suodžių.
pas Palaukiu Teopili, žinai) tzeimos votis ir tai pamažėle stebuklingu budu iszliko gy
SURPLUS IR UNDIVIDED J
— Gales sau nauja pasista szita juodbėri. Puikus, gyvate, isZsiroiszkia, o kad Kemežliai vas. Tada karalaite apsako vis O mat in kėlės susaides priguli,
kai pasirasze pas notara sutar
PROFITS $623,358.08 y * f
tai ežia
ežia papras ką, kaip pagavo ant mariu ir Bet nebagelis be sargu guli,
tyti, jei toks ponas esi. Nor da tu dar jo visai nesi mates. Kai pagarsėjo, tai
ti, tai szpyga panosei regoje.
Ba kaip in skiepą nužengė 9
dalykas. Ignui, užaugino: VIS l pagyre kara— Paskui bylinėjosi, byli bartės gal pinigu atsivežei? — iszveda isz tvarto, tai ne ark cziausias
Mokame S.czia procentą ant f
Tai
tiesas
konstitucijos
Po
tam
tie
visi
karaliai
laite
žinoma,
ne
tik
kad
pakenkė,
lys, o žvėris, tikras perkūnas.
nejosi žmones, kiek prakitzo ir abejingai pažiurėjo tėvas.
sudčtu pinigu. Procentą prid®peržengė.
pasižinę
ir prilankoma prie
dam prie jutu pinigu 1- Sausio
— Bucziau
atsivežęs ir Jis ir žvengia vclniszkai. Tu bet ji visai užmusze.
nieko nepesze. Dabar taip ir
Tai
vaikine
ne
kas,
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir S
Praėjo Kalėdos, jau baigėsi vienas kito iszreiszke iszkele
vargsta ne radę no pamėtė: daug atsivežęs, bet nelaime, — pasiklausytumei: kelias deJaigu taip daro intiligentas,
Jus turėtumėt reikalą su musu C
del žabu nakteles, del grybu mane vagone miegant teip szimts sykiu jo bala kažkur mensieda#, o jo dalykas nepa didžia lesia balių ant pasaulio,
banka nepaisant ar mažas ar >
Tai mat, ka toki iszdaro,
gėrėju.
Užkurines,
kokios įszrede visa d vara visokiomis
pintinėlės ir tai turi kūprintis gražiai, taip szvariai. kaip gi už raistu atsikartoja.
didelis.
<
Tur but, vaikei, ir ne norėjo, vis negalėjo gauti. Kur grožybėmis; kada jie valgo ir Tai tamsunelis to nepadaro.
grapo girininku.
musi, apvalė.
Szitokis vyrueziai progresas,
H. BALL, Prezidentas
— Asz visgi nesuprantu,
— Na! tai ko ežia dar nosi musu nagais tokios žarijos nuvažiuos, susibalados, nors gere, Jonelis, vienatinis kara
Tai
suvis
niekas,
G. W. BARLOW, Vice-Prez.
už trijų, devynių myli, visur laitis pradėjo visiem karaliam
— insiskaudino grapo netei rieti?, — supurdejo užstalėj žarstomos ?
Oho, intiligentai pataiso,
J, E. FERGUSON, Kas.
tik szluotraži gaudavo bei pasakot visus savo praeito lai
— Kodėl, teve? Asz kaip
sybe kalusytojas
kodėl jie vargo nusmonintas senis. Jis
Ba ant nieko nepaiso,
to viso sutartin neinratze?
su lyg savim sprendė, kad jo su tik tuo reikalu su Zelkmanu szunys palydėdavo. Gandai ko atsitikimus, ko visi klausė Svetimas bobas prisisavina
9
kalbėjausi: jam tik pora kar greieziau negu jis lėkdavo su su didžiause pagoda, ir asz ten
—• Inrasze, tamsta, viską nūs ne buvo ne bus turtingi.
$1,000 TIK UŽ 60c.
Tuojaus
in
Czikaga
nu

buvau,
geriau,
valgiau
ir
Vis

•
Atslunsk mums 60c ir gausi musu
sako inrasze, bet grapa
ma-- - Mocz! duok jam ka pa vių, pora aviu, sziek tiek javu, žiniomis..
sigabena,
stebuklingu žolių vertes tukstanesio
Užtat dabar ne ‘viėnos ka girdėjau, o ka girde ja u, del
lyk tamsta, užu j ur in esas valgyti, — užbaigė tėvas: ii dar linu keletas pundeliu, o
Kam da už szliuba mokėti?
doleriu. Ka tas tūkstantis doleriu
pauksztis, miklus, kaip Vokie einam lauko dirbti. Greit sėjos kiek truks — vekseli iszduo- turgaus dienos nepraleisdavo jusu visu papasakojau.
žmogui reiszkia, jeigu Jis yra apim
Juk galima ir be szliubo
(Da bus.)
Kaip
tukas, — ne ta buk sutarti pa- metas, o pas mane niekur nie sim ant szito musu beržynėlio. neapsilankes miestely.
tas kokios nors ligos bei viduriu ėupaezia
turėti!
godžiai
Žydai
bei
kiti
pirkliai
— Tai kas gi mums paliks,
siraszant paktezes.
gedimo? Toks žmogus yra susirau
ko.
Tiktai
vyrueziai
padarykite
ANT PARDAVIMO.
kęs, nelinksmas ir invalriu nesmagu
— Negali būti?
Isz pradžios lyg karsztu — lyg maldaudamas sudėjo rydavo gyvulius, grudus. linus,
tyczia,
mu apimtas. Jeigu tokiam žmogui ir
Visad
on is: —raudonos taip jis merginas.
— Taip,
taip,
tamsta: vandeniu nuplikino Igną nau rankas tten
Inleiskite vilką in avinyczia, auksini kaina parodytum, tai jam ma
drauge
su
juo
vaikszcziodavo
Parsiduoda
labai
gera
farma
kruopos
ir
i
Ii
barszcziai?
O
Przemeneckas
tai
urvinis
drie

joji gimtine. Jis kasdien tiek
lonesne butu sveikata, negu tas auk
•• v
Tai lygiai teip padaris,
žas, ir senieji žmones dar sako: ir dirbo, kiek galvojo, kaip dar sz; ■ t.iv ) eržilas, visiszkai kuris nors girtuoklis pirszly#. (ūke) prie pat mokyklos, prie
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs
,
miesto.
Kaip
Amerikoniszki-.s
bedievis.
linksmi, gero kelio, netoli nuo l_____
su ponu nedraugauk, o su vel ežia in szviesesni
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai
szviosesni gyvenimą mus sr.nail *ns: juk su juo nei Abudu atsilapoję,
sz
v
i
osuna
s
”
O
ka
*
tokia
‘
‘
greit reikalauk musu vaistžoliu, ku
niu nerieszutauk.
prasimufezus. Ir vėl jam prago arsi ne pavažiuosi, o rydyk tarytum visas pasaulis ju Žeme labai gera,, dailės klevu
visur važinėja.
rios jums sugražins sveikata.
dvieju
saujoje,
vagodavo sodas,
iszvažiuodanias
Ignas
iszvažiuodamas in jo rodytis, kad miesto buitis kaip bestija.
,
' lt ,
r visos tulszys daryti
v siruPo mic-Mius prakalbas
Vaistžoles yra nuo sekaneriu ligų:
turgaus vidurį. Pasitaikydavo pa. Parsiduoda labai pigiai, tik
miestą kaip tik paliko tėvus visgi sulyginant geresne buvu
— Teve, neilgai! Per pora
viduriu užkietėjimo; skilvio nemalinemaMapsakinėja,
draskanezius savo lizdą ir ke- si, ir vėl jis panūdo svetimųjų savaieziu asz apsivedu ir par kartais, kad viena bei kita už puse prekes kiek farma ver
mo, nenoro valgyt, strėnų* ir pecriu
J
Tr n no kvailiu dolcrukus
;ta;'
Kita
farma
parsiduoda
di
w
mer
£Hia
su
tėvu
ar
be
tėvo
J
skaudėjimo,
patrūkimo, ;;dtts$Mo
dttsetio
lianczius in Szunkeliu viensėdi krasztu ir tolydžio ruošiesi duodame, dar uždirbsime. O tv
rink
i
ne
ja.
pažkirek
’
kiek
kalbu
Tu«7
Tik
I
Pakalbėdavo
Jigi
smukles,.bet
jdble su gyvuliais, su visom ma(asthma), perszallmo, skaudėjimo po
kuri eravo nuo grapo pamaino iszvažiuoti: tik niekad pinigu
O žiopliai davinėja.
krutinę; reumatizmo, plauku sRnkiSzventadieni
mis. Didele naujiena dabar bu negalėjo sutaupyti kelionei. Ir vFona
Szventadioni .... mudu | P° ‘° sveikas dingos. Pagaliau s#inom, labai geroj vietoj tarp
Jaigu neregį#, neregi vedžios, !Ino, pleiskanų, szlapinimosi
‘
‘‘lovoj, ir
‘
vo Ignui sugryžus pas savo al jo mintys pamažėle nukrypo szmakszt ir szvilpiame in mies jis ir pats : nežinojo, ko jam trijų miestu ir geležinkeliu,
kitu Ilgu. Atsiunsk 60c, tai gausiI
Tai abudu klaidžios.
reikia
ir
ko
jis
ieszko*
Perlėi
prie
geru
marketu.
Del
plates

kanus tėvus. Jis tiesiog ap- kiton pusėn.
teli!
į
vaistžoliu nuo bile vienos virszuj pa
'>
Tn
niekur
ne
nueis,
deszimtis tu miesto niu žinių kreipkitės prie:
minėtos ligos.
kvaiszo, kada pamate tęva
Sztai, viena karta, Rude —- Ir asz pats nežinau... — dės
A
b
i
(*
rn
ga'la
s
pa
re
i
>.
Simon Nauyalis,
Jeigu kenti nervu suirimą, galvos
draskant dirvonus su klebėk niop, rugius bloszkiant, kada jau sujudino tęva sunaus švai valandos moterų pasimaudė^
skausmus, užima ausyse, nuomarą,
nuomari,
R. F. d; No. 2.
ite žambiu gal Nojaus paliki jau tėvas bendrai su sunumi eziojimai. — Bet ka moczia pa gatyiu iszrugose, jis kuone
ssirdies liga, tai atsiunsk 85c ir gauki
Woodstock, V T.
mo, o kumele tikrai kailiadir pradėjo gyventi Ignas ir sako: sakys, juk ji pasius, kai suži visiszkai nustojo gyvenimo -t.99)
ANT
PARDAVIMO
—----musu gausius vaistui*, taip vadinamus
saiko.
.
■-----bio praszesi.
— Žinai teve, asz suma- nos, tuos gyvulius tik' dukte“Nervu Preparatas.*’ Nervu liga yra
•! J '
"
H *'h
WiTRASKAUSKAS
i*
Tolinus
bus
blogas dalykas, bet musu Ner
Nėr-
— Teip kaip ežia yra, ko niau vesti.
rims ji globėjo ir augino.
Nauji namai Frackville, Pa. labai Motas
-—-rr—7———-r-rVVI8ZKAS
it
vu Preparatas užbėga tai ligai knita
' Y
p,RMUlU^aS
— Tu, teve, dar turi galva
Preke
$4,600
ant
lengvu
iszmodėl tu taip nusigyvenai? — ty
— Vesti, tai vesti, — paka
^CITY
GRABO!
KVITU knygele brougystems.dėl b**
.
žmogui ramuma.
ramūma. . • į •
žmorai
kescriu. Teipgi lotai minėtam ir suteikia
re jis savo tęva, aptikės lauke. se pakauszi tėvas: — bei* kas antpecziu, ir negali tave$* bo niokojimo pinigu ligėnjams. Proko #5o’■ IT
Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu M#
V’r
jpdyti.
. .
Tėvas, užuot atsakęs, tik pa- už tavęs dabar teketi panorės. bos jodyti.
mieste.
Apie
daugiaus
dasižisu Moliu ir knygų kataloge. Reikalin
KVITU knygele Draugystėms del KaTaip tai taip, bet ir .aers ĮSlertaua riįk jįttdėtti; ptow ant Laidoja kunus numėireliu. Pasamdo nokite ant adfeso.
trukeziojo pecziais ir iszkin- Dar padirbekim, insigyven- n
gi musu žolių pardavinėtojai visuose
r- - . a . - "r «.
miestuose. ?
linskas
V. Lapinskas
kes kumele lydėjo sunu in tro- kim, atfeta|y^im* triobą$, tuo- įunau ųžkunujs,;: a užkurinio BUBiHnHmufei RHkW? ' W .■ • 25c. a^omobiliuš dėl lėMotuviu, Idrikė^
gyvonimae, tai kitkart gero
M. ZUKAITIS,
601 W.
Mahanoy Avė.
met jau'pagalvosim.
•Jmu
tįniu, vcBoliju, pasivažinėjimo ir 1 .1.
W. n. BOCZKAUSKAS - CO.,
h
620 W. Centre St. Mabanoy City, Pa.
M AHA NOVCITY, PA.
Mabanoy City, Pa, 25 Gillėt Rd. Spencerport, N.Y.
Daug, tur but, mieste buvo
— Gera laukti tam, kurte pono ezuniui galima pavydėti.
.

1

Į

' ■

*

| VIS
VIS NESISEKA
NESISEKA .I
____

4

'•

5
M,

»
tĮ

t-l
4

’A
t,

*'
;l\.

.

H
.
' Ju

»

Szventos Kalėdos ir
Nauji Metai
Artinasi!

Lietuviszkos Pasakos.

ta,

'''ii
■ 41

■t

'11
f
llį*
’I

■‘S
1'! i'if
I

. Si

♦ >

Mė

1n
■I
J’
;! •■H
ii
i I'

L :

*

1 V ▲

b

’

a

•

J

a

■

Irt

II mn

' r,|l-M'

L—t_________________________________________________________ ;---------------------------------------

►

1

I
' T -i
ll'1

u

i

3= =■==..
—■n e

■■■■■

.i

m

.ii.ii.ii.—iewiehMBw—

—

K. RĖKLAITIS .

i

K a,

W

JU........

I..I.II,

A. RAMANAUSKAS

1

4

’ll1 '

»-I--''*'

.į ’

k

V

t

AXILV

47 XX

JU I

>,

10ZJIYV1U

y

•c,

X

I

I

: jį
■i
ii f i
’ i., te

ia
jį
•'lj
I

*

4’:

l4' w

*1* pn*|l;’ ■ įhj

'1

<

'>

...

JJ

.'JA;

r.,,r

J' ’’

, | .

1 !r

-J -■ ■»

!/., a

a

-T. ■

...

...

i

A

M1

<

»

.

./V Akt

.

ii
a

M'-

"i

;'i

jAį

,

W ii*.

W

-------------- “■

~~

TT',TJ

' ■!

-y-

.

A.

■'■■I
I

*

■

. .. J

'

■

....

. .

-

>

...

A .

11» i,/* ,

“

M A į.:,

Lk'l'Sta*. k-’i»'l . j

L. k- I--u ...

..

a

I, IJ
Ii
’di

*"

r’

“

I

W ►’f W; J?'1!

2 '■

■,l4

'; d

T

■

ij

' ■

« ..... n.

. ’J

‘

■k

1

.

Ja,

nV

i

•'r

'

•

1WI|

>

•"‘k

fe

ta- 'įa

' •

« ;

Jį

t
■’ it r"

i

1,1

'i J .S

-dl

.

ii

: J Ji

%' J
■

i'ii'■ ®
B
(■

t
K

1

III

J1
'4

o*

k tt

m'į

L

I’
i

4 ....

I

Tik 14 dienu lyg Kale-

'du.

į
H' '

— Žmonelei aplaike trupu
ti pinigu isz banku in kuriuos
buvo sutaupinia per visus me
tus in Christmas Saving Kliu-

bus.
— Ateinanezia
san\ ait ia
bulivardo apszvietimas bus užžihytas pirma karta. Butu vis
kas puiku kad Centre ulvezo
b
butu užbaigta, tada
musu
miestas butu fain.

— PublikiiK's mokslaines
užsidarvs 233 diena Ivg 6 Saušio. Bus (ai Kalėdinės \:ik<icijos.
•

v*

— Seredos ryta garnys pa
liko pp. Jonam- l’asm bskiams
patogiii ir sveika dukrelia.
Koiit i’iikt ori Pasorbski< \ ra
dabar t ikru * ‘ papa i>z ko labai nudžiugo.
rp

— Trvs vaikai isz auk-ztt-snes mokslaines likos aresztavotais už vagysta visokiu daigiu
J kos
isz fersztorio. 1Likos
paleisti
ant prižadėjimo kad to dau
ginu nedary-.

NAUDOKITĖS PROGA.
Petnyczioj ir Subat'd. II ir
12 Gruodžio: S iežia hanie ')
c. Szviežias szolderis 2°e. Gal
viena, czuk m- t 17c. Del viri
mo 15c. Del zupes 3 svarai )(*.
Stoikas 28c. Hamburg stoiką.15c. Kiti daigt;ii
daigiai pigiau kaip
kur kitur. Pirkdami pas mane
sutaupysite pinigu.
P. J.l\iibci’ta\ iezius
60(1 \V. Pine St.
)•

)

ANT PARDAVIMO.
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WISH MV

MY DAD
IS MEMBER'
OF THE.

HAD WAS
YOU'RE

A LUCK
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o
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a

UŽSIMUSZUSIO LATVIJOS
PREMJERO ŽMONA
NUSIŽUDĖ.
t
j|

Ryga. — Mejerovieo žmona
randasi negyva. Spėjama, kad
CHRISTMAS! į ji pjiti nusižudė. Jos vyras ne
senai mirė, kad;i jo auto
\Club!
, i labai
mobilius apvirto. Jis būvi
rKfg 1 Latvijos preiįiejeras, draugin
tį! gas labiau Lenkams, negu Lie

tuviams.
$
?Į ISZGAMA SŪNELIS APVO
GĖ TĖVUS.

TAS TĖVU PRIDERYSTE ai

Pumpėnai (“V-be s
kor.)
PRISTOKITE PRIE MUSO
$ — Birželiu kaime .Jurgio
Stunskuezio visji szeimvna iszvaikszeziojo ir paliko tik Minu
13, metu Jurgai. Vienas palikes,
Mažos sumos pinigu, kaipo taii 25
25c,
c, 50c, arba $1.00 kas
sumanė iszbegti isz namu, pnsanvaite yra iszduodami per kiekviena \ pala, bet galima
omes U‘V<> pinigu, F>irmiausia
lengvai ta suma suezedinti.
sudaužė stula, kur buvo pinil ai kodėl nepradedate dabai: ir pristokite prie M I SO !? gai ir revolveris; paskui sudaužė spinta, iszeme drabuKALĖDINIO KLEBO.'
žilis ii- szdlko skarelis, paskui
paome visus raktus ir tėvo
Iszsirinkite sau suimt kokia galite paskirti kas sanvaito,
ir be jokio iinkumo isz juso 'puses, turėsite per kitas i2 dokumentus, Iszeidamas para4 *
neieszkokit, l>a
Kalėdas $12.50 ar $25.00 ji r $50 ar ir (langiaus, pa li 1 ig sze kortele:
Klubo prie katro pristotumet.
j nerasit.” Vargszui netoli teko
okskursi.ja, patraukti, tik iki
1’lanas yra garnį lengvas. ln 50 sau va i tęs turėsite banke i Panevėžio; ten pagavo policija. Jis sakėsi: kaip rengesi
pinigu kurias galėsite sunaudoti del Kaledo reikalu arba
iszeiti, t<ii buvo pasidėjęs tėvo
ir del kitokiu reikalavimu.
szautitva; jeigu kas butu užei jes, tai jis butu szoves.
Ne atideluokite. Pradėkite dabar.
i

KALĖDINIO KL UBO

F |S

$

'r
v

Teipgi pas jin gausite blekines
lubas, atlieka visokius patai
symus apie namus ir 1.1.

1127 E. Pine St. Mahanoy City.
Niekas neali būti palyginama, ki p
iitrynima» su geruoju, senuoju

Pain-Expelleriu
Kai tik pastebit ap-nreilktmą ia’č;
tuojajs naudokit M garsų naminį
pagelbnnr»k«». kad livengu^ tohmcsmų
komplikacijų
35c ir 70c vaistinėse. TėmvkiC kid
butų Inkaro vaizbaienkhs ant p;kcLo.
Uo.
r*AD." RICHTER £ CO.
Berry & South 5th Sts.
Brooklyn. N Y

7*1
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W. D. BOCZKAUSKAS . CO.,
MAHANOY CITY, PA.

Žemiau padėta atskaita iszreiszkia plana pilnai.

Pasidauginantis Klubo Planas

J 1 c KLUBAS

Padekite 1c pirma sanvaite. Pudckite 1c virsziaus kožna sanvaite
per 50 sanvaieziu turėsite............

I 2c KLUBAS

Padekite 2c pirma sanvaite. Pade
kite 2c virsziaus kožna sanvaite—
per 50 sanvaieziu turėsite.

5c KLUBAS

Padekite5c pirma sanvaito. Padekito 5c virsziaus kožna sanvaite—
per 50 sanvaieziu turėsite................

IOcKLUBAS

Padekite 10c pirma sanvaite. PadekitolOe virsziau3 kožna san vaito—
per 50 sanvaieziu turėsite.........
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cziaus ponams už skvernu —
prispyrė paaiszkinti dalyku.
Pasirodė, kad jie visa tai savo
reikalams sunaudojo. Nusimi
nė szie ponai, kada pajuto sa
vo rankas esanezias geleži
niuose retežiuose.
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J - SPECIALISZKOS -

1 PREKES PER KALĖDAS!
g$ ANT PIANU, PLA YER-PIANU
8 KONCERTINŲ GRAND PIANU
IR REPRODUKCISZKU PIANU
ANT LENGVU ISZMOKESCZIU
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Nauji Pianai nuo.............................. $275.00 ir daugiau
Nauji Pianai su mandoline intaisi. $390.00 ir daugiau

SAVO NAUDOS.
Rietavas. (' “V-bes
V-Im<i^us” kor.) —
Sziandien insivvravus de-ziniajam gaivalui
visur jie ei
giasi, kaip tikri kraszto szeimininkai. Visur vedama gudri
ju pralobimo politika. Sziokiu
artokiu keliu, stengiamasi p;iliūsuoti savo keszenes nuo be
galines džiovos.. Kai kur, tas
gan gerai pasiseka, tik nevisuomei. Be to, reikia ir prity
rimo atsisėdus už juodu darbe
liu stalo. Sztjii neseniai, Rieta
ve, kaipo neprityrę asmenys:
virszaitis. rasztminkąs ir kiti
.1" pagelbininkai, (visi kr.
deni.) gydydami savo kiszenes
— papuolė in baisiii beda, J ie
surinkę isz žmonių už žemes
mokesnius, suvirsz .30,000, broliznki tarp saves pasidelijo. O
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Koncertinei Baby Grand Pianai... $575.00 ir daugiau
Ampico Koncer., Grand Pianai nuo.. .$1,975 lig $4,200
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ISZMOKEJIMO ISZLYGAS PAGAL JUSU NORA
Senus Pianus ir Fonografus paimame mainoms.

Turime senus Pianus kuriuos gvarantiname ir parduo

dame nuo $50.00 ir daugiau.

$

ATVEDAME PIANUS IN JUSU NAMUS DYKAI
Raszykite o prisiunsime jums kataloga.

J. LIZDAS MUSIC STORE
477 S. MAIN ST,, WILKES-BARRE, PA,
wr.
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Sumažinimo Klugo Planas
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KOKIS SZIANDIENINIS
GYVENIMAS IR PADĖ
JIMAS LAZDIJUOSIA.

Isz Krosnos iii Lazdijus 20
kl. kelio. Keleivius isz Krosnos
<2 in Lazdijus vežu automboliai
už 5 litus be bagažo. rn
1 Traukinys isz Mariampoles in Krosna ateina 10 v. v., teip kad iki
pasieki Lazdijus ateina 11 ir
12 vai. nakties. Sziuo laiku pa
lėkės in Lazdijus keleivis jauiestelis visai
cziasi nekaip. M
Miestelis
neapszviestas, o. ezia reikia
Ui ieszkoti nakvvnes A ji k vyne,
Lazdijuos galima gauti Tifev
skio traktieriuje, bet nakvyne
nepasidžiaugsi, nes vos tik
vienas svetys keliasi isz lovos,
guldo kita visai nomaine lovos
i! baltiniu; pasekmes isz szio ga
li but invairios... Nors už nak
vyne reikia mokėt 3 litus, bet
K diena savo kambari reikia už
if leisti kitiems svecziams degti
if ne gerti, mat ežia kartu trak
i tierius ir vieszbutis; taisyklių
i vioszbucziams skirtu nesilai
'i koma r turbūt savininkui jos
i nežinomos. Sziame paeziame
ii traktierfausfiiamė / ant ‘ antro
•«
instąyta sale kino-to>(Į aukszto
* A » « / . * •’ • •
t •
airiu
(ežia
rUosziami
ir vaka
12
a rai). Sales inrengimas butu

Padaryti Angliakasiams
Prailgintas padas ant U Ball-Band” (rati
donos bolės) angliakasių kurpių yra gera
apsauga nuo aštrų akmenų ir anglies.

25.50
63.75 j
ii
127.50 s$
$

Pradedat su aukszcziausia suma ir numažinai ta suma kožna
sanvaito.

25c Klubas Padekite 25c kožna san. už 50 san. turėsite $ 12.SO
50c Klubas Padekite 50c kožna san. už 50 san. turėsite $ 25.00
$1 Klubas Padekite $1 kožna san.
už 50 san. turėsite $ 50.00
$2 Klubas Padekite $2 kožna sam
už 50 san. turėsite $100.00
$5 Klubas Padekite $5 kožtta h a d. už 5^ san. turėsite $250.00
$10 Klubas Padekite $10 kožna san. už t>0 san. turėsite $500.00
$20 Klubas Padekite $20 kožna san. už 50 san. turėsite $1,000.00
$50 Klubas Padekite $50 kožna sau. už 50 san. turėsite $2,500.00
$100 Klubas Padekite $100 kožna san. už 50 san. turėsite $5,000
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First National Bank

į/

Centre ir Main St. Mahanoy City

4

Paprašyk kad tau parodytų “Ball-Band”
gumines kurpes, kuriojčionais pažymėtos
—Lopac ir H i miner.
Pažiūrėk kaip jos yra padarytos.

BAL
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u

Ball-Band” gumines kurpės yra padary
tos del ilgo nešiojimo.

$ 12.75 |

Lygi Suma Klubo Planas
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Kas prisiuns viena doleri, aplaikys
4 Puikius Gurbinius Sieninius Kalen
dorius ant 1926 moto,
Prie kožno
kalendoriaus yra prisiūta szventuju
kalendoris su pasnykais. Kalendoriai
turi krepsziuka dol szuku, špilkų ar
szepeczio, puikei iszmarginti, ir iszpjauti. Galite juos padovanot savo
kaimynams arba pažystamiems ant
Kalėdų ar Nauju Metu. Kalendoriai
jums labai ir žinome, jog daugiau už
kalbinsite kada szituos pamatysite.

4

valdžiai reikalaujant, jie sake,
‘‘kad žmones dar nesumokė
jo.” Pagaliau milicija kreipėsi
in žmones, kad sumokėtu pinigus. Žmones pasako: “kad su
mokėjo” ir parode iszduotas
kvitas. Tada ir nusitverė vals-
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4 PUIKUS GURB1NEI SIENINIAI
KALENDORIAI ANT 1926 METO
UŽ $1.00

oro vejai vaikosi » nes sienos
nesandrios ir krosnių nėra.
Pats kino-teatro vedėjas labai
ne punktualus: skelbia pradžia 7v., o pradeda 8 — VL’O v.
1 alike rodymo publika užsilai
ko labai neramai, filmu užraszus skaito visa publika choru
balsiai, teip kad pasėdėjos ne
pratęs pilietis tokioj kompani
jai0 P,,J> valandų iszeini ap
svaigintas. Dar vienas kino te
atro trukumas: negalima spėti
Lietuviszkus filmu uzraszns
perskaityti, o Rusiszki užraszai rodomi net perilgai.
Dienos motu miestelyje gan
namas inspudis ir nekoks:
s žaly gatvini
szva ra
bloga,
siauri, o daugumoje ir viiai
nėra, namai vieno
aukszto;
yra dar ir su sziaudiniais sto
gais ir nenumeruoti, gatves be
vardu (nėra prikaltu lentelių
su gatves vardais).
Pavalgyt Lazdijuose gauti
sunku. Valgyklų norą; yra ne
va vietines gimnazijos \algykla, bet tik nuolatiniams valgytojams. Lietuviszku krautu
vu. iszskiriant knygyną ir po
ra mažu krautuveliu, —- nėra.
Apielnkios ūkininkai gyvena senoviszku budu.
I liukai
neblęgi, tik reikėtų geriau iszdirbti, bet Dzūkeliai jokiu maszimi ii savo ukius neinsileidžia,dirbtiniu traszu in žeme
neberia, piauja javus dalgė
mis, kulia spragilais ir vargsta
tamsiose bakūžėlėse. Sziaip
Dzūkai nors tamsesni, bet ma
lonesni ir mandagesni už mus
Kapsus.

* !

Buczerne ir gneerne rarsi
duoda kartu su namais. Namas
tas. I ’riežnst D
neseniai stat\
statvtas.
i įlinkas apleipardavimo sa\
savininkas
džia miestą. Del iuformaciji )>
atsiszaukit in Sanio ofi-a.
i;!
( 100

Kontraktorius ir Statytojas.

. ■

Szimta akeriu forma, gori
Praejta
savai i te
namai. Dvi mylės žemiau laike
Jurgio bažnycziojo likos su- Side ir
mylios nuo Steito ke PASTIPUSIU KIAULIŲ
TAUKAI.
‘
(D.18
riszti mazgu motery!-les Vin- lio.
Kaune parduodama Ameri
cas Agonis su p. Hele:na Orą
. Walter Grube,
niute. Aut vinezevones pribu
Box 33
Barnesville, Pa. kos pigus kiaulių laukai po i
— 7.50 lit. už kilograma. Vievo brolis Antanas Agonis su i
PARSIDUODA.
tiniai g;’i taukai kaiuoja 8 Ii Iii i.
savo szeimynelia isz Brid ge-d
Y°k ieezi u lai k raszczi a i raszo,
port, Conn., ir brolis Martina 3
Septynių kambariu mumis, kad tie taukai paimli isz paisz Port Carbon, Pa.
pastatytas ant puses loto. Atsi stipinsiu Amerikos kiauliii, ku
/
rie tranzitu pas mus ateina per
czionn js szaukit ant szio adreso.
— Nors Lenku
604 E. M a ha no v St
Olandija ir Vokietija. nes t-ie
yra mažiau, bet politikojix s'/oMahanoy City, Pa. du krasztai užp’vne ju6s pas
vi t vi rėžiau ir‘ ka užsispena
Kad nesu
save pardavinėti.
tai ir aplaiko. Paskui i mu os ia
sirgti, vertėtu nuo ju pasisau
rinkimuos ia iiszrinko pasokgoti. Tuo tarpu, kai pas mus
minagai keliolika savo l nu
sveiku tauku užtenka, o svetieeziu ant visokiu urėdu. Mot i mos* tvirtos valiuotos stokuokslainiu direktorius T\v.»rdzik Ncleiskite
ja būtiniausioms reikalams, inana diena paskyrė tris naujės
sileidžiami pastipusiu kauliu
daraktorkas Estei a M; i karo Pleiska
tauka ?
viez Regina Valaicziute iy Ona noms
NEPASISEKE
Jarowska. Liiduviai vis pasi Sugadinti
PLESZIMAS.
liks užpakalijo kitu tautu.' nes
Jūsų
vienvbei
užmirszo kad
Jūžintai, Rokiszkio apskr.
•
•vra
galybe, Kada pabus isz. mie- Gražumų
(“V-bes” kor.) — Lalviszkiu
i
go?
vienkiemv pas Ignotą Leiku
isz 28 d. Spalio naktį nežinomi
Atsargiai priiiurlml nagai,
vagys per Įauga inlindo kukfcvoika veido Hiiura ar nau
jausios modos aprf.dalai nenion; drabužiai jau buvo iszimbu* patčmyti. jeigu plaukai
bus pilni pleiskanų.
Nedat
DIDYSIS SZALTINIS 9
ta ir suriszta iszsineszti. Tuokati tie įkyrus balti
leiskit
DauiiiUi gadintų jūsų gra
Minksztais grąžais apdarais žinau. Haudokitc
tarpu pradėjęs rėkti vaikas,
Tiktai $4.50
taigi szeimininko užsidegus
žiburi ėjus nieko neman ♦vdaKANTICZKOS
lean vakaran per dešimt dienų
ma, bet duris patraukus, va♦
ir pleiskanos tuojaus iftnyk*.
Giesmių Knyga $1.50
Po to rotkarčiais naudojant
gys stūmė, laid net szeiminin apMisfliigosi t c nuo jų. Ruffles
parduoda jūsų valtininkas
ke parkrito. Tuo tarpu iszszobonką
arba
po
G5c
75c
Gromatoms Popieros su ap-j tiesiog ii laboratorijos.
ke per langa ir pabege penki
skaitymais
75c
tuzinas.
♦
vyrai. Policijai praneszm, su
♦ K AD. RICHTER & CO
»
I
Berry & South 5th Sts*
imti intariami keli asmens.
♦
M.
ZUKAITIS,
Bro<4dyn, N. Y,
I
Jau nepirmos J uzt inkiuose
25 Gillet Rd.
panaszios vagy st i
Mat ir
♦
Spencerport, N. Y.
sziam kampely randasi ‘ ‘spe- SURINKTUS PINIGUS
eialist u.
ISZLEIDŽIA ANT

• 4,

David A. Ebberts
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PARSIDUODA FARMA.

ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, , PA.
_
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Užsidėk porą. Pažiūrėk kaip josiant kojų
atrodo. Yra smagiausios kurpės kurias
bile kada nešiojai.

*

Gali gauti “Ball-Band” čebatus, Lopacs ir
Hi miners, balta, raudona ir juoda
spalva.

I

L

Visi krautuvninkai juos parduoda.
Žiūrėk del raudonos bolės.
Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co.
460 Water Street

1

Mishawaka, Ind.

“Namas Kuris Išmoka Milijonus Del Kušle*”
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