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ISZ AMERIKOS
SUDEGINO VISA

SAVO TURTĄ

PACZIULE 
NE MYLI 

KIAULIENOS
W’

IDANT KITI UŽ JI NESI- 
PBSZTU, PO TAM PATS 
Sau atėmė gyvastį.

PERKRIKSZTYTA ŽYDEL- 
KA NE NORĖJO SUTIKTI 

ANT V,YtlO NORO.

ATSIDŪRĖ IN SUDA.

; Chicago. — Kada Jonui Kel- 
ntor’ui nubodo gyvenimas, dau-| 

kokiu bu d u 
atolkvatyt nuo 4,000 doleriu, 
kokius suezedino per laika sa- 
vd 63 metu gyvenimo. Kelnaris 
neturėjo jokiu giminiu. Viena- ( 
finis sūnūs mirė 
šiai adgal. Bet

gintose rūpinosi, 
nuo

szeszi mene- 
radosi tolimi 

gimines ir kiti, kurie tik lauke 
jbjo mirties, o idant po smert 
už palikta turtą nesibartn tarp 
saVes ir nesi pro volu, rado ant 
to nepaprasta būda.

Pamėtė jisai darba naktinio 
sargo, nuėjo in banka isz kurio 
išzėme visus savo pinigus, pa
reikalaudamas idant jam isz- 
mokątu pinigus naujoms de- 
szimtrdolerinems bumaszkoms. 
Nuejas po tam pas tuos ku
riems buvo kaltas už maistu ir 
stūba, užbaigęs visus savo rei
kalus, sugryžo namon ir per-

. Palicije užtikus jojo lavonu 
rado aoit jojo keliu sekanti isz-. 
a}šzkinima:

pjovė sau gerkle.

a|4Įkinima: “Sudeginau savo 
jjjriigUB užpakalije namo, nes 
n^nofejau, idant kiti 
bartftsi ’ ir r< r . ,
Sudeginkite mano kuna, ne tu- / e uF.. - % < • *

<

bartus!' irV r * *

už juos

PricszCleveland, Ohio.
sudžia XVaygand, stojo da jau
na porele Mikolas ir Katre Ma- 
dziarskai, 1401 E. 47 ulyczios. 
Abudu apsakinėjo apie savo 
nelaimes, ir gyvenimą koki ve-
de per Keliolika metu, bet asz- 
tuoni inąnesirti adgal netikėtai 
prasidėjo szehnyniszkas nesu
tikimas, kad net vaikai turėjo 
užsikimszti ausis arba isz grin- 
czios iszbeginejo. Katre sake, 
buk nesiranda geresnio vyro už 
josios Mikolo, kad tik su jaja 
nesibartn ir viskas butu “ganė 

Mikolą vela sako, kad 
geresnes moteres nesiranda ant 
svieto,1 jaigu jiji nebfitu per
mainius isz naujo savo tikėji
mą. Pradėjo 
szkala, bedieviu aiz-bolszeviku, 
kurie uždraudže valgyti kiau
liena ir virti valgi ant tauku. ' 
Katre pirko kokius tai naujus 
taukus, ant kuriu smožino val
gius, kad net Mikolai negerai, 
darėsi ant szifdies irpityp. Isz 
tos priežasties prasidėjo bar
niai.

Sudže Weygaaid iszdave iik-

gud. 9 r

eiti in kokia tai
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ISZ LIETUVOS
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KRUVINAS
LIETUVISZKAS 

SZOKIS
SZV. JURGIO LIETUVISZ- 
KOJE PO BAŽNYTINĖJE. 

SALĖJE.

KILO SZAUDYMAI NEGEI
STINU SVEOZIU.

Brooklyn, N. Y. — Szeszi 
nepraszyti svccziai ateja in po- 
bažnvtine salo 
Liet u viszka bažnyczo
atkerszinhno kitiems, 
szaudvti

po Szv. Jurgio 
, tiksle 
pradėjo 

in susirinkusius, su- 
žeisdami du žmonis ir apdaužė
smarkiai treczia.

Detektyvas Robertas Kylley, 
kuris likos paszauktas ant ap- 
malszinimo pesztuku stebuk
lingu budu iszsigelbejo nuo 
smert, nes kulka pataiko in re
volverio ma’kszti ir tokiu budu 
apsisaugojo mirties.

Pen kesdeszi'in t s szok aneziu 
porelių iszbeginejo isz sales 
laike tojo sumiszimo ir greitai 
sale iszsitusztino kada atvažia
vo daugiau palicijos.
PASZAUKTAS IN SUDA UŽ 

NŪZ^DINIMA KATES.
ClčyojąpdbOJnO’ t- r°- 

deckipi^mkes atsėdėti kaleji- 

kas indejofjeate: iii maisza, nes

dos tai 12 motu Pranukui Nor-

Ine uždnitžudinima kates. Vai-• ♦ ./ • .4 ». X

I*

pĖNTA.
Sziauliiį ap^kr.

ji praszymus ir negavę žemes 
jau padavė “ 
Lietuvos Respublikoį 
deniui del neteisingai^ 
i — —.— —„ - -. - , 
irkitu. r1 ' T " 
M uru ,dvaras, katra tqrpe 
ves Ijiandšbergiu 
iszidalino ir sklypus bardavi- 
nejo kitiems; Sutiszkiu palv. 
neteisingai pirktas i 
instatymus ir padaryt 
niontai.

Skundo turinis labai aiszkuš 
ir gerai skamba, su dangei pa
ra szu patvirtintas.

Kažin kaip Jo. Eks< elencija 
p. A. Stulginskas Veiki in toki 
skunda, matydamas kąip Ūkio

PADARE SKUNDA 
PAS PREZJ

Sziaulenai, I 
(“V-bes” kor.) — Psfitlayubie- 

- v “

skunda ” jpiteziai n 
■Prezi- 
(IftlinL 

mo dvaru Daujoto (Polekėlės) 
Skundo pažypicta ir 

sa- 
fį'.eimvna

peinant 
doku-

ir gerai skamba, feu dangei pa-

ministeris su savo szeimyna že
me “dalim;,” v

- ? TF'.m' F

PAPJOVĖ 
SAVO 

BROLIUKĄ

.r. y . , i. ;

e* <Bi<B> to Oi ^to to to Rfl

DU KART SA.NVAITINISXAIKHASZTIS ‘‘SAULE 
įS UTABNLNKA LR PETNYCZIA.
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MATE KAIP MOTINA 
PJAUSTĖ AVINO GALVA

KAIP

VAIKAS TA PATI PA
DARE BROLIUKUI.

POPAS
PAKURSTĖ 

ŽMONIS

BALSAS
ISZ

UŽGRABK)
APREISZKE
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KAREIVIS 
BROLIUI SAPNE IDANT 
ISZKASTU JOJO LA

VONĄ ISZ KATALI- 
KISZKU KAPINIU.

•J.
> <

■ “i '1NUKANKINO, KAIMUOTI 
IR MOTĖRE U2 

RAGANYSTA.
Kaunas. — Vienam Žemaiti

jos kaime, pati ūkininko papjo
vė avimi, iszneszc laukan itš- 
czystyt galva, grinezioje racjo- 
tri septynių metu vaikas; kuris 
su dideliu akyvumu prisižiūri
nėjo motinos darbui, kaip mo
tina nupjovė avino galva, au
sis, liežuvi. Po tam motina isz
ejo nu kokliu tai reikalu laukan, 
palikus grinezioje vaika pa
liepdama dažiureti vienu metu 
broleli. t

Vyresnis vaikas nutarė pa- 
nasziai padaryti broleliui kftip 
motina dare su avino galva, ita 
ir pradėjo operacijų: pasiėmė 
ilga mėsini peili, pradėjo iszlu- 
pinet broliukui akis, nupjovė 
ausis ir liežuvi. — Vaikas mi
re.

Szi's atsitikimasparodo idant 
prie vaiku nedaryti to, ko ne
norite idant vaikai dąrvtu ir 
imtu paveizda nuo seneįmiu.

SZELPS BUVUSIUS
A ’ , .. . .. t r. . r t,. ■•;*4b

laukan itte- BAISUS PASIELGIMAS 
TAMSIU KAIMUOOZIU.

Moskva. — A^ia diena czio- 
nais užsibaigė teisinas popo ir 
keliolikos kaimuoeziu, 
nukankino ant smert du kai- 
muoczius už raganysta. Laike 
teismo pasirodė kokiais tam- 
suneliais yra sziaiidieniniai 
burlokai.

Atsitikimas buvo kaimo Zik- 
leri, gubernijoi Vologdos. Kai

kurie

yra

Varszava. — Mete 1919, dvi- 
leszimts metu senumo Hi I

I 'I

Dvase mano,

(

Walman, Žydas, likos paimtas 
in va i ska ir laike kares dingo 
be jokios žinios.- Norints tėvai 
jeszkojo savo dingusio sunaus 
bet be jokios pasekmes. Tik 
tiek dažinota, kad jaunas Wal
man, žuvo laike muszio ant va
karinio f run to.

Vyresnis brolis Abrahomas 
mate sapne savo broli, kuris 
jam apreiszke.: “
neturi pasilsio, nes mano lavo
nas guli ant Katalikiszku kapi
niu.”

Isz pradžių Abrahomas nie
ko sau nedarą isz to, manyda
mas, buk jam tik taip nudavė 
— kaip ir visi sapnai. Bet kada 
tieji sapnai pasiantrinejo tan
kiau ir dvase brolio jam neda
vinėjo ramybes, szeimyna pra
dėjo tyrinėti tolinus ir ant ga
lo dažinojO, buk Bialostokc, 
1919 mete, radosi ligonbutejo

j f
1 't i

' F
I įinietis vardu Vczor ir motore 

vardu Petrova likos nužiūrėti 
kaipo raganiai ir už pavogimą

likos isztraulcti i

i

UŽ K&0EIU DAVĮMA.
Panevėžio Apygardos Teis

me szioipišj'dienomis buvo na
grinėjama tenyksztes gyvento
jos Gildienes byla. Ji buvo 
patraukta, teisman už tai, kail 
davę politikes policijos valdi
ninkui 3,000 litu kyszi už jOs 
sunau paliuosavima isz kalėji
mo. Policijos valdininkas, pri
ėmęs kyszi, pranesze apie tai 
savo virszininkui. Kyszio da
vėja buvo t raukta atsako
mybėn ir teismo sprendiniu ji 
liko pasmerkta 7 paroms kalė
ti, o 3,000 litu buvo konfiskuo
ta.

• •

kokio tai mąž^dąigto.'Abudu 
likos isztra ulcti isz grineziu, 
nuvilkti prie užszalusio ežerė
lio, in kuri abųdm mmete? kur 
perbuvo per dvi vąlhipfts, po 
tam' pdsg>*viiiš ; isztnilikc ir 
lazdomis taip stotim s Jie kad pa
siliko bd žado. Aušztrint atsi-
* ' A f ' "a Iff i 1

I
I'
i

AMERIKOS KAREIVIUS?
Kaunas. — 

tines Valstybes yra 
sios tam tikra vienkartine*.pa- 
sznlpa dalyvavusiėnts didžia
jam kare Jungtiniu Valstybių 
kareiviams. Tos paszalpos duo
damos ir gyvenantieins už 
Jungtiniu 
Kaip žinoma, Jungtiniu r Vajfe;

gaivino;- o kąil heatsigaivino{koki(j laj’ Hi, kaiman kuris 
1 
debtąmsiinęliu kad abudu yra

Amerikos Jthig- 
pask^rų-

nakties laike buVb tai ženklas
* ji* ' * . mirė nuo žaiduliu ir likos’pa

laidotas ant Katalikiszku ka- 
.įjiniu. - -

I

Kyszio da-
ro ganiai. 1N ue jo myfcio7tada pa s 
popa ?Kosz» lera; k tiri b pakmst e 
tamsunelius idant 
Užmusztu. •' '

Viši^mt to užmanymo auti- 
ko. Nuėjo pHejpusgyviu auka, 

pasiėmė hfto,? rato^ sudau-
* _ r j' 4 kj**1 ■ bj ’v. i , ,

josios balsiai tockonte ir užmu- 
«ze akinenąis.Jpumynai.prane- 
szc apie lai drauguvei apsau- 
gojonoąįąi.ovnlius nuo kanki
nimų,, kuri; valka apskundė ir 
dabaipurcs už tai atsakyti.

STRAIKIERIAI * RINKS 
AUKAS PO VISA AMERIKA 

’,rhi’Ia‘jolpHhi, l’a. — James 
McAndrews, sekretorius ir ka
si jerius distrikto devinto pa
skyrė rinkėjus auku, kuriu už
duotis bus rinkti aukas del su- 
szelpimo straikuojeneziu 
glekasiu.

Isz musu 
iszrinkti James McA/ndrew-s 
Thomas Butler, 
Jonas St re m'bo 
Gegužis, 
yra isz Mahanojaus.
VIENA MERGAITE 

APSISZUTINO
KITA APDEGE.

Hazleton, Pa. — Keturi u me
tu dukrele. Jono Marando isz 
Troško mirė nuo baisiu apsi- 
szutinimu kokius 
puldama in ceberi 
vandens.

Keturiu metu dukrele Frano 
Safko mirė nuo apdeginimu 
kokius aplaike, kada josios 
szlebukos užsidegė szokdama 
su kitais vaikais aplinkui ugni.

l/All w ii w, .

*’ ^zeimynli aplaik£*$ave!inL 
ma nuo karrszkos admilpstra- 
cijos ant iszkasimo lavono ir 
pargabenimo in Varazava kur

tasytnsi po sudThTj ra Salamotoišžka TiGsiircinltma. 
Katrei uždraudė vaikszczioti 
per tris menesius in ta ja szka
la o virti valgi pagal norą Mi
kolo ir ka jisai myli valgyti, b 
sau sinožyti valgius ant tauku 
kokiu jiji myli, ir turi gyventi 
sutaikoje, nes kitaip bus prb 
verstas Katriute atiduoti in 
mokslaine, kur buna patalpy- 
tos nepaklusnus moterėlės. 
Abudu sutiko ir iszejo isz sūdo 
juokdamiesi.

rtu' kam daugiau gyventi ant 
svieto.”

' Rdjicije rado kruvute pele-
nų, tarp kuriu surado da szmo-
teliub nesudegusiu bumaszku.

Chester, Pa. — 
berta norėjo 
Kazlauskiene,

Ko
M are

LIETUVE NE BUVO 
KVAILA KAIP SAU 

APGAVIKAS MANE.
Tūlas

apgauti 
nuo 734 — Ktli 

St., $200, apsimesdamas detek
tyvu ir rodydamas sagti. 
Vėliau pasirodo esanti 
ninko. Jis atėjės pas 
varanta ir iszkrete, 
mas degtines, bet jos

kuri 
gaiš ri

ja rodo 
ieszkoda- 

nerades 
aka viską sutaisysiąs už $200.r Lay 
Kazlauskiene davė $20, o ate- 
jtis ąUiiiuti likusius, Robertso 
jau lauke detektyvai, kurie ap
gaviku uždare kalėjime.
NEBYLIS PRIĖMĖ KUNIGO 

SZVENTINIMA SU 
PAGELBA PIRSZTU.

Boston, Mass. — Ceremoni- 
jc» iitezventimmo J. S. Slight 
aut Episkopolinio kunigo, atsi
buvo bažnyczioje Szv. Traices 
be jokio žodelio. Prie tosios pa
rapijos priguli tiktai vieni ne
byliai. Visos pamaldos, gies
mes ir pamokslas atsibuvo ant 
pirsztu.

Paatoris SlighL; kuris yra 
ndliylis užbaigė dvasiszkus 
mokslus Cambridge ir laikys

I

n*

pamaldas del nebyliu po visa 
Nauja Angliję.

O GAL BUVO GERA 
PRIEŽASTIS.

New. York.

— tarp kai-

«“ Mecziau in 
jaja puodą su taukais, už tai 
kad per 17 metu; mano motore 
nenorėjo atsikclt isz ryto idant 
man pagamyt pusryczius. Ant 
galo netekau kantrybes ir turė
jau tai padaryt,”
bėjo Daminikas Drval, kada 
turėjo stoti sude ant iszaiszki- 
nimo del ko mete puodą tanku 
in motore. >

• Sudže sutaiko abudu, palie
pė paeziuliai pagamini vyrui 
pusryczius, porele pasibuezia- 
vo. ir iszejo susikabinę už ran-

i

4 4 raganius

an-

APSIVEDĖ ISZBANDYTI 
VEDUSI GYVENIMĄ — 

DINGO.
New York. — Nesenei atsi

buvo vinezevone 
su

panos Sally 
Rubinu Goldfcderiu, 

teplorium. Penkes sanvaites, 
jaunavedžiai praleido saldžiai 
gyvenimą, bet ana diena Sally 
staigai apsirgo ir atsigulė in 
lova stenėdama. Rubinas persi- rl 
gando ir pradėjo vaikszczioti 
po pakaju giliai užsimanstes. 
Staigai priėjo prie lovos, atsi
sėdo ir pradėjo jaja karsztai 
bueziuoti ilgai, saldžiai in akis, 
burna, kakla, ir atsistojo saky
damas: “Sally, asz tau atne- 
sziu saldumynu ir iszejo.

Ilgai nesugrįžo. Pere jo ke
lios valandos ir sztai suskam
bėjo varpelis prie duriu. Sally 
mane sau kad josios myleinas 
Rubinas sugryžta su saldumy
nais, bet nebage baisiai apsiri
ko. Siuntinis padavė jai gro- 
mata, kuria greitai ąįplesze ir 
sztai ką jojo buvo paraszyta:

“Mylemamano Sally: Asz 
su tavim apsivedžiau tiktai ant 
iszbandymo. Duodu tau žinot, 
kad iszbaadymas krito ant ta
vo naudos — mes esame netin
kami vienas kitam. Ūž mano 
turbacije paėmiau tavo pąsoga

4"

5,000 doleriu, drapanas irbran- 
genybes. Duosiu sau rodą nau
jam gyvenime ir vėlinu tau ta 

Tavo ant iszbandymo, 
mylintis, Rubinas.

Sally paszoko isz lovos svei
ka, bet ne bogo pas daktaru 
tiktai in palicije idant surastu 
josios mylema, bet tasai jau

pati.

buvo.dingės už septynių kalnu
• «'l • • «■ . *

aplinkines likos
9

Jonas Mates, 
ir Stanislovas

szie du paskutiniai

aplaike in- 
verdanezio

VISKAS GERAI 
PASIBAIGĖ.

Vincukas pastebėjo motina 
ant tėvo keliu besėdint. Po 
kiek laiko jis paklauso tėvo, 
kodėl mama ant jo keliu sėdo* 
jo- 

11 Matai, mama apalpo,” 
sake susimaiszes tėvas.

Ant rytojaus Vincukas teki
nas pribėgo prie tėvo ir uždu
susiu balsu pranesze:

4 4
nualpusį?1

. “Nejaugi? 
vas. .

. “Teip, bet viskas gerai pasi-

- atr

Mama sziandien vėl buvo

— nustebo te-9 9

ISZTEISINO.
Neseniai Kauno Apygardos 

teisme buvo narginejama Ma- 
riampoles apskrities gy'vento- 
ju Miszkevicziaus ir Miliausko 
byla. Savo laiku jie t ies Ma- 
riampole buvo užpuolė polici
ninką, vedusi 
dranga. Jie nuginklavo polici
ninką, sumgusze ji ir paliuosa- 
vo dranga. Bet per kelias die
nas pas juos atvyko policn'inku 
būrys, kuriu tarpe buvo ir nu
ginkluotasis.
siverže in ju namus, labai 
muszejuo s irnugabeno nuova
dom
STIKLU DAUŽYTOJU

ORGANIZACIJA.
Rokiszkio apėk.

gyvenantiems
Valtybiu sienų

i

ju arobztuola

Policininkai in-
su-

Jūžintai, 
(“V.” kor.) —Pastaruoju ta i-
ku Lužszcziu kaime per kelias 

gyventojamsnaktis iszdaužo

lybiu kariumenejn tarnavo 
daugelis Lietuviu, dabar tiH’m- 
cziu teises in tas paszalpfts/ 
Gyvenantieji areziau prie Kato
no atliko tam tikrus fornialu- 
mtis konsulate ii’ dabar gavo 
nemaža suma pinigu.

Bene pirmas gavusiųjų yra 
p. Kuosaitis, Kaunietis.

vieqias,jdidžiaąsos.isz burloku 

že al^eąis ^lemimlhgiėms gal-
va p, ka(l net smegenys isztisz- 
ko’tont.žątnes; .

Noripts toje? baisioje žudins- 
toje dalybaVplkųyld' visas kai- 

t a i *tt . *4 v* "h.# J L ‘.f l'F' 1 1 t

ji palaidojo ant Zydiszku ka
piniu ir nuo to laiko dvase dau
giau nepasirodo per sapna.

MOSKVA TURI 2,250,000 
GYVENTOJU.

Moskva. — Miestas Moskva 
didžiausiu

i
I -

mas, bet .triij^ąiįląąiš^rądo kal
tais’ popa ir keturis 'kąimuo- 
ežius, kitus }>ą|ąį)do jsz pYiežąs- 
t'ies ju j u tamsybes ir lehgvali- 
kystes. Popągiį|k(>si apkaltintas 
ant vieno meto* kalėjimo prie 

stybe moka po puse dolario už suukaus da^jfo/

p. Kuosaitis, Kaunietis. Pa- 
szalpa iszmoka ta valstybe, 
kuriai kareivis priklauso ir ne
lygiai. Pavyzdžiui, Illinois val-

tais’ i?opa ir; keturis'kąimuo-

ties juju tamsybes ir lengvati
ky k~' ** •
ant vieno meto* kalėjimo prie

-% r i -% r 4

sziadicn pasiliko
Rosijos miestu, nes pagal pas
kutini surasza gyventoju szia-

kiekvicna isztarnauta diena, 
kitur daugiau ar mažiau. Kar
tu su pinigais atsiuncziamas 
tam tikras laiszkas su atatin
kamo valstybes prezidento iV 
kitu vyriausybes nariu para- 
szais, kuriam tos valstybes pi- 
liecziai reiszkia padėka už są
žiningą tamavitna Jungtiniu

BOLSZEVIKAI RADO 
CARO SKARBUS.

Sovietu valdžia,Maskva.
norėdama padap ti biznio, isz 
buvusiu caro deimantu, 
250 milionu dolariu,

langus — tai vienam, tai žiu- Valstybių kariumenej.

vertes 
sumanė 

juos apvežioti po Rusija ir ro
dyti žmonoms- Pirma.toki pa-

rėk kita nakti kitam. Paskiau Be skiriamos atskiros va b
Jūžintu ■miestely vienam Szesz- stybiu paszalpos, ja duos kiek
tadieny, moterims pirty bū
vant, buvo mestas akmuo per 
Įauga vidun, ir pataikęs pane-

y ,lei A. Žiukelytei, kad net sako 
ir stiklai- insibade riugai’on; 
tai vis mat iszdykeliu darbas 
ir niekas negali sugaut nakti; 
niu stikleriu; bet tikimasi,.kad 
su laiku paklius. *

MUSU PIENO GAMYBA
, i

Būtent, 1923 m. visose pieni
nose pięąo perdirbta 83,300 kl., 
1924 m. 1,420,000 klgv., o jau 
szimet iki Rugsojo m. 1 d. per
dirbta 3,920,000 klgr. Szimet

didesnėj sumpj ir Jungtiniu 
Valstybių vyriausybe.

POLICIJANTAI
SUSISZAUDE.

Rokiszkis. (“V-bes

KASMET KYLA.

1924 m. 1,420,000 klgr

dirbta 3,920,000 klgr.
iki Rugsėjo m. 1 d. musu pie
nines pagamino 102,000 klgr. 
šviesto in užsienius iszvežta ir 
46,000 klgr. kraszto viduj par
duoti, ir 35,000 klgr. sūrio 
sienin iszvežti ir 33,000 klgy.

už-

baigė: pieno iszvežiotojas pae- -viduj parduoti.
mo ja ant keliu ir neleido 
žemes sugriūti.”

ant

BAUSME. .
Ji. — Koki bausme už dvie- 

patyste! • ........ * ,
T* ___________________________

I

UKMERGĖJE SUĖMĖ 
KOMUNISTUS.

Politine policija suome czia 
kelis asmenis; kurie priklauso 
Komunistu^ organizacijai ir 
platino Komunistinius . alsi-

■ —M. M i—MA Mb M M. MM', X

rda invyko Maskvoje, buvusia
is ž pamo -dvarponiu kliube.

matyma imama po $1.00 inžan- 
gos, bet Unijistai ir Komunis
tai temoka po 25 centus.

dien Moskvoje gyvena du mili
jonai ir czvertis gyventoju. 
Mete 1920 turėjo 1,617,000 gy
ventoju. Miestas turi sziadien 
60,000 margu žemes, o 1912 už
ėmė tiktai 37,000 margu.

DAUG NETEISINGU 
BUMASZKU LENKIJOJE.
Krokava. — Palicije ateszta- 

vojo koki tai Žydą Gerona 
Peohtera, kuris nuo ilgo laiko 
palcidinejo in begi aplinkinėje 
Krokavos neteisingas 100 dole
rines ir 20 zlotines bumaszkas. 
Pechtcris likos uždarytas ka
lėjimo ant deszimts metu.

Paskutinės Žinutes.
■>

” koi-b) 
— Gruodžio 16 d. vakaro bute 
A. Dėksnio du policiantai susi- 
ginezijo ir polioijantas. V. hu- B • , • t 1 TI -X ,
j 

pats save nusiszovo. * ,
KARININKAS PRALOSZE . 

VISKĄ.
Jūžintai, Rokiszkio aps. (Vi 

kor.) — Czia 8 d Gruodžio at
važiavo garsus loszikas kor- 
tomisz pinigu, Dusetų vals- 
cziaus, Aivenu kaimo, pil. ML 
kuckas, norėdamas aploszt Ju- 
žintiszk'iu ir pasipelnyti; bet 
vyras apsivylė. Pralosze arkli 
pakinkyta ir skranda, turėjo 
peseziais pareit namo; mat ir 
Južintiszkiai turi neblogesnju 
losziku, l^aip V-ke ir kt. Bot 
laikas butu susiprast patiem ir 
kortvimas mest, nes reikia at- 
min, kad no Vienas dvaru no- 
iszloszia, o greieziau prašilo- num kuris turi

LENKAI TERORIZUOJA 
VILNIAUS KRASZTO 

LIETUVIUS.
Daugeliszkis, Sv.

/I ■

.Vilnius.
szove policiahta B., paskinti

i

a0fekr. Daugeliszkio apylinke-
. > . i . < V » K a ■ « a

sc pnu antrą ayaite Lenkai da
ro kralaą, pas vietos . gy vęnto- 
jus^ kreczia kijo plaišiausiai;

> . .A I. *!• T . k J - _ 1 .

krala^, pas vietos . gy vento-
, 1 1 a (t ijt ’ • n V r > į

isžĮuph ąet. grindis, iešzkoda-
ml ginklu ir pfdklainaciju. Pas 
ka suranda adresa isz Rusijos 
ar Latvijos tuoj tu imine ja. 
Suimtieji izsiuncziami in Vil
nių.

MOTINA 146 METU TURI 
SUNU 117,METU. <

London. — Telegramai isz 
k laikeI „ i Ik 

gy-
Persijos pralies

vbn to j u, pa sirpde; 
sklypo gyveną 
ri 146 metuą amžiafy 
ti kaimo Mochino su 'sS 

is inri 117. jįūietti

— - f Į _ j   _

pirmo suraszo
huK u

U Pittsburgh, Pa. — Karū
kas pripildytas pasažieriais in- 
krito i<n Ohajo upe. Penki žmo- 
nys nuskendo. Nelaime atsitiko 
prie McKees Rocks tilto.

1[ J New York. •— Deszimts 
banditu iszvoge isz Burlington 
alkoholiaus dirbtuves, spirito 
už $25,00b ir daug kitokio ma-

A k ik t k to * a

*

f

terijolo.'. Banditai storiszo sar
gą jr dirbo per 20 valandas ant 
iszga'benimo spirito.

11 Bruksela, Belgije. — Kar
dinolas Mercieris, 74 metu, ku
ris laike kares atlanko Ameri
ka, serga pavojingai ir nėra 
vilties idant pasveiktu.

U Philadelphia. — Pranas 
Matosziinskis, nuszovo ant 
smort, 16 metu Elzbieta 
Holmes, badai isz užvydejimo.

nuszovo 
metu

budinto jas pabėgo.
1 H Now York. —Ant Wil- 
liamsburg tilto susidūrė du 

; Jrukiai, Penkių metu mergaite

• 23 
ą, gyviai

' Jro ^rakiai, Penkių metu mergaite 
Gal plikos užmuszta o suvirszum 60 

szia, kad lieka vjenmarszkinis tai yra seniausia' porele ant pasažieriu sužeista. Tame laike 
Ritxrrk ’mirvl/AG r
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i Kas Girdėt
Į        '..." '"L" _

Iszalke vilkai užklupo aut 
trūkio eiuanezio in Monastyra. 
Macedonijoi. Dideli szalcziai 
iszvare juos isz kalnu kur kon
to bada. l’Jisažioriai turėjo in 

szaudvt idant nubaidyt 
nuo geležinkelio.
.JUOS

žmogelis isz Mo- 
gvveno

Kokis tai 
ezeturno, Vengruose 
antgrabijo per keliolika metu, 
turėdamas pigia rauda, bet ant 
galo ji iszdave žiburis. Kada 
žmonys atėjo pažiūrėti kas ten 
aut kapiniu žiba, ineja in ant- 
grabi nusistebėjo nemažai, ka 
da jame pamate žmogų ver
dant sau vakariene. Taai žmo 
gus negalėdamas gauti st u bos 
ir būdamas vargingu, apsigy
veno antgra'bije, o netureda- 

lovos, gulėdavo grabe isz 
kaulus nebasz- 

ninko, paguldė szale grabo ir 
pats in ji atsiguldavo. Puikia 
kompanijų turejo...

mas 
kurio i s žemes

žibnris.

o

t u re 11 poMoteres privalo
daigius, kaip 

tai: baltus dantukus, rankeles 
ir kuna; juodus:

tris vieliucznus

antakius, 
blakstienas, ir plaukus; raudo
nus: veidelius, burnele ir nagu- 
ezius; mažus: dantukus, pirsz- 
t likus ir kojeles; trumpa nose
le, smakra ir 
plaukus, 
saldžias:
dele. TrL < 
sz<*m, jokiu dideliu daigiu: 
nosies, burneles, rankiicziu ne 
kojelių, bet gali turėti 
pasoga, murini narna ir dideli 
t urta. Ar ne taip !

kuna;

ilgus: 
peczius; 

lupeles ir szir-

liežuvi;
liemeni ir 

ak n tęs,
lidolius, bet perpra-

ne

. dideli

szito atsitikimo: W. Schurman, 
16 metu vaikas isz Westfield, 
Mass., pardavinėjo laikrasz- 
czius ant ulyczios. Sztai adbe- 
go'prieszais ji pasibaidė pora 
arkliu. Vaikas pagriebė už va
deliu ir pasisekė jam atkreipti 
arklius ant krūvos sniego, bet 

isz arkliu spyrė jam in 
padarydamas bjauru

w — --ui- r-..- ~ - .11 - - . i ~~ ~~ ~~~ ■! —-

pardavinėjo

ISZ

locniniuka
didelio

vienus
peczius
žaiduli.

Atsisėdės ant vežimo važia
vo pakol nesutiko 
arkliu, kuris
džiaugsmo, a»pdovanojo vaiku... 
pcnkiiais centais. Wesley bego 
tolinus pardavinėdamas laik- 
raszczius.

\’aikas privalo indeli penk
tuką in rėmus ant
nes tai yra jojo sunkiausiai už
dirbtas penktukas jojo gyveni
me. ‘

atmint ies,

penkesdeszimts 
melu dings visai szeimyniszkas 
gyvenimas o žmonis gyvens 
restauracijose ir lieteliuose.

lz kokia

žmonis 
ir

Lietuviszkos Pasakos.
SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.

BAUBLIS.

Viduklės, kur
r

Ne toli 
Lypkiszke, isz tenai, 
nieji žmones vienas kitam, kad 
gyveno vienas žmogus, naszliu 
pasilikęs, o jo vardas 
Bau'bli.s; turėjo jis du sunu. O 

patsai pasimirė, paliko 
gasjuidoryste vyresniam snnui, 
bet jaunesnysis ome 
szyti, kaulyti, in akis 
perstojimo, kad jam rims pa
vestu savo 
k v dama s: 
szinsiu, kaip jaunesnis būda

Tas intikejo savo bro
liui, atidavė gaspadiiryste. t ž 
nedėlios, už kitos isz va re savo 
broli vyresni ji su 
damas:

v ra 
szneka sc

buvo

kada

mas!I ’ ’ r p

vi s j) m
• vsli be

ga s pa d o rysi e, 
“asz tave

jaunesnis

sa-
iszkar-

Taip praiiaszauja profesoris A. jb,olia 
M. Low. prauaszauja 

mele, žmonis 
visas dalis svieto 

miIžiniszkuose aeroplanuose su 
pasiūtiszku smarkumu o pasa- 
žieriai gales susikalbėt su savo 
szeimynoms namie su pagelba 
radio.

rpPoliaus 
jisai, buk 1976 
keliaus in

ATSAKIMAI.
J. V. St. Clair, Pa. — Acziu 

lamislai 
|)limenta 
me kokia
Nors du kartus aq>ie tai patal
pinome ir užganadinome

SAULE 
*

doryste ant ano valdžios pada
vė. O senis turėdamas 160 me- 

ilgai buvo karszintas
smerezio per Baubti,

Baubi is klauso ano gražiai

tu, dar 
iki ir 

’. 0 
po smert senio, valde pats vie
nas dvara ir sulaukė devynis 
sūnūs isz tos savo gražios pa- 
czios. ir tuos sūnūs augino pa
doriai į r gražiai, ale per nelai
me isz to didžio lepinimo be 
mokslo ir be darbo, anie, kaip 
kumelukai iszdyke būdami, ne 
žinojo ka veikti ir kokio del sa
ves amalo iszsirasti, ir taip pa
stojo dideliais užmuszejais. Ir 
perdaug metu anuos svietas 
garliavojo, lyg gadynes Lenku; 
tiktai ten 
geni karte 
kuriuos 
isznaikinti ir iszkarti.

[TOL1AUS BUS]

i.ir

buvo invisus visa 
užmuszeju, 

su kare tegalėjo
dideliu 

lik

Katalogas Knygų
--------- Ji----------

No. 100 Tūkstantis
Viena” puiki didele knyga.
biszkos istorijos.
spauda tos puikios knygos, tas parodo 
kad žmonėms ji labai patinka. . 704 
didolu puslapiu, 150 paveikslu, gera 
drūta popiera. Drucziai ir puikei ap- 

audeklinais

irNaktu
27 Ara- 

Yra tai ketvirta

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas, Priversta links
mybe, Vargingo žmogaus sūnūs, Try» 
užkeiktos karaliaus dukters, Jonukas 
kuris buvo protingesnis v.ž savo poną. 
61 puslapiu..................................... 15c

r ’
hit

h

61 puslapiu ....
No, 127 Trys istorijos apie Duktė 

pustyniu, Peleniute, Du brolei Vargu
tis ir Skuputis. 60 puslapiu........ 15c

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi
ni i era s ir apie Bedali. 44 pus........15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliau
tojoj in Szventa žeme, Beda, Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu...........15c

No. 130 Penkios istorijos, apie 
Vargingas gyvenimas, Onuka, Atsiti
kimas, Gromata prie Motinos Dievo 
Juokai. 60 puslapiu.......................15c

No. 131
sza Korczaka.

mui knygute. 100 pus........
No. 161

I.
K i

dnryta nudoklinniH iszmargintais 
virszais. Didumas knygos 9’4 per 6% 
colius. Pirkite o nesigailėsite. $2.00 

Kapitonai Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu, popierinei apdarai.. . .$1.00 

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minahszkas apraazymas, 202 pus. 35c 

npisaka isz 
isz- 

Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu... 35c

Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalatis žmogus. 121 pus.. .25c 

No. 105 12 istorijų: Nedarykia 
skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygai; Velniszkas kaziravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaiminga 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka.................................. 25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius,
Dorybe veda in laime, Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu. . . .

Keturios istorijos, apie 
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
neja nevalioje, Javorovas ir jo kliu • 
tis, apie kupeziu kuris norėjo pigiaua 
darbininko. 182 puslapiu.........

No. 108 Szcszios istorijos, 
Deives, Juokingas apraszymas, Pro
kuratoriaus priminimai, Szeparka, 
Pavojinga klaida.
gėlėje teipgi randasi szitie apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas vai
ku, Akyvos žinios, Vainos preita szi- 
mtmetije, Didžiausi tiltai, Planetos, 
Apie sveikata, Geros rodos, Kaip pa
žint atmaina oro. 59 puslapiu. . . .25c

No. 109 Septynios istorijos, apie 
Smertis Valterio, Sidabrinis grabelis, 
Cholera, Kytras rabinas, Mano klapa-

No. 101

No. 103- Vaidelota, 
pirmutines puses szimtmeczio, 
imta isz Lietuviszku užlicku.

No. 104

12 istorijų:

Puiki istorija apie Jona- 
262 puslapiu. . . . 35c 

No. 132 Trys istorijos apie An- 
glorius isz Valenczijos, Kožnas dai
gias turi savo vieta, Ka pasakė ka
tras paeziuojas. 76 puslapiu. . . .20c 

Dvi istorijos apie Neuž
mokamas žiedas ir apie Drūta Alksni 
62 puslapiu

No. 134

No. 133

r

No. 162

ras.
No. 164

25c

*

'SI 
j i| 
f t
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No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui, Onytės laime, Per neatsar
gumu in balta vergija, Pusiau-gyveriis 
Vieszpats Jėzus ir miszko medžiai. 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie mirimą, 
Pavasaris, Apie saule, menesi, žvai
gždes ir kitus dangiszkus kunus, Me- 
szia vežis, Grapas, Apie Egli,aržiuo- 
as ir uosis, Budyne, Puiki pasiskaity- 

. ..«.25c
Keturios istorijos apie 

Ant prapulties kranto, Mistras ir Kre 
peszius, Kampelis duonos, Isz ko di
deli ponai. 105 puslapiu............... 25c

Trys istorijos apie Baisi
naktis, Dzūko pasaka, Protas ant 

proto, ir keletą trumpu paskaitymu 
22 puslapiu..................................... 10c

No. 163 Penkios istorijos apie 
Kalnu gyventoju, Kaukazo belaisvis, 
Lozorius, Narsi mergina, Užvydus vy- 

137 puslapi
Septimos istorijos apie 

Jurgis Skaptukai Ergelei pono Mor
kaus, Du ar keturi, Svietas dvasiu, 
Iszreiksztas razbaininkas, Žydai kai
muose, Nevidonas. 90 puslapiu. . .25c

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus, neleido in dangų, Sziauczius di 
deli reikalai, Senelis, Dienos kenteji 
Nantoj, Netobulas žmogus. 122 
puslapiu............................................. 25c

No. 166 Trys istorijos, Sūnūs 
Malkiaus, Isz klausyta malda vargszo, 
Geras Medėjus................................ 15c

No. 167 Devynios istorijos apie 
Kas yra Kristus, Priesz teisybe ne 
kalbėk, Senas žmogus pavojuje, Na
mu sūdąs, Kvailas tikėjimas, Karalius 
čigonu, Istorija isz 1795 meto, Nedo
ras ponas, Girtavimas. 122 pus...25c

No. 168 Devynios istorijos su pa
veikslais, apie Dasekta nekaltybe, Va
gis kiausziniu,

' ant giaro neiszeitu,

4

Į)

h

terba, saky- 
kam tu turi dykai

i valgyti! Gali 
službos, ar ubagauti 
asz tave turiu penėti, ka:po 
parsza, arba meitėli koki?“ O 

brolis, nenorėdamas kas 
diena su broliu savo bartis, pa- 
sieme terba, lazda ir iszejo sau 
verkdamas, kur galva nesz, ko 
lėtas ir liurbis 
iszejo už pirmos 
dideles labai girrios, isz paga
lės vasaros laike sausa buvo, 
•jo diena ir nakti |>er girre, ra
le bites bedegantes medije, ag- 
leje ir szauke in ausis ano pa-

() tas turejo bryliuką 
apskrita vailokini 
su tuom pasisėmė kelis kartus 
vandenio isz balos ir, užg(*sines 
ugni, pagelbėjo deganezias bi
tes. O po to (*jo per girre to
linus tris mylės, ir lenais rado 
dideli dvara ir seneli taip žila 
galva, kaip sniegas žiemos lai
ke. Taip anas prasze to senelio, 
kad anas priimtu ant službos, o 

senelis, matydamas
jauna žmogų, uždavė jam man
dril darba

jaigu tu su viena nakezia isz- 
kulsi mano ciela bertainio gula 

kviucziii, tai
priimsiu, in savo žentus ir savo 
visa dvara — asz tikrai sakau

tas

(

(

(

4 4

turiu

prie pat,
15c 

apie
Netobulas

eiti ant 
sau, kam

O kada
e

buvo.
dienos pri

PARSIDUODA
GERA FARMA.

140 akeriu žemes, 
mokyklos. 2 m v les in miestuką.
Parsiduoda labai pigiai. Kita 
farma 240 akeriu geros žemes 
su gyvuliais ir su maszinoms 
viskas geram padėjimo. Szita 
farma tarp trijų miestu, netoli 
geležinkeliu
Kita farma 100 akeriu ir labai 

geroji* vietoje, 
klauskite per 

laiszka ant adreso. ^(t.8

ir geru market u.

gera žeme ir 
Platesniu žinių

S. R. Naujalis
R.E.I). No. 2 Woodstock, Vt.

No. 107

Penkios istorijos, 
Isz numirusiu prisikėlė,

.... 20c

35c 
a jie

......................................... 15c
Dvi istorijos apie Baisi 

žudinsta ir apie Urlika razbaininka 
43 puslapiu................................

No. 135 Penkios istorijos
Andrius Sakalukas, Varginga karalai
te, Karalius sultonas jio sunu dideli 
galineziu ir apie karalaite Gulbe, apie 
žalnieri ir apie tai kaip giltine pasili
ko kauluoeziu, Raganius, 61 pus. 20c

No. 136 Keturios istorijos apie 
žmogus sudije o Dievas valdo, Du kar 
žudinsta, Rastinukas, Kumelaite prie 
tvoros. 121 puslapiu.................... 25c

No. 137
Nauji metai, Dainele, Kvailys, Nu
mirėlis ir velnias arba moteres isz- 
mintingesnes už vyrus su paveikslais, 
Kaled os amerikoniszko valkatos, Ke- t 
turios dalis meto, Apie Pavasari, Va
sara, Ruduo ir Žiema, In ka nekurie 
žmonis tiki, Kaip nekurie lietuviai 
amerike praleidžia szvente Užgymi- 
mo Jezagis, Misles, Kaip turite pasi
elgti namie, ant ulyczios, susirinki- 
muosia ir t. t., Žolių vardai, Tavo gi- 
liukninkos dienos, Žmonių skaiezius, 
Saule geriausia vedintoji.......... 15c

Keturios istorijos apie 
Robertas velnias, Medėjus 

Kaip Kuzma Skripkorius liko turtin
gu ponu. 78 puslapiu.................... 20c

No. 139 Trys istorijos apie Už
puolimas Totorių, Baltas Vaidulis, At 
mokėjimas kunigo. 47 puslapiu 15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku, Atsitikimas senam dva
re, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitas 
61 puslapiu . -............................

Keturios istorijos 
Mocziutes pasakojimai, Pasaka apie 
maža katiluka, Lietuvos skausmai, 
Eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna 
apisakcle .

No. 142 
veikslas gyvenimo, Nuopolei Mateu-

121 puslapiu ....
Pasiskaitymai knygele:

istorijos,

Ne yra to pikto kad 
Kaip Joniszkei 

pavogė naktini sarga, Atidengta žu- 
dinsta, žmogus be szirdies, Užmirszo, 
Iszgelbeta per kalininka, Kaip ponas 
Rauksztlis atsivertė, Stebuklingas ak
muo, Ir daug kitokiu puiku skaitymu 
apie 100 puslapiu............................25c

No. 169 Septinis istorijos apie 
Dorybe ir mielaszirdingumas, Pasku
tinis pinigas, Laisve, Pražuvę misz- 
kai, Apleista naszlaite, Jeszkok aukso 
szirdyje, Lape ir vynuoges.......... 25c

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele, Mokytoja, Velniszkas tiltas. 
Auklėjimas sveliko ir serganezio ku- 
dykio, Herodas boba, Kas nepažins- 
ta Dievo tas nepažinsta tėvu, Per ta
msybes in szviesa,
žongelis, Duktė malkakerczio. 
puslapiu............................................. 25c

No. 171

f

priminimai,
Toj paezioj kny-

koin-už prisiunsta
“ nuo P. Nesujiranta- 

klaida buvo užėjus.

4 4

gel bos.
ant galvos,

DIDYSIS SZALTINIS, 
Minksztais grąžais apdarais 

Tiktai $4.50

i
l)
I

teja 
ypata, tai už tai da rugoja. Ka 
daryt, tokis yra atl\ginimas 
redaktoriui visados.

May 8.
Acziu už prisiimt i- 

A ugi isz kai 
tai nieko — mums vis tas pats. 
Sunaudosime savo laike, 
na k t i nes 
Baltruviene, 
nenaudosime.

J. P. 
Jaigu 
Su v. Vaisi.

KANTICZK0S
Giesmių Knyga $1.50

v ra ♦
No. 135

Irhinda,
Gromatoms Popieros su ap

skaitymais 75c tuzinas. tai su manu paežiu (Dzukiszkai), Ke
lios pasakates apie čigonus, Visokios 
rodos ir naudingi skaitymai, Juokai, 
Paveikslėliu ir t., t. Labai smagi 
knygele. 88 puslapiu. . . .

No. 110 Sziupinis, puikiu skaity
mu (Antras dalis) talpinusi sekan- 
czios istorijos: Dievo sureda, Velnias 
nameje, Kandidatas ant apsipaezia- 
vimo, Dzūkas iszvadavo savo paezia 
Tabakierka, Kaip žydas moka geszef- 
ta padaryti, Pasaka apie arkluka-ku- 
pruka teipgi keletą juoku, geru rodu 
ir t., t. 48 puslapiu. .

No. 111 Sziupinis 
talpinusi sekanti skaitymai:

i— Era< k-M i s. 

\1. —
irtai 

Kėlės 
dienas adgal czikaginis szofe-. 
ris, ant kurio du milijonieriai-

ir Leopold,

Turtingi žadintojai, 
kalėjime yra ponais. -

užvederacija...
$100,000 at lyginimo,

žadintojai, Loeb 
padare ant jojo Zydiszka ope- 

skunda ;uit 
kad per 

juju pasiūti>zka sportą padare
ji nelaimingu ant viso gyveni
mo ir netinkamo ant apsivedi- 
mo. Viskas atsibuvo paredke, 
>udže priėmė teismą, bet jokiu 
budu negalima induoti Loeb’ui 

su-ir Leoj)(^«’ui pakviotima in 
da, nes ]da, nes prokuratorius nepave- 
lino... — sziadien juokėsi mili
jonierių i-iszt vi rkelia i kalėjime 
ir lauke, ar ne bus iszrinktas 
1okis gubernatorius, kuris juos 
isz kalėjimo paliuosuos.

Omenys palengva užmirszta 
apie baisia žudin>ta, o 
tonai žmogiszkani kūne, 
rasis ant liuosybes ir turės pi
nigu užtektinai ant vedimo pa- 

_>iutiszko gyvenimo isz naujo.

du sze- 
vela

Nelaimes kabyklose Wilbur
ton, Oklahomoje ir Eairmont, 
W. Va., kuriose žuvo 11H gy
va sezi u, pervirszino visas kitas 
nelaimes in taip trumpa laika.

Suv. Valstijų kasyklų bjuras 
>kelbia, buk 1925 mete, pražu
vo kasyklose 2140 darbininku, 
isz tojo skaitlio 1740 pražuvo 
miuksztose kasyklose. Praeita 
meta buvo 14 nelaimingu atsi
likimu kasyklose kuriose žuvo 
nemažiau kaip po penki angle- 
kasiai ir daugiau. Mete 1924 
pražuvo kasyklose 2396 darbi
ninku.

isz C’hicagos ana diena likos 
iszsiunsta 412 mirusieji 
czikai, kuriu 
czionais kapuose per deszimts
metu ir daugiau. Tieji lavonai 

visu daliu 
nuvežti in Kinus

Kin
iu venai silsėjusi

likos surinkti isz
Ame riko ir 
ant vieno laivo.

Mat Kinczikai tiki kad jaigu 
palaidoti ne savo tėvynėje, tai 
juju dusze nesuranda kelia in 
dangų.

Vyras taip džiaugėsi savo 
nauju automobiliam kaip mer
gina isz savo sužiedotinio žie
do.

Jaigu kas mano kad neaplai- 
ko tinkamo užmokesezio už sa
vo darba, tegul atsimena atit 

J 5

ville, I 
ma kad ir raszvla

balandeles 
bei

Apie 
pa t ai pys 

pravardžių

>Wilkes Barre, I 
tamista

o vaikai czion gi
mė, tai jie turi visas pilnas lie
sas tikro Amerikono nes jieji 
czionais yra gimė. Jiems nerei
kia jokiu pixpieru, tikati turi 
tureli gimimo metrikus idant 
kokiam reikale galėtu prist 
lyti metrikus kaipo 
kad jie czionais gimė.

E. J. Grand Rapids, Mich. — 
suna udosime

<1. --
ne esi pilietis 

vaikai

Atėjo per vėlai, 
kitam n urna riję.

tas toki

M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Rd. 

Spencerport, N. Y.

t.
...20c Pasitaisias prasi-

121

i 4

ja u jos

sak v< lamas taip:

asz tave

7

a- 
davada,

SKANDALAS.

— O, ka martele, vakar bu
vai koncerte, gerai padainavo!

— Gerai, tai gerai, nėr kas
sakvti, tik pasidarė skandalas.

Na, Na!
Padainavo, tai padaiua-

vo, bet, tur but, negerai padai
navo: tris kartus publika pri
verto pakartoti, —net geda 
pasidarė.

Neleiskite
Plciska-
noms
Sugadinti
Jūsų
Gražumų

— net

Atsargiai prižiūrimi nagai.
•veika veido IHiura ar nau- 
tautioi mados apjfdalal ne- 

ius patimyti. Jeigu plaukaipigu
kanų.

kad tie jkyrųa balti
bus pilni pleiskanų. Neda- 
leiskitM, kad tie įkyrus balti 
farazltal gadintų juaų gra- 

urnų. Naudokite 

Raffle 
kas vakaras per dailint dienų 
ir pleiskanos tuojaua ilnyks.

jų. Ruffles 
parduoda jūsų vaistininkas 
po 6Sc benk* arba 73c

Po to retkarčiais naudojant 
apsisaugosite nuo jų. RutilesapslMUffMite nt 
parduoda jūsų

tiesiog it laboratorijos.

». AD. RICHTER R CO 
Berry A South Sth Sts.

.pwwrn. X’ ... »! * «| «i » • V* ■. V
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KREIPKITES PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialistą 

Vitos Kronisskos Ligos.

No. 141
15c 
a jie apie Džiaugsmas ir

Kalėdų Vakaras

(3
...15c

dalis)
Ilaisz

..................................... 15c
Trys istorijos apie Pa-

maiszo iszlins, apie boba ka negalėjo szo Jerubausko, Osieczna. 40 pus. 15c

I

’

iii kuri

4 4 ak, bi-

Serganti Vyrai irSilpni, Serganti Vyrai ir Motercs 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiege 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.

Gydau pasekmingai katara, užkimimą 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles liga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo ir Odos Liga* visuose pa
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykai).

Kožna sanvaite—Seredomia, Kct- 
vergais ir Petnycziomis.
landos: 9 ryte iki 8 vakare.

Ofiso* va*

i’J

kasa.
sumanvdamos

i kad pavesiu ir visa gaspado- 
rysle tau atiduosiu, o jaigu to 
nepadaryt, galėsi vėl sau sty
rinti, isz kur atėjai. “
atėjo vakaras ir senelis paval
gydino vakarienes, parode jam 
savo duktere, kuriam labai pa
tiko, o paskui parode jam, kur 
daugeli javu sukrauta buvo. O 
kada tas nuėjo ten gulti in jau- 
je, tada verkdamas melde die
vo Perkūno pagelbos,
jisai tikėjo ir nž dievą sau lai
ke. Taip pa baigės melstis pra
dėjo miego norėti. Ant tos va
landos stojosi in ausis ano di
dis gaudimas ir užimąs bieziu, 
kurias deganezias pagelbėjo. O 
kad atsidusęjes tarė:
teles, bukite man padėjime!“ 
ant jo kaip pritvino pilna jau
ja bieziu! Vienos kūle, kitos 
sziaudus vereze ir krato, o ki
tos grūdas in krūva auksztyn

Kaip galėdamos ir kaip 
skubinasi grei

tai, ir kad iki dienos visa jau- 
galetu isz- 

vieta su
krauti ir grūdus visus in aruo
du, in svirną supilt. 0 ir ta pa
dare iki dienos.
senelis, taip rado
Tada persigandęs isz tokio ste
buklingo darbo ir taip ta Baub
lį apsikabinės pabueziavo, su 
dideliu džiaugsmu priėmė in 
savo žentus ir visa savo gaspa-

jes bert ainio gala j 
kulti ir sziaudus in

O kada atėjo 
ryto meta.

BAUSUM NAME.
4 S. CENTRE ST.Antras FJoras,

POTTSVILLE, PA.

A. RAMANAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

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

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu, 
laidotuvių, 
kitiems pasivažinėjimams*

Bell Telefonas 1378-M.

Parsamdo automobilius del 
, voseliu, kriksztyniu h

savo liežuvio sulaikyt, Girtuoklis Jur
gis, Galinga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir visos 
bobos, teip-gi juokai, rodos, trumpi 
pasakaitymai ir t., t. 52 pus.......... 15c

No. 112 Trys apisakos apie Pinin 
gai galva-žudžiai, Ražanczius iszgsJ- 
bsti nog smert, Apie Szv. Kristupą, 
Juokingi szposelei, Kaip traukt giliu- 
kninai einiki ir kiti szposelei. . . .20c

No. 113 Penkios istorijos, apie 
Burike ir Burikas, Kareivis ir velnias 
Kas man nakci acitiko (dzūko pasaka 
Užliekos isz senovės padavimu, Peary 
ant žemgalio arba kaip jisai atrado 
žemgali. 64 puslapiu...................... 25c

Dvi istorijos apie Gyven 
imas vargdeines, Meile kudykio, ir 
Dvi dainos. 47 puslapiu.................. 15c

No. 115 Puikios istorijos apie 
tra Alena, Motyna eiles, Gudri Merga 
ir vaitas pasaka, Pasiszventimas ku
nigo istorija isz kares, Vargszo pa
skutinis skaitikas, Juokiu.............25c

No. 116 Istorija apie 
puikus apraszymas. 119 pus

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius, Ištikimas sūnūs, 
Karalius gentelmonas, Karczema nuo 
szalija, Vaidulis, Galinga szoble, Mo
tina sopulinga, Meile sunaus. 
puslapiu ....................................

No. 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu. .. .15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Viena motina, Vaikucziu plepėjimas, 
Gražia Haremo novalninke, Luoszis. 
62 puslapiu

No. 120

Penkios istorijos,

No. 114

istorijos

Sierata, 
....15c

181
35c

Trys istorijos apie Trys 
Iszmintinga rodą, Ap-

Trys istorijos apie Vei-No. 143
niszkas malūnas, Kaip studentas lojo 
o maluninkas pabėgo, Stebuklinga 
puodą, Dainele. 47 puslapiu. . . .15c

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apveizdos, Nedaejusia žudins- 
ta, Paskutine vale motinos, Paku- 
tninkas, Ar pas^aukt tęva zokoninka 

61 puslapiu..............15c
No. 145 Keturios istorijos, apie 

Žibinte bažnyczioje, Sugertuves trau- 
kije, Alutc duktė kun. Kerni?ur, Bo- 
ksztas ant salos Dago. 64 pm. . . . 20c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu, Stebuklas kuczios nakti. 
61 puslapiu

No. 147 
na,

Bernadina.

......................................... 15c
Trys istorijos apie Raga-

Keliauninka Joną, Vaikinas ir
Stebuklas. .74 puslapiu................20c

Dvi istorijos apie Joną
Pavojinga klaida. 45

No. 148 
ir Alena, 
puslapiu .............................................. 15c

No. 149 Asztuonios i s t o r ij o s 
apie Dėde isz Amerikos, pasaka manu 
Dzedzes (Dzukiszka), Viena nedele 
teisybes, Iszgydintas, Nedoras dede, 
Atsigavo, Valkata, Pauksztelis Jezu- 
so, Teipgi keletą jeleta juoku ir kito
kiu paskaitymu. 48 puslapiu.... 15c

No. 150 Keturios istorijos apie 
Duktė akmenoriaus, Klara, Nusprens- 
tasis, Ant kiek užlaiko moteres pa
slaptį. 61 puslapiu.......................... 15c

No. 151 Penkios istorijos apie 
Vaitas Szvilpikas, Pas merga, Gražios 
akys, Tarnas, Vargdienis Jonukas ka
ralium. 61 puslapiu........ ................15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas, Drūtas Petras, Nuogalis. 
puslapiu.,.

No. 153
luti, Du broliai, Majoro duktė, 
puslapiu ....................................

No. 154 Trys istorijos apie Jo
nukas Spekulantas, Kryžius prie upes 
Vislos, Doras vaikinelis. 60 pus.. .15c

No. 155 Puiki istorija apie Sza- 
kinas nedora žydą. 136 pus

No. 156 Puiki istorija af)ie Malū
nas girrioje. 77 puslapiu

No*
apie ’ Savizrola, didis klastoris.
puslapiu, ..................................

No. 158 Keturios istorijos apie 
Kapitonas Stormfield danguje, Pa
bėgėlė, Kas-gi isztyre, Prigautas va
gis. 60 puslapiu............ ............... 15a

No; 159 Istorija apie Markus ir

62 
15c 

Trys istorijos apie. Gai- 
62 

15c

Nusimintas seno jaunikio.
25c

Vieniolika puiku istorijų 
su paveikslais, 
Nuliūdimas Tėvu, 
IszAkyvumo, Su Dievu, Grigo Kalė
dos, Kaip Vincas ingalejo paezia, 
Mailach, Paskutinei Valadoi, Slapty
be gymimo mumisie Dievo musu jame 
atsigymimo, Metai Svarbiausiu Atsi
tikimu,
Suvirsz 100 dideliu puslapiu

Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu ir Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu............................................. 15c

No. 173 Penkios istorijos apie 
Talmudo paslaptys, Du mokiniu, Kam 
iszdavineti pinigus, Girrios sargas, 
Sunu ir Dukteri. 83 puslapiu..

No. 174 Trys istorijos apie Ku
nigo Paslaptis, In Merika, Pakaruo
klis. 220 puslapiu. . . .

No. 175 Pasiskaitymo Knygele:
Kuczios-Zemaites Vaizdelis, Gudras 
Piemenelis, Isz ko susidarė anglis, su 

Kaimlecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokeis budais apgavikai
apgauna žmonis. Prietarai ir Burtai, 
Keletą juoku ir paveikslu..............15c

No. 172

.25c

....35c

paveikslais,

KiTOKIOS KNYGOS.
No. 176 A-Be-Cela arba pradžia 

skaitymo ir raszymo, del Lietuviszku 
vaiku...................................................15c

No. 177 Moraliszka Kabala katra 
iszdeda žmogaus ateiti............ ...  .10c

No. 178 Tikriausias Kabalas ar
ba atidengimas paslapcziu ateites *u 
pagialba kazirom.............................10c

No. 179 Tikriausia Burykla, su
dėjo cigonka isz Egipto. Yra tai bu
rykla del vyru ir moterų.................10«

No. 180 Kvitu knygele draugy
stėms del iszmokejimo pinigu ligonia
ms....................................................... 25c

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.. 
MAHANOY CITY, Pa/

4

I
i
I

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., 
moka 3-cria Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta
suma kas kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 

ogaus kuris dirba ir esedina. Dėkite savodel
pinigus m saite 
kaip tai pinigas

*

MH

teigus in uita Banka o persitikrinsite ir matysite
auga iu padauginimu Procento.

■ , į ' i J!

M* Am 7";'J

f

U

......................................... 15c
Dvi istorijos apie Valu

kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu ............ 15c

No. 121
Valkijozai,
skialbtojas. 63 puslapiu..................15c

No. 122 Penkios istorijos apie 
Sūdai Dievo, Sūnūs Staloriaus, Isz- 
gydintas, Budelis X, Kuningaiksztis 
ir Piemuo. 60 puslapiu...............15c

No. 123 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zerkolas, Sidabrinis gra
belis, Drąsus szuo, Kolera, Senelis, 
Vargo sapnas ir pasaka apie cigbnus 
45 puslapiu..................   15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ....................... 15c

No. 126 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras, Septynis brolius, Var
ginga Žmogaus aunu ir razbaininka 
62 puslapiu ....................... ...........

f J

Valgiu .Gaminimas

25c

15c
157 Juokingas apraszymas 

45 
15c

Namu Prižiūrėjimą*
... ..... ............

Kaina moteris ar mergina 
privalo tooti aria knyga 
ir ji tuntu tartis kist- 
vianam narna, 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinei apdarais. Fra-

' a* I a

*

i

15c I
Aurfcllanas, puikus apraszymas. . 110
puslapiu, 20c

ke tikt*! . . . . *14»

W. D. BOOZKOWSKLOO., 
MAHANOY CITY, PA.
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Vargszn Karaliene
(Pa rasze V ėjas- - isz 4 4 Dirvos”)

RYTA APLEIDŽIA P1UL

Ryta isz tu žodžiu labai nusi
minė, nes visai nekaltai buvo 
ant jos kalbama. Ji mane dar 
iszlikt nuo kunigaikszt ienos 
kerszto atiduodama jai gyva 
jos kūdiki, bet tuoj vėl pradėjo 
mislyt jog sugryžx*s tėvas vis- 
tiek lieps kūdiki nužudyti, o 
tada tai tikrai ir kunigaiksztie- 
nei gali gala padaryti, taigi ir 
vėl viską apie jos kūdiki pa lai
ke savo žinoję.

— Kunigaikszt iene, 
žinotum kiek man rupi
vyras, niekados ant manes 
rūstautam, ir kaip asz 
pinta tavo reikalais ir* likimu, 
tu mane sesere laikytum; bet 
juk tu mano jausmu nesuprasi, 
o mano žodžiu klausvt nenori...

— Negaliu asz ilgiau tavos 
kęst, nes kolei tu busi gyva, 
mano vvras nebus mano! Imk

♦

szi nuodu indą ir iszgerk tu 
juos ežia prie mano akiu!.... — 
atkiszdama nuodus Rytai, tarė 
kunigaiksztiene.

Kunigaikszt iene.
mano jaunystes,

brangiausiu gyvenimo 
— puolus priesz Leda ant keliu

— Mat v k kokia

jeigu 
tavo 

ne
su ru-

,1;!

M ‘

si •

♦ t f

4

y

lėk
pa gai- 
mano 

dienu!

melde Kvta. e
asz jauna ir suprask kaip bran
gus \ ra man gyvenimas, o kaip 
baisi vra mirtis’...

— Szirdis kuri turi kęsti 
per kokius nors skausmus, ant 
to jokio pasigailėjimo neturi. 
Gerk ’

t ari

I jdsk man

“BAULB”

j 
iii 
■'■'r

lii"l

Vargszu Karalienes,“Vargszn Karalienes,” pas 
juos su valgiais atvažiuojant.

Kunigai’ksztiene džiaugėsi ir 
galvojo kokia iszrasti priežasti 
pasakyti vyrui Rytos mirties.

TAIRA SUGRYŽTA 1N PILI.
Laivas kuriame atvyko 'Pai

ra iii kita xkaralyste, greitai 
gryžti negalėjo, ir ilgai prisiė
jo lauki tinkamo vėjo; bet pa
sitaikė ir tinkamas vejas del 
keliones atgal. Prekes buvo se
nai sukrautos, o tuoj tapo už 
tempti žėgliai, ir laivas pasilei
do in kelione.

Pirkliai kunigą i kszt i 
apsiėmė atveži 
miestą pajūryje, isz kur galėtu 
greieziausia pargryžti iu sosti
ne, kur jisai, sake pirkliams tu
ris reikalą, nes vis pirkliai ne
žinojo kas jis buvo.

Kelione buvo netrumpa — 
eme virsz trijų savaieziu 
kolei jie pasiekė reikalinga 
uosta. Isz szio uosto 'Paira jau 

daugiau vandenais

NEPASISĖKE 
SAVŽUDINSTA

brolis nekaltai tokiam 
iszstume, nežinojo nei 
kyt.

vargui 
ka sa-

dabar

Ii

AGRIKULTŪROS PADĖTIS.

'Pa iru 
in artimiausi

laiko

vAlį

Nesbit

— Visi trys mes 
gryszime in pili, kaip tik rei
kalus užbaigsime, — tarė pasi- 

Viskas te-drąsiuos Aiftris. — 
imi bus sutaisyta gerai del vi
su. Tu, Viliau, painiai Ryta sau 
už moterį, ir busite vienas ki
to; tada jau niekas jųdviejų 
nepersekios. Dabar asz meldžiu 
jusu atleist man už mano 
jums padarytus blogumus, nes 
tas viskas stojosi per mane....
Abejojau asz ar Ryta galės Jaz
buti pilyje....

— Lai tas'būna užmirszta, 
— tarė jam Rya ir Taira.

Dabar Aistris pajuto daug 
lengviau ant szirdies, taigi ta
re jiems:

— Pasiuncziu

man

1

m

V f’
r aJIKl '

TARADAIKA

Agrikultūros padėties gerė
jimas, prasidedant su 1924 me
tais, tęsęsi per visus pereitus 
metus. Nors ūkininkai dar no
rą pasiekė ekonomines lygy
bes su kitomis gamintoju gru
pėmis, bet ju pozicija 
dabar yra geriausia 
metu.

Didelis judėjimas ūki u gy
ventoju in miestus apsistojo. 
Taip pat buvo žymus progre
sas atsilyginimo ūkininku sko- 

' « • A A A A * A < a

, a beina i, 
nuo 1920
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szia il
gy vast is yra

— Negersiu!
vereziau prasiszalint isz czio- 
uai ir iszeiti in platu, nežinoma 
pasauli.... Nors didžiausius
vargus asz turėsiu, bet 
dien man mano 
brangi....

— Jeigu pažadi daugiau 
czionai negryžti, tai lik gyva ir 
eik isz czionai teip toli kaip pa
saulis platus, palikdama man 
ženklą apie save kaipo mirusia, 
kad mano vyras daugiau 
tave neva jotu! 
gaiksztiene, ir

apie 
- kalbėjo kuni- 
apvertus indą 

palengva nuodus iszliejo 
žemes.

Ryta nukirpo savo ilgas ka
sas ir duodama jas kunigaik- 
sztienei, pratarė:

— Tai lai bus ženklas kuni- 
ga ikszczi u i apie mano nebuvi
mą tarp gyvųjų.... Parodyk 
jas jam, pasakyk jog manes jau 
gyvos nėra, ir jis patikės tau...

Leda tuomi likus užganapa- 
daryta, apleido Rytos kamba
rį, o Ryta tuojau pradėjo reng
tis in kelione — nors 
kur.

Slaptai dar jai pasisekė 
eiti pas ana tarnaite, 
dvieju žinioje augo kunigaiksz- 
tienes sūnūs, ir abi jos pasikal
bėjo kaip toliau tarnaite likus 
viena turi elgtis.

— I^ai jo tėvas 
apie ji. Augink tu 
kiolikos metu, o paskui, jei bus 
reikalas ir tėvo rust v be nea įsi
leis, iszleisk ji in svietą Niekad 
neužsimink kūdikiui kuomi jis 
yra nepasakok nieko, ir jis nie
ko apie save nežinos.
teipgi kad jokis kitas žmogus 
nematvtu — žinok ta tik 
viena, kitaipgi kūdikis 
mirti... Sziandien asz iszeinu 
palikdama pili, pildydama ku- 
nigaiksztienes norą..... Gaila
man kūdikio ir tavęs, bet ji 
teip nori...

— Pildysiu viską ka

gyvųjų....

ant

nežinojo

nu- 
kuriu

nesužinos 
ji iki pen-

Saugok

ir tavęs.

tu
t ures

man 
prisakei, — atsake tarnaite, to 
kūdikio prižiūrėtoja, graudžiai 
verkdama jog su gerąją Ryta 
turi persiskirt.

Visame dvare apie toki neti
kėta Rytos prasiszalinima dau
giau niekas nežinojo kaip tik 
kunigą ik sztiene ir ta tarnaite. 
Visas miestas apsiverktu,
bėgtu visi vargszai raudodami 
prie jos kad dar karta ja pa- 
maezius...

Ir Ryta ifczkelivao.
Nno szios dienos vargszai 

daugiau nesu lauke Rytos,
fe ■ . A. ...i ............ t 4

SU-

tos

negalėjo 
keliauti, nors jura tęsęsi . dar 
toli in sziaure; jam reikėjo ke
liauti tiesiai iii Rvtus. Jis uos
to rado reikalingus kelionei 
arklius ir su kitais pirkliais ir 
keliauninkais pasiekė sosta- 
miesti, kur visi iszsiskirsto kas 
sau. Kunigaikszt is pribuvo in 
pili. Visame dvare pasklido ži 
nia ir džiaugsmas del kimi 
iraikszczio smrrvžimo. o tuojlikszczio sugryžimo, 
žinia perėjo per visa t-zali.

pajūrio
Taira isz laivo

o

Žinia pasiekė ir 
miestą, isz kur 
iszlipes iszkeliavo, paskiau 
dagirdes laivo kapitonas ir ki- 

vienas 
kas kuni- 

pa-

persigande
ar

t i žmones 
kito klausinėjo 
gaikszcziui nėra ka blogo 
dares, kad nesusilauktu nuo jo 
už tai bausmes....

Pirmiausia Taira užsiminė 
apie dailiaja Ryta, ir sužinojęs 
nuo kungaiksztienes Ledos 
kad Ryta prigerus ir kad ten ir 
ten palaidota, neradęs jos gy
vos nusiminė ir gailėjosi.

Kunigaiksztiene jam 
de jos dailius nukirptus plau
kus, užtikrindama

kungaiksztienes

pa ro-

Rvta 
mirdama teip liepe jai padary
ti, palikdama jam atminti, jei
gu, sake, jis dar yra 
Taira kunigaikszt ienos 
džiams patikėjo.

TAIRA ISZEINA IN KARA.

Jis po vargingo gyvenimo ir 
ilgu kelionių buvojau atsilsė
jęs. Kaip tik sziuo tarpu parei
na žinių nuo kunigaikszczio 
Aistrio isz karo lauka kad rei
kalinga daugiau kareiviu ir 
daugiau pagalbos;
visiems vy rams kiek dar liko 
rinktis ir vvkti in muszi.

Taira patyręs apie tai, 
jau paėmė surinko pulką vyru 
ir pat įleido broliui in pagalba. 
Aistris nieko nežinojo apie 
Tairo sugryžima, ir visai nesi
tikėjo to kas atvyko jam kovo
se padėti.

BROLIAI SUSITINKA.

'Pairai pribuvus su didele 
ju

bai ra

jog

g v va s.
zo-

paliepianti

t uo-

ežia t ei p

♦Jau
perga-

narsus

kariumene in kovos lauka, 
pusei labai sekesi ir jie pasek
mingai kariavo. Aistris iszsy- 
kio nežinojo kas 
smarkiai jam padeda, o Taira,
jau apsiželdines barzda, neisz- 
sidave broliui tolei kolei kova 
nebus laimėta, nes nebuvo lai
ko nei valandėlei sustoti, 
kada rodės Aistris liks
lėtas, laime leme laiku pribūti 
Tairai, ir jie dabar žymiai eme 
ant priesziu virszu.

Susirėmime vienas 
prieszu vadas taikėsi ir ant ga
lo su arkliu priszoko prie kuni- 
gaikszczio Aistrio ir jau 
smeigs jam savo asztriu kardu, 
kaip sztai žaibo greitumu pri
jojės Taira prie ju, priesza nu- 
blosz/ke, o Aistris liko nepa
žeistas ir sveikas. Nuo to prie
szu kariumene labiau suiro, ir 
sziedu kunigąikszcziai juos vi
sai iszblaszke.

Aistris pamatęs savo apgy
nėju esant savo broli, kuri vos 
pažino puolė jam po kojų kal
bėdamas per verksmus:

— Tu gyvas, mano bran
gus broli, mano iszgelbetojau 1! 
Nors asz tau linkėjau mirties 

ir gal tu to nežinojai, — ir 
dabar jau laikiau mirusiu, bet

Nesenei . Evelina 
thaw, buvusi pati Harry 'thaw 

sau gyvastį per
T 
ba ude atimt i 
už.silrucinima, bet daktarai ja

Keliolika metu 
vyras nužudė ar- 

už su žage ji-

ja atgaivino, 
a d gal josios 
t i st a New Yorke 
ma jojo paezios, už ka likos už
darytas paikszu n aim* ir tik 
keli metai adgal likos isz jojo 
iszleistas.

tu ežia esi ir iszgelbejai mane. 
Dovahok tu man už mano tau 
padaryta skriauda!....

— Broli mano: tavo gyvas 
t is yra mano gy vast imi. Visos 
tavo klaidos tau atleidžiama. 
Bojdaug negalime kalbėti — 
leiskimės prie savo darbo.

Ir vėl abu kunigai'kszeziai 
vadai nulėko prie kovojaneziu 
ir sedadami ant 
prieszus pliekė.

Dar keletą menesiu jiedu ka
riavo, vis naujus ir naujus ka
reiviu pulkus iii pagalba gau
dami, ir savo kunigaiksztysti* 
padidino dvigubai; ant galo 
prieszai sutiko paliauti karia
vo, atiduodami jiems viską ka 

bijojo 
nepa-

arkliu narsiai

jie ik iszolei užėmė, 
kad ju karalyste 
tektų aniems.

SUSITINKA SU RYTA.

Paskutine vieta kuria kuni- 
ga ikszczi u kariumene užėmė 
sus-itaikant daugiau su prieszu 
nesimuszti, buvo tai mažiukas 
miestelis. (1zia jie pasiliko dar 

vadu, o 
pa

nes 
visai

keletą savo narsesniu 
didele dali kariumenes 
siuntė atgal. Norėjo pasilsėti 
priesz gryžtant in namus ir už
baigti su prieszais derybas. Vi
si jie .suėjo in viena maža užmaža 
eiga, kur užeidavo pakeleiviai 
ir vietiniai žmones; tuoj užsi
sakė pietus ir gavo vietas 
nakvynes.
, Czia jie nutari*

del

laukti 
vykstant žinių isz priesz 
zo apie taikos iszlygas.

Abu kuniga-ik.4zcziu insižiu- 
rejo in viena toje užeigoje gra
žia patarnautoja, kuri sukinė
josi apie susirinkusiu
stalus; o kada ji prinesze 
gi ir prie kunigaikszcziu stalo

at 
aba-

svecziu
vai

trvs

asz tuojau 
pasiuntinius in pili praneszti 
mano žmonai apie viską, 
kad ji prisiruosztu tinkamai 
mus priimt i.

Po keleto dienu, pabaigė tai
kos reikalus su prieszais, musu 
kunigaikzcziai ir Ryta leidosi 
kelionėn in savo pili.

LEDAI NAUJAS PAVYDAS,— 
BET NE ILGAI.

Dar toli nuo sostapiles jiems 
esant, paleista 
pirmiau su žinia 
gaikszcziu sugryžima isz karo.

Ryta su pora generolu važia
vo palengva, o kunigiakszcziai 
su savo palydovais leidosi 
miestan pirmiau juos.

Vos tik artinantis prie mies
to, subėgo visi žmones ant ke
lio ir lauke 
karžygiu parvyksi ant, 
ke, su dideliu džiaugsmu 
kino. Žmones seko juos miesto 
gatvėmis ir szukavo, pagerb
dami savo pergalėtojus, kurie 
laimėje kara gryžo atgal.

Po to viskas ir aptilo — ku
nigą ikszcziui sujojo in dvara, 
žmon es i szs i s k i r s t e.

kunigą i ksztis

savo

apie ir

pasiuntiniai 
apie kuni-

sa vu valdovu ir 
o suti- 

svei-

Pinniausia
Aistris, nors nepiktai, noreda- 

> už
klauso kur yra Ryta, kada jos 
neinate dvare.

— Brangus vyre ir 
gaikszti, ta mergaite 
skyrė su sziuo pasauliu, 
vede kalba Leda, lyg persigan- 
dus, o patikrinimui savo kal
bos parode jam Rytos plaukus.

— Tiesa, plaukai Rytos, 
bot tas negali but jog ji yra 
mirus — tie plaukai plaukai

Tu

mg^aęrzint savo žmona,

kuni-
persi-

v
a II-MR 1 4^

jos miries dar neliudija, 
tuos plaukus isz jos iszreikala- 

;yvati atimti norė
dama, — pusiau grasinaneziai 
kalbėjo Aistris.

— Teip, tai tiesa, 
gaikszti, piktai atkirto Leda 
savo vyrui. — Ir dėlto asz teip 
padariau kad tu esi mano 

tave

Masacziužes gitbernijoi, 
Vienam “Didvyriui” negerai 

atsiejo, 
Užsigėrė munszaines — atliko, 

Na ir pastipo 
Mat liežuvi gera turėjo, 

i Ant Dievo ir bažnvezios 
urzgėjo, 

Visi sako kad gerai pritraukė, 
Kiti, kad kokiu ten gyduo

lių patraukė.
Bet galas parėjo,

Po szimts plynu nupleszkejo, 
Lengva smertis tokio kumelio 

Krepszelninko ir pakalo, 
Buvo vyrelis ne kas, 

Tai ir dingo kaip burbulas. 
* » #

Meri lando gubernijoje, 
Lietuviai puikiai veselijoja. 

Girtavimai dideli dedasi, 
Net po deszimts galonu 

m u n sza i ne s perkasi.
Be josios visai neapsieina, 

Po tam beda užeina, 
Kąsnio mėsos ne nurysi, 

Jaigu ramybes neiszgersi. 
Ir be palicijos neapsieina, 
Jaigu ne keli, tai nors vienas 

ateina,
Ba jaigu kerdžiaus ne butu 

Tai gyvuliai susibadytu, 
e • #

Vienoje vietoje Skulkine 
inkurtuves atsibuvo, 

Sveteliu daugelis pribuvo, 
Alaus buvo ir munszaines, 
Gere vyrai ir mamutes.

Kada viską iszgere, da 
d augiau u žs i n o re jo. 

Pinigus tarp saves sudėjo, 
d r nežino del ko 
Buizos neparvilko.

Isz to pasidaro musztyne, 
Kulokai darbe buvo,

Tuoj antakiai pamėlynavo, 
Skribliai ant gaivu subruko, 

Kiti per duris iszsmuko, 
Namon parpleszkejo, 
Kėlės dienas stenėjo.

Argi ne gražus, 
To k is balius ?

Didvyriui 
atsiejo

J

1

J

lu. Inrankiai ir reikmenis ukiu 
vartojimui pradėta vėl pirkti 
visoje szaly, kas priduoda daug 
reikszme abelnai biznio gero
vei.

Ūkininkai gauna geresnes 
kainas už savo produktus, ne

per praėjusius 
penkis metus. Abelnai skai
tant kainas už Spalio menesy 
kainos sieke 
sulyginus su 138 nuoszimcziais 
už Spalio menesy 1924 metais. 
Tikra reikszme szio kainu ge
rėjimo aiszkiau suprantama 
palyginus ukiu produktu kai
nas su neagri k uit urinlii pro
duktu kainomis. Ukiu produk
tu kainu pirkimo jėga pakilo 

iki 87 Spaiio menesy, 
siekdavo

gauna

gu bile kada 
metus.

?

143 Diioszimczius

nuo 66, 
kuomet priesz k a ra 
100.

Nevisiir lygiai užderėjo. Ne- 
kuriose vietose palietis labai 
bloga. Kitur užderejimas geras 
ir kainos didesnes negu kada 
vra buvę nuo 1920 metu. Sziau- e 
rineje South Lakotos daly ir 
siekiant iki Rockv Mountains 
lietaus nebuvimas labai suma
žino javus.

vai, jai net <>•, 
r>.

kuni-

Keli kumeliai Washingtone 
gyventi susitaikė,

Tai nežinau, kaip juosius 
Dievas laike, 

y

pasėta, bet

Bulviu buvo 246,500,000 bu
szeliai ir tai mažiausis skai
ezius nuo 1919 metu, ir sulygi
nus su gyventojais, mažesnis 
negu tu metu užderejimas. Tas 
trukumas pakele bulviu kai
nas. Mažiau užaugo dėlto kad 
mažiau setą, nes per pastaruo
sius melus dideli užderejimai 
davė mažas kainas, ir buvo 
daug pragaiszties nuo suszali- 
mo, kuris atsitiko kol dar ne
buvo iszkasta. ‘

Saldžiųjų bulviu uždereji
mas siekia tik 81,100,000 bu- 
szeliu. Buvo daug
del sausumos tegauta tik 80 
buszeliu nuo akro, 
pereitus metus tai 
žiausis užderejimas per 15 me
tu.

Kalnu valstybėse ganyklos 
labai gerai stovi, ir geru gyvu
liu reikalavimas žada labai ge
ra ateiti. Aviu ir vilnų kainos 
\ ra dideles.

Vaisiu ir daržovių produkci
ja vidutine. Kainos 
negu pereitais metais 
kuriu produktu buvo pervir- 
szis.

Obuoliu iszveszta 
szalis du syk daugiau negu ki
tais metais. Vaisiu ir daržovių 
augintojams, pastarieji metai 
finansiniai buvo geresni negu 
kokiais kitais metais.

Iszskiriant 
buvo ma-

didesnes
nors lie

in kitas

F.L.I.S.

TEISYBE PASAKĖ.

jie pamate kad tai buvo ta pa
ti ju gražioji Ryta!....

Sunku apsakyti koks buvo 
abieju kunigąikszcziu ir Rytos 
nusistebėjimas kada visi 
vėl pasimatė ir susiejo!

Ir kas butu galėjos tam tikė
ti :

Kunigaik ztis Aistris 
vykdamas n kara ant ilgo lai
ko, paliko ja valdove savo pi
lies, prižadėdamas sugryžtant 
parvežti jai dideles dovanas; 
Ryta tikėjo jog Taira jau din
gės; Taira per kunigaiksztiene 
Leda intikintas irgi mane jog 
Rytos jau nėra tarp gyvųjų, o 
visi jie dabar susidūrė gyvi ir 
sveiki....

Aistris labai nusiminė 
godos priesz savo broli,
del Rytos jis buvo ji pražutin 
nustūmęs, kad ,dol merginos 
jam mirties linkėjo..

Ryta irgi jautėsi 
nęs tuojau jai užėjo

juk Aistris su

isz-

isz
kad

nesmagi, 
mintis

apie Leda — 
gryžes ir sugavės savo paezia 
jam. teip vikriai meluojant apie 
Ryta, norės ją- nubausti. 

■mm • 1 "'."<4 a *

Taira, atsiminęs’ kaip jis Ry
ta tada mylėjo ir kaip ji jo 
■■4' * 4 ' j'1.' t ’ ' ■ *• ■ V» ’’e ’

vv
ras, ir asz tave labai myliu. 
Nepriderejai tu in ja žiūrėti, 
bet jos akys tave pritraukė 
prie jos ir del jos tu liepei net 
savo kūdiki nužudyti!

Abu kunigaikszcziai nulin
do. Aistris lindėjo isz savo klai- 

savo 
gai

lėjos, o piktinosi savo baisiu 
darbu. Taira gailėjosi toki at
sitikima iszgirdes, kad jo bro
lis teip per savo paikumą pa
daryt galėjo.

Kunigaiksztis Aistris kiek 
atsipeikėjo ir tarė:

— Bet Ryta yra gyva ir ji 
pargryžta in musu dvara. Tuoj 
mes iszeisime ja sutikti.

[TOLIAUS BUS]

dos kad liepe užsmaugt 
kūdiki ir dabar didelei jo

. Niekas neali būti palyginama, kaip 
(įtrynimas su geruoju, senuoju

Pain-Expelleriu
Kai tik pastebit apsireiikimg islčlo, 
tuojaus naudoklt garsų namini 
pagelbinink#. f 
komplikacijų.
3Sc Ir 70c vaistinėse.
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Vieni gere, kiti guli 
Kiti bulves skuta,

Kiti vela, einiki lupa.
Kaip toki gyvuliai gali 

gyventi,
Kad skaitymu ne nori užsiimti

Jaigu broliuk paeziuotis 
kada norėsi,

Tai su viskia nieko ne 
padarysi;

Ba tai dalykas svarbus, 
Tai turi būti blaivus.

Kazirninkas su vienu
apszviestunu,

Vienu mandru vaikinu, 
Pas mergina nusidavė,

Ant keliu kvortų viskes davė 
Mat norėjo apgirdyti,

O paskui be užsakų Veselka 
padaryti.

Daug apie tai nedainuosiu, 
Tiktai trumpai pasakysiu: 

Turėjo nuo aukszto pleszket 
Net szonai pradėjo braszkot

Kaip su lazda vieszino, 
Ir dovanas davinėjo.

Argi girtuokliai gali ka gero 
padaryti?

Argi gali žmoniszkai in pora 
sueiti.

Liūdni sutvėrimai, 
'Tieji girtuokliai vaikinui.

Ant sziadien užteks,
Ba dediene rėks,

Jog pas jaja neatsilankiau, 
Labas dienas nedaviau.-

i

1

Tas pats atsitiko 
toje daly siekiant nuo Ohio 
valstybes in pietrytus Atlanti- 
ka. Nekurtose sziu daliu vieto
se, sausuma padare tiek pra- 

3, kad ūkininkai turi 
pakensti visus sunkumus kurie 
pripuola kuomet beveik visi 
javai neužauga.

Iszskyrus tas 15 valstybių 
kurias sausuma liete, javu už
derejimas 1925 metais, buvo 
geras, bet nebuvo užtektinai 
didelis, kad sulyginus ju suma
žinimą, 
lims.

Žieminiu javu augintojams 
szie pastarieji metai pridavė 
daug nusiminimo. Buvo labai 
daug prisėta bet netikusios oro 
aplinkybes sunaikino apie 
10,000,000 akru, arba 22.5 nuo- 
szimeziu viso sėjimo. Paskuti
nis užderejimas davė tik 12.7 
buszeliu akrui, ir tai yra ma- 
žiausis skaiezius nuo 1904 me
tu.

Pavasario javai iszkarto 
daug žadėjo, bet ir tie tedave 
tik 133 buszeliu akrui.

Skaitant žiemos ir pavasario 
javus, szioj szaly užaugo 697,- 
000,000 buszeliu arba 175,000,- 
000 mažiau negu pereita meta. 
Tai buvo mažiausis uždereji
mas nuo 1917 metu. Sulyginus 
su gyventojais, tai buvo ma
žiausis nuo 1890 metu.

Komu užaugo 3,013,000,000 
buszeliai ir buvo ketvirta da
lis daugiau tiegu pereitais me
tais, ir buvo geresnes ruszics 
negu tie kurie užaugo per per
eitus ketverius metus.

Avižų užaugo 
buszeliu ir 
buszeliai, ir 
szimeziu ir

Kranas. — Rytoj turėsiu si
dabrine veseile su mano boba.

Vincas: — Tai ne tiktai tavo 
pati ba jodinėjo ant tavo 
sprando 25 metus.

$1,000 TIK UŽ 60c.

gaišaties

sausumo siektoms da

ja va i

buvo 11 nuo- 
uuoszimcziai 
jienkiu metu

1,470,000,000 
miežiu 227,()(10,000 
tai 
25 

virszaus pereitu
užde re j i m<».

Szieno 1925 melais 
98,100,000 tonu 
sis skaiezius nuo 1918 metu.

Vatos užderejjmas siekia 
5,386,000 pundu ir lyginasi su 
užderejimais 1911 ir 1914 mo
tais,
džiausiu. Nuo 19|4 metu nebu
vo nei vieno toki0 užderejimo.

Semenn užaugo 22,300,000 
buszeliai ir tai yra mažiau ne
gu pereitais metais, • isz prie

šėj imo, bet

užaugo 
ir tai mažiau-

kaipo vienas isz trijų di-

žastios mažesnio

* Ik < V t,! > , .. "» "" 4 , ’ : ■1U -i"

KANT1CZKOS arba giesmių ’ knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke |1, 

J' J 4 'Ik .

Su goresnei* apdarais, preke $1.50 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.»

MAHAJJO Y CITY, PA,

užderejimas buvo 50 nuoszim- 
cziąis dauginus negu per per
eitus pepkis motus.

Grikai gerai užaugo ir ryžiu 
u'žderojimas^nei’a daug mažes
nis už kitus metus. Rugiai, bu- 
rokai ir dobilai gerai užaugo.
uis už kitus metus. Rugiai, bu-

Atsiunsk mums 60c ir gausi mūra 
stebuklingu žolių vertes tukstanezio 
doleriu. Ka tas tūkstantis doleriu 
Žmogui reiszkia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei viduriu su
gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir invairiu nesmagu
mu apimtas. Jeigu tokiam žmogui ir 
auksini kaina parodytum, tai jam ma
lonesne butu sveikata, negu tas auk
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi anas 
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistžoliu, ka- 
rio» jum. «urr.iin. ajeikate.

Vaistžoles yra nuo sekanezin lipi: 
viduriu užkietėjimo, skilvio namail- 
mo, nenoro valgyt, etrenu ir peeafa 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunak 60c, tai gauiri 
vaistžoliu nuo bile vienos virszuj pa
minėtos ligos. i

Jeigu kenti nervu suirimą, galvbd 
skausmus, užima ausyse, nuomanų 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c ir gausi 
musu gausius vaistus, taip vadinamoj 
“Nervu Preparatas.” Nervu liga ynj 
labai blogas dalykas, bet musu Ner
vu Preparatas užbėga tai ligai kalbi 
ir suteikia žmogui ramuma.

Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu mu
su žolių ir knygų katalogo. Reikalin
gi musu žolių pardavinėtojai yiraara 
miestuose. ..MKi

patrūkimo,

M. ZUKAHTS,
25 Gillet Rd. Spencerport. N.Y. -

Liotuviaskna Graborius

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius parai 
naujausia mada ir mokslą. 

Prieinama prekes. r
516 W. SPRUCE STR., 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonas 149

CAPITAL STOCK 1125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokame 8.ežia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride* 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikale su musu 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelis.

IL BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Praa.
J. E. FERGUSON, Kaa.

i
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ŽINIOS VIETINES
• >— Romeliai neturėdami pi- 

l)į^u laike straiko, pradėjo in- 
silaužinet in žmonių namus su 
tikslu apvogimo. Ana vakaru 
norėjo insigauti in narna ant 
F. Pine ulyezios, bet kas tokis 
juos iszbaide.

— Pona's .Juozas M orka i t is 
kėlės dienas adgal paslydo ant 
ledo arti namo ir skaudžiai su- 
aim|tsze. Gydosi namie.

Trys vaikai Guli k, Ju- 
ra^ik ir Quick insilauže in 
Georgio aiskrymo sztora pasi
imdami tavoro ant sziinto do
leriu, bet likos susekti per de
tektyvą ir sugražino pavogta 
tarora.

— Lai visiems Dievas atly
gina kurie dalybavo laidotuvė
se musu sūnaus ir brblio a.a. 
Aleksandro Kutkaucko, kurio 
laidotuves atsibuvo Panedelio 
ryta. Taipgi visiems tiems, ku
rie paaukavo puikius žiedus, 
vainikus ir bukietus ir Eagles 
kupelijai už palydejima velio
nio su muzika, kaipo giminėms 
ir pažystamiems už dalybavi- 
ma laidotuvėse, ir Szv. Kažan- 
c'Ziaus Draugystei. Visiems su
deda szirdinga aeziu —

Rutkaueku szeimvna.

— Jurgis Vai: keviezius, 45 
metu, gyvenantis pas Petra Po
vilaiti, 1239 E. Centre ulyezios, 
likos užmusztas per Readingo 
truki 7:35 valanda, Utaruinko 
vakara. Nelaime atsitiko arti
moji* 11(H) <kvero ant E. Rail
road uli. Vaitkeviezius taja 
diena rinko anglis ir ėjo namo. 
Paliko paezia Lietuvoje. Isz 
pradžių negalima buvo sužino- 
ti'kas tai per žmogus, bet salu- 
ninkas Aidukaitis pažino už- 

žine graborini 
užsiėmė

I aet n v oje

musztaji, davė 
Traška lieku i 
laidotuvėms.

Kas mus daugiaaše nužemi
na kad jaigu Lietini patinka 
kokia nelaime ir mirszta isz pa
prastos priežasties ar buna už- 
tnusztas, tai Angliszki laikrasz- 
cziai tuoj raszo, kad buvo gir
tas, bet tegu! kokis A iri szi s su
krinta ant kelio ar buna už- 
musztas Imdamas tikrai girtu, 

mi-
Laikas

kuris

tai laikraszeziai raszo buk 
re nuo szirdies ligos.
priesz tai ujyirotestavot priesz
tokius skelbimus ir paniekini
mą Lietuviu.

>akyta kad ket- 
are>zt a vot i 

du vyrai kurie kasė anglis isz 
vieno bru>to East gale miesto. 
Kada kompanijos policmonas 
bando juos suimti,, vienas isz 
vyru iszt rauke revolveri 
korszino jin nuszauti. Ant g
abudu likos suimti ir nusiusti 
iii Pottsvilles kalėjimą.

— .Xia 
vergo n ta likos

ir 
alo

mus. Pigia use 
pas

— Bedarbe ir pigumas tę
sęsi toliau. Rukvta hame 25c. 
Szvieži szolderiai 20e. Galvie- 
na del virimo 15c. Del zupes 
12c. Pork czaps 29c. Czuk ros t 
20e. Mes savo prekes gvaran
tuojame, patarnavimas manda
gus. Orderius pristatėm in na- 

ir geriause tik
P. J. Ku'bertaviržiu 

600 W. Pine St.

> PARSIDUODA FARMA.
, Gera farma 92 a keri u, puse 

mylės nuo New Ringgold, Pa. 
8 ruimu namas, didelis tvartas 
ir kitoki budinkai. Žeme gerai 
apdirbta, daug visokiu vaisin
gu medžiu. Visi budinkai ge- 
rąm padėjime. Du szaltiniai ar
ti tvarto ir geras szulinis prie 
namo. Parsiduos 
arba tik žeme.

H. J. Nester,
New Ringgold, Pa.

ANT PARDAVIMO '

su gyvuliais
(F.16

į1 Box 31 ------

Nauji namai Frackville, Pa. 
I*l*pke $4^00 ant lengvu iszmo- 
keacziu. Teipgi lotai minėtam 
mieste. Apie daugiaua dasiži- 
nokite ant adreso, 
t* V. Lapinskas

601 W. Mahanoy Avė. 
Mahanoy City.Itt)

SHENANDOAH, PA.
— Sudže Bergeris terp ki

tu nesutinkamųjų vedusiu po- 
Juoza 

paežius Lau-
Karonkevicziu 

Onos;

relių perskyrė ir szitas: 
Sabalu neką nuo 
ros; Antanu 
nuo paezios Onos; Mikola 
Markevicziu nito paezios Anta
ninos — visi isz miesto.

f Daratele,
m v lema dukrele Jono Valoniu 
14 S. Bridge uli, mirė Nedėlios 
ryta nuo uždegimo plaueziu. 
Veliones motina po tėvais va
dinasi Ona Zablaekiute. Lai
dotuves atsibuvo Seredos rvta 
su bažnytinėms pamaldomis.

Daug žmonių, ypatingai 
singeliu iszvažiavo kitur jesz- 
koti kokio 
Praeita ir

16 menesiu,

nors užsiėmimo, 
szi ta sau vai t o keli 

szimtai apleido miestą. Dauge
lis iszvažiavo in Pittsburgo ap
linkines.

Lietuviszkas Pasilinks
minimo Kliu has, szimet pa
rengs dideli pokyliu ant Mahe- 
rio sales 8 Februariaus. Szi
met i>z priežasties straiko in- 
žanga bus tiktai penki doleriai. 
Daugeli sveeziu ketina pribūti 
isz visu aplinkiniu.

Ugnis kilo tvarte Petro 
Raulinavicziaus ant Washing
ton ulyezios. t gnagesiai turė
jo sunku darba gesinime, 'kvar
tas prigulėjo prie Vinco Leva- 
navieziaus. Bledes padaryta 
ant keliolika tukstaneziu dole
riu.

Koras pagiedo
ki i neles ir pasilinks-ir pasilipk

— Praeita sanvaite Lietu- 
viszkas bažnytinis koras kurio 
vedoju yra vargonininkas prof. 
Žemaitis turėjo savo iszvažia- 
vima pas farmeri Kuraucka in 
Brandonville, 
jo kėlės <
mino puikiai, nes musu tautie
tis Kurauckas yra svetingas 
žmogus todėl 
karaliszkai.

-- Anglckasiu prezidentas 
aplaike milžiniszka priėmimą.

girdėjo 
jojo kalba apie straika ir kodėl 
operatoriai nesutiko ant pa
duotu iszlygu.

t Juozas

Tilksta neziai

il’
yra

k orą pr iėmė

žmonių

Baubas 
va kara

mirė1

Utaruinko vakara namie po 
214 S. Ferguson ulyezios. Pali
ko paezia ir dvi seseris Lietu
voje. Prigulėjo prie Szv. Jur
gio <1 ra ugy si ('s. Laidotuves at
siims Panodelije 
nems pamaldomis.

su bažnvti-

South Chicago. — Oras pas 
mus pm et inas, darbai 
eina fabrikuosią, 
neszlekta, tik South daliję Lie
tuviai labai gyvena apsileidi- 
mia, be jokio draugiszko kru
tėjimo — visi apsnudia ir nėra 
jokios vienybes. Nors cze turi
me tris draugystes, bet ir tos 
vos laikosi ant kojų. Parapijos 
reikalai visai mmmukia, bažny- 
ezia visai griūva ir nesirūpina 
musu dvasiszkas vadovas apie 
nieką.

gerai 
užmokėsi is

Mechanicsville, Pa. 
szi kolonija yra 
liai tarp Port Carbon, Pottsvi- 
lles ir Saint Clair, bet Lietuviu 

apie deszimts 
czionai 

isz
Middle-

A oi > 
ubai nuosza-

czionai gyvena 
szeimynu. 
daugiausia 
New Philadelphios ir 
porto, o dabar priguli prie Lie
tuviu Szv. Kazimiero 
jos Saint Clair.

Tūlas parapijos 
žinodamas k aid 

ten gyvena Lietuviu, 
Szventas Kalėdas sumanė 
petlioviauti 
pyragais, 
tuviu 
szioki-toki bizni. Kuomet atėjo 
tikrosios parapijos 
muzikantas,” 
aplankytus pirmesnio 
riaiis. Rot tai atsitiko 
vienoje Mechanicsville, 
Palo Alto panasziai.

Isztikruju negražu teip elg
tis inteligentui žmogui ir dar 

turėti

Tūlas 
muzikantas, 
ten gyvena

r

SZTAMAS EROPLANU KURIE ISZLEKS IŽIEMINI POLIU.

naudos orop'bvnus sztamo Fokker, po va-
‘S

Ant nulekimo in Žiemini Poliu, ekspodicije 
dovysta pulkininko Wilkins isz Australijos. Kelione praside 
kos. Milkins ir B. Morduyn pe ržiurineja padirbta (*roplana kuri užbaigė fabrikas llasbrook

Moreziaus menesije isz Alas-

Heights, N. J. Žemiau parodo kokia kamera naudos ant nutraukimo paveikslu, kada atlėks
ant Žieminio Poliaus.

TIKĖK AR NETIKĖK!

*

PAJESZKOJIMAI.
Pajeszkau Juozo Barczaucko 

isz Kaimo Red.,. Gapres para])., 
Kinkiszkio kaimo. Mete 1922 
gyveno So. Bostone, Mass, da
bar nežinau lent buna. Pajcsz- 
kan ir dauginus pažinstamu isz 
to kraszto. v

J. Balt rush a t
Box 204 Collinsville, Ill.

Lietuviai 
apsigyvena

parapi-

4 i Dievo
y y

priesz
“pa- 

szventais” su “
Na ir aplanke Lie-y y 

stabas padarydamas

Dievo 
rado jau žmones 

petlo- 
ne tik 
bet ir

4 4

iHI M
r "r r

I
3 .

KINAI
Priesz Kristaus užgimimą

Kinai buvo viena isz apszvifes- 
cziausiu tautu. Jie geriause ap
dirbo žeme, pas juos buvo la- 
biause iszsiplatinus pramonijtr,!

I A Jb a -b. JL . ■«

Pajeszkau mano tikro brolio 
A n t a no Staiknevieziaus. 
laika gyvenome drauge po tam 
pra.siszalino ir iki s/iam laikui 
nieko apie ji negirdėjau. Tegul 
atsiszaukia ant adreso.

Ambrose Stakncviez 
Route 2 Canton, Ill.

Ilga

Pajeszkau Pranus Mierkavi- 
cziutes paeinanti isz Suvalkų 
Red., Kalvarijos Apskr., Kros
nos Gmino, Ramanavo Kaimo. 
Seniau gyveno Girardville da
bar nežinau kur. Tegul atsi- 
szaukia ant adreso.

Juozas S vi torius
100 Newport Ave., 

Alden St a., Pa.

lt.

t

vakari', 
pas V. 

mėsininką, 
paprasze 

.*■ za 1-

Brooklyn, N. Y. — Sausio 16 
d. Szesztadienio vėlai 
tęva vyrai i n s i bruko 
Alekna, biznierių 
65 Union A v., ir
“czep.su.” Tam inejus iii 
dykla mėsos paimi, tenai sulin
do ir tie vyrai, kurie revolve
rius atki.sze, pareikalavo pini
gu. Jie mate, kad 
buvo inmuzta apie $300. bet 

apie $75.

l’i iesz szliuba jaunikaitis rū
pinasi idant jo mylemos tėvai 

kada papra- 
szo josios rankutes; po szliu
bui \ ra piktas kad jam pasakė 
“Teip.

nepasakylu “ N t

Priesz szliuba 
gyvent i be josios; po 
negali gyventi su jaja.

* *
Priesz szliuba

jisai negali
szliubui

| ? • i i • ___ .• KL*» *

jie iszmislijo raides, kurios ir 
po sziai dienai vartojainOs 
spaudoj, ko pas kitas tautas 
tame amžiuje nebuvo ir daug 
kame tuomet Kinai stovėjo 
augszcziau už kitas tautas. ,

Bet dabartiniame laike Ki
nai laikomi už viena isz taip- 
siausiuju tautu, 
kaipo in puslaukinius žmones.

vartojataos

in juos žiuri

Priežastis tokio atsitikimo 
nuo kitu szaliu, tai ta, kad Ki
nu labai nepatogios rybos sli- 
sinesziinui su tolimesnėmis 
tautomis.

Vidur-amžij, kuomet dar ne
buvo geležkeliu, viena valstija 
su kita dažnai susineszdav.o 
vandenimis, Kinu-gi rubos, tai 
daugiausia sausuma, geležke
liu neszant buvo sunk n kur 
nors toli nukeliauti, beto ir su- 
lyg ju iszdirbtosios tikybos, in 
savo žeme draudžiama insi- 
leisti svetimtauezius ir patiems 
ka nors nuo svetimųjų priimti.

Viduriniuose amžiuose nota 
tie susineszimai vienos szaliės 
su kita buvo grynai pirkliszki 
teeziaus jie svarbu role sulosze 
žmonijos apszvietos dalykuose.

Mainvdamiesi 
pirkliai pastebėjo ka nors sve
tur geresnio, tuoj, pargryžo sa
vo szaliu, stengdavosi tai in- 
vvkdinti. Net buvo tokiu atsi
tikimu, kad ir tikybas priimda
vo nuo kitu, arba sumaiszyda- 
vo su savo.

Kad geriau 
kaip žymiai veikia tie susinu-

su

*

Jaigu kas turite du arba tris 
vaikus, nuo 10 metu ir dides
nius, kokia naszle ar naszlis, 
kuriam'sunku užlaikyti vaikus, 
tai asz imsiu ant auginimo. 
Praszau atsiliepti ant adreso.

S. R. Naujalis
R.F.D. No. 2

Woodstock, Vt.

kada jisai isz- 
važiuoje kur, tai ji rūpinasi ir 
verke kad pas ja neraszo kož-

J
randėsi i^z na-

y y

• 1 *

* # #

1 Tiesz szliuba ji gerysi kad 
jis turi puikius plaukus, bet po 

Užkabinę szliubui da daugiau gerysi jojo 
Alekna, szaldykloje, jie pabėgo plaukais, nes saujomi 

,|H.

redžistery,
ra-

na diena; po szliubui ji sako 
kuom ilgiau

mu, t tumi geriau.
l i t.8) prekėmis,

4* i
do tik

tek si kebe.

Wehrum, Pa. — Pas mus ka
syklos dirba gerai ir darbinin
kai uždirba gerai — kaip kat- 

dau- 
Visi

rie po szimta doleriu ir 
giau kas dvi sanvaites.
yra labai užganadyti i<z darbu 
ir geru laiku. Žmonelei gvvena 
sutikime o jeigu katras ir 
siverda del saves ramvbes

savo

isz- 
tai 

tik jdel savo pareikalavimo; 
padainuoja kėlės Ru'siszkas ar 
Jjcnkiszkas daineles ir vėl mal- 
szu. Lietuviu czion randasi 
pusantros szeimynos ir keli pa
vieniai. Pribuvusiems yra dar
bu užtektinai, koki kas sau pa
reikalauju.

“Dievo muzikantui,0 
tokia godulysto bėgti in kitas 
parapijos kalėdoti su plotke- 
lems ir lysti už akiu savo

Mekanikas.ldraugui,

4 4 Girios Vanagas.

Tamaqua, Pa.

? y

I ’anedelio 
ryta apie 3:15 valanda, nuo iu- 
kaitusio peezians užsidega 
mai prigulinti prie Jono Karn- 
žo ir Motiejaus Pikulio, tam 
paskutiniam kilo ugnis. Karu
žų szeimvna iszvažiavo kitur 
laiko straiko, bet paliko forni- 
ezius namie,
dės ant $1500. 
dare bledes ant $10,1)00.

na-

paueszdanii
Viso, ugnis pa

MOTIEJUS MIRĖ.

s iszrau-

* * 4

Priesz szliuba jisai laiko jo
sios rankute lyg antrai valan
dai po pusiaunakt. Po szliubui 

laiko “.’•••”ranka 
ežiai valandai, bet pulruimije
tai pgi lyg t re

lorzant nokeri.

Priesz 
kad jo.sios

szliuba
akutes

*

jisai
žiba

mano
kaip

>
aku-

žvaigždes ant dangaus; bet p< 
szliubui užtemdina laistILS 
tęs su savo kumsztems.

4; *

Priesz szliuba jisai 
overkoti ant ranku kad pasiro 
dvi kitiems kad yra puikai pa
rodėtas; po szliubui apsi\’(‘lka 

gali 
lopus

liesZloje

in ilgiausi' overkoti koki 
nupirk! i idant paslėpt i 
ant sėdynės kebliu.

*

66

ble

F. W. S. B.

GUDRUS VINCAS.

Vincastarnavo pas viena 
kuris labai mėgdavo

Karta ponas

po- 
gerti 

prit ruko 
vyno ir pasiszaukes Vinca
ko:

na, 
vvna.

sa

parneszk
SZ1 —- 

Tik neuž-

— Už szi t a rubl i 
baltojo vyno, o sztai už 
raudonojo. Skubėk! 
mirszk!

Vincas iszbego, bet po kiek 
laiko sugryžo be nieko.

— Vincai, o kur vynas ?
Ponuli, rubliai sindmai- 

sze mano kiszcneje, ir asz ne
žinojau už koki rubli koki vy
ną pirkti. Taigi gal ponas atsi
minsi ir nurodvsi už koki rubli 
re i kia pirkt i balta vyną, o už 
koki raudona.

<5^5^

vyną,

GERIAUSIS LAIKAS.
Mokytojas. — Kada geriau

sias laikas obuoliams skinti !
szno pri-Mokinys. — Ka/da 

risztq.<yrrsargas miega.
. w i—rr—?--- r*—
■i JO TEISYBE.

Ji. — Jus sakote, 
pirma moteri, kuria

asz
jus kada 

nors bueziavote. O vakar Kai
man sgke, jog ‘ Pavasari jus 

ja bueziavote.
Asz kalbėjau

moteris, o Katre — mergina. 
/

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS ' L1ETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

re

Jis. — anie
4

Laidoja kunus numeireliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivjtžinčjimo ir t .t.
620 W. Centre St. Mnhanoy City, Pa.
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szimai vienos valstijos su kiia 
ir kokia nauda atnesza — pri- 
sižiurekim in musu kasdieniai 
gyvenimą. Žmogus iszkeliaves 
svetur, jei jis tik turi palinki-
ma prie geroves, tuoj priima 
tos szalies 'geruosius papro* 
ežius po draug, nusižiūrėda
mas in kitus, stengėsi tobulini 
ir savo geraises puses. In žmo
gų, besibaseziusi po pasauli,, 
dažnai sakoma: o, jis buvoti* 
nas, daug žinąs. Beto, in toki 
žiūrima kaipo in pavyzdi ir ki-

besi basezi usi po pasauli,

Mirė Motiejus, mirė 
Toki.s vyrukas 1‘ainas 
Ba už daug iszgere 
l’žmusze ji munszainas! 
Tegul turi gyvenimą amžina 
Sunkus akmuo ji slogina. 
Mirė Motiejus, mirė 
Jau guli ant lentos, — 
O kad kas užfundvt u 
Tai neatsakėt u stikleli 

vi rytos 
Ba Motiejus gert daug

mylėjo 
Ir už sztopa daug mokėjo.

Mirė Motiejus, mirė 
Draugai ji apverkineja 
1 r ant probibicijos 
Baisiai sabakineja. 
Ba prohibieije juos 

privertineja

y

y

5 
Kad laja munszaine goriuoju.
M iro Motiejus, mirė 
Kokioj jis dabar vietoj, 
Da galėtu gyvent ilgai, 
Ant szio mielo svieto, 
Ba miiuszaine bjauri buvo, 
Tad Motiejus greitai žuvo!
Mirę Motiejus, mirė 
Jau daugiau neatsikels 
Ba jau visas sustingo,
Prie lupu stiklelio nekels. 
O gaĮ sziadien džika szoktu, 
Jaigu’ guzutos jam kas duotu.

.L.. -F.W.S.B.
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Ziurflk
Raudona bulė yra ant

< I 
angliakasiams turi reputaci 
ilgaus nešiojimo per daugelį
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Paklausk Seniausio Anglękasio 
Kasykloje.

Negalima daug žinoti apie guuuį, į jį.
būdas pirkti gumines kurpes yra vardu pirkti

Ball Band” (Raudona Bolė) gumines kurpės 
į del rūšies ir 

metu. Paklausk V
bile angliakasio kuris jas nešiojęs, ir jis tau 
pasakys kad jos yra stiprios, dripos ir 
smagios.
Lengva jas pažinti kuomet matai, 
del raudonos boles.
kiekvieno čebato ir kiekvienos kurpės.
Čionais parodytos rūšys, Boot ir Hitniner, 
padarytos del sunkaus nešiojimo kasyklose 
Padarytos raudona, balta ir juoda spalva. 
Padai stiprus, drutus, kaip tik tau tinkami. 
Peržiūrėk juos kuomet kitą sykį nueisi į 
krautuvę.
Mishav/aka Rubber & Woolen Mfg. Co. 
460 Water Street Mi»hawaka, Ind.

“Namas Karia Išmoka Milijonus Del Rūšies”

t i stengėsi ji sekti. Tokiu bujdu 
gerieji paproeziai jau ir veikia 
ant aplinkiniu žmonių.

Ta pati regime ir susineszi- 
me valstijų.

Ne tai buvo Kinuose. Jie už
sidaro nuo svetimtaueziu, ne
turėdami nuo ko pasimokyti, 
taip ir liko bestovi ant vietos, 
tuom tarpu kaip aplinkines 
valstijos vis 
augsztyn.

Kare 1900 metuose, kuomet 
susitarė keletas Europos vals
tijų numalszinti už žveriszkua 
kankinimus krikszczioniu, ta
rytum pravėrė Kinams akis. .

Ikisziol Kinai rokavo save 
galingiausia ir apszvics- 

cziausia szali, laike kares pa
stebėjo", jog jie visame kame 
v ra atsiliko nuo svetimtaueziu 
ir nuo to laiko sujudo visi.

Tuoj isz Japonijos pasikvie
tė mokytus vyrus, oficieriiis— 
lavinimui kariumenes ir pradė
jo leisti savo jaunuomene in 
Europos augsztosnes mokyk
las. Ir per paskutinių^ 25 me
tus daug ko nuveikta pas Ki
nus. Užteks paminėjus, kad ju 
sostapylio Pekino, gatves buvo 
neiszgristos, neapszviostos/ o 
dabar jau iszgristo, elektriką 
apszvieeziamos.

Ne tik paeziame Pekine 'vis
kas gerinama, <bet ir visoj sža- 
lyj pakilo, pramonija, kultiita. 
Visur rengiami gcležkellai,

kilo augsztyn ir a

uz

rengiami gcležkellaij 
steigiamos mokyklos.

W. Szneideris ir Sūnūs
GRABEORIAI.

_____ '' *1
Patarnaujame simpatiszkai, 

mandagiai ir pigiai.
Automobiliai vestuvėms 

kriksztynoms ir tt
Bell Telefonas 90
91R V MA
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