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ISZ AMERIKOS
AIRISZIAI SKUNDŽE

VYSKUPĄ
AIRISZIAI PASIPRIESZINO 

VYSKUPUI KAD NORI 
PANAUDOTI JUJU 

PINIGUS.
I

Belleville, Ill. — Szeszesde- 
szimts szeiinynu Rymo katali- 
kiszkos hažnyczios Szv. Luko- 
sziaus czionais, užvede skunda 
prieszais vyskupą IL Althof 

Bellevilles diecezijos, ku- 
n/.drandzia

isz
riame uždraudžia vyskupui 
namloti 58,000 dolerius sudė
tus per parapije keliosia ban- 
kosia, kuriuos vyskupas nori 
sunaudoti ant pastatymo nau
jos hažnyczios.

Nesupratimas kilo tarp pa
ra pi jonu ir vyskupo kad tasai 
perkele kun. V. F. Ilartunga, 
prabaszcziu kuris pergyveno 
parapijoj 19 metu in maža pa
rapija Library, Ill.

Vyskupas padalino parapija 
pusiau, manydamas sunaudoti 
dali tuja pinigu ant pastatymo 
naujos hažnyczios. Parapijo- 
nai priesz tai pasiprieszino, už- 
vesdami skunda ir sudže II. F. 
Lili iszdave indžiunkszina del 
vvskupo kad pin'^u nenaudo
tu.

Parapija Szv. Lnkosziaus su- 
asįd(‘<la isz pncziii Airisziu.
SURADO “OLD GLORY” 

EROPLANO LIKUCZIUS. 
New York.
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TUNNEY APLAIKYS
MILIJONĄ DOLERIU
DEMPSEY $450,000 MUSZYJ 
KURIS ATSIBUS ATEI- 

NANCZIA SANVAITE.

Chicago. — Jau viskas pa
rengtas ant kovos tarp dvieju 
žandapiszkin Gene Tunney ir 
Jack Dempsey, ’kuri atsibus 
ateinanezia sanvaitia czionais 
22 diena Sept.

Tunney aĮjOaikys viena mi
lijoną doleriu o 
450,000 doleriu.
inuszio parsidavines nuo $5 lyg 
$40 o gal ir po daugiau.

Paskalas eina kad draugavo 
gembleriu pasinio Tunney mi
lijoną doleriu kad pasiduotu 
del Dempsio.

Czi’kaginei genibleriai 
garsino'kad turi rankosia mili
joną doleriu idant laižyboms 
dėt 7 prieszais 5 ant Tunney.

VYRAS APSUDINTAS ANT 
150 METU; MOTERE NORI 

PERSISKYRIMĄ.
Aurora, III. — Tvirtindama 

kad josios vyras yra nubaus
tas ant 150 metu in kalėjimą 
už visiškos apgavystes, todėl 
pati Williamo Newland, isz La 
Salle, užvedė teismą prieszais 

ivo vyra ant persiskyrimo kn- 
‘ ‘ ne'l jaszn i li

nes daugiau jojo nesitiki 
. Newland likos 

iszrnsUt kaltu 1922 mete ir tu- 
,res tiek metu atsėdėti kalėji
me už savo prasikaltimus.

POLICIJ ANTAS NUSZOVE 
SAVO DRAUGA.

Bluefield, W. Va. — Policl- 
jantas John L. Williams 37 
metu, nuszove ant smert buvu
si savo vada policijos Dow Dil
low, 40 metu, ant kelio prie 
Virginijos rubežians, kada sė
dėjo automobiliuje 
ežia Gertruda.

Dillow buvo vadu policijos 
Bluefielde po tam prohibicijos 
agentu. Nuo kokio tai laiko 
Williams nužiurinejo savo pa- 
czia kad ji apgaudinėja ir ant 
galo abudu užtiko automobi
liuje.

’kuri
)

Dempsey gaus
Ti kieta i ant

Si 
ris jai yra tikru 
ku” 
matyti gyvo.

Laikrasztis 
Daily Mirror aplaike telegra
ma isz St. Johns, New Found- 
land, bdk laivas Kvle surado 
ant mariu likiiczius suardyto 
oroplano 44
ana sanvaite iszleke in Rvma. 
Lekiotojo nesurado, nes tieji 
gal randasi aift mariu dugno.
MOTINA NUBAUDĖ ANT 

KELIU SAVO VEDUSI 
SŪNELI.

Atlantic City, N. J. — Kada 
jai sudus apreisZke kad nieko 
negali padaryti 15 metu šune
liui kad jisai pabėgo su Ludvi- 
ka Rapine in Elkton, Md., ir 
tonais likos suriszti mazgu mo
terystes, tada motina Gracija 
Finnesty paėmė tiesas in savo 
rankas.

Pagriebė sūneli Walteri už 
sprando, permdte ant keliu ir 
davė tidk 44blynu’’ per sėdy
nė kad sūnelis net apsiverke 
melsdamas medinos idant pa
liautu.

Sudže Smathers nesiprieszi- 
no tam ir tik szypsojosi kaip 
motina kopė bausme šuneliui. 
Sudže pasako motinai'kad gali 
porelių perskirt pakol da sūne
lis nedaeis 18 metu.
ISZEME ADATA ISZ

MERGAITES SZIRDIES.
Boston, Mass. — Daktarai 

stebuklingai iszgejbejo gyvastį 
penkių metu Mariutei Zutovs- 
kiutei isz Peabody. Daktaras 
Tucker iszeme ada'ta isz mer
gaites szirdies, kuri netikėtai 
insigavo in vidurius ir pervere 
szirdi. Operacije tęsęsi tiktai 
per 30 minutu.
ŽENKLAS ANT DANGAUS 

PERSPĖJO TVANA.
Jadkson, Miss. — Ti'k dabar 

bižinota nito nekuriu žmonių,Įapipleszdavo kambarius

ant kelio

a p-

su jo pa

blvnn

MOTINA APVOGĖ 18 NAMU 
IDANT PRIGELBET 

VYRUI ISZMOKETI 
SKOLAS.

Milwaukee, Wis. — Policije 
aresztavojo Edvardiene Ross, 
40 metu, už apipleszima asztuo- 
niolika namu in laika keliolika 
menesiu, o kada padare krata 
josios name, rado ten daugybe 
pavogtu daigtu kuriu verte 
daejo lyg keliu tnkstaneziu do
leriu.

Josios vyras labai mažai už
dirbinėjo ir alga neužtekdavo 
ant iszmaitinimo szeimynos, 
užmokėjimo raudos ir skolų, 
kaip policije vėliaus dažinojo, 
ant galo tiek užaugo -skolų, 
kad Ross’iene'nutare prigelbet 
vyrui per apiplcszinejima ar
timųjų kaimynu. Motore pa- 
naudojo sekanti būda: “
ateidavo prie kokiu duriu ba
ladodama ir’ užklausdavo ko
kios tai 44Mrs. Miner” bet jair 
gu niekas jai neatidarydavo 
duriu, o durys buvo atidarytos 
ir nieko nesirasdavo namie, ta
da nueidavo ant virszaus ir

nuo
visokiu brangenybių arba ka-s 
tik papuldavojn josios rankas.

Ant galo užėjo in narna po-

kada

NUŽUDĖ DUKTERS 
KŪDIKI, PO TAM

NUMĖTĖ IN KIAULIŲ 
TVARTA.

DAUG PRAŽUVO
MEKSIKE

VIETROJE
BAISI VĖTRA IR ISZKYLI- 
MAS MARIU; UŽLIEJO 

KELIS MIESTUS.
Greenville, Ohio.

Barney Vondehavei
—• Mrs.
55 metu, 

prisipažino policijai buk tai ji 
kūdiki

20 metu

J

nužudė ka tik gimusi 
savo dukters Onos, 
senumo.

Kode! taip padaro tai poli
cijai neiszaiszkino. Po grindi
mui motina užsmaugė kūdiki, 
baisei sumusze serganezia duk
teria ir i'szmetc isz lovos spar- 
dindama nelaiminga mergaite. 
Motina po tam nunesze kūdi
kio lavona inmosdania in duo
bia, bet vėliaus iszeme ir nu
nesze in kiaulių tvaria, kur la- 

sukandžiojo ir

Onos

voneli baisei 
sudrasko.

Motina, duktė Mare 18 melu, 
James Tunney, 52 metu ir Dell' 
Condon, 60 metu likos areszta- 
votais kaipo dalybaujenti toje 
bjaurioje žudinstoje.
kūdikio yra nevedus ir 
davė kas yra kūdikio tėvu.

Motina 
ncisz-

Paskutines Žinutes.
1, Port Carbon, Pa. — Prie- 

miestije Schoentown, kas tokia 
padėjo dinamitą po namu Jo
no Straucko, kuris likos smar- 
kei suardytas pgr eksplozije ii 
ugni.

II Mount Carmel,
Scott kasyklos, prigulinczios 
prie Susquehanna kompanijos 
iszgavo ana diena isz kasyklų 

augliu

Pa.

— d an-

J oh n 
savo

753 karukus 
giause ne kaip kada.

11 Altoona, Pa. — 
Azers, 66 metu, nužudė 
gera dranga Alberta Mock, 68
metu, už tai, kad jam neatida
vė 2 dolerius, kuriuos jam bu
vo paskolinias.

11 Pittston, Pa. — Jonas 
Gortecki, 42 metu, mirė ligon- 
bnteje nuo. sužeidimu kokius 
aplaike per automobiliu kuris 
in ji trėnke Forty-Forte.

U Glen Lyon, Pa. — Ketn- 
metu sūnelis V. Rogovicziu, 
mirė Nantiko ligonbuteje nuo 
sužeidimu per automobiliu 
kuris ji pataikė arti namu.

II Raverina, Italije. — Du 
žandarai likos sužeisti per Ko
munistą Missiroli, kuri policije 
nu'szove ant smert.

1( Chicago.
Utarninke czionais buvo 
karszta kad 14 žmoni u mirė o 
daug sirgo. Buvo 92 laipsnei 
karszczio, tukstaneziai žmonių 
vėdinosi prie ežero ir parkuo
siu.

po r

— Panedeli ir 
taip

PASIUTISZKA VĖTRA
UŽMUSZE DAUG 

ŽMONIŲ.

DAUG LIKOSI BE 
PASTOGES.

Nogales, Arizona, 
gramai pranesza in 
buk daug žmonių pražuvo per 
pnsiutiszka vėtra ir iszkylima 
mariu o tukstaneziai žmonių 
pasiliko be pastogių m i ėst uo
siu prie inlankes Tolinantepre, 
val'stijc Oaxaca, daugiau kaip 
tūkstanti, miliu tolumo. Vėtra 
buvo taip smarki kad mariu 
vilnis kilo ant szimto pėdu 
ankszczio užliedamas miestus. 
Daugiausia i nukentejo valsti
jos Salina, Cry ir Oaxaca. Ble
des daeis ant keliolikos milijo
nu doleriu.

NORĖJO UŽAKMENAVOTI 
SOVIATINIUS KAREIVIUS.

Vilnius. ’— Isz sargnamio 
Prndnik užteininta akyvas at
sitikimas ant Soviatines sza- 
lies rubežians. Artimoje rube- 
žiaus susirinko didele mine 
žmonių, tiksle atėmimo užimto 
pleciaus pey Soviatus. Taių
žmon'iu 'kilo inaiszatis ir Soviri- 
tijie kariuomene stengėsi isz- 
vaikyti mine žmonių panaudo
dami ant ju ginklus. Maiszti- 
ninkai. panaudojo akmenis su 
kureis sužeidė daugeli karei
viu. Muszije daug sužeista ir 
kelis užmusze.

DAUG ŽMONIŲ ŽUVO.

— Tele- 
ežio na i s

j

< (

ISZ LIETUVOS
SUSIMISZIMAS

TAURAGĖJ

39 METAS

ŽAIBAS UŽMUSZE 
SUSIPRATUSI LIETUVI.

Kulva, Jonavos vai.

4

Tokio, Japonije. — Arli tūks
tantis žmonių o gal ir daugiau 
pražuvo ant salos Kinshin, ar
ti miesto Kumamoto,’kada bai
si vėtra ir sukylimas mariu už
liejo 
tik

keliolika kaimu. Badai 
vienam miestelyje žuvo' 

apie aszluoni szimtai žmonių.
Nagasakoje ir Kumamote 

daugelis namu likos sukratyti 
per vėtra o ant salos Kinshin, 
ryžiu laukai sunaikinti. Kin- 
shin randasi apie 180,000 gy
ventoju. Bledes milžiniszkos. 
Aiszkesniu žinių negalima da 
dažinoti, nes vėtra nupnte te
legrafus, tiltus ir geležinkelius.

sės

Penki tnlkstancziai namu 
likos nuneszti per mariu vil
nis. Eroplanai nusiunsti in tai- 

vietas pranesza kad mate 
baisius reginius užlietus per
vandeni miestus ypatingai Ku
mamoto, kur apie 3,000 žmonių 
li'kos sužeist i o 800 namu sunai
kinti ir szimtai žmonių žuvo. 
Bledes daeis lyg'25,000,000 ye- 
nu (apie 15 milijonu doleriu.) 

Kojima-Machi, vilnis užliejo 
daugiau kaip .1,000 Isz 
kuriu puse likos nunezta per 
vandeni o daugiau kaip 300 
žmonių pražuvo. Yokohoma li
kos taipgi pataikinta per di
dele viesulą Ui arui nik o diena, 
kur padaryta daug bledes ir 
sužeista daugybe žmonių.

MAISZTININKAI ISZPLE- 
SZE KASA PASIIMDAMI 

230,000 LITU.

KELI UŽMUSZTI.

C1 • nzi u 
metu Liepos menesio 23 diena 
Kulvos parapijos Lietuvius 
isztiko sunkus smūgis: žaibas 
užmusze susipratusi Lietuvi 
ūkininką Antana Pili pa viržiu, 

Traku

!*»

d
kad kelios sanvaites priesz isz- 
siliejimą upes Mississippi, pa- 
teminta ant dangaus milžinisz- 
ka juoda k ryži u isz ddbesiu, o 
labiausia fenais, kur vanduo 
dau

"T
I

I

įauginusia buvo užliejąs ap- “J^fn 
JTSIMS&

licijanto, kuris girdėjo apie 
moteria klausinejanczia apie 

J|Įrs. Minejr”, pradėjo. Ja
įjir ..gąjo tfuyože ant

dideli tvanu. r t1

k >

į.i'įį'”

R

iHi ■

fel
S

Gyvas su nulaužtu sprandu.

.1

I &

Praeita meta nusilaužo sau 
sprandą Merill V. Beagle isz 
Rosemont, Va. Pi'rmiausia dak
tarai apdėjo jojo kaklu, in 
pleistorį ir laike per visus mo- 

hail,dflbar padirbo jąiri gc. 
vilti

STAUGIANTIS IR VIESU
LINGAS VELNIAS.”

Lvavas, Lenkije. — Kaimo 
Voroniakovia, kuris guli nuo 
czionais apie tris miles, kaimo- 
cziai kas diena girdi visokius, 
staugimus iszoinanczius isz po 
žemes artimojo kalno. Pagal 
apsakinėjimu kaimiecziu, tieje 
staugimai persimaino ant di
deliu dundėjimu, 
lia dideliu baimia visam kai
me. Gyventojai yra persiėmė 
baime taip, kad mano kad tai 
staugimai velniu po žeme. 
Daugeli žmonių isz artimu kai
mu patvirtino tuos nepapras
tus ūžimus, cipimus ir staugi
mus. Žinunai ketina suvažiuot 
in taji kaima tirineti priežas- 
te tųjų staugimu, nes mano, 
kad po žeme turi būti kokia 
upe.

SKENDUOLIS STOVĖJO 
VANDENIJE.

Jaroslavas. — Kensdamas nuo 
kokio tai laiko nuolatiniu 
skausmu galvos, sargas girriu 
Kaszyca, iriojo in artima prū
deli iszsimaudyt. Jo duktė Ju- 
lije, ganydama karves, patemi- 
no tęva stovinti prūdo be jo
kio krutėjimo, truputi pasi
lenkusi.. Kada ant jos szauks- 
mo nieko neatsake, klykdama 
nubėgo namo idant paszaukti 
brolius, kurie inejo in prūdą ir 
iszncsze tęva negyva. Daktarai 
nutarė kad Kaszica gavo stai
ga uždegimą smegenų, 
panorę po vandeniu iszplauke 
ir lavonas atsistojo vandenije 
kaip gyvas žmogus.

KOLERA SMAUGIA 
KINCZIKUS.

Pekinas, Kinai, 
kuri jau užsmaugė szimtuš 
Kincziku kareiviu aplinkinėje

VICTOR F. LAWSON
Paczto Taupymo Sistemos 

Tėvas. — Rug. 9, 1850.

ku rie su ke

nes mano

kada

< <w» 'hfflH ’H“'***
s, policy^ kur priu vi^kolprisi-Į lūžinius kamantus i

% V r* * •4\r»

Victor F. Lawson, kad nors 
nelaimi gerai žinomas, buvo 
garsus žurnalistas. Per ilga lai
ku jis dirbo prie Chicagos laik- 
raszcziu.

Lawson gimė Chicago j Rug
sėjo men. 9d. 1850m., ir užibai- 
ges gana gera mokslą, stojo 
dirbti tėvo spaustuves sza'pej. 
1875m.
pasirodė

Chicago Daily News 
Chi vagoje. Pirmas 

metas -buVo labai sunkus ir 
laikrasztis vos ti’k iszgyvono 
vienus metus. Bet sekancziais 
metais Lawson, su draugu Mel
ville Stone, nupirko laikraszti. 
Melville Stone neužilgo parda
vė savo dali lir prisidėjo prie 
Associated Press. Lawson per
savo lai’kraszti pradėjo kova 
priesz visus neteisingus politi
kierius ir politikierių neteisin
gus darbus, tie politikieriai lai
kas nuo laiko kon’trolavo mies
to valdžia, Jis nenuilstaneziai 
dirbo del “Chicagos labo, prie 
szios kovos prisidėjo ir Chica
go- Tribune.

Kiek metu vėliaus, Lawson
' f , '

insteige Szviežio Oro Fonda 
biedniems vaikams, kad jie ga
lėtu karsztas vasaras praleisti 
toli isz miesto ant szviežio oro. 
Ir vėliaus, jo pastangoms, gy- 
dinyczia insteigta Chicagoje 
biedniems vaikams. Bet jo di
džiausias darbas buvo kova 
insteigimuli paczto taupymo 
sistemos. Ir jis dauginus prie , 1 • - ft« - '

v.

f

to prisidėjo negu bile kitas 
— Kolora, Amerikietis. Lawson buvo pui

kus biznierius. Kuomet jis mi
ro 1926m. jo laikraszcziai verti

Tientsin, lyg sritim.daikui už-' iki' '$19,000)0(M)bJiiM,ldĮ>'dii daug 
o pinigu i^ždnllinb it PrtNtVn 'iniusmaugė apie 300 kareiviu pinigu iSždalllno ir tvaNi^n uiu

Lietuvos Pasiimtinvbe Amo- 
rikoje, Washington, 1). C., pra- 
nesz, Rugsėjo 9 ryta Tauragėje 
kylo riauszes, kuriose dalyva
vo szimtas žmonių. Riauszinin- 
kai vadovavo paszalintas isz 
kariuomenes kapitonas Majus 
Social-Domokratas, Mikulskis 
mokytojas ir Soltanas. Vienas 
riauszininkas užmusztas, du 
sužeisti ir netikėtai užmusztas 
vienas leitenantas. Riauszinin- 
ku vadai pabėgo in Jurbarko 
miszkus su dviem szimtais tris- 
deszimts tnkstaneziu litu pa
grobtu isz Lietuvos Banko. 
Tauragėje suimta 60 asmenų. 
Padėtis atstatyta 
diena po pietų.

“Elta”
rages invykiams isztirti suda
ryta Komisija isz Pulkininko 
Korovos, Lipcziaus ir Girsztau- 
to. Vadas Mikulskis, policijos 
užkluptas nepasidavęs, nuszau- 
tas. Prie jo ratu pagrobta dvl- 
deszimt tnkstaneziu litu. Kre
tingoj trijų riauszininku bėgu
siu Latvijos sienos linkui susi- 
szaudant užmusztas Nuovados 
Virszininkas. Socialdemokra
tai Plecz’kaitis, Papiauskas ir 
kiti Rugsėjo devinta ruoszc 
puolimą ir Alytuje, bet nerado 
prijauezianeziu. Paplauskas ir 
Kedys pabėgo Lenkijon-. Gy
ventojai, pasipiktinę riauszc- 
mis, reikalauja kaltininkus tin
kamai nubausti. Tauragės dar
bininkai neprisidėjo prie rian- 
sziu. Suimta szimtas asmenų. 
Suimtųjų tarpe žvmus liaudi
ninkai: Kvieska, Žygelis, Pet
rauskas, Tomau, Bilduszas, ir 
Szvambarvs.

4

ta pa ežia

pranesza, kad Tau-

LIETUVOS SEIMO 
ATSTOVAI BĖGA 

IN LENKIJA.
Kaunas. — Du Lietuvos Sei

mo atstovai sziandie perejo per 
siena in Lenkijos puse, praszy- 
dami, kad jiems birt u leista pa
silikti Lenku teritorijoje, ka
dangi jie buvę priversti bėgti 
nuo valdžios persekiojimu. At
bėgusieji atstovai yra Kardys 
(Kedys?), žemes ūkio darbi
ninku sąjungos pirmininkas, ir 
Paplauskas, cenbralines darbi
ninku sąjungos pirmininkas.

Lietuvos valldžia emus juos 
persekioti del to, Ikad kai in 
Kauna atvykęs Albertas Tho
mas, prie Tautu Sąjungos esa
mo Tarptautinio Darbo Biuro 
direktorius, jam buvęs inteik- 
tas memorialas ’apie darbinin
ku profesiniu sąjungų padėti 
Lietuvoje. Po memorialo intei- 
kimo, tuojau pVasidojo kratos 
iraresztni, ir tas privertos juos 
bėgti isz Lietuvos.

Atstovai griežtai neigia, buk 
jie bege del pastarųjų neramu
mu Tauragėj, apie kuriuos ofi- 
cialine Lietuvos spauda mela
gingai skelbia, buk tai buvu
sios 'kotrinnistu riauszes. Jie 
sako, 'kad neramitmai Taura
gėje isz tikrųjų kilę del Lietp- 
vdš^miiiiėteMb pitnirtfiiikp Vol;’ 
/I/'wwi i»Ht G '1 1J11—: J Jo G

53 metu amžiaus, isz 
kaimo. Velionis mokėjo dirbt? 
akmeninius paminklus. Lais
vomis nuo ūkio darbu dieno
mis ir valandomis kaldavo ak
menis, tuo bud u pelnydavo pi
nigą sunkaus szio kraszto 
ūkio gyvenimo trukumams už- 
kaiszioti. O ūkininko ežia gy
venimas yra tikrai nelengvas: 
pernyksztis nederlius gyven
tojus buvo padaręs ko ne pa
vargėliais. Pilipaviczius savo 
pridurkiniu darbu gerėliau 
stūmėsi ūkyje. Savo nelaimes 
diena, kuria protarpiais linojo, 

puvažiavo in
apylinke parsivežti 

anksčiau pa si tramini u! poros 
akmenų. Begryžtant užėjo lie
tus ir velionis sustojo no pir
muoju pakeleje auksztoku me
džiu pasislėpti nuo lietaus, 
laibas trenke in medi ir nu
trenkė po juo buvusi ūkinin
ką. Žaibas apdegino visa kairi 
szona, keliose vietose padary
damas žaizdų.

I’ilipaviczius 
Žemiu

nuo

znka-
“po-

DARBININKU SUKILIMAS.
Telsziai. — Prie nebaigtos 

Telsziu gelžkelio stoties paska
tinki laiku dirba gana didokas 
darbininku skaičzitis ir veik 
visi atvežti isz Sziauliu. Rug- 
pjuczio 16 diena minimi darbi
ninkai be jokios priežasties 
pradėjo kabinėtis prie praei
viu ir juos rmiszti. Kadangi tai 
buvo turgaus diena, tai gero
kai kliuvo atvykusioms ir nie
ko nekaltiems sodiecziams. Tn- 
simaiszius policijai, muszeikos 
taip pat užpuolė policininkus 
ir du labai apmusze.

Visa laika muszeiko 
vo ir drąsino vienas kita:
kažem kak Szavli rabotajut ”. 
Dėkui energingam komendan
to p. Rusteikos insimaiszynmi 
visi muszeikos buvo aresztuoli 
ir incidentas, kuris buvo sukv
ies panika visame mieste, lik
viduotas. Reikia pastebėti, kad 
tarp mnszeikiu vienas kitas 
gal but ir buvo burnele trau
kės, bet girtu nebuvo.

Tardymas eina ir byla per
duodama karo teismui.

AMERIKIEOZIAI.
Virbalis. — Szia vasara i u 

Virbalio apylinke parvažiavo 
keletas Lietuviu Amerikiecziu 
pavieszeti. Pavieszeje tarpo sa
vųjų svecziai iszvažiuodami 
atgal nori palikti szioki ar toki 
atminima. Vieni perka savisz- 

kiti stato savo 
paini n-

savuosius

kiams namus, 
mirusioms giminėms 
klus, kiti pinigais 
apdovanoja. Keletas parvažia
vusiu davė bažnyeziai,
pamaldas atlaikytu už avo mi- 

o paskui

kad

na
mie vaiszinasi. Tas ir butu ne
peiktina, radus mirusius levus 
ar gimines, padaryti už juos 
atminima. Bet buvo atsitiki
mu, kad perdaug dideli triuk- 
szma padaro, kaip pavyzdžiu 
K., kaimo Amerikietis A. Ne
minint kitu vaisziu, vien uz 
svaigiuosius gorimus užmokė
jo per 1000 litu. Ar nebūt u ge
riau, jei p. A. ta tūkstanti litu
ku butu paskyros pavargė
liams ar sziaip kokiam labda
ringam tikslui, kaip kad pa
vyzdžiui Žydai Amerikieoziai 
padaro. Pereitais metais vie-

Aiwrik<$ Eų(K)O,,Wl» iipjacnms

rusins gimines,
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Lithuanian Legation, 
2622 16-th Street, N. W., 

Washington, D. C.

Lithuanian Consulate, 
21 Park Row, New York, N. Y.

Lithuanian Consulate, 
608 So. Dearborn St., Chicago, DI.
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Kas Girdėt
Szimet isz visu sklypu dare 

lenk t y nes su oroplanais per 
mares visu tautu lekiotojai, bet 
ne visi turėjo laja laime kokia 
turėjo I.imFbergas ir kiti. Sztai 
auj) diena iszleke isz New \ or- 
ko in Ryma trys lekiotojai su 
eroplann 
vo tikslo

“Old Glory”, bet sa- 
n<’|>asieke, nes turėjo 

žūti ant mariu.
Xuo Ajiriliaus menesio — in 

penkis menesius, pražuvo 
aszt noniolika lekiotoji),
kuriu raudasi dvi moteres.

net 
ta rp

Isz Lodžians danosza, kad in 
civiliszka suda atėjo kokia tai 
Belą Nievinrska melsdama su
do kad jai permainytu varda 
ant Bvrnard, paduodama prie
žastį kad janezesi, kad jiji yra

.w*r

i

/
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PIRMA ELEKTRIKOS
INSTEIGA AMERIKE

Rugsėjo 4, 1882im

UGNIS IR VANDUO

DARO MANIEVRAS SU NAUJU AUTOMOBILIUM.
Anglijo naudojo naujo budo ailtomoMlin laike* savo pas

kutiniu manievru Sallisbury 1 aukuosią. Automo’bilius pana- 
sziis in traktierių. Paveikslas parodo kareivius važiuojancziiis 
ant kariszko lauko su maskoms aut veidu lai'ke'bombardavi
mo joju su gazn.

vo drauge su Vdkiszkais kolo
nistais isz Vokietijos.

Žodis Kermoszius yra paim
tas isz Vokisz’koA kalbos

Kirchmnessc 
miszios), nes 
prasideda vo 
nyczioje, idant jomaUkas iszei- 
tu pasekmingai ir naudingai. 
Bet sziadien toki jomarkai ar
ba kermosziai persimame ant 
ai pušku, kur isz^kirent kelei
viu, atvažiuoja karabeluin'kai

i v i so k i perstatymai

4 4

Vok iszkoS
( bažny I i nes 

toki jomarkai 
su misziomis baž-

\yru o ue mo'terv. Jau nuo ilgo jr a(sj])nnn visoki j>vratalvmai 
laiko pradėjo jaust permaina j(|ant žnionjs pra|inksmint. Žo- 

yra isz Persiszko,savo lyties, kuri permaino jaja 
nu<» moteres ant vvro. Nusida- 
vus in ligonbuti, daktarai ne
mažai nnsistoliejo kada jaja 
peržiurėjo 'kad
sios lytis jiersimaine, o po ma
žai operacijai gales ir ajisipa- 
cziuot >n motoro. Sudas remda- 

ant daktaru j»rij)ažini- 
l»ermaine josios varda. 

Nieviarska nesenei užbaigi* po- 
liteknikiszka mokslą universi
tete Szvaiearijoj.

dis “ Bazar 
kuris reiszkia turgus ant kurio 
parsiduoda visokį lavorai.

11

is/tikruju jo-

inasis 
m o,

Ar žinote kad Amerike ran
dasi ežeras kuriame negalima 
nuskvns'i ! Yra tai didelis eže
ras vadinamas Salt Lake, vals
tijoj Utah, kuris turi j»enkis 
1 irkstanezius ketur-kampiniu 
kilometru dydžio, arba užima 
tiek, ki(*k keli pavietai, o tai už 

randasi dauglai, kad jame 
drusk(»s ir už tai ji jiramine 
Druskiniu Ežeru. Plaukentis 
žmogus j>o ta ežerą jokiu budu 
negali nnskeiist, nes vanduo 
yra j.er kietas. Žmones jilauke 
giliausiose vidtose kai|> korkai. 
Vanduo susideda isz 22 procen
to druskos.

Daktarai sziadien padaro tik
rus stebuklus. Argi kas girdėjo 
idant sena boba, turinti 65 me
tus pagimdytu pirmutini kūdi
ki ! Tik klausvkite:

Ligonbutejv daktaro Varono- 
v<>, ant Riviere, Prancijoj, da
ro tikrus stebuklus, kad se
nuosius pcnlirba ant jaunu ir 
priduoda jiems smarkuma jau
nųjų. Jau 1,200 žmoniu adgavo 

o tarp luju 
raminsi dvideszimts moterių, 
kurios troszko an'tru kartu tu
rėti ”gyvybia tarp rožių,” per 
ineziej)inima beždžion-'kos giles 
(glands). 'Uokia oj)eracije tu
rėjo praeita meta grotas Sall- 
btirn ir ponia Villantell. Jisai 
turėjo 70 metu, jausdamas kad 

ne

pajėgas .jaunystes, 
dvideszimts

gyvybia tarp rožių,

jau svietas jam nubodo il
tini visai vyriszku pajėgu, pa
sidavė ant operacijų 
būtoje susipažino 
ponia ‘ Villantell, kuri
panorėjo tureli 'karsztuma jau
nos merginos. Kada

s. Ligon- 
su 65 metu 

taipgi

PIRMA DARBO
DIENA

Rugsėjo Menesio Pirmas 
Pirmadienis.

Pirmas Rugsėjo menesio pir
madienis yra legaliszka szven
te bcvei'k visose valstijose. Szi
ta szvente pradėjo Knights of 
Labor (Darbo Vyeziai), pirma 
isz didžiuliu tautiszku darbo 
organizacijų Amerikoje. Pirma 
daibo dienos paroda laikytadienos
('entrales Darbo Unijos New 

Rugsėjo menesio 5d., 
Pastangos padaryt i 

pimpi Rugsėjo menerio pirma
dieni laiitiszka szvente 
de ir kitose valstijose. Oregon 
va 1st i ja,

York ’(» 
1882m.

pasiro-

1887m. buvo pirma 
valstija paskirti darbo diena 
legaliszka szvente. Sekancziais 
metais, keturios kitos valstijos 
šoko Oregon valstijos pavyzdi. 
Keliais metais vėliaus kiekvie
na valstija pripažino diena kai
po szvente.

TO HOLDERS OF

SECOND LIBERTY LOAN
4] PER CENT BONDS

EXCHANGE OFFERING OF NEW 
TREASURY NOTES 

------------- ft
Second Liberty Ixian bonds have been called 

for payment on November 15th next, and no 
interest will lx* paid utter that datc. 

Notice is aiv<’ii of a new < _
notes, in exchange for He*

4 *1 per cent Di

pasveiko 
nutarė abudu apsivesti ir da
bar Paryžius tiesiog apkvaito 
kada daginio kad p. Villantell 
ana diena pagimdė drūta ir 
sveika sūneli.

offering of Unltę<| 
States Treasury notes, in exchange for Second. 

' l ilxity Loan Converted 4 U per erti bont‘a. 
T he new noted will I* < In tea SeptrniberllL 1027, 
and will bear interest from that date at the rate 
of j*r cent. The notea will mature in ftvt 
years but may lie railed for redemption after 
three y< am

Interest on Second Liberty Loan Converted 
I per cent bonds surrendered and accepted in 
exchange will lie paid to November 15, 1927. 
The price of the new isaue of notra, is 100 Mr Hold
ers surrendeting Second Liberty Iamiq Convert
ed 4 14 per emit Honda in exchange will receive, at 
the time of delivery of the new notes, interest 
on suc h Second Liberty Loan Converted 4 H j>er 
cent bonda from May 15, 1027, to November 15, 

he premium on the new notes issued, 
of Second Liberty Iamui Converted

1027, lm» the premium on the new notee Utiued.
Holders of Second Liberty Ixxin Converted 

4 k l»rr c^nt bonds who desire to take advwntage 
of tnia opf>ortunity to obtain Treasury notea of

V uuo4.
n only fqr a limited

galo
o

the new iahuc, should arrange with their bank 
for vuch exchange at the ruirlieat poaeible date, 
as thin offer will remain open only f^r a limited 
period after September 15th. •

Further information may be obtained from 
banks or truat companies, or from any Federal 
Reserve Bank.

A. W. MELLON, 
Secretary of the Treasury.

Washington, D. C., September 6, 1927.

aa ttiia offer will remain uj

Further information may be obtained from 
I . ‘ ‘ ‘ ‘
Reserve Bank.

Sziadion nėr nei vienas di 
(triktas Suv. Valstijose, 
neturėtu elektrikiszkos jiegos 
szviesai arba maszinerijoms. 
Bet tik priosz keturias-dt*- 
szimts motu elektrikiszka joga 
visai nevartojama, 
elektriszka maszina, arba 
norator”, 
narna, buvo iszrasta ir

Kita karta pajūry j žvilgėjo 
kriksztoliniai rūmai. Juose gy
veno karaliene Ugnis. Liekna

Ii.

Žmones tiki, kad jaigu kas 
Kiikuh* zerkola tai per sejitynis 
metus turi negiliuki ir visokes 
nelaime.', bet 'kitaip buvo su 
garsingu aktorių Edmund (’a- 
rew.Kada po keturi u metu sun
kaus stėngimo gautis in kru
ta m uosius j ja ve ik si u s, ant
gavo maža role ir nusipirk 
sau maža zerkoleli, kuris kasz- 
tavo jam tiek, kiek geri jjietUM 
del vargszo.

Ant galo dastojo augszto 
laipsnio savo profesijoj, kad 
sztai netikdtinai susimusze ma
žas zerkolelis. Kas tokis jam 
pasakė apie nelaime kdkia tu
rės per septynis metus ir labai 
luom nulindo. Bet vos praslin
ko dvideszimts keturios valan
dos, kad sztai jam praneszta, 
buk jisai ajilaike svarbiausia 
role kokia turėjo loszti pa- 

“Spectre of the Ope- 
ir nuo to laiko pastojo

veiksle
ra” ir nuo to laiko pastojo gar
singu aktorių kriitamuju pa
veiksiu.

Kas tai vra Kermoszius arba 
Bazaras f

Toki klausymą mums užduo
da tūla musu skaitytoja, o 
idant visi apie tai žinotu, isz- 
ai%dkinam toji klausymą kad 
ir kiti žinotu apie tuos Kermo- 
szius arba Bazarus kokius lai
ko parapijos ir draugystes.

Sztai, Kermoszius reisžkia 
metini jomarka artimoje baž- 
nyczios, ant kurio atsjbuvineja 
linksmi apvaikszA’ziojimai su 
Fzokiais. Kermosziai senovėje 
huvo labai prasiplatinę Lenki- « a « 4 « • « t » •joj iij Lietuvoje, ku

p?
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TIKR1AUSES KABALAS
Arba Atidengima* Paalapczlu Atei
ties. 8u pagelba kazirom. Pagal, 
Chaldelszku, Perglszku, Gralklszkn, 
Arablezku Ir Clgoniszku burtlnlku. 
Iszguldlnejimas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra inzdeda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgouka isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų.

VISOS TRIS IČNYGUTES 
TIKTAI UŽ......................

Prislusklte mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes per paczta. 
Pinigus galit* siusti stempomis.

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY CITY PA.

25c.

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

W. D. B0CZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA.

25c.

> kurio atkelia- m* MMSMM»*» <* I'""*«|WWI»41*'I'*- 11*41 J
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LIETUVISZKAS 
SZOKIU ALBUMAS No. 1

MUZIKE ARBA NOTOS 
DEL PIANO

TURYNIS:
Secita Polka
Lietuviu Marazaa
Suktinis Polka
Laatucza Polka
Tu Mano Mieliausia Polka 
Vamzdelis Polka 
Ducaty Polka
Griož Polka
Szvilpis Marszao
Klumpakojis Polka
Marcelo Polka
Pade-Espnn Valcaa
Noriu Miego Polka
Helena Polka
Mojavus Vainikas Polka
Rasluca Videos
Mojava Vcazna
Augonolo Polka
Ilgėjimas Tėvynės Miirszaa
Lietuviu Vestuvių Polka
Lietuviu Galopas
Pijonkoles Valcas
Pampilionas Polka
Nekaltybe Valcas
Lietuviu Kadrilius
Muzike alszku budu sutaisyta Ir 

lengvai grajyti.
Preke su prlaiuntimu tiktai 75c.

Wi D. BOCZKAUSKAS-CO.
MAHANOY CITY, PA.
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► . 'tt J ' '

4

manA *sziTifna Y.TaunTejT'znlof?^ 
man prilygti — mane garbins 
amžiai ir statys man pamin
klus.

Užviro nevainikuoto karaliū
ne kraujas.

— Tu 
vanduo:

■
ji buvo, kaip nendre, smalsi ir 

t ne 
viena moteris net ir sapno nes
ti. Jei ji kur (*jo — žole iszdžiie- 
vo, jei ka liepsnų skaromis ap
kabino — žado nustojo. O jei 
pamatysi ja raudoname žirgo, 
bok, žmogau, in juru gelmes, 
nos iszsvils tavo iszplauko ja-

‘S*

kuris karszta ir aistringa, kaip• • • .a

Dinanio-

kai j) ’sziadien vadi- 
buvo vu laukai 

praktiszka, bet niekas nenorė
jo prie to biznio prisidėti. Galu 
gale, komjianija instoigla New 
York’o mieste, pristatyti <»lel<- 
Iros szviesos visuomenei. 
Thomas Edison iszeine paten
tą savo ži baneziai elektros 
szviesai 
laika, 
liams buvo demonstruota ir 
rasta gana gera ir pigi.
mas Edison prižiūrėjo pastaty- 
ma ir invedima szitos dinamo 
eloktriszkos maszinos naujoj 
insteigoj, kuri buvo 227 Pearl 
Street, netoli nuo vietos, ’kur 
sziadion stovi City Hall, New 
Yorke. Tas buvo Rugsėjo me
nesio, 4 diena, 1882 metais. Ga
rinis inžinas, kuris buvo svar
biausia ma'szina visojo instoi- 
goje, suko szita dinamo. Ir ;a 
pirma instoiga visai nebuvo 
panaszi in sziandienos jmikia: 
iszredyta’s insteigas. Violos už
ristos ant stulpu kaij) sziadion 
telegrafo vielos randasi, :i 
toms dienoms nebuvo komj)li- 
kuotu ir automati'szku iszradi5 

kurio sziadion vartojam: 
visose vietose. Bot labai mažai 
žmoniu pasitikėjo naujai szvio- 
sai. Bet vistiok keli biznieriai 
davė investi savo vietose nau
ja szviesa, jie žiurėjo in dalyko 
kaipo gera apgarsinimo, nes 
vistiok tos naujos szviesos pri
trauko galybes žmoniu. Isz szi
tos mažos kompanįj<?s iszaugo 
viena isz didžiausiu eloktri- 
kiszkos szviesos ir jiegos kom
panijų visame pasaulyje. JJio.j 

elektros 
Nei vienas moder- 

niszkas namas arba liudinin
kas sziadion vartoja gazo 
szviesa. Elektra 
vieta, ir ji net vartojama in- 
szildinti metalu indu'st rijos 
peczius. Pirma elektros instei- 
ga turėjo daug bėdos nes szvio- 
sa greitai užgesdavo, bet ne
užilgo pagerinimai pasirodė ir 
sziadion visi žmones visur gali 
elektra naudotis.

ži baneziai
kuri žibėjo per ilga

ir plektrą gatvėms ir ke

rim-f n

inu,

kiti miestai insteige 
insteiga's.

vartoja
užima gazo

f fI
i
I
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o tu puts mirsi bn-

gražialieme- I

ir

gyvate! — suriko 
Erzinsi czia mane, 

palaidūne! Visi žino tavo dar
bus! Kiek miestu nuszlavei, 
kiek žmonelių palikai be pasto
ges!..

i i

A '

du....
Pagal jos rumus cziurlono 

tyras szaltinis, insiliodamas iii 
juras. Sznltinio golmoj buvo 
permatomi kuklus gintaro rū
mai, o juose gyveno grnžiaku- 
nis bemolis Vanduo. Tr nusibo
do jam vienam szaltamo dugno, 
pasiilgo saules, pasiilgo kvo- 
pineziu lauku ir iszejo in pajū
ri.

Eina, eina, žiuri: karaliene 
Ugnis raudoname žirgo bo- 
skrondanti. Matyt, patiko jai 
nopažylsf amasis
nis: isztompe ji aukso pava
džius. sustabdo prunkszczianti 
žirgą ir tarė:

— Eiksz, berneli, in mano 
romus. Tu privargai pajurvj 
vienas. Czia tavo kamuoja pik
tas vejas, ežia iis tarszo tavo 
grąžinsiąs garbanas. Eiksz’ 
Ton. kaitriuose savo rūmuose, 
asz tau nuklosiu minksztn na
ta la. užgirdvsiu tavo svaigin
au gorimu, nnsilsėsi ir vėl ga
lėsi tolinu keliauti...

Vanduo gi kalbinamas tvli. 
Tyli ir sau stebis, kas fri galė
tu. but toji keista joiiko: Ji 
žirge tirnte tirpsta, bot jos 
kalba tokia szvolni, svaiginan
ti, lyg muzika. Bot karaliene 
panoro nonažvstnma^ii berneli 
sugundyti. Prijojo dar a rėžiau, 
nusviro isz žirgo ir kerodama 
klausia:

— Kaip vadinies?
Bernelis Vanduo nobosusi- 

laike, nebesislapsto. Pakele sa
vo žydriąsias kerojaneziąs akis 
ir tarė:

— Mano vardas visai 
garsus, karaliene, bot mane pa
žysta visi sutvėrimai. Asz isz- 
džiuvusias pievas lietucziu at
gaivinu, isztroszkusius pagir
dau ir nuplaunu dulkes nuo ke
leiviu drabužiu. Asz vargdie
niui vilgau sausaia duonos 
pluta, asz...

pasiliksiu gyventi juru gelme,} 
— vienas ir nepaminimas.

- Gražiai tu kalbi, berne- 
Asz spėsiu tavo varda, — 

tarė Ugnis: tu vadinies Van
duo. Bet tu esi toks iszblysz- 
kes, gyvenimo, pastumdėlis ir 
iszglobelis. Kam tau gyvent 
dugne? Tau, kurs savo gražy
be galėtum pralenkti tukstan- 
czius gražuoliu. Kam tau dėvė
ti tais pilkais, pigiaisiais ap
darais?... Galėjai juk kalnuose 
j lašintai y t vario rūmas, galėjai 
nukariauti visus valdovus, pa
imti ju brangenybes ir iszsi- 
pnoszti, bot tu nenorėjai,
dd to nesi verias mano meiles!

Sutrypė karalienes žirgas, ji 
iszsitiese kaip statula ir juo
kaudama ome erzinti Vandeni.

— Matau, tu pyksti, Van
duo. Tavo akis svilina teisingi 
mano aptara. Taip, taip... 
užnuodijai juru pavirsziu, 
žiūrėk:
penki laivai... O asz? — Visur 
man skirta pirmoji vieta. Meni 
dar amžių pradžioj mano atne- 
sze isz dangaus Prometėjus, at- 
noszo pavogęs gražiausia dan
gaus dukterį, nebodamas 
Dzeuso korszto, kad tik

<«

bet

T1P-

sausa ja
Bot tu, karaliene, 

vis tiek man no drauge. Asz

Tu 
ir 

sziandien nuskendo

ne 
asz 

szviesa papuoszczinu niūria že
me, kad iszdžiovincziau balas 
ir raistus, primirkusius tavo 
puvėsiu... Na, tai dabar jau ži
nai manoji varda? — Asz - 
Ugnis! Veltui mane gesinsi — 
asz degsiu. Mane pils in žibin
tus, statys tamsiose gatvėse, 
nakti asz rodysiu kelius, kui
siu namu židinį.

— Cha, cha, cha! — bopro- 
tiszkai nusijuokė intužusi Ug
nis ir, paleidus žirgą, pridūrė: 

Einam lenkt vniu!”
Ir kaip mat pasipylė gaisru

paszvaistos. Uže ir staugė in- 
shitnsias liepsnos. Tuo tarpu 
pasikėlė juros ir szimtasieks- 
ne bangos pradėjo vyti knra- 

įįieno Ugni. Butu gal visas pa
saulis jura pavirtos, bet dan
gų jo jmsirode žaibu ryksztc ir 
pasigirdo galingas balsas:

— Stokit, užsispyrėlės jė
gos! Jus visos galingos, bot pa
meskit tarpusavio vaidus. Tr 
taip žemoj daug aszaru, ir laij) 
olgdtu neturi kur galvos pri
glausti... Savasias aistras jus 
taupykit suskurdeliu labui.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Ii

Visi gėrėsis

Laidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, krlkar- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

Pasamdo

Į

v «
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Perkame ir Parduodame Lietuvos 
ir kitu Valstybių Bonus.

ZIMMERMANN & FORSHAY
1 70 BROADWAY (Dept. K) NEW YORK

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

. ’ . ... ..-------$---------
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
sa ugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
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Angliąkasių Kurpes
Su Drūtais Pailgintais Padais

Labai ilgai nešiojasi. t

Tik tegul kiekviena nupirkta kurpių pora turi Raudoną Bolę aut 
kurkos ir jos bus drūtos, taipgi reiškia pinigų taupymą, ues jas ilgai 
galima nešioti.
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VAŽIUOS IN NIKARAGVA.
* ’ M ' >

Generolas Uranas R. McCoy, 
likos paženklintas per prezi
dentą Coolidgiu idant važiuotu 
in Nikaragva ir užsiimtu da- 
žiurejimu tonaitiniu rinkimu 
1928 mete ir kad užbėgtu vi
siems sumiszimams kurie galė
tu kilti laike rinkimu naujo
prezidento.

FARMA ANT PARDAVIMO.
Gera farma, 45 akicriu, Lo

cust Valley, arti Mahanojaus
ir kitu vietų, visa apdirboma. 
Didelis namas su salonu prio 
gero trakto, linksma, sniagi

Kuomet reikalauji skurines darbui kurpes prašykie “MISHKO”, 
“Ball-Band” darbui kurpes. “Misliko” padai vandens nepernierkiaiiii ir 
ilgiaus nešiojanti negu skuriniai padai. Raudonos Bolės ženklas yra
“Ball-Band” darbui kurpes.

ant kurkos.
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t J Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co.
W 4G0 Water Street, Mishawaka, Ind.

“Numal, Kurie Moku Milijonus del Rusles”
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apelinko. Turi but parduota 
isz priežasties nesveikatos loor 
nininko. Preke pigi todėl pasi- 
— —<»« w e

Wm. kunsavage, .
Locust Valley, 

BąKneflville, Pą.

skubinkite. t.f.
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“BAULH”
---- -------------------------------------------- - —

Kaukuple
audringaBuvo tamsi, audringa, ru

dens naktis. Margarita nubudo 
ir klausydamos audros ūžimo 
su baime tarė: — Žodis stojosi 
kunu! Jėzau Nazarieti! pasi
gailėk musu! Kas gi tat dedasi 
Dievo pasaulyj?
jusi trumpa maldele priosz 
szeletanezia audra, norėjo už
migti, bot miegas noeme...

Kaž kokia baime apėmė na
bage moteri; szoko isz lovos ir 
su iszgascziu suriko:

— Simonai! Vardan Dievo 
gyvojo!...

— O ko tau reikia, Marga
rita? — atsiliepė pabudęs 
menas.

— Na-gi, klausyk! 
girdi? ten ant kiemo... —

— Sukalbo* 
maldele

a r nr

I
i 1 * J H į * * /1 ,

lio verksmas kas kart areziaus 
| buvo girdėti. Isz sykio girdėjo
si prie, paskiau prieangyj.

— Vaikelis! -i- suszuko 
Margarita ir nubėgo pasitikt- 
vyro, kuris isztikruju inneszb 
triobon pintinėlė su mažulėliu, 
stropiai susuktu vystykluose,

— Matai Simonai! suszuko 
sujaudinta sodiete su džiaugs
mo aszaromis. Cziupo kaszele, 
nucme nuo vaikelio szlapim- 
vystiklus, apklojo sausais bal
tiniais, szilde, dainavo jam h

1 davo: — Bu isz jo tvirtas ka-
A * a A ▼ A « «b A

Jo Sodžiaus iki Sedlycziu! <— 
' Atsiduso ir pažiurėjo in mie
ganti kūdiki. Nabage moteris 
persigando, kad ant to popie
rėlio nebutu priraszyta, kad 
rastasis kūdikis tektų kam ki
tam, bet toji mintis tuojau pra- 
si'blAive. Kas ji pamėto, tas 
apie ji neklaus, — tarė sau, kl- na, per nieką laiko; jos žodžius 
tas dalykas užėmė jos prėta? — 
Simonai! — ture senam karei
viui — kaip tau rodosi, 
kriksztytas ta# mažulėlis?

reivisl Jurgis gi k uodą ugi a u 
tvirtojo, tuo jame labiau augo 

užsispyri
mai; jo vai'kiszki iszsiszokimni 
buvo staigus ir neapriboti. Si
mono klausė, nes jo bijojo; sa
vo globėja, arba tikriau nioti-

storžioviszkumas,

o

ai

(lai asz žinau f‘Margari-
glaudo prie krutinės, kol nonų-/tai — atsake Simonas ~ tur- 
stojo verkti. Atėjo jai mintis, 
gal vaikelis alkanas?

— Nabagas, karvelėlis! — 
tarė su gaileseziu.

— Simonai! atneszk pieno, 
sukurk ugni.

Senas kareivis, kuris lyg 
xziol stovėjo nejudėdamas, žiu
rėjo in mažulėli in jo meilius 
veidelio bruožus, manydamas

but apkrikMtytas; gal gi 'kbks 
n

kuris

Dievo malone su mumis: nr jnu t’lri metus ar ne, kieno

pamegzdžiodavo, 
lisžaru juokės. Sakau 
na, nes tikrenybėj tuo ji jam Ir 
buvo isž jausmo ir vardo, ne.“ 
teisingi sodiecziai kitaip Jiir- 
gio ir nevadino kaip lik Mar
garitos sūnumi. Bot vaikas bu
vo isz prigimties tiojautrus. Jo 
bondrainoczini to sodžiaus 
skundėsi, kad Jurgis isz j u vis
ką iszpleszdaves, kas tik jam 
patikdavo. Maloniausiu jo dar
bu buvo riszti katėms pūsles 
prie uodegų, szunis erzinti, isz- 
iminoti kiauszinius isz lizdu, o 
sugautiems žvirbliams bei zy
lėms iszbadyti
baudė ji Margarita 
sako jam pasaka apie žmogų 
kurs jaunystėj piaudavo liežu
vėlius paukszcziams ir paleis
davo, paskiaus gi kuomet už
augo, ir apsivedė, Dievas ji 
nubaudė nes visi jo vaikai gi
mė nebyliais. Jurgis isz to tik

isz jos 
——> moti-

tyti isz knygų; bus kai kada 
seržantti,
zakristijonas nebrangei ims už 
mokslą, vis-gi kūmas — tegul 
vaikszczios pas zakristijoną.
Jurgis kelis menesius vaiksz- 

cziojo pas savo mokytoja. Mo
kinosi gerai ir stropiai. Marga
rita verkė isz džiaugsmo ir do
vanodavo inva irius prasima
nymus. Jos mintis, jog auklėti
nis netik skaito isz knygos, bei

o gal ir karininku. - • 
? = 
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Girdžiu, mano miela, kaip ten 
szetonai szelsta. Turbūt kuris 
nors isz ju vestuves kelia, arba 
nuodėmingas žmogus pasikorė.

— Dauginus nieko negirdi ? 
Na, klausyk gerai...

Simonas senatvėje priekiu- 
tis ome atydžiaus klausyti, bei 
be ūžesio audros dauginus nie 
ko negirdėjo. Pagaliau nekan 
t raudamas isz to, kad jam žmo
na sutrukdė miega, tarė su ne 
pasitenkinimu:

— Miegoki, mieloji! neva r- 
gi«ki mano galvos niekais. 
9®arkiai ūžia lauke, bet-gi nu- 
fctns. Maeziau tokias audras ne 
syki būdamas kariuomenėj, n 
tai ant pliko lauko, o dabar, 
ko asz turiu bijoti būdamas 
trioboje ?

— Visai apkurto mano Si
monas — bumptelejo Margari
ta. — Pasigailėk Dieve, nieko 
negirdi senis.

— Simonai! — suszuko gar
siau — ton po langu lyg vaikas 
verkia...

— Tai lietus teszkia, 
tin! Miegok. Isz kur gi atsiras 
tu vaikas po langu tokiame ore 
net Szuns su pagaliu dabar m-

tas vaikelis, ir taip toliau nu
bėgo ir kaip tik galėjo grdi- 
cziau iszpilde paliopima. Pie
nas suszilo, Margarita iszenu 
likuczius pirktu miestelyj ries- 
ainiu, jMidare cziulpe ir pape

nėjo vaikeli, kuris noriai cziul
pe. Tuomet

mo-
a

iszvarytum!
— Ne, Simonai, tai ne lie

tus! Iszoik už vartų. Kaip Die 
va myliu, tai mažulėlis verkia.

— Jėzau Nazarieti! Kara 
Jiau Žydu kas gi su tavim de 
das, motin?! Koks-gi mažulė
lis! Tai gal suszlapes katinas 
miaukia, arba szetonas nudilo- 
($n žmogaus baisa, kad papir 
frllR tavo nuodėminga siela.

— Simonai! Jei mvli Die 
Va, eik tuojau pasigailėk

Tuomet tik nurimo gera 
moteris. Atsisėdo ji prie vaike
lio, žiūrėdama kaip jis eme 
meiliai snausti. Tykiai ji mel
dėsi, kol vaikelis visai užmigo.

Margarita buvo 
dėkojo Dievui, 
iszgelbeti vaikelio gyvybe ii 
<ad nuo pirmo žvilgsnio pami
lo ji lyg motina.

Moterys su nesugadinta szir- 
dimi turi apskritai ta paslaptį 
jog kiekvienas vaikas sukelia 
jose meile prie jo. Moterų pri
gimtis yra mylėti visus vaikus 
pasaulyj, mylėti be iszimties 
savus, be skrandos vyro, gini- 
lytoju, giminiu ir draugu, nes 

szirdis moteriszkos tik viena 
/ra nepabaigiama ant žemes, 
kur viskas turi suvaržytas ri
bas. Pavyzdi matome ant pa 
sauliniu asmenų, blogo ir 
lengvamaniszko budo. Nesyk i 
turbūt teko matyti gatvėje api 
barta motori su dideliu meilu 
mu užsiimanezia visa! su nepa-

laiminga, 
kad jai leido

asmenų,

^ydo vaikpalaikis; aiszku jog 
kriksztvtas. —

— O, no! neaiszku, Simo
nai! Jeigu ji motina galėjo pa
mesti, tai galėjo ir nekrikszty- 
t i.

— Kunigas klebonus pama
tys, — ture ramiai Simonas — 
ant popieros tikrai apie ta yra 
paraszyta.

Ant rytojaus atsilankė pas 
kleboną Sėdi vežinose. Pavyko 
viskas kuogeriausiai. Marguti 
ta gryžo namo linksma ir ram:, 
Netik klebonas pavelijo kūdi
ki pas savo laikyt, bet da pagy
re už toki dievobaiminga daly
ko ir pana ik i no visas abejones 
kasi ink krikszto, nes ant popic juokės ir eme nauju budu Ran
telio buvo paraszyta bloga ii 
neiszlavinta ranka: “Szis ku- priosz Velykas, kuomet Marga- 
dikis apkriksztytas; vadinasi 
Jurgis; baigė metus ant Szv. 
Mykolo; jo gimdytojai jau no 
begyvena.”

*— Taigi mano vaikelis! 
mano! — szauke Margarita sv 
džiaugsmo aszaromis, gryžda 
ma in Sena ji Sodžių.

Matai, Simonai,
ne musu, bet vis-gi vaikas; no 
bus mums taip liūdna trioboj.

— Dievo Apvaizda! — at 
sake Simonas, 
jau to vaiko; iszauklesim naba
gėli; bus isz jo kada nors tvir
tas kareivis.

— Kas bus, tas bus, mane 
Simonai! kad tik isztikimiv 
Dievui tarnautu; o dabar sku
binkime namo, nes vejas kian 
raj. aižo vaikeli, net dreba pri<

kad ežia ii

— neapleisiu

kaip apuszos

akis.
J

Perniek 
perniek

J

ir apsivedei

kinti paukszczius. Viena syki

ir ant popįerio raszo, jos akyse 
turėjo tokia didele verte, jog 
regimasis jos vaikui jausmu.- 
dar pagarba jo mokslui pasida
ro. Taip tai ir atrodo tantsiems 
bemoksliams maža mokslo ki
bi rksztolo.

Nuo to Įniko, kuomet .Jurgis 
bardamasis su savo aukle, sa
kydavo: — kvaila, motin! — 
gera moteriszke, kad nors jai 
ir labai skaudėjo szirdi, atsa
kydavo jam ramiai: — Daryk, 
kaip žinai! jug gi tu esi moky
tas vaikas.

Jurgis nustojo szoles su save 
sod ži au s ben d ra moczi ai s, 
juos žiūrėdavo su iszdidumn, 
ir not miesto rinkosi sau už 
draugus turtingesnių tėvu val
kus. Tai buvo visuomet moks
leiviai. Jurgis padaręs pirma 
žingsni mokslo keliu, jaute jog 
jam reikia ir toliau tuo keliu 
žengt. Viena syki gryžos 
mo,
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na
ture Margaritai piktai:

Motinėlė, neisiu dau
giau pas zakristijonu.

Tai kodelgi mano val-
tamsiai raudona 
akys paraudo;
rankom

keli ?

sodiecziai
kelio. Asz pati eieziau, bet man 

visa k re

vai-

baisu net sziurpas 
ežia.

Senis Simonas, kad ir buvo
norskadaise kareivis, nors ir so

džiuje buvo žinomas savo drą
sumu, bet neprikaluse prie drą
siu žmonių naktyje. Tai yra vi
sai atskira drąsumo dalis, kuri 
daugiausia paeina nuo budo ii 
vaikiszku svajonių. Tikėjimas, 
gryna sąžine, protas ir amžius 
daug gali padėti bailiams, bet 
retai stos už ta, ka atsake bū
das. Simonas neiszsigastu nei 
žmogaus, nei moszkos nors ir 
kaž kur sutiktu, bet nakties 
tamsa, audra, tikėjimas in bur-

žystamu jai vaiku. Žiuri in ji 
meiliai, bueziuoja, žaidžia su 
juo, klausinėja apie mažiausiu) 
vaikiszkus dalykėlius, nuoszir- 
Ižiu patarimu duoda, dažniau

siai gi pinigine pngelba šutei 
kia, nepažystamo tėvus apdo
vanoja. Tas jausmas prie vai 
ku yra geriausiai iszsivystes 
pas sodietes moteris, nes musu 

isz prigimties tu r 
gera ir atjauezianezia szirdi.

* Margarita
kaip kitos, prie to prisitaikiu
si, nes turėjo kadaise 
vaikus, 
sau pasiėmė.
mažulėli skaitė už Dievo dova
na, kuriuomi jai atlyginęs tik 
dalinai už jos sunku ir 
verkta nuostoli.

— Ar mergyte, ar berniu
kas! — paklausė pusbalsiu Si
monas.

— Berniukas — atsake ty
kiai Margarita.

— Keno gi tas vaikas?
— Blogos matyt motinos, 

Simonai, kad ji pamėtė sveti-

mano krutinės
lapas. —

Parėjus namo, iszeme M ar

ri t a skerde parsza szventeme, 
Jurgis, stovėdamas prie jos, :r 
žiurėjo su kaž kokiu žveriszkn 
pasitenkinimu in cziurlenanti 

krauju. Jo 
cziupo abiem

parsza ir emo ji 
smaugti; kad ilgiau pasidžiau
gus gyvulio mirtimi. Margari
ta bejausmiai sudrėbėjo. Kuo
met vėliau prisieidavo nudurti 
parsza, papiauti žasi, — Jurgis 
visuomet ta prievole sau pri
siimdavo. Simonas kartojo sa
vo mėgiamus žodžius: bus isz 
jo tvirtas kareivis! Margarita 
tik liūdėjo ir verke.

Pagaliau ir Simonas paste
bėjo, jog vaikas nevisai geras 

gali tapti, ir tas ji 
sene

‘S 
teisybes

kareivis” 
smarkiai paliete. Pas szi ,. . u m ‘ " * ° /• f«i '. h nebuvo, jo supratimu, didi
nio mandagumo bei U..v 
kaip pas kareivi. Jam nepatr- 

garita isz skrynios ploniausi;- į0’ J^žnai užmig-
1 supiauste dftV0 "° TK)te,riU» bažnyczioj tol 
vystyklams k°l in ji žiūrėta. Dvy-

drobe, atmatavo ir 
baltiniams,

supiauste davo be poteriu, bažnyczioj tol
bei

mažam Jurgiui. Atidėjusi bal- lik,ni. metu suėjus nenorėjo nei
•ziausi szmoteli, pamano apie 
kepurėlė, panczekoles, žodžiu 
apie viską, kas reikalinga Jur
giui.

Ko truko namie, ta Ii epo Si
monui sekanti Sekmadieni 
miestelyje nupirkti. Pagaliau 
kuomet pasibaigė pasitarimai 
geru kaimioeziu, Simonas, ku- 

kuriuos visus Dieva.1 ris mėgo prie progos pasidalin
si! kitais.

;p galviju ganyti, nei padėti savo 
Isz t r u k du
su moki-

buvo daugiau

savo

Szi-gi pamesta

neap-

ti savo smagumais 
nuėjo sodžium ir sukvietė pas 
savo visus kaimynus, ant ko n 
Margarita mielai sutiko.

Vaikelis augo ir tvirtėjo ly
giai kaip ir kiti sodiecziu vai- ’ 

pajau-

tus, žmonos iszgastis užtraukė miems žmonėms ir dar tokiame
ant jo nepaprasta baime. Szal- 
tas prakaitas isztriszko jam 
ant kaktos. Vartėsi senis ant 
suolo, manydamas kaip ežia 
iszsisukus nuo Margaritos pra- 
szymo, kuri, pasitikėdama jo 
kareiviszku drąsumu maldavo 
pažvelgti už vartų. Geda ir bai
me kariavo jo asmenyj ir gal 
baime butu paėmus virszu, bet 
staiga veikianti žaibo szviesa 
apszviete triohos vidų. Simo
nas pastebėjo savo žmona, sto- 
vinezia vienmarszkino
lango, iszsigandusia ir iszbalil
sia kaip drobe. Gaila jam pasi
darė gailestingos motoriszkes. 
Jos silpnybių reginys šukele 
jame meile. Szoko nuo suolo ir 
drąsini suszuko:

— Tegu dedasi Dievo va
lia!— iszpusk žaizdrą ir už- 
degk žibinta.

ore! Nabagėlis, tik nenumirė.
— Reikia ryt pasakyti vis

kas kunigui miestelyj; 
lieps su juo daryti?

— Ka jie lieps daryti ? Juo
kingas tu žmogus! Vieszpats 
Dievas mums pasiuntė, tai ir 
auklesim.

— Asz nepriesztarauju, mo
tin, bet visgi reikia paklausti 
kunigo; juk ežia ne musu val
kas.

kai. Margarita rodosi 
nėjo netik szirdimi, bet ir isz- 
vaizda. Laikas bego, nepalik
damas jojo jokio pėdsako, ni- 
atimdamas jai sveikatos ir ne
lenkdamas prie žemos. Kuomet 
sodžiaus moterys jai ta paste
bėdavo, atsakydavo joms gy
vai:

prie

Apsivilko sermėga, 
žibinta ir iszejo.

ka jis

Tai keno gi , Simonai, 
jeigu ji pamėto gimtoji moti
na! Bet pažiūrėki; vystykluo
se, rodos, buvo koks tai rasz- 
teliiB^ vr p

Yra mažas popierėlis, — 
atsake Simonas, imdamas po-

ka'rftį tai paraižyta. Matai,

*

— Dievo malone, mano kū
mos, laiko manyje sveikata, 
kad aprupineziau savo brangu 
vaikeli.

Jurgio laimes ateitis bet gi 
buvo netikra. Net neiszlavin- 
tas Margaritos protas jaute, 
jog jo bude buvo kas tai tokio, 
ko neprivalėjo būti. Kuo dau
giau jo būdas lavinosi, tuo 
daugiau Margarita abejojo del 
jo laimes, nors niekuomet ne
galėjo sau atsakyti, kas ja taip 
vargino. Tai buvo instinkty- 
viszkas szirdies persitikrini
mai, .kuris yra lygus, o gal ir

globėjams ukojė. 
mas bego in miestą 
niais sviedinio sviestu. Viską 
butu senas kareivis sutvarl’es, 
bet Jurgis stipria užtarytoja 
turėjo Margaritoje, kuri ji sau- 

. £°j° kaip aki kaktoje, ir todėl
Simono pyktis baigėsi tik gra
sinimais. Pagaliau ir aplinky
bes padėjo Jurgiui. Sedlyeziuo- 
se zakristijono snnus susipaži
no su Jurgiu prie sviedinio ir 
pasikvietė ji pas save. Ponia 
zakristijonieno pakalbėjusi su 
Jurgiu ir matydama, jog szis 
atsako lyg isz knygos, primine 
prie pirmo pasimatymo su Si
moniene, jog reikia jis mokinti 
raszto. Nuo to laiko Margarita 
lyg pabudusi isz sunkaus sap
no, tol džiovino Simonui galva, 
kol szis pagaliau sutiko Jurgi 
padaryti kuo nors auksztesnio 
už paprasta sodieti. — Tas ne 
blogai, •
Simonas, — kad iszmoks skai

— patvirtino pagaliau

!

I
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Todėl, kad jis kvailas.
neiszmo-nieko daugiau manos 

kins.
gi tu kalbi

paemo
•r |

Po keletoa minu ežiu vaike- • —

pierfeli isz kęselio — ir ant jo 
kasL- tai paraižyta. Matai, 
motin, jog reikia pas kunigą 
eiti; jis perskaitys. ?

— atsake

didesnis už proto persitikrini
mą, bet turi savyje ta, jog pa-
prastą i esti tamsus, noapribo- 
tas, it riesiduoda ne dalimis isz- 
dėstyti, no žodžiais iszroikszti.

Nabage moteris no syki vor-

vo kliūtis;1 o senąs Simonas 
Gal gi tai toli nuo Seno-1 juokės ir sukdamas usus šaky-

— Eisim rytoj 
Margarita.

9

Z

ko, apsakinėdama Simonui sa
vo kliūtis; o senas . CL1___
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P u ?k i a bft žw<tf M lidltf taWhi. 
Geras kldbonas ir vargoninkas, 
Tszsilavinus jau giesmininkas, 

O kada koras Nedeliomis 
užgieda, 

Tai žmogui klausyti ne geda.
Už tai garbinga tu, Forest Citi, 
Žmoneliai geri galiu sakyti,
Isznyks palengva tas 

papratimas,
Paniekinėti savo artimas, 

Ant galo, sakau jum atvirai, 
Darykit gero savo adymui, 

Ka matot blogo tai nekoliokit, 
Savo darbu paveizda duokit,

Nesididžiuokit kad esate 
szventos,

Nen iisi myk i t kad gal 
papeiktos,

Ant svieto yr’ daug 
grieszninku, 
isz dari) i ninku.
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Sziadien jums pagiedosiu 
apie viena miesteli kur nesonei 
atsilankiau ir daug žinueziu 
ten surin'kau. Ir pradedu:

Gražus miesteli, tu, Forest
..............................City,

Turiu už garbia sviet ui 
garsyti,

Kaip gyvenimas szitoje szaly, 
Puikioje vietoje czion jis guli.

Czion gori žmones, augliu 
•kasojai,

Isz juju randas ir keli 
biznieriai

yra bažnycziu

O labiausia
sziol tylėjau pakol 

nei sztyri nejau, 
Ir apie viską svietui sakyti 

turėjau, 
Už gerus darbus visus 

paginsiu, 
Už blogus 'koczelu szonus 

atpilsiu.

Mg

£

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.02

I

1

ii
'4
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♦

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

f

Netrūksta czionais ir baltakes 
Eina ne vienas soeziai 

prilakęs.
Uzion aukszli kalnai, krūmai 

žaliuoja, 
Tarp juju uogos lik mėlynuoja
Kloniosia ukes puikios matyti,

Gerai gyvena gali sakyti. 
Miestelyj daug

Lietuviu, Lenku, Slavu ir 
Airisziu, 

Varpai skamba per visa diena
Szauikdami melstis kiekviena.

Pamaldi žmones, tikri 
davatkos,

Tik moterėles da myli platkos, 
Viena ant kitos szi ta iszranda, 
Ir savo liežuvius vis galanda.

Nuo senovės toks jau 
papratimas,

Joms tik apkalbėti savo 
artimas,

Matyt joms tas laibai dabojas, 
Nors bėga bažnyczion ir 

apavi edojas.
dsz grieku ir savo papratimu

mano— Ka
vaikeli? Zakristijonas kvailas! 
Dievo mano, kad (a girdėtu Si
monas!

— Asz ir tėvui ta pat pasa
kysiu, tegu mano leidžia mo

J

kyšiu, tegu mane leidžia 
kyklon.

— /Poliaus bus:—

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

J. E. FERGUSON, Kas.

I
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Nupleszti szloves savo artymu, 
Kaip t?k isz bažnyczios iszeina, 
Vėl in kuoputes visos sueina, 

kūmute, kas pas 
tave girdetie,

Argi nežinai kas darosi sviete,

LietuTiaskaa Graboriut
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterems. Priei
namos prekes.

61 G W. Nnruce Rt..
MAHANOT CITT,

300 JIAKKKT ST.,
TAMAQUA, PA.

PA.

3

KRE1PKITES PAS DR. HODGEN9 
Philadelphia Specialistą 
Visos Kroniszlcos Ligos.

Silpni, Serganti Vyrai ir Moterai 
No Serganti bet visgi ka tik pajioga 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.

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

Kraujo ir Odos Ligas visuose pa
dėjimuose. Litiazkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykan.

Tik kožna Utarninka, Sereda, 
Ketverga, ir Petnyczia.

Ofisoo valandos 9 ryte iki 8 vakare 
BAUSUM NAME.

4 S. CENTRE ST.
POTTSVILLE. PA.

...............................       .. ■I... I—

Antras Floras,

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje.

Ant antro floro Kline Sztoro.
19 W. Center St. Mahanov Citv

NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS
ARBA ISZGULDYMAS SAPNU

Su 283 Naujais Paveikslais.
160 Puslapiu.

8 coliu ilgio, 5% col. ploczio 
' ■ * '* > J / ' , 4 f , . Ji , !l ' M
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Ki'ta tuo pradžia atranda 
Ana tokia munszaine verda.

Mare ir Bai<bo turi po jauniki, 
Ona savo vyrui netiki,“ 

Bet man nerupi tai pasakyti, 
Czion visi geri, galiu sakyti. 
Daugeli 'kartu ir pameluoja, 

Be to nieks suvis nedboja, 
Gražus jaunimas puikiai 

apsieina, 
Kaip ant szdk'iu kaula sueina.

Net visiems miela ant j u 
žiūrėti, 

Reilk parinkt da tokiu sviete.
Garbe jums už tai

* ' jatinikaicziai, 
Iszrodot visi kaip ponaieziai 

Ir jums mergelėms mieli 
. < žiedeliai, 

Lai jums priklauso tie , 
berneliai, 

Ka myli Dieva ir savo tauta, 
Gaus už paezia panele nekalta.

>

9

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Iflzbalsamnoja Ir laidoja mtruaiufl 
ant visokia kapinio. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausia Iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius d«l 
laidotuvių, vąšeliu, kriksztyniu kg 
kitiems pasivažinėjimams,

Bell Telefonas 1J71-M.

GYD1KIS SU ŽOLĖMS 
Geriausias būdas gyditis su žolamfl, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik told vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso Žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome in vai
riausias žoles nuo visokiu Ilgu kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietžjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir Lt. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir Lt po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virst 
minėtu ligų, tai greiczlaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
k a ir suteiksiu ir jumis. Pas mans 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaud* 
ma, puslapiu 992 su juodais mlnk- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloge. Reikalaujame pardavinėto
ju musu Žolėms po visus lietuvisikus 
kolonijas. Adresą vokite szitoip:

M. ŽUKAITIS, 
25 Gillet Rd.

Kurios nemyli Vaidu ir platku 
Neklausys pliuszkiu ne 

davat'ku.
Bet moteriukes jus tai

• nepeiki u, 
Nuo svieto jnm's garbe teikiu 

Vaikeliai jusu gražiai 
iszaugyti

Grinczios ir daržai puikiai 
apvalyti.

Už tai vyrai turi bu'ti dėkingi, 
Už jusu szvaruma yra jie 

garbingi,
Ir asz už tai jus pagiriu, 

Priosz kurna pasigirt turiu. 
O kada vakariene još parengė 

Stala aprėdo ir puikiai 
apdengė, 

Svetelius aklink gražiai 
susodina, 

Ir visus skaitei pavalgydina, 
O visa pelną ka nuo to gauna, 
Ąnt bažnytėlės visus sukrauna, 

Giro klebonas- už jusu clarba, 
Už tai nuo parapijos tiyite 

‘ ' vardu,
Jaigu ir vyrai jums

-

NAUJAS DIDELIS
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Pagerintas ir padaugintas 
iszleidimas. Sudėtas per se
novės ir szos gadynas astro
logus ir isztrauktas isz viso
kiu senraszcziu. Iszguldanti 
kiekviena sapna ir kas atei
tojo stosis. Su priedu plane
tų ir visokiu burtu. :: ::

Knyga puikiai drueziai 
apdaryta kietais audeklinois 
apdarais. PREKE $1.50 
W. D. Boczkauskas - Co.»

Mahanoy City, Pa.
i

apdarais.

I
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I
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prigialbelu,

Span carport, N. ▼

JOS. P. MILAUSKAS
Lietuvlsskas Skvajerh

Apdraudžia nuo ugnies namus, 
automobilius ir kitokius daigtus 
geriausiose kompanijose. Atlieka 
visokius legaliszkus reikalus.

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.
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ŽINIOS VIETINES.
Mahanojus auga, ir nor Kasikius dirba tik po

ko bijot, kad Lietuviszka tau- keletą dienu ant savaites.
Szv. .Juozapo liažnyozio- 

diena szio menesio, 7 vn-
ta Skulkino pavieto pražus.
Pažiūrėkime Nedėlios ryta 
kiek tai musu'
si in parapine mokykla — su- 'įlinkoms

Nedėlios
vaikucziu lanko-i landa vakaro, prasidės Treti-

jo •)O

ir kitoms moterims 
rekolekcijos kurias duos ku- 

kur didesni! Isztikruju didele jiingafį Alfonsas Urbanaviczius 
,. ’ ‘ i priguli prabaszcziui isz Scrantono. Rekolekcijos

virszu keturi szimtai vaiku, o

padėka priguli prabaszcziui isz 
kum Czesnai už jojo rupestin- j bu

Scrantono.
per tris dienas Petnyczioj, 

guma kad vaikai lankytųsi in Snbatoj, ir Nmlelioj 23, 24, ir 
j szio menesio.
— Antanas ir Jonas Slepn- 

naviržiai isz Szumakerso 
czes kurie dirbo \ iclorv Thir- 
niture Co., likos aresztavoti uz 
prisisavinima isz sztoro viso
kius rakandus ir nuvežimą na
mo. Vienas turi 20 metu o ki
tas 15 metu. Niauriuos rakan
dus surado pas tėvus vaiku.

— Nmižmirszkito balsuoti 
Utarninke už F. W. Boczkaus
ka ir David G. Thomas 
School Direktorių, 
kitam ketina suszelpti 
muosia

— Pusiau po dvylekiai vai. 
Seredos mikli, garnys paklydo 
ir sustojo pas Florijoną Bocz
kauska, eleklro-tekniszka kon- 
traktori ant 312 \V. Pine uly- 

palikdamas patogia ir 
dukrelių.

(1 mkszail is) 
dukrele ant szio svieto pasek
mingai ir be jokio ergelio.

— Kas nori puikiu darži
niu žiedu ant visokiu pareika
lavimu gaus pirkti pigiai pas 
Mrs. Collins ant 716 W. Spruce 
ui veži os.

parapiniu mokslą i nia ir sese
rims už juju darbsztuma.

— William Kerrigan isz 
Morojos susi kivi rožines su sa
vo siiniim James, 19 melu, du
re in ji peiliu 'kelis kartus. Su
žeistasis likos nuvežtas in li- 
gonbute o tėvas in kalėjimu.

— Helena, szesziu metu 
dukrele Jono M?kelionio, 628 
W. South nli. baisiai apsidegi
no braukdama zapalkas su ki
tais vaikais. Kokis lai vaikinas 
kuris mate atsitikima pribėgo 
ir nuplesze doganezias szlebes 
nuo mergaites. Jiji gydosi na
mie.

— James Kerszneris buvn- 
sis virszininkas pacztoriu ir 
iszduotojas Record-American, 
kuris ateiviams yra labai prie
lankus ir visame dalaiko savo 
žodi, stengsis palengvyt jusu 
taksas jaigu bus iszrinklas ant 
Pavietavo Kaniisoriaus. Juk 
visi žino kiek jisai padare gero 
musu Lietuviams ir ne viena 
suszelpe visokiais budais. Po
nas Kerszneris visados rūpina
si intikti savo artimui 
tas yra jojo galybėje.

— Rinkimai kandidatu ant 
miesto ir pavieto urėdu Utar
ninke. Visi, katrie tik turi bai
sa: vvrai, moters ir merginos 
lai taja diena iszeina balsuot, 
idant parodytumem savo galy
bių mieste del Amerikonu ir 
kad ateitoje kovosim su visom 
pajėgom už savo tautieczins ir 
savo vaikus.

jaigu

s

25

pe-

an; 
nes viens 

rinki- 
ir laikytis vienybėje.

ežios, 
sveika
Burke

Daktaras 
priėmė

SUSIRINKIMAS.

Punkto
kvs

Vordo Y.M.L.I. Kliu- 
svarbu susirinkimą 

a
A ukszd a kalniu Sale:'

bas lai'l 
Nedėlios va kai 7 valanda ant 

, 1224 E.
Market St. \ isi nariai privalo 
pribūti o ir visi kiti ii’kesiai už- 
pi aszomi atsilankyt i 
svarbi n 

taTniokoYėLhn^hn. I ,liin,'xil1 rinkimn.
Daugiau neturimo.

— daigu namie
iszgirsti 

dalyku kas-link alei- 
Komitelas.

— Leonas Gudaitis 
damas apsaugoti maža mergai
te, pasuko automobiliu ir tren
kė in mėsini vežimą Kazimiero vi«os j.m likos i./.parduotos ir 

permuszda- 
•szJke vi

ržiui stiklai perpjovė uosi, bet 
nepavojingai. Nelaime atsitiko 
ant W. (’entre ui vežios l 'tar- 
ninko dienia.

Szeszkevicziaus, 
mas vežimą ir arklį. S?

nore-

Pasiskait imo Knvgele No. 199

ju d iiigiaii neturime. 'Lodei 
neužsisakykite szilos knygeles.
A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
qpzymo, del vaikams.

net urime.

Preke 15c
W. D. BOCZKAUSKAS- CO., 

MAHANOY CITY. PA.

VISI MAHANOJIEGZIAI
Balsuokite už savo Tautieti

Fr. W. Boczkauska4

Ant School Director
Dabar yra didžiausia ir geriausia proga iszrinkti sa- 
viszkius ir turime parodyt musu galybe svetimtau- 
cziams kad esame gyvi ir darbuojamės politikoje. Bet 
20 diena Septemberio, turime visi balsuoti o ne namie 
sėdėti. Kalbykit ir isztraukite panevali savo draugus 
idant eitu balsuoti, nes kuom daugiau balsu turėsimo 
tuom svetimtauccziu akysia augszcziau stovėsime. O 
ir jus moterėles ir mergužėles neužmirszkite balsuoti, 
ir jus turite tais paezias tiesas.

&aKBSEDE UBZS<

Szokiai nuo 8:30 iki 12:30

Inžanga ant szokiu sales 
50c ir 75c.

TED WEEMS
Ir jo garsinga Victor
Recording Orkestrą

KETVERGO VAKARA
22 SEPTEMBERIO
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LAIDOTUVES SACCO IR VANZETTI BOSTONE
Sztai milžiniszkas baris žmonių kurie lydėjo lavonus elektrikiuotu Italu Sacco ir Van-

želti kuriu lavonus lydėjo ant ‘kapiniu iri Forest Hill, Bostone o isz tonais nuvožė iii doginy- 
czia idant sudegint juju lavonus.

SHENANDOAH, PA.
— Stella Kocielovicz, pen

kių metu mergaite, kada moti
na buvo iszejus laukan, inkiszo 
ji ji popiera in poeziu kuri užsi
degė ir iszpuole uždegdama 
mergaites szhJbukes. Mergaite 
kai Į) rodos mirs.

FRANCIS PARKMAN
Garsus Amerikos Istorikas. 
Rugsėjo 16, 1823 — mirė

ANT PARDAVIMO.

i szt donas
Turkey Run, mire
Locust Mountain ligonbutej po 
ki'iiu sanvaieziu ligos. Velionis 
paliko paezia ir penkis vaikus. 
Laidotuves atsibuvo Szv. Jur- 
gio'bažnyczioje su pamaldomis 
Ketverge ryta.

M iseviezi us 
Panedelijo

PRANESZIMAS.

Lietuviai Vkesai:-
Patemykite szita ir paman- 

stykite. Lietuviai yra isz pra
eitos laiku diilvyriais, sziadien 
ta pati galima padaryti jeigu 
save gerais vyrais užsilaikysi
me. Žinome kaip mus vadina 
ir kaip su mumis apsieina, nors 
būtumėm kone 10 sykiu gimė, 
vis tidk mus vadina svetimtau- 
cziais ir mus isznaudoja. fl\)di‘I 
turim viens ki'ta paremti, ^ži
la szalis visiems tiek priklau
so ir isz to turime naudotis. 
Sztni dabar turime keletą savo 
tautos kandidatu ir visi priva
lome juos paremti savo balsais 
ir jie "turi ’būti iszrinkti, taip 
pat ir ju priedermes mus neuž- 
mirszti nedarant skirtumo kas 
mes esame ar darbe ar kokiam 
biznyje privalome viens kita 
pagelbėt i. Bukimb Liet uviais, 
Imkime didvyriais, gyvenkime 
mei'leje, padekime vienas lui
tam, tegul gyvuoja musu tauta.

L. W.

padekime

Reading 
c Ii ni‘ s

$4.00
1N

NEW YORK A
ARBA

$5.00
Up-The-Hudson Upes

Nedalioj 18 Septemberio
Specialia Treinaa Subatoa Nakti
Shnmbkin ............................ 1:00
M t. Carinei........................ 12:59
Ashland .............................. 1:51
Shenandoah ........................ 1:30
Mahanoy City ..................... 2:19
Tamaųua .............................. 2:46
In Jersey City pribus .... 8:00 
New Yorka (Liberty St.) 8:20 
New Yorka (W. 23rd St.) 8:40

Pasažieriai del Up-tho-Hudson 
paims laiva iszplaukiant isz Jer
sey City 8:20 ryte Standard Time.

GRĮŽTANT— Troinas apleis 
apleis New Yorka nuo W. 23rd 
St. 7:47 vakare, nuo Liberty St. 
8:00 vakaro, isz Jersey City apie 
8:15 vakare, pagal Eastern Stan- 
J__ a mt---  '

Dubeltavas 
Tikietas

Lapk. 8, 1893. m.

Amerikos istorijos nžrekor- 
davimas prasidėjo su pirmoms 
Angliszkoms kolonijoms.

W illiam Prescott, John Lath
rop Motley ir Francis Paik
inau skaitomi Amerikos gar
siausi istorikai, ir isz tu Park- 
man yra geriausias.

Parkman gimė Bostone. Už
baigęs Harvardo ’kolegija isz- 
keliavo užsienyj. 1846m. nuvy
ko iii tolimus vakarus, kur per 
ilga laika gyveno tarpe indi jo
nu. Jo pirma knyga “'

” 'buvo ti’kras apra- 
jo gyvenimo tonais.

Jis isz viso iszleido vienuoli
ka istorijos khygn. Nei vienas 
moderniszkas is'tori'kas gali su 
juom lygintis.

K;id nors Parknlfin bandė pa
sakas raszyti, jo pirma pasaka 
“.Vassal Morton 
sėkminga 
mirszta.

Karma 93 akoru žemos, visos 
naujos maszinos kas tik reika
linga ant farmos, naujas kluo
nas ir namas, nesenai statyti. 
Priežastis pardavimo, locninin- 
kas isz va žino ja toliau. Atsi- 
szauki't ant adreso. (175 

Alckas Iszganaitis
Karm No. 6 Brandonville, Pa.

rhe Ore-
gon 'Trail, 
szvmas

nebuvo pa- 
y 11 l r v 1 V/ * *V • I oil 1 llZ“ 
Ir jis pasilieka gar- 

suoju istoriku.

>
ir beveik visai

ROBERT E. JENKINS.

Kandidatas ant Pavietavo Ka- 
sieriaus del kurio visi 

privalo balsuoti.

.lenkins nors“Bobbv” .lenkins nors vra 
mažas žmogus bet turi didele 
szirdi <lel visu ir vra linksmo 
budo žJmogus kuris su kožnu 
pasikalba ir karta pažines žmo- 
gu jojo neužmirszta 
priotelium visados.

.lenk i asas yra 'kandidatu ant 
pavietavo 'k a s i e r ia u s—Co u 111 y 
'Treasurer, yra gimęs Miners
ville, buvo per kelis metus sze- 
rifo ofise, dirbo Bukmauto ka
syklose arti Mahanojaus, o ka
da tėvas mirė, turėjo užlaikyti 
didele szeimymi. Turėdamas 29 
metus buvo agentu del Pruden
tial insziurenc kompanijos.

“Bobby” yra ant republiko- 
niszko tikiolo. Duokite jam sa
vo baisa, ney jisai, rūpinsis jusu

ir buna

Bobby

' t o. I u ’ '

pinigais kad be reikalo juos ne- 
iszleidino'tu del taksonu, o 
prick tam Jcn'kirisas yra tei
singas žmogus ir daug pasidar
bavo del labo viso pavieto ka
da tame buvo teikalas. .

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis,

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkitos, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimus kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, UŽymas galvoje, 
Galvos pergalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszaklo galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama Su 
stebėtina pasekme per 80 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne stempomis). Iszrasta ii 
parduodame vien tik per

THE HAMPTON LABORATORY 
724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigia preke.

Galvon perazalimaa, Užki.aiman <ul-

duoles už tokia piglft preke.

KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke f 1, 

W. D. BOC7lČAI!«IČA«-rn

*
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JAMES FENIMORE
COOPER

Gimė Rugs. 15,1789 — mire 
Rugs. 14, 1851m.

CHARLES CARROLL 
ISZ CARROLLTON
Gimė Rugsėjo 20d„ 1737m., 

mire Lap. 14d. 1832m.

Gimęs Annapolis, Marylan-i riant Mai^k Twain,
James PcnimoTe Cooper Kuro- Hc, bet užbaigęs mokslą Pary
toje yra garsiausias Amerikos 
raszytojas.

James F. Cooper gimė Bur
lington, New Jersey. 1/uike 
Yale Kolegija ('būdamas tik 13 
motu amžiaus), bet nenžilg.i ji 
isz ten paliuoaavo nes nemėgo 
mokintis. Jis iszvx'ko Kiiropon. 
Sngryžes szion szalin ji< prisi- 
rasze prie Amerikos laivyno, 
isz kur buvo patliuosuotas 1811

I sz? • V " A MaE<

ziuje ir Londono, Charles Carr
oll sugryžo Amerikon būdamas 
27 melu senumo ir Inoj užsiemo 
poliliszkais darbais. 1775 mote 
iszrinktas 
Kongresą

m Kontinentini 
ir su 'kitais pasirasze 

po Amerikos Nepriklausomy
bes Deklaracija. Toms dienoms 
didelis pavojus grasino pasira- 
szytojus, nes jeigu Anglai butu 
laimeja kova, visi pasiraszyto.- 
jai butu nužudyti. Charles Car- 
n>II pasiraszydamas po Dekla
racija po savo vardfl dar pri
dėjo “isz Carrollton,” 
Anglai nemaiszytu ji su kitu 
Charles (’arroll, nes tas vardas 
buvo paprastas.

Po daugeli metu visuome- 
niszko darbo jis prasiszalino 
1804 m. .Jis ilginus iszgyveno 
negu visi kiti DcHclaracijos pa- 
siraszytojai. Jo szeimyna buvo 
viena isz pirmiausiu apsigy-

imtais. Savo 'kelionėse, jis ge
rai apsipažino su gyvenimu ant 
juriu, ežeru ir Naujos Anglijos 
giriose, 
nuszvieezia
pirmi rasztai, “The Spy 
“'The Pioneer, 
ri ir tuoj jis iszleido 
lot.” 
buvo 
cans, 
naujos civilizacijos.

Per'kiek laiko Cooper niokot vent i Marylando valstijoj, kur 
nerasze, iszvyko Europon, bet 
sugryžes stojo darban. Jis isz
leido isz viso szeszesdeszimts- 
septynes 'knygas. Jo knygos, 
ypatingai Indijonu pasakos, 
buvo iszvcrs'tos in daugeli sve
timu kalbu.

Ir jo< rasztai pui’kiai 
jo patyrimus. Jo 

” ir 
buvo gana ge- 

i 4 f

Bet jo geriausia
< 4

> > r

Hie Pi- 
knyga 

The Last of the Mohi- 
kuri perstatė pradžia

Tndijonu

< <; kad

jie visai neprisidejo prie tikeji- 
misi.‘ku kovu. Maryland buvo 
viena isz Amerikos kolonijų 
kuri davė visiems jos žmonėms 
laisve ir žmones czionais isz 
visur atvyko nuo visokiu per
sekiojimu.

'' Į if

♦
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SVEIKI BROLIAI AMERIKIECZIAI! GARDUS ALUS FRAKCIJOJ.
Aim diena iszplauke apie 15,000 kareiviu in Paryžių, Francije, 'kurie dalytbovo Svieti- 

neje Karėjo. Sziomis dienomis atsibus tonais seimas’buvusiu kareiviu ir atnaujinimas pa
žinties su kitu tautu kareiviais kurie perleido apkasuosia vargingus laikus laike kares. Sztai 

gardu aluti Paryžiuje ir džiaugėsi kad nors karta gavo iszsigert alaus o ne
Mergina stovinti ant kaireses yra tai 'kapitonas Helena Purviance isz Sa’laveisziu 

“ kringelius” (doughnuts) kaip tai iszdalinejo laike kares del

musu bojsai gere
Uzupes.” 
armijos, kuri vela iszdalinos 
musu kareiviu.

Pirmas Laikrasztas 
Amerikoje.

ANT PARDAVIMO.

“Public Occurrences” pir
mas laikrasžltis atspauzdintas 
Amerikoj, iszleistas Bostone, 
Rugsėjo m. 25d. 1690m. Savi
ninku buvo Benjamin Harris. 
Laikrasztis puikiai aprasze ži
nias kolonijose, neturėjo odito- 
rialu. Kad nors laikrasztis’ne- * * 
atakavo žmones ir politiszkas 
partijas bet buvo Anglu sulai
dytas, ir sustojo ėjas po pirmo 
leidinio.

Pirmas dieninis laikrasztis 
“The American Daily Adver
tiser”- pasirodo Philadelphijoj, 
Pennsylvania, Rugsėjo 21, 17- 
84 m.

Generaliszkas sztoras ir sa
limas. Pirkėjas turės proga 
pirkti szi biznava minia. Par-

si d uos
Apie dauginus informacijos 
kreipkitės ant adreso:

2105 W. Jackson St.
• Scranton, Pa.

už prieinama preke.

(t.74

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS. 
150 Paveikslu.704 Dideliu Puslapiu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Isgmargintaia Vynsab 
BZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 

APIE SZITA KNYGA

Ren

4
m. ■? t * £ r*

lakstantis Nakta
irViena ga

Shenandoah, Pa.

Nubudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavima. Palaidojimą 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel-

11/a41

A. J. SAKALAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872) , 
331 W. Contra St., Shenandoah, Pa.

Qsrbemssls TsmlstaJ:—
Sulaukiau nuo jusu aluncslamoB 

mano vardu knyga Tūkstantis 
Naktų tr Viens” ui kurta tartu 
axl rd Inga acxlu tr labai dtlaugluoai 
kad tokia knyga kaip “Tukatantla 
Naktų ir Viena” apturėjau, nea man 
labai yra tingeidu skaityti visokias 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikaa axvental ir sma
giai praeina. A ai visiems HnkAcslau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų Ir Viena** nea ja 
skaitydamas Žmogus spte viską tada 
narni rsttl tr visokį rupesealai nors 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba. A. ZOKAB. . -I 
’’•i

A 4 T

IS d. Gegužio 1921m. 
Dv. Pal&zduunya. 
Czekiszkes vai.
Kauno apsk.
LITHUANIA.

r# r

•< 1 4

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas 
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima
ja nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerika $2.00
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2*60.

4

I




