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Isz Amerikos
DIDELIS BOSAKO BANKAS 

SUBANKRUTINO.
Scranto, Pa. — Gerai žino

mas ir pagarsejas banka Bosa- 
ko State Bank subarikrutino 
praeita sanvaite, kurios locnin- 
inkas buvo fabrikantas Bosak 
Horke Vino. Banka praeti me
ta buvo verta septynis milijo
nus-doleriu in kuria buvo judė
ja savo paezedumus daug Sla- 
voku, Leku ir Lietuviu, kaipo 
ir daugelis ba*žnycziu ir drau- 
guviu.

Tukstancziai žmonių susirin
ko prie banko su vilczia gavi
mo savo pinigu,'bet negaus nie
ko, pakol valdžios inspektoriai 
nepadarys rokundu 
banka subankrutino.

ant kiek

BROLIS JESZKO SESERS 
2,000 MYLIU.

New York. — Asztuoniolika 
metu vaikas Ra y Clarkson isz 
Knoxville, Tenn., atejas ant po
licijos jeszkoti pagelbos, apsa
kė, buk jisai pradėjo ilga kelio
ne nuo 1922 metu ir tik dabar 
pasiekė New York, jeszkodams 
savo dingusios sesutes, kuri 
badai gyvena czionai. Ana me
ta jo tėvas ir brolis prigėrė 
upeje ir nuo tos dienos pradėjo

TURTAS MEDYJA
ŽINOJODIEDUKAS ŽINOJO KA 

DARE; PASLĖPĖ SAVO 
VISA TURTĄ SENAM 

MEDYJA.

Allison, Ind. — 
miestelyja Leithsville keli me
nesiai atgal mirė turtingas far- 
meris Kean Duffield, kuris tu
rėjo tris anūkus: Jonui paliko 
puikia farma, Petrui keliolika 
szeru geležinkelio o jauniau
siam Edvinui supuvusi nameli 
ir kelis margus dirvos ant ku
rios radosi daugiau akmenų ne 
kaip žemes. Nemažai prisijuo
kė Jonas isz savo giminaiezio, 
bet Edvinas turėdamas gera 
paezia, mažai atkreipė a t ydos 
ant tuju szandinimu, dirbo sun 
kiai ir kantriai su savo moteriaI 
laukdama geresniu laiku.

Ana diena, kada jam pritru
ko malku, nuėjo prie senos isz- 
džuvusios obeles, kuria senas 
Duffield labai mylėjo ir nekar
ta savo anuku kalbėdavo, 
kad tasai medis atnesz jam di
deli gilinki. Su gaileseziu pra
dėjo kapot medi, o kada par
virto, patomino viduryj bleszi- 
nia dėžutė. Paemes savo radini, 
nubėgo pas paezia, o kada ja 
atidaro, nemažai 'nusistebėjo 
radę joja daug bumaszku su 
gromata, kurioja diedukas isz-

Artimam

savo kelione pckszcziūs &i«tzkin?),-Jc&d tas turtas prigis
vatkszcziodamas daugiau kaip 
2,00O myliu. Vaikinas siūle sa-” 
Vo ziegoreli idant gaut Valgio, 
bet ant policijos gavo nakvyne 
ir pavalgyt ir ant rytojaus ėjo 
per miestą jeszkoti savo sesu
tes.

NESZE ŽIEDUS ANT TĖVO 
KAPO LIKOS UŽMUSZTAS.

Binghampton, N. Y. — Dvy- 
lekos metu Antanukas Bearus 
nesze glebi žiedu Nedėlios die
na kad uždėti ant kapo savo 
tėvo kuris mirė tri# dienas at
gal. Vaikas taip buvo užimtas 
savo užduoto, kad nemato at- 
'beganezio au'tomobiliaus kuris 
in ji trenke ir užmusze ant vie-

Kunells likos palaidotas
sžalia tėvo. Nesitikėjo mažas 
Antanukas, kad pats sau nesza 
žiedus, kuriuos jam Uždėjo mo
tina aht kapo. Buvo tai jos vie
natinis sūnelis.

')■< fos.
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MERGAITE GULĖJO 
PENKES DIENAS

PRIE LAVONO.
Taylor, Kas. — Nematydami 

prie namo Mrs. Julijos’Mills,63 
metu amžiaus, kaimynai dasi- 
prato kad gal u'žejo kokia ne-
laime pranesze apie tai policir 
jai. Du policijautai pribuvo in

i i i 41| I | r 4 J - 1 *

narna, sudaužė spyna ■ ir nuo
er

1 .‘j t?

M. .

Ji".
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ryes net apkvaito. Ant lo- 
vpa i^do pairusia moteria, ku- 

/ rioa kūnas j^ų pradėjo puti, p
6
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NUŽUDĖ BEPROTI
TĖVAS NUŽUDĖ SUNU, 

INSTUMDAMAS JI IN 
UPE.
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Ii prie Edvino, ba žinojo 
padarys su pinigais iszmintin- 
giau ne kaip jo giminaieziai.

Dėžutėje radosi apie penkio
lika tukstaneziu doleriu isz ku
ri u Edvinas gerai pasinaudojo 
ir sziadien džaugesi radiniu 
daugiau ne kaip Jonas ir Pet
ras isz savo giliukio.

kad

PATI ATVAŽIAVO ISZ TĖ
VYNĖS, JIS MIRĖ ISZ 

DŽIAUGSMO.
Lewiston, Pa. — Nematęs sa

vo moteres per penkiolika me
tu, kuria buvo palikes Austri
joj, Mykolą Beiker, 50 metu 
mirė isz džiaugsmo, 
motore peržengė per

szalia lovoja gulėjo jos keturiu 
metu aųukele baisiai verkenti.

nuo 
mirties bobutes tiktai gerdavo 
pieną ir vandeni.

Tėvai paliko mergaite po 
priežiūra bobutes, o patys isz- 
važiavo iri Kalifornija pas gi
mines. Daktarai yra labai nu- 
sistdbeja, kad mergaite taip 

% kentėjo ir Vieai ne buvo silpna 
kada

Mergaite nięko : nevaige

polįęiją ja fluwlo.

kada jo 
slenksti
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1 VELA ŽUVO IN 1,000 

ŽMONIŲ PER TVANUS; 
TUKSTANCZIAI BE 

PASTOGIŲ.

IN KaimeDublinas, Lenk. 
Wygodoje, paViete Garvodine; 
du metai atgal apsirgo proto 
liga 17 metu,spaus gaspado- 
riaus 
cziaua 
pas visokius daktarus, bet 
negalėjo ji iszgydyt. Tanke! 
sūnūs Juozas mesdavosi ant 
szeimininku šit peiliu tikslo 
papjovimo.

Tada ’Levai suriszo nelaimin
ga uždarydami ji tvarte, kur 
jam paduodavo maista per isz- 
p jau t a skyle.

Andriaus Polankevi- 
o norint tėvas veže ji 

r . " ■

visokius daktarus,
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1 Miilžiniszkas orlaivas “Akrui” pirma karta isztrauktas
nos kuris likos aprinktas kandidatu ant gubernatoriaus Mississippi*! steito per demokratus.
3 Gyventojai Idaho steito bėga, nuo deganeziu giriu

C ( Akr m ! >

r

ant oro. 2 Martin Sonnet Con-

kur ugnis pridirbo daug bledes. .
pasiliko bo

SUGRYŽO ISZ NUMIRUSIU 
IDANT PAPIAUT SAVO 

MOTERIA.
Lafayette, Minn. — Mrs. B. 

L. Answorth, buvo’girdėjus ke
liolika metu atgal, kad jos .vy
ras likos nuszautas per polici
ja kokioja tai musztyneje. Mo
tera raudojo paskui savo vyra 
per kelis metus ir ana diena 
priesz Labor Day ketino apsi
vesti su kokiu tai naszliu. Kad 
sztai, netikėtinai,.Answorth su
gryžo namo Subatoja,
in miegkambari savo paezios ir 
baisiai supiauste peiliu, po tam 
dingo-tnnlKirmoja > nakties bet 
vėliaus likos suimtas per poli
cija.

Vyras buvo per ta visa laika 
sėdėjas kalėjimo, o kada pabai
gė savo bausme ir iszgirdes 
kad jo pati vela ketino teketi 
nutarė ja užmuszti. Motoro pa
vojingai serga ligonbuteje ir 
norą vilties kad pasveiktu.

3 PROCENTINIS
ALUS

PRISPIRINEJA PREZIDEN
TĄ IDANT PAVĖLINTU 
DIRBTI ALŲ O LAIKAI 

AMERIKE PASIGE
RINTU.

gavosi

Dauge
lis prezidento Hooverio rodą li
niuku prispyrinęja ji idant pa
vėlintu bravorams diibti tris 
procetini alų, Tarp tuju rodau- 
ninku yra: Strewn prezidentas 
Su v. Valkti Chambers of, Com.: 
mcrce, Nutt prezidetas Rpu'bli- 
kdniszkos partijos, Bi’own, vy- 

.virszininkas, 
ekonomisz-

Washington, I). C.

kaip pati prisipažino, gere per 
visa nakti pas kaimynus, o ka
da atėjo girtas namo, ’pradėjo 
ja muszti ir spardyt, o kad nuo 
jo apsigint panaudojo piki su 
kuriuom subadė jo kuna. P<>- 
rele buvo apsivedus tik keturi 
metai atgal ir nuolatos gyveno 
dideliam nesutikime nės jis bu
vo 12 metu senesnis už savo mo 
teria. f

■I !l» » U3

VOGĖ IDANT JO DRAUGAS 
GALĖTU APSIPACZIUOT

UŽ PAVOGTUS 
PINIGUS.

Lynnport, Vt. — Pacztiniai 
detektyvai susekė ir aresztavo- 
jo Ashton Lyslle, pacztini dai> 
bininka už vogimą pinigu isz 
gromatu. Kada ji detektyvai

namo, pribūdama in Amerika sucmc at.kąrezto darbū; užklau.
nieko jam apie tai nepranesz- 
dama, nes norėjo jam padaryti 
netikėta džiaugsma.

Vyras pribuvo in
15 mėtų atgal ir nuo to laiko ne 
simate su savo moteria. Nesiti
kėjo nebagele kad pribus iii 
Amerika pasilikti naszle.

Amerika

se jo del ko jis vogė pinigus, 
jaigu aplaikydavo gera al ~ 
buvo nevedės žmogus.

ATSIMINĖ APIE SAPNA IR L:
LIKOS ISZGELBETAS 

NUO MIRTIES.
Towers, N. J. — Atsiminda

mas in laika apįej sapna koki 
turėjo diena prieqz tai, Leon
ard Hopps, iszsi'gelbejo nuo 
mirties in laika. Hopps sapna
vo, buk eidamas in daiba likos

• ’ p, i
užgriautas ant smert per nu- 
pudlima daug .plytų £nt jo.

1 1.1

Kada ėjo in darba ta ryta, pra
eitinėj© pro ta vieta, kįir buvo 
sukrauta daug į>lytu ir atsimin 
damas apie savo sapna, prisku
bino savo 'žingsnius ir konia 
begte bego pro ta vieta. Pen
kios pėdos užpakalyja, staigai 
sugriuvo plytos ant tos vietos 
kur Hopps praėjo ir kad 
butu tame laike greitai prabė
gės, butu ant smert užgriautas.

ne

riausias paczto 
Barns prezidentas 
kas rodininkas ir daug kitu £en 
klyvu žmonių, 
prezidentui,' kad per dirbimą 3 
procentinio alaus laikai tuojau 
pasigerintu, 
statyti naujusb ravorus, in
vest! naujas maszinas, pirkti 
automobilius, farmeriai parda- 
vietu kprnus, midžius ir rugius, 
geležinkeliai turėtu daugiau 
darbo ir daug darbininku butu 
.priimti prie darbo.

Daugiau kaip 60 procentas 
butlegeriu iszeitu isz biznio o 
valdžia turėtu metinio pelno 
daugiau kaip 600 milijonus do
leriu.

Sakoma
Į&a ir sutiktu ant 3 procentinio alaus

iszaiszkindami

•bravorai' turėtu
ravorus 

maszinas
y

AUKSZCZIAUSIA BAŽNY- 
CZIA ANT SVIETO, KASZ- 

TUOS DU MILIJONUS 
DOLERIU.

...New York.
ces bažnyczia neužilgio turės 
dideli narna. Neužilgio prasi-

* t

dew statyti 19 laipsniu bažny
czia ant 44 John ulyczios. Bus 
tai bizniavas namas ir drau
ge bažnyczia kuri kasztuos nuo 
dvieju lyg trijų milijonu dole
riu.

Statys ja sena Metodistu 
parapija ir bus viena isz auksz- 
cziaiusiu bažnycziu ant sv’icto.

99 SenajSzv.;T,raį v * 1 • J

Neužilgio prasi-
L . M I -

Shanghai, Kinai. — Vela 
nauji'tvanai užliejo daugeli da
liu Kinu per iszsiliejima Geto- 
mosios upes, Honan provinci- 
joi kur žuvo apie tūkstantis 
žmonių, 80 kaimelių ir mieste
liu likos užlieta ir apie 50 tuks
tancziai žmonių 
pastogių.

Dabar Kinuosia randasi in 
50 milijonai žmonių kurie ken- 
czia bada ir manoma, kad pu
se isz ju mirs jeigu greitai ne- 
aplaiikys suszelpimo. Daugiau 
kaip 1,000,000 — milijonas žmo 
niu jau žuvo nuo tvanu.

Daugiau kaip 300 di^trik- 
tuosia 17 provincijuosia ken- 
cze bada in 180 milijonai žmo
nių kurie reikalaus mažiausia 
in milijoną tonu maisto lyg 
ateinanezios vasaros.

Badai tvanai kerszina užlie
jimo daugiau aplinkiniu. Lyg 
sziolei bledes daejs suvirszum 
in 100 milijonu doleriu.

RADO ŽMOGŲ ŽUVIES 
PILVE.

Honolulu, Havaii.
nai ežia dingo vienas pirklys. 
Sziandien žvejai pagavo dide
li rykli (szarki), kurio pilve 
rado žmogaus kuna., Pagal 
dantų pažino, kad tai dingės 
pirklys.

♦ j

I .

*! »
Nese-

Staigai pasklydo po kaima 
žine, buk “kvailas Juozas’* din. 
go. Kada kaimynai užklauso 
tėvo kur sūnūs dingo, pasakė, 
kad pabėgo ir slapstosi arti
moje girnoje, bet tam žmonis 
netikėjo ir apsakinėjo buk su 
Juozu turėjo kas tokis baisaus 
atsitikti. In tai insimaisze poli- 
cije kuri pradėjo daryti sliect- 
va. .

Tėvas <isz pradžių užsigynė 
kad sunui ka tokio blogo pa- 
daryta, bet prispirtas ant galo 
prisipažino, prie, žiidinstos. ^Tu
la diena iszvede sunu isz tyai- 
to ir abudu nuėjo in paupį rie- 
vos gaudyti žuvu. Kada priėjo 
prie upes, teyas kirto Juozui 
per galva su szmotu geležies, 
o kad tasai parpuolė, tėvas ji 
inmete in upe kurioje nusken
do. Tęva nubaudė arit deszimts 
metu kalėjimo. *

Su gailesezia Ashtonas prisi
pažino ir apsako, buk tai dare 
del savo draugo, kuris už keliu 
savaieziu ketino paeziuotis su 
savo mylema, nes buvo priver
stas perdėti diena ba neaplaike 
pinigu nuo giminiu kuriuos ti
kėjosi aplaikyt. Ashtonas pasi
gailėjo draugo ir norėjo tokiu 
būdų ji suszelpti, vogdamas pi-

* 1 /

Valdžių ji,nubaudė tiktai ant

kad

nigus isz gromatu. 

, *trijų menesiu, nes buvo geru 
darbininku ir pinigus žadėjo 
sugražint isz savo algos.

................. ............................. :

i

TRYNUKES TURI PO 112 
METU, 
ll ’ 1l ' 1. > . I) ■ .

Nashvillė, Tenn.
Hope ir Charity Jonkens juo
dos trynukes, ana diena ap- 
vaikfczcziojo savo 112 metinei 
sukaktuves savo gimimo. Se
nos nigerkos turi savo gimimo 
metrikus kurie parodo kad yra 
gimia Gvinoja, Kalėdų diena, 
1819 mete,m ... < -b .o

I
I
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Faith,

PENKI LIETUVIAI 
SUIIMTl UŽ DIRBIMĄ 

NETIKRU DOLERIU.
'Cleveland, O. — Rugpiuczio 

28 diea Nanticoke tapo aresz- 
tuoti trys jauni vyrai, pagauti 
bekeieziant dirbtinos dvide- 
szimtines notas. Tardant jie pa 
pasisakė esą Jonas, 25 metių 
Pranas, 23 metai,
Malone isz Cleveland©,

DARBININKISZKOS 
ŽINUTES

jaigu prezidentas
> 

tai kongresas ūžt virtiniu,ta už
manymą. Spėjama, kad kong
resas balsuos už alini bila, kad 
ir prezidentas ant to nesutiktu 
nes kongresas suprato, 
Amerikoniszkas biznis
daijbo to reikalauja ir gal prisi
lenks ant žmonių pareikalavi
mo.

Jaigu žymi žmonys pradeda 
pakurstimet prezideta ant paver 
lininio dirbti goresnio alaus ir 
permainymo Volsteadb tiesu 
tai galima spėti kad neužilgio 
sulauksime 3 procentinio alaus 
o gal ir geresnio. Lyg tam lai
kui turėkime vilti ir kantry
be

FORDAS PRIĖMĖ 20,000 
DARBININKU.

Detroit, Mich. — Apie 20,- 
000 darbininku sugryžo prie 
darbo Fordo dirbtuvesia. Apie 
15 Sept. Fordas priims in dar
ba apie 50,000 darbininku.

PO 6 MENESIU SUSTOJIMO 
KASYKLOS PRADĖJO 

DIRBTI.
Shąmokin, Pa. — Po szesziu 

menesiu darbininkiszko nesu
pratimo už mokesti u’ž maszi- 
nini darba apie 700 anglekasiu 
pradėjo dirbti Utarninke kasy- 
klosia Bernside Sterling prigu-

ir Kazys, ;19.
Greit

put tapo pagauti ir jitmo- lenczios prie Readingo kompa-

Septyni
o 6

tina Mrs. Ona Malone, 45 metu, nijos. Aplėkusiai sutiko dirbt 
ir Petras Senkus, taip pat isz ant nutarimo prezidento Bren-

Paskutines Žinutes
U Truro, N. S. —

I < i*' '« «H!

žmonis likos užmusztais
sužeistais ant Canadian Na
tional geleži akelio, kada loko- 
moti va trenko in dideli bosą.

Clevelando. nano kad pradėti dirbti lyg ap-
■Pas suimtuosius rasta 101 no svarstymo komiteto kas kisza- 

ir be- tikros dvideszimt-dolorines
tos, pinigu dirbama maszinele, prezidentas Readingo kompa-
automatiszki 
daug szoviniu, ir

♦. ‘ > i' * I
. . , m ■ ■ .-r- .i. ■ ■ ■■■

SUBADĖ SAVO VYRA SU 
PIKIU. ’

Davysvillo, <Pą. — Kaimynai 
ana diena surado Bena Malina, 
30 motu senumo, gulinti kuk- 
nioja negyva su 38 skyliomis 
jo kūne, kurios likos padarytos 
su maininiu pikiu.

Malino pati likos aresztavota tai gerinus kaip banke gulės, 
už nužudima savo > vyto, ries

t

no- si mokesties ant ko sutiko ir

revolveriai ir 
konfiskuoti 

du jo automobiliai, kuriuose ta 
grupe važinėjosi.’ * ' » I u

Patirtu, kad tokiu .netikru 
pinigu gerokai paskleista yra 
Ohio, New Jersey ir New York 
valstijose. Arosztuotiejl padėti 
kalėjimai! kiekvienas po 20,000 
bando. ’

nijos Maloney. West Spring 
szlopa ir Locust Gap kasyklos 
taipgi ir pradėjo dirbti.

KASYKLOS ILGAI STOVĖ
JO — DABAR DIRBA

Rauna, III. —i- 
kos atidarytos Penwell Coal Co 
kaskyklos kurios nedirbo dau
giau kaip pefiki menesiai. Prie

moti va trenka in dideli bosą. 
Visi važiavo isz pikniko, 

1 - 4^'"'■ F

U Hazletort, Pa. Katali- 
kiszkas kunigas dliakonas Ja
mes Š. Fegan| 70 metu, pra- 
baszczius Szv. Gabrielaus Al- 
riaziu bažnycrios, mirė Nedelos 
vakara sirgdamas nuo kokio 
tai laiko.

Ana diena Ii-

• ? i '■ ‘ 1 i'^w ’ j >

H Detroit, Mioh.'- 
motoriniu luoteliu ‘lenktynių

Laike

F 'y

i
T r

f P' ■* P t 
f K ■ H ' "I 'll I

Tėvas p'arsivežos sunu isz Siu
.1.1 ' 1 *'Ji j

U-gi kur tavo ziOgorolis.
valku klasu, klaust: 

t

— Palikau teveli banke.
■ * .F * >■' . k. ’

— Ka, po velniu ir tri man 
tokius daigtus drysti kalbėt!

— Ba, ve teveli dabar. Su
valkuose daug vagiu priviso,1’ •

I
tada nepavogs.

I< ■ / ”,

sugriuvo dokas! W 100 žmonių 
inkrito in upe. Niekas nenui- 
kendo^ i 

į I

f — Peni 
DARBAI PRADEDA PASI- sylvanijoi per tais kėlės dienafe

darbo priimta trys sžimtai dar
bininku. H Harrisburg Pa.

*

i

GERINT KAIP KUR.
Aubuij), N. Y. — Bizniai szio 

ja aplinkineja pradėjo po biski 
krutet ir szimtai žmonių likos 
paimti prie darbu visokiuosia 
dirbtuvesia, ypatingai Bing-

szventies, automobiliu neini**
mese žuvo 28 ypatos ir sužeisti 
daugiau kaip siuntas.

ff W ,(S||1
I

II Windsor, Qnt. —
žmonių likos sužeista per apsi-

----- r-----  r r •

hamtoe, Syracuse ir Utica audi- vertima strytkArio. Vki ▼Alia-
| nycziuofiia. vo ant pikniko. !, 1/1
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Kas Girdėt
fc—e— i i , ■■■ — — šI w I

■ Koks tai Metodiškas pastorių 
tvirtina, frnk svietas su kožna 
diena stojasi geresnis ir no rei
kia paisyt kvaksėjimo juodiju 

kurie ant kožno 
ka tokio 

kalbėdami k

-f

parka ant geru laiku, o kada 
pasipriešino prieš tai, tai 
Czalukae kirto jai su kumšeze 
in burna, kad net du dantis 
iazapiove. CzaHnkas sako, jai- 
gu jampacziule pavėlins ir no

4 .4 1 *• * • • .

pasipriešino prieš tai,
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juodvarniu, 
žingsnio suranda 
blogo,
svietas eina kaskart giliau in 
pragaira. Kiti vela tvirtina, buk 
automobiliai 
prie 
veisles.
kad sudeda visa kalte ant au
tomobiliu, o ne ant žmonių. To
dėl Protestoniszki pusgalviai 
ir veidmainiai geidžia uždraust 
iszvažiavima automobiliais Ne
daliomis.
Gal ateityja kokis pasiutiszkas 
moralizatorius sumos kalte ant 
meulio, kuris iszveda žmonis 
isz kelio, nes menulis turi dide
le intękmia ant žmogiszko pro
to.Argi paliepta menuliui su
stot szviesti!

Butu tai sunki užduotis, bet t F 
sziadien galime visko tikėtis 
nuo musu reformatorin 
kvailesniu užmanymu.

buk ’

daug prisidėjo 
nupuolimo žmogiszkos 

Juokingas dalykas,

siprieszins sportuoti su kitoms 
moterims, tai su ja gyvens. To
kį latre uždnryt kokioje ledau- 
neja idant atvestu nuo 
paszelnmo. ♦

I * t
Najorkine policija tvirtina, 

bnk dang merginu prapuola

b ' t !• i111 f « ' IT - * rgiau prapuola, nuo kada likos 
užvesta prohibicija. Nekurie 
taipgi ir tvirtina, buk tosios 
merginos del to bėga isz miesto, 
kad neturi ka gerti ba nž drrti 
“drinksus” nenori mokėti. Ge
riau kad padarytu revizija ant 
Kubos ir Meksike, kur guzute 
ir alus parsiduoda be jokios 
baimes, tai gal atrastu tonais 
daugeli isz tu prapuolusiu ave
liu.

savo
t ’ *

ISZ LIETUVOS
7 MENESIUS UŽGYVENO

Užmūrytas.
M * »

Lazdijų wriest* p. Szatkans- 
kas, del nesutikimo su žmona, 
užsibarikadavo savo fkambary 
ir per septynis menesius nie
ko neprileisdamas pusbadžiu 
iszgyverth ligi.szio men. pra
džios. Valgi isz vieno, jam pa
tikimo draugo priimdavo per---------- uKinio^urnuKv |nrriinoiBv<> «per 
skyle, durys ir langai buvo už-
mūryti. Kada sueje žmones no-
žėjo išgriauti jo “užsimura- 
vojimo” sienas, isz karto gra- 
sino nuszausias, sumnzias, bet

i‘« J 4 ’

eienas, isz karto grą-

iszgriovus visa kamera aprimo.
lt Iszvaduotas isz .kameroj pus

nuogi?, sulysęs, apžėlęs plaą-
kais ir visokiais parazitais,jdą-
bar susitaikė su imoną ir lpi-

I L f u i*

ir da

Kas perdauk tai szelauk. Pa- 
nasziai buvo ir Aleksandrui Pa 
remba isz Dunkirk, N. Y. kuris 
negalėdamas nukensti pervir
šinio pauderiavimo savo pa- 
cziules puikaus veidelio, užda
vė keliolika žandiniu. Paeziule 
apskundė Aleksandra už sU- 
mnszima ir mane kad ji paro
dys kalėjimo, bet sudžia buvo 
teisingu žmogum ir paliepė pa- 

nepauderiuoti savo 
o Aleksui paliepė

daugiau nemuszti savo prisie
geles. Abudu sutiko ant geros 
rodos ir juokdamiesi apleido 
j lama teisingystes.

cziuliai 
snukuczio

Išganingas rodąs duoda del 
tp kurie geidžia instoti in lai
minga moteriszka ryszi, tūlas 
Czikaginis dvasiszkasis. Pagal 
jo nuomone, tai jaunikis nepri
valo sau rinktis merginos, kuri 
myli puikiai rodytis, nes apre- 
dala galima pigiai pirkti. Ne
reikia sau rinktis merginos del 
jos patogumo, ba patogumas 
greitai suvysta o galima ji pirk 
ti ir aptiekuosia. Taipgi ir ne
imkite sau už drauge savo gy- 
veimo merginos, kuri myli lan
kytis ant teatru, paveikslu, šo
kiu, parku ir piszkinti automo
biliais o ant galo iszganingiau- 
sia rodą yra, neapsiveskite su 
mergina kuri yra kiaokio tikė
jimo, nes skirtumas tikėjimo 
yra tankiausia nuolatiniu nesu
tikimu h* barniu.

Aniuolu sziadien ant svieto 
nesiranda ir merginti kurios to 
yisko išzsižadetu, todėl geriau 
šia visai nesipaezinot o busi 
laimingu. .

Saugokis kada kalbi apie 
kvailius. Ju randasi tiek ant

y B2CIW3B 

BAISI MLAIME TIES

Kybartai r^-iRugpiuczi o 10
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vai, isz Kauno kęleįviu trauki-
. ■ J ■■ <'»■>'/'" •

• , ” ■ ’ j 1 ■ M : V J ' *

sai gelžkelį pih Vajneraiti įr
nys užvažiavę važiavusi skęr-

f I " '

užmnsze du arkliui ir puti vet 
žoja. ,

yalneraitis Važiavo iftz Ky-
žoja.

bartu namo ir jaw* užvoži avės * . , • 
ant kraszto geležinkelio pama
te netoli rttvnŽiuojanti trauki- 
ni. Sumano greit gelžkoli per
važiuoti ir paVare smarkiau 
arklius, bet vęp arkliai spėjo 
pereiti linija, gerves .atsimu
šę in tarpa axjd^ ir vežįipę. 
Vežimui, nuplęszos priesz^ięi

____ ______ _ j*, llil/l T___ .. __ il’L.

< • i • . » i . r- 4 i < * • » ’

žiu. patrauko po garvežiu Ir

iidjeforipe paso. , 
t ^Vaiiavueįam

VYRAS PASMAUGĖ ŽMO- 
.NA, UOSZVEIRPATS

t, 
Biržai.

vab., vietos gyventojai Biržų

i PASISKANDINO. ..
N. Radviliszkio

ežero pastebėjo plaukianczia 
’ lf " * 1 J 1 I ' .

Valti, prie kurios plunduriavo 
virve.pririsztas lavonas. Tuo
jau buvo praneszta policijai,

Tebyriam laike galima girdė
ti ir skaityti daug apie 'bruta- 
liszkus vyrus ir apgavingas ir 
trucinantes moteres. Bet ran
dasi da ant svieto ir geru vyru 
kurie myli savo prisiegeles, ko
ku pasirodė neseniai kalinys ’ 
New Yorko kalėjime vardu Be
nas Barns, kuris pardavė savo 
lova idant prigelbeti savo pa
ežiai kad aplaikyti pinigu, kad 
pati turėtu už ka ji atlankyti 
kalėjime, parduodamas savo 
draugui kalininia lova už do
leri kad galėtu ant jos gulėti, 
nes isz prie'zasties daug kaliniu 
nebuvo kur atsigulti. Tuosius 
pinigus nusiuntė savo paežiai o 
pats gulėjo ant grindų.

mingai gyvena. p .
- > ■ ■ III

APVOGĖ PANEVĖŽIO
.. ingulos ražnyczia.

Rugpiucziojfi d., n ūkti- neži
nomu piktadariu apvogta Pa
nevėžio ingulos bažnyczia. Pik
tadariu incite isz fpie'tu puses 
per išimta lange in bažny- 
czios sandeli ir isz ežia, iszmu- 
szus . duru prabaju, incite in 
bažnyczia. Bažnycziojo atplesz- 
tos keturios pinigu rinkliavos 
dėžutės ir iszkratytos.

A

DIDELIS 
PELKESE.

Mariampole. — Del nežino
mos priežasties užsidegė Ma-

GAISRAS

Sudžia dagirdes apie tai, su
mažino jo bausmes ant dvieju 
metu už pavogimą dvyleka au
tomobiliu. Jo pati turi devy
niolika metu ir tikis neužilgio 
pasilikti motina.

• 4 W

isz-

Ar Žinote Kad
. . ' —I— •

* New Yorko miestas 
duoda milijqna ddleriu ant die
nos ant užlaikymo savo publi- 
kiniu mokslainiu — ant meto •
kasztuoja 212 milijonai dole
riu.

* Ant svieto visokį sztamai 
žmonių kalba 2/>7G kalbomis.

* Turėdamas 71 metus, 
Francuziszkas drntuolis vardu 
Gregorie paneszdavo balkc 
sverente 700 svaru, bet bijojo 
apimti in glebi savo sūneli kad 
isz džiaugsmo nesuspausti jam 
szonkauliu.

* Tauta žmonių Sartai, ku
rie gyveno Samarkade, rinko 
sziena vietoja tabako.

* Pagal paskutini gyvento
ju surasza tai Kinuosia gyvena 
436 milijoai Kincziku, 200,000 
Japonu, 35,i 
gliku ir 12,000 Amerikonu. •

Gurėdamas

m Rusu, 15,000 An

Septyni Griekai Didieji
svieto, kad laikais gali iszsitart ’ Su Priežodžiais 
nereikalingai kada kam apie 
tai kalbi, ba tasai, su kuriuom 
kalbi ir gali turėti mažai proto.

Helena Morrison isz Dalias, 
turi tikra ezyseziu su savo vy-. " K. a ... . ’ ‘ -■

• rb, kuris persiėmė laisva meile,
pagal Bolszeviku.mokslus. He
lena apskude davo vyra, buk 
jai neduoda aut pragyvenimo 
pinigu, o praleidžia visas diene 
les su kitom moterim. Kada 
karta iszvažiavo pas motina ir 
RUgr/Žo namo, rado ant lovos 
kėlės moteriszkas špilkas isz 
plauku ir gelsvus plaukus. Kar 
ta ji užtiko einanti su patogia 
pioterelia su kuria važiavo in i ‘ - -

t ’ I

riampoles apskr., Gudeliu vals. 
esanezios palios-pelkes. Jos de
gė visa diena. Lszdege apie 10 
ha plotas sumanu, žolių ir ma^ 
žu pušelių. Gaisra gesino po
licija ir apie 50 žmonių.

f iO u J ‘ Vi

ŽMONIŲ KAULUS
NESZIOJA SZUNYS.

Prie Nemuno ties Skirsne-
munes miesteliu yru kai kada

.z » . *, i " » * *
«4
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buvę kapai. Dar ir dabar ma
tyt važiuojant ‘in Jurbarku ke
letą pakrypusiu kryžių. Isz 
Nemuno puses ūkininku ima
mas žvyras keliams taisyti. 
Žvyras pilnas žmonių kaulu, 
kaukuoliu, blauzdikauliu, szon
kauliu. Ju yra labai daug. Daž
nai sukinėjasi apie ta vieta 
szunys. Kai kurios kaukuoles 
rodos, butu žmogaus sudėtos: 
kaukuole, o prie jos iš abieju 
pusiu po blauzdikauli. Žmones 
piktinasi, niekas nieko nedaro, 
kad tuos kaulus arba kapus 
sudorotu. Vieni kaltina vietos 
kunigą, kiti savivaldybe, o tre-

• *

4ti — administracija
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in tarpa vežiriji^.

apyefte,, o už'.vi(- 
žiu patrauko po garvežiu Ir 
Velkant juos 109 metru aumnfy

(Važiavusiam, Valnernicziui 
stttraįszke galva ir jis vos spe-

, yisęa jOO metrą „nudažytas

kuri kartu su kriminaline po- 
jlc; nustatė lavono asmenybe. 

: Pasirodo, kad tai esamo vietos 
ūkininko Petro Reinono, 29 m., 
amž., lavonais. Policija nuvyku
si in jo gyvenamąjį narna pa
mate dar baisesni regeni. Jo 
Žmona, Olga Reisoniepe 26 mot 
amž., ir uqszvo Barbora Dagl-

j^^urikti. “ęĮ” pire 

kraęję ir aptaškytaspesos 
gabalais.

Prieš kara toj paežio j vietoj 
irgi užmušti dvarponio GūU- 
ronskio du arkliai ir vežėjas, o 
jis pats sužeistas. Gauronskio 
žmona del to iszejo isz proto.

MERGINA KUNIGO LOVOJ.
Visjftyczio miestely, Lietu

voj, šiomis dienomis buvo ši
toks atsitikimas:

Kur tai Iszvažiavo evangeli
ku kunigas, užrakino duris, tik 
paliko atidaryta viena lango 
ventiliatorių. Vakaro atėjo, 
niekeno nepastebima, neseniai 
gryžtis isz Brazilijos ir pami
šus, Narvicziute ir inkiszusi 
ranka per ventilatoriu, atkabi
no langa, inlander kambarin, ir 
užsidariusi langa, eme szeimi- 
nihkanti. Susirado kunigo ant-

gabalais.

i

I
mate dar baisesni regeni.1 r

S

Įięne apie 60 metu amž. taip 
pat Vbuvo nužudytos. Apžiurę-
" r V l' t |ĮL • ‘ b ■ A 4 4

jus paaiszkejo, kad jos yra 
pasmaugtos. , ( ’’

^Smulkiau apžiūrint P. Re>- 
sono namus, rasta , jo .paties

pasmaugtos.

M

ranka paraszyta net 4 lapu 
visos 

szios tragedijos paslaptį. Szla- 
me raszte pil. P. Reisonas prt-

■ if I ' 1 . , t

rasztas, kuris ir atidengė vi
4 J

me raszte pil. P. Reisonas prt- 
sipažysta, kad tai yra jo ran-
i ' 1 ii

spaudus, plunksnft, invairias 
dokumeritu knygas ir priidbjo 
juose, V rezoliucijos” rašyti ir 
jas tvirtinti. 'Apkrauscziusi 
visus kambariu kampus ir stal- 
czius, pasiklojo kunigo lova, 
nusirėdė ir joti atsigulė. Ryta 
atėjusi kunigo tarnaite, kuri 
gyvena kiek toliau kambarius 
aptvarkyti iszsigando radus 
kunigo lovoj pusnuoge “viesz- 
nia. ’1 Pakele skandala. Paszau- 
ko policija, bet negalėjo bepro- 

“Ko jus 
norite! Juk asz ponia pasto- 
riono. Asz jau du metai su juo 
ženota. Lauk isz,mano kamba
rio... ” szauke ji policijai, bet, 
nors per prievarta, buvo isz 
kunigo lovos išmesta. Kuni
gui sugadinta ir įsupeckiota 
daug dokumentu. Dabar pami- 
szele vaikszto apie 'kunigo bu
tą ir intikineja žmones, kad ji 
tikrai kunigo žmona ir kaa

to isz lovos isztraukti.

NEŽMONI8ZKAS KUNIGO 
4

PASIELGIMAS.
Sekmadienio” korespon

dentas pranesza apie sekanti 
atsitikima Betygaloj. Priesz 
kelias dienas ten staiga mirė 
ūkininkas Czepulis, kurio la
voną Betygalos klebonas kun. 
Janulaitis nepriėmė in kapus

4 4

c

tas namas jai priklauso, gra
sindama a'tkeršinti tiems, ku
rie ja iszmete isz kunigo lovos.

O gal szita mergina ir teisy
be įsako, tiktai kunigas ir poli
cija vadina ja “beprotę” kad 
žmones jos neklausytu.

. A *
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Mano rttfclvs, no tik po visa
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gėlimo. Kada vyrai tik išeiną 
in darha, tai palieka vaikus na
mie murzinus, grinezios pilnos 
szaszlavu, puodai ir bludai ne
mazgoti ir -sueina pas kokia 
kūmute, gere namine net vis
kas rūksta. Taip, taip, bedari>e, 
o jus ant jo nežiūrite kokia jus 
bus ateito.; r < • . .

Vyras sunkiai dirbau parejas 
namo randa savo duszelia užsi
traukusia, turi sau, vandenio 
pasirupyt, nusiprausi., j r valgi 

‘ * Y j irrw 1 • A _ • _ _ 1 J____ . •
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mot Oteles

'.'life

mie murzinus, grinczioe pilnos
į ,1 ' * II ;<> , ► ' » l*|

♦ *
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1. — Kas savo kuna dabina, 
tas savo duszia niekina.

2. — Kas svetimo daigto gei
džią, savo viską praleidžia.

3. Kas *žmoniu nesisarma- 
tina, ta Dievas nuo saves atito
lina.

4. — Kas kitam ko pavydi, 
tas ir nieko neturi.

5. Kas munszaine gere, ta
ligos ir mirtis nutvėrė. lavonas esąs ne vietoj palaido-

6. — Jaigu su piktumu ro
dos klausi, tai Iblo’do ant saves 
užtrauksi.

7. — Kas darfjimotyja pavė
sio jeszko, tas žiemos laike ne-

* . A' * 41

Ali

turės maitytia isz ko.
* 1' r ▼ r
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PRIGĖRĖ AGURKU 
STATINĖJE.

del to, kad Czepulis mirė ne
atlikęs iszpažintios. Negavus
vietos kapuose, Czepulio gimi
nes ji palaidojo ®avo sodybos 
žemej. Tada kun. Janulaitis, 
Czepulio gimines apskundė 
administracijos organams, nes4 4

tas. Isztyro dalyku vietoj, ad- 
ministracijos organai leido 
Czepulio kapa palilcti sodybos

____  I A ' m ' _ _ '
žemej. PaaIšakėjo, kad Czepu-
lis iszpažinties neatliko del to,

l

- i i

jog mirė labai staiga.
1 r .*? 1 , ' ’ J
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pasidaryt. Tokia ,tai saldus gy
venimas Amerikopiszko dar- 
bipinko, kuris paima sau kokia 
kutvala ir irž tai turi kartu gy^ 
venima lyg smert.

Jus mano berneliai apsižiū
rėkite gerai pijesz apsipaezia- 
vima, jaigu norite turėti saldu< 
gyvenimą.

Nedainuosiu jum 
ba sugryžus isz vakaciju isz 

| West u ant 1>oho pagavau szalti 
ir turiu tamsulaiti gerklėje per 

Ika esmių laibai užkimus. Gud 
bai.

Amerikoąiszko dar-

sziadien,

svietą visokias niekystes, kur 
tik Lietuviai yra apsigyveno, 
bet ir pas mus, po szonu pikta 
dvasia ne miega.

Kitados musu
kaip kada pasiųsdavo, o kada 
(os suszniuro a?ba paseno, pra
dėjo gyvuot jaunesnes gen t kar
tės moterėlės.

• 1.1

Sziadien visos pakampes pil- 
inos naktiniu valkatų, moterė
lės nevos iszeina in miestą pAsi- 
vaikszcziot arba ant ktutan- 

|cziu paveikslu, bet sutinka ke- 
kur ant 

arba užmiestyje bam-

—...................... — ■ O ....... ... ..... ...

Akyvos Žinutes Apie 
Stovyla “Statue of 
Liberty” New York

Stovylas “Statue of Liberty” 
yra 45 metu senumo ir likos pa
statytas ant Bedlow’s salutes 

,1886 mete, o kuri kožnas atei
vis atplaukantis in New Yorka 
gali matyti.

Aukos ant pastatymo to sto- 
vylo likos surinktos Francuzi- 
jojo, o padirbo ji Bertoldas, ku
ris kone 20 metu praleido ant 
užbaigimo jo. Pamatas, ant 
kurio tas stovylas stovi, likos

ku darbas.
Toliau policija patyrė: 193(J 

met. pil. P. Reisonas gryžo Isz hjH sportus laukiant 
Argentinos ir Birželio 4 d., ate- kampo

— vede C)km I biliuja, inseda ir pyszkina pol 
velniu in kalnus arba kita mies 
ta kur kokioj urvoj sustojo da
ro “vupi.”

Dagirdau, buk kelios jaunos 
moterėles, palieka savo asilell Į 
Vyra namie, arija tas iszeina in 
pulruimi jeszkoti linksmybes, 
moterėles’susitinka su kokiu 
Italu, Graiku ir Iszpanu, 
pyszkinain kalnus su bambiliu 
ir HUgryžta namo po pusiau- 
nakeziu. Tokis asilas neisztyri- 
neja kur jo paeziule buvo ir ka 
veike, bile jam nekasztuoja ap
rodymas tos valkatos, o isz kur 
gavo pinigu tai ir neklause.
• Ndbcreikalo/ruteles girdėjau' 
kad nekurie rengėsi gauti di- 
iporsus nuo tu valkatų, o Uiti 
regėsi jais pamesti, b kiti ren
gėsi runyti in svietą kada dar
bai geriau prasidės.

O j Lietuves ir Lietuvaites, 
kokia jusu ateitis, ar manote, 
kad visados turėsite gerus lai
kus! O nei Tokis gyvenimas 
baigėsi prie tvoros arba pastip
site kur ant kelio kada bambi- 
lius jum sprandą nulairž kaip 
tai neseniai vienai taip jau at
sitiko, bet velnias jos duszios 
da nenorėjo ir iszsilauže isz sa- 4 
vq žaidulįu. . f

Taip tai dedasi ne tik musu 
aplinkinėje’bet visur, o 4 visi 
pirsztais bado ant tu bambili- 
niu valkatų, o ir man apie tai 
praneszta ir net pravardes man 
prisiuntė idant užraszytau in 
savo knygas ant oteities. •, 

| Liūdnas pajejimas musu ap- 
linkineja, o jau ka apie dorybe 
nekuriu motorėliu ir mergipu, 
tai nėra ka kalbėt, bet “kokis 
gyvenimas tokia mirtis.” 
žiūrėsite, kad mano žodžiai įsz- 
sipildys, kada kokia dieną at- 
vež namo viena isz ju su suman 
kiota sterviona iszimta isz .po 
sudaužyta automobiliaus.

į . t f. * 1 1

‘Davati'Gligrapa kad kur ten 
South Vfaheruosia yra tūla rū
tele nasžle, kuri nemažai juoku 
padaro ir niunszaine varo. Pru-

jo in užkurius 
Brazauskiene.
sugyvenimas buvęs labai blo
gas. Del šios priežasties ir ln- 
vyko szi sziurpi tragedija.

Pil. P, Reisonas turėjo 18 ha. 
ūki. Isz visos szeimos gyvi li
ko tik du vaikai 3 — 4 metu 
amžiaus.

vede Olga
Szeimininis Ju

ir

RIEBI VISZTA ISZGELBE- 
JO TRIS KART ŽINDYTOS

BOBOS "UŽKERĖTUS 
ARKLIUS.”

Pąs tūla ūkininką (Szakenu i> I“
♦ valsez.) užėjo. epigone ..ir pap^ 

rasze valgyti. Szeimin’mke da- 
k I

ve atliekamos sriubos. Sriuba 
bevalgydama, čigone szoimi- 
ninkei negirdint insikalbejo su 
senute ir isz jos sužinojo nema
žai “paslapcziu,” .kortoms 
varažyti.” Atėjus szeiminin'ke: 
čigone visa kaip isz raszto, isz- 
dejo ir dar eme prikaiszioti už 
nbtiikejima. Esą ji priesz ketn- 
rius metus atspėjusi tokia Ir 
tokia nelaime. Šzęimininke, su
jaudinta “'stebuklingu kortu 
galia,” nesigailėjo čigonei nei 
mėsos, nei dvieju litu, nei dobi
lu. Čigone suprato atradus ko 
jieszkojo. pagaliau, ji pareiš
kė, kad uJusu arkliai užburti 
ipęteriszkes, tris kartus atžin- 
dytoB.” Tikrai, arkliai nuo 
darbo buvo sublogo. Kad ‘‘at
kerėtu” arklius, esą reikia 
1 ‘paaukotif ’ riebiausia viszta.

Jau pirma apsuko szeiminln- 
kei galva, dabar tas jai pasise- 

i*

paslapcziu Lietuvaites 
ar manote

'stebuklingu kortu
i *

arklius

- ‘ ■ - - - - Į ...

ko dar lengviau. Gavo riebiau-
'I • •

šia viszita ir pinigu. Čigone tuo 
tarpu papiove viszta, kraujuje 
sumirko siulus,. pasidėjus ant

Pa-

r.'/’',
Rugp., 16 d., A. Pahemune- 

je, Vytauto g. 27 nr., Prano
..i

ii I

Urbamivicziaus 4 menesiu vat-
, i ».T 1 r

kas, tėvams nesant namie, nu-
sirito nuo loVos ir czla pat sza-, 

d
kais prigėrė.

1 1 . t 11 f

KLEBONO BULIUS 
SUBADĖ MERGAITĖ.

b 11 4SziauliaL Vienai 15 txl, 
amžiaus mergaitei beeinant in 
Sziauliu paežere užpuolė ja ka
taliku parapijos klebonui pri
klausantis bulius ir ja subadė.

a. •' • a w « t

, * *** • * r » * ;'

lia stovėjusia baczka su agur-
• * ’’ 

j • ...

/C . i

Sziauliu paežere užpuolė ja ka-

Mergaite snukiai sužalota. ‘
* ‘ . ij.b V *i ♦ f «t

v < I '
> K 'S'

l

pastatytas nuo auku surinktu 
per laikraszti New York 
“World” ir kasztavo szimta 
tukstaneziu doleriu.

Toji milžiniszka 1 i • * f • ’ • !]’T
liuosybes” svėre 100

I •, • ■ — - *1 'I ’f' ' ' ”

delno kažka pamurmėjo ir Ho
pe tuos siulus nuneszti in tvar
tą ir inkiszti iii plyszi. Arkliai 
busią kaip “dvars'ki.” Paėmu
si paplauta viszta čigone iszc- 
jo, nes tos visztos esą negali- 

——u užkerėta.,.ma valgyti

.i

k)

i

!

' *
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K. RĖKLAITIS
Lietuviukas Graborius

Jjh) i Laidoja numirėlius pa- 
gal naujausia mada Ir

JF mokslą. Turiu pagelbi- 
t nlnke moterems. Prlel- 

Hr narnos prekes.
HM Sic W. Spruce St.,
UI Bell Telefonas 149
III MAHANOY CITY, PA.
I 306 Market Street

• •

ftell Telefonas 441-3 
TAMAQUA, •' PA.

' M 4

r
i M,'

sėlius priglaudineja,, o Lietu
vius pailieltineja. Apie ja visi 
žino kad meiluojasi su visais 
Užpakaliniam kambaryje su 
žaliablekiais ir pludriais. Dau-
gidu nesakysiu apie ja, palauk
siu pakol daugiau susirinks ant
jos kailio.

‘i * ♦

1

♦
Badai kur ton apie Mikisrok- 

sa tai jau moterėles nuo dautu * r
I

t 
motere
"• ‘»Į»» 4

4 ‘ moterę 
,000 svaru, 

padaryta isz vario, 151 pėdu 
aukszczio, o pamatas yra 155 
pėdu aukszczio.

Žibinto, kuria laiko rankoje, 
gali sutilpt 14 žmonių, o galvo
ja 40. Ranka turi 42 pėdu ilgio, 
vienas pirsztas turi asztubnes 
pėdas ilgio, o penkes pėdas sto
rio, nagai turi 18 coliu ilgio. No 
sis tos moteres yra 6 pėdas il
gio, o 4 ploczio, ant toblyczios, 
kuria laiko rankoje yra 'žodžiai 
“July 4, 1776.”

Meto 1908 intaise elektrikini 
elevatorių, priesz tai žmonys 
norėdami gautis in virszu, tu
rėjo lipt suvirszum 400 trppu 
in galva.

Mete 1907 stovylas už trupi
nėlio butu sunaikintas per pik
tumą vaiko, kuris norėdamas 
atkerszyt kukarkai, Indejo ke
turis szmotus dinamito in ang
lis, bet in laika patemino dina
mitą kada anglis norėjo inpilt 
in pecziu.

:* f ’ ' JI * ‘ I [ j ’ 
liuosybes” svėre

• “Baisusis Ivonas” vie- 
naš isz Rusiszku caru, nukan
kino 2,000 kalininku kožna die
na per penkes savaites Novogo- 
rodo 1570 mete.

- H—, — !■ , * ■ —■  ..........................R 1*^

Wm. Traskauskas
A * • • ■ _■ V 4" .M

LIETUVI SZKAS GMABORIUS
~-    - - ■■  ------------------- A - - - —‘ V 1 1

■į
? * <

Liidoja kuhus^numireltus/iRlidtin- * 
do automobilius dej laidotuvių, 
kriksstiniu, VMeliju, pMivaitotji- 
mo ir t. t. —Bell Telefonas 506 
603 W. Mahcaoy Av«; Mab. City

....______________ ____________ . ... ... .

ji?—m i^m v ewsssemsMsSpeammiti

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis • LietuvieZkas 
Dentistas Mahanojuje 

o*Ant 2-tro Fk>ro, KUna Batoro Į 
16 W. Centre St., Mehaaey City 
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ar tai patirti žinias ar tai bū
ti kari umenes teky riu vadovu Ir 
t.t. Taigi ant parubožio iszleis- 
ta in gyventojus atsiliepimas 
idant jie prisiraszytu prie ka.- 
rinmenes kaipo akvatninkav 
Mes per kelis metus gyvenanti 
ežiomis ant China parų bežinąs

i ...

eile už Meile J
Delko teveli toksai liūd

nas ir užsimislijes! Tai ma
tau jau visa diena. Ar tėvelis 
man nenori pasakyti ko toksai 
daug liūdnas! • 

k Tvirtai augalotas vyras su 
tankia barzda sustojo vaiksz- 
eziojes po kambarį patrynė su
ranka kakta ir atsisėdo po lan- žinome gana gerai szio kraszto 
gu prie stalo. f
f — Turi teisybe manasis vai
keli — tare in sudžiuvusia as»- 
tuoniolikos metu mergaite. 
Tasai vaikas savo lesama pa
veldėjo* npo taipgi sudžiuvn- 
aios motinos taip — pat. pavel
dėjo nno motinos puikins szvie 
•iuR plaukus ir dideles bliz
ga nezias akis.

. — . Tai vis viena bus ar da
bar dasižinosi ar keliom valan
dom vėliau. Asz tau nenorėjau 
tiktai nereikalingai užkenkti 
pakties atsilsiui.

O Dievo ka asz iszgir-
— suszuko persigandus

motu

I

siu!
Mariute. , >
; — Nusiramink vaikeli. Sės
kis czionai priesz mane ir ne
pasirodyk kad esi inbauginta. 
JTai vis nieko blogo...

Kas-gi yra teveli!
Tai-gi klausyk. Rytoj 

keliauju...
I —

<

Keliauji! kur! delko!
Tuojaus tau papasako-

Žinai, kad priesz penkisB1U.
metus likau iszvarytas in ten, 
te Siberija.. •

— Apie tai asz žinau labai 
gerai. Bet žinau taipgi kad tc- 
yelis nubaustas neteisingai. 
Niekad ir niekados netikėsiu 
kad mano geras tevelia butu 
Jca nors savo gyvenime blo
go padaręs lai delko-gi gedy- 
(it pasakyti.
į :— Apie tai gali būti persi
tikrinus Mariuk. Jei asz bu- •t 11
ęziau kokiu nors piktadariu 
man butu nevalia laisvai nei 
pasijudinti savo paviete, kaip 
kitiems laisviems ukesams. 
Mano nubaudimas yra toksai 
kacf vieton gyventi tėvynėj 
priverstas gyventi czionais tar
pe laukiniu žvėrių ir puslau
kiniu žmonių kad nevalia man 
pereiti už to pavieto rubežiaus. 
Mane ta bausme nubaudė už Jtai kad inirtes persekiojimais 
papirkimais, neteisybe szalinln 
k^te koki vieszpatauja musu 
ttredninku klesoj ėmiau daly- 
Vurna susirinkime kuris pas
merkė dabartini dalyku stovi 
ir ant to ąu$irinkiino viena isz 
kalbėtoju kvtete visus , ured- 
n inkų a paaiprieszinti . Auksz- 
lestai vąl^žtei,. .

sitikimu
|cuf> tufttegi latrai ‘pinigais 
įszpirko nuo bausmes, biedni- 
gi turėjo pakelti visa ta insta- 
tymu asztmma o net ir dau
giau vteko.

■■ Nors negaliu pasakyti 
kad mums czion blogai eitųsi 
vienok labai ilgiuosi tėvynes 
taip kaip irstu. O dabar — da- 
hpr ateitropina proga migryžti 
in\tevyne.

ft 4 1

Ąąztpąri žinau daug at- 
-i- pątomijo Mariute

A Ak idant mums gerasis
4. ■ ’ G* . i . . 1orėtu tame reikale 

tyigelbeti.!xBęt kaip!
į —.

kaip dabar vianezia kare Besi
jos su Japonijo. Bosija pri
versta kariami tolimoj sveti
nio j žeme j su neprieteli u m ku
ris tosia apylinkėse yra kaip 
taamie. Taigi reikalauja neat
būtinai žmonių žteaneziu api- 
Jinke prie visokiu patarnavimo

©tetas
f

. Klausyk^ tiktai: Žinai

<

vel ateina isz kitur. Nuo' aufcz- 
i

ros iki vėlai nakeziai, o net ir 
naktimis girdžiąmi bugnu bal
sai, komandos žodžiai, žeme 
dreba nuo arkliu kanopų, nuo

žmonių kalba ir paproezius 
tai-gi prie to mes geriausiai Ir 
tinkame. Visi isztromti, kurie 
Bosijai kuom nors prisitarnaus 
o kurie tėvynėje nepapildo di
deliu piktadarybių galės po ka
rei sugiyžti in savo tėvynė, 
bus Ii nori.

—, Tai-gi tėvelis nori...
* 4j

— Nepersigask tuo labai 
mano gera dukrele.

— O ka — kas tada su ma
nim bus! >—
mergaite. — Juk asz tik tave 
viena’ teveli turiu ant szio svie
to! O kas su manim atsitiks jei 
— jei nesugryszi! — verkda
ma garsiai puolėsi ant kaklo 
Aleksiejui apdengdama veidą 
pabueziavimais , ir aplaistyda- 
ma aszaromis. , ;

— Bet kas-gi tuojaus mis- 
lytu apie bloguma! — mėgino 
tėvas juokauti. *— 
vale sugrysziu pas tave svei-

kia u80 graudingai

Su Dievo

kariumenes vaikszciojimo, nuo 
sunkiu armotu vežiojimo.

Atsiliepimai, miaukianti gy
ventojus eiti už akvatninkus, 
neliko be pasekmes.r Ypatin
gai stojo skaitlingai isztrom- 
tieji. Vienus vare karszta tė
vynės meile, kitus tėvynes isa- 
siilgimas, kiths voĮ norinezius 
praturtėti laukuose, o dar ki
tus kitoks neramus gyvenimas, 
arba palaimų jieszkojimas. Ir 
kariszkame kambaryj, kur at
randamo musu prieteliu Bog
danova, buvo gana didis skait
lius akvatninku. Jnos visus isz 
sdeirsyta pagal mokslą ir ta
lentus, o kaip kurios leista In 
tokius pulkus, kur ju paežiu 
norėta. Akivaizdoj' pulkaunin
ko visi prisiege isztikimybe. 
Tenai matyta vyrai, ant kuriu 
buvo galima pažinti paėjimas 
isz puikiu namu ir gimines, ki
ti turėjo sunykusius ir 'susirau- 
kszlejusius veidus, matyt jie 
savo gyvenimo labai daug var
go buvo pakele. Buvo matytis 
žmonių su pražihiseis plaukais 
o szalia ju jaunu bomaieziu, 
kuriu in ežia atebgo tiesiog 
nuo motinos suolu, kurios czio
nai atvijo fantastiszki dūmoji
mai apie pagarbas ir atmokosz-

traukiasi pakrafszcriu f ilga 
juosta. Labai sunkttte dalykas, 
ba upe reikia perplaukti, o taip 
gi ir -pavojingas, ba nepriete
lius be abejones upes daboja. 
Jei nežiūrint irt tai kas norėtu 
pabandyti, tegul iszeina pir
myn! K

Tuojaus iszejo isz eiles Alek
siei Bogdgnov, atiduodamas 
pulkauninkui garbe., .

— Tu nenori eiti narsuoli) 
/Bet tau turiu patempti, nes 
gali isz ten daugiau nesugryžr

i

Pažystu tas vietas — at
sake Bogdanov — taip apau
gę storais medžiais, 
prietelius be abejo manes ne
pamatys o ypatingai jei paban- 

, kuri

ti.

kad ne

/
•i *

prisakymus, 
nors 

vis

dysiu pereiti szia nokti 
rodos bus labai tamtei.

Gerai, eik su manim, tau 
duosiu tolesnius
Bet imk su savimi koki 
dranga. Dviese galėsite 
daugiau nuveikti, no kaip vie
nas. Kas įsu juom eis!

— Tuojau itezejo isz eiles 
jaunas rekrutas.

Bet Bogdanov tuojaus pafe- 
mijo:

kas ir linksmas, o paskui, .su- ežius, kokius mislijo tenai tuo- 
<liev tau, Siberija! Europoje | iaus Nustoti.
isznaujo atsigaivinsime ir pra
sigyvensime. Tavo ateitis kiek-1 J0 V(d priesz kelias dienas, 
viename atsitikime vfitvirtin- judėjas reikalingus davadus 
ta. Tiktai karsztai tavęs pra- Į kalbos ir apiegardos pažinojo 
szau, įdant per ta visa laika gy 
vėntum gražiai idant sugryžus

Toksai jaunas vaikinas ate-
o

mo, 'tuojauS buvo priimtai. Ji
sai iszreiszko norą, idant jisai j 

atraseziau vėl ramia, kaip iki I teitu priskirtas prie kompanl- 
sziolei buvai. Jos ir skyriaus to, kuriame tar-

— Ak, mane užmusz baime Į uavo Aleksiei Bogdanov, ba ji, 
plistijant apie tavo,-teveli! Nei Į g®rai žino ir nuo jo, kaipo at-1 
dienomis, nei naktimis nerasiu | si tarnavusio kareivio, 
sau

norinezius taipgi su 
jaunikaitis

t • •»

Norecziau, kad kas ki
tas savo gyvastį paguldytu pul 
kauninkeJ^'Mėldžiu leist man 
vienam eiti. Vienam net ge
riau pasislėpti neprieteliaus 
akyse, negu dviem.

Tuo paežiu laiku, kada pul
kauninkas peržiūrinėjo akvat
ninkus,
Bogdonovu eiti, 
tuo laiku pasipaudodamas, in, 
savo prieteliu įĘogdanpva pa
sižiurėjo taip meldancziai, kad 
tasai visai nutilo ir nuleido že-• i 
njyn akte. , j

— Ponas pulkauninko, pra
szau, leisk map eiti su Bogdą- 

pras^e be pertrūkio 
vaikinas. , t # ■

—- , Tu nežinai, karteli ženk
lina pastatyti savo gyvastį pa

rai! Motinos netekau dar bu-1 ninkystes iszmokti. Liepta vle-| vojun, pienburni! -r+ žiilreda- 
dama maža, o dabar, dabar nam paeficieriui nuvesti jauna Į mas imsunykusi vaikiną. . . 
dar ir . akvatninka pas Alekšieja. — O, žinau. Bęt teipgi ži-

_ Bet-gi, vaikeli _  per- — Bogdanov! — paszaukc nau, kad ponąs pulkauninkas 
trauke verkeneziai mergaitei, paaficieras. — Czia yra naujas mano .. sunykimą atranda t už

ti kiši
ramybes! Dolko taip da-1 greiczinu karoiviszkos amat-

novu!
■ .4 w ■>

• I 

v •
si

vaikeli — per-

glauzdamas ja prie krutinės — rekrutas, kuris turbut tave pa- perispkąda. Vienok sunykusa- 
juk dar mane turi, o Dievas, žysta, užsiimk juo! me kune galį gyventi; drąsi
kurio globoj esame visur, nc-| Kada Bogdanov moto, savo|duszia. ■''< <!

. Tai eik, jei taip jau ne
atbūtinai nori. • ,

’ ■ ■ ’■ 1 ‘ ■ '■ j/ i * 1

tai, tai didelis skarbas _  at-1 termoj, sudrėbėjo įsz didelio I Pulkauninkas jiems ūbiems
gauti atgal liuosybe! Buk persigandymo, o karszta krau- karsztaį prisukę, idant jie por- 

. |. •!_. 1--------- ♦ • •• ] , -už

Nuo to laiko abudu nesisky- Į upeą neprietelius stovį, ir ar 
pame laike pasimatysime jr I re. Jaunas'kariauninkais mato- daug j p tenai /randasi, idant 
busime laimingi..

ne
norės, idant tu isznaujo past-1 regejimadn ta jaunikaiti isz- 
liktum sierateli. Pamislyk tik-|^a^U8b stovinti priesz ji uni-

b'ai

tvirta, Mariuk, nesirūpink su 1° vilnis apdengė jam veidą. Į sitikputu,, kokioj„viętoj 
manim, o turėk vilti, kad trum-

■ I mai, labai szirdingai pamylėjo priesz apsztąnt sugryžtu atgal
Kada sekanezia diena Alek-1savo vyresni .dranga, o ir tasai, | ir apie viską pranesztu jam ži-

im I Abudu draugai pasirengta 
nenuils-taneziai tarnavimo įsun- Į ton pavojingon kelionėn. Pir- 

iszbalusia mergaite. Su (kokia I kenybes ir daro, kas tik buvo miansiai permainė mandioras 
tai plunksną galėtum apraszy-

siei Bogdanov ir

_ ■ -- --------------------------------------- --- — ------------------------------ --—- - ■ — f 
du tuojaus inptlble in Japbnul 
patroliu rankas. Juose pažino 
Rosijos žvalgus ir tuojaus suė
mė nusiuntė in vyriausia Japo
nu kvatiera. Tasai sunkus mar- 
szas tosesi isztisia nakti. Alek- r
siei Bogdanov laikosi tik su 
paskutinėmis sylomis savo va
lios, kad suspėti Japonu karei
vi^ žingsniams, bet jaunikaitis 
ant'kelio kelis šyliius parpuo
lė, taip kad Aleksiei ji turėjo 
pakelti ir po tam eidamas pri
laikyti. Japonai turėjo «avo 
žingsnius suretinti.

— Kaip jautiesi ? — klausė 
Bogdonov savo draugo.

— Laiminga, esu, labai lai
minga, kad galiu but prie ta
vos, bet esu labai nuvargus. 
Jau man kojos toliau negali 
neszti. 4

Atsiremk ant
Jau netoli. Tuojau busime ant 
vietos.

— Taip ant vietos, ant sa
vo vietos. # .

Szirdis man kraujuose
plusta pamislijus, kad turi už
baigti savo gyvenimą, kurio 
dar nėpradejus.

— Asz-gi džiauginpsi * įsu 
smercziu —ant smerties su ta
vim, levai ! ka tuteeziau praplo
ti be tavęs, taip silpna, inban- 
ginta, sunykus!

— Tu esi laiminga! kaipo 
karžygis eini ant pavojaus ir 
smerties. Ne vienas tvirtas vy
ras turėtu priesz tave akis nn- 
leisti.

Kada priėjo aficieriaus cze- 
tros ir vienas isz kareiviu jam 
apšake visa reikalą, aficieras

I

i ‘

manos.

d.*.-*

n* . • *

į j ‘ • 1 4

tarė su panieka maskoliszkai:
■ • • » * , ♦ * J ' f * 1

Kaipo žvalgai, negalite 
laukti jokios malones. Busite p ■" < .
pakarti.

In kareivius — Japoniszkal:
— Isztarmo bus iszpildyta 

už trijų valandų.
— Nepraszome malones po

nas kapitonai.— tarė AlOksiei 
Bogdanov. — Kas-gi lytisi žo
džio “žvalgos” tai ponas gerai 
žinai, kad kareivis priverstas 
tarnauti sąvo tėvynei visokiais 
budais. Praszau tik vieno daile-

. ’ * p

to: Tegul ponias liepia paduoti 
stiklą vandenio, nes isz trosz- 
kulio griūva. ( 1

—> Nieko ąever tas kaipov 
kareivis įtarė uficieras pasi
žvelgęs in sunykusi jaunikai
ti. ... 1 .

Liepiant oficierui atnoszta 
vandenio. Aleksiei Bogdonov 
priklaupė prie savo gulinezio 
draugo isz palengvo pakele «u
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Czia esu 
mane! Buk sveika mano vaike- 0 < n. 1
Ii mano visas turtas sziame 1

*

sviete! Tegul tave Dievas lai
mina už tavo meilė ir isztilki- 
mybe!

Bet mergaite puolė priesz 
kapitonu ant keliu maldauda
ma:

* Ii jp i i *
— Nepraszau gyvasties bet 

smertiesf Juk tai kuklus (akro- 
mnas) reikalavimas. Tegul po
nas mano praszyma iszpildo!

*1 * ’

Buk ponas žmoniszkas, birk po
nas milaszirdingas leisk man 
sykiu su tėvu mirti.

Aficieras pasilenke ant jos.
— Tegul ponia pasikelia. 

Kariaujame su dideliu, galin
gu neprietelium, bet ne su mo
terimis, ir beginkliais. Kas tei- * 
sybe, imu ant saves dideli atsa
kymą, bet — negaliu liepti jus 
nužudyti.

— Teve, mano teve! Gy vas- 
tis, gyvastis su tavim! — su- 
szuko Mariutę ir sugriuvo apal- 
pus.

Kapitonas nusiuntė raportą 
aplink atsitikima ir nelaisvius 
nusiuntė in geąeralisaka kva- 
tiera. Aprasze viską tikrai ir 
neužtylejo taipgi, kad nelais- 
viai nieko terp Japonu nepaty
rė.

Generaliszkoj kvatieroj ie
vas su dukterim nuvesta priesz 
generolą, visos armijos vada, 
kuris ilgoka laika ju klausinė
jo. Matomai, sujudintas atsi
tikimas, generolas padavė jiem 
ranka ir prisakė su jais apsl- 
vaikszczioti kuogeriausia.

Taip ir pasiliko Japonu ne
laisvėj.

Kada-gi pasibaigus karei su- 
gryžo namo, leido valdže jiems 
sugryžti in tėvynė, kur ir iki 
sziai dienai laimingai sau gy
venat. . GALAS.
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PASIUNTINIS ISZ BOLIVI-
JOS.

Louis O. Abelli likos pažen
klintas ministeriu isz Bolivijos 
iii vVashingtona ant, vietos bu
vusio ministerio 
dina.

Diez de Mo

beti mano gyvenimą. Juk tau 
jau sakiau kad be tavos teveli 
negaliu ir nenoriu gyventi. D 
neatsakyk man to praszymo — 
maldavo matydama jo abejoji
mą prižadėk man o ant smer-

■ ’■» 1

—« i lu-gi gerai — atsake 
kureziai tėvas — prižadu tau 
bet.. .<

Jie iszgirdo tolumoj būgno 
baisa, po tam arkliu kanopa 
beldimą ir riksmą. Nuo žiemiu 
kraszto pasikėlė dulkiu‘•debe
siai.

-r- Japonai apleidžia savo 
pozicijas — suszuko Bogda
nov. Dabar su mumis viskas 
greitai užsibaigs. Gyvenimas 
yra sunki kova, neverta tiek 
vargo ir sopuliu. Taip mirsime 
sykiu!

Tuojaus atėjo kapitonas, la-
I H .1 ii I „1 * 1 i. ' I1 k J

;ties spakainiai eisiu!
—i Tai-gi gerai

bai rimtas ir .tuojaus davė pri-
sakyma išaugo jancziam juos 
kareiviui.

Nuvesta juos ant kiemo, kur

rr

Lietuviszki Bonai
Norintieji parduot gaunate 
aukščiausia markėto preke. 
Del informacijos rašykite in 
Dept. 4.

Kurt H. Schurig & Co
50 BROADWAY 

NEW YORK

buvo inkastfts auksztas Stul
pas. Kilpa ant stulpo kabanti 
rode aiszkiai abieju likimą.

—: Pirmiausia jaunikaiti!— 
liepė kapitonas.

Pribėgo du kareiviai ir nut
vėrė jaunikaiti už pažaseziu 
kad vesti po kartuvėmis.

— Leiskite tik man atsis
veikinti su senu mano priete^- 
liu —e tarė jaunikaitis tvirtu 
balsu. — Dokui tau tu geriau
sias isz žmonių už visa meile 
ir geruma kokio nuo tavos ap
turėdavau. Dėkui taipgi ir Die
vui kad galiu mirti sykiu su 
tavim ir po tam vėl Su tavimi 
gyventi amžinatvėje.

Apsikabino seni Bagdanova 
ir pradėjo bueziuoti lupas ir

y

0

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62
kairiaja ranka galva su 'doszi- 
ne-gi ranka nuplovė jam vei
dą ir davė bįski atsigerti, Van
duo buvo geras apsilpimųi 
vaistas. Jaunikaitis pasivartė 
ir atvėrė akis. Aleksiejo veidu 
nusirito kelios aszaros. Kapito
nas’žiūrintis te ta bekalbiu re
gykla atsisuko sau szetron.

Į Aleksiei vis dar klūpojo sza- 
daugiausia pasilikti kur abiem Į tavo gy vaistimi atima; man dra- Į te savo (teaugo nieko nesaky- 

•M . X.' **"’ L. f - ' * *- ’
Ar asz jau pasiutau kad Į priesz kapitoną.

«—i

I r—w

kia tarnysta. Kiti isz pradžiojI tavęs apleista! Noriu gyyentllEsi ;turi but paliuosuota ir isz-l dūkto! 1

atsisveikino rodosi, jam atsimokėdavo su nia. '
su tiavo dukteria, tvirtas vyras Prisiriszimu, ba aiszkipo Ja 
kontejo nemažiau už silpna, |1

galima, idant uždengti ir ap- |ant civiliszku drapanų.
Į Kaip likos jie abudu, Bogda- 

kimu 'savo dranga. Taip tai du I nov tuojaus tarė savo draugui: 
Į nelygus sau draugai atsiskir- Į —- Delko tu man taip pąda- 

Musu prieteiius pateko j u- davo nuo Skitu, idant tiktai kuo- rei, Mariuk! Dabar baime su 
daneziam ir nuolatos krutan- 
cziaiP gyvenime. Kaipo atsl-

’Jk C* A \zA V X A f 

viszkas gyvenimas buvo gerai I vtenas kitam kuom nors pa-

ti tu dvieju žmogystų perais-Į S,au8oti nuo nelaimingu ateiti- 
kyrimo kaneziaa.

kakla. Po tam tare in kareivius 
žiūrinčius in tai su sanjaus- 

'mtfs.
->— Esu gatavas!

Kada tio rengetei iszpildyti
I

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes* norim kad ir jus 
turėtumetreikalaussu musu ban
ka nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres.irKas.

__ __ _ ir kiekviena® isz ju jautėsi tik sa ir sytas. Delko neleidai eiti Į damas.
tarnavusiam kareiviui" karei-Įtada laimingais, jei- galėdavo man vienam!
viszkas gyvenimas buvo gerai 1 vicnas kitam kuom nors pa- —* Manateis tėvuk! TevelĮnemislijau apio papraszcziau- 
pažinstamas, bet dar niekaa Į lengvinti ta nepaprastai sun- mielas! Tu žinai, kaip ojsz be šia daikta! Drąsos! Drąsos! Į ko 
to gyvenimo persikeiczianti 
paveikslai nepraslinko jam

ežiai. Kareivio gyvenimas "lai-1 pienburniu,, po tam isz anų I tavo likimu, tavo pavojumi, o Į tave žudyti.
'i • i I iiinl/nui vnrl i n/lriYvii 'iiirvci I Y 0*1 Vm'lrK! ‘i’oi fpnllIYlfl Y>CI:Chlz]m _ I . <

i savo priįderystes, Aleksiei Bog- 
danov negalėjo •susilaikyti. Su 
vienu paszokimu atsirado

Nežudykite jos — suszn- 
tai nioteriszkas tai mano

i ■ ■■ •

labai stebėjosi BogdanOvo | tiktai, aYba su tavim ir numlr- Į gelbėta. Vienu žodžiu. Kalpl ^Nustebintas tuo afieteYas pa- 
Lęisk taigi man dalinties aficieras iszgirs, kas esi neleis ^žiurėjo in sudžiovusi • plona 

. • * ■ • 6 jaunikaiti tuojau® paleido.
Iszbolės jaunikaiezio veido Tėvo mano teveli! — 

Į dar labiau iszbalo jei tas gali- Į skundėsi mergaite. — Delko 
į | J- Dar vienas tylus ranku teus- 

ko kares, tai visai kitoniszkas I mažiausios atydos iu tai jatt Į paudimas ir abudu fezejo leng- 
darktas. Visus sykiu ir kiek- Į neatkreipę 
viena ekyrium perveria gyvy
be, kuriai karšatis priduoda- - .
mas vis naujais atsitikimais, plauke akvatninkus ir taip debesius ir užtremdama menu- 
Pulkai ateina jr sau nueina. Pn jnOfl Pakalbėjo: Ii. ■ u
Geležinkeliais trukiai teiun- — Daleidžiame, kad Japo- Ant rytojaus juos atranda-

pro «ki» taip greitai, taip »pBrJ dmugisrinunui su kokiu tai ti.

Do- jei prireiks, tai galima pasidia- 
vienodumo, viena diena beveik I v*du ir Golijatu,” ant galo vi-1 lipti ir su smercziu.
ke pakajaus turi savyj daug juokėsi, vadindami juos

yra lygi antrai dienai. Bet lai- prie to visko priprato ir nei

vu žingsniu tautybėj nakties.
III. O viesulą staugė ir batibe, tar-

Viena diona pulkauninkas szydama in szmotelius juodus

Ii.
Geležinkeliais trukiai įsiun-1 Daleidžiame, kad Japo- 
cziaii «u tkariumene ir kariszka nai užeme PoziciJa anoi puisej Į mo labai sunkiame padėjime, 
amunicija, in kur kitur, kiti l’..upes, szalia tu . kalnu, kurie | Laimingai perėjus ūpo, abu-

1 I • " 1 S' : ' k I. . i

■ ■ ' ' ■ ' ■ ■ J . .. ■

6 6 6
GYDUOLE AR TABLETA1 

Praszalina galvos skausmą la 30 mi
nutu, sustabdo szalti pirma diena, 
ir sustabdo Malaria in tris dienas.

1 ,.

Ant. J. Sakalauskas 1 

LIETUVISZKAS GRABORIUS I 
331 W.CentreSt| Shenandoah, Pa. I

666 Mestis del kūdikio exalcxio.

Jį1

*
(Bell Phone, Dial 2-1512 >

I

oi

" « * - -

kiam geriausi patarnavime. Pa

#* ’ man taip padarei f' O nepalik
- . I - . f ~

Oli ■ - a1

Praszau tavęs teveli.iszklau-Įmanęs vienos tetek man sykiu 
fcyk mano praszymo gal pra- su tavimi numirti! Juk priža-

f

Bįednas mano vaikeli,
negalėjau dalaikyii žodžio 1

. h
1

szymo patekutinio kokio pas| dejai! 
taVe maldauju sziamo gyveni- 

4 i • *
I

Ka tokio! — klausė se-l Matyti tave taip jauna... 
nia giliai sujudintas. | Senis pradėjo rauĮdoti.
\ n

mot

, Senis ’ pradėjo rankioti. Su
’KR’ F — I * . * <

t- Prižadėk man kad ne- gvolta suvaldė savo susijudteį
darysi nieko kas galėtu iszgel- ma ir suszuko: . ' w -a 9 W

Nuliudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavitna. Pa
laidojimą atliekam rūpestingai 
ir graliai. 
nSdįnti.
įsi Mahanojaus ir Girardvfllsa 

jeigu kas pareikalaus mano pa- J 
tarnavima tai meldžiu man teis- 
fonuoti o pribusiu in deasimta. 
minutu. Bell Phone, Dial 2-1512

Busite pilnai ' n 1

jeigu kas pareikalaus mano pi- 

fonuoti o pribusiu in dassimts

<

1
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UOS VIETINES
Stfbatdja pripuola baž-

SHENANDOAH, PA.
nytie szventfc Vardas P. Mari
jos. i

Per Labor I)ay buvo ke
liolika automobiliniu nelaimiu*
mūsų aplinkieja.

: Rinkimai artinasi, gerai
apsvarstykite ant ko duoti bal- 
saidaąt .vėliaus nesigraudyt. 
Lepkai druęziai susiorganiza
vę, todėl ir Lietuviai privalo 
laikytis viėnybeje, kitaip nieko 
nelaimėsime. Balsuokite ant 
mosklainiu direktoriaus 
W. D. Boczkauska.

—' Kokis tai automobilistas 
sužeidė Vasiliu Ficzinski, de- 
szimts metu vaika, bet ant gi- 
liukio nepavojingai. Daktaras 
apžidrejas vaika nusiuntė ji na 
mo.

u z

tona.* ^Abidvi 
smarkiai sudaužytos.
automdbilius

lavonu

— Ana diena automobilius 
varomas per Adoma Kuczinska 
isz Lost (’reek susidūrė su auto 
mobiliu Jono Sims isz New Bos 

maszinos likos 
Taipgi

Edvardo Klem- 
cziausko, 34 E. South uli., susi
daužė su automobiliu kuri vare 
Petras Thorton isz Moreos.

- -r- Arti St. Nicholas, Utar- 
ninkeį laike piet, Readingo trū
kis užmusze Antana Algoni ar 
Ilgūną isz Frackvilles. Surasti 
czekiai kiszeniuja parodo buk 
jisai gyveno ant 131 Railroad 
ulyczios o ant rankos turėjo 
ženklus “A.F.A.” Graborius 
Traskauckas pasiėmė
pas save ant palaidojimo. *
t * » *44 Praėjusi Panodeli 
vaiksztinejo 25 metines sukak
tuves, arlui sidabrine Veselka, 
ponsvta Jonai Novakai, 512 E. 
Pine uli. Susirinkę sveteliai, 
gimines ir pažystami, ant taip 
svarbios dienos linksminosi ir 
vėlino ponstvai Novakams su
laukti auksinio jubiliejaus, f 1|į • i"

— Homer D. Sarge kareivis 
svietines kares kuris yra kan
didatas ant Pavietavo Kamiso- 
riaus, ,pribus in Mahanoju Su- 

1 bato« vakara ir turės prakalbas 
prie kampo Main ir Centre st., 
8 vai. vakare. Priesz prakalbas 
American Legion turės didele 
paroda. Visi balsuotojai yra už 
praszomi ateiti
Amerikos kareivio prakalbos.

a p-

iszklausyti •r

DIDELIS SVARBUS 
SUSIRINKIMAS!K

f <

'• Gedimino Kliubas, Mahanoy 
City*, laikys visuomeniszka su
sirinkimą Panedelio vakara, 

'14 Septemberio, Parapijos salė
ja, kaslink anteinaneziu Nomi
nacija. Visi nariai taipgi visi 
Mahanojaus ukesiai užpraszo- 
mi dalyvauti sziame susirinki
me kuris prasidės 7:30 vai. va
karė. 21.

---------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------

ANT PARDAVIMO.

t Juozas Atanaviczius, ežia 
gimęs, jnire Newarko ligonbU- 
teje po trumpai ligai. Velionis 
paliko viena ^seseria Jureviczie 
ne, 22 N. Ferguson uli. Palai
dotas Ketvergo ryta su pamal-

<

I n 
i t į

H I •

puolė. Vagys pavogė isz jo $35. 
ir laikrodėli. Kiek vėliau Szu- 
kys susitikęs policijanta pa
sako jam, kad taip staiga ant 
jo užpuolė, kad jis nežinojo 
kiek ten vyru buvo, bet atsi- 

fe, gavės, pamate du banditu, ku- 
7' ' , | j < 4 , r J

rio nubėgo greitai. Vėliau 
* atsimint kaip 

invyko, kur jis buvo nuėjės tn 
vakara ir kiek banditu buvo 
užpuolė ji. Jis mane, kad mi 
banditai kirto jam in galvrf, 
parmete. ir spardė... .

i' ; .' . > ' .• < ’

domia Szv. Kazimiąro 'liaSny-l S^ūkys, negalėjo
czioja.

— Lucijiį duktė grabo- 
riaus Sakalaucko, randasi Pot- 
tsvilles ligonbutejo ant gydy
mo. . • • ' •

— Homer D. Sarge, garsus 
kareivis svietines kares ir kan
didatas ant Pavietavo Kami- 
soriaus atlankys Shenandori 
Panedelio vakara ir turės pra
kalbas 8 vai. vakare, ant Main 
St. Iszgirskite jo prakalbas o 
dažinosite daug teisingu daly
ku apie politikos reikalus.
t Juoziene Andrulionieno, 

mirė Ashlando ligonbutejo po 
ilgai ligai. Velione turėjo 46 
metus, prigulėjo prie Szv. Jur
gio parapijos. Paliko 
sunūs ir’dvi dukteres.

— Readingo kasyklos 
kės Utarninke, 15 diena Sept.

penkis

mo-

Port Carbon, Pa. — Stanislo
vas Szmalkis, 59 metu, mirė 
valdiszkoja ligonbutoje Castle 
Point, N. Y., sirgdamas koki 
tai laika. Velionis gimė Lietu
voje ir buvo kareiviu Svietinej 
Karėj. Paliko paezia, dukteria 
ir sunu.

Shamokin, Pa. — Fiorentina 
duktė daktaro F. J. Mack (Mi- 
kolaicziko) likos suriszta maz
gu moterystes su daktaru Jonu 
Novicku isz Skranton, kur vin-

* > *
Novicku isz Skranton, kur vin- 
czevonc atsibuvo.

■ V ■ •
Ambridge, Pa. — Ona Miliu

te pabaigė mokslą ant prižiūrė
tojos ligoniu, (norse) Sewick- 
lely Valley ligobbutejo ir szia- 
me laike dar turi u'žsiemima ta
me ligonbutyje.

— Ana diena Ambraziejus 
Miliulis, apvaiksztieji 60 metu 
sukaktuves jo gimimo. Ponas 
Milutis yra senas “Saules” 
skaitytojas. Vėliname jam su
laukti da keletą desetku metu.

senas

Juozas Czepulionis, 
bu-

Worcester, Mass. — Vėliau 
vakare, 
nuo 25 Lafayette gatves, 
vo automobilio parmestas, ka
da jis pesezias ėjo vieszkello 
Auburn’e. Automobilis neturė
jo szviešu ir nesustojo po to 
vykio. Lengvai sužeista abi 
kojos. Aubumo policija jesz- 
ko kaltininko.

— Jopas Vaitekūnas, dai- 
lyde, ėjo namo po vidurnak- 
f

uz-

\r " ■ 4• 1 fe > / i * V f I V.

— Stanislovas Urbonas, jo 
žmona, 15 metu Juozas, 13 me
tu Anele, 10 metu Ona, 7 metu 
Elena ir 4 metu Adele, buvo 

Po pietų pas juos 
atėjo žmogus, parodos popiera 
Urbonienei, iiszneszo rakandus 
isz tenemento, 
gatves. Jie žiurėjo kaip neszc 
ju paskutini turtą, bet nieko 
negalėjo padaryt, nes randa 
nebuvo užmokėta už 3 mene
sius. Urbonas buvo iszejes, ka
da sugryžo, rado savo szeimy- 
na besedinezia ant gatves. Jie 
visa popieti ieszkojo namo, bet 
neturėjo už ka užmokėt, tai va
karo susėdo visi miesto sode 
prie rotuszos namo. Galu galo 
nutarė visi praszyti pagelbos 
isz policijos. Nueje in policijos 
stoti, jie papasakojo savo vi
sa nelaimė. Szioji szeimyna ln- 
sikrausto in ta narna Sausio 
menesi ir turėjo mokėt tik $15. 
randos kas menesi. Szeimynos 
tėvas nedirbo per metus ir puse 
tai negalėjo užmokėt randa. 
Szioji szeimyna gavo $11. in 
savaite isz miesto atsiginti nuo 
bado, o už randa neliko. Auto- 
moboliu iszveže tęva, motina 
ir Adęlo įn miesto prieglauda, 

vaiku

be namu.

581 Millbury

kitus vaikus in (kita 
prieglauda, r-. A. L.

Mąpnt Carmel, Pa. — Viadu
kas Periszkaitis, 12 metu, ūžti- fe v fe '
kės suardyta sztanga ant Rea-

SAULE
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Readingo Geležinkelio Ekskurcijos
SPECIALISZKA VIENA 
DIENINE EKSKUROIJA 
IN NEW YORKA $4.00 

•AR 
UP-THE-HUDSON $5.00 

iki Bear Mouiffain ir 
Indian Point' 

Nedelioj 13 Septemberio
Szita cksknrcl fa taipgi suteikia 
proga matyt Riverside Drive A- 
partament namus, Grant’s Tomb, 
Didelius laivus, Sing Sing kalėji
mu ir kitokias akyvas vietas, t ' h .i h " "
Specialia treinas S’jbatos vakaro.

Isz Ryto
Shenandoah ................  12:35
Mahanoy City...................... 1:16
Tamaqua ............................ 1:45
Grįžtant treinns apleis New York 
isz West 23 Street stacijos 0:47 
vakare, isz Liberty Street 7:00

i

READINGO PERAI
SEPTEMBERIO 15 IKI 19
Daug stebotiniu visokiu daiktu del 
pamatimo. Smarkiom lenktynes. 
Pasilinksminimai seniem^ Ir jau
niems. Matykite sziuos Fėrus, nie
kad j u nepamirszite.
Viena-Dienine Ekskurcija '■
KETVERGE 17 SEPT. 1 I
Isz Shenandęah $2.40
Isz Mahanoy City $1.95 

i Isz Tamaqua ..
Isz Tamaqua . . 7:15 Ir 10:09 ” 
Isz Miihanojnus 6:51 ir 9:41
Isz Shenandoah 9:11 prlesz plot 
rcgulariszku treinu
ja, važiuojant ir grįžtant tik ant 
Viena-dienine nupiginta ekskurei-

pamatimo.

kad j u nepamirszite.

$1.60

h

I

t

I

į

For County Treasurer
ANT PAV1ETAV0 KASIERIAUS

BALSUOKITE UZ
« u

/

«

rį 

f

PAUL W. HOUCK
■i ii į

Isz Shenandoah, Pa.

1W *

f

Pabaigos savaites ekskurcija

In Atlantic City $3.75
Subatoj 12 Septemberio ’

’ *r: ‘ n < f ' : r ' 7 . . ,■
Atlankykite draugus ar gimines
Iszsimatidykite maruose. Pasivaik 

T1 a ti/nl l>
Ai S *

szcziokyte ant Boardwalk.
Ant regnlariszko rytttiėtlnio trėlno58^1 

fa? * i C

■ f

Mahaooy City 
Tamaqua ...

4 • • • ••

GELEŽINKELIO
ANT READINGO

v
Ryte

16 Dienines Ekskurcijos in 
Atlantic City, Ocean City, Stone 
Harbor, Wild^yood, ar Cape May.

SUBATOMIS9

12 IR 26 SEPTEMBERIO
Isz Shenandoah $7.74. Isz Mahanoj 
City $7.20. Isz Tamaqua $0.78

* I 1 I ' .i I 1 . * t 1 į 1 4 »

Tikictai geri ant visu rcgulariszku 
treinu ir ant Pullman karu primo
kant Pullman preke; Galima sustot 
bile kękioj vietoj važiuojant in. ten.

A * )i *'i r • , ”i f *i' ’ 1. 1 \ • ’

Matykite ir iszgirakite Sangarfest 
Atlantic City 13 Septemberio. 
5,000 balnu choras po direkcija 
Vokiszkos Dainos Draugyjos.

’ r

5:10 
5:39■*—*v—

ANT READINGO 
GELŽINKELIO

A

t

Ant Director of the Poor
Ant Directoriaus Biednuju

Lietuviai balsuokite už Lietuvi

Joseph W. Horan Orina
Isz Shenandoah, Pa. Raknnlrih* uz savn Tautieti:

,11

t f

i

J *' 
t f

*

Z ANT
v

T

* IF * 4

County Commissioners
Schuylkill Pavieto Lietuviai Balsuokite už

feH

1 ..Vr

«!*

*1

. iv

W. R. Adamson
Del teisingos, ekonomiszkos administracijos ir vedimo 
Schuylkdl Pavieto reikalu. Tinkami vyrai ant to urėdo.

• -

F. W. Leib ir

fe

f
I 
I * J

4

> BALSUOKITE . UŽ 

RICHARD II. KOCH 
ANT TEISEJĄUS (JUDGE).

I 
dingo geležkelio, sųlaįĮco angį i-- į 

ni truki per. davimą žopklu su ’ 
rankomis ir tokiu 'būdų užbėgo.j , '(.i i 4- ',;T

hni truki per, daviką žqi)klu su

pavojingai nelaikei 
ta»p buvo iszgazdytas kad 
žodžio negalėjo* prakalbėti tik-, 
tai su ranka iiržinieriui parode 
kas atsitiko.

Vaikas 
ne

ISZ WILKES-BARRE IR
APLINKINES.

— Antanas Staniszkis, 29 
metu mirė ligonbuteje nuo ąp- 
degimu kokius! atlaike Dur-

t

Ant Director of the Poor
" 7b h |, ’ . 'I* W|i'- b 4

• * •

į Direktoriaus Biednuju
BALSUOKITE UŽ

ADA DODSON
Isz Weston Place, Shenandoah, Pa.

*

Praszo juso balso ir intekmes

Balsuokite už savo Tautieti’, 
ii ■ ■ i i ■■■■■ ■

ANT TEISĖJAUS (JUDGE)
BALSUOKITE UŽ

Rithard Henry Koch
Atsakantis, teisus ir turintis

* daug patirhno.

Mahanojaus Lietuviai balsuokite už

W. D. Boczkauska
ANT SCHOOL DIRECTOR-

» I* 5... ''' * .J iA 7« « • • mL S. . j *'<..1^7

*1

r w

I

f

r
/

I
f

i

I

I

c.*

PALAIKYKITE JI ANT 
TOLIAUS. .

Jisai yra atsakantis, tiesus ir

(Mokslainid Dihekloriauh) 
................  ........ .. II ' Į 1^1 .BUI Į ■■■! |W ..... . .. Iir,«

COUNTY TREASURER
(Ant Pavietavo Kasicriaus)

BALSUOKITE UŽ

WILLIAM SEARER
ISZ TOWER CITY, PA.

Praszo juso balso ir. intekmes.

ANT SCHOOL DIRECTOR
Shenandoah, Pa.

Frank P. Schumack
»

Shenandoro Lietuviai balsuokite už
savo tautieti.

A

»

I

Ii

1

[Ant „
^County Commissioners

Balsuokite’už l *
A

t
I

rance kasyklosia. Taipgi ir Am 
drįus Vilys, 51 metu,,isz Akcr- 
mono, mirė nqo sužeidimu per 
nupuolimą akmens Pittston No 
6 kasyklosia. »

i—ifeRf k Lietuyiszku
Kliubas • laikys “kard parti” 
Oktobcrio 1 Eagles salėjo. Sve
teliai bus pavieszinti skaniais 
valgiais ir gorimais.

— Kazys Zyskovskis, 
Lapinskas, J. Albert ir J. Mi- 
kelk likos aresztavoti isz 
įPlains už sulaikyma automObU 
listu ir inžeidima.

Rotoriniai Priežodžiai

Liet us dabina'žeme su ža
lumu, žmogų dabina malda.

l 1 '“7

Žmogus doras su dorais 
ir blogais draugauja, niekszas 
tiktai saves da'boja.

Kas nejauezia geradejin- 
gumo, tasai Dievo noiszpažina. 

' * Kas gerai daro, tasai tie
sa gyvenimą varo; bet kas už 
pikta geru“ atlygina, tas yra ge
resniu visada.

* Kas mažai valgė sveiku 
buna, kas daug valgo sveiku ne 
bus niekada.

Moteriti 
kard parti

czio, jau buvo Nedėlios rytas 
kada trys jauni banditai 
puolė ji ant Bradley ir Goki 
gatvių ir atome $6. isz jo. Ne
gana to,
ji apsvaigino ir tiesiog be są
mones paliko ji begulinti sza- 
ligatvej. Paskui buvo paszauk- 
ta policija, bet banditu pakol 
kas dar nepasiseko surast.

— Juozas Szukys, nuo 18- 
to Trumbull gatves, ėjo apie 
pirma valanda ryto artt Har- 

She’nimdoah, Pa. rison gatves ir kas nors ji už-

jie pirm apiploszimo

aresztavoti

M. szio

Žmogus doras su dorais

Sep-
Geras sziulinio

Suvirsz 300 vaisingu med-

FARM A—111 akeriu; 80 akeriu 
isedirbto lauko, likusia girria. 
tyrjiu ruimu namas, 
•vanduo.

į džio. Traktorius ir kitokios maszino*.
Farmer rąnda&i Zions Grove, Pa., apij 
io /nyliu nuo Shenandoah, Pa. Parsi-

i duos u£ pigia preke. Atsiszaukite 
, ant adreso: JOS. SZUPIENAS, 
, ja.N. Enwrjck Si., :

;.i " 1

i

H

Ant County Commissioner
Lietuviai Schuylkill Pavieto Balsuokite už

HOMER D. SARGE
» h a i

Yra tai S vietines Kares kareivis 
Praszo juso balso ir intekmes.

♦

, fe' ' J, ' • l< " I »

HOMER D. SARGE
H

KANDIDATAS ANT
OOŲNTY COMMISSIONER

K
. v

turintis daug patyrimo. Bal
suokite irž ji ir suezedinkito mo 
kytojams taksu $6,000 ant me
to, ta suma Slidžia Koch aplai- 
kys jaigu nebus aprinktas. De- 
vynosdeszimts advokatu
pavieto ji patvirtino. Jie žino 
kad jisai yra atsakaneziausias 
ir tinkamiausias pildyt ta urė
dą. Advokatai kurie jin patvir
tino paeina isz Frackville, Gir
ardville, Mahanoy City, Mc 
Adoo, Shenandoah ir Tama
qua. . ' .
*"**'**" 'r k ū

H "

ANT PARDAVIMO.

James H. Kirchner ir James R. Walton
7 * i I J " ■ N11' **•

II

Sarge yra kareiviu Svietine^ 
7 Americari Le* 

gion, kuris daug pasidaribavp 
_ — _ — ' A a < fe . i. 7

Kares ir narys Naujas namas * (bangalo)i 5 
ruimu ir, maudykle, šių visom 
vigadom, vanduo, sziluma, ir 2. . . •del labo kareiviu ir j ii szeimy- 1

nu. Yra tinkamas ant to dinsto]aktoriai žemes. Ranadasi Lc- 
ir pildys ji kanuoteisingiausia.
Ne yra jisai “maszinos” kan
didatu tiktai pastatytas ant to 
urėdo per žmonis kurie geidžia

# » t j

oust Valley ant kelio in Lako-
maszinos

____ _________ __ y_______

H * / J

teisingos ir czystos politikos 
ir rinkimu. Suszelpkite ji savo 
balsais per nominacija.

side. Atvažiiiokite. pamatyti 
Parsidiios pigiai. Atsiszaukito 
pas ,Callahans Locust Valley

J \ I

ariba raszykite ant adreso:.
, R. F.D. Box 1, 

Locust Valleyį Barnesvilo, Pa.

2t

■ ' r ■ ’• ;

■' ’’ •* ' k | *

• Nuo kudo arklio' tiktai
Į • O t / ' • . • ~'

skūra pasilieka'; isz kudaus

Doleris surastas? ne tjek
' 1 A --i' '^71. f

žmogaus da ir duszia lieka.
*

j^rą vertas, kiek' deszimtukas
uždirbtas. < ) . f 1

• Vyras paeziuotas ndsiru-
« - * a ■ a. * • i

M

♦ 1 o

pys, ka su pinigais padarys.
• Kol in viduri kiauszinio 

nopalžiuresi, tai kas jame ran
dasi nežinosi. ■ » • — F.

7 T I

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo Ir

W. D. BOCZKAUSKAS - CQi,

i

raszymo, del Lletuvissku vaiku. 15o 
__  m._______ _ _ i_______________’ __ __ «

MAHANOY ClTY»i PA.
' A -į

PALAIKYKITE SENUS KOMISORIUS
Praszo juso balso ir parėmimo^ .

,i I|>III I.HI n ■ 

■

7 '

t1 
■*

♦

i> JU

4

H

*

*

. \ GERESNE LAIKAI ATEINA
At. , •*

Tuso priperta, juso namas

4 
i .

—Mahanojui yra daugiaus ver
tas, nuo tada kada Readingo kompanija pradėjo statyti 
nauja St. Nicholas brekeri. Preke ju pabrangs kada geri
laikai siigryž. Oria gera vieta del gyvenimo ir neužilgio
bus gera vieta gauti darba.
Ir dar gera vieta del palaikima juso pinigu bankuose*

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM




