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Inirszus myne užklupo ant 
prohibicijoe sznipu.

Cleveland, Ohio.

Po m i rožei

susidėjo

Mirė “ubagu,” bet paliko di
delius turtus gyvendamas 

didžiausiam varge.
Reading, Pa. —

Jokūbo Sanders, 84 metu, dide
lio skupuoliaus, kuris gyveno 
didžiausiam varge, palicije ra
do jojo name suvirszum 80 
tnkstaneziu doleriu pinigais ir 
kitokiu turtu*, apie kuriuos nie
kas nežinojo. Turtas
isz $30,000 visokiu szeru, pini
gais $6,400, abligu ant $6,000 ir 
1.1.

Kėlės sanvaites adgal San- 
dersas apsirgo nuo bado ir li
kos nuvežtas in ligonbuti kur 
mirė, bet priesz 
advokatui visa savo turtą ir 
kur ji paslėpė. Buvo jisai neve- 
dias ir paėjo isz seniausios szei- 
mynos Read inge. Name teipgi 
surasta senoviszkos užliekos ir 
paveikslai, kurie yra verti ke
liolika. t nkstaneziu doleriu. 
Lyg sziarn laikui jokiu giminiu 
neatsiszauke 
turto po senam skupuoliui.

mirti surasze 
savo

t nkstaneziu

atsiimti palikto

Tris paezias in du metus.
Shamokin, Pa. — Juozas tro

ba privalo gauti auksini meda
li už narsumą, nes ana diena 

moterėliu 
ir tai in laika nesuejusiu dvie 

Dvi pirmutines jojo 
o treczia buvo

nes
apsivedė su treczia

ju metu.
mot eres mirė, 
teipgi vedus motore, bet trum-

— Inirszus 
myne žmonių užklupo ant sep
tynių probibicijos sznipu kurie 
konfiskavo 25 galonus įmin

ga radžio ii s. 
badai

25 
szaines isz vieno

teip pažeidė, jog
s.

Viena 
nuo to mil

Prohibicije visai nesimažina 
nes da daugiau girtuoklyste 
prasiplatino po sklypą. Paim
kime tok joje sostą pyloje skly
po kaip Washingtone, kur A le
na diena palicije areszt a vojo 
su\ irszum szimta girtu žmonių 
ant ulycziu. Ablava padare ant 
daugeliu namu ir hoteliu kur 
jaunumene iszkelinejo girtuok- 
liszkas orgijos
Ih ideszimts ženkivvu 
arcsztavofa už gabenimą ariel
kos isz 
valdiszki
praszalinti 
arielkiniu kysziu ir daug kito
kiu peržengimu prieszais pro
hibicije a1silni\ ineja kas diena.

su merginoms, 
žmonių

Kloridos ir Kubos, du 
virszininkai likos 
už (‘minia dideliu

20 pabėgusiu merginu gyveno 
urvoje.

New York. — Jeigu Janina 
Koskiute isz Cleveland, Ohio 
nebūt u iszsilaužus sau kojos ir 
nepatekus in policijos 
tai nebotu niekas žinojai 
Cmitral Parke gyveno urvoje 
dvideszimts jaunu merginu ku- 

’’ lios buvo pa begia isz namu.
Kada palicije užtiko Janina 

ir užklausė kur jiji gyvena, to
ji prisipažino, buk su kitom

rankas, 
’ S jog

su• • I* I / • I ♦ ’ I I / Al I • • ' 1'14 41 *1 I I W|il

pm pagyvenus- su savo-p.rmu llpsi,.illk„ sil„ bule
vyru, persiskyrė su jnom ir isz- 
tekejo ana diena su Juozu.

parke kur nuo kokio tai laiko 
panaszei kaip valka-

Del szunies papjovė žmogų.
Chicago. — Kada neturtin

gas pienininkas Guy Krankliu, 
2438 'Caylor St., taisė garažiu- 
je savo sena trokiuka, prie jo 
priėjo nepažystamas žmogus ir 
Italu kalboje
Negalėdamas su juo susikalbė
ti, Krankliu pasiszauke kaimy
no Mrs. Rose Mattalla, kuri ir 
paaiszkino, kad nepažystamas 
nori $6 neva 
nies

gyveno, 
tos.

Tėvai dingusiu merginu pri
siuntė telegramos in palicije, 
jeigu terp t uju merginu randa
si juju pabėgusios dukreles 
idant jfHsiunstu jais namo.

už Krankliu szu- 
snpleszytas

Krankliu atsisakė mokėti. Ne- ’ 
pažystamasis tada nusileido 
iki $3, bet ir tada Krankliu ne
sutiko mokėti. Tada nepažysta
masis iszsit rauke peili, d u re 
Kranklinuo po szirdžia ir pabė
go. Krankliu neužilgo pasimirė 
pavieto ligoninėj, palikdamas 
paczia ir devynis 
k u s. 
džio.

kelines.
19Pleezkaiczio duktė, 

d. apie 9 vai. 
pasi važinėt i

22

mažus vai-
Policija jeszko žmogžu-

Geras biznis — 100 doleriu in 
10 dienas.

Worcester, Mass 
Bogdanavicziene i 
nūs Jonas, likos pastatyti po 
5(X) doleriu kaucijos už varymu 
murrszaines ant farmos. Prohi- 
bicijos agentas North bridge 
užtiko Jonu skiepe prie 50 ga
lonu samogonkos, teipgi sura
do tonais 28 baęzkutes brogos, 
1(X) svaru cukraus, 11 galonu 
munszaines ir 1.1. Jonas prisi
pažino buk jam motina mokėjo 
tik penkis dolerius ant sanvai- 
tes, bet uždirbdavo ant mun
szaines daugiau kaip szimta 
dolerhi- in deszimts dienu, ku
riuos indedavo in banka. — 
Užsimoka būti tokiu farmeriu, 
ar ne J
Pennsylvania turės užtektinai 

bulviu.
Harrisburg, Pa. 

ukiszka departamentu, tai szi- 
niet Pennsylvairijoi užderės ir 
fwfoks M1-

« • ’ <• «• • . B • M T _ J ♦ .

praujta metą. Fąrmerfii 1

— Helena 
ir josios su-

— Pagal
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Užrakino savo paczia ir už-
.. ? h '' » * r ! J, l ‘ "' muszo mergina.

Now Britain, Conn. — Anglu 
laikrgszcziai pranesza Now 
BritaiiiO' -ligoninėj vinire p-lo 
Anastazija Budintos (gal Sa- 
daito?), kuria 5 Liepos buvo 
sumuszes Stasys Brogis (gal 
Brazis ?).

Pirm to Brogis buvo aresz- 
t uotas už tai, kad iszeidamas in 
darba užrakindavo savo pa
czia. Teisme jis pasiaiszkino, 
kad jis užrakino ja dėlto, kad 
nenorėjo, kad ji draugautu su 
girtais žmonėmis.

Viena diena užrakinus jam 
Savo paezia ir iszejus darban, 
atėjo jos sesuo, Anastazija 
Sudbites, ir iszdeido ja. Brogis 
užtai sunkiai savo 
sumusze, ir 
menesi laiko 
gis dabar ta| 
užmuszojyste.

Stasvs

w

Brogis buv

sesuo,

szvogerka 
ji iszsirgus apie 

dabar m iri*. Bro- 
>o areszt uotas už

Sajausk iene

Pabėgo su vyruota moteria.
Kraękville, Pa. — Agnieszka 

33 metu, vyruota 
motore, turinti vyra ir tris vai
kus iszbego su Juozu Miszkevi- 
cziu isz Shenandoah, iszvažiuo- 
dami in New Yorka ant 11:50 
Lehigh Vailes trūkio Ketverge 
ryta. Vyras su pagialba palici- 
jos davė žino palicijei i n New 
Yprka idant suimtu pabėgėlius, 
bet pauksztelci dingo terp kę

st oties, nes
buvo prisiunstas per

leiviu ant
rnas 
lai.

Miszkeviczius buvo kareiviu 
avietinėje kareje ir užkariavo 
szirdi Agnieszkos. Jisai turi 25 
metus ir nežino del ko iszpisz- 
kino su senesne boba.

telegra-
ve-

Norėjo skvajerio szeimyna isz- 
neszti gyvais in dangų.

Washington, Pa.
miestelijo Slovan, apie 20 my
liu nuo czionais, nevidonai 
skvajerio Henry Tennyson, pa

po jojo stuba,

Mažam

I. I^f 

i 
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Norėjo padaugyt pinigus lengb 
vu budu, bet neteko savo 

tūkstanti doleriu.
Seranton, Pa.
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Isz Lietuvos.
I

m W. t». lOCZKOWflll, Pre*. A 1ft
F. W. BOCZIOWNII, Mlt«r m 36 METAS

pareikalavo $6. Baisi nelaime patiko Lietuvius.
Sulyville, Ind. — Gyventojo 

Silvestro Pleezkaiczio ežia gy
venantis žentai Pins Žalnie- 
raitis su savo motere ir 13 m. 
sūnum, Jonas Masaitis su sa
vo motere ir stilium ir jaunes- 
nioji
metu, Liepos 
vakare sumanė 
automobiliuiiL Pasisamdė tūlo 
Anglo automobili jie iszvažia- 
vo isz 'Įko rė Haute Clinton ke
liu. Privažiavus skersini kelia 
jie bandė npsigryžti ir važiuo
ti adgal, bet nepastobojo atei- 
nanezio gatvakario. Vos užva
žiavus ant gatvekario begiu 
gatvekaris užbėgo ir sutrynė 
juos po savo sunkiais ratais.

Automobilv viso buvo 8 žmo- 
Automobiliaus savininkas 

anglas,
ant vietos.

kaieziute liko dar nuvežta in 
ligonine, bet ten in trumpa lai
ka pasimirė. Kiti gi visi—Žal- 
nierairzio ir Masaiczio szeimv- 
ims, liko sunkiai sužeisti, neku
ria j u galbūt mirtinai. Visi jie 
guli ligoninėj ir kovoja su mir
timi. — K.

----------- r ?------ / WWI 
surinkti viso anie 25 milijonus

ii.iir

KuoppaI V •r

nes.
(szoferis), 
musztas

likos ūž
ti. Plecz-

Mergina iszdegino vaikinui 
raides K.K.K.

Danville, HI. — 18 metu
Ralph Aaron, isz Rankin’o,

Seranton, Pa. — Katrei KL 
Nakienei kasztavo $10()0 idant 
iszinokti (langiau proto. Kokia 
tai nepažystama motere atėjus 
pas Katre, pasakė jai, kokiu 
budu gali padauginti savo pini
gus. Indejo nauja dolerine bu- 
maszka in vandeni, iiipyle ko
kiu tai proszku, uždengė juoda 
skepetaite, isztare kokius tai 
‘ ‘ •• ’ žodžius,

skepetaite, o 
vaiiik’iiije radosi trys naujos 
bumaszkos. Katrei szirdis su
kliko, godumas pakilo ant da- 
stojimo teip lengvu budu di
delio turto, nubėgo in banka ir 
isztrauke tūkstanti doleriu pa
duodama “raganai” idant 
juos padaugintu 
isz juju tris fukstanezius.

Nepažystama indejo pinigus 
in bliuda vandens, uždengė pa
liepdama Kairei nežiūrėti in 
bliuda per visa para, 
pinigu reikalauje daugiau lai
ko ant padidinimo ir pasiėmus 
10 doleriu už darba iszejo isz 
st ūbos.

Mot e r i sz kas a k v v u m a s 
davė Kairei malsznmo, po isz- 
ejimui “raganos” in valanda 
laiko nutraukė skepetaite, dirs
telėjo in vandeni ar jau pini
gai pasidaugino,

Ragana pasiėmė 
visus dingdama isz miesto.

Teip, už mokslą reike užmo
kėt gerai o ypatingai, jeigu kas 
turi skystas smegenis. Bukite 
apsargns nito tokiu apgaviku, 
nes už dyka nieko negausite 
ypatingai pinigus.

kiszo dinamitą | 
geisdami iszne'szti jojo visa 
szeimyna in padanges, bet ant 
gilukio visi apsisaugojo bai
sios mirt i (‘s o
$10,000 likos suardytas. Drūtis 
baisios eksplozijos sukratė vi
sa miesteli, iszkuldama langus 
visu stubu. Gyventojai iszbe-< 
giojo isz namu manydami kad 
tai drebėjimas žemes.

Badai butlegerei ir kiti prie- 
szininkai probibicijos padėjo 

po skvajerio namu, 
kuris neturėjo jokios mielaszir- 
dvstes ant 
bausdamas 
bausmėms.

namas vert ies

dinamitą

prasižengėliu, nu- 
juosius didėlėms

(1n l i t. —

20 darbininkai sudege ant 
smert deganeziam kluone.
Knights Landing, 

Penkesdeszimts , darbininkai
kurie dirbo pas farmeri, o ku
riu gyvenimai yra nežinomi, po 
.darbui atsigulė in dideli tvar
tu kuriame buvo suvežta tuks- 
tanezoi tonu sziono. Nakties 
laike tvartas užsidegė isz neži- 

d v id o-,

nors slėpėsi nuo Subatos, bet 
priverstas eiti pas gydytoja, 
papasakojo kaip jam mergina 
iszdegino raides KKK ant kak
tos. Jis ėjos isz Paxton in Ran
kin ir pakely pamatęs mergina 
besitriusiant apie pagedusi au
tomobili, 
boti ir
Tiiom sykiu, jis sako, atsirado 
tyy| vyrai, kurie ji palaike,, o 
mergina pridėjusi karszta gė- sigando, 
leži nrie kaktos, ' ___ ___

nomos priežasties ir 
szimts vyrai sudege ant smert. 
Lavonu negalima iszgauti isz 
degesiti, lies szienas da dega.

; s; . v

10 anglekasiu iszsigialbejo nuo 
baisios nelaimes.

Maža ap
saugojimo spynute iszgialbejo

Pottsville, Pa.

užkeikimo 
nuėmė

o kada 
dvvai!

raganai ”
ir padarytu

nes tiek

nė

ra ganos

bot pinigu
visai nebuvo.

o

Paskandino posūni idant jaja 
pakartu.

Waterloo, Iowa. — Szosziu 
metu Nika lojus M aha ries, li
kos innlestas in Cedar upe per 
savo moezeka Marie llaharos, 
nes vaiko baisei neapkentė ir 
vėlino
paka rtu, 
savžudinsta. .

Palicije isz pradžių nenorėjo 
tikėti moterei, jog paskandino 
savo posūni, bet po suradimui 
lavono intikejo jai.

sau idant jaja už tai 
nes bijojo papildyt

Akyvi Trupinėliai.
Su v. Valstijosia randasi

Jis. pasisiūlo pagel- 
p rado jo darbuotis.

deszimts anglekasiu Oak Hill 
kasyk losią kada insilcidinejo 
in viduržemi o tame laiko plie
nine virve nuslydo nuo volo o 
“klotka” su dideliu smarku- 
mu nupuolė 30 pėdu žemyn. Du 
anglekasoi Vincas Danftavi- 
čziiis ir Jonas Matiseviczius li
kos sužeistai^ o kitį balsei isž- 

, nes
w*"r ' j ‘ 1 ■'wr ,|r7 ■ i

' nnolriiHnn vn Inndri iAii Ainin »
malte, Jog juju

*
daugiau kaip 2380 kasdieniniu 
la i kraszczi u, 13,660 
niu arba visokiu
yra. daugiau kaip 20,000.

Rio do Janerio, Brazilijoj

sanvaiti- 
laikraszcziu

* Rio de Janerio, Brazilijai 
praejta meta suvirszum 12,500 
žmonių likos i n kast i per kir
mėles San Paulo provincijoj. 
Ten prisiduotu Szv. Patrikas.

Londonas yra jaunesniu 
miestu už Ryma bot daugiau 
pasilikias užpakalije progrosi- 
viszkai. Rymas prasidėjo 738 
metu priesz užgimimą Christu- 
so o Londonas 1108 metu P. C.

*

PAJESZKOJIMAI.

Sziuo pajeszkoma:
1. Justinos Tamuliui utes-Justinos

Zablonsk ienos,
Aleksiaus Zablonsko,9

3. Jono Blekaiczio.
, Szie akmenys kilę1 isz Nema

niūnų valszcziaus, Alytaus aps-
krities. ^zkomu asmenų pra- 

i, arba visu, ži- 
nahcžin apie juos, praneszti 
Lietuvos Pasiuntinybei Wash
ington^. > ; /
Lfet/ Pasiuhtinybe Amerikai.

2622 16th St, N.W.

szoina atsiliepti,

t i

Didelis namas del 6000 ypatų.
Kaunas. — “Lietuvos” pra- 

neszimu, kaž kas sumanęs Kau 
ne pastatyti drdeli penkių aug- 
sztu narna kuriame busią 6,000 
vietų gyvent L Kiek viena# nuo

ISZ UETUVISZKU 
KAIMELIU. A. —

■i

11.1•, iij
r'O M

— »J a n - 
kaimelis 

nuo Duk-

svecziai 
policija”.

“Pajicije” bandė ąpipleszti 
jgaspadori.

Jankanciszke, Dnkszto vals. 
Breslaves apskrities. 
k auc i szk c n ed iilel i s 
pašantro kilometro
szto miestelio ir pusantro ki
lometro lyg Lenkijos-Lietuvos 
rubežians. Kovo 26 d. sziu me
tu vos tik sutemus vakare insi- 
prasze prie, ūkininko Treinavi- 
czians nepažinstami 
vadindami save “
Kaip tik insileido pradėjo vi
sokiais budais kankinti szei- 
myninka ir szeimyninke gra
sindami revolveriais ir reika
laudami pirmiaus ginklu o pas 
kui pinigu. Reikalaujant szei- 
myninkui kaip tai pavyko isz- 
szokti pro Įauga piemenaitei, 
kuri pranesza kaimynams. Ple- 
szikai pajuto pavoju

iszsineszdami
laikrodėli, invairiu valiu tu pi
nigu ir kai ka isz rubli. Niekas 
isz gyventoju nedryso vytis, 
nes visi beginkliai, o szie apsi- 
ginkave su didžiausiais manze- 
riais bei naganais. Visas Jan- 
kaucszkis

miestelio link,

Hazleton, Pa. — Berodo jo va
kare, 7 valanda vakare atsibus 

namo gyventojas turėsiąs kam szliubas dukters ponstvos Bo- 
bari, kuriamo tilps: viena lovajleslov

spinta su (’ari Bollinghausen Lenkis/.
o Levicku, panos Reginos

stalas, kode ir 
drabužiams pakabinti.
tame name busią inrengta pir-;tone.
tis, tynęs, restoranas, skalbyk-j nuotakos du

viena
Be to

eeziams
In

..

*

•ii.

la, knygynas, salo 
priimti ir kiti patogumai, 
gyvenamus kipnbarius niekam 
isz paszaliniu žjuoniu 
galima užeiti, kad tuo bodu 
riau butu galima palaikyti 
m u tvarka ir dora.

Baisus bulius.
Netoli Virbaliu u s

nebusią
rs1- 
na-

koje bažnycziojo West Hazle- 
nesziotojai Ims 

ma/.i broleliai 
dvynukai ir dvi mažos sesers 
dukreles. Svodba atsibus pas p. 
Levickus ant 213 Winters Ave., 
ant kurios užpraszyta daug gi
miniu ir pažystamu.

iĮ
Waterbury, Conn.

• «

11

i

J

I

i!ll#

tartum apsuptas! 
skaitlinga policija nuo mieste
lio puses ir nuo puses Lietuvos 
rubežians, o tuo tarpu maža tai 
tegelbsti, nes žmonėms neva
lia turėti jokio inrankio apsi
gynimui — kadangi visi lietu
viai, valdžiai tie pleszikai taip 
dažni kaip ir nerupi.

Degtinė nuvede in kapus.
. Ramygala. — Ramygaloj 

sziuo laiku vienas pilietis, Ke- 
luszka, degtines 
krete toki szposa.

Viena karta jis
tūla pilieti sakydamas: 
baltakes bonka, asz suvalgysiu 
džiovinta gyvaite.” 
sai žmogelis, netikėdamas to
kioms keistoms sztukoms, suti 
ko pastatyti degtines bonka, 
isz tikrųjų pil. Keliuszka, isz- 
siemes isz kiszenes džiovinta 
gyvate, beregint puse
valgė, ir gavo sutarta bonkute 
degtines. Bet nelaime — nuo 
tos užkandos žmogelis taip su
sirgo, jog minėtas žmogelis 
greit nukeliavo pas Abraomą.

Sztai prie kokio juokingo 
anekdoto privedė
troszkimas baltakes — net su 
nuodais nebesiskaitoma. Žmo
gus ta valgė, 
drvsta liesti.

Nelaime.
Nelaime, musu 

Su lyg gauta tele-

mėgėjas isz-

kreipėsi i n
“Duok

Praszoma-

jos Sll-

begalinis

ko gyvulys lie

p. Anolikas ir

Kaunas.
Olimpistu. 
grama Lietuvos sportininkai- 
dviratininkai
Virpiszauskas Liepos 23 d. da
lyvavo Pasaulines Olimpiados 
(Iviracziu lenktynėse Paryžiu
je. Nepripratus kalnuotu plen
tu važiuoti, jiems atsitiko ne
laime — jie sulaužė savo dvi- 
raczius ir susižeidė. Sziomis 
dienomis jie turi grįžti isz 0- 
limpiados.

Klaipdos Krasztas.
Szienapjute dabar visur pil

name darbe. Szienas ir dobilai

«

szimet gerai užaugo. Isz dalies 
jau suvežti, bet dar guli arti 
lauko kūpėtose it aut pradal
giu. Paskutiniu laiku pagodos 
labai trukdė szienapjutei, bet 
saulute prisiminė savo parei
gas ir vol džiovina kaip ir pir
ma. Vienas didelis dvaras apa
rės 50 margu didi dobilu lauka 
kadangi paszaro užteko. Toks 
meszlavimas kad ir ne naujas, 
bet tik no paprastas. Dobilu 
lyg szio) tebūdavo tik, pąęza-
rui. Ganyklos taip. paį g^yaį
•y. -c - npHCZįftįprižėlusios ir matyti
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, — Czio
nais Ii kosi aresztuoti del ple- 

| szimo ir szaudymo in policija 
‘ '' ' * ‘ , Juozas

| Paliukonis, Henrikis Paliuko-
vienanu 

dvaro buvo didelis bulius. Tas j į>* 

t‘"!i"S i "is ir Antanas Staeziokna. RuK
pasimirė. Subadytojo žmogaus;
gimines padavė buliaus savi
ninką in teisina, Teismas byla 
isznagrinejes rado buliu kaltu 
ir pasmerkė ji myriop, insaky- 
damas buliaus savininkui kno- 
greieziansiai bnliu 
pa pjovimu i.
ma, teismo nutarimą turėjo isz 
pildyti. Tuoj pakvietė Virba- 
lians bei Kybartu žydus ir par
davė bnliu mėsai. Bet baisusis 
bulius, žmogų subadės, matyt 
pasijuto labai stiprus ir kyt- 
ras ir jokiu budu nebenorejo 
parduotas isz savo lauko iszei- 
ti. Tada buliaus szeimininkas 
snsigudrejo ir prie pajungto 
bnliauš i&z szalin 'prikinko du 
stipriu jaueziu ir tiedu jaiicziai 
nuvedė baisųjį buliu in pjovyk 
la; vedant buliaus nagas, jam 
laikantis, rože žeme, pavirto ir 
vėl atsikėlė ir taip tapo nuga
bentas in pasmerkimo vieta — 
pjovykla, kur tapo teismo nu
tarimas vykdintas: bulius pa
pjautas, jo mesa iszparduota, 

iszdirbtas.

j trys lietuviai, būtent,

smailiais i • 
ragais ž.noguč kuris nenžilgio !
.......... . ........ ... . ....

parduoti
Savininkas, žino-

o kailis — batams 
Tai tikra komedija! t

ISZ VISU SZALIU

ant apleidimo 
Ant gilukio jokiu

Vela drebejimas žemes Japo
nijoj žmonis iszbegiojo 

isz namu.
Tokio, Japonije. — drebeji

mas žemes kuris sukratė smer
kei Hondo ir Skikoku, priver
to gyventojus 
gyvenimu.
mai teipgi jaust Kobe, Osaka 
ir Nagoya aplinkinesia. Tasai 
vietosią net vandenines ir gū
žinės paipos sutruko užlieda
mos dalis miesto. Gyventojai 
yra dideloje baimėje jog dre
bėjimas vela pasiautrys.'
Iszpaniszkam karaliui nubodo 

karalysta.
Liverpulis, Anglija, — Daik- 

raszezio Liverpool Post kores
pondentas Madride telegrafu 
pranesza szitokia žinia:

“Szios dienos žinios ežia sa
vo pobūdžiu vienos kitom 

bet gauta isz
pobūdžiu 

priosztarauja, 
pusiau oficialiu versmių žinia 
patvirtina praneszimus, kad 
padėtis Iszpan įjojo pasidarė
labai rimta. •

“Be to, kad ruosziamos 
premjero Primo de Riveros 
fasitraukimui ir pakeitimui 
(liktatorybos konstitucine val
džia, labai gali but dar, kad ir 
karalius Alfonsas atsisakys 
sosto. Szita savo žingsni kara
lių dabar su savo ministeriais 
svarstąs.”

< t— Kaip zerkole, viskas at- 
simusza, teip dhibuosia musu 
atsimu^ziŲoje jnuąu geri dar- 
"1a X'!1 b’.. ' J
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kelios

o nagrinėjama ju byla, bet 
ji ežia nepasibaigė ir tapo per
kelta in auksztesni (Superior) 
teismą po atostogų. Tuo tarpu 
suimtieji pastatyti jo $15,000 
kaucijos kiekvienas.

Jie buvo aresztuoti
sanvaites atgal, kuomet polic- 
manas Smith, kuris buvo apsi
rengęs civileinis drapanomis, 
pastebėjo nakties laiku 5 vyrus 
apie automobiliu pardavinėji
mo firma susispietusius. Polic- 
manui pasinxle, 
v ra banditai ir
in tos firmos ofisą. Kada jis isz 
sitrauke savo revolveri ir no
rėjo juos sulaįkv 
in ji szaudyt.

kad žmones 
nori insilaužti

pradai* 
Policmanas taip

gi eme pliekti. Iszviso buvo įsi
leista apie 25 szuviai. Besiszau 
dant policmanas tapo sužeis
tas, teeziaus jis sugriebė Hen
rika Palinkom ir laike ji pa- 
kolpribuvo daugiau policijos.
Kiti du lietuviai buvo suimti 
ant rytojaus, o da dvieju nesu
randa. K.

' Brockton, Mass. — Brockto- 
no apskriezio teisme szi Panc- 
deli buvo 4 bylos, ir visos lie
tuviu.

Antanas Paulauskas 
teisiamas už pasisavinimu sve
timu daiktu. Jis prie kaltes ne
prisipažino ir buvo paleistas.

Bronys Ginczas isz
Abingtono buvo kaltinamas 
apleidimu savo mažos dukrai
tes. Jo byla atidėta.

ikgnieszka Gronskiene buvo 
kaltinama del pardavinėjimo 
svaiginamu gerymu,. 
atidėta.

Antanas Maisaitis buvo kal
tinamas del smnušzimo 
žmonos. Jo byla taipgi atidėta.

i

Sekanti

Brockton, Mass.

Brooklyn, N. Y. — 
lietuvei mirė:
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buvo

North

jos bvla

savo

32 mo>Anna Astaszauskas, 
tu, gyveno 407 Rodney St. Mi
ro Rugpjuczio 9 d. Palaidotas 
Szv. Jono' kapinėse Rugpjuczio 
12 d.

Vincentas Paszkeiiczius, 66 
metu, gyveno 251 Bedford Ąv. 
Mirė Rugpjuczio 10 d. Prigulė
jo Szv. Juožapo-Kazimiero ir 
Laisves draugijose. Palaidotas 
Rugpjuczio 13 d. Szv. Jono ka
pinėse.

Petras Jankauskas, 59 metu. 
Mire Bellevue ligoninėje Rug
pjuczio 12 d. Palaidotas 
Olivet kapinėse Rugpjuczio 
14 d.
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su vežimu iszinote isz lupu ’eh 1

— Del cigarete neteko gy
vasties. Tūlas Joseph Stopnow 
ski isz Mineolos važiuodamas

'į'a'rota ir lokė* ji ntio žemett p»- 
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Prieszai prbhibicijos Ameri- 
ke da rudine ja bledingas josios 
pasekmes ir kiek tai žiponis 
per jaja nukeneze. Szmuglc- 
rysta arielkos, kuri yra kanuo- 
arsziausio budo^ 
tukstancz|us žmonių, demorali
zuoja senus ir jaunus per kn 
visoki prasižengimai milžinisz- 
kai prasiplatino po visa skly
pu.

landai baudže visokeis bu
dais kaltininkus ir lyg sziolei, 
nuo pradžios metu nubaudė 
juos konia ant dvideszimts mi
lijonu doleriu 
nusiuntė tiek žmonių 
res atsėdėti bausmes 
tu.

Szlapieji kanecz spire kon
gresą idant permainytu prohi- 
bicijos tiesas, nes kitaip, skly
pas ejs po velniu.

užtrucina

o in kalėjimus
♦ jog tu- 
(5.300 me-

SAULE
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Karalius Salamonas paliko 
dvi gentkartes daug geru pa
mokinimu, o tai gal del to, jog 
jojo szimtai pacziuliu nenorėjo 
t uju pamokinimu klausyti.

i

balsiausiosia

Pabudinimas isz numirusiu 
ne tik atsitinka istorijosią bet 
terp žmonių ant tikrųjų, kurie 
buna palaidotais gyvais mir
dami kapuosia 
kankesia.

Keli menosei adgal, daktarai 
pripažino mirti ženklyvo vir- 
szininko Japonijoj, bet nebasz- 
ninkas po 
adgijo ir sziadien yra gyvas ir 
sveikas.

Kunigas Prevost, garsus 
Prancuziszkas rasztininkas mi
re laike pjaustymo jojo kūno. 
Daktaras manydamas, buk ku
nigas ant tikrųjų yra mires, 
tiesiog nužudė ji laike tojo dar
bo.

Garsi aktorka Rachel, kada 
ja ja pradėjo graborei balsa- 

atsikele nuo

keliolika valandų

Prevost,

mavot staigai 
stalo ir ądgijo.

t

Mete 1886 mirė Belgiszkas 
ministeris generolas Charal. 
Kada ji parenginejo palaidot, 
staigai adgijo ir gyveno da sze- 
sziolika metu.

Sziomia dienomis Paryžiuje 
likos atidarytas testamentas 
žmogaus, kuris paliepė dakta
rams perpjauti jojo gyslas po 
smert idant ant tikrųjų butu 
miros ir kad jiji nepalaidotu 
gyvu. z

Ir panasziu atsitikimu atsi
tinka daug, apie kuriuos svie
tas visai nežino.
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vaikams nuo krogulio ir dipte- 
rijosl Del ko tnkstanczoi Žmo
nių mirė nuo influcnzos 1918 
mete? <

Jeigu kožnas paliautu spjau
dyt ant y.emos o cziaudotn ir 
kosėtu in skepetaite, tai galime 
but i tvirtais, jog figos genpi lė
liai noprasiplAtinetu teip stai
gai, galėtumėm
k re c žema si a s ligas, 
būdas, ar ne.

žvarbia rolia atloszia teipgi 
szvarumns. Turėkite 
rankas, mandinkitos
kartu ant sau va i tos ir porina i- 
nvk it e *

snmažvt už-
Lengvas

czvstas
nors du

drapanas kaniuHan- 
kianse, o gyvensite lyg vėlybai 
senatvei — mažinusi* szimta 
metu.

Baisi 
atsitiko kelios 
mieste ’Pours, Francijoi. Kokia 
tai Zuzanna Lavollee, 
laisvos meiles, 
d in tojaus.

Zuzanna a tojo in restauraci- 
je G antro su kokiu tai nepažys
tamu žmogum pnikei pasiro
džiusiu ir apsinakvojo su jiiom.

Ant rytojaus tarnaite užtiko 
jaja gulinezia ant lovos, balsei 
supjaustyta, vidurei buvo per
pjauti net žarnos buvo iszeja, 
ant stalelio gulėjo nužudytos 
brangus lenciūgas perlu ir ki
tos brangenybes, matyt žadin
tojas nepapjove savo aukos 
tiksle apipleszimo.

Vėliaus palicije 
koki tai Itala Francisco Fina- 
tizeira, kuris prisipažino prie 
žudinstos, bet nepadavė prie
žasties, del ko nužudė motore. 
Palicije dasipranta kad tai bu
vo jojo motore kuri nuo jojo 
pabėgo, vesdama paleistuvinga 
gyvenimą su kitais.

ir žveriszka žndinsta 
dienos adgal

motore 
buvo anka žu-

aresztavojo

Suseko kiek
savininku ir

Akron, Ohajaus miesto Pre
kybos Rūmai4' padare indomu 
apskaitliavima. 
yra automobiliu 
kiek yra income tax mokėtoju.
1922 m. income taksu mokėto
ju buvo 6,787,481, o Liepos 1, 
1924 automobiliu savininku 
buvo 15,409,840. Nors taksu 
mokėtoju skaiezius dabar gal 
didesnis, bet jis nėra daug di
desnis. Rciszkia automobiliu 
savininku yra dvigubai dau
giau, negu faksu mokėtoju.

Musu Mylimiause Ievyne.k>4
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Tdli rytuosia yra žemuže aszaromis aplieta, 
Nor puikesnes saulužėlės niekur/anį svieto, 
Kur yr’ gražu miszkų, naudingu žvėreliu, 
Gražiu pievų, zraju, gojų, visokiu pauksztelin 
Ten puikia,uses gėlos mergužėles aj%ituiįA 
llžauginia puikos ruta$
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Kur yr’ gražu iniszkų, naudingu žvėreliu
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Laike iszemimo ukesiszku 
popieru, kandidatai ne karta 
prajuokina suda ir susirinku
sius žioplius, kada atsako ant 
klausymu užduotu per sudžia.

Sztai PottsVilles sude, už- 
klausinejo Italijono Toni kur 
randasi sostapyle Suv. Valsti
jų. Toni atsake kad nežino. Ta
da jojo užklausta, kas yra pre
zidentu ir ant to atsake “aj 
dont no.

Viena advokatu firma New 
Yorke pajeszko Jurgio Ampu- 
saiezio, gimusio Rytu Prūsijo
je 1846 metais, bet nežinomame 
kaime. Jis atvyko in Amerika 
jaunas ir iszvažiavo in Vaka
rus. Jeszkoma jo, arba jo inpe- 
diniu.

PAJE8ZK0JIMAS.
Pajeszkau Joną Bakaus pa

eina isz Suvalkų Red., Szakiu 
Apskr., Gelgaudiszkiu Paūžto,
Mastacu Kaimo. Jeigu kas apie 
ji žino, meldžiu praneszt, 

A Bastis 
1515 E. Miller St.

Springfield, Ill.
"V

ir ant to atsake

Sudže užsirūstino ant Toni, 
paliepė ejti namo ir iszmokti 
geriau klausymu. Toni iszejda- 
mas isz sūdo, nustebėjo visus 
nemažai kada afrsigryžo in su
džia užklaundamas: “ 
sildže, pasakyk man kiek ran
dasi beneniu. vienam punde?”

Sudže tuom klausymu susi- 
ergeliavo atsakydamas, 
nežino ir tas visai nesikisza su 
jojo pilietysta.

Tada ^emi iszcjdamas pa- 
szauke:
bizni o asz savo, gud bail” To-

Mister

buk

Matai, tu žinai savo

ni daugiau nestojo ant egzami
no.

Mirtis paima vaikus ir jau- 
nuomenia laike puikiausio isz- 
sivystynąo kaipo ir suaugusius 
žmonis todėl, kad nežinome 
kaip nuo josios apsisaugo! dau- 

" geliuosia atsitikimuosia.
Privalome gyvent lyg szim

ta metu ir mirti tiktai nuo se
natvės o ne nuo ligų kilusiu 
nuo vįsokiu mikrobu inkveptu 
in plauczius. , , t 
■w
irti ąuo u^egu»o„.RJ*iįicziu,
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žmonis todėl, kad nežinome
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LIETUVISZKAS
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SZOKIU ALBUMAS No. 1 J 
MUZIKE ARBA NOTOS J 

DEL PIANO <
MUZIKE ARBA NOTOS

TURYNIS:
Sccita Polka
Lietuviu Mamas
Suktinis Polka
Lastucza Polka
Tu Mano Mieliausia Polka
Vamzdelis Polka
Ducaty Polka
Griež Polka
Szvilpis Mamas
Klumpakojis Polka

Tade-Ęspan Valcas
1 Marcele Polka 
>Padc-Ęspan Valcas 
C Noriu Miego Polka 

’> Helena Polka
CMojavas Vainikas Polka 
iRasluca Valcas 
f Mojava Veszna 
C Augonele Polka
> Ilgėjimas Tėvynės Mamas
< Lietuviu Vestuvių Polka 
(Lietuviu Galopas 
rPijonkeles Valcas

> Nekaltybe Valcas 
(Lietuviu Kadrilius

Augonele Polka

Pampillona* Polka
■r (

Muziko aiszku budu sutaisyta Ir i
« • A'"* * . • jlengvai grajyti. į

Preke su prisiuatimu tiktai 75c. <
W. D. RČCZKAUSkAS.CO. !

MAHANOY CITY, PA. g
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Kartais motina nusHptt^’^įJ ,w i*'
ba susirupinus ir liotliri kūdi
kiui užtektinai pieno. Ypatin
gai per pirmus szeszius meiie- 
sius yra labai 
noins krūtimi pondti kūdikius. « 
Pavojus atsiranda tuose mene
siuose. Kūdikiai, isz bonku pe
nėti dauginus mirszta per pir
mus savo gyvenimo metus ne
gu krūtimis panti per pirmus 
szeszius menesius.

Jeigu kūdikis nepatenkintas 
krutu pienu nereikia atpratin
ti pakol nebandyta, pagerinti 
pieno kokybe per atsargu mo
tinos dieta, goryrna skystimu 

' ir atsargesnis kasdieninio gy
venimo prižiūrėjimas.

Reikia penėti kūdiki regu
liariai kas keturiais valandas.

Sutrumpinti penėjimo laika.
Duoti kūdikiui nuo puses iki 

vienos uncijos vi vinto vandens 
priesz žindant.

Jeigu krutu pieno permažai, 
duok kūdikiui karves pieno ta r 
pais su žindimu..

Motina turi valgyti kuodau- 
giausia maitinaneziu 
kaip tai, pieno, smetonos, kiau- 
sziniu, mėsos, szviežiu daržo
vių, vaisiu ir t t.

Iszmintinga, kuomet kūdikis 
krūtimi periamas pakol 
pranta su naujuoju maistu, isz 
pradžių vartoti silpnesni at- 
niiesima ir su laiku stiprinti.

nepatenkintas

svarbu moti-y i -

Pusrycziai mažam vaikui.
Gerai isžvirta kvtszele duo

dama vaikams ant pusrycziu ir 
kykCkitp dienos laiku, pąragi-
i* *1* R A IR (Ml R *iR to * 'M / W W* Ir 1 w Jr' 'B W1 IA tol to3ik 'R A * kto * *■ u • <t*h. m*

Supkit <1p<Hi zpidarphns ko- 
" '.lituke

, bet1 galima sakyti,

i iJL
000 kūdikiu mirszta nesulaukė 
vieno menesio senumo. Dauge
lis tu mažuczin mirė todėl jog 
motinos nežinojo kaip apsau
goti savo krutu pienu arba ne
suprato kaip svarbu yra penėti 
kūdiki krūtimi.

Motinu Mirtingumas.
Kūdikiu gimdymas yra na

tų ra lis procesas ir jeigu moti
na turi tinkamu priežiūra rei
kėtų būti mažiaus mireziu. 
1918 metais, netekome
Valstybėse 23,000 motinu nuo 
kūdikiu gimdymu priežaseziu. 

visus buvo galima

AW
. Mį
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l’žauginia puikes rūtas sau kasas dabina 
i Jos a ugi na žolinei i n s kad visad kvėpei n, 
^Jaunikaįczęi ir brolejtajddl jaiads mylėtu.
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NoĮ<prnsž(>'<jokios kny^Asiie jok is rasztas,
Kati surastu tokia szalĮ kaip yr’ musu krasztas, 
Tonais upes ir.ežerai;ptdkhs vandenynai, 
Ten pusžiliai, aržuolinai ir tankus eglynai.

' 'j- «. » « "* •AM"1* •' " 11

Liepos, klevai, gražus medžei, 'baltuoja beržynai, 
Daugel krantu ir pakajpiu. pilni rieszntinai, 
Ten girdisį giedojimai visokiu paukszteliu, 
Kaip tai miela klausyti tu maloniu balseliu.
Laksztingala savo daina veda kuogražiausia, 
() gegutes meilus balsas girdis katoliausia, 
Dar asz karta toi szalolei noretau gyventi, 
Su giminėms ir kaimynais sveikatoj pasenti.
Gavau laiszka isz tėvynės tik ana diena, 
Kurs iszspaude man aszars isz akiu neviena, 
Raszo, kad jau pasimirė mano motinėle, 
Liko vargo jos dukrele, mano seserėle.
Asz turėjau du broliukus, patogius ir gražius,
Jie in kurą iszvaryti toli nuo rubežiaus, 
Karveli mažulėli raibasis paukszteli, 
Atncszkie man nuo broleliu nors koki laiszkeli. 

b

Pasakykie, arda gyvi mano brolužėliai, 
Ar dar sugryž ir pamatys savo saulužėle, 
Ar galėsiu ir sulauksiu asz jus pamatyti, 
Ju veidelius iszbucziuoti rūtoms apsagyt i ?
Ne tiek raszau, ne tiek siuneziau margu gromatelin, 
Kiek iszliejau raszydama gailiu aszareliu, 
Kad Dievulis man suteiktu taji ant geroves, 
Linksma bueziau ir dainuoeziau kaipo po senovės.

Prisiuntė Ona Zarambaite.

.,!|f f ■' T|i*i

Nogpraszo <jok
Kail su raštu tokia szaii kaip yr

KELIAVIMAS LIETUVON 
APSILANKYTI.

ateivvstes
gyven-

Pagal naujuosius 
i n sta ty m u s, A me r i k os 
tojai, nepiliecziai, gali keliauti 
in Lietuva aplankyti savo gi
mines ir sugryžti Amerikon 
laike vienu metu nuo dienos 
iszkeliavimo isz Amerikos.

Amerikos ateivystes valdžia, 
Washingtonc, duoda liudymns 

kuriuos 
gauti pirm 

reikia 
iszkeliavimo pa-

mctu

tokiems keleiviams, 
tai liudymns, kad 
iszkeliavimo,

praszymas, arba grei- 
Praszymus-poticijas 

reikia paraszyti ant valdiszku 
blanku gaunamu tiktai Wash
ingtone ir ateivystes stotyse, 
kurias tai blankas tegali iszpil- 
dyti akyli notarai, kurie ir pa
liudija aplikanta.

Pirmasi s k la u s v raa s 
lauja padavimo dienos, 
šio ir metu gimimo, ir kur, pas
kui tikra atkeliavimo laika in 
Amerika, diena, menesi, metus, 
laivo varda ir prieplaukos var
du.

Ateivvstes virszininkas 
ves peticija siunezia tokia in 
prieplaukos stoti — New Yor- 
ka, Bostoną, Baltimore ir 11, 
patikrinimui aplikanto ai ke
liavimu, o kas negalima pada
ryti, nes dauguma aplikantu

dienu pirm 
duoti 
cziaus.
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kin rusziit, 
k nd ne’ra pavojaus ja porviri- 
nant, bot yra didelis 
iicdavirimint ‘kiek reikia.

reikalauja dan-
— kaip kn-

pavojus
Ne-

kurio grudai
giau laiko virinimu
kuružu grudai, kuriems reikia 
trijų valandų, o 
tenka pusvalandžio.
cieli grudai reikalauja 
virinti, neg sumalti.

ryžiams uz- 
Abolnai, 

ilgiau
, i.vK o...Nekuriu 

yra dalinai apvirinti kada juos 
perkame, kaip 
dai. Bet jei jio 
jdami reikia 
valanda.

Avižinius, 
kitus tam panaszius 
galima tuojaus dėti 
Vandenin ir virti, 
das geresnis, negu 
karsztan vandenin, kuomet isz 
ju pasidaro klerkai.

Kiek vandens 
klauso nuo grūdu, 
avižiniu grudu

viri i

avižiniai grn- 
vaikams duo- 

mažiausiai

Suv.

Ir beveik 
iszvengti.

Priesz Gimimo kūdikio.
Pirm negu kūdikis gema, 

kiekvienai motinai . sekaneziai 
dalykai luitinai. reikalingi:

1. Pastarimas su

4

kukuružinius ir“ 
grūdus, 
szaltain 

ir toks bu
dėt i juos

gerai isz- 
lavintu gydytoju: pilnas kimo 
iszogzaminavimas iniinant pil-

7v o n ne ra v ima daž

Sll UZ-

krakmolo ir

valgiu,

apsi-

vartoti pri
lamdė Ii u i 

reika keturiu 
puodeliu vandens, 
trijų puodeliu.

Lygus druskos

ir rvžiams

re-

sugryžta laike szesziu mene
siu nuo iszkeliavimo dienos.

Kiekvienas asmuo-ypata prie 
peticijos praszymo sykiu turi 
pridėti $3.00 iszperkant Money 
Orderi paszte ant vardo Com
missioner General of Immigra
tion, Washington, 1). C.

Nors blankoje ir nėra vietos, 
tacziaus reįkalaujama padavi
mo adreso ir isz Lietuvos, kur 
leidimą* jei. duos, valdžia nu
siims aplikantui. *

Daugelis agentu
bent 30,kompanijų garsino

svecziiiS’Viesznageii

ir laivu 
Įnik rasz- 

cziuose — skatino keliauti Lie
tuvon in
ant visu metu, nes esą bus leng
va sugryžti, ir buvo manyta, 
kad leidimai bus greitai gau
nami. Tūli 
aplikacijas jr 
leidimu

re i ka
lnėnė-

nikeliavimo 
laivo

at keliavimo

keleiviai pildavo 
nesulaukdami 

iszkeliavo Liet uvon. 
Bet negalint prirodyti tikro 

laiko ir paduoti
varda, daugelis negaus 

leidimu ir turės daug klapatu 
iki sugryžtant Amerikon.

Reikalavimas 
laiko ir laivo vardo yra dėlto,
kad leidimus gautu tiktai tie
sėtai atkeliavusieji gyventojai, 
o ne slapukai, kuriu Amerikon 
kasdien insiszmugeliuoja viso
kiais keliais apie 1,000.

Moterims žinotina, kad ku
riu vyrai pastojo Amerikos pi- 
liecziais iki Rugsojo-Septem- 

neatsimena atk’cliavimo laiko ^)er -^2 m7. tai sykiu ir

ga-

nei laivo vardo — ir daugelis 
negaus liudymu, jei ju at kelia
vimo laikas nebus j 
tikrinti.

Kiekvienas asmuo turi pa
duoti skirta aplikacija ir po 
dvi potografijas su paraszu po 
notaro akimis. Jei keliauja vy-

tokios moters pastojo Ameri
kos pilietėmis. Nuo Rugsėjo 22

galima pa- d .,1922 m., moters nepaStoja

ras ir motcriszke su vienu pa
su, tai liudymns sugryžt i Ame
rikon turi pVaszyti kiekvienas 
sau atskyrium.

Veda moters turi paduot i sa
vo pavardes Jai vyrui —-• ir sa
vo mergystes (po tėvais) pa
varde Jei suradimo .atkeliavi- 
mo užraszių peš. ^lagdelena

v

Bruspkiute apsivedęs pastojo 
Jlagdelima Barkauskiene arba 
Ma^ie Bark, ko jos ą(.keliavi
mo . p žraszudse no ra. (Bla nkose 
tam tikros vietos ir peru).
.. Liudymai r- leidimai su
gryžti Amerikon nereiszkia

11 > 1 i | i ■ • ' i! f Ii *1- ' I * '

Magdeluna Barkauskiene arba 
Magiu B
ūio uzraszuose norą. (Blankose 
t

jiudymai leidimai
r \ CI ■* .„m ’v / ' ‘ į,. j z j.

Jiuosa sugryzima. NepiĮieczaaigryzi 
duoti

• — v 1 » Ti' " ♦ *1 . .iu''', ■„ ...u ■<.!» 1 ■» g « ■ r . j

tęs instatymams kiekviena j' ' k «ir ".Jijy 4f* y. t > iiS» i4

pilietėmis ir turi naturalizuo- 
tis — imti pirmas ir paskui 
antras popieras, kaip ir vyrai.

P. Mikolainis,
188-190 Sands St., 

Brooklyn, N. Y.

Valgiu Gaminimas
m—

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris u mergina
L ‘ ‘ ‘
ir ji turėtu rastis 
vienam name. 162 pi . 
didelio formato. Drūtais

$1,50

privalo turėti ežia knyga 

vienam name. 162 puslapiu
iJl a U Jk. ' 4F-*-   m a X 4**

audeklineis apdafais. Pre
ke tiktai • , e ■ • •

„• | , ■ "i ■ Oį? ■■■ i !!>M w*,« . ■ \

W. D. BOCZKOWSKLCO.
MAHANOY CITY. PA.

ke tiktai

' i. ■■ L- i

Jįtic-

e
I’

szanksztelis 
vienam puodukui abehfni gerai 
bet reikia iszmeginti, nes nenu- 
sudžius kiek reikia, dažnai pri
veda. vakns nemėgti jokiu ko- 
szelu.

Bile koszele galima ir pieno 
virti. Skystas pienas 
tonos gali būti

bo srno- 
vartojamas.

Ryžiai gali suimti net szeszis 
verdant juos 

turi 
sva-

pieno puodelius 
iszleto. Ryžiai taip virti, 
tiek pat maisto kiek puse 
ro jautienos.

Žirkles virtuvėj.
Vidutinio didumo 

kabanezios tinkamoj 
virtuvėj, yra didele

ir szlapumo 
nu anaiizaviina.

2. AI a it ingus maistas 
lėktinai pieno.

3. Sumažinti
cukraus dalis valgiuose ir 
gidiuoti tanku sverima perdi- 
delio augimo.

4. Užtektinai skystimu, ypa
tingai vandens.

5. Regidiąvimas viduriu už
kietėjimo, jei galima maistu Ir 
ne gyduolėms.

6. Kasdeninis maudymas.
7. Dantų priežiūra ir jei rei

kalinga. lankyti dentisfa.
8. Užtektinai poilsio ir mie

go.
9. Dirbti ir 

nuovargio.
10. Neszioti

bužius ir tinkamai pasilsėti.
11. Kasdien ant oro pavaik- 

sztineti ir gerai iszvedinti mie
gamąjį kambari.

Ncszhinias nėra
sveikata po apsunkinimu. Pa
simokink kaip palengvinti ta 
apsunkinimą.

Kuomet kiekviena 
tinkamai prižiūrėta 
kuomet jei duota
priežiūra nesztumo laike moti- 

R

V

.Jeigu kūdikis 
u toj reikia gryžti prie silpnes
nio mieszimo. Jeigu patenkin
tas ir gražiai auga, tvarkiai 
viduriai liuosuoti, tai maistas 
yra tinkamo stiprumo.

—Foreign Language Infor. Serrlc*.

manksztvtis be

tinkamus dra-

Lietuviazka* Graboriu*

K. RĖKLAITIS
Laidoja

f

žirkles 
vietoj 

pagalba.
Sztai keletas patarimu kur jas 
galima naudti, sulyg Jungtiniu 
Valstybių Agrikulturs Depar
tamento.

Sukarpynmi szaltos mėsos in 
mažus gabalėlius.

Sukarpymui salieru ar žaliu 
pipiru in mažus szmotelius.

Sukarpymui kopūstu ir salo
tu.

Sukarpymui 
tūliu (dates).

Iszkirpimui vidurines pieve
les isz grapefruito.

Nukirpymui akiu nuo szvie- 
žaus ananaso (pineapple).

nuo la

numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 
Turiu pagelbininke moterių. 

Prieinamos prekes.

razinku ir da-

Nu karpymu i skaros 
sziniu.

Kiekviena
žirkles reikia gerai nuplauti ir 
nuszluostyti.

Tinkama Priežiūra del 
Motinos.

laikas pradėti prižiūrėti kū
diki yra priesz jo gimimo. Kū
dikio gyvastis, sveikata ir isz- 
sivystijimas priguli nuo svei
katos ir apsaugojimo motinos.

Tinkama gyvenimo pradžia 
priguli nu:

1. Užtektinai ineigu del szei- 
mynos reikalavimu.

2. Tėvu sveikata ir teisingas

neszczios

sy k i vartojant

gyvenimas.
3. Apsaugojimas 

motinos nuo persidirbimo, ne
tinkamo maisto ir rupesezio. 
. 4. Gero prižiūrėjimo motinos 

laike nesztumo ir gimdymo. •
5. Pasilsėjimo ir tinkamos 

priežiūros per pasveikimo lai
ka.

6. Kriitu penėjimo.
7. Pramokintos motiniszkos

priežiūros ruimuose. r
Motina gali pažeisti kūdiki, 

kuri neszioja, per 
meiiesius priesz

liga (ik

516 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.

Teleponas No. 149

motina 
namuose, 
iszlavinta

nvst'O bus saugi.
. . v . ’

Iszlavinta priežiūra 
goti gimdymą 
ei alio mokinimo.
gy dytojas no per geras kuomet 
žmogus serga apendicitu ar 
sulaužyta koja. Kuomet bran
gios galvijos suserga gabus vc- 
terenarai paszaukti. Ar gyvas
tis ir sveikata motinos ir vaiko

♦ 

neužsipelno goriausios medika- 
iiszkos priežiūros ?

Motina, kūdikiui 
turi nors sanvaite ilsėtis lovo
je, ir neturi atlikti savo nami
nius darbus iki sueis 
po gimdymu.
tiek laiko pasilsėti kad atsi
gautu, iszvengti kraujo tekėji
mu, ir pagamini pieno savo 
kūdikiui.

Motinos energija neturi būti 
suvartota atliekant sunku dar
bu. bet turi eiti in krutu pieną 
del kūdikio.

apsau- 
rei kala uja' spe- 

Geriausias

atsiradus,

menesis
Ji reikalauja

4

J. G. BOGDEN
322 W.Long Ave. DuBois, Pa

Lietuviszkas Bankieriui 
ir Laivakorcziu Agentas

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

520 W. Centre St. Mahnnoy City Fa.

Laidoja kunua numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krik**- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir tX

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,358.02

Mokame 3-czia procentą ant

r

x
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sudėtu pinigu. Procentą pridedam ' 
prie j ubu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jo* 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar maža* ar dideli*.

H. BALL, Prezidentą*.

Kūdikio penėjimas.
Motinos pienas yra geriau

sias kūdikiams maistas. Kuo
met krūtyse pieno nėra, kūdi
kis turi būti kuoatsargiausiai 
penėtas.

Penejitnas krūtimis prjguli 
nuo motinos prisižiurejimo sa
ves.

Priesz gimimą — Geras inais 
tas ir pricžitira per nesztuma.

Poilsis ir gera priežiūra pa
sveikint

Po gimimu — Užtektinai tin 
kaino maisto ir skystimu.

Atyda in užkietiejima.
Užtektinai miego ir poilsio.
Kasd ionin i s an t oro • pa si - 

vaikszcziojimas ir mahkstini- 
mas.

Visasa geras maistas pavirs
ta in pieną* bet pienas motinos 
diete yra geriausias pieno ga-

1 ■ t:1

būti pri

prie j ubu pinigu 1 Sausio ir 1

[Geo. W. BARLOW, Vico-Prtz. 
Jo*. E. FERGUSON, Kasieriu*.

________________________

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS
j >
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devynius 
gimdymą, 

kaip ir"devynius menesius po 
gimdymu. -

250,000 kūdikiu 
pirmu metu savo amžiaus kas
met Suv. Valstybėse mirszta.

Laidoja kūno* Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Teipgi 
pristato automobiliu* visokiem* 
reikalam*.
-Parduodu visokius paminklus, dide

liu* ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA UI 
kreipkite^ pas mane, ne* asi galiu ju
mis piglfu*geriau* parduoti negu kiti. 
333-S3S W. Ceatre St., Makanag Qty*

-k
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Kantoriau* MS

turi pasi( 
1
karti>, jc^dn su^ryžta Ameri
kon,, Leidimas-litujyjma^ pa- 
Įii^suojį nopilieti nuo* kvotos 
ir nuo mokėjimo skaityti, jei

".y, * *'

M

kopfĮ Lęidimas-liuJyma^ .pa-

nuo mokėjimo skaityti* jei
■ : i ... t . f
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Beveik* puse isz ju mirszta nuo 
priožusgzijj kurie lieczia. motL 
nps sveikatą ir padėjimą. 100,-

I ’ I1 ■« i'?i ■■ Ii ; . r ■. / .11 ■ ■ . ' r   

mintojas.’
Krutu pienas gali 

taikintas kūdikiui.

del jeigu pirkaite POMNINKA Ui 
“ ’pkiun ' - —

pigiiu geriau* parduoti negu kiti.
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Baisi /MaktisJ
Ivan Ponicbidin pabalo, pri

gesino lempa ir sujudusiu bal
su pradėjo:

i

*

Tamsi, tirszta migla ka- 
kada asz, 

m. Kalėdas, 
gryžau namo nuo dabar jau mi
rusio draugo, pas kuri mes ta
da užsisėdėjome spiritualistu 
seanse. Gatveles, kuriomis man 
teko eiti, kodel-tai nebuvo ap- 
szviestos ir man veik apgrai- 
boms reikėjo eiti. Gyvenau asz 
Maskvoj, prie Uspenija-na-Mo- 
gilcach, czinovniko Trupovo 
namuose, reiszkia, viename isz 
kureziausiu Arbato užkampiu. 
Kada asz ėjau, mano mintys 
buvo sunkios, slegianczios...

Gyvenimas tavo leidžiasi... 
Motavok...”

Tokia buvo fraze, kuria man 
pasakė Spinoza, kurio dvasia 
mums pasiseko Iszszaukti. Asz 
paprasžiau pakartoti ir t oriel- 
kaitė netik pakartojo, bet dar 
pridėjo: “Szianakt.
kiu in spiritualizmą, bet mint is '

bojo virsz žemes, 
nokti priesz 1883

1] 
< • i

Brangus marlins, 
kojos, bronzines rankutes — 
visa rodo tai, kad numirėlis 
buvo turtingas.

Galvatrukcziais iszbegau asz 
isz savo 
t yda mas, nemansiynamas, o 
tiktai jausdanlas neapsakoma 
baime, pasileidau žemyn laip
tais. Koridoriuj ir ant laiptu 
buvo tamsu, mano kojos pynėsi 
kailiniu skvernuose ir kaip asz 
nenusiritau ir nonusisukau sau 
sprando — tai stebėtina. Atsi
dūręs gatvėje, asz prisiglau
džiau prie szhi])io lempos stul
po ir pradėjau save raminti. 
Mano szirdis smarkiai plake, 

j gniaužė kvapa...
Viena isz klausytoju padidi

no liepsna lempoj, prislinko ar- 
Icziau pasakotojo ir pastarasis 
tose:

mergai I os.

tai, kad numirėlis

kambario ir nesvars- 
nemanstydamas,

save

— Asz nebueziau nusiste- 
bejes, jei bueziau radęs savo 
kambary gaisra, vagi, pasiutu
si szuni... Asz nebueziau nusis
tebėjos,

apie mirti, dagi užsiminimas bos, invirto grindys,

Asz neti-
jei butu ingriuve lu- 

sugriuve
apie ja, sukelia many liūdėsi, sienos... Visa tai paprasta ir su- 

neiszvengti- prantaina. 1 
na, ji kasdieninis dalykas, bet

..... ■ ' has ? Isz kur jis ų
iai... ! Brangus, moteriszkas,

Mirtis, Tamistos,

visgi mintijimas apie ja yra at
karus žmogaus prigimeziai 
Dabar gi kada mane supo ne- 
permatuma, szalta migla 
priesz mano akis piktai sukosi 
lietaus laszai, o virsz galvos 
gailestingai dejavo vejas, kada 
aplink saw 
vieno gyvo
jau žmogaus balso, mano siela

' kliu! i in 
! has? I s z.

'padarytas

laszai,

*
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Bet kaip galėjo pa
mano 

kur

SA lit E
II 1B

u
GALĖJIMAS LYG SMERT DVIEJU NEVIDONU.

Paveikslas parodo t įgrisu ir krokodiliu kurie užklupo vienas 
kovojenezin nevidonu daej<

O
mat ros. Balsas 
kuris padėjo gala kovojenezi 11 bestija, 
savo pažystamųjų.

Savo draugo namie ne
radau. Pabarszkinos in jo du
ris ir insilikrinos, kad jo nėra 
namie, asz susijoszkojau virsz 
duru rakta, atsidariau duris ir 
inejau. Asz nusivilkau ir nu- 
mecziau ant grindų savo szla- 
pius kailinius ir 
susiradęs kode, 
silsot i.
ventiliacijoj liūdnai osze vejas. 
Krosny monotonia i szvilpe sa
vo vienoda giesme svirplys. 
Kremliuj j)radejo skambinti 
Kalėdų pamaldoms. Asz pasis
kubinau uždegti degtuką. Bot 
szviesa neiszgelbejo manes nuo 
juodo ūpo, o 
apsakoma
mane... Asz suszukau, pasvirau 
ir savos nejausdamas iszbegau 
isz kambario...

Draugo kambary asz jiama- 
cziau ta pati, ka ir pas savo — 
graba!

apgraiboma 
atsisėdau pa- 

Buvo tamsu... lain go

KARBUNKULAI.
Karbunkulai (anthrax), už- 

kreeziama liga kuri užpuola 
gyvulius ir žmones, pasirodė

k ui’i 
žmones,

pietuose ir vakaruose. Veteri- 
raportai isz Bureau of 

Animal Industry parodo jog 
liga aiszkiai pasirodė Mississ
ippi, Louisiana, Arkansas, Tox
as ir South Dakota.

Karbunkulas yra liga pada
roma sekios gyvuojanezios že
mojo, uri beveik visuomet pri- 

gy viii i u. 
pragaisztinga 

nors

naru
✓
/ 
/

!>
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ant kito pustyneje Su- 
lyg ausu misijonieriaus Rev. Leonardo Oochli,>

kailius joju iszkimszo ir prisiuntė in Amerika del

kimba |>rie naminiu 
Liga yra labai 
avims ir gal vi joms kad 
kasmet iszdvosta naminius gy
vulius.

K a rb u 1 ik u 1 io a ps i re i szk i ma i 
mainosi. Paprastai pirmi apsi- 
reiszkirnai yra karsztis 
tas pulsas 
mas. Baisiuose 
gyduolių gydymas 
sekiniu. Geriausias būdas yra 
sulaikyti liga. Rekomenduoti 
sulaikymo budai yra (J )apsau- 
goti gyvulius per skiepijimą, 
ir, (2),sudegint i odas gyvuliu 
kurie nuo ligos iszdvesta.

v ra

Vienoje Nedėliojo, 
Kreslineje vainoję,

Bosas su burdingioriu, - . 
Abudu duvienu, 

Musztyne pakele, 
Krėslus iszkele,

Vienas kitam ant galvos pa
leido.

Ne saugojo ne veido, 
Susidaužė kai]) gyvulei, 

X(‘t nžt ino.antakei.
Tas dėjosi (’zikage,

Name viename,
Tai vis per girtybe, 
M unszaine bjaurybe.

* * *
O ka vyruezei,
.Jeigu nuo bobų gaunate lazdų ?

Badai tas buvo gubernijoi 
Merilando, 

Terp mažo Lietuviu skaitlio.
Trys girtuoklei vos paėjo, 

Na ir in viena grinezia ateja 
.Paszvinkia ir susivok)ja, 
Motercs netrukus susitarė, 
Szluotas visos nusitvėrė.

Kaip pradėjo per guoges pert 
Girtuoklei balsu didžiu staugt 

Vos nebagai isztruko, 
Net pagirios iszruko,

Apie st ubą daugybe žmonių 
stovėjo,

Kaip ant dyvu žiurėjo.
Gerai, kad nepasisuko palic- 

monai,
O butu labai szvakai,

Ba tiejei butu nubcldia, 
Ir po kelis dolerius nubaudia

Ten yra geros moteraites,
O ir mergaites,

Tiktai, kad per daug nekal
bėtu,

Ir kitu ncapjuodinetu, 
Ba nesenei mano kūma pasa

kojo*
Ir ant juju rugojo,,.

O kada apie tai jai pasakiau 
Kaip apie musztyij^ girdėjau

*
(Ji

grei- 
ir sunkus kvepavi- 

atsit ikimuose 
neturi pa-lamdvtu Čilinderin... t

— l/ogoslovai!— 
asz, jiažines savo 
gostova.
mis ?

Pribėgės prie manes Pogos
tov sustojo ir nervingai nutvė
rė mane už rankos.

-- Tai t n
pa klausė jis kureziu balsu. 
Bet ar t n tai ? 
tarsi iszeivis 
isztikruju, ar tu ne haliucina- 

. Dieve mano...

— suszukau
dranga Po-

- Tai jus ? Kas su ju-

Ponichidin ?

paežius
Asz krei-

uoszvio turtas yra grabai (jis, 
kai]) jums žinoma, yra geriau
sias mieste grabdarys), tai mes 
nusprendėm paslėpti 
geriausius grabus.
pinos in tave, kaipo in dranga, 
])agelbek man, iszgelbek musu 
turtą ir musu garbe! Tikėda
masis, kad tu pagelbesi mums 
apsaugoti musu turtą, siuneziu 
tau, balandėli, viena graba, ku
ri praszau paslėpti pas save ir 
laikyti iki pareikalavimo. Be 
pagalbos draugu ir pažystamu 
mes pražūsime. Tikiuos, kad tu 
neatsisakysi, tuo
grabas iszbus pas tave neilgiau 
sanvaites laiko. Visiems, ku- 

Asz džiaugiuos, riuos asz skaitau

I

PADEKAVONE.

♦
ar del jus gražu,

'Un iszblyszkes, 
isz kapu... Bet
rp

cija ? 
sus...

rrUn bai-
man

Priimkite keliolika žodeliu 
nuo manes kaipo padekavonia 
už palaukima su prenumerata 
už laikraszti. “Saule”
teip patinka, jog josios nieka
da nepaliausiu skaityti 
tai ant szio svieto ar ant kito 
jeigu tai bus galema. Skaitau 
jaja per septynis metus ir ne
paliausiu ja ja skaityti nieka
dos. Acziu da karta už palauki
ma su prenumerata, vėlinu 
jums kanuogeriausio ])asiseki- 
mo.
No. 1690!) — Mrs. M. L.

Brooklyn, N. Y.*

labiau, kad— Bet kas su jumis? .Tusu 
veidas visai atsimainęs!

— Ak, duokite, 
atsikvept i...
kad pamaeziau jus, jei tai tik- 

ne optine
spirit nalistinis 

seansas... Jis taip suardė mano 
nervus, kad, insivaizdinkite, 
sugryžes namo, asz savo kam- 

Draugo grabas buvo veik du bary pamaeziau... graba!
svk didesnis už mano ir rusvas 
apmuszalas pridavė 
ai ypacz nejauku 
<ai]» jis papuolė in ežia ? Kad 
.ai buvo 
daugiau

kambari gra
li t si ra d o ?i

, matyt, 
jaunos aristo- 
galejo jis pa-

.P*

del
)

kliūti in neturtinga smulkaus
czinovninko kambari ? Ar tusz-

ir kratės, — kai] (S

czias jis, ar jo viduje — lavo- 
asz nemaeziau neinąs? Kas gi ji, la be laiko už- 
tvarinio, negirde- [baigusi gyvenimą turtuole, pa

dariusi man toki keista ir baisu 
pripildė neaiszki ir neapibudi- vizitą? Kankinanti slaptybe, 
narna baime. Asz, žmogus lino- | 
sas nuo prietaru, skubinaus 
bijodamas atsigryžti, pažvelg-jno galvoj, 
t i in szali. Man rodėsi, kad jei 
asz atsigrysziu, tai būtinai pa
inu ty si u’mirt i vaiduoklio pavi- darytos ir vieta kur yra raktas, 
dale.

Ponichidinas s . ’
so, iszgere vandens ir tese:

prieta ru,
i ne“Jei ežia 
prasižengimas,

stebuklas, tai 
žybtelėjo ma-

Asz negalėjau 
Durvs, man nesant

(

T

lasiproteti.
buvo už-

[buvo žinoma tik mano labai ar- 
draugams. Juk ne 

draugai pastate man j
Ta neaiszki, bet jums su- Galima buvo manyti, kad gra

Imukiai atsidu timiems

atpenez. Baisi, uo
liai mo vėl apėmė

ra i jus, 
Prakeiktas

O

y pa e z
jam koki 
koloritą.

balandėli ?

rus draugus, asz
už savo tik- 
pasiuneziau

ar

I 

1

apgaule. P° graba ir pasitikiu ju geru
mu ir geradaryste.

1 lys Ivan Czeliustin.
Po to trejetą 

gydžiaus nuo nervu 
musu gi draugas, 
žentas, iszgelbejo ir savo gar
be, ir turtą, ir jau 
laidotuvių 
liauja paminklais 
menimis.

mu ir gerėdaryste. Tave mv- 
»f

menesiu asz 
pa i rimo, 

grabdario

prenumerata,

Asz netikėjau savo ausims 
ir puprasziau pakartoti.

Graba, tikra grabu! — 
pasako daktaras, isz nuovargio 
sėsdamasis ant laiptu, 
ne bailys, bot juk-ir pats vel
nias iszsigas, jei po spiritiialis- 
tinio seanso 
ant grabo!

Pindamasis ir mikozioda- 
mas, asz papasakojau daktarui 
apie savo matytus grabus...

Minute mudu žiūrėjome vie
nas iii kita, iszpute akis ir su 
isz nuostebos pravertom lu
pom. Paskui gi kad insitikinus 
jog tai norą haliucinacija, mes 
pradėjom vienas kita žnaibyti.

— 'Mums abioms skauda, — 
pasako daktaras, — reiszkia, 
mes dabar 
sapno 
Keiszkia, grabai 
jusn, — 
kas nors 
mump daryti ?

Iszstoveje visa valanda ant 
szaltu laiptu ir neinstengdami 
nieko atspėti, mes labai per-

Mokykloje. y

>

— Pasakyk man vaiki*, kur 
guli A įnori kas?

(žinai (*je.
— Gerai, nes 

sios maVios?
Priesz Amerika.

opt ine 
abejot i

>u\’o... Juk negalėjo gi būti 
kiekviename kambaryje gra
bas! Matyt, tai buvo liga mano 
nervu, buvo haliucinacija. Kur 

, asz visur 
pa mat vožia u priesz save mir- 

iisz (‘jau 
isz proto, susirgau kuo-tai pa- 
naszin in “grabomanija “ 

pakvaiszimui 1 

reikėjo toli jeszkoti:
tik atsiminti spiritualist ini 
seansu ir Spinozos žodžius...

“Asz einu isz proto!” — 
maseziau asz nusigandęs, 
st ven lamp s sau už galvos. — 
Dieve mano! Ka gi daryti ?”

Mano galva uže, kojos svy- 
ro... Lietus lijo kai]) isz kibiro, 
vejas ėjo iki kūno, o asz netu
rėjau ne kailiniu, ne kepures. 
Sugryszti ir pasiimti juos isz 

• buvo negalima, 
augszcziau mano spėkų... Bai
me tvirtai suspaudė mane savo 
szaltame glėbyje. Mano plau-

apgaule — 
nebegalima

4

patamsy užžibcs

graba. asz neįCi5jau dabar,
ir

turi biurą 
procesijų ir pirk

lį* kapu ak- 
Jo reikalai eina ne

kažin kaip ir kas vakaru dabar 
eidamas namo, bijaus kad pas 
savo lova, pamatysiu paminklu 
ar katafalku.

Verte K. Baronas.

kiu* (Y 
r*) u Ii to

prantama baime neapleido ma- boriai atnesze pas mane graba ]jps Pnveine Reiszkia <
nes ir tada, kada asz užlipau in 
ketvirta Trupovo namo augsz- 
1a ir inejau in savo kambari. 
Mano mažame bute buvo tam
su. Krosny veikė vejas ir tarsi 
])raszydamas*is in sziluma, dau
žosi in jnszkos dureles.

“Jei tikėti SIpinozai, — 
nusiszypsojau: — prie 
verksmo szianakt man prisieis mirti, 
numirti. Klaiku, vienok!”

Asz užbrėžiau degtuką... 
Smarkus vėjo paputimas per
bėgo per namo stogą. Tylus 

in pikta

asz 
szio

na mo 
verksmas pavirto
staugimą. Kur tai a]>aezioj su- 

atitrukusi 
mano jusz- 

kos gailestingai maldavo pa- 
gialbos...

“Bloga tokia naktis bena
miams,” maseziau asz.

Bet ne laikas buvo atsiduo
ti tokiems manstvmams. Kada 

degtuko mėlyna 
ir asz 

kamba ri, 
pamaeziau regini netikėta ir 

kad vėjo 
mano

sibaladojo pusiau 
langine, o dureles

ant mano 
liepsna užsidegė siera 
permaeziau akimis

baisu... Kaip gaila, 
pa pu t imas
degtuko! Tada galbūt nebu- 
cziau pamatęs ir mano plaukai 
nebūtu pasistojo. Asz suszukau 
ntszokau prie duru ir pilnas 
baimes, nusiminimo ir nuoste- 
bos užmerkiau akis...

Vidury kambario 
grabas.

Mėlyna liepsna doge neilgai, 
bet asz ppejap užmatyti grabo 
kontūrą... Asz maeziau rausva, 
žibanti graba, maeziau auksini

nepasieke

stovėjo

Jie 
apsirikti

galėjo
auksztu ar

graba ne

uzsi-per klaida, 
mirszt i, 
durimis ir nuneszti

Bet kam nėra 
musu graboriai 

kambario iki ne
gaus už darba arba bent 
arbatos ?’’ 

Dvasios
— maseziau asz: - 

ne jos pasirūpino kartu ir 
bu aprūpinti mane?”

Tamistos, asz netikiu ir neti
kėjau in spiritualizmu, bet In
kis supuolimas gali instumti in 
mi.stini upa ir filozofa.

“Bet visa tai
asz bailus kai]) vaikas, — nu
sprendžiau asz. — Tai buvo op
tine (akiu) apgaule — ir (lan
giaus nieko! Eidamasnamo asz kai pasistojo, nuo veido bego 
buvau lai]) liudnaim* upe, kad 
nestebėtina, jei mano liguisti 
nervai pamate graba... “ 
ma, optine apgaule! Kas gi ki
tas?”

Lietus plako man veidą, o 
vejas piktai taše skvernus, ke
pure... Asz perszalau ir labai 
suszlapau. Reikėjo eiti, bet... 
kur? Griszti pas save — reisz- 
ke atsidurti pavojau dar syki 
pamatyti graba, 
buvo augszcziau

ten kur reikia, 
žinoma, kad 
neiszeis isz

“ant

i i pranaszavo
— maseziau asz:

man

gra-

in
iriežast ies

atsiminti

yra paika ir kambario
vaikas, —

Žino

ma n

dideli kryžių ant virszaus. Yra 
daigiu, Tamistos, kurie pasi-
lieka jusn atminty, nežiūrint, 
kad jus būtumėt mate juos tik 
viena akimirksni. Taip ir tas 
grabas. Asz maeziau ji lik vie
na sekunda, bet atsimenu ji

♦

mažiausiose smulkmenose. Tai « P f i „H *' .i 4 l!"w V' * 4 -fi' '■ ♦ T i • * 1 *' "* 
IipyW“^ 
žiwgt»us ir -

.V‘dutįuįo ūgio.

rausvos spalvos, del jaunos

ir 
no- 

reikejo

isz proto P 
asz 
sau

-y’>

szaltas prakaitas, nors asz ti-

— Asz ėjau isz 
grėsė smarkus

kejau, kad tai buvo haliucina
cija.

— Kas buvo daryti ? — tese 
Panichidinas. 
proto ir man
persiszaldymas. Ant laimes at
siminiau, kad netoli Mertvi 
gatveles gyvena mano geras 
draugas, nesonei baigos mokslą 
gydytojas Pogostov, buvęs 
kartu su manim ta nakti spiri
tualist inipme seanse, n, > '
siskubinau pas ji... T 
dar nebuvo vedos turtingos 
pirkios ir gyveno penktame 
augszte etatinio patarėjo Klad- 
biszezenskio namo.

Pas l’ogostoya mano 
jo prie didelio lietaus ir szalty vams buvo lemta •pergyventi

o tas reginys 
mano spėkų. 

Asz nematydamas ne vieno gy
vo tvarinio, negirdėdamas ne 
vieno žmogaus balso, pasilikęs 
vienas su grabu, kuriame gal
būt yra lavonas, galėjau iszei- 
ti isz proto. Pasilikti gi galve

pirkios ir

Pogostov,

Asz ji ti
rada jis

ner-

ne m i (‘gani ir ne 
matom vienas* kita.

, mano ir abu 
ne optine apgaule, bot 

tikro, Ka gi dabar

szalome ir nusprendėm mesti 
baime ir, Įirįžądino sąrga, eiti 
su juo ių daktaro kambari. 
Taip mes ir padarėm. Ipoje in

juo ių daktaro kambari.

kambari uždpgem žvake ir isz-

buvo negalima.
- Asz nusprendžiau eiti nakvo
ti pas savo dranga Upokojeva, 
kuris, kaip jums žinoma, pas
kui nusiszove. Gyveno jis meb- 
1 i motuose pirklio Czerepovo 
kambariuose, kn yra Mertvi 
gatvelėj. ,

Ponichidinas 
pasirodžiusi ant jo iszbahisio 
veido szalta prakaitu ir sunkiai 
atsidusęs tese:

nusiszluosto

i i
k4
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SENOVISŽKA ULYCZIA NEW YORKE,

9

1

tikrųjų pamatom graba, ap- 
muszta baltu iparliu, su auksi
niu atlasu ir kutais. Sargas 
dievobaimingai persižegnojo.

— Dabar, — tarė iszbąles, 
visu kunu drebėdamas, dakta
ras: — galima patirti ar tas 
grabas tuszęzias, ar 
tas?

Po ilgo, suprantamo svyra
vimo, daktaras pasilenke ir su
kandės |sz baimes ir laukimo 
dantis, grabo . yirszu nuvožė. 
Mes žvilgterėjome in graba
dantis, grabo

apgyven-

Tai tuo atsileido, 
Ir pro ausi paleido.

* * *
Buvo dvylika razbaininku 

Paskutiniu nickszu, 
Užpuolė ant cjnanczio vaikino^ 

O už ka? tai patys nežilo. 
Badai ji merginos mylėjo, 
.O ant tuju rakaliu žiūrėti 

nenorėjo, 
Na ir Subatos vakaru 

Visi susitarė. *
Paėmė visokius innagiuS, 

Biles, akmenius ir lazdinius, 
Buvo tai sztamo arsziausi, 
Už laukinius bjauriausi.

Kada latriszka darba atliko^

>

9

Daliję Greenwich, Village, Now Yorko miest e randasi uly- 
ezaite vadinama Minolta Lane, apie kuria ne visi žmonis žino. 
Ant tos ulyczios gyvena patys svetimiem lai, nes atsiduodanos
czesnaku, cibuleis, szaszlavoms ir kitokeis kvapsneis.

Praneszimas isz Bureau
L f* i

of Mines.

Vaikina vos gyva paliko, 
Ir in suda patraukti liko, 
Bausmes visi po 35 doleriu^ 

užmokėjo, 
Ir tvarka užlaikyti prižadėjo. 

Tai vis Lietuviszkai, 
Kad ir szuniszkaL 

♦ ♦ ♦
Daugelis isz Lietuviu mėgstą 

pro votis, • 
Pas vaita valkiotis, 

Tankiausia praloszia prova, 
Užmoka kasztus ir kaso galva. 

Pats skundže nereikalingai, 
Ir t ei p dingsta j uju pinigai.

* * *
O jus beibokai, katrie my

lite skaityti,
Laikraszti, ar ne galite nusi

pirkti T , 
Kam pinigus pragerėto, 
Kaip iii bala inmetate. 
Toki ir mandraut gali, 

Ir laiko bolszeviku szali.
.Tuk ka nuo spangio noreli.

Sulyginus priežasezias ne
laimiu pirmu szesziu menesiu 
.1924 m. su panasziais mene
siais 1923 m. matyti kad gazo 
eks|)liodavimas ir anglies dul
kes yra priežasties daugiausia 
nelaimingu atsitikimu.
* Raportai apie Ahvskos ang
lies kasyino industrija parodo 
kad per pirmus penkis mene
sius 1924 m. nebuvo nelaimin
gu atsitikimu kad nors 4 vyrai 
Sužeisti. Anglies iszkasta 40,- 
9tl tonu.
TEMYKITE BROLIAI LIETUVIAI.

" -"Jrr:r-- 'jL

Asz parduodu far runs. Esmių ežia 
pragyvenęs 11 metu ir numanau

m

Rekordai Bureau of Alines 
del pirmu szesziu menesiu 19- 
24 in., parodo kad 1,302 vyrai 
užmuszti nelaiminguose atsiti- 
kimiiose ką^yklose. Isz sziu 
nelaimiu, 1,049 buvo smAlinįjos 
ąnglios kasyklose ir 253 antra-1

parodo kad 1,302 vyrai
F* ' ' , ii, l 1. -i . *

Mes žvilgterėjome

Grabas buvo tuszęzias—
1.

už(aį mos - jame radoine, tokio
tunyio laisva:

“Mielas
na i, kad reika&

1 r • . k J ,• \

Numirėlio jame nebuvo, bet

I’dgostovai! Tu ži 
i mano tfoszvio 

labai nupuolė. Jis inlindo iu 
Skolas iki ausu. Rytoj ar poryt 

kojomis ir trankydamasis du-; ateis surašzinet jo turtą ir tai 
galutinai pražudys jo szoimy- 

’ ’ ? pražudyti musu
as man yra brangiau- 

me szeuuy-

dar nauja kankyne. Lipdamas 
in penkta augszta iisz užgirdau 
baisu triukszma. Virszuje kas-
tai bego, smarkiai dudendamas

rimis.
— Prie manes! — iszgirdau 

smirdi verianti szaųksma. —
Prie manes! kiemsargi! 

d i ■ U 'h f 1 1' Ji 1 4

va la ndėfes pr iesža i hIr už
maile isz virszauklAlpiais *l)eg0
tamsi figūra kailiniuose ir su-

<

eitp kasyklose. Nelaimiu biivo 
4.76 nuošžimtis vienam iftili- 
jonui tonu, sulygiiHis .su 3,91 
nuoszinKrziii pirnįį^111^, sze*‘ 
sziems menesiams 19&3 iii.

Birželio 6,1924 gazo eks])lio- 
davimas užmusze 14 vyru

nuoszimcziu
Tik prie verszio prilyginti.

L P

davimas
Wilkes Barre, Pa. 
padidino skaįcziu

m i • » reikalus apie fermas. Turiu laisnuš la nelaime ..i ■ ..u-u,:-
“dideliu” 

nelaimiu iki 6, ir 398 gyvaseziu ežeriu. 
pražudyta. 1923 m. per pirmus 
Bzeszius iPenosius buvo 6 dide
les nelaimes 

iešmo; li’Kadangi visas mano’pražudytą.

pražudys^musu

šia. Vakąrykazęjsiame szeįmy- 
nos ptf^ltarimb mos nntaVėin

na, 
gar

- > * l ,

r be, g;

pnilepii yisa brangesnio ir vėr i ir 15'5 gyVA'sčįii'ii

pardavlma farmu. Parduodu visokias
farinas su budlnkals, sodais ir prie

L, Teipgi turiu daug 
Htu farmu. kreipki!

, '■
I I -  ......... ! * ■ - * ■■ *11vn r

Parduodu ai 
krežiu, Viii, v 
neiszdir 

. b adreso.lį'V. B į

ant visokiu jszmo- 
- nauju 

elpkites ant 
Sep 2 

Antanas Macunas,
R. I. Box 51.

’ . 1 '■.! r i' /'. J
Irons, Mich.

SZVENCZIAU3IO3
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GYVENIMAS 
MARIJOS PANOS*

Visas pilnas aprassymaf apla

95 pusliptai. Puiki

1 rw7’t>.

Gyvenimą Szv. Marijor Pjuu>*t
Ipreke bu
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ŽINIOS VIETINES,
į

paliko puikia 
Petrams Kumasai- 

305 W. Market uli. 
Dukrelių pakriksztino Marga-
rieta.

•— Garais 
dūk velia 
ežiams,

Isz Mahanojaus ta ja diena 
Readingo stotis pardavė apie 
du tukstanezius tikintu 
Leiksaid.

— Stanislovas
218 E.

Isz Shenandoah, Pa.
■ --- — T"-. L... ■-*' ■ ■-?--------- L—....
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ežius,
Stankevi- 

(’entre ui vežios, 
•" 7

Ilikos sužeistas per automobiliu 
kada važiavo isz Leiksaid. 

Ketverge ryta Hazleto- Stankeviczius stoVejo ant
no ligonbutejc po operacijai 

mire I). Hiram
Mčrgan, redaktoris

Velionis buvo neve
dins ir gerai pažystamas vi
siems gyventojams. Laidotu
ves atsibuvo szi Panedeli antra 
valanda po piet.

— Juozas Zenkaitis, Mikas 
Polaski ir Antanas Bakevi- 
czius, visi isz Hazletono, užmo
kėjo bausmia už perlaužima 
važiavimo tiesas, 
bausmes nnpiszkejo namo.

wmunsunwii

musze
kuri palaidojo graborius Traš
kančias pavieto kasztu, nes gi
miniu negalima buvo surasti ir 
isz kur paėjo.

— Per Lietuviu Diena Leik- 
saide Banionis trenkė su mo- 
torcikliu in moterių Baukuvic- 
ne kuri gyvena ant West Pine 
ulvezios gniauždamas moterei o
koja prie kelio. Likos nuvežta 
in Ashlando ligonbulia kur jai 
padaryta opcracije. Motcrc pa 
gulės kelis menesibs.

— Pet n vežios rvta 
B •

wood Parke sndege M. Jara- 
sziaus stende. Bled<‘s padaryta 
ant keletą szimtn doleriu.

— Nedėlios rvta Atlantic 
City mire del daugelio lietuviu 
pažinstamas Filip Coffee kuris 
laike vyru drapanų sztora ant 
W. Center St. Jisai palaidotas 
ant žydu kapiniu Brooklyne.

— Ponstva
Teofile Daukszai
Anele Milianekai isz Edwardh- 
villes, Pa., lankėsi Petnyczioje 

ir Kaminskus

pendesaitis

Press. ’ ’
4 4 Mahanoy

Užmokėją

Arti Delano trūkis už- 
Slavoka Jurgi Bubieki i • i / t • m

I ji k c -

Antanas ir
ir Petras ir

sza- r
u

BEPIGU AUGTI PAS 
MOTINĖLĖ.

Viena keleivi apskundė teis- 
jis, iszeidams 

vieton savo pa-

dukrele Ona

ies automobiliaus.
— Sziipas Gudas, bnezeris 

isz Frakvilles ir jojo 14 metu 
likos sužeisti ka

lia kitas automobilius trenka in 
užpakali juju maszinos. Tas 
a t šit i ko Pet n y ežioje.

— Ant Readingo trūkio ku
ris ėjo in Leiksaid, Petnyczioje 
likos surasta masznele su pini
gais. Pažinok it e rėdysi e je.

maszinos.

ANT PARDAVIMO.

ant czvertiės loto, 
Su visoms vi- 

Locnininkas iszva- 
isz miesto ir nori tuo

jaus parduot i.
M. Bekerewicz

119 E. Pine St.
Mahanoy City, Pa.

PARSIDUODA GERA 
FARMA.

Namas
119 E. Pine St. 
gadoms.
žiuoja

(1.68

! ♦J
• Musu ap-

— Juozas Spūdis, 30 metu 
likos apdegintas Packer No. 2 
kasyklosia per cksplozijc gazo. 
Likos nuvežtas in Ashlando 11- 
gonbut i.

■'•r —-------
• Vandergrift, Pa.

linkinėje darbai visai sumažė
jo nes dirba tiktai po 2 ir 3 die-, 
nas ant sanvaites. Fandres dir
ba kas diena, bet tai. maszinu 
darbas lodei užima daug dar
bininku vietas. Lai in czionais 
niekas nevažiuoje jeszkotj dar
bu, nes juju sunku gauti.

< ____ te-
Chicago. — Isz Urbu namu 

prie 7001 Emerald Ave. pabė
go Valter Yosel, apie 32 m. am
žiaus, su Urbu auklėtine Stela 
Urba, 14 metu amžiaus mer
gaite. Juodu iszbegdami ap- 
krauste Urbu namus ir iszne- 
sze
veik

ir mokino ju
Pasta

Kazimierai 
szeimyna isz 

<> ant

Prie tos

pas Szerakojus 
ant West Mahanoy Avė., kaipo 
lankosi Leiksaid liotuviszkoje 
dienoje. Kas tokis pavogė gu
mini rata nuo automobiliaus 
p. Daukszo kada stovėjo prie 
namo nakties laike.

— Ponstva 
Vendauckai su
Kingstono teipgi pribuv 
lietuviszkos dienos su automo- 
lium ir lankėsi pas pažysta
mus mieste, vėliaus iszvažiavo 
in Mount (’arinei. Vendauckai 
gyveno kitados (’ristai 1 Falls, 
Mich., per 17 metu.
progos sveczei atlankė red y st e 
“Saules.”

— Lietuviu Diena Leiksaid 
ir Leikwood parkuosią buvo 
viena isz žymiausiu ir pervir- 
szino visas kitas dienas. Nuo 

automobiliu 
t raukdami 

neknrie pribuvo 
net isz New Yorko, New ,b‘rsey 
ir kitu tolimu vietų. Parkai 
buvo pripildyti žmonimis ir au- 

’tomobijeis kuriu" radosi arti 
pusantro tukstanezio, žmonių 
buvo apie deszimts tukstan- 
cziai. Kūmai ir kūmutes bu- 
cziavosi, sveikinosi ir vieszino 
vieni kitus kuom g 
piet neknrie būdami

paleido krauja 
gulėjo krumuo- 

sia apsvaiginti, muses szokine- 
damos ant veidu kazoku. Ne- 
kurios moterėles 
jog vos slankiojo
Kitos volą maudėsi pruduosia, 
o buvo ir tokiu ka turėjo labai 
mažai airt saves, jog net pati 
Jcva butu užsisarmatinus pare
gėjus maudaneziases savo se

gu Įėjo 
net

4 4 Q

pats ryto szimtai 
pravažiavo miestą
in parkus, o

ginti naminiu 
isz uosiu, kili

alejo.
apsvai-

Po

teip pailso, 
po parkus.

sutos, kitos pusnuoges 
su vyrukais ant pievų jo 
roikojo parausti žiūrint ant j u
ju pasielgimu. Žodžiu, buvo tai 
iszkilminga diena visiems, bet 
buvo ir tokiu kurie ncinanda- 
gei, szlykszczei, pusgalviszkai, 
papiktinanezei pasielgė ir net 
koktu žmogui darėsi žiūrint iri 
juju pasielgimus. Visi turėjo 
gud taims. Reike primyti, jog 
antomobilei važiuodami per 
miestą pasielginejo mandagei 
ir mažai atsitiko nelaimiu terp 
teip didėlio skaitlio žmonių, o 
gal už tai, kad daugelis steiti- 
niu daro tvarka ir temino ant

i ___ A—f 1 - _ i. • _

Apie 100 akeriu, padarai ge
ram padėjime, rugepjute buvo 
gera, kluonai prikrauti szie- 
nu, savo elektriką, vanduo ge
ras, Irakloris, automobilius, vi
sokiu gyvuliu — jauni. Pui
kiausi* tarnui visoje aplinkinė
je tiktai 4 mylios nuo Middlc- 
porto ir ne toli nuo Nufiles. 
Atsiszaukitc tuojaus, nes loe- 
nininkas iszvažiuoje kitur ir 
parduos pigei. Raszykite arba 
atvažiuokite pažiūrėt.

Kazimieras Žienius
R.F.D. No. 2 Box 10 

Orwigsburg, Pa.

ANT RANDOS.

— jauni.

(A.26)

Didelis sztoro ruimas Frack
ville, Pa. lt) per 60 pėdu didu
mo su sziluma, 
bile kokio biznio. Antros durys 
su nauju bankiniu namu, Peop- 

Randa noper- 
Atsiszaukite tuojau

les Trust (’o. 
brangi, 
pas .

W.
O'

(t.f.)

tinkamas del

Zetaucka
25 N. Ijehigh St.

Frackville, Pa.
..... ........    T ....... —................................. ...-...........—•

ANT PARDAVIMO

Atsiszaukitc
i (t.f.

Kreipkitės 
(t.f.

Karta Juozukas nubėgo pas 
kaimyną savo draugu atlanky
ti. Nubėgės, žiuri —grindžia 
noszluota, rakandai įszmc|yti ; 
maži vaikueziai neprausti, pur
vinais marszkinoliaiH, ,szliau- 
žioja po asla; verkite varkszai 
valgyt negavo. Atsiminė Juo
zukas, neseniai ;ju motina nu- 
mirusi. Atsimino jisai ir savo 
matute, dar, aezin Dįovui, svei
ka esant; skubiai gryžo namo 
ir karsztai ja ja pabueziavo.

Dažnai pamalęs 
naszlaiti, 
vo: “Bepigu man augti pas 
motinėlė: Bloga butu be tetu- 
szio, o jei mot moles netekeziau, 
dar sunkiau butu gyventi.” 
Todėl kasdien Juozukas už tote 
ir mama meldėsi, juos mylėda
vo ir visuomet ju, klausydavo.

žiuri

M

ik

nuvargusi
.Juozukas mansi vda-

Bepigu man'augti pas

nes mat muzi-

apie 71 dol. pinigais ir bo- 
visus p. Urbienės drabu

žius. Iszbcgimo priežastis esan 
tis — meile.

Valter Yoscl per ilga laika 
lankėsi Urbuose
auklėtinius muzikos, 
ruoju laiku parojo juos gyven
ti. Czia ant vietos mat buvo ge
riau mokinėti netik kitus du 
vaiku, bet ir Stela. Sugyveno 
visi neblogai,
kauta visi myli. Gi dabar iszei- 
damas netik smuiką iszsinesze, 
bet ir Stela isszivede.

Matyt planai iszbegimui bu
vo sudaryta isz kalno. Iszbegi- 
nio laiku p. Urbienės nebuvo 

iszkalno buvo 
prirengė.

Nors vienas Urbu inamis buvo 
nei in galva 
kad czia. kas 

Be

namie. Jie jau 
viską susipakavo ir

namie, bet jam 
mintis neatėjo, 
nors nepaprasto atsitiks.
to, jaunieji iszbegdami nukirto 
telefono vielas, kad neimtu ga
lima policijos szauktis.

— Juozui Mikolai aini 3935 
važiuojant 

Archer Ave,, ties Resurrection
S. (’a Ii foru i a A ve M

automobily buvo

važiavusi

važinė
jos pareikalauta $2,-

man už lai, kad 
isz vieszbuczio, 
prastos skrybėlės, padinc sveti
ma szilkihe ir visai nauja. Tei
sėjui pasiklausus, jis taip jam

Tikrai asz paėmiau sve
tima skrybėle; bet tai pada
riau nenoroms, nės tamsoje ne-

« • (k, • ' . • ■ % • * .4

taro:

Tevolia*i-gi (tžiaugesi, turėdami 
toki gera sūneli.-------------- 9--------- :----------------
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|Kas Dievo Pagialbos 
Szaukesi, ta Jis ir Gelbsti.

galėjau pažinti’, kad imu sveti
ma.

— pat eini jo teisėjas — nes 
pirsztais galima ir tamsumoje 
atskirti paprasta

Asz negaliu jums tikėti!

atskilti paprasta sziurkszc/zia 
skrybėlė, nuo mihksztos szilki- 
nesl... Juk prisilytejimn galime 
ir nakezia daug daigiu pažinti.

Teisybe
— prilare kalt inamas
jausmo asz
dideli szalti 
sau rankas.

Kalbėdamas tai,
teisdariui savo rankas, kurios 
tikrai buvo labai szalezio su
žeistos.

'I\?isojas pažino jo nekaltybe 
ir iszteisino ji.

to mist a sakai!
— bet. to 

nes pernetekau, 
atszaldžiauasz

jis parodo
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Du lotai mieste Port Carbon, 
Pa. Lotai randasi gražioj ly
gioj vietoj ir dar ne užstatyti. 
Didumas lotu 30 pėdu ploczio. 
per 135 pėdu ilgio. Arti prie 
visokiu darbu, 
ant adreso.

J. Žemaitis
315 S. West St. 
Shenandoah, Pa.

ANT PARDAVIMO ____  41
Namai Shonandori,

26 ir 28 S. Emerick St. ir 23-25 
ir 27 S. Grant St. 
ant adreso.

J. K Bradlev
25 S. WhiteSt.
Shenandoah, Pa;---- —......  -----...................  i 

ATSIUSK TIK $1.60
O ^ausi užtektinai salyklo ir apyniu 
del 15 galionu geriausio naminio^ 
alaus. Atsiusk $1.50 o gausi naujausi 
ir didžiausi Sapnu knyga su daugybe 
paveikslu ir drūtais viražais. Teipgi 
mes užlaikome didžiause žolių vaisti- 
nyczia, czion galime gauti visokias 
žoles ir szaknis kokias tik ant svieto 
randasi, gražiai sudėtos in dėžutės su 
lietuviszkais nurodymais kokios yra 
žoles nuo kokios ligos ir kaip anuos 
vartuoti. Teipgi mes turime ^įtaise 
tam tycziu žoles nuo visokiu, ligų, 
kaipo tai nuo iszgasties, nuoma^iaus, 
sz. vito szokio, galvos ir sprando 
skaudėjimo, ausyse ir. galvojo užjimo, 
nuobemiejo suklajojimo ir visokios 
nervu suirutes, nuo rumatizmo, strė
nų skaudėjimo, kosulio, kokliušo, 
dusulio', kokliuszo, džiovos, patrūkimo 
viduriu nedirbimo ir ju užkietėjimo, 
nuo szlapinimosi lovoje ir t.t. Tedpgi 
geriausiu sutaisimu turimo del mpte> 
ru nuo visokiu moteriszkiu; nusilpnė
jimu, mėnesiniu nesmagumu ir t.t. 
Geriausios palanges trojonlkos 60c. su 
prisiuntimu. Gromatoms pbpieros su 
kvietkomis, drukuotos tu tinas 75c, 
Atsiusk 10c. o gausi visokifa 
knygų katalojga. Reikalaujwm 
visuose aplinjdncse.

galvos ir sprando

M„ žukaitis, '
j IL:...

žolių ir 
agentu

kapinėmis, ji bandė pralenkti 
kitas automobilius. Bet belenk- 
damas užkliuvo ir Mikalainio 
automobiliu smoge in telegra
fo stulpą. Susitrenkime Mika- 
Ininio sunns Richard, 6 metu, 
kuris sėdėjo su savo tėvu prie
kyje, liko iszmestas per prieki
ni stiklą ir labai supjaustytas, 
kaklas perpjautas veik nuo au
sies iki ausies. Mikolainio duk
tė Marcele, 8 metu ir Pearl Ka
zanės, 9 metu 2900 \V. 45 St., 
taipjau liko iszmestos isz au
tomobilio ir sunkiai sužeistos. 
Mikalainio
viso septyni žmones.

Kitu automobiliu 
p-le Mabel Shaw, 5730 S. Rock
well St., tapo aresztuota ir ap
kaltinta neatsargiame 
jime.
000 kaucijos. Ja aresztavo pa
vieto vieszkelin policija, 
draugas, kuriam automobilius 
ir priklausė, liko paliuouotas.

— Pirmadieny, Rugp. 11 d. 
Cohan, Kissman Co. rubsinvyk 
Joje, prie Congress
gatviųtbesiszdikaudami lenkas 
preseris primnsze preseri lietu
vi. Dalykas buvo taip, 
lietuvis atėjo netoli tos vietos, 
kur dirbo lenkas, tai pasta ra
sis lietuviui in užpakalini keli
niu kiszeniu pripylė vandens. 
Lietuvis pajutęs, kad szlapias 
užpakalis, su ranka teksztele- 

, jo lenkui per burna. Lenkas su
pykęs pagriebė blaksa, ant ku
rio drabužius prosiua ir palei
do in lietuvi. Tas blaksas pa
taikė lietuviui tiesiai in kruti
nės pažiaune, abudu, lenkas ir 
lietuviu liko' tuojaus suspen
duoti isz darbo. Lietuvisdure- 

gydytojo, neš
sunkai sumusztas. Tas lietuvis 
yra dainavęs lietuviu daninin- 

butent

jo’kifeiptis prie

Kada

ko Stogio kvartete — 
Virbickas.

PUIKI MALDA-KNYGELE 
“ANIOLAS SARGAS"

Vitos reikalingos maldos, Litanijos, 
Ir t.t. Puikiai apdaryta minksatais 
skurinals apdarais, auksuoti krasatal. 
Proko su prisluntimu tiktai $1.SO.

W. D. BOCZKAU3KA3-CO. i

balsas, kuris
szauko.

kalėjimo sargo 
kalinius in kamaras 
Visi skubjai suėjo in savo dvo- 
kianezius urvus. >
. Sugryže, kaliniai vįsi turėję 
gardaus juoko. Vieni pasakojo ~ 
mate gražiu mergų, kiti — kad 
man pasisektu ta gražia mons- 

Petras buvo teisingas trancija pavogti, tikrai gerai 
galeeziau paulioti, treti juokėsi 
isz Petro, ko meldėsi. Tik vie
nas Petras ncsijuokc. Jo szir- 
dis jau buvo atgijus, jis drąsini 
atmetė savo draugu tikybos Ir 
doros užgauliojimus.

Szi vakara Petras,, gulti ei- 
dams, jau pasimeldė. Miegoda
mas sapnuoja: kaž-kas prie jo 
lango pasodino medi, jis in ta 
medi inlipes ir per ji laisvėn 
iszejcs. Anksti ryta, kai tik at
sikėlus, Petrą paszauke konto
rom Kontoroje kalėjimo virszi- 
nikasjam pareiszke, 

“Vakar vakaro,

tarnavo

.džiaugėsi,
vienok jis

Gudaitis 
paszto valdininku. Nors maža 
alga jo tebuvo, ir vargais tega
lėjo iszsimaiiinti, o apie geres
nius drabužius ir batus jau ne
bebuvo ir kalbos,

kad pasisekdavo 
bent tuos paežius drabužius su
lopyti..
žmogus, savo menkute alga pa
tenkintas, kysziu neimdavo, no 
kitokiu nedoru darbu nesirū
pindavo pasipelnyti. Bet 
krikszczioniu priežodis sako:

Ka Dievas myli, tam ir sun
kesni kryžių ant pccziu užde- 

Nors Petras buvo teisin- 
darbsztus, bet 

kodėl jam gyventi nesisekė, to 
ir jis pats nežinojo. Kuo ilgiau 
jis gyveno, tuo daugiau jam 
prieszu atsirasdavo. Tiesos

pasipelnyti.

4 i

da.” 
gas, blaivus ir

Knygos Didumas 6% per 9%. *1*1 Ir t1 £11
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at si ra sd a vo. 
jis nemokėjo slopti: blogus val
dininku darbus auksztesniajai 
valdžiai praneszdavo, o ypacz 
smarkiai su degtines smugel- 
ninkais kovodavo. Tai jo dar
bas nepatiko žydams. Jie nuta
rė Petro nusikratyti ir jie, su 
kitais valdininkais 
apskundė ji, buk 
žydo pasztu atėjusi siuntini at- 
pleszes. 
man.

Isz sykio Petras praszo Die
vo, kad jam vereziau mirti at
siustu, negu nekaltas turėtu 
kalėjime kentėti. Kalėjimo gy
venimas jam atrodo baisesnis 
už pragarai jam nieko kito no-’ 
girdeli, kaip tik keiksmai ir 
barniai kurie no nakti 
baigdavo.

Bet palcngvel 
tuo naujuoju gyvenimu apsi
prato: ir jis omo valdžia peikti, 
ant Dievo piktžodžiauti, kodėl 
jis nekaltas kenezia; niekinda
vo jis ir savo tikėjimą, ant dva- 
siszkijos begediszkiausias pa
sakas pramanydavo; malda, ku 
rios jis pirma niekuomet neuž- 
mirszdavo, dabar jis už nieką 
laike, net gulti eidamas ir ne
persižegnodavo.

Bet būdavo jam ir 
valandų. Kad jis pro maža lan
geli, geležimis apkalta, in lau
ka pažvelgdavo, iszvysdavo jis 
žaliuojanezius modelius, žmo
nes linosai vaikszcziojanezius. 
Tuomet sažįnes balsas jame vėl 
atsibosdavo 
pulti ant keliu ir praszyti Vi
sagalio, kiul jam laisve sugra
žintu. Bet vėl susilaikydavo, 
nes jo szirdis jau buvo užszalu- 
si, prie maldos nobeli n ko.

Buvo skaisti Birželio diena. 
Tai buvo Dievo Kūno szvente. 
Miestelis, kuriame Petras kalė
jo, pasipuoszo keturiais alto
riais, žmones plauke visais ke
liais, nes sziandiona vaikszczio 
jįimos Keturios Evangelijos.

Szit lairodis iszmusze vienuo 
likta valanda. Petras su kitais 
kaliniais tapo iszleistas kalėji
mo kieman penkiolikai 
ežiu pasivaikszczioti. 
ežia valanda sugaudo varpai ir 
isz banguojanezios minios isz- 
siverže tvirtas giesmių balsas. 
Kaliniai puolė prie tvoros pro 
mažus jos plyszius pasižiūrėti, 
kas miešto veikiama. Pamate 
procesija, vieni kaliniai szauko 
mergas, kiti liežuvius rodo, tro 
ti keike ir tt. Tik vienas Petras 
žiurėjo in kunigą Szvenczian- 
siaji ncszanti, verke ir meldėsi.

kalbėjo Petras, 
kaltybes, pasl-

susitarė, 
jis kokio tai

Petras pateko kaleji-

jog jis 
liuesas. “Vakar vakaro,” kal
bėjo virszininkas, vienas žmo
gus, kur Tamsta isz korszto in- 
skunde, mirdamas pareiszke, 
jog jis Tamsta isz korszto i n- 
skundes. Tat asz sziryt gavau 
isz*teismo insakyma Tamsta 
paleisti.”

Petras isz džiaugsmo buvo 
lyg apkvaitęs, 
mažas vaikas, 
niai patys sau kalbėjo: 

kas

szokinejo, lyg 
Ūkusieji kali- 

‘4Tsz- 
tikro, kas Dievas pagalbos 
szankiasi, ta jis ir gelbsti.

Petras Kriukelis.
i»

%

n o pa si-

ir Petras su

kitokiu

norėdavosi jam

minn-
Ta pa-

“Vieszpatie,”
“atleisk man
gailek manės nelaimingo, isz- 
liuosuok mane nekalta isz szio 
pragaro.1 ’

'll I

ANT PARDAVIMO.

Krebs 
Station, 4 miles in Shenandoah 
IV2 mile in Ringtown. 60 akie- 
riu, du namai ir 2 tvartai. Ga
lima perskirt ant dvieju far- 
mu po 30 akioriu, Visos reika
lingos maszinos gyvulei, pauk- 
szcziai ir t.t. Užtektinai van
dens, keletą mažu szalti 16u ir 
du geri szulinei. Locnininka 
galima matyt kožna diena ant 
Ringtown paczto. Parsiduoda 
už tai kad esmių gromatneszis 
ir negaili dvieju darbu atlikti 

Maurice Stauffer
Ringtown, Pa.

Karma randasi' arti

(t -67)

Turime 2,000 Elektrikinu 
Prosu ir Iszparduosime po $5.

*

Lszsiusimo teipgi per paczta, 
jeigu prisiusite $1.00, reszla už
mokėsite kada aplaikysite pro
są, užmokėdami teipgi nusiun
timo kaszt us. (A.22)

LOUIS WASCH,
1139 East Mahanoy Street, 

Mahanoy City, Pa.
............... .......... ..... ..................... , ...„„i........ .a............ ....... ...... . .......
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ROYAL MAIL
TIESOG IN HAMBURGĄ

Parankios Konekcijos in Lietuva 
ORBITA Au< 16, Sept. 20 Nov. S 
ORCA................. Aut. 30 ir Oct. 4
OHIO................. Sept. 6 ir Oct. 8

GeriausiaPrivatiszki kambarai.
Mandagus Patarnavimas. 

Del informacijos kreipkitės pas 
vietini agentu arba tiesog pas 

The Royal Steam Packet Co. 
Sanderson & Son, Inc. Agents,

26 BROADWAY,

valgis.

NEW YORK.

CHAS. S. PARMLEY
Real Estate Agent. Notary Public

Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkites pas mane, asz jumis 
ta reikalą atliksiu. Randavoju namus 
ir kolektavoju randas.
namus ir forniezius. automobilius t.t.

Kampas Catawissa ir Market St.
Mahan y City, Pa. .

Insziuriniu

t

/

G
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X *

1

Bct vol pasigirdo 
.......................te.........................  ..i. , ............. te in , emJUheii..

(P.511)
Vienas isz daugybe paveikslu kurio randasi szitoje knygoje.

I ’ pl '• ' .l« b
' / —————11 ' 1 •, , , ........... ' ' ■■■' u

Trumpam laike iszsiunteme daugybe szitu milžiniszku
. J '“‘i... ' ' J . _ * ___ _    _ _ * * te * te * te

knygų in visas szalis Amerikos ir Europos, ir visi kuria aplaike 
szita puikia knyga prisiuntė mumis padekavones. Knyga yra 
drueziai susinta ir puikiai apdaryta in audekliniais iszmargin-
tais virszaiš.Juos greita parsiduoda, todėl nelaukite ilgai bet , . ... -i1 . tert • ■ . , . , . . . .prisiuskite mumis $2.00 įi knyga bus jumis tuojaus iszsiunsta

’ 1 i * i ' . 'I t * 4 1 — - te te te . ...

per paczta. Mes užmokime nusiuntimo kasztus. Adersavoklte?
■ -

W n ROCZKAUSKAS.. CO. MAHANOY.CITY. PA

Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa. ______

w—s—— Hidnunvii 
3-ežias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 

pinigu yra geriaus negu lotas procentas be jokio saugumo.
Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-czia pro

centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart 
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris 
dirba ir esėdina. Dėkite savo*pMgwrin. szita Banksro 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa-
dauginimu procento.
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