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ISZ AMERIKOS
DAVE MERGAITEI MUN 

SZAINES; 6 MENESIAI 
IN KALĖJIMĄ.

Chicago.

VIESULĄ UŽMUSZE 16 — 
MILŽINISZKOS BLEDES.

— Hzesziol i k a 
iižmuszla, apie

szimias sužeista ir daug Riedės 
smuki viesulą 

dali

Houston, 'Tex.
žmonin likos New York.

lr«n innJl*n<itfti«riMtt n*n irtfi iNmi-irtiflirriir Miinrwt i* nr.nl' *ud-n ■numinu -»»• m**., m*a

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

— Antanas Zarvac 
kis ir jojo pati Ona, gyvenanti 
po 8421 Burley Ave., iszsikal 

t binejo, buk tai butu nemanda
gu neužCundyt stikleli ninn- 
szaines del doszimts metu Ju 
zei Lasovicziutei, knri> atėjo 
pas juos in sveczius, nes patys 
tarno laiko gero ir davė mer 
gaitei. Mergaite atėjus namo 
girta apsakė apie paviesz.ini- 
ma, o tėvai mergaites užvede 
skunda už davimu jai svaigi 
naneziu gerymu. Sudže llelan 
der mtbande Zarvackius ant 
Kzesziu menesiu iii kalėjimu. 
Mergaite randasi ligonlmteje.
JAUNA MOTERELE NUŽU

DĖ SENA VYRA.
Mineola, N. Y. — Lottie' Ba

lnot ina dvieju 
prisipažino, bii!< 

52 
metu b'rt'da, isztraukdama jam 
karabina isz ranku su kuriuom 
ketino jaja nuszatiti, bet jam 
paleido kulka in galva. Motere 

At kiszes karabina i u 
paszauke, jog 

neiszeisiu isz stnbos 
pagriebiau ji už

4 
■

*

nėr, 29 metu, 
mažu vaiku, 
jiji nužudė savo sena vyra,

sake: “ 
mano krutinia 
daugiau 
gyva. Tada
ranku, karabinas iszpuole, asz 
paėmiau ir szoviau iii ji patai 
kindama in krūtinio.
ANGLEKASIAI SUGRYŽO 

$2 SENA" 
PREKIA.

Xnntv Glo, Pa. Kasvklos 
prigulinczios prie Heisley Coal 
(?<)., pradėjo dirbti, kurios bu
vo sustoja nuo praeito Okto- 
berio menesio. Anglekasiai pa
tys sutiko siigryžti prie darbo 
ant iszlygu padarytu 1917 me
te. Prie darbo sugryžo 
Rzirntas anglekasiu isz
liaus 8(X). Priesz tai, kompani- 
jc mokėjo darbininkams unijos 
mokesti.

PAVOGĖ NUO MOTERES 
$2,400; PRALOSZE IN 20 

MINUTAS.
Detroit, Mich. — Vilimas 

) met n, likos už 
už prisisavi

nilo

apie 
skait -

Kliukovskis, 35 
darytas kalėjimo 
nima 2,400 doleriu nuo savo 
gaspadinos Salomons Kranko- 
viak, 62 metu. Moterį' padai - 
Vilimui bankiniu 
praszydama idant 
isz ba likos pinigus ir i mietu in 
kita.

Vilimas pinigus iszorne, o vie
toje bankines knygutes davė 
moterei paprasta knygaiia in 
kuria buvo inraszes f a ja suma. 
Tik už keliu dienu, kada atėjo 
pas moteria josios seserunas 

S’r apreiszke jai kad tai no bau 
Icine knygute, ir apgavysta Ii 
kos susekta. Kada užklausta 
Vilimo kur pinigai, tai atsake 
buk pralosze iii 
minu t u po

knygai ia, 
iszt raukt n

dvideszimts 
_ 1 __  , » isztraukimui isz 
baiikos, tikėdamas buk su tais 
pinigais iszlaimes daugiau ir 

tam sugrąžyti 
pastatytas po

gales juos po 
moterei. Likos 
$10,000 kaucijos.
NUŽUDĖ SERGANCZIA PA- 

CZIA IR PATS SAVE.
_______ , — Netureda- f' r

mas.pinigu užmokėti už opera- 
cije savo serganezios paežius 
kuri buvo labai reikalinga ir 
nuolatos <jaja turėjo prižiuri- 

, 34 metu 
ja ja ant

/

Lithonia, Ga.

net, Jonas Howard 
farmorls, nuszove 
smert, po tam pats sau atome 
gyvastį. Dn maži vaikai iszbe- 
go laukan kada tėvas szove iri 
plotina o 11 metu sūnelis pasi-
liko ir buvo liudytojum neini-

• J < 1 • 1 •

padaryta, kada 
prapute per dali vaisi ijaus 
Tex'ii. Daugelis namu likos su 
griautais.
F I '

SUKAPOTA MOTERE PA
ŽINTA KAIPO ONA MATU- 
LIONIUTE — LIETUVE.
Cl.icago. -- Jau buvo raszy- 

ta, kad keletą dienu atgal Bud- 
’’olfo laukuose iszlong g .. .. .....................

szulinio liko isztraukia
dvla moteris. Galva, rankos ir ♦
kojos nukapotos ir ju nesuran 
dama, taip kad
indentifikuoli. Spėjama

sentu 
nužn

negalima jos 
buvo 

tik, kad ji vandenyje yra isz- 
gulejiisi keletą menesiu. G kol 

nužudv-negaliiii;i pažinti kas 
tas, tai negalima, žinomu, irnegalima, 
žmogžudžio surast i.

Bet sztai užvakar iii lavoni
ne atėjo Krank Kocurek 
1415 Melrose St., 
vi(‘iio Thompsono 
kuris tuojaus ja pažino 
savo 
pametusi pereitais metais 
gūžes mėnesy. Ji ir pirmiau du 
sykiu buvo ji pametusi, bei vis 
gryszdavusi namo, bet 
negryžnsi... Jisai spejas, kad ji 
pabėgusi su kitu vyru.

Policijai pasirodė niiži u reti
na, kad jis taip greitai 
tifikavo ean ve ik

.n

, .‘>0 m., 
ma nažeris 
restoranu, 

kaip
paezia Ona, kuri ji buk 

Ge-

dabai*

kojų ir ranku, 
kamant iiK'ti.

galvos,

inden- 
visai supu

vusi lavonu, ir tai be
Ji pradėjo ji

Pasakojimuose 
jis painiojosi, bet galinus pasa
kė, kad ju vaikas Stasys 
kurio tėvu jis betgi neprisipa- 
žysta,
vyrai atėjo, ja 
iszsivede.

) m..

kad du

ol-whiK if iiWi-1—MWW F       ■ nlw » imiKImBiiiIii ».il|<iltiM iBii i» i»i mmi* I Ttr iifr“iT-1“

GENERALISZKAS LEN
KISZKAS KONZULIS 

PRASZALINTAS.
Gonoraliszka-'

Lonkiszkas konzulis Grolow>ki 
likos praszalinlas uno dinsto. 
Badai konzulo kasoje via im 

<b.le
pra 

kazvrii 
Badai

) 
dang pinigu ,niio konzidio kai
po ir kiti. Ant galo at\aziavo 
revizorius isz Lenkijos, peržin- 

ir paliepė

dateklis J2 tiikstancziai 
kuriuos

ant leiiklyniii, 
ir kitokiu linksmvbiu.
ir vietinis kunigas skolindav

nu, 
szvilpe

ponaicziai
M -

konzii.rojo knygas
lini paszol von!

ABUDU PASZELO NUO 
MUNSZAINES.

Taylor, Pa. - Jonas ir Br’. 
gydą Zalewskei, 
Ave., isz 'Taylor,

30 Raynolds 
leip pameg 

gerti inuuszaine, jog ant 
abudu mm josios paszelo.

Jonas likos nždarvtas Ran
som Insane Asylum kaip ii; jo 
jo mvlema paeziule kuria 
ingalejo keturi palieijantai ka
da sodino iii automobiliu. -- 
Net baisu pamislyt, kas lieku 
riuosia namnosia darosi nuo to
sios prakeiktos namines kuria 
invede palaiminta prohibicije.

k G' I ) 

g a lo

vo,

LEPSZE VYRAS TURĖJO 
VAŽIUOTI UŽPAKALIJE. 

1 imi ’ *' *

Detroit, Mich. — Henrikis 
Schartz. nžvede skunda 
atsikralvmo nuo 
<>• 
( 
iižmotinejime jisai pasako, buk 
jojo paeziule šiųjuom pasielgi 
moo kaip sn i

ant 
savo prisie- 

celes Jessio kuri Ku juom pasi- 
•Iginejo kaip su šunini. Savo

U(‘jo kaip su nevalninkii, sti- 
muszdavo ji lankei, neduodavo 
valgyt, o kada važiavo automo 
biliuje, tai *sodydavo 
V(‘s burdingieri o 
sesti užpakalije.

So. Boston, Mass.
Navickas, kuris gyveno South 
Bostone po No. 24 Telegraph 

negv

Vincas

St., buvo atrastas lovoj 
vas. Jis buvo užsirakinės mie 
ganiam kanibarv

Jo 
ir.

ir atsukęs 
pati užuodė gazo 
negalėdama atida- 

ryti dnru, davė žinia policijai. 
Kada policija duris

gaza.
smarve

i>zlauže, 
Navickas buvo jau nebegyvas.

Minersville, Pa.
Pranieno Rokosziene 

kalbėdamasi su
kaiminka,

Kada 
stovėjo

sztai |moh‘ 
pa 

ir tuo

ant gonkeliu 
savo 
isz kur ten sznvis ir kulka 
laike moterei in kakta
apmirė. Kaiminka minesze Ro- 
koszienia iii >1nba kur dakta- 
rasoipžinrojo žaidnli 'kuris bu
vo nepavojingai. Manoma kad 
szuvii buvo paleistas per vai- 

szaude iiikus kurie art imoje 
t vora.

Ąkron, Ohio. Marijona
Dnbiėne pareikalavo teisini' at
siskyrimo nuo savo vvro Ste
pono Dnbio, už atkaklu jos ir 
vaiku ‘niokiiiima bolszevizmo. 
Moteriai tiek inkirejo vyro bol- 
szevikiszkas “mokslas 
nors iszgyveno 22 metu poroje, 
daugiau kęsti negali ir reika
lauja sau liiiosyhes. Dubiai tu- 

eiita 
mažiausis, 10

t t kad ji

jam pasakojęs, 
prismaugi' ir

Tuojaus atgabenta 
vaika, bet jis nieko panaszans 
nepasakojo. Pakviesta kaimy
nu ir vienas jn paliudijo, kad 
jis pažysta Kocnreka per dau
geli metu ir kad Kocurek jam 
yra sakes, kad jis nužudysiąs 
savo paezia ir kad pasinaudo
damas savo 'patyrimu armijoj, 
kur jis buvo buczeriii, jis 
siipiaustysias lavoną,
galima bus jo indentifiknoti ir 
jis iszt ruksias nuo bausmes. Ta 
tas liudytojas, 
kartojo prie paties 
Kocurek iszpradžiu
taip nesakęs, bet paskui prisi

gulė jes taip pa- 
žmogžudysti's

szide ša
jam liepdavo 
Porele buvo 

vedus dvideszimts metu adgal.
Sudže perskyrė ponde.

ri tris vaikus, vyresnysis
20 įlįs metus, o 
met us.

— Vincas? Puiszis apsirgo; 
gydosi namuose.

A krono miesto gyvento- 
nedeldie- 

vietos
jai nubalsavo
niais pasilinksminimo

kad

Imtu uždaryta. Szokins ir pra-

t a i p 
kad ne

Lit t leton, 
Kocurek. 
užsig\ no

pa-

Kocurek 
k i r-

pažino, kad jis 
sakyti, bet prie 
vistiek neprisipažino. Bet Ko
cnreka kamantinejant toliau, 
jis pradėjo tai]) maiszytis ir 
taip nervuotis, kad jo atsaky
mai pasidarė be prasmes ir jis 
inpuole bysterijon.

Padarius krata
kambary, rasta kruvinas 
vis ir buezerio peili. Demes bus 
iszanalizuotos isztx rimui ar lai 
nėra kraujas. Taipjau rasta du 
laiszkai. Vienas nuo jo paezios, 
kuriame ji pranesza, kad ji ji 
apleidžia, nes jis nenuperka 
jai nei drabužiu, nei ypacz cze- 
veryku. Ajit rytojaus ji ji ir 
apleidusi. Kitas laiszkas yra 
nuo jos motinos Matuliojiienes 
isz Ecorse. Mich., 
iszinotineja savo žentui, kad 
jis ncįlorai elgosi su jos dukte-

T’arp kito ji laiszke sako: 
muszei ir

kuriame ji

sugy-

re.
“Tu visuomet ja 

kankinai. Tu buvai žvėris. Nie
kas negalėjo su tavim
vent i. Tu muszoi savo seseris. 
Asz noriu žinoti kur yra Ona 
labiau, negu tu, nes ji yra ma
no duktė. Tuibutdri Ona nnžu- 
dei.M

KocureU sėdi kalėjimo ir yra M . 4 • 4 A • .• ai

KELNES BUVO JOJO
BANKU; NETEKO $20,000.
Chicago. — Julius Dani- 

brauekas, 23 metu, sunns tur
tingu Lietnviszku tėvu, pribu- 
vias neseiiei in Ainmaka, atėjo 

stoti New City, ir 
pavogta 29

ii) palieijos 
apsakė, buk jam
Iiikstanczius doleriu bumasz- 
koms, kuriuos turėjo paslepiąs 
po pamuszalu kelnesia kuparo- 
lije. Tuos pinigus aplaike po 
mirezei gimines Berline.

Palieije dajiar jesžko Antano 
J. Norwalk'o, prezidento Nor
walk Press,
vaikais dingo isz miesto 

Dambrauckas
ant burdo.

Dambrauckas
Lietuvos penki menesiai adgal 
pirkdamas szeru Norwalk 
Press už $1,000, prisipažinda
mas jam kiek turi |>inigii.

“Nedėlioję atsilankiau

mogas draugijos turi 
Suimtomis.

Chicago.— Prie 
llalsted St., \iduryj(*

darvt i
)

3364 S. 
gatves,

rastas n (‘gyva s Niekus ( .*) Ži
užmuszta

Werner sėdėjo

las. Spėjama, kad ji 
automobiliu.
- Harold

savo automobilv su savo mvii-
maja Marie Cooper, prie pasta
rosios namu, 4506 Ellis Ave., 
kaip urnai prie ju priėjo du 
pleszikai, atstatė revolverius 
ir paliepė važiuoti toliau. Prie 

gatvių jie pa-
1 t

Hna “KATTT.W 
ĮTRZlCTNif K AR ■ ITT ARMTXK A m PmTWVfiZTtf, :

PmqOJMERATA KAMPUOJA:
AMKklKį; Amt I1m> moto 8S.M. Ant pnam meto |1.M 

MŪBOPOJE: Ant viso meto $4.M.
MT Laimima ir piningu* vieada duakite tiktai ant erfto edreeo:

W.D.BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY CITY. P/C

KŪROPOJĘ: Ant rbo meto $4.M.

MAHANOY Af4D A ST..
i . i* Jt'4 i!(Ah

w.». ■ocnowm, rm. * ■«.r. w.Mtiiowiii, tuui 36 METAS
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Isz Visu Szaliu ISZ LIETUVOS
»ei i ~ . -ii . • .ir . r u «««m»

AMERIKONAI IR ANGLĮ 
KAI UŽIMS RUSISZKAS 

AUKSO KASYKLAS.
StovintuMoskva*.

I

A.

“SZPUKAI“NAKTIES 
PILVISZKIUOSE.

Naktyje, isz 28K-II1 in 29 d.,
valdže eidami Pilviszkiu miestelio 

padare kontraktą, ant 50 metu nakte 2 pilieeziai,
Angliszka aukso kompanija | valanda ryto, pastidK'jo,Sil

|
apie .vožia 

prie-

PASZESZUPIU
• A «NAUJIENOS

Vamupiai (Padovinio vai. į.
Pas mus nesenai invvko 3 gar- 

| sus at šit i kiniai: I.
užsipirkes miszias

lKr inusze, kad not

ant kasimo aukso isz Lena ka-įszais ateinant keturis 
sykiu Siberijoi, knriuosia ran
dasi aukso verties ant szimto
milijonu doleriu. Amėrikonisz- bino: “ Kas ežia eina Bet už- 
ki bankierei prie tojo kontrak
to t ei Įigi priguli.

Leno auksines kasvklos \ r.a 
didžiausios ant svieto 
buvo dirbamos priesz kare per 
A n gi i sz k us ka pi ta 1 i s t ns. 

randasi pri'

Panaktiniai, kaip visuomet 
nanezins volume laike,

vyrus, tėkmė “blaivybes
I ei-

užkaL
ras ir sveezuui > *

H

I

kurios

sv klos 
ežero.

Ka
lia i k a I o

PASIUTISZKA MEILE.
Varsza va. — In czionaitinia 

ligonini! ia likos ai vežtas v t riju 
melu Henrikis Okicki su iszlan 
žytoms rankoms ir pamelyna- 
\ ii>iu kurni. Prokuraloris pra- 
dejo daryt i slieet.va 
k i uka I a ip.sužeido 
dat v re,

kas vai- 
ir ant galo 

buk Zofije Jasinska, 
dažiuretoja vaiku priglaiidos* 
iszlaože vaikui rankutes ir su
kandžiojo knna. Sake, Imk tai 
padarius isz daleles meiles del 
vaiku kuriuos labai mylėjo. — 
Gana su tokia ]SaAintiszkit rnei- 
]o!

POPAS NUAUDĖ SAVO
ifcOTĖRIA.

K lausen bu rg, Vok iet i ja. 
Įitisiszkas į 
damas labai 
moteriai perpjovė 
peiliu mm ko mirė 
laika. Kada tarnaite 
moteriai in pagalba,

popas Giųrgucą bu-
i ♦ w » 7 L »

užvedus
t'

jiai gerkle 
in trumpa 

adbego 
inszelias 

popas perinote ir ja ja ant grin
dė, teipgi pripjovė jiai gerkle. 
Supratęs ka padare, insmeige 
sau peili in krutina.

Kada žandarai inejo in siū
ba, paregėjo tris lavonus krau
juosiu. Badai poni popiene su
si nesze su vietiniu mokytoju. 
Popas lankei pinserginijo mo
teriai idant Įialiantu savo mei
lingus snsineszimus, nes kitaip 
padaris jiai gala ir ant galo 
iszpilde savo kerszta.

savo

re i k e jo 
po in- 

iszkilo ka-

4

Jaunimas 
pasi melde, 

pnsigiedojo, prisigėrė ir suni
kai kuriuos in

Marijampolės ligonine 
gabenti. 2. Pas Mažeika 1 * 

pasidalinę in
dvi partiujas bekovodami be- 

». Beva- 
vestiivin sustojo

> isz, 
langais ir 

Moczinte szirdclo,

namus sugriovė.. veik r ...........
pa "išakyti, j /Jnojant laikekalbintieji, vieton

kas jie tokie \ ra. pasz\mte pa- (jps vjenn ūkininku, iszlipo i
nakt iniams 
lempute 
augszty n

akis < •lėkt ros 
Rankas

iu
siiszuko:

at rmiie branni- 
Panakti- 

pasida -

“ il
gais in panaktinius, 
niai I iems “szpnkanis 
ve ir nesispnrde varomi. Iszsi- 
vare panaktinius už miesto pa- 

ause, ar panaktiniai nori eiti 
1‘anaktiniams atrakins,

: k h
namo.
kad nori gryžti namo — pabu
do. Tik ingraudine 
nius, niekam nieko nesakyti.

Butu gera, kad panaktiniai 
butu apsiginklavę, tad tokiems 
nakt ies “szpiikam 
gus nulaužyt i.

pana kt i-

s” galotn ra-

SUARESZTAVO JAU.
Valstybes policijai

vežimu, siitnpe po
uždainavo: “
deg žiburį, pagavau asz blusa,
kaip szipuli’’.. Juoku iki aunu.

Naujadvaris (Padovinio vai.
i

ii

gyvena beveik isz 
tini. ” 
pinigus isz

4 • pa- 
J is

Pas mus yra vienas jannikatiis 
(jau truputi pagyvenęs) 
šaulio žentu vadinamas’

apsi vedi- 
Žadedamas vesti vilioja

paneliu ir isz ju 
mamucziu, o gavės pinigu — 
tik kulnis parodo. Taip sziemet 
priesz užgavėnes isz vienos pa
neles 500 litu, isz kitos 200 litu 
iszviliojo ir dar priedams vai- 
sziu ir kitokiu patogumu.. Taip 

“pa-

I

" ii
■.i

C

I

■ 11*1

■j

■į

iw Ii

*

1

• užėjo ir praėjo gavėnia;
nusidaužė in ki- 

ir ten vėl 
suka galvas su “vedyboms” 
po velyku ir, žinoma, maitina- 
si,szio pasaulio geryliems nau
dojasi ir isz kvailu 
pinigus vilio.ja. Kai kas nuken- 

valdžiai pa^i-
s :

■ Mį ■* M * ft."' 
if ■«“ j;*#

pavyko I šaulio žentas
siiaresztuoti latvi szmugelnin-į ta parakvijos puse 

i i
sza, nuszove policijos valdinin
ku Labotaki. Ir jo bendras —
tūlas Andrius Szlaža — siiim-'

pa vielotu

ka Dorsza, kuris kaipo ] i raut'-

tas. Abu aresztantii 
Kretingos kalėjimo.

MOKINIU STREIKAS.
Tauragės mokytoju semi

narijos mokiniai padare strei
ką, kuris likviduotas jsilicijos 
pagelba. Žvalgyba vedanti tar- 
dvma ir norinti sudarvti dideli' 
politine byla. Streikas invyko 
del dainavirpo mokytojaus ne
takto; buvo kreiptasi in minis
terija, bet ji nebesistenge daly
ko iszt irti ir streiką užbaigė 
policija.

Burmistras

ved v bom s

mergeliu

tėjusias ragina 
sklisti, bet “nekalto 
*— -nedrvsla..T

LankeliszkiaL ^inogi|idysfe. 
S. m. 11—13 d/tiumoTiu kaimo 
Lankejiszkiit valscz. gyvento
jas Juazas Czesnaviczius atvy
kęs 4-on Vilkaviszkio policijos 
nuov. p ra nesze, kad vakaryksz 
ežiui jis radęs tvarto .savo 
uoszvi Vinca \’ania, 62 m seni, 
negyva, buk tai arkliu suspar
dyta. Netikėtai teismo skrodi- 

parodo, kas Var
nas yra pasmaugtas, 
rint buvo rasta ant lavono kak
lo virves invaržn žymes. Intar- 

nužudvme savo noszvio 
t nejaus

nias lavono

įveles
• 1 vltH 4^

1 >

apžiu-
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■«tas nužudvme savo 

J u ozas (1ze s n a v i cz i u s 
prisipažino, kad jisai pasmau
gęs A’arna ir aiszkina savo dar
bą apsigynimu — buk jis buvęs 

noszvio užpultas 
!). Kaimynai pasakoja 

esąs ramus 
ji privedė prie 

žmogžudystes, iszaiszkins teis
mas ir teisingai 
darbu invertins.

Užpaliai (Vienos apskr.L 
Ankscziau poszdaVosi po viena 
dabar gi pesztynos eina dides
niu masztabu, 

Hcaima arbįi 
mieczins. Panaszios pesztynos 

• sz-in- 
” i su Vv-

i|HHl;

i
1

■jI 
fl
J

i

32 ŽMONES UŽMUSŽTA 
PER RINKIMUS MEK

SIKOJ.
M eksi kas. 
neita

i n py k u šio 
(62 m. ?! 
kad Czesnaviczius 
žmogus.

45 ir Vincennes
liepo važiuoti in ele
akiu mylimojo abu pleszikai 
mergaite iszgedino ir 
atome isz Warner 

nuvažiavo

kur prie Savaiti dvi at-
lu vykusiais 

rinkimais 
Meksikoj,

MARIJAMPOLĖS
PADANGE.

nubaustas. — 
Marijampok'S Miesto burmis
tras A. Staugaitis nubaustas 
25 lt. arba 5 paroms areszto už 
neszvara miesto valdybos kie
me.

Vogimai.
gal Marijampoleij buvo girdėti 
dažni apvogimai. Szianliu gat
vėj pas pil. Žilinskiene pavog
ta svetimu baltiniu (ji skalbė
ja) už 242 litu, o Kauno gatvėj 
pas pil. N. isznesze visa mesa. 
Butą ir daugiau apvogimu. Sa
ko, buk 
kaž koki

Kaspaskui 
$4 ir nu t ii- 

sa vo ke-
praeita sekmadieni 
Sonoros valstijoj, 

miestuose tarp
Į-inkluotu fakciju buvo asztrin 

Tuose susikirti
muose, leaip dabar praneszama 
buvo trisdoszimt žmonių už- 
muszta ir daugelis sužeista. Du 
asmens buvo užmuszti Nogalrs 
mieste, Sonoroj, kur goveda 
puolus iszplesze balintu dozes. 
S^esziolika buvo nžmnszta Ca
na neoš miestely, nespejusiame 
dar atsigriebt i nuo isztikusio ji 
praeita savaite gaisro, del ku
rio apie 2,000 žmonių liko be 
pastogei. Dar keletas buvo už- 
musztu Magdalenoj.
MASKVOJ ESĄ 150 TUKS- 

TANOZIU BEDARBIU.
Bėrimas. — Isz Maskvos 

pranesza, kad skaiezins bedar
biu darbininku Maskvoj', ku
riuos valdžia, pyivertitu szelpti 
dabar siekias 150 tukstaneziu 
tai yra. 70 tukstaneziu daugiau, 
no kad buvo praeito Sausio 
menesi,

Isz tiesu betgi tas skaiezins' 
yra daug didesnis, kadangi 
valdžia jokiu budu neinstongia 
visu dobarbiit szelpti. Ju skai- 
ezius daba r 
kajd valdžia

kuris su paezia ir 
, o pas' 

buvokarinos

pribuvo isz

mobiliu 
liais.

Paskutines Žinutes.
invairiuose
g
susikirt imti.

jo prakeikta
i

pas 
savo pažystama mergina ir nu
ėjom ant teatro. Sugryžau na
mo apie 
Norwalk ’iem

Pittsburgh. Apriliaus

Sofia, Bulgari je. — Palo-

‘ sake 
uošvei kuoja ir

10 valanda vakare.
,i<>x 

manos
man 

meldo
idant iszeitau ant valandėles, 
l’ž puses valandos sugryžau 
adgal bet st u bojo nieko nesi
rado. Nuėjau pažiūrėti i u ku- 
pareli, kelnes 
tos o pinigai dingo.
bėjo Dambrauckas su nuliūdi
mų, sakydamas, buk Norwalk’- 
ai turi gimines Kochesteri, N. 
Y. iv Detroit, Mich.

.........................Ai .. .... -.... ............
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Kill K #.

buvo supjausi y -
” Toip kal

KUNIGO PURICKIO POPIE- 
ŽIUS NEPRIEMEe

Rungas J. Purickis gryžta 
Lietuvon. Nožiurhit padėtu 
pastaugiu Vatikanas — popio- 
žius jo nepriemo. Lietuvos krik 
ftzczionys demokratai galutinai

4

menesije czionais mirė 19 žmo
nes nuo munszaines, o 18 likos 
užmuszti per automobilius.

*

ei uis sargas užtiko karaliaus 
skiepo bomba, kuri buvo už
degta tiksle nužudinimo kara
liaus Boriso ir visa karaliszka 
szoimyna.

Toronto, Kanada. Nuo$

15 Gegužes Kanadoje parsida- 
vinos geras alus 4.4 procento 
drūtumo. Valdže turės pelno 
nuo nulauš $7,000,000 ant meto, 
o Amerikas szpiga.

X* / 111 Iii! t* I«t 11 j I \ I t I | „

sell Morton, 28 motu, nužudo 
savo paezia ir du mažus vaikus 
isz paszelusio pavydumo, 

Berlinas^ —
likos iižmilszta ir daug sužeista 
kada ekspresinis trūkis nusi
rito nuo sztangu ant kelio JCid- 
kunu-Berlin arti Lenkijos ru- 
božiaus. Sakpma kad tai dar
bas nnavkistu kurio suardo to
jo vietojo geležinkeli. Badai 
ant rojo tihikio važiavo rusisz-
< 'J' i ' i •

Cumberland, M d.
5

Apie 40 žmonių

yra taip didelis, 
užgynė debar 

bianis isz kitu miestu atvykti

vaikszczioja 
elgetos” 

tvt tuomi ir užsiima, 
juos šuva Id v t.

. 1 11 L, * * « H.1

Kas iszlosze 60,000 litu.
Tanka patirti, kad lotehijos bi
lietą N r. 14041, kuris Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus VI Ix>tO- 
rijos 5-os klases loszime, i n vy
kusiam sz. m. Kovo 29 d. lai
mėjo 60,000 litu, pardavė Jur
barko paszto instaiga. Kas szi 
bilietą nupirko, praneszime ki
ta karta, kuomet bus gautos 
žinios isg Jurbarko paszto in- 
staigos iVrszininko.

Palaidi szunias. — Jau buvo 
raszyta. apie palaidu szunu 
kenksininguma Marijampole’ 
jo.JBot turbūt, 
pasakos, kaip — szunies balsas 
in dangų neina, taip turbūt 
nitisu raitas nepasiekia ten, 
kur reikia. Balandžio 3 d. 8 
vai. rjHo Kestuczio gatvėj už-

i *
miesto 

, kurie ma
llei ketu

kaip anot tos

puolė didelis szno asztuoniu 
metu vaiku, balkiai pergazdino 
ir perkando kbja. Dabar klau
piu: Ifas visuomenei branges-

v
— puola kaimas 
miostiecziai kai-

invvko ir
11-17 diena, Užpalenu

, Visi nugriuvinejo 
nuovados policijos 

rasztinen, kur 
kola.

žoniszkais. 
111-ežios

surasze proto-
* I

I'
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NAUJI PINIGAI. i
Lietuvos Bankas iszleido 

apyvarton naujo leidimo bank
notu po penkis litns. Szia nauji 
penklieziai 
stesniu piesziniii'spalva ir kai- I

skiriasi nuo ank-

kuriomis atvirksžczioje pusėje 
pioszinio detalomift. l'rioszaki- 
liejo puse jo pioszinio pagrindi
ne spalva — i
skersiniu ir iszilginin pieszine- 

“5 li
tai”) spalva — tamsiai pilka; 
seiiko vaizdas — vyszniu spal
vos; žodis “serija0 ir bankno
to numeris — žiilios spalvos, 
irgi szviesiai plikti; pieszinio 
spalva — tamsiai pilka; verpe- 

žalios spalvos;
M

■ 1 o

"j

< I szviesiai pilka;

liu (in kuriuos indeli:

jos vaizdelis 
užraszai **penki litai Imi-

JI
į 
iii

1
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SAULE
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Kas Girdėt
■ ...r...... . ii|iRiiR>*.iTii^p.r .........

Gyvenimas tnnkei padaro to
kias istorijos apie kokias žino 
gui ne nesisapna vo.

Sztai kokis tai Antanas Sto
ty, susipažino 
su 17 melu merga i t ia.mot n

Ste-

22 melai a d gal 
. Te,’P 

jnunnjn kilo karszta meile ku
rios vaisiu buvo kūdikis 
fy nepoilgam laikui pamėtė sa
vo mvlema ir kūdiki iszvažiuo- 
damas isz Austrijos in Ameri
ka.

Tuom Įnik varginga mergai
te, neturednmn isz ko maitytis 
ir iszmesta isz namu tėvo, ne
galėdama iszmaityti savo kū
diki. padėjo ant slenksczio tū
los vargingos motore* o pati isz 
gailesįies atome sau gyvasti.

Prabėgo eile melu.
Stefy, buvo
Žierinio laivo ir

Antanas 
ant pasa-

savžine,

taniu
už keliolikos 

metu suezedino pinigu ir užsi
dėjo viesznami del laivoriu 
Londone. Aj)>ivede su Anglike, 
susilaukė su jaja du vaikus ir 
dasidirbo didelio turto. Tula 
diena patiko ji nelaime, pati 
apsirgo ant t if ūso ir mirė drau
ge su vaikais. Stefy* pasiliko 
pals vienas ant svieto.

Tada atsiminė jam mylema 
isz jaunu dienu, nutarė jnja su- 
jeszkoti ir pataisyti skriauda. 
Pardavė visa bizni ir du mene
siai adgal nukeliavo in tevisz- 
kia. Gimtiniam mieste dažinojo 
apie mirti motinos savo kūdi
kio. Atsiliepė jame
geide nors sujeszkoti dnkrolia 
kuria buvo panietias. Keturi 
detektyvai jcszkojo josios vi
sur ir ant galo surado mergai
te pas sena moteria kuri iszau- 
gino mergaite kaip savo. Moto
re turėjo kitados maža k rome! i 
bet dabar negalėjo nieko dirbti 
nes sirgo, o josios angy tine, ku
ri turėjo jau 21 metus, dirbo 
fabriko ant juju užlaikymo. At
siradimas turtingo tėvo per
maino juju gyvenimą. Stefy vė
la pasiliko laimingu tėvu ir da
bar vėla ketina pirkti dideliu 
restauraciję ir laikyti pas save 
senukia kuri jam 
dukteria apleistai 
minga motina.

per
užaugino 

nelai-

stojasi

tinto turto žmogus daugeli kar
tu ne, t.i k ka moka bet ir verkia.

Chieaginto atsitikimas paro
do, jog to'kis žmogus gali piktai 
verkti, neš buvo godiis ant tur
to senos bobos ir tas ji pat iko, 
ko privalo buvo tikėtis.

Nedarinkta porele
teipgi tanke i visokiu nelaimiu 
ir tragedijų. Žudinstos, 
tikslas buvo užgriebimas turt 
vieno ar kito, 
kasdieninio paredko.

Paeziuotas vyras, 
nuo savo szcimvnos su kokia 
jaunesniu motore arba su mo
terių kito vyro, da arsziau ant 
to iszeina, nes tokis pabėgimas 
tankei užsibaigia su kalėjimu. 
— Neiszmintingus visados už 
rqoka.

Vienai i ne 
kvailiu but u:

Jeigu ne turi užtektinai pini
gu, nesipaeziuok su jaunesni.! 
moterių už save, nes vėliaus ne 
tik turėsi už tai gerai užmokėti 
bet ir verksi.

Nesipaeziuok su senesniu uz 
save, manydamas, buk prie jo
sios turto turėsi ne tik maistu, 
apiprausima ir visokius .sma
gumus. Toki saldumynai mote- 
riszkiim ryszyje greitai persi
ma i n is ant kartumu’.

Jeigu geidi aipsipacziuot, tai 
paeziuokis su moteria savo me
tu arba jaunesniu, bet niekados 
daugeli metu jaunesne už save 
arba senesniu.

Veskie, jeigu galima savo 
tautos motore, nes vėliaus kils viena 

nesutikimai, 
džiuvimai ir paniekinimai.
v i so k i

• k* ’kuriu
o

atsitinka ant

pabegias

rodą del tokiu

galima

ABUDU PRIĖMĖ KRIKSZTA.

pravar-

pacziule ne 
tik ka paimdavo visus pinign»s 
uždirbtus biznije, bot da pri
verto ji mokėti jai už bnrda ir 
t an k ei su juom pasielgdavo ne
ina n dagei ir tviszkino jam žan
dus, sudus paliuosavo Stepu 
McCarrer nuo jojo szi rd ingos 
pacziules, perlauždamas mote- 
riszkus pimczius ant visados.

Už tai, kad jojo

Diena 20 Gegužio in Buka 
reszta suvažiuos ministerci Ju- 
go-Slavokijos, 
Czeko-Slovakijos 
rymo sutarties ir susivienyti in 
viena. Balkaniszki i 
kaip Latvija, Estonia ir Lietu
va teipgi ketina susivienyti o

Rumunijos ir 
tiksle pada-

EMIGRACIJOS DARBAI 
ANT ELLIS ISLAND.

Sekantis suraszas sulygina svarbiausias transakcijas Ellis 
Island stotyje per fiskaliszkus metus baigiant Birželio 30, 1914
ir 1924.

Transakcijos
Ateiviu —

In leis ta................................................
Neinleista .............................................
Ihloista pirmam peržiurejimui ..., 
Sulaikyta specialiai isztyrinojimui .

• • >

SpeciMio iszytrinojimo Bordo inleista*.

1914 1924

Nebūk Kate
Dr. Paul B. Brooks, New 

Yorko Valstijos Sveikatos ko- 
misijonicriaus pagelbininkas, 

kalboje per radio apie 
spjaudijima, pataria
spjaudijima katėms, 
destijimu spjaudijimo pavojin
gumu jis sako:

Kuomet kate nori pabai- 
szuni, ji pasipuezia ir

savo
4 i

> r
palikti
Po i$z-

• ♦

«

Laureneas Boerseli, 4 metu ir Lorencas Dow Grace 112 
metu, likos ana diena apkriksztyti drauge Szv. Povylo bažny- 
ezioje, Atlanta, Ga., drauge su 300 kitoms ypatoms.

I

Lietuviszkos Pasakos.
SURINKO Dr. J. B AS ANAVICZIUS.

APIE RAGANAS IR 
RAGANIUS.

jis bėgti, ir pasivijus, o jis tu
rėjo aržuolinia lazda, norėjo 
suszelti, ule ji sugriebus už ga
lo ir pradėjo tąsytis. Draskėsi 
ilgai; jis visas susziles, paskui 
paleido ir pasako: “kita karta 
tai bus po tavim, jeigu teip da 

O jis buvo da ko
sti prus,

6. 
ganant anksti rvta

pirma ban
dos eidama, su sa vo rankom ra- musu sodžiuj

Banda 
moteriszke,

padarysi...”
kios 25 metu ir stiprus, kad 
teip menkesnis hutu buvęs, tai 
ne labai butu iszsiviilnines ir 
paskui ilgai sirgo, ka ir asz at
simenu : buvo diktas vyras ir 

ganė už ker-

992.573.. .. 413,058
16,588....

834.274.. ..381.048 dinti
70,000.... 40,737 | pradeda spjaudyti. Szuva nuo

6,370 < i !

Specialio isztyrinojimo Bordo neinlclMa 23,162...
46,838.... 27,449 kates bėga, nes gerai žino kad
- _ JL. i • * 1 * 1 * * 1 •

Apduota dopartainentui..............
Departamento inloisttt..................
Gave ligonbutines priežiūros ....

Skaitlius —
Per žiu re t n laivu............................
Peržiuretu jūreivio ......................
Pnsislepdiu atvažiavo ................
Ateiviu apleidžiancziu laivus..............
Ateiviu isztrukusiu isz Ellis Island . . .

Deportacijos —
Deportacijos atsitikimu buvo . ..........
Atsitikimu isztyrineta ..........................
Suaresztavimo varantu praszyta ........
Suaresztavimo varantu iszduola ........
Aresztavimo varantu paduota..............
Deportacijos varantu iszpildyta ........
Deportacijos varantu isznaikinta . ...

Bausmes —
Skaitlius uždėtu bausmių ....................

t

. . 'to . »'r

• • ♦ • *

• . • • J

.. 13,283 jeigu taip nedarys ji gali pa- 
6,639.... 8,391 stverti dvideszimts* asztriu ir

to " “

«
1 '1'31

1,231....
41....

5,021 pavojingu nagu.

.... 4,828 

. ... 508,398 
1,993 

32 
32

396.... 
7.... 
o

4

1,376....
1,376....

743.. ..
127.. ..

19,940

PAJESZKOJTMAI

, Tas pats su
85 žmonėmis kuomet jie girdi ar

ba mato kita kosiant, cziaude- 
jant arba spjaunant, žino kad 
tas paliuosuoja kelius tukstan- 
czius gemalui nekurto 
bai pavojingi.

“Senuose
žmogus norėjo
apykanta kitam jis ant jo 
spjovė, tas spjovimas reiezke 
panieka arba pažeminimą.

žmogus

yra la-

jeigu
pareikszti ne

laikuose,

I
1

Ii

I
1

2,964
2,964 arba 

__ ____ kuomet ___
1,634 spjaudo ant grindų arba kitur
1 .,C3l Sziadien

1.04:? kur daugelis žmonių gali susi- 
404 rinkti, kad nor jis pripratęs 

taip daryti, jis parodo kad jam 
nerupi tvarka

303,990 sveikata.
Garsusis Charles Dickens 

lanke Suvienytai Valstybes 
apie 80 metu adgal, ir po savo 
kelione parasze “American 
Notos,”

152 7

ir 'kitu žmonių
’Ih

F.L.I.S.
■ ■ J...........- ---------- -— . —....Į ...... . ■■ — —4-—Į ........... _

LAIME PRIE DURIU.
parasze “ 

jose jto negražiai ap-
1

I.
■I

leiskiteAtidarykite duris4

Asz
Juozą Valiuoki. Jeigu kas apie 
ji žino meldžiu praneszt 
tegul pats atsiszaukia 
rin svarbu reikalo.

Malt. Sitkus
72 Trumbull St

Hartford, Conn.

At. Šilkus pn.jeszkau
J

laime in vidų, tegul jums šutei-' rasze apie Amerikonu -spjaudi-
BaigiAnt> pripratimo.

ir malonu gyvenimą. Atsi- straipsni jis sake, kad spjaudi- 
trauksite nuo bedarbiu ir ru- jimas yra toks blogus pripra-

kia didžiausia turtą, sveikata jimodžiaus.sak i u s:braukdama, sakius: “asz 
puse pieno atimu, asz puse pie
no atimu!” Jaunas vyriszkis, 

arkliu 
ja t eip 

rasa

s a

vvriszkis 
jeszkodamas, isz- 

sakanezia, su 
braukdamas

e.jes
girdės
apynasriais 
sakes:
asz visa pieną atimu!” Parėji

>

12. *'
Vienas ponas vaikszcziojo su 

savo duktere po lauka;- lauke 
jevai puikus, o vienas sklypu- 
tis tai tikrai puikus rugiu.

Asz visa pieną atimu, Duktė tarė levui: “ar žinai ka,
-I

namon ir pakabines apinasrius 
ant vagio, isz kuriu pienas te
kėjęs.

Į tete, kad asz noreezia, tai szita 
‘sklypą tuo smnusztu ledai.

4 4 ? ~

arba 
nes tu-

gyvenima.

pešti nuo galvos. Pirkite farma , timaB kad už jo nėra blogesnio.
tarpe Lietuviu kolonijos, busi-1 Musu sziandieninis pasielgi-

M

moferiszke 
asz ateidama in baž- 

nyczia suvalgiau 
insiurpusia, o kita 
ežia — ar yra man griekas! 
Tas kunigas buvo da jaunas -

Viena 
sakius:

kunigui
i 4 .

f > ____

“Nagi norėk, tegu sninnsza!” 
Tik bematant užkilo debesėlis 
ir ta sklyputi stimusže in balna. 

o duktė d a 
žinai, tete, del

Tėvas nusidyvijo, 
“arpasigyrė:

viena uogele ko mes .teip . dą u
šiurpsta n-

T >

sklypui nesuprato, pasiklauso senesnio;

kada Lietuvei phdaris sziokia '
gyventojas Beri i no

visus szunis Vilnių, tai

ana
uždarytas kalėjime.

Žmogus vadinamas Gorgas, 
30 metu, 
yra mylimas per 
kur tiktai pasisuka. Likos ji
sai suimtas per palicije 
diena ir
Tasai žmogus turi koki lai ste
bėtina būda pritraukimo prie 
saves visokiu szuniu ir tai ka- 
nuopikeziausiu, kurie ant pa- 
szaukimo pribėga prie jojo ir 
laižo jam rankas. Kada iszren- 
ka sau tinkama szuni nueina in 
kita dali miesto ir parduoda. 
Tokiu budu uždirbinėjo ir mai- j 
tinusi keliolika metu pakol ji 
jjalieije suėmė.

lai k uosi a lankei

Tankoi skaitome laikrasz- 
cziuosia buk tokis ir tok is mi- 
lijonieris apsivedė su mergina 
daugeli metu jaunesne už ji. 
Arba vela, buk paeziuotas vy
ras, kuriam nubodo gyvenimas 
su savo moteriy, pabėgo ntio 
josios su mergina daug jaunes
ne už ji. Bet paskutiniuosia 

girdime, buk
kokis tai jaunas žmogus iszsi- 
rinko sau už gyvenimo draugia 
moteria daug senesniu už save 
kuri galėtu būti jojo motinu; 
kaip tai nesenei atsitiko Chi- 
cage, kur 26 metu jaunikaitis 
aplaike persiskyrimu nuo suvo 
60 metines bobelkos, kuri ant 
jojo guogos sudaužė kelis puo
dus.

Konto

“va- 
” per- 

vienatine gy- 
° jc’KR

kožnam atsitikimia 
kur yra nedarinkta vedusi po
ra, arba kaip tai sakoma: 
sara apsivedė, su žiema, 
siskyrintas yra
duolo toje nelaisvėje, 
vyras yra turtingu, turi mokėti 
gerai, už papildyta žingsni, nes 
jaunesne motore už jo iszteke- 
jo vien tik dd jojo pinigu, o ne 
del draugavimo su juom per 
visa gyvastį. Turtingas žmogus 
mažai ant to trotina, bet vidu-

tokia su Lenkais už

Pajeszkau Domicėlės ir Pet
ronėlės Gulbaicziu iszGiriniku 

Taura*

sutaiką
ir Lenkai prisidės 

prie tos unijos.
Sklypeli1! ketina save pra

mini Suvienyti Valstijai Euro
pos.

tas ,jam iszgulde, kad lai ta bu
vo ragana, tai ji buvo pagadi
nus viena sena, 
žmogų.

o antra jauna

save

s.
Norintiems pažint i 

reikia jais skandy t i': jaigu pa
skandinta grimsta in 
tai reiszkia, kad

raganas.

dugnu, I

Sena Japoniszka pasaka sa
ko, buk puikus 
Asakuro, kuris likos pastaty
tas keli szimtai metu adgal 
mieste Tokio, yra pastatytas 
ant kapo merginos, kuri liepe 
save užkasti gyva kaipo auka 
dievaieziams. Da ir sziadien 
Japonai tiki, jog dvase tosio
nekaltos paneles sergsti naiki
nami priosz užpuolimą piktu ■

nnddnamis

S
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mas yra daug geresnis negu 
buvo Dickens’o dienose bet dar 
galima daugiaus pagerinti.

Spjaudijima^ pavojuje stato 
visu sveikata. Burnose'sveiku 
žmonių visuomet randasi dide
lis skaitlius visokiu gemftlu ku
rie visai nepavojingi. Bet jeigu 
užkrecziamu ligų gemalai Imt u 
inkvepti, tai suprantama, kad 
sveiko žmogaus sveikata pasta-

te laimingi.
Parsiduoda 20 akeriu geros 

žemes, ant kranto ežero, namas 
ir tvartas ir 
Preke $5,500.

Kita 160 akeriu geros žemes 
ir budinkai. 20 akeriu sodo ir 
girios, arti miesto tik 2 mylės 
Preke $5,500.

105 akeriu geros žemes.ir bu
dinkai*, geri gyvulei, pailarga, 
miszkas, 
myle in miestą. Preke $7,000.

80 akeriu geros žemos, sodas, 
upe, naujas tvartas, ir stuba ir 
kiti budinkai, arti miesto. Pre
ke $2,000.

40 akeriu žemes, nauja stu
ba, gyvulei ir viskas už $1,200.;

budinku, 
$600.

. M. J. A. U«VO 4. *4X7.1 ^744*1,4. — - -

duos ant lengvu mokoseziu. i 8auJeĮ iszstatyti tuoj 
Kreipkitės ant adreso.

P. J. Androkuš
Pentwater, Mich.

visi intaisymai.

Kaimo, Vainota Para,,
g’es Apskr4 Jos yra vedusios, 

nežinau.
apie New 

York dabar nežinau kur. Turiu 
labhi svarini reikalu; • 
atsiszaukt ant adreso.

Urszule Budvitiene
305 Sylva Ave 

Christopher, Ill.

fes Apskr
po vyrais pavardžių 
Pirmiau gyveno

pieno tnri-
?” “Kaip

.. .Y. .1 
me i" “ A a, o .(Įeito? 
pareisime namo, tai asz tau, pa- 

” Parėjo namo, atne- 
abrnsu ceberi, trauke 

syki — ir pribėgo pilnas cebe- 
ry,s;.kitu ceberi atuesze, syki 
trauke — ir pribėgo tas. Tėvas 

d a syki trauk,”
negaliu,

Tada tėvui pa- 
“kas tave teip 

• iszmokino?” tėvas klausė —

n.?*’ .\a, praszau
30 akeriu sodas* 1

rodysiu.
sze po

Ii epe: 
te

t 4

atsako: 
kraujas begs.

4 4 

! J r 

sidare baisu:

o duk- 
paskui

lyta pavojum
Žmones sziomis dienomis yra 

labai gerai apsipažine su džio-
vos gemalais, nes patys savo

6
vra teisingu 1
* . r

•Ugi mama atsake duktė.
moteriszke. o jaigu'plaukia, tai ‘‘Pd<ande vyriausy-

,reikia daboti, kad aptarta ne- «i° *sĮnala ir sudegino (lukteri ir
yra ragana. Metant in vandeni b°b sukrovė lauža, aplie-

I

turėtu adatos, 
geležies.

arba gabalėli molina.

9.
Norint pažinti raganos, re i 

kia insiddi gabalėli i 
burna, sulaukus Velyku Petny- 

. ežios, ii 
je per tris 
pirmai dienai; tada

13.
Tūlas ūkininkas atrado sena 

antį. boba plynoje besedinezia

Pajeszkau savo brolio Izido- 
rio Sziltuczio. Apie 15 metu ad- 
gal gyveno Philadelphia, po 
tam iszvažiavo in Kansas Citv. 
Teipgi pajeszkau savo pusbro
lio Petro Baranaucko. ikbndn 
isz Kauno gnb., Baseinu pav., 
Girkalnio parapijos. Tegul at- 
siszaukia ant adreso. (36

S. Sziltutis,
1339 S. Second St., 

Philadolphia, Pa.

gerai apsisaugojo ir kitus ap
saugoja.

Nuomones mainosi kgslink
pavojingumo gemalu kurio

16 akeriu sodas ir girios be randasi oro dulkėse. Mes gerai
arti miesto. Preke žinome, kad kaikurie gemalai

jeigu randasi tamsiose vietose, 
Visos minėtos farmos parai- iszgyvena tik kelis menesius.

(3d
■II

Asz Jonas Kurion is pajesz
kau savo brolio Juozą Karloni

sūrio in i kapsto; pavijas ja užteinijo de- į įr Pranciszkos Karionių* 
nuKiuivuo » a vLuv- vynis tuzinus kiausziniu. I.a ' įes, p0 Vyni nežinau pavardes,

ir paskui laikyti burno- boba buvo ragana, perėjo ten j pricillft igz Vilniaus Red., Tra-
vynis tuzinus kiausziniu. tęs, po vyru nežinau pavardes.

pranyksta, bet nepatartina in- 
i kvėpti ligų gemalus kad nors 
'jau mirė arba mirszta.

Spjaudj’jimo didžiausias pa
vojus yra jauniems vaikams. 
Nes jie priprato bovintis ant 
grindų, szalygatviu ir visur ki
tur kur labai lengvai gali in-

jau mirė arba mirszta.

II

J
*

'I

dienas iki velyku 
visas ra-

. .n iL.zi . * • - .1,11 • ganas galima pamatyti, nes josdvasiu. O kad tasai maldnamis jy. . . . . ,
apsisaugojo nuo
laike paskutinio drebėjimo že
mes, todėl Japoncziku tikėji
mas da daugiau pasiliko tvir
tesniu jog tai teisybe.

Tomis dienomis Tokioj pra
dėjo statyti 
mauzolium,
szvenstas del t uju,

sugriuvimo i

puiku antgrabi 
kuris bus 

kurie žuvo 
per drebejima žemes. Atsimin
dama apie senovtozka pasaka 
maldnam'io Asakuro, inkvepe 
jauna mergina vardu Tsuna 
Karasumoto, duktere vieno 
turtingo kupeziaus, ant paau- 
kavimo savo gyvasties. Geide 
ji ji idant jaja gyva užmurintii 
grabo ant kurio pastatytu ant
grabi, o kada pana Karasumo
to nelabai tikėjo jog josios au
ka priims, prikalbino savo 
drauges idant jaja užkastu ant 
tosios vietos kur pradėjo staty
ti pamatu.

Butu viskas pasekmingai isz
pildyta, jeigu ne. butu apie thi 
dažiuojus valdže, kuri tuojąus 
ant tosios vietos pastato du 
sargus diena ir nakti idant pa
na Karasumoto riaiszpildytu

prikalbino

tojo baisaus’ užmanymo.
■i ' » , r"l • Ji

pa

drugius ir kitokias ligas. Kiau-. ku Apskr., Oronos Omino, Mer-
visokiu pauksz-sziniai buvo

ežiu: visztu, aneziu, žasu ir t.’t 
Už taigi ir drugiai ne esą vie 
noki.

kiekviena turi ant savo galvos 
užsimovė milžtuve.

10.
Idant ragana negalėtu apra

ganauti, reikia su jaja kalbėti 
ruseziai ir laikyti szpiga kisze- 

iniuje; tada visokį daigta imti lauka invažiavo, krito jauni- 
nuo raganos be baimes. Teip 
apsisaugo jaut ragana neinsten- 
gia žmogui užkenkti.

11.
Palei ūpo Leveni in pietus 

yra giruke, o isz tos girnkos ei
na ravas ‘per Įokius krūmus, 

_ _____ t “Raga- 
tai dauį kartu atsitik-

14.
Per viena veseile, parvažiuo

jant po szliubui in mergos te
viszke, kaip tik in to kaimo

kio pora stipriu arkliu. Pirsz-

gažerio Kaimo. Girdėjau gyve
no apie S. Nebrasko, Omega. 
Jeigu kah apie juos žino mel
džiu praneszti ant adreso.

John Carlin Box 65 
t.37.) FontUnOt, Ind.

kur ir sziadien vadina 
nine,” 
davo Nedalioms- kad einant ir 
girdint velejint, o nieko nema
tyti, tai kai pasako: upadok, 
Dievo,” tai tokia boba kad ima 
vyti ir pavįjns tašyti! Viena 
karta eina Juozas Irevtozius 
isz sodžiaus Bigailiu, buvęs ko
kiu tai reikalu,' gryžo namo 
Akmenįuosna pro ta daigta, o 
kelelis eina palei Lovon! ir sala 
yra vidurij Upes. Saulei bato 
giant leistis iszgirdos volejant; 
eidamas suriko: ” 
vo!” pamatis, kad iszbegus be? 
sijono boba pagavus ji vytis, o

padek Die

lys pekszczias nuėjo ii) mergos 
teviszke, kirto su botagu per 
kaklo tai mergos motinai ir pa
rake: “kad pasipjovei, cik da
bar su dantimis nulupt?’ Ta 
boba, pakilus, nuėjo ir graužia 
stipenas. Tada jaunikio pati ir 

[mergos tėvas davo isz savo na
mu arklius parvažiuot, o pįrsz- 
lys vėl kirto sibbotagu per kak* 
la Ir pavaro namo« Ta boba, 
galva panėrus, parkiutino in 
užpeczki. Tolinus bus.

"■*<* —   ""Win ■' * '»11 IWW», i 

ANT PARDAVIMO.

SUSIMILDAMI PRANESZ- 
KIT KUR DINGO MANO 

SŪNŪS.

Asz Mare Sorbentiene 
jeszkau savo sumins - Matjo- 
sziaus Serbento 42 metu am
žiaus. Jo veidas biski raupotas, 
tieses rankos neturi dvieju pir- 
sztu, akys rusvos, Metas laiko 
kaip paliko savo motina su ku
ria gyveno East Pine Street. 
Mojau s meposi 1924 buvo gy-

pa-

Nauji namai Frackville, Panauji nemieli i? i civix v niU| i, <*• 

Preke $4,600 ant lengvu iszmo- 
keseziu. Teipgi lotai minėtam 

to * A • « ’ • V •

■r

mieste. Apie (Įauginus dasiži 
nokite ant adreso.

V. Lapinskas
601 W. Mahąrioy Ayo. 

(Lt) MaĮtonoy City, Pa.
i

Mąhanoy City, Pa 
' ■ ' ' ■ ■ 1' fi

(lytis koja Pottsvillos ligonbu- 
tyje, gryžos namo pabuvo ke
lias dienas, įszvažiavo ar gal 
kokia pelaimo ji patiko. Girder 
jom kad jis buvo rastas nužu
dyt as. Joigu kas apie ji žino 
mftvlonekit pranoszt jo senai 
motinėlei kuri labai susirusi
nus.

4 ♦

,Maro Sorbentiene
1338 E; Mahanpy St

Mahanoy City, Pa.

FLO ELECTRIC CO. kvėpti visokiu gyvu ir baisiai
(F. D. Bocakauskas, Locnininkas) 

312 W. PINE ST., MAHANOY CITY

j

I

UŽVEDA ELEKTRIKINIA 
SZVIESA

in Namus, Satorus, Molulainea, Baž- 
nyczes ir kur tik yra reikalinga 
Elektriklne Ssviesa. Teipgi parduoda

pavojingu gemalu.
Nejuaisant sveikatos pagerė

jimus nuo Dickens’o laiku, mes 
visi turime dauginus apsjpa- 
.... . su i

• [ir band vii

reikalinga

žint

FIKSCZERIUS 
(LIKTORIUS)

pigiau na kaip gausite •xtoroala. Už
veda varpelu* prie duriu, taiso elfk- 
trikinius prosus ir kitokius elektrlkln* 
ius žntaisus. Ateikite pas mane jeigu 
manote užvesti ssviose arba permai
nyti savo narna pagal naujausia siste
ma o as> mielai suteiksiu jum prekes. 
Apsiymu jsapildytl didelius kontrak- ’ 
tus ant apszvietimo Saliu, Mokslainiu 
ir Bažnycsiu. Duokite pirmybia savo

■■ ■ 1 ■ ,, I

U

spjaudyjimo pavojais 
isznhikiiiti viesza 

spjaudyjima.
Gatvių valymo virszininkai 

turi suprasti kad j u prtodenne 
szvariai užlaikyti netik gatves 
bet ir orą. Dabartiniu laiku 
gatves neszvarios, ir lengva vė
jui skirstyti! visokius gemąlus. 
Gatvių valymo departamentai 
tui’etu būti priversti szvariai 
užlaikyti gatves ir tokiu bud n 
apsaugotu viesza sveikatą. O 
nies visi turime atsiminti kad 
privalome palikti spjaudyjima 
katėms. — F.L.I.S.
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Juozas P. Milauskas
Lietuviukas Skvajeris.

.h.

tautieesiui pakol ejaita Inar kitur.

FLO ELECTRIC CO.
312 W. PINE ST., MAHANOY CITY j

i
H

Prlutato vestuvių laisiuis, teipgi 
padirba kitokias legaltaskae po- 
pierns. Parduoda tr perka panips. 
Inmurina namus, fomyesius ir 
automobilius nuo ugnies ir t.t. 
Tik geriausios ir droetiauaios 
kompanijos.
OIUm: 32W. PINE8T.
MAHANOY CITY, PA
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t Dievas Nekaltųjų 
Neapleidžia

$4
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“Dovanokit!” 
gnlo garai ai ir priszliauže ant 
keliu prie teisdario.

‘Kas tau pasidai*c? Sakyk!’ 
Imlbejo persigandęs teisdan s. 

‘ “Anasai,”

suszuko ant

isztare budelis, 
rodydamas drebanczia 

nekaltas!
ranka 

“nekaltas!” — 
klauso toisdarys 

“Nekaltas?

in Edvardu: 
“Nekaltas?”
su nusistebėjimu. “Nekaltas?” 
susznko kareiviai. ‘Nekaltas! 
roke linksmai žmones.

“Taip, nekaltas!” paantrino 
budelis drobaneziu balsu: “Ru
dasis maluninkas buvo užmu- 
szoju, jis yra vadovu žmogžu
džiu kurie nuo keliu 
apyganla užpuldinėja,
prie ju priguliu.” Visi tylėda
mi lauke pabaigos kalbos.

‘Tam, kuris atidengtu žmog
žudžius, ’ tose toliaus budelis: 
“paskiria didele dovana, nors 
in ju pulką prigulėtu, bus jam 
dovanota ir nebus baustas; to 

” szauke 
atsivertos 

Teigia rys liepe 
Marijona 

nelai-

>

metu ta
o nsz

Teisda- 
žodžius in

tik dabar maukiauju, 
meVlžiancziu balsu 
piktadejas.
tnojaus ji surūkyti, 
ir kunigas apsikabino
minga Edvardą, o tnkstaneziai 
piktžodžiavimu ant nulojo ma
luninko pripildo orą. 
rys isztares kelis 
kareivius, iszsiunte, juos suim
ti žmogžudžius; suimtasis bu
delis apsiėmė jnos nuvesti tvir
tindamas, jog žino 
slaptviotes malūne.

Edvardą insodino in vežimą 
teisdario, o kunigas ir Marijo
na atsisėdo szalia jo ir prie 
tukstaneziu palaiminimu gry- 
žo in miestą, kur iki iszpainio- 
jimo painaus mazgo, Edvardas

1 • 1

ju visas

turėjo būti namuose daktaro.
Kitas pulkas, 

policijantu, 
kaimiecziu, 
kaimo linkon, kur gj’veno ru- 
dasis.maluninkas,.

Verneris gulėjo savo kam
barije, lovoje ir melde Dievo 
su ’kareziom asznrom, kad su
teiktu jaunam prieteliui užtek
tinai pajiegu ir drąsos, prie 
pOrsikelimo in ana posvieti. 

iszžadino ji 
linksmi klykavimai, kurie vis 
artinosi. Instinktyviszkai pri
siartinęs prie lango, dirstele 
ant gatves ir pamate artinan
tis! vežimą, apsupta gauja nu
džiugusiu žmonių.

“Ka tai reiszkia tas džiaug
smas?” paklauso su nonorin- 
gumu vieno isz praeiviu.

Eiksz tik,”
“o galiu eiti isz lai- 

kad ir tU su mumis 
vežl-

isz žandaru, 
mieszezioniu 
leidosi sparcziai

Staiga (urnai)

ir

szuktelejo už-

me gryžta mus

$ i

klaustasis: 
žybu, 
džiaugsiesi; sztai szitam

Edvardas, jis
yra nekaltu, viskas pasirodė.” 

Iszsrirdes tai Verneris taip 
smarkiai užtrenkė langu, kp|d 
net tame stiklai sutiszkejo, ir 
pasiskubino, pavojingai, nu- 
szokdamas nuo laiptu (trepu) 
ant žemes, sustojo uždusęs pas 
duris karietos ir, beveik kaip 
beprotis, spaude ranka tai Ed
vardo, tai Marijonos, tai vėl 
kunigo, ir garsiai gyre geruma 
Visogalinczios Apveizdos.

“Delko tovienio girdžiu var
dą rudojo maluninko?” pa
klausė atvėsės biskyti nuo pir
mo džiaugsmo, nusistebėjos 
Venteris.

“Jis yra 
teisdarvs: “ 
ko kuris nuo seniai ta apielili
ko per savo nožmuma daro pa
vojinga.
musu

džiaugsmo,

tarėužmuszoju,” 
ir virszininku pai

Iszsiuncziau dabar 
žandarus,

prisidėjo, kad iszidraskytu ta 
Žmogžudžiu lizdą. Tie nenau- 

nuo užtar-

prie kuriu

deliai neiszsisuks
nauto baudimo.

suriko Verneris
“ir asz

“A—a!” 
sukindamas žila usa;
.ten turiu būti!” Ir sugryžo na
mon, kuo greiczihuSiai pasibal
nojo arkli, kuris ji paskuti-

^**«w*'«r*M |*M* l>t*n*fr*i*ii1

pripažintis padare.
“Nuvesk mus in paslėpta 

skiepą, kaip esi prižadėjęs!

(mImAiii*

TARADAIKA

MILL & PATTERSON STS.
ST. CLAIR, PA.

IIm a. m II Wi II —B

Antanas Ramanauskas
LiotuvUzkas Graborius

Iszbalsamuoja 
ant visokiu kapiniu. Pagrnbus parac- 
szia nuo pnpraseziausiu Iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, krik*zty"ia ir 
kitiem* pasivažinėjimam*.
BeU Telefonas. 1373 M.

tikini kaulalavonipamatysi 
(szkoleta), kirmėlių nuėsta.
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skiepą, kaip esi prižadėjęs 1’ ’ 
tarė balsu licpianczio perdeti-

Nevienas gyvulys yra gebsriusį 
drūtas, arbaJ’ ir
. a M A **£ '

te 

A .

J

1 t

1 SO i *r>£ .< V ;■ •'•• w ■
drūtas, arbaf ir kiltingas — 
tai-gi tpri pr'ota, kaip žmogus; 
dėlto tik jis, o no gyvulys turi 
amžinai gyventi? visas prigi-

A įį bis skyriaus kareiviu, iszsigair 
dusiam budeliui.

*(Duokit man sza'kali.
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davė jam, o jis, žinodamas vi
sas vietas, nuvedė kareivius 
netvirtu žengdamas siaura ir 
gana ilgu karidorium, ir susto-

ir laidoja mirusi**
mimais žmogaus yra taip hitai- « a * < * Žmo

gėną,
sytas, kaip ir gyvuliu, 
nes ir gyvulini miega, 
muitinasi, vagia, barasi ir už- 
simusza 
mažai czionnis skiriasi, 
gyvastis iszleks,
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NAUJAS VOKISZKAS AREOPLANAS.

-JSSe

viuiias kita,

Sztai paveikslas Vokiszko naujausio budo areoplanas ku- 
Jeigu areoplaua patiktu kokia ne

laime ant vandens, tai galėtu naudoti žėglius ir plaukti kaipo
ris pritaisytas su žėgliai

laivas.

S

ten laukais prie malūno, atgai
vintas senoviszku narsumu.

Taip stipriai spaudo penti
nais arkli, toliaik be darbo sto
vėjusi, kad tas, lyg perimtas 
skubumu savo pono, taip insi- 
leko, kad visi už ji bijojosi, ma
tydami ji taip lekenti.

> sustojo priesz na- 
teisdario, kuris 

kunigu

Į Vežimas 
mus 1 
su šesere ir 
pas savo. Marijona matydama 
iszsigolbejusi broli, norėjo ne- 
szti motinai 
teisdarvs ir 
laike ja nuo to žingsnio.

“Urnas džiaugsmas galėtu ir 
taip jau šilima motina užmusz- 
ti, dėlto palikit tai man, kad li- 

one pritaisycziau prie netikė
to džiaugsmo.“ 
patiko ir žilas klebonas važia
vo su Mariiona

juo- 
“Tu

— ant
brolau! vynas
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? y“Mes apie tai žinome, 
kavo vienas isz gaujos: 
neap kent i Sternburgu 
tavo sveikatos, 
man sziadien labai patinka.
Ciuines taures stukeziojo viena 

isz visu krasztu susi- 
žmonijos gere 

czionai viens kito sveikata.
Czion i n važiavo vežimas in 

kiemą. “Tai turbut 
kas,’’ taro Pel ėda — 
inženge in tarpa draugu malu- 

žine, bet , ninkas.
Lai gyvuoja vadas!

iii kita, o 
riiiKe iszmetos

Edvardu
i n si ved e malunin- 

noužilgo

ramia 
prabaszczius su-

su-

tai-gi 
Kaip 

pridengs ke
lios saujos žemes lavonu ir ant 
to pabaiga.
Ir kas man amžinantis?”
szuko szypsodamasis ir visi su 
juom pradėjo garsini kvatoti.

“Tavo teisybe!” 1 
maluninkas: 
viskas pasibaigia, 
kaltybe, doiybe -

j6 prie stipriai uždarytu duriu.
Iszmusze jas, nulipo siaurais 
itaukytnis tropais žemin ir in- 
ojo ip žema skiepą, 

..... ■■■
sjno szakalius.

Balsus tie urvai buvo nodo- 
iybes vieta, kur žmogui ncatsi-

, isz kurio 
atsidavė smarve ir, rodos, ge-

kalbėjo mindamas apie žmogiszkuma, 
“Su gyvaseziu sti szaltu krauju savo broli žu- 

Oarbe, ne- de. Baisus regėjimas pasirodo 
—- kam tie 

blizguleliai? tuom nieks sau 
nei skat iko neuždirbs. Sziadien 
iszsiunte viena nekalta prio- 
szais jo valia in dangisžkas ra

inės,rnybes, kada tuom tarpu 
kaltiejie, sau sveiki, linksmai 
girsnojam (geniujam).
užtai butu kokia bausme, 
taip piktžodžiavo
“delko ta Visogaliuti Esybe 
neiszgelbejo nekalto ?
szalin
juokdamasis
veidu: “
paliaus plakės,
ten ’ ’ ’

“Kas ten?
blankdam i

butu
Kad
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bedievis:

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

Lietuviszkas Bankieriu* 
ir Laivakorczin Agentą*

Nakti in viena miestą pri
buvau, 

Tai vyreli musztynia puikia 
macziau.

O tai brolei Lietuvei susi
vaidijo,

Ir vaikiniu musztis pradėjo.
Kad nebutu kaimynai per- 

skyria, 
Butu vieni kitiems gala pa

daria.

LletuvigricA> CrrboriBt

K. RĖKLAITIS
\ ...i . f 1

ton inejnsiems: kruvini drapa- 
sklypai, ginklai maskos, 

krepsziai, virves, rot ežiai gu
lėjo szinn ir ton iszmetyti. Visi 
dabar atsiglyžo in szona, kur 
jiems budelis nurodo. Pradėjo 
ton kasti ir neužilgo dakase 
minkszta daigta, o iszmetus 
dar kelis spatus žemes, pamate 
du sužeistu lavonu, 
nelaimingas pastvertas, 
Žmogžudžiai 
savo dvasia iszleido. 
kai in taisyta si a py n o 
p rasi imi szt i balsui, 
ežiam ant pagelbos,

nu Laidoja numirėlius pasta) 
naujausia mada ir mokslą. 
Turiu pagelbinlnke moterių. 

Prieinamos preke*.
♦ * ♦

Nuo trepu smuko, 
Sprandą nusuko, 

Vaikinas isz Lietuvos pabėgo 
Ir in zVmerika adbego.

Ant vienos Veselkos nusivilko 
Ir ten baisi nelaime atsitiko,

Gere be vienos munszaine ir 
alų,

S10 W. SPRUCE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

Teloponas No. 149
>

NESIKANKYK SAVES.
Jeigu Jautiesi koki ncsinaguma **- 

vijo kaipo tai viduriu užkietėjimo, 
perRzalima, kosuli, dusuli, sunkuma 
po krutino, kataru, strėnų skausmo, 
kraujo tingumą, Užpūtimus, rugarl- 
mufl, galvos skausmą, iszgasti, nesuo- 
tuma, nusilpnėjimą, menooiniu perio
dą nesmagumą, tai nesikankyk vtr** 
minėtoms Ilgoms, bet gauk pas mus 
žolių o sutelks jum pagelba ir svei 
kata, kaip ir daugeliams jau suteikia. 
Blusu žolių sekanezios prekes: Del 
kraujo valimo, palengvinimas mėne
siniu, nuo kosulio ir kokliuszo, nuc 
stronu skaudėjimo, viduriu užkietė
jimo, rumatizmu, nuo dusulio Ir džio
vos, szlapinimosi lovoje, vandenin** 
ligos, kiekvieno pakelis po 60c. No* 
nervu ligos, iszgasties, galvo* skau
dėjimo ir svaigimo ausyse ūžimo, pa
kelis i>o 86c. Nuo galvos ir norios ka
taro 85c.. Nuo balt-liges del moterių 
86c Geriausi gumbalaszai 50c. Prv 
lango t ra j anka 60c. Poplaiszkai 3&c- 
Nuo plauku slinkimo ir pleiskanų Uz- 
valimo 60c. Visu motu gyvenimas 
Szventuju apdaryta $7.50. Ataiuskit* 
10c. o gausite musu visokiu žolių ir 
knygų katalogo. Reikalaujame parda 
veju musu žolėms, knygoms Ir popie
rių gromatoms. M. Žukaitis, 
451 Hudson Ave. Rochostor, N. Y.

j

atvilko,Szalin,
visu!’
iszk i įmingu 

Kaip kraujas gyslose 
jau jo... Kas

su tuom
su

suriko

tarė

visi nu-

Ne v iena s 
kuri 

czionai 
Velnisz- 
noloido 

szaukian- 
ir neisz-

girstas turėjo likti prieszmyri- 
nis riksmas ir apmirti požemi
niuose ir drėgnuose skiepuose. 
Kraujas tirsztai apkopęs ant 
sionn tos baisios vietos liudyjo 
apie tankiai atliekamas pikta- 
dejystes ir prilipo nuo daugel 
metu, lyg nenorėdamas iszdil- 
dyti kruvinu ir baisingu atmi
nimu. Ten susirinkusieji gana 
jau pamate ir iszbego isz nera
mios tamsos in szviesa.

Skubiai surakino piktadejus 
poroms, sužeistuosius susodino 
in tam tikrus del ju paskirtus 
vežimus, ir palengvele artinosi, 
turėdami pryszakyje Verner’i, 
prie miesto. Žmones veržėsi in 
viduri malimo, nežiūrint ant. 
gynimo kareiviu, mete indogin- 
tus nuodėgulius in kluoną 
(skunda) ir svirnus (kietis) ir 
nepoilgairi augsztai pakilusi 
liepsna apvertė iii pelenus visa 
piktadejii lizdą.

Linksmai szukaujanezios mi
nios iszejo isz miesto pasitikti 
gryžtaneziuš kareivius. Kokis 
tai buvo skirtumas tarp kly- 
kaujaneziu žmonių, o, iszsigan- 
dusiu, iszblyszku'siu, suimtu 
pikta dejų
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isz baimes. Malu
ninkas priėjo prie lango, bet 
vos dirstelėjo in gatve, atszok- 
damas suriko: ‘Iszdavejyste!’ 

p murmėjo žmog- 
n amas

! >

*»

Pražuvom!
žudžiai; ‘ ‘ namas apst a lytas 
kareiviais, griebkimes už gink
lu!” '

“Nepražuvome 
ko Peloda: ‘ ‘ 
szoszlcai, smertis arba pergalė
jimas tegul buna musu papar- 
cziu.” Tai kalbėdamas, szove 
per Įauga isz pisztalieto, o ge
rai pa.taikos padėjo ant 
viena kareivi.

‘‘ Lai gyvuoja vadas!’’ suri
ko visi, ir isznanjo suskambėjo 
taures ant jo sveikatos.

“Tik pamaži, prieteliai pa
rėkaujate, 

nes toks neat-

t

maži tik, perdaug 
bukite atsargus,

Tas projektas sargumas tankiai turi blogas 
pasekmes.” Taip isztares, atsi- 

in kaima. kur sodo, isztusztino paduotajam 
da daug žingeidžių in malnna taure ir insimislijes 
grūdosi, atsisveikindami 
trumpo laiko Edvardu.

Edvardu paguldė in lova nes 
staigus perėjimas ’mit laisves 
patrauko su savim Medingas 
pasekmes, o reikėjo didžiausio

<r

ant
pasirėmė 

galva ant abieju ranku
Ka taip misliji?”

9
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Pel e,d n

atsargumo suerzintas• kad 
driksnes (nervus) in pakajin- 
guma pagražinti.
gydytojas rado ji 
jingame nadeiime,

Paszauktas 
labai pavo- 

lione jam 
nuleisti kraujo ir nesitraukė 
nei ant žingsnio nuo jaunikai- 
czio gulinezio sunkioje karszt- 
ligeje.

11.
Malūne buvo nepaprastas 

judėjimas, iki szioliai 
czion diena
bariuose buvo,

praei- 
vaikszczio- 

ir uždaivrna

visada 
tnszcziuosc kam- 

lyg grabe, ty
lu, kada atbulai nakti
vys nesyk i girdėjo 
jima, atidaryma
daugelio doreliu ,*ir suiniszu- 
sius balsus. Bet- nieks neiszsi- 

nes visi, 
biiojosi ir

drąsino ka pasakyti, 
iszskyrus draugus, 
nekente nulojo maluninko.

Kada naktis liudnu kireju 
pridengė visa apygaitlo, rodos 
kad ten pabunda požeminis 
krutumas pasilsiu valandose. 
Aplink apvalu (rundina) stala 
užpakaliniam kambarije malū
no sėdėjo daug barzduotu žmo
nių. Kiti vėl gulėjo aut paklo
tu sziaudu ir visi lyg ant ko 
tykojo. Ant sienų kabojo bliz 
ganezios szaudykles ir
ginklai, pilni vyno asoeziai be
paliovus ėjo isz ranku in ran
kas.

“Kur sziadien 
taip ilgai užtruko,?”
augsztas, liesas, su pasziurpu- 
sias ir nedailia žiūra vyras. 
Buvo tai tas pats, kuri malu
ninkas sutiko ant kalno Piloto, 
o kuri gauja žmogžudžiu pra
minę Pelėda.

Neklausinėk,
“tikrai kad prisižiūri tam 

regėjimui nes mus Tamosziuks 
(taip vadino budeli)' sziadien 
žudau ta vaVksza, kaip jis ton 
vadinasi....”

‘ * Edvardas Sternburg ’as ? ’ ’ 
sumykė piktas Peleda iszjuo-

kiti-

maluninkas
paklauso

nedailia

((

tas;
1J atkirto ki-

niuos metuos tarnavimo ne
[isžviėnb pavojaus isznesze, pri- kianeziai: “ Acziu likimui, kad 
siriszo sena karda prie szono, man daloido sulaukti tos va
lo insidejes ij^us pisztaliotus, landos,
siriszo sena karda prie

J

lęidodi puolia prie vartų, o isz i latriszku juekur

dadejo nenaudėlis su
> 1....

dar.’’ szau- 
ged(‘kites jus.

Tai kalbėdamas,

vietos

jiaklause 
pert raukdamas tyla; 

‘,‘vsi išblankęs, pasakyk, kas 
yra priežasezia tavo iszblysz- 
kimo?”

“Nieko, pliuszkus 
jau!” koliojo ji maluninkas.

Tik apsimislijan apie mus, 
nes kokia tai slapti priejauta 
kužda man, kad Szveicarijoje 
neilgai busim. Nors iszsisukau

zaunvto-

i i
kėliojo

Maluninkas nulipo tropais, 
pasibalnojo arkli ir pasislėpė 
tvarte (stable) laukdamas va
landos, kada ateis naga bus del 
pabėgimo laikas. Kareiviai su 
kirviais stengėsi iszmuszt var
tus, kurio, ant galo,
nuo bėgimu su trenksmu griu
vo ant žemos. Ilgai prieszinosi 
žmogžudžiai no vadovysta Po-

nuversti

nuo pirmutinio priepuolio, vie- ledos grudantiomsi per vartus 
nok lab,jaus mane dabos ir ar kareiviams.
grcicziaus 
pasirodys.

“Tavo 
vienas isz

ar vėliaus viskas

kalbėjo

nuodėgulius in

Ir ant galo, 
Kada smegeninėje subruzdėjo, 

Iszeiti laukan norėjo, 
Vėžliojo tropais žemyn, 

Ant galo kas-žin, 
Kaip tai kojos susipainiojo, 
Staczia galva žemyn nugar

mėjo.
Ir teip smarkai smuko 
Jog sprandą nusisuko.

Tai mat už kokia tai beda isz 
Lietuvos pabėgo, 

In czionajs įnirti adbego, 
Daktarai sekcije padare, 

K u na vargszo atidarė.
Ir ant galo, 

Viduriuosią rado: 
Gorcziu alaus su munszainia 

sumaiszyta, 
Pilna skilvi pripildyta; 

Tas dėjosi per Velykų diena, 
O tas pęręmęjiaipua ne viena.

teisybe! ’ ’
susirinkusiu, buvo 

tai gaspadorius pilkosios kar
inau rodžius kad....“man rodžius kad.... ”

Nieks tau rodytis neturi” 
maluninkas, 

taip pasi-i•

Vėl

cziamos 
_  4 4 
suriko perpykęs 
pamaži stodamas: 
leidusiu neturėjau niekad savo
pulke, koki yra dabar.” 
atsisėdės, taip tolinus kalbėjo: 
“Ar nebutu gerinus, kad eitu
me in Prancūzija? Parduosiu 
savo maitina ant vieszos Imita
cijos, pasidatysim
loisimes in kelia kaip jum pa
tinka mano užmanymas?

“Eisim paskui tave!
lojo trumpai apsimislije drau
gai.

‘ ‘ Visados
kais nematau nei vieno per ko
kias dvi savaites
kaip tai buvo neseniai, kada 
norėdamas nuszluoti du kromi- 
ninku,
pagelbos,

pinigus ir

y y 
rikte-

iszsiskirste, lai-

(nedelias),

galva lingavo. —

turėjau szauktis tavo 
” taip kalbėjo malu

ninkas in Pelėda, kuris ant to 
“Kaip turė

sim Szvoicarija užpakalijo sa
ves, tik tada Kuosai atsikvėp
siu.”

“Tegul bus taip-” pritarė 
visi.

Ponas Edvardas jau galėtu 
mums pasakvti, kas anam svio-
to delasi, sako su iszjųoka vio-

Ant galo turėjo 
bėgti nuo žudanezin 
staugdami sulindo in 
kur uždaryti turėjo paliauti 
baisiaja kova. Pasinaudoda
mas isz abdlnos netvarkos, isz- 
ejo maluninkas isz savo slapt- 
vietes, sėdo ant arklio ir su 
nuostaigumu nusiminusio, per
silaužo per kovojaneziu ju
lias. Keli raiteliai leidosi pas
kui ji, bet toli atsiliko 
lakaus žirgo. Jau maste, 
iszsigelbės, kada jo arklys nu
kirstas genii paleista
žvengdamas isz skaudėjimo, 
po juom sugriuvo. Kulka toji 
buvo isz pisztalieto Verner’io, 

begauti, iszsi- 
Neinislindamas

szuviu ir 
inalnna,

ei-

nuo jo
kad

kulka.

kuris pamatęs 
leido ji vytis.
ilgai, szove »n ji maluninkas, 
bot nepataiko, o Verneris taip 
stipriai jam in galva kardu 
smeige, kad be jausmu sugriu
vo: Verneris greitai priszokes 
kuo atsargiausiai užriszo žais- 
da, (opa, rona) maluninko, gu- 
linczio ant savo užmuszto ark
lio.

“Gerai!
liai, kurie jau artinosi: “Svei
kinam tamsta, Verner 1! bet ka 
darai? mums rodosi apraiszio-
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tvirtai at-

gerai!0 roke raitė-

ji žaizda to nenaudėlio!
“Taip, tamstos, 

kirto Venteris:
1 9

“nebūt mitu 
smaau, kftd tas bjauiybo taip 
lougvai iszsipirktu. ” Visi nu- 
sijuokeu isz jo mlolasžirdystes

’ t ' Į I ", įį" • * ' T I ’ ’ ’

ir laikydami žmogžudžiu vadanas isz žmogžudžiu: ‘Duocziau
už tai brangiai, kad galeeziau
dasižinoti, kas su mumis bus, 

mumiso kraujas užy
___ „ — “O kas su murins’ ;
gales .būti?” juokavo . perkyt- u žmuszti žmogžudžiai gyli ant
res Peloda: “Riebus ?, ‘‘
kirminams ir nieko dauginus! ’ ’
Užmuszk • gyvuli ir sugryžk in
ta vieta už. keliu savajeziu, o

kaip 
stėirgs ?

vidurije, sugiyžo iszkilmihghi 
in majhna. Ir ozitt jau buvo at- 
liktas darbas, nes isz dalies su- 
Yaiiszidti, iėz dalies sužeisti ir

kąsnis žemes. Peleda gulėjo tarpi Ih-1 
*vonit. Iszblyszkes ir drebėda

mas stovėjo budelis, žiureda-
mas in deanaikinima,

Asz mielinu, jog kad pasi
gerti gerai,

Tai ir numirti yra lengvai,
0 da kaip sprandą nusisuk t
Tai daug lengviau dusziai 

iszsmukt.
Ka jus vyrucziai ant to pa

sakysite,
Ar ant tokio atsitikimo ne- 

sudrebesite?

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIU1 

IK BALSAMUOTOJA9

Mi

1■
i. II

i

iszblyszku'siu,
, kurie nei tonines 

(vaszkines) stovylos nuo veži
mu žiurėjo. Verneris nusėdo 
nuo arklio ir parengė kamba
rius del nauju savo svebziu, o 
kada viską surengė, skubinosi 
kiek galėdamas in namus tęįs- 
dario, idant jam, kaip ir Ed
vardui viską iszpasakoti. Kada 
ten nuėjo nedaleido jam su Ed
vardu matytis, o tuom labinus 
kalbėti su juom. Gydytojas, ap
sakė jog, Edvardas neiszlaikys, 
jei* koks netikėtas susijudini-

. 1

nius ji apimtu, nes jo porvirsz 
suerzintos dirksnos (nervai) 
galėtu suvis iszįrti.

“ Vieszpats Dievas neapleis 
mano ponaiezio, juk iszvedo ji 
isz juodo pažvelgimo. Ir dabar 
ji turės savo globoje. Kas Die
vui atsiduoda, teisingai gyve
na ir gimdytojus guodėja, tas 
nieko tegul nebijo, kad ir di
džiausiame pavojuje. Jei san-
žrne yra gryna, tai ir kūnas ne
sužeistas tuojau pasveiks; bet 
kur duszia yra kankinama isz- 
metinejiriutis sanžines, ton ir 
stipriausias kūnas nedalaikyš. 
Viskas su Dievu, niekas be 
Jo!” Taip kalbėdamas sodo 
Verneris ant žirgo, nesimatęs 
su Edvardu puolė sugryžes na
mon,
darbu, ant lovos, 
užmigo saldvim miegu.

Tolinus bus.

pailses nuo tos dienos 
ir neužilgo

Vyrucziai biski pasivalctuokite 
Savo pinigu bobai neduokite, 
Kad in saugia vieta padėtu, 

Kad kas nenugriebtu.
Keli in boba teip jusivio- 

rijo, 
Jog keletas pas jaja pinigus 

padėjo, 
Apie tris tukstanezius jau 

turėjo, 
Ir kaip niekadeja tylėjo.

O kada da daugiau sudėjo, 
Tai pasiėmus maža kūdiki 

iszruuijo.
Vyras pasilikias klykavo, 
Rodos kvaila galva gavo, 
Trankėsi kaip pusgalvis, 

O tai nuduotu suvis, 
Kad ant jojo neužkluptu

Už paimtus pinigus neluptu.
Bet jisai nežinojo nieko, 

Daigtu ne ka turėjo, 
Nes ir tu iszsižadejo, 

In kolos dienas ir jisai isznyko, 
Vyrus grynus be pinigu paliko. 

Vyrucziai, su boboms pasi
liaukite, 

In juju bankas pinigus no- 
kraukite, 

Geriau ^padekite in banku 
miestiszka, .

O no dings pinigai niekada.

>

ANT PARDAVIMO.

Laidoja kunua N u mirai! u pagal Na»> 
Jausi* mada. Pigi preke. Taipgi 
pristato automobiliu* etooMa— 
reikalam*.

Parduodu visokiu* paminklo*, did* 
Hus ir. mažius už puriausia preke, to
dėl Jeigu pirksit* POMNINKA tol 
kreipkite* pa* mane, ne* aaa iraMu ju
mis pigiau geriau* parduoti negu ktti 
333-331 W. Caatra 3U MahaM* CM»

IMI III. ■» Wl .      B II ^,1 »■. iawili >—ĮI1B IMI^———a^

II * « , * « r *. • ■ * V

automobiliu*

«■>**<»

CAPITAL STOCK $125, *00.00 
SURPLUS IB VNDrVTDED 

PROFITS $628,858.61

Mokame 8-cri* procentą ant.
sudfitu plnUru. Procentą pridedu* 
prie jura pinigu 1 Sausio Ir V 
Liepos. Mes norim kad ir j** 
turėtumėt reikalą *u mūra benk* 
nepaisant ar maža* ar didelis.

H. BAIX, Prezidentą*.
Geo W. BARLOW, Vlce-Prea. ■ 
Jo*. E. FERGUSON, Karteriu*.
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CHA3. 3. PARMLEY .
Real Estate Ageat. Notary FaHto

Jeitu norite pirkti ar parduoti umb* 
tai keripkite* pa* nsane, a** 
ta reikalą atliksiu. Randavoju nanra* 
ir ko!oktavoj□ randa*. In*riuritti* 
namu* ir fomiczlus. automobiliu* t.t

Kampa* Catawi*»a ir Markot St. 
ilakan y City, Pa.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

'111
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Buczeme ir groseriu sztoras, 
miesto Harrison, N. J. Biznis 
gorai iszdirbtaa. Priežastis pąr- 

«■ ► ‘. i • nA. ' j • • . i ♦ j L
Oi ffKIWUF0 .....

ANT PARDAVIMO.
Puikus dideli namai, ant 

dvieju familiju, po No. 401 ir 
403 W. Mahanoy Avė., prie 
kampo. #

Fr. .J. Sklera,
401 W. Mahanoy Avė

dvieju familiju, po No. 401 ir
a. * ai » * a . .. a1

kuri jo (tt)

Fr. J. Skietą,
J L. - . J . ! ' ■ * I į

AIACAA&CAAAVJT AJL ▼

Mahanoy City, Pu.

■M
davimo turiu važiuoti in kita
miestą. In trumpa laika. Del
7- klv* ' X i 1 *1 Ji’lir F 'L M ®F . -sinformacijų kreipkitės ant ad- 

(m-5 
Kuptca & Mikwski

103 N. 4th St., 
. HaiTison, N, J..

rešo (m.5

103 N. 4th St.,
•w * *

LAidoj* kanu* numirėliu. Pmnattrio 
automobilius del laidotuvių krikp*- 
tiniu, veseliju, paidvažiavimo Ir Lt. 
W0 W, Centre M*h*noy City, F*,

t
■h

fi
I

iI
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- ŽINIOS VIETINES.

AM

4

*

ĮI

illJI

<

4 Ona ir 
linska>

savo materia 
Motiejus 2i- 

savo teve-

ugna

lu Lietuva razinoje Mi 
ko)a> Danila >u 

uoszvis 
atlankyti 

liūs. Laimingos keliones.
Musu Wi'st End 

gesini turėjo pasekminga balių 
Sorrdoje. Priosz balių atsibuvo 
didele paroda kurioje dalyba 
vo visos kompanijos isz miesto, 
41 ii b. •rtono ir Shvnadorio. Biz
nieriai paaukavo daugeli daig 
tu kurie atnesze 
nemaža pelną.

Badai szi

iigmigesiams

k

velamenesi 
ketina rodyt musu mieste per 

K va i linkėsffltl \ ma “ *
me dali baus miesto mergaite-. 
4?mp lai ]>raeila meta rode ir 
dalvbavo daugiatne musu Lie 
tuvaites. Tikimės, joj 
mn>i>zkes 
džionems” del naudos kilu. 
Jgii kitu taniu mergaites dabar 

” persi at y

t 1 kuria

g szi kartu 
nepasi rodys 
del naiulos

• ‘ liez

.. .

SAULE
*■

dalv hauna 
me.

* » Follies

Paezinle Antano 'Tarnu 
lionio, sztorninko. apdovanojo

Antanėli druln ir sveiku j
i

savo
Hineliu.

Baselmle prasidėjo 
mus Nedėlioję \Ves

įi
v'

I

■.*■ 'M
yw U. I'?®.

•>?"v

K'•t
<• St. '

4?

SoJ i -*• K .■

&

’’'‘f, ’ 
y.--

I’"*

1>X:, ; „ •

Wife

A >

t?
I

■ B

■

■’■i

&

jii

į'A'i •

Aszaru
Ežeras.

iii

t-T:

■

K $4

AUKOS ANT PADIRBIMO SENOVISZKO LAIVO.
\ mo r i k o n i >z ko k a r i sz k <» 

kuris 181*2 mete paėmė P'raneuziszka
laivo “Old
laiva (.nor-

pas 
t End I’arke 

{West End su I’oils vi He. West 
End laimėjo, o L 
Teipgi Mahanov Citv Blue ! 
Birds losze hole su Cressona 
(’ressona

1.
( ’it V

Sztai paveikslas
I ron>ide>
rie. MiniderL laivines geidže idant valdže padirbtu taji laiva 
ant atmint ies ir ant tojo t ikslo praszo vi>u Amerikoniszku 
vaiku kad paaukautu po tris centus.

i 
I

; Isz Shenandoah, Pa.

Visli

( Pol I sville >. ;
* Mahnnoy City laimėjo, 9

Park
I.

ANT PARDAVIMO.
Namas del vienos familijos, 

ant viso loto, ant kampo prie 
No. 43G-438 E. Centre St. Alsi-

> A

szankito in “ Saules” ofisą.

VISOKIU GYVU KVIETKU.
Del voseiliu,
Viu ir 1.1. Teipgi 
ežiu kvietku. Pilkite pas mus.

John Luke
337 K. Mahanoy St. 

Mahanoy (’ity. Pa.

partijų, laidotu- 
gvyn angan-

(tf.)

Dubeltavas
Tikietas$4.00

IN 
GETTYSBURG 
Nedelioj 10 Mojaus

Speciuliszk** Exktirsinit Treina*

Irz Ryte
Shamokin................................. | :00

ML Carmel ................................. 1:1')
1:4'» 
4 : C» 

» p' > J 
I 5 

6: t : 
9:55

Ashland ..........................
Girardville
Shenandoah ........................
Mahanoy City.....................
Tamaqua.............................
Pribus in Gettyaburga

Grįžtant apleis Gettysbur 
5:45 ta pati diena iri virsz minėtas 
stacijas.

•I JI 
5:1

> DEDIKACIJA*
* Per
[, KNIGHTS of COLUMBUS

► Ant Readingo Geležinkelio

FARMOS! FARMOS!
-..Nepirkit žemiu prastu arba 

pusi ynose. Norinti apsigyventi 
ant geru žemiu ir tarpe 
tautos žmonių kur jau yra su

menesio 
. Juo 

a! lauk vt i gimi

Jei visos aszaros kurias isz- 
lieja naszles, naszlaicziai ir se
ni vyrai ir moterys, kuomet no 
tenka pinigu pragaisztingose 
kompanijose, butu supiltos iii 
viena vieta, Jungtinėse Valsty 
bose atsirastu kitas Didelis 
Drus'kos Ežeras. Pragaisztis in 
dedant piniuus in nesaugias 

sprensl i

Aszaru Ežeras 
maitinamas dole-

nykt u Ibedarbc ir Jungtines 
Valstybes pasidarytu geresne 
ir ven imu i* vieta.
.Kur saldus vanduo Bear Upes 
susilieja su Didžiojo Druskos 
Ežero kartu vandeni u, norą jo
kios žymes kuria butu galima 
atskirti „viena nuo kito. Taip- 
pat negalima atskirti saugaus 
ir naudingo invostmento nuo to 
kuriiiomi kompanijos tik spo

il* tik k'idiuoja. Geriausis būdas ap
saugoti savo ir szeimynos atei
ti, tai remtis ant szaltinio ku
ris yra saugus — ir tas szaKi
nis, tai
Valdžios t.’ertifikatai.

Jei indosi Savo uždirbtus ir 
sutaupytus pinigus in Valdžios 
'Taupymo Malkos, Taupymo 
žinosi kad savo pinigu nopili in 
Certifikatns ir Laisves Bonus, 
Aszaru Mares. —F.L.LS.

Nuomaras. *

d

pranyksta,

Diena 18 szio 
| iszvažiuoja in Lietuva p. 
jza- Szimanekis ;
nele-. ir paž\ 'lamus. Laimingos 
k e 11 < • 11 e >.

J iioza>
: m. Iik«»> >mai 

t o m o b i i i a n < 
nuvežtas in Ii 
lomobi Ii n>

1 (I

Juozas Paulonis, ‘29 mo 
In. i>z William Penu, nevedias, 

! likos užgriautas Potts kasyklo- 
<ia praeita Ketverge.
žmogus paliko dideliam buliu- 
<limia teveliąs,
I ris brolius.

Jaunas

dvi sese ros ir

i

lodant pinigus in 
kompanijas galima 
nuo szimto milijono pinigu ku
riu žmonos netenka kasmet 
szioj szaly bet szirdies skaus
mus, neturtą, ir nemalomiinus 
kurie tokie invest numini atne
sza sunku nusprensti.

Didvsai Druskos Ežeras ku
ris randasi Utah va 1st y liejo yra 
nuolatos maitinimas tyru van
deniu kuris* subėga nuo kalnu 
sniegui tirpstant. Bet tas ozo-

w'*» 111 *• <*«■ "mo'•**»^wW»RW«W«*MWW-**l**l*>***,**’*M|B

ras neturi jokio iszbegimo, ir 
(I e 1 >os ims s u t ra u k ia nt drėgnu
ma, to ežero vanduo darosi sū
resnis ir kartesnis, jr žmonoms 
net inkajnas.

T’aip-])al, ir 
vra nuolat
riais kuriuos szios szalips žmo
nes laupo, bet jeigu tik lie do 
loriai dusimą iszo su nosvęiko 
investmonlo vandenin, ju nau
da fi m žiliai 
belieka kartumas tiems, kurie
juos buvo uždirbo. Nei joks gy
vūnas negali gyventi Didžiaja
me Druskos Ežere, taip-pat ne
belieka jokios vilties ateieziai, 
praradus pinigus netikusiu in
vest meni u.

Jei tik maža dalis tu praras
tu pinigu.jnitu indota in nau
dinga invoslinenta 
ra i saugus,
džios Taupymo ir Laisves Bo- 

i mis, szi tauta pradėtu ūžti nau
ju industrijų judėjimais, pra 

*   « ... e.ic » m..»wi > .w..m.w- .w■■ i.ncewemmim.ni i ■■ .

VILKINIMAS
APGAVIKAS

nemalonesnio dalyko,

kuris tik-» 
pavyzdžiui. Val-

Jungtiniu Valstybių

Markes,

Skaitykite “Saule”

su

yra
todėl tratiname ta gera isz ko 
gal turėtume kokia tai nauda

Shakespeare' *

Į

■d

l

-J

I

I

I

I ‘I
■h

lį

1
! i

■Ii
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Jei vaikas turi nuomare, rei
ki a t u oja u s gyd yt o ja sza u k t i- - - 
ir jei jam pasakysi priežasti — 
jis groieziau atvyks, ir žinop ka 
su savim atsine.sz.ti. Jo lau
kiant, prirengk szilta mnudyne 
ir indek vaike. Vanduo turi Im
ti labai sziltas, bet ne taip 
karsztas kad galėtu uuszutinti.

Nėra
kitip kad vaikas turi nuomaru. 
Bile kada gali tas patikti tavo 
vaike ar kaimvnu ir todėl rei
kia žinoti (ka daryti tai nelai
mei isztikus. Tai nėra liga liet 
paprastai lik simtomas ligos.

Vaikuose dažnai labai mažas 
dalykas yra nuomaro priežasti
mi. Netinkamas valgis, iszgas- 
tis, 'skilvio neinalimas, sunkus 
dantų prasi kalimas ir kirmėlės 
dažniausiai būna priežastimis. 
Ligos sn karszczin užaugusios 
prasideda su drebuliu — bet 
vaikuose vietoj drebulio pasi
rodo nuomaras. Tvmai, szkar- 
lotina prasideda kartais 
nuomaru.

Pžaugiisinos inkstu liga i ’ 
sunkus gimdymas atnesza nuo
maru. Niekas kitas kaip gydy
tojas neturėtu mėginti nuoma
rą gydyti. Patentuoti vaistai

Tik tokius vaistus 
tegalima imti kuriuos gydyto 
jas pataria.

Kuomet užaugės gauna nuo
maru, visi iszsigasta. Pirmiau
siai ligoni reikia padėti tokioje 
vietojo kur jis negali sužeisti 
savos ar kitu. Geriausia vieta 
ant žemes. Augsztai nereikia 
guldyti, nes nuomarui tęsian
tis jis gali susiblokszti ant že
mos ir save sunkiai sužeisti.

Paskui reikia paliuosnoti vi
sus drabužius, ypacz apie kak
lą ir krutino, kad tuomi leidus 
jam liuosai kvėpuoti.

Keikia tomyti kaip ligone 
elgiasi, tai yra, žiūrėti kurios 
kimo dalys yra nuomaro apirh- 
los, kaip ilgai tas tęsiasi iryjs- 
ka pasakyti gydytojui kuomet 
jis ateis. Tuomi jis galės spręs
ti apie liga ir žinos kokius 
žingsnius imti ja gydant.

Dalvkai kuriuos neturėtum •r
daryti yra svarbesni negu tie, 
kuriuos turi darvti.

(1) Nemėgink ligonio atgai 
vinti pildamas vandeni ant 
burnos ir duodamas kvepinti 
ga i v i n a n cz i u s k v e pa lūs.

(2) Kuomet nuomaras tęsia
si, nemėgink burnos atidaryti, 
nes gali dantis iszlaužti. Vie
nok jei nuomaras nesustoja, ge
rai yra ka nors insprausti tarp 
dantų, kad tuomi neleidus lie
žuvio perkasti.

(3) Nemėgink duoti vaistu 
ir stimulant n ypatai kuri be 
žado, nes gali būti blogai, jei 
vaistai subėgs negeron vieton. 
\'aistai, kad but naudingi turi 
Imti inkvepuojami arba adata 
in leidžiami, ir tik gydytojas 
tai turi padaryti.

(4) Nemėgink ligonio per- 
greit ant kojų statvti; palauk

— F.L.I.S.

gydy t i. 
negelbsti.

i

f

Taniaglia, Pa.• >.) i j.aiuugua, ura. Kllll. S. J.
. .. i Nerimtas, kuris nesonei pribu- kei siizei'las an j '

nelaimėje ir likos]
g i» 

Slisimiiszc
trenksmas Imvo 

! k ns. jog J iirkevic/.iu 
') »er kiliga. I I
IVo 
ežio. 
Alabnrdo ir molores Jono Czo

! ba I oria ii'. Viso' >n I
Į n e m '
; I >ažnyc 
į
ka i'Z\ ažiavo in Mount (‘le 
mens. Mieli, ant g\ <I\ mo.

Nemim ieczi u 
įkas kliudąs neužilgio >taly.- 

ris Ims vienas 
zioje aplinkinėje ir j

Plan ii' 1

Ibi. lik
I ii rki'vieži us. •>. 
ei siižei-las an

ubui i. Jojo an 
s u k i 111, 

leip smar- 
i^zleke

I

. I
. . • 1 t

I’raeila >anvait<‘ alsimi |

vo apimli lid uviszka S.S. Pd - 
likos 

Pa., in 
para

Po\ \ loro ir 
perkeltas iii
Szv. Mikolo lietnviszka 
piję kur klebonavo knn. Matu
laitis.

parapijo, 
Easton,

/

t t

HESITATION
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•/I1

ii

■kF
1

Philadelphia, Pa.
1 si 11 s.

( ),1;’ 
Eivino Makobai-i stroljene, 1810 S. W ater ulv 

ežios, likos tomis dienomis isz- 
knr buvo 

dienas kad
! negalėjo užmokėti .‘k“>0 doleriu 
i bausmes už’ pad i ibi ma 
i kvort u inmi'-za i nes.
, džiaugsmu vela

laido! uve>
Kazimiero (lavono, Jnrgio

\’i>o- >n bažuyli 
pamalJoms Szv. Jurgio 
/.ioje.

P< < u a
i>z\ ažiavo

Martinai .1 no<lr<z 
in

I .id IIV i>Z
0

k 11
ian-1 u ?

I ka-zl uo
Ijau padare I Jei uviszkas 
tekias Lemiąs Navickas i.-z k’i- 
ladel lijo''. Narna-. sto>

I VO mima 
' puiki..:-

a | ii<‘ $.‘)l),( H H ).

\\’e-t (lak ui veži
I •

1 i>/Jeis puiku 
loterijo- o 
mo namo.

# i ll

I

i

leisią isz kalėjimo, 
uždaryta per 174

dvieju 
Motere su 

susi vienijo’ sn
Į ponkeis vaikuezeis. Vaikai isz
i niokslaines
i melde

*sZ leist n ant liiio>\ lie>.
ll( lo

Palmi ra, N. J. isz 
idant nmlere pa

*1 r »

\t4

žinos

arki tvarte

.Narna-.
' »s.

automobiliu
pelnas ei

Nellžilgio j 

ant !
a ui si nlv

pariiokavoti kiek lai pinigu

Duryea, Pa.
• pas Jurgi Jukas

nl|l kas likos pastatyta
kauci.ji

t Praeito Ket vergą, lai yra I ant slenksezio
(I diena Balandžio mirė Tarno 

, apie 
gyvendamas

*) 
' «>

i sZllls

ior>
J u-

l’alieije rado

pu>baczkius naminio alaus 
s po $1900

>s ir neteko aluezio.
- Ana diena mirė nuo na- 

minio alaus 'Tamoszius 1 lachel I 
i 40 metu, kuris sukrito nevvvas 

savo namo.

A m I rnszis 
amžiaus.

Ar kada sau
"IhZ • Jl-HF- irr n-r- ..• ■( «, • ' 'f ’ J. ' . •- , . 0 . .11 . j| • ||; |Į|

patrolinot nuo laiko; kada pirma karta paša- » • • • J , 7'c . *« • e eket jog invesite savo
0

Teip pasakėt

sticzedintiis pinigus?

bet niekad to nepadarote?

Nuo pirmos dienos nuo kada invesite savo 
. ar szeruspinigus in musu Preferred Stock’a 

jusu pinigai pradeda jumis uždirbti dauginus 
pinigu siekiant 7% už kiekviena doleri.

'lodei nesiduokite Vilkinimui APGAUTI • *jus isz szitu pinigu kurie jumis priklauso.
Lehigh Valley

Nedeline Ekskurcija in

PITTSBURGA

50 met u ;
po \o.:

JJli \\ . Coal nli. \ elioiiis sirgo;
gydėsi '

Isiuger hgimbuti-je Dauville,;NEDELIOJ, 10-TA MOJAUS

I

nuo kokio tai laiko ir
(leis
Pa. Paliko dideliam nuliudimia ' 

mot oria Elzbiet 
Aleksandra t hinienia

<r

LNVESTIKYTĘ savo suezedintus pinigus! 
Tada nereikės jumis remtis vien tik ant juso
algos ar uždarbio idant apdengti nekurtas 

$1000.00 investyti in musu Pre
ferred Stock’a 'atnesza jumis $17.50 kas tris 
menesius.

, iszkasczius.Dubeltavas 
Tikietas

Inkle Į 
i r ■.

iTikietui bus geri tik ant spccialiszko 
Luino važuojant iii ten ir grįžtant.

Apleis Mahanoy City 9:45 Subatos 
-nakti 9 Mojaus. Pribus in Pittsburga 
8;00 vai., Nedėlios ryte 10 Mojaus 
(Pennsylvania Geležinkelio stacijos.) 
Grįžtant specialiszkas treinas apleis 
Pittsburga 4:00 valanda popiet aųto- 

Įjant prie tu pat stacijų kaip ir važuo- 
{jant in lenais.

" jTikictus ir dauginus informaciiju ga- 
* . w » ■,,» “ < I 1 n A* (Alai > 4- T !•% S >1 « > w

tieji, kurie ji pažinojo,
guodojo ir mylėjo.

sa v o 
ria 
tris suims Alberta, Edwarda ir;

1 *2 mot u ad- 
Malianov ('it v isz.« • 

Shonadori.
Laidotuves atsilm\o Banedelio 
rvta su bažnytinėms apeigoms 

‘ " io
o malszau 

mvlint is

; Br<»nish>va.
i

irai gyveno
; kur iszvažiavo iii

savo
i

n. t

i ko) gydytojas ateis.

r

PENNSYLVANIA POWER
virsz 400 Lietuviu apsipilki!- Jurgio bažn\ežioje. \ eli 
siu nkos. Czia Liiduvei ūkiniu-'1,,s

•>kai turi 4 draugystes, 2 nnosa 
vas svetaines ir Bažnvczia.

isz Saginaw, Mieli, pirko uko 
JJ. Laukaitis isz DuBois, 
važinėjo po Rytinius st eitus ir 
nesurado patinkama uko. Su- 
gryžes namo pasiėmė P. Micke- 
vieze ir atvažiavo in musu ko
lonija kur abudu apsirinko po 
puikes vietas ir jiems labai pa
tiko musu krasztas. Todėl pa
tartina Lietuviam nevažiuot po 
nežinomus Krasztus. Jau 10 
metu kaip asz patarnauju Lie
tuviu visuomenei ukin pirki
me, toclęl ir szimet turiu labai 
geru barganu ant pardavimo. 
Mylinti ukin gyvenimą rtiel- 
dzin atsiszankti (m.J

.i ■ 

re.
1 * 11 ll

pavasari P. Žiikauckas

l’a?,

r

t

John A. Žemaitis
B. No. 1 Box 17

; Andruszis bu v 
budo žmogus savo v & LIGHT CO.

ANT PARDAVIMO.
L,,,...... . e

Brockway l’į tonu t roką s,

szeimynelia ir buvo geru tovii , 
del savo vaiku ir vvrn del mo- . 
toros, o

Lai silsisi 
amžinam atsilsi a.a. 'Tamoszius, 
o Dievas lai suramina nuliūdu
sia szcimvnolia. •

linui gauti ant Lehigh Valley dypti.

Railroad
«f Hm Black. EH«iM«nd

Railroad

Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.

3-czias 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-
I

centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart 
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris 
dirba ir csedina. Dėkite savo pinigus in szita Banką o
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa-
>1 * * "bdauginimu procento.

I

lazkirpkitc ir prisiuskite del pirkimo azerp arba del informacijos.

1 PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO. 
A V

9 1
Investment Dept. Allentown, Pa.

(Mark X in(] meeting your requirements)

«»
♦
1
♦

Pirkit szerus j 

no bile kokio 
82io8 kompa
nijos darbi
ninku, jie yra 
mus agentai, t 
arba prisius- j 

kite kuponą
o gausit pil
na apraszima

A

beveik kaip naujas, naudotas 
lik 400 myliu. Turi but parduo
tas. Kreipkitės in “Saules” 

(tf.)
Kreipkitės in 

ofisą.

F AKT AI KURIAS PRIVA
LOTE ŽINOTI.

11

[] PleftKO send mo free copy of booklet telling more about your 
Preferred Stock and the Company.

[] I wish to subscribe for ........ .. shares your Preferred Stock
at jirico of $100.00 and accrued dividend per share, 
bill to me showing axact amount duo.

[] I wish to subscribe for .......... shares your Preferred Stock
queasy Payment Plan of $10 per share and $10 per share 
per month until $100.00 and accrued dividend per share has

•

Preferred Stock and the Company. 
[] 1 wish to subscribe for

Send

t
' v Wi
1 J *

■ . '/ii'ąfn paid. . Įj|
[] Plodse ship..........shares your Preferred Stock at $100.00 nnd

uccrudcd dividend per share with draft attached through
Name of your Bank ' M *
Name:,..................
Street .................
Oity ••»••*••••««•«

................................................... . .................... .. ............ ................... ..... ■ ................................................ ,w.,^ ........... .

O

ai
............................ ■

t

f I
Turim depar
tamentakur 
norintiems 
parduoti sa
vo szerus, tai 
gauname del 
tokiu kupeziu 
kurie pirktu 
tuos szerus.

I*.

Doleris yra jnsn geriausias 
pnetelis. Mokslas yra galybe. 
Jeigu žinote kaip czodiiiti do
leri, jus visada galite turėti 
prietoliu. Jeigu reikalausite 
kokio t a voro kuri męs parduo
damo, ateikite o suezedinsite 
pinigu. Parduodamo visokiu 
reikalingu naminiu rakandu, 
geležiniu daigtu, klijdnku ir 
mažių karpetu, fonografu ir Lt.

L. WASGH (Yvaskevicxius)

Jeigu reikalausitė

Upholstering and Hardware.
1139 East Mahanoy St.

(Ant skersynea, 12-toi ulyezios) 
MAHANOY CITY. PA.
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