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SULAIKYTI VYRA NAMIE.

M/;
'f

Boston, Mass. — Kada palicije užklupo ant tūlo namo
South daliję, rado ant pecziaus
25 galonu samogonka. Ant užklausvmo moteres del ko teio
daro sake, buk tik tokiu budu
gali sulaikai savo vyra namie
vakarais ir nuo pragerimo vi
sos pedes. Kitam name teipgi
užtiko dideliu samogonka kur
motere aiszkino palicijai buk
verda munszaine ant veseilios
savo pažystamos. NepagiaĮlie
jo iszsikalbinejimai moterėliu;
palicije nuvožė samogonkas ir
juju locnininkes in kalėjimu.

TURĖJO SUTRUMPINT SA
VO PRAVARDE.
Washington, D.
— Leuieuszuieszessz.es Willihiminizzesst e i z z i i H u r r i zz i sst e i zz i i
x ra
Siamiszku knkorium ir muzi
kantu, kuris nesenei pribuvo
isz Siamo in San Franciska ir
dabar valdže ji mano nusiims!i
adgal isz kur pribuvo kaipo ne
geistinas ukesas sziam sklype.
Idant butu lengviau isztarti jo
jo pravarde sutrumpino ja ja
ant Leo. W. Hurst.

i

SZUNES IR KATES PRIE
ŽABTE PERSISKYRIMO.
New York. — William War
ner aplaike persiskyrimą nuo
savo paezios Ella, kada apsakė
sudžiui shVo priežirst ies, del ko
negidi ilginus gyventi su savo
prisiegelia. Kaltino jisai, buk
jojo paeziule visai apie ji nesi
rūpino, tiktai per visas dienas
glamonėjosi su 15 katėms ir
a sz t u on e i s sz u n i m i s. Ella teip
buvo užimta savo “mx lemais”
jog užmirszo kad turi vyra. To
buvo už daug Williamui ir nu
tarė, jog geriau kad atsikratys
nuo tokios bobos kuri tik myli
sziinis ir kates. Willimas su
džiui sake, kad nors ji teip gla
monėtu ir dažiurinet u kaip szuni, tai mielai butu pasilikęs na
mie. Gyveno drauge tik penkis
met u s.
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VALTIS SU RADIO APARATAIS.
Anglijos valdže iszdave paliepima, idunt kožnas pasažierinis laivas turėtu viena motoriniu valti su radio aparatu del
kožno deszimts kitu vuleziu laike gialbejimo
kada laivas
skenstu. I*aveikslus pm'stato viena isz tokiu vuleziu ant laivo
“Orbita.”
BJAURUS PASIELGIMAS
STUDENTU SU MER
GAITĖMS.
Whitt ier, (’alif. — Dvi mer
gaites isz Grammer mokslaines
pranesze policijai apie bjaurus
pasielgimus studentu.
si udent u. Pagal
juju iszpažinima tai dvideszimts du studentai subjaurino
ja i sės. Vienuolika isz juju Iikos arėszlavoti o Ii k ilsieji pa
bego. \raldže daro tolimesni ty
rinėjimą nemoraliszku pasielgirnų studentu mok'slainesia.
KUNIGAS JONAITIS PRA
LAIMĖJO BYLA.
Detroit, Mieli.
- - Kunigas
.Jurgis F. Jonaitis lietuviu Szv.
Petro parapijos klebonas, pra
Augszt uoliu
su
laimėjo byla su
(kurs augliszkai raiszos Aus
tin).
Kunigas Jonaiti.- buvo insipainiojus in moteriszkus žabangus ir del to turejo daug
nemalonumo. Bandvdamas atsipalaidoti isz t u žaangu jis
patraukė tieson Juoza Auksztuoli ir jo žmona, kaltindamas,
kad Aukszt uolis bandės DUS kriauši.i ji 1,000 doleriu.
Byla teisme tęsęsi keletą dieiszejo
ai kszten,
nu. T
......
Kardant
meiliszki •ant v kini, kokiu ku
nigas Jonaitis turėjo su ponia
Austin ’iene.
Nors skundėju puse dare \'isu pastangų, kad Auksztuolis
gautu kalėti už tariama bandy
p 1111 g 11
mu iszveržt i (extort )
isz kunigo Jonaiczio, bet tatai
nepavyko, ir kunigas byla pra
laimėjo.
— N.

NUPLAKĖ ANT SMERT SA
VO MOTERIA SU PLAK
TUKU.
Providence, R. I. — Viena
isz bjauriausiu žudinseziu kokada likos
papildyta
kia
Rhode Islande, papilde Aleksa
Koski, 50 metu, kuris savo mo
terį* nuplakė ant smert su plak
t tiku, už tai. kad, mole re atsisa
ko duoti jam penkis dolerius
ant pragerimo. Po tam Aleksa
perpjovė sau gerkle ir gyslas
raukusia , atsuko gaza ir kaimvnai rado a buklu negyvus.
Koskei buvo vedia tiktai viena
meta.
PERSZOVE SAVO GAS
PADINE.
Steubenville, t). — Kada 4(>
metu Jule Szoszczevisziene at
sisako mazgoti jo marszkinius,
burdingieris
Juozus Golovežius >4 met u teip insiuto jog
pagriebė revolveri perszove jai
pilvą. Dabar jis ilsisi kalejimo.
— V.
VYRAS TURTINGAS; MOTERE VARGSZE.
Detroit, Mich. — .xorints
Norint jo
sios vvras turi turto vertes ant
$60,000, bet jiji bn\’o priversta
.-.ziuruoti grindis hotelije idant
užsidirbti ant maisto ir apsiredymo. Teip kalbėjo savo užmeMrs. Virginie De
tinejime
Vuist, paduodama inneszima in
suda ant persiskyrimo nuo sa
vo vyro Alfonso. Porele apsivede 21 Decembeuo 1921 o negvvena su savim nuo 10 Februariaus 1922. Sudže paliepė vy
rui mokėti savo paežiai po 100
doleriu ant menesio.

NUBODO JAM LIUOSYBE >
SUGRYŽO ADGAL IN
KALĖJIMĄ.
.Jackson, Mieli. — Silvestras
Thornburg, kuris likos nuteis
tas ant viso gyvasezio in kalė
jimu, 1)01 isz kurio pasisekė
jam iszbegti, ir per szcszis me
tus slapstosi nuo teisingystes,
nubodo jam laisve ir ana 'diena
atejas in kalėjimu pasidavė ve
la po jojo globa.
Sake jisai, buk nuo laiko, ka
da pabėgo 1918 mete, keliavo
po visa Amerika, paskiausia
pergyveno Coloradoje, bet jam
KABOJO GALVA ŽEMYN
savžine nedavinėjo ramybes ir
PER 15 VALANDAS.
VĖŽIO LIGA PAIMA 125,000
geriau sėdėti kalėjime ne kaip
Aszt uoGreensburg, Pa. KAS METAS.
būti jeszkomas kaip kokis žvė ui u metu James Mcllvaine, ku
Nėw York. — Dr. Francis
ris.
ris dingo isz namu per penkio
Wood, -direktoris instituto ty
lika
valanda,
likos
surastas
per
KIEK CZIONAIS RANDASI
rinėjimo vėžio liga, prie unisavo draugus, kabojant medije
JAPONU.
versite!o (’olumbia, ant susigalva žemyn, nes lipdamas že
Ja po- myn koja insipainiojo in sza- rinkimo daktaru ir k it u, apWashington, D.
niszkas nžrnbežinis bjuras pra- kas ir teip kabojo per visa ta rei'szke, buk Amerike kas me
tas mirszta nuo vėžio ligos 125
ncsza buk Suv. Valstijosia, 11alaika.
t ukstaneziai žmoni
žmoniųu isz ko
vajoi, Filipinuosia ir Guamo
randais i 262,785 Japonu. Pa- SAMOGONKA TRUKO; MO žmonije turi metines bledes ant
TERE UŽMUSZTA.
625 milijonus doleriu. Sako ji
cziuosia Suv. Valst. randasi viNew York. — Pagal palicijos sai, buk isz tojo'skaitliaus ga
no 131,.!»)/; Havajoi 123,036;
Filipinuosia ir Guame 8,390. tyrinėjimą, tai viena motere li lima butu iszgialbet 15,000
Kinuosia yra 224, 753 o Man- kos užmiiHZta o keturios ypatos y pat u kas metas, jeigu tuojaus
džiurijoi 179, 484. South Ame- sužeistos, kada truko 50 galo pradėtu gydytis kada toji liga
rike 55,333; Europoje 3,804 ar nu samogonka name Bronkse. apsi.reiszkia pas žmogų.
ba viso gyvena užrnbežije 594,- Užmuszta motere vra Mrs. JenMoskva. — Generolas Bo
nie Barkin, o josios vyras ir
681 — moterių 248,817.
Pagal žinunus, tai czionais trys kiti žmonis randasi ligon- ris Savinkov, didelis priesziAmerike gyvena daugiau Ja bnteje. Drūtis okspllozijos isz- nin'kaš bolszevi'ku, papilde ®avlangus ir 20 szeimy- žudinsta szokdamas isz penkto
ponu ne kaip Japoniszka val kule• visus
i
ii
ii
*^1*
*
*
ii**
n*
dže njwikaito, nes daugelis pri- nu iszbego laukan kada ugnis laipsnio isz kalėjimo no kaip
kentotie kalėjimo.
apėmė narna po eksplozijai.
Jbuvp slaptingu budu.
)
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INFLUENZA APDOVANOJO
MERGAITIA NEPAPRASTA
GALYBIA.
Rymas. - Pasveikus nuo inI’luen/^os,
szesziolikos metu
l'hnma Abaraglia isz ()rt ona,
likos apdovanota nepaprasta
galybių. Norints sziadien mer
gaite yra sveika, bet lankei |>apuola in nuomari, po tam pra
sideda aplinkui josios nepap
rasti balade įimai, o žmonis
mato kaip stiklai ant stalo szo
kineja kazoku, puodai ir toriel
kos teipgi nepastovi
mnlszei
ant lent tvn i u.
Mergaite sako, buk ji j i ran
dusi po galybių dvyleka deivių
o ji ji yra try lėk ta. Senoviszki
apsakymai žmonių paduoda,
buk deives kitados susirinkdavo prie szulinio Szv. Katres,
ant lanko Orioną prie kurio
mergaite nueina, o kada sugryžta prasideda nepaprast i
perstatymai.
Mergaite gali
inspeti kiek taja diena atsilan
kys pas jaja žmohiu ir žino ko
vra ir kas rytoj
kia valanda yra
atsitiks.

IRLANDIJOI SURADO
KIRMELIA.
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VIENATINIS ŽEGLINIS LAIVAS DĖDĖS ŠAMO.
Sztai yra laivas Newport, kuris vra vienatiniu žegliniu
laivu prigulint is prie Suv. Valstijų ir \ ra naudojamas del lavinimo Amerikoniszkti aficieriu.
-

Žinia apie papildyta žudiil
sta greitai dačjo in ausis val
džios, kuri visus arosztavojo
iszskiriant Andriaus, kuris mi
re du metai adgal. Pravardes
Vengro nedažinota ir gal neži

0 GAL NUO MALDOS
INK AITO?.
Varnupiai, Padovinio vai. —
Pas mus nesenai invyko 3 gar
sus a t si t i k ima i: 1. J a u n i mas
iižsipirkes miszias pasimeldė,
pasigiedojo, persig(»re ir susimusze, kad net kaikiiriuos iii
Marijampolės ligonine reikėjo
gabenti. 2. Pas Mažeika po intekme “
“blaivvbes
blaivvbes ” iszkilo karas ir “sveeziai ’’ pasidaline in
dvi partijas l»ekovodami beveik namus sugriovė 3. Be va
žiuojant laike vestuvių sustojo
ties vienu ūkininku, iszlipo isz
vežimu, sutupi* po langais ir
uždainavo: “ Mocziute szirdele
deg žibin i, pagavau asz blusa
kaip szipuli...” uoku iki austi.

I

apvožė po Neapoliu Pompėja ir
Rvma.
Laiko keliones per mares,
Amerikoniszki pelegrimai su
dėjo 33 tukstanezius doleriu,
kurjuos padovanos Popiežiui
kaipo szvontanotre auka!
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Dubliu. Irlandije. —- I *01'81gando gy veil tojai szio sklypo
kada surado ana diena aplinŽUDINSTOS NEGALIMA UOS ka loki nužudė kaimuoeziai
lineja miesto maža kirmelaitia
isz < >kiiiiovo.
dvieju nedu ilgio. Žinoma vra UŽSLĖPTI —TURI ISZVisus sūdąs nubaudė ant 20
EITI IN VIRSZU.
visiems .jog Irlandijoi nesiran
Varszava. — Priežodis sako t metu kalėjime prie sunkaus
da jokiu kirmėlių nuo kada
% i
buk kruvino plotino laikas darbo.
Szv. Patrikas jeises iszgujo isz
ATRADO SENOVISZKA
lenais. — Dabar Airisziu neži nenuplaus.” l)v\ leka metu ad
SKARBA.
no ka daryti, nes kito Patriko gal iii kainui t tkunieva atoje
Rymas. — Simeonas Angelo
kokis tai keliaunantis vengras
vargei suras.
su pundu ant pecziu. Karcze- gyvenantis (litta, provincijoi
NUŽUDĖ IR SUKAPOJO
moje pradėjo rodyt savo tavo- Abruzzi, sūdydamas rožių krū
JAUNA MERGAITE.
mą prie namo, spatas pataikė
ra del susirinkusiu.
London. — U’omis dienomis
Tame atėjo in karezema ku- ant akmens, kada ji pakele, raeina teismas Normano Thome,
|varini
radonigas Petras Gula, rinkdamas
i
’ • I
1*1puodą • kuriame
• *
*11*
kuris nužudė, patogia 19 metu
pinigus ant atnaujinimo vieti ši daugeli bronziniu ir sidabri
Elzbieta Cameron, Tasai ižnes bažnytel(‘s. Kiek kas ižga- niu Rymiszku pinigu.
gama prikalbino mergina ant
Badai ant tosios vietos kita
lejo liek aukavo. Vengras, bū
savo fanuos, kuria baisei sužadamas dievobaimingu žmogum dos stovėjo pagoniszkas maldgejo, po tam sukapojo ant
teipgi norėjo nukaut, bet netu namis ir laikas nuo laiko, žmo
szmoteliu ir užkasė visztinvS
rėjo smulkiu pinigu, Kaimuo- nis surasdavo senoviszkas užežioje.
ežiai nusistebėjo labai, kajla liekas. Angelos radvnis susiLaike teismo prisigrūdo in
Vengras atidarė
at idare maszna kuri dėjo isz 3060 bronziniu ir 158
soda žiopliu — ypatingai mo
buvo iszkimszta su szimt-rub- sidabriniu pinigu, sverenti 94
terių, kad prie duriu kilo mulinems bnmaszkoms.
Kada kilogramus. Ant pinigu randa
szei terp bobų, pesze viena kivengras užriszo savo pundą ir si paveikslas su dviems veidais
tai plaukus, daužė parasonyketino iszeiti ISZ
isz karezemos paeinanti nuo pirmutiniu metu
kus ir draskė veidus, idant
priėjo prie jojo viet inis gaspa- rymiszkos vieszpatystes, kada
gautis iii vidų iszgirsti apie
doris Jonas Rosi k, užkviesda- tai atsibuvimo Puniszkos kabaisia žudinsta.
mas ji ant nakvynes pas save. ,res.
vra geram padėji
Pinigai yra
ANGLU OI GIMDIMAI
Vengras su mielu noru priėmė
SUSIMAŽINO.
pakvietimą užsidėjo pundą ant me. Valdže pasiėmė radini in
London. —
Praeita meta pecziu ir nuėjo pas Rosika ir muzeju, apdovanodama ngan sei
Angela už su rady ma tojo senoAnglijoi ir West falijoi gimė daugiau isz ten ueiszejo.
tiktai 730,286 vaiku, mažiau
Kada gaspadoriaus užklau- viszko skarbo.
nekaip daugeli melu adgal. o st a kur dingo vengras, tai at- DVYLEKA APASZTALAI
SUSTRAIKAV0.
isz tojo skaitliaus apie 55 tnk- sake, kad nenorėjo pas ji nak
staneziai mirė.
Apsiveklimu vot iszeidamas naktije.
Praga. — Dvyleka senuku,
buvo 206,024 konia 4000 dauPraslinko metai. Apie pake- kurie būna paskirti kas nietas
giauno kaip užpraeita meta.
levinga. vengrą žmonis užmir- kaipo “ d v v lek a apasztalai ”
ŽUDINTOJAS GYVŲJŲ IR szo. I*o teisybei, laike ežistini- ceremonijoi mazgojimo kojų
PLESZIKAS NUMIRUSIU. mo prūdo, surado kaulus )<o]$io K rumune sustraikavo. Juju už
siėmimu buvo mazgojimas ko
Bruksela. — Isz Luksenber- tai žmogaus, bet niekas
go. danesza, buk lenais likos ne kad tai butu kaukū dingu jų pelegrimams, bet kada baž
nytine valdže nenorėjo jiems
suimtas 26 metu g ra būrius sio vengro.
Sztai laike praėjusiu Velv- pakelti mokesti nuo 15 lyg 25
Brix kuris insimylejo in pa
ežiu suvo draugo *Monrillo ir ku, tikra Rosiko sesuo tojo ga- centu už nnmazgojima kojų,
nutarė ja ja sau prisisavint spadoriaus, Viktorijų Klepac- senukai iszejo ant st raiko
kieno, kada buvo gerai užsi- 450 AMERIKONISZKU PELper uužudinima josios vyro.
Nakties laike, kada gerai trauk as, iszpažino savo kumu- GRIMU PRIBUVO IN RYMA
Neapolus, Italije. — 450
prigirdo savo dranga, nuvedė tei, buk kaulai surasti pru.de
ant kapiniu, kur ji gerai sumu- buvo tai dingusio vengro kuris Amerikoniszku pelgremu, dau
sze ir iinmete
n met e in gilia bala. nakvojo pas josios broli. Gns- giausia isz Filadelfijos diecezi
Skenstantis greitai iszšipagi- padoriui tojo žudinstojo jirigel- jos, po vadovysta biskupo Tisriojo ir po sunkiam darbui pa bejo kaimynai Andrius ir Vla cber, atplaukė in czionais ant
siseko iszsigolbet isz balos, bet das Jerznakai, kurio prinszo laivo Ohio. Visi buvo pasvei
akmeni ant lavono, nutraukė kinti per kardinolu Daugherty
apie tai nopraneszo palicijoi.
Bet taji atsitikima mate liu- prie prūdo ir paskandino. Ta kuris speeialiszJ<ai pribuvo in
tarno tyksle.
įlintojas kuris pranesze palici- vom ir pinigais pasidalino vi Ryma tame
Sveczius

jai, kuri arosztavojo graboriu
drauge su paezia Monrolo, o
kada padare pas ji krata, rado
daugeli visokiu auksiniu daly
ku ir drapanų,įkuriuos graborius apipleszdt|vo įtuo palaido
tu numirėliu p^r daugeli metu.

ISZ LIETUVOS

Isz BalanMarijampole.
džio IK in 19 d. įsakas Kotleris
22 motu amžiaus, ggvven. Dailvdzin gatv. Nr. 4, baigės Marijamp. Realine gimnaz., apie
2-ra vai. nakties iszgere acto
esencijos.
Jam prieszinantis
pagelba, su policijos
duoti
tapo nugabentas
prievarta
Miesto ligoninėn. Pagelba duo
ti buvo pervelu. Kankinęsis iki
4 vai. vakaro, pasimirė. Zudymosi priežastis esanti nepasi
tenkinimas savo likimu: buk
buvęs persekiojamas kaip akaktyvus komunistas ir be to,
turėjo būti jam teisinas už po
litika. Ir to
.jiegftJecUmui*
pergyveni i — nusinuodyjo. ,
Pirmadieni isz miesto ligoni i
nes savo bnv. draugu neszamas
ir dideles žmonių minios nuly- »
dėtas in žydu kapines.
r
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MERGINU TAMSUMAS.
Kaip biržietos.
Biržai. —
taip ir apylinkes
kaimietes
merginos, Dieve gink, nenusipirks nei laikraszczio, nei nau
dingos knygutes. Isz tolo dre
ba : pinigu gaila, Bet pinigus
atiduoti kokiems apgavikams
joms negaila. Biržuose tūla mo
teris neblogai gyvena, nes ji
pasipelno isz tamsiu merginu,
norineziu izsteketi, pardavinė
dama joms vaistus, kuriais buk ’
tai galima prisivilioti vaikinai.
Merginos tai apgavike už van
dens buteluką mokėdavo net
po penkiolika litu. Bet kai tik
apie tai sužinojo policija, tuoj
isz tos apgavikes atėmė ‘‘stebuklingus vaisius,” o ja paežiu
patraukė teismo atsakomybėn.
Nors ta istorija yra labai juo
kinga, bet visgi liūdna, kad
dar Lietuvoje yra tokiu kvailu
merginu.

PASZELO NETIK JAUNI
BET IR SENI
Puszalotas. — Dvkuneliu
kaime, Vasario 23 pas A. J.
buvo vestuves. Parvažiavę isz
szliubo parsivežė degtines ir
tiek gero, kad vos begalėjo pa
stovėti. Net ir merginos gulėjo
skrsai lova be sijonu ir nežiną,
k a daro. Net vede v vra i vaikosi
po girta publika inerginas, kurios buvo uetaip girtos!
Tai
vienas isz negražiausiu pavyz
džiu, turbūt, visoje Lietuvoje.

GERAS BIZNIS.
Marijampole. — Balandžio
21 d. pil. Babarskis buvo pastebetas mainant 50 dol. pada
rytus isz 5 dol. Tardymas pa
rode, jog jis ta banknotu gavo
isz taip vadinamo Amerikono
Šato, gyv. Obelinėje Szumsku
valsez. Policija imasi
galutinai iszaiszkinti ir kalti11111 Iv J)
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Snv. Valstijų iždas rengėsi
ANT PARDAVIMO.
KLEBONIJOI.
mato, kad jos netoli jo, jis moto
ant atspaudinimo 2,000,000,000
kupka* pasidaro toks didelis
kupka>
Namas ant vięnojB familijos, Kunigas:— O koki varda
nauju bumaszku, kurias pra
kalnai kad raganos negalėjo
dės spandyt 1 diena Julajaus.
pei'liptio! Tuojaus jos griebė 9 ruimai, szilmna, maudykles, duosite savo dukreliaii
Bnmaszkos bus drūtesnes ir isz
Motina: — Tegul prabaszteSURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS po spata ir per kaina persikase szviesa ir kiti intaisymai. LoAteiifa vaikai iu parapine geresnes popieros. Darbas ke
skyle; vėl beveik paveja J u r tas 200 pėdu ilgio per 25 pėdu iis užrasw Szimi.
mokslaine, sėda in lonka*s, mi- pina būti atliktas iii laika vienu
gilti. Jurgutis mete szepeti, to ploczio. Namas randasi po No.
Kunigas: — Ar tu isz proto
Daugelis apsigy venaneziu
uiszka mato, jug uekurie vai- menesio,
kia pasidaro didele giria ir tan 350 E. Union St. Tamaqua, Pa. i'szejai, ar ka? Tokio vardo ne
APIE RAGANAS IR
Amerikoje žmonių kurie laukia
(39 galiu duoti. Tai kvailybe, tai
ki, kad raganos negalėjo per- Kreipki!es ant vietos.
kai svyruoju, kiti deda galvuRAGANIUS.
Suv. Valstijosia randasi 27 atvykimo draugu arba giminiu
tęs ant lunku, o akys
rodos
lystic! Griebėsi tuojaus už kii
be vardas.
e’
migla aptrauktos, neklauso ka milijonai ĮM’otestonisz.kos jau- isz Europos, negali suprast i ko Po keletui sanvaieziu'ragana viu ir prasikirto sau kelia ir
ANT PARDAVIMO
Motina: — O gal jegamasteli
atvykti
tuoj
jio
negali
jiems miniszkos kalbu tiktai nuomenes žemiau dvideszimts del
One Step arba nors Tango ba
vėl szauJvia: “<Jiirguti, lurguti4 vela netoli Jurguczio. Jurgutis
penkių metu kurie nepriguli Amerikon, ir kas darosi su iszkiszk pirsztuka, pažiūrėsiu mete abrusa, ir tokia pasidarė
Puikus dideli namai* ant asz noretau, idant mano dtrkresvyruoju rodos girti.
Miniszka ateina ir klauso: prie nedeliniu ipokslainiu ir Amerikos konsulinis kad jiems ar riebus!” Jurgutis inpjove didele upe. Raganos, neturėda dvieju familijn, po No. 401 ii le turėtu nuo mažens ka tokio
4 4
Kas jum atsitiko? Ar serga- neaplaikineja jokio tikejimisz- neiszduoda vizų. Buvo pasaky sau in pirszta ! pagali iszkruvi- mos ka daryt, insibrido iki su 403 W. Mahanoy Avė •» pri« naujo. **
ta norintiems atvažiuoti kad no ir iszkiszo: Ragana truputi binei ir sako: “gerk, subin > kampo.
te, armeiniegojute J” Pasilenkė ko mokslo,
Katalikiszkos jaunuomenes jie turi laukti meta arba kelis nusidžiaugė, pamaezius riebes vandeni! geirk, subin* vande
Fr. J. Sklera,
pauostė o ežiu isz vaiko lupu
401 W. Mahanoy Avė •>
duodasi jaust smarve munszai- vra 8,676,000 žemiau d vide* motus pakol ju praszyinas del ni, bet vis penejo tolinus nesz- ni!’* ir teip abidvi prigėrė.
(tf)
Mabanoy City. Pa
I'ohaus hub
nes. Vaikai ne serga, iszsimie- szimts pirmu metu. Isz tojo imigracijos vizos bus svarsty (lama jam rieszutns, uogas ir
X
Aim.. hnlAį------- h.----- -------------------------------skaitliaus 1,870,000 lankosi in tus. Imigrantai tuoj giminėms k a tik galėjo. Vėl po keletui
goje, tiktai girti!
“Ar gerete arielka.* — už Katalikiszkas mokslaines o G,- Amerikoje pranesza, kad jiems sanvnicziu ragana nori žinot,
806,000 lankosi in pu bli kilios buvo pasakyta laukti, ir gimi ar riebus. Atėjus pas Jurguti
klausė vaiku miniszka.
nes mano kad gal svetimu val sako: Jurgnti, iszkiszk pirsz
Mes negerem arielkos atsi- mokslaines.
džia arba koki asmenys sulaiko tuka, pažiūrėsiu, ar riebus!
liepe keli balselei, — Tai ne
Kaip laikraszcziai pranesza, imigranto ai važiavimu, bet da Jurgutis iszkiszo tikra savo
arielka, ba tai musu mama pati
tai badai Skrantono diecezijos lykai visai kitaip stovi.
iszverda namie!
pirszta; ragana pažiurėjo, kad
biskupas Hobanas iszleido juo Naujas imigracijos instaty- iau r ie bok a s, bet szere toliau,
Paprasta istorije ar ne!
Mama verda munszaine. Da kinga insakyma, uždrausda mas paskiria kiek isz kiekvie idant da daugiau nusipenėtu.
li josios atiduoda kaiminkoms, mas kunigams važinėti su au- nos szalies imigrantu bus in- Vela Jurguczio klausia: “Jur
4
kurios nemoka daryti “ szto- tomobileis, nes kaip biskupas leidžiama in Suvienytas Vai s- guti, iszkiszk pirszta, pažiūrė
po,** dali parduoda, o likusi ge- tvirtina, tas tik dvasiszkuosius tybes ir kiekvienoje szalyje siu, ar riebus!” Jurgutis iszki
pagadina. Gal tame ir teisybe, Europoje randasi daug dau szo morkva. Ragana nusidžiau
re tėvas, mamyte ir vaikai.
Tėvai apsigauna lygiai. — liet kunigams automobilius yra giau norineziu vykti negu pa gė, kad jau labai, intakes, iu sa
Juk tai ne jokia trucizna, tai reikalingas del greito nuvažia- skirtai skaitlius.
vo dukterį sako: “asz einu in
Sunku gauti tikras skait ly giria, o tu likie namieje, pecziu
gvarairtytas naminis iszdirbi- vimo pas ligoni ar ant vietos
padarytas su vi- nelaimes kur kunigas yra grei- nos norineziu gauti Amerikos gerai prikuryk, Jurgucziui
mas,” tankai
i
sokeis maiszymais — sako tė tai pareikalaujemas. Bet neku imigracijos vizų, bet sekantis liepkie ant kraszto pecziaus at
vai. Sveika vaikams truputi riu dvasiszkioji isz automobi- straipsnis apie invairias szalis sisėst ie ir tu ji instumk in pe
ibZgiart, nes apsaugoja juos liaus kaip kada už daug pasi yra vėliausias. Imtas nuo ra cziu, mesa jo pasteliuokie, kad
portu kvotos kontroles ofieie- asz parėjus jau rasezia viską
nuo szalczio, užsiszaldimo ir naudoja....
rin (Amerikos konsolių, kurie pataisyta!’” Ragana iszojo, o
viduriu ligų. Ir toji rūpestinga
prižiūri kvotas) minėtu szaliu: duktė liko Jurguti keptie. At
motina duoda vaikams t a ja
Czekoslovakijoj, ‘10,000 žmo vožė Jurgnti isz po kubilo ir
trucizna, eina iu mokslainia
nių eme žingsnius vykti in Su liepe sestie ant prižedos; Jur
pusgirti, svyruodami ir snauvienytas Valstybes, bet tos sza- gutis atsisėdo ir kojas in anga
dže laike mokslo, nes alkoho
lies metine kvota yra 3,073. Su- atrėmė; szita bando slumL nelius juos apmarino...
Girardville, Pa. f Seredos ry )1 V
? n(r dabartiniu aplinkybių vė ga li: “Tu negerai sėdi, sako
Baisu! Patys tėvai trucina
ta atsibuvo laidotuves a.a. Jo liausi praszytojai turės laukti
K
I
>avo vaikus!
mergiszcze.
“
r
1
’
ai
tu
man
pa
r
o
vus Aranaviczienes su bažnv- apie 13 metu pakol ju praszyy
Girdimas vaiku “munszaidyk,
tai
asz
žinosiu!
”
Mergisz!
tinenis apeigomis Szv. Juozapo
svarstyti. Vengrijos cze atsisėdo ir kojų neatreme:
ne’* norints savo iszdirbimo bažnyczioje. K nu. Kaulakis isz mai bus svarstyti,
4
metine kvota yra 473, bet turi 4 4 tai sziteip!” Jurgutis ome ja
kad ir butu geria uses” yra
Filadelfijos laike gailos pamal 60,000 praszytoju, sulyg tos
prasikaltimu, Alkoholius sudas. Daugelis žmonių daly buvo szalies dabartines kvotos ims ir in pecziu instume! Iszkepo
laiko vaikus nuo augimo,'nugerai, pastoliavo moša gardžoi,
laidotuvesia.
atvažiuoti.
127 metus visiems
silpnina protą, žodžiu, padaro
o galva dailei iszszukavo, nu
Italijos
padėtis
irgi
panaszus.
isz vaiko moraliszka ir fiziszka
Archbald-Eynon, Pa. — Dar Jos kvota yra 3,845, bet pra- prausė ir po patalais paguldė;
bjaurybių pakol ji i n st ūmi a iii
bai eina grai szioje aplinkinė szyinu turi iki 300,000. Rusija pats nuėjės in pagiri ir iu me
T
”
*<<<*' '
'T
;
kapa. Munszaine, norints ir na
je, sulaukus pavasario žmone- su kvota iszf 2,248 turi 100,00!) di i n) i po. Pa rojus raganos rado
i f 0 W *'*
* t / r*
minio darbo, kad ir geriausia
mesa pastelįuota , sau gardžei ’
liai
ir
pradėjo
linksmintis.
praszytoju. Rumunijos kvota pavalgė
padirbtas, turi savije trucinanriubeles prisisrėbė;
— Diena 26 Balandžio, at yra 603, praszytoju yra 30,000,
ti aliejų ” fuzie, ’ * o tik tada taužsimano jos vandens, einu vie
sibuvo
czionais
parapinis
ba

ims apie 50 motu visiems gauti na, uzbona pasiėmus, parneszt.
sai fuzelis dingsta, kada alko
holius pastovi baczkoje kelioli lius ant kurio radosi pusėtinai imigracijos vizas. Lenkijos Prisisėmę isz sznlihio, noszasi
žmonelių. Ant nelaimes; kada kvota v ra 5,982, praszytoju
ka metu, aliejus insisemia in
pakauszei nekuriu- už daug in- 75,000, vėliausi prAszytojai tu namon ir teip sau dainuoju:
medi ir arielka buna ežy st a.
szilo, kilo bolszevikiszkas ne rės laukti 12 metu.
M Pusi valgiau Jurguczio mesejisai laiko puse to “garadžio” tuseziu. Beabejones
Ar
Sunku tikėti, idant atsirastu supratimas terp parapijom! ir
les,
atsigėriau
sriubeles!
1
”
Tik
Lietuvos kvota yra 344, o
tokia Lietuviszka motina, kuri kunigo jog net klebonijos lan norineziu atvažiuoti isZbaigtu terkszt uzbonas ir suaimusze;
ne! Jisai tuojaus pasirūpina parandavoti kita puse 10''
žinodama apie baisia pasek gus iždauže. Biskupas llobana8 sekaneziu suvirsz 40 metu kvo ragana nuėjo narnom Kita ra
“garadžiaus” idant apiaikyti isz jo pelną.
mių fuzelio, girdytu savo kū ir dagirdo apie ta 4 4 meilinga tas. Yra szaliu kuriu padėtis gana, pasiėmus uzbona, eina
diki naminiu. Yra tai motinos pokyliu. ’ *
yra geresnis. Vokietijos kvota vandens; prisisomus vandens ir
neturinezios supratimo, nesuMes visi gal neturime “garadžiu” kad atnesztu mumis
yra 51,227, Balandžio 1, 1925, teip eidama namon gieda: “ paprantanezios baisaus nuskriauBaltimore, Md. — Tulns 62,700 žmonių prasze vizų. si valgiau Jurguczio mosčios
pelną, bet vi—gi turime sziek-tiek pinigo, arba galime
dimo, koki daro savo vaikams. žmogelis V. R., kuris nuo pat Szvedijos k voltą yra 9,561 bet aįsigeria u sriubeles, terkszt
ir ju suezedinti. ir tie suezedinti pinigai gal but pri
rohibicijos invedimo sunkia norineziu vykti Amerikon yra uzbonas isz ranku ir susimuDel visu szeimynu sakome,
‘
-4 •
linksma skystimėli, isz ko da- 20,000.
sze!
Jurgutis
medijo
sėdėda
versti prie darbo idant dauginus pinigu uždirbtu, teip
idant aiszkintu savo kaimy44.
rosi ne tik sau pra gyvenimą,
Jugoolavijos metine kvota mas sako: atsivalgci dukreles
naras, kokia skriauda daro, bet dar insigijo nameli ir forlygiai
jeigu
turėtum
“
garadžiu
”
del
parandavojimo.
*
- - - u?
mėseles,
atsigėrei
sriubeles!
yra
671,
bet
tik
500
žmonių
trucindami mažiulelius arielka duka, sziomis dienomis gavo
prasze vizų. Jugoslavijos val Pakelia ragana galva auksztyn
savo iszdirbystes!
90 dienu “vakaciju.” Vienok džia neduoda pasportn imi žiuri, kad Jurgutis sėdi medijo.
Spa-tibas paversti savo pinigas prie darbo yra. reikia
tuomi nenusiminė ir iszvažiuo- grantams kuriu inleidimas abe- Parėjus namon, einu pabudyt
Vienas sportelis norėdamas damas ant vakaciju savo drau
juos investyti ir spasabas investinimo yra per pirkimą
mergaite; atklbja patalus, iszjotas.
iszbamlyti
tūlo
senuko
iszmin•r
gams pasakė: “gali jie mane
t i uždavė jam szitoki klausy aresztuoti, gali ir iu džela so Nekuriu imigrantai priguli sigando, kada pamate tik mer
prie ” preferred class y > ir su- gaites gai va. Susitarė Jurga t i
mą :
dinti, bet tukstaneziu isz ma
Ivg dabartinio instatymo tas isz medžio iszimt ir nužudyt.
Kuom skiresi szuo nuo žmo nes jau neatims.” Ir tiesa!
“neiszteke- Pasiėmė kirvius eina medi, kur
gaus?
Tūlas žmogelis J. J., gyva- inirna sek-anezius:
juslus vaikus neturinezius 2.1. Jurgutis tupi, kirst. Bekertant
Tuom, atsake senelis - jog
naszlis, nežinia kokiu priežasszuo loja ant nepažystamu, o ežiu delei užsigeidė pasimatyti metu, tęva, motina, vyra arba atbėga zuikis, sako: “judvi pa
žmogus loja ant geru savo suszv. Petru; o kad priskubin žmona Suvienytu Valstybių- pi- ilsite, kolei iiukirsito; duoki1
man, asz truputi pakirtesiu, o
lieczio,
kuris
sulaukės
21
me

prieteliu.
ti savo Dasmatyma, panaudojo
Argi neiszmintingas atsaky skustuvą, nuo kurio vienok dar tus arba daugiuuh; patyrusius judvi pasilsekit!” Raganos pa- '
mas senelio? Kiek tai žmonių iszliko gyva3 ir dabar miesto ūkininkus, ju žmonas ir nepil- silsint užsnūdo; zuikis kaip
panaszoi daro ant tuju, kurie ligoninėj laukia kada Szv. Pe nameezius vaikus jeigu su jais kerta, vis peneze in medi* aszarba pas juos valiuoja. Yra ki monim in akmeni, ir teip visas
jiems gerai daro, ‘prigialbsti tras paszauks pasimatymui.
grupe imigrantu kuri gali aszmenis iszmusze, apdergė .
visokiosia nelaimėsiu, susZelpc
-- v?’ ta
važiuoti Amerikonu ir nepri- kirvi ir pats nubėgo. Raganos
visame o atsimoka lojimu.
Itzktrpkitc ir priduskita de! pirkimo szeru arba del informacijos.
rado kirvi, apdergta, nusivalė,
Chicago. — Gcg. 10. Bernice skaityta prie kvotos. Tai yra pasiasztrino, kerta vėl. Atbėga
Ana diena redaktores buvo Žalimione, |M> tėvais Martyko- Suvienytu Valstybių piliecziu
PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO.
lapute,
sako:
duokit
man
trum

aut draugiszko susirinkimo niute, 25 metu amžiaus, vakar kurie czionais gyvena, neiszteInvestment Dept. Allentown, Pa.
puti
pakirto!,
o
judvi
pasilsė

Shenadorije. Vienas isz džiovy- vakaro liko jury’es pripdžinta keje vaikai neturintieji; 18 me
(Murk X in[] meeting your requirements)
ki
t
!
”
•
,
padare,
Lapute
teippat.
padare
tu inteligentu prisiartino prie kalta ir pasmerkta keturiolikai tu senumo, žmonos, imigrantai
[] Pieuse send mo free* copy of booklet telling more about your
r
J
• ■
■ r
kaip
ir
zuikis.
Raganos
jau
lie

Preferred Stock and the Company.
.•
saluninko ’kuris teipgi radosi motu sukiuju darbu kalėjimo. kurie buvo pirmiaus inleisti in
t Turim depardavo kitimu kirst ir jau darn Pirkit szerua
Suvienytas
Valstybes,
ir
kurie
su savo iszijiintinga( f) dukre
[J
l-wteh
to
subscribe
for
...........
shares
your
Preferred
Stock
Žaliiniene buvo kaltinama
no bite kokio
tamenta kur
at price of $100.00 and tfccrued dividend per share,
Send
lių ant tojo susirinkimo ir pri del nunūodijimo savo vyro. Da gryžta in Suvienytas Valstybes giau kąlp in puse iiikirto. Jurbill to me showing axact amount due.
ėjai prie augsztai gerbiamojo miniko Žalimo, mirusio nuo nuo laikino lankymo užsieny; galis pamate, kąd. jau bus ne- 8zio8 kompa
norintiems
w uuvnvtipo
iv*
i ruiurrvu Steck
□twa
>
[] I wish to
subscribe for
...... shares yvur
your Preferred
szin kor ia u s pasza ūke: ‘ ‘ Malo- arseniko praeitu motu Lapkri- ministrai, profesoriai ir ju gerai; loke pro jį karveliai* jis nijos darbion Easy Payment Plan of $10 per share and $10 per share'
POWWO*I Mlnūs tamistelia, jusu dukrele ezio 18 diena, vos penkiems žmonos ir vaikai neturintieji 18 szaukesi ju pagelbos; tie jam ninkay jie yra
per month until $100.00 and accrued dividend per share has
f
>
ro szerus, tai
davo
po
keletą
savo
plunksna,
metu
senumo
jeigu*
su
jais
arba
( 11 - ■ n
Szinko- menesiams prasi inkus nuo jumus agentai,
yra tikru anioleliu.
been paid;
gauname .del
juos važiuoja, ir studentai. clave* ėzopeti,< davė kupka iv arba prisiusriu« be jokio apsvarstymo at~ dvieju vestuvių.
[] Please ship . ..... shares your Preferred Stock at $100.00 and
— NT’. pas
—Foreign Language Inf. Service. abrusa tarydamį: “su tom
accruded dividend per share with draft' attached through
kirto: M/fui 1<as isz to, kad jo
tokiu kugegiu
kite kuponą
plunksnom
gaįesi
lėkt*
o;
kaip
GYVENIMAS
SZVENCZ1AUS1OS
sios jokis velnias neima!”
Name of your Bank
kurie, pirktu
o
gausit
pil

matysi,
tavo
,
pavys,
tai
pirMARUOS
PANOS.
ANT
PARDAVIMO.
Visi garsei nusijuokė tuom
tuos stem.
Vine pilna# apranyihM apie
miause mesk kupka,, o . paskui na apraszima ^ame ........... ..
atsakymu,
o
dukrele
paraudoSsv. Marijos Panos.
A •, •
•
. -14 J*1 . . .
szepoti* o apį galo mesk abrusa
Namas del vienos familijos, Gyvenimą
.Street
navo ir iszejo susisarmatmus.
4.
95 puslapiai.
Puiki knygele
Toki inteligentai tinkami tik ant viso lotOf ant kampo> piio Preke an prtrinhtfmu tiktai 25a. i r, tuomi iszsigelbesi. ’ * Jurgu tis
City
« « 4 • 4 • ««»•• • • » ••••«•»•«
•• • • «.« • A < t
T ? * * * * * * • ♦
mate
medi
puolant
iąpąleke.
No.
436-438
E.
Centre
SK
Atsi1>.
BOC2KAU8KAS-CO.
tai tvarte.
J ** ' *"*'
Haganoa omti jk vyt; Jurgutis
MAHAHOY C1TX. BA.
sssąulrito, in “Saules” ofisą.

■ SKAITLIS LAUKIANCZIU
AMERIKOS EMIGRA Lietuviszkos
CIJOS VIZŲ.
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Ka žmogus padaro
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kada turi del dvieju automobiliu “garadžiu
pats turėdamas tik viena automobiliu?
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’■SAULISn >)

I

avys.., galiu
Priesz metus, priimtas kuo- taipgi padorius, kaip ir anie. senis Blažys nei klausyti nono- ka girdėtu;
Antanas Ramanauskai
I
K
IC&iiTYiAft
nusipirko r., ant licitacijos Tankiai nokti kasžiu kas pat rejo apie Andriu^ nes visaif pirkti ir avis, bet man arkliu
Lietnviszkas
G
r
abortus
jį
IVoJ liIlaS .jj$ ant nkininkis:
*
ukininkiszku tiesu, kaipc ji atvažiuoja, barksztelift tris ant jo kalbėjo. Rodos jam nieks reikia.
das-ukin iri k a s 'sodvba Po- syk in langinyezia,. įr kajimas nieko neužmetinejo, jei tik ka
Ar padūkai ?
MILL & PATTERSON STB.
lentino Kemendžiaus, bet lau ji imsi leidžia: Kartais atvykė ant kumszezios buvo pergrei— Ko man dūkti? Sakau,
ST. CLAIR, PA.
Sena kumelka vos-ne-vos vil ka tuojaus pavandavojo, pąs i- lis pats iszvrtžiuoja, tik palieku tas, bet nekurie jmn padyvyjo, kad nmn arkliu reik, bet ūsą
ko menka vežimėli. Veltui (do likdamas tik pora lysių, kuria? kokius ten duigtusr o nekartu kad su Kajimu susideda, “nes galiu ir avis nupirkti, kad tik
lazbalaamuoja ir laidoja minutei
vanai) mažas Mekelis szmago- I jam ūkininkai apardavo, pati drauge su Kajimu isz grinezio tai žydas, ka Vieszpati Jozi tau intikti. Tu žinai, Andriau,
ant visokiu kapiniu. Pagrabua para**
jo botagu, veltui trukeziojo grinezioje kromoli insteige, o iszsmunka ir kasžin kur abu nukryžiavoje ir po sudus bala jog asz tavo prietelius...
Biia nuo paprasczlouaiu iki prairti*
niausiu. Paršam d o automobiliui d*l
vienmtcle -vadžia ir garsiai jame pati jo Sore apart drus važiuoja. Kartais nežinia kai dojasi. ’ ’
Kiek duosi?
laidotuvių, vąšeliu, krįkaity*! u it
cziulpsejo,/kumelka ėjo koja už kos, tabako, siuhi, geležies ada ateina ir kokia pora dienu
O kiek tu nori? Lyg tai
Neseniai net szauke Kajima
kitiems pasivažinijitnams.
kojos, vienok ėjo bepaliovos tų, szmero, skepetu, vinių,, kambarije už kromolio patuni tyrinėtojas, kada dingo dvaro mano tavoms, ar ka?
Fili
Bell Telefonas. 1873 M.
nepaisydama imt smileziu ir knypkiu, skiltuvu- ir diržu par- i isz kur tik nakti mažiųken arkliai ir, nors Kajimas sausas
— Po du rubliu.
kaitros, kaip aus apsudintasis , davinėjo slapta degtine už pi durelėm iszeina in daržo. Pat isz provos (bylos) iszejo, se --- JĮYJIU,
pu uu
ruuuu... Tu f
Ajai, po
du rubliu...
J. G. BOGDEN ij•jpJ'lį
prirakintas prie karo (toczkos nigus, ant bargo arba už (už- Kajimas labai tankiai isz na nis Blažys saviszkai kalbėjo, skudriau, labai gudrus! Kur tu
pI
kursai nepailsta, žinodamas stovus), kaip kur davėsi. Va- mu iszvažiuoja, kartais ima si kąd Kajimas vagis, o Andrius užgimtai?... po du rubliu... Tai
322 W.Long Ave. Du Bota, Fa
BALTRUVIENE;
jog, eiti ir vežti turi.
dinosi tai, kad Kajimas isz žy- savim Meke!i, kac| saugotu sėbras ir nei nemislijo leisti už man parduos ponas Nejdzielskis
Lietuviezkae Bankierin*
Mekelis buvo vežime ne vie do-prekejo pavirto in žvda- arklius ir nesyki tik už dvieji jo dukterį.
didelis daigtas!
po du rnbir Laivakorcziu Agentas
nas: isz po sziuudu ir nusviru žemdarbi.
tu, Andriaus, matei
dienu sugrvžta. Vienok kur
Bet iit alūs niekas nedrvso liu... Ar tu
Kas ton Montkarmu mieste
sio skeczio (lietsargio, parasoBe to dar abu su paežiu pre važiuoja ir ka veikia, nieką ne taip Andriui pasakyt, Tegu) avis po du rubliu? Tai tokios
I
pasidarė l
uo) užpakalije jo styrėjo ant kiavo sviestu, sūriais, kiauszi- pasakoja, net pati jo apie ta’ pabandytu!... Tai užsmaugtu dideles, kaip versziai, kaip di
Lialu viaxicaa Graboriwa
Dvi mergicos koki ten t rik
.t,
dugno pusragažiu pora senu niais, visztukais, bet kiekvie neklausinėja. Per tai nedyvai kaip žvyrbli savo geležinėse deli versziai, regi... pu du rubša padare.
K. RĖKLAITIS
czebatu ir skvernai nurudusio mis isz ju saviszkai vertėsi kad prie to tuointimpinio (nuo rankose, kurias jau nevienas Ii u....
Ir tai te i p gerai padaro,
I
szvernelio, savininkas j u regi Kaip tik vyrai iszvažiuoja in latinio) užsiėmimo pirma laiko pajuto, kada neatsargiai pasi Kam da. man burna auszinnumirėlius
pagal
Laidoja
Jog puikei pasigėrė.
I
mai miegojo, nes veltui Meke laukus ir grineziose lieka til paseno, kad ant jo indubusii pynė jam szokant, karezemoje ti!... Tegul tau bns ant sveika'1
naujausia mada ir mokala.
Sziadien
visi
juokėsi,
f
Turiu pagolbinlnke moterių.
lis tarpas nuo tarpo ji szneki- vienos bobos, Sore dejose . ir. iszblyszkusiu veidu, apželu si i arba jomarke. Bijojosi jo visi, tos ta arielka ir papirosai...
>■ į
Ant mergeliu szaiposi,
IVieinamos prekes
■fili
no. Ant galo klausinėjo pusbal gurbeli bonka degtines, tru reta rufda barzda, buvo* isz bet Andrius nei vieno nesibai kad asz taip gyvas bu ežia u., pu
■čf
Jog
ne
namie
nakvojo,
I
siai, lyg nei bijodamas iszbu- puti varioku in kiszeniu, kar spausta žyme amžino nuoalsio do, nei saviszkiu, nei akamono. du rubliu!
*16
W.
SPRUCE
ST.
Tiktai automobiliuje per
s
dinti mieganti ir klausinėjo tik tais gahika raikszczio, (stucz- Nedavalge ir nedamiegojo, am pagalinus nei paties pono, Ir
MAHANOY
CITY,
PA
Norėjo atsistoti, bet Andrius
naktį panikavo jo.
n
.norėdamas pakakinti kalbeji kos) arba biski siulu ir ėjo pe: žinai vaikydamasis
Vfilepona*
No.
149
pasku
’
a
iszsulaiko
ji
už
skverno.
sziadien
jam
akamonas
K
Kad ir ant rytojaus parėjo »
mo norą. Važiavo taip turbut kaimu grinezia nuo grinezios skatiką.
-J
— Sėsk!., o kiek duosi?
kiai liepe ginti in rugiena, o ji S
Bile
gerus
laikus
turėjo,
ilgians nei'valanda, kad isz už neva ko pasiklausti arba apie
- Ka asz galiu duoti? asz
Ir sziadien J vos tik iriojo ir sumurmėjo ka po nosia apie
$1,000 TIK UŽ 60c.
kalnio pasirodė sodžius (kai ka pasirodavyti ir už valandoj grinezia ir sukalbėjo poterius karszti ir nusivaro avis in pū nieko negaliu duoti... Asz duo Del tėvu guodones, vardu
Ataiunsk mum« (10c ir gausi mūra
nesakysiu,
mas), ir Mekelis sustabdė ark ar dvieju gryžo su gurbu pilni jau kasžin ka. atsiminė.
dymą iii pagiri, pats atsigulė siu po keturis auksinus.
stebuklingu žolių vertes t u kata n ežia
Del
saves
pasilaikysiu.
li.
doleriu. Ka tas tūkstantis doleriu I
— Tai eik sau po velniu!
kiausziniu, šiuriu, sposku svies
Prasivėrė duris in kroma ii krūmuose, o avis paliko nrie— Tatele!...
žmogui reiszkio, jeigu jis yra apim
to, bet visada be degtines, o paklausė.
— Ko man eiti po velniu?
žiūroje Margio, kuris jas gerai
•
♦
»
tas kokios nors ligos boi viduriu su
— Hm....
kartais ir be pinigu.
Dauginus kaip po puspenkto
— O Andrius czion nebuvo? dabojo.
gedimo? Toks žmogus yra susirau
Kur tik miestas didelis,
— Tatele.... Žagariai!
Toksai būdas prekiavimo
— Katras?... avinis?...
O gal tame turėjo koki apsi- negausi.
kęs, nelinksmas ir invairlu nesmagu
Tai
gyvena
paibelis,
Iszskestas skėtis parvirto ir buvo jos vienos savasezia. Ka — Na, avinis.
—
Tai
neparduosiu.
rokavima, nes keli syk pakilo ir
mu apimtas, .h igu tokiam žmogui ir
Ir
tai
szirdeles
visur,
pamaži isz gilumos vežimelic jimas ėjo ant medžiokles, kada
auksini kaina parodytum, tai jam ma
— Ka jis bus!
— Neparduosiu...
Lengva
klausė, ar neiszgirs ko.
Chicago,
Najorkia
ir
kitur.
iszlindo Mekelio tatele. O buvo vyrai buvo namieje ir su ju ži Kajimas užsimislijo.
lonesne butu sveikata, negu tas auk
Czia Margis praliejo baisiai tau pasakyti: neparduosiu, bet
Ana diena in Filadelfije nu- so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs
in kn pažiūrėti!.... Iszpradžir nia ingyja tuos paežius daigtus
kur
tu,
Andriau,
gausi
pinigu,
loti.
Net
banda
(kaimene)
pa

apimtu kokiu nors nesmagumu, tai
— Gudrus! — suburbleno i’
sidavian,
atsisėdo- vežime; pasiraivė ir k ik dar ju Sore i pirmiaus neka
tau
reikia
?...
Na,
uždėsiu
po
mėto ir prie iVndriaus pribėgo
reikalauk musu vaistžollu, ku
Tai apie baisybes dažinojau greit
nusižiovavo pora kartu; paskiv iszviliojo. O kad ranka ranka 'rado’o vail'szozioti po grin mislydamas, kad angai užmii.^ pnsauksini ant kožnos.
rios jums sugražins sveikata.
Ka
tos
bobeles
ten
iszdaro,
nusispjovė, pasikasė pakauszi mazgoja, tai progai atsitaikiu: czia. Bet neilgai taip tęsęsi: pc ir io lojimo negirdi, bet AuVaistžoles yra nuo sekaneziu ligų:
— Neparduosiu, kaip tik po
valandėlės
greieziau
susiraukc
Gere be jokio galo.
kasžin ka murmėdamas po no pateisindavo kokia Vaitiekiene
viduriu užkietojimo, skilvio nemalidu rubliu ir gana! Ka tu misliIrius
tik
paspyrė
ji
ir
szuva
mo, nenoro valgyt, strėnų ir poesiu
šia ir vėl nusižiovavo ilorokai arba Matjosziene, kuri nesant negu nusiszypsojo saviszk-i.’ uliksdamas nubėgo ant pudy-. ji, žyde, asz del tavos sąžines
Begėdės — surugeles,
skaudėjimo,
patrūkimo,
dusulio
Kas bus ant senatvės?
taip kad net Mekelis iszsižiojo vyrui namiojt? pardavė sorei sumislyjes ir liepe paežiai a* mo. Krūmai tuom tarpu vis ar- neteksiu ?
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po
nusižiovauti. Tai-gi jis nusižin kiausziniu arba sviesto už kva- neszti bonka degtines ir papi cziaus sznabždejo jr tarp žaliu
— Sąžine ? kas tai yra są Ne viena nuo girtybes padvės, krutino, reumatizmo, plauku slinki . Iii
vavo, pasikasė paausi, žiureda tierka .degtines ir nežinojo da rosu.
Dievulis nesusimyles,
žine? Kur tu ja nusipirkai dar,
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj. Ir
lazdynu
pasirodo
Kajimas.
rusi
Sore
nuėjo
in
budviu
mas in tęva, kuris vis murkė ii bar ka, striukai atsitikus, sa
1
Ir nepasigailės.
kitu ligų, Atsiunsk 60c, tai gausi
Andriau? Ar atsimeni VaiAndrius
dirstelėjo
in
ji
ir
iri
atmete in szona gulinezias tei
vaistžoliu nuo bile vienos viražuj pa- .
Tada padvės,
dabftr lyg ka kramtė. Bet tęva.- viszkiui pasakyti.
tiekaus jauti?,..
nusispjovė.
minėtos ligos.
žioptelėjo dar syki pasismauko
Iii pekla inmes.
— Kas tai, Vaitiekau, ju: szluotps ir isztrauke isz smilDegtine takszejo Andriui in
—
Sveikas
gyvas,
Andriau!
Jeigu kenti nervu suirimo, galvos
H
aksomine kepure ir szuktelejo visztos susidarkė ir nenor" čziu pūsle su degtine, kuria pc i — Atnesziai tabako
Sziadien
visko
nepasakysiu
smilkinius; sugniaužė meszlunskausmus, užimu ausyse, nuomarą,
Ifl
prikyszte in grinezia atsineH
Da susilaikysiu,
— Genig!... Fur aveiter...
giszkai rankas ir riktelėjo: jau
szirdies liga, tai atidunsk 85c ir gausi
kiauszininu dėti?
asz
tar
—
Koks
tu
karnas!
"S
Neužligo reikalautoji
nesze.
Kumelka vėl pradėjo eiti ko — Kas žin, lyg ne....
O kaip nopasitaisysite,
I
musu gausius vaistus, taip vadinamus
ti
sakau:
sveikas,
o
tu
tuojaiis
ta

ja už kojos smiltėtu keliu, nusin
“Nervu Preparatas.” Nervu liga yra
Tai velniu gausite.,
Tolinus bus.
— Ar jus matot Vaitiekau j bonka daringtos degtines sto bako.... Žinoma, atnesziau pa
H
labai blogus dalykas, bet musu Ner
H
baidydamas resva vuodega koki dabar laikai ant szio svie vėjo ant sknomes (stalo), kadr pirosu.
?
r
,
,,;■„
vu Preparatas užbėga tai Ilgai keli*
*
♦
Ui
musias, kurios bjauriai gyle.
ANT
PARDAVIMO
to ifiH
t<5§ apgaudinė resztas atsidūrė kambaryje u?
— Gerai!... Sėsk szale manes
ir suteikia žmogui ramuma.
kromolio.
.
'
’
Neužilgo sustojo prieszai ja L Baltruviene man taip-gi
Su
tokia
grinorka,
Nauji namai Mechanicsville,
Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu mu
tai nasikalbesiin.
Kajimas paėmė dvi dėžutės
narna.
Tai jau szirdeles gana,
su Žolių ir knygų katalogą. Reikalin
skundėsi.
Kajimas paklausė Andriaus Pa. arti Port Carbon, St. Clair
Isztolo buvo tai paprast’
gi musu žolių pardavinėtojai visuose
4
Džerzeje viena užtikau,
— O asz lyg girdėjau, kad papirosu, bonka su degtine in- ir atsisėdo ant Žemes; užsidegė ir Pottsvilles, arti kasyklų ir
siįlejo.in bedugni szvenielio po papirosu. Ilga laika žiurėjo kitu darbu. Namai labai pui Tai ne kaip apie jaja dagirdau. miestuose.
kaimiszki namai, sziaudair vakar kudakino.
M. ZUKA1TIS
dengta, iszarti, bet prisižiurekiszeniu ir prie duriu patrau viens in kita Su veidu žmonių, kiai pastatyti su elektriku,
Vyrus užkabinėja,
4S1 Hudson Ave., Rochester, N. Y.
kė.
dams, galėjai veik užteinyti di
kurie viens kita gerai žino, o Bzilnnia, maudykles ir kitoki Už kožno teketi prižadino ja >
— Kur tu eini?
deli skirtumą nuo kitu kaiKajimas pirkliauja ir su
dideli Visaip iszradineja ant vyru
taipogi žino, koki reikalai juos naujausi intaisymai
— In pagiri.
miszku namu. Nematvti buvę dvaru. Pats szviesusis ponai
ir sako:
risza, bet isz kuriu nei vienas poreziai, 7 rūmai, dideli lotai.
\nt J. Sakalausku’
— Toks karsztis!
nei vežimo, nei žagres, nei ake- kaime negyvena ir tik retkarTas niekszas,
Keletą lietuviu pirko ir labai
nenori pradėti kalbėti.
cziu; lingyne nesivoliojo mei oziais in dvara kysztelia, szi ta
Bot Kajimas tik pecziais
LIETUVIinCA* ORABORIUB
Anas žilas,
Kajiinui ant galo nusibodo isz to džiaugėsi. Namai ka tik
IR BAL1AMUOTOJAJ
tėlis, nei szuvo negulėjo ant perkrato, pridyrba sumiszimo truktelo ir iszejo. Kas jam sr tas tylėjimas,
Tai vėl plikas.
pastatyti pagal naujausios
prienamio (zavolines) , nei ir vėl iszvažiuoja in kitus dva karszcziu!.... Ir jei išz kebo
Tiek to, kaip in tenais pri
i
— Ko tu, Andriau, sziadien mados ir tik liko ant 4 familiju
I
visztos ncvaikszcziojo po kie- rus arba insviet, ale ' Kajimui tuoj in kmmynus sviedesi, tai toks? Ar lupos tau sulipo, ar neiszparduoti todėl pasiskubin
busiu,
ma, užtai kelios ožkos grauže su tuom dar geriaus. “ Toks di- tikrai nedelto, kad nuo saules ka?...
Tai jai pripirsziu,
kito, galima tuojaus insikrau||
tvoras ir pora žasu jeszkojo delis ponas su tokiu menkv pasislėpti. Ėjo tenai, nesitikeIr kaili gerai iszdirbsiu.
styti. Atvažiuokite pamatyti
r
—Karszta ir gana!
maisto ant senovės saszlavvno. žydeliu, gal nenorėtu nei kai- damos nieko sutikti.
priesz pirkimą. Locnininka ga
■ ..........
a
— Tn’isžmintingas, atsiva- lima matyti ant vietos kožua
Paežiam name, apart vienu du boti, ’’ o taip tai yra ponas aka Eidamas mislijo. PirmiauLaidota kanu* Numirathi p**ai ■*»
late* mate PW prate. WBM
riu vidurjje, vedaneziu in prie monas, su kuriuom juk gali šiai: kur dabar Andrius avis riai avis in pagiri kad paežiam diena nu 2 iki 8 valandos po
automebtttai
prhtat*
*«tom*bittw
rteotlMB
mene, prie kampo senovės ka ma szi-ta padaryti: nupirkti, gano ? Jei jis nusivaro in senaji atsigulti krūmuose, o avys....
Szaltiniu pa kalneja,
piet, ir visa diena Nedaliomis
raik*l**M
maros buvo iszkirstos kitos ir įduokim sau, arkli, apie kuri pūdymą, tai jau jokio giszefto
— Lyg tai mano?
Arba
Springvaleja,
arba kreipkitės ant adreso
Pardnete rtaokta* panrtnkl**, Rite
visados adaros iki galui, buvo praneszime (raporte) bus pa- padaryti negalima, nes And
.2
— Ka kad ne tavo, kad tu
TenaiS ne kas girdėti,
Robt. B. Krick
Hue tr otaAiw *i plftewri* prate, te
drauge ir langu del menko krū raszyta: “krito ta ir ta diena,“ rius butu vidurijo lauku ir jo jas pardavineji.
Jeigu poroje negali iszgyventi. 4al jetau pirtefte POMNINKA te
453 E. Market St.
traipkitaa paa mane, aaa aaa
melio.
Andrius susiraukė. Nepatiko (t.41.)
arba kiek nors javu su prista kio priėjimo prie jo nebntu, tai
Greitai atauszta,
Pottsville, Pa.
mis pigiau geriaus parduoti auga RM
Subarszkejus vežimui, tin tymu arba be pristatymo, gali yra, priėjimas butu, tik kožnas jam tokiapakraipa kalbos, pa Bell Teleponas 277J.
Tuojaus pasimeta,
»
giai iszejus isz krūmelio židau- ma kartais pinigu paskolinti juos drauge pamatytu, nei jo žiurėjo isz paiiiuru in Kajima,
Bobos vyrus isz namu iszeda, IS3-33* W. Centra StM Mateeep CM*
ka su* vaiku prie krutinės. Du už neperdideli palūki trisde- mažiulis Dide, jei ka suprastu; kuris meiliai szypsodamasis, FAKTAI KURIAS PRIVA
Tasai iu kitur pabėga,
LOTE
ŽINOTI.
kampai suterszto ezopeziaus szimts szeszis nuo szimezius bet jei Andrius atsivarė avis pradėjo pamaži kalbėti, gretinAr teipi sau pasimeta,
buvo nusileido ant lygiai suter- ant metu, gauti degtines del ant pūdymo iu pagiri, tai turė damasis vis artyn.
Ne nori žinoti apie viens kita.
f
Doleris
yra
jusu
geriausias
sztos jopkes (jekesL amžinai iszvežimo “in užrubeži
užrubeži,“ o jau tu kirmiuose gulėti, tada bus
— Klausyk, Andriau, tu ži
Jeigu noapsimisliiia gerai ir
priotelis.
Mokslas
yra
galybe.
atsektos, del parankumo ma kaip nieko kito nepasitaiko, galima prie jo prieiti ir su nai, ko asz czion atėjau tokiam
subėga,
Jeigu
žinote
kaip
czedinti
do

žam Did ei, kuris ir dabar cziul- tai dar galima tarpininkauti juom pakalbėti taip, kad nieks kamztije ir asz žinau, nes mos
Tai ir vienas nuo kito bėga.
leri,
jus
visada
galite
turėti
be pieną isz liesos motinos krū prie pirkimo ir pardavimo, ap ju nematytu, jei tik szūva, ka jau ne nuo sziadien prekiauja
Kokia meile,
Jeigu
reikalausite
prieteliu.
l
ties.
siimti pristatyti cigaru, arba su juom vaikszczioja. O kaip me. Ka czia kalbėti!... Tu žinai
Tokia veseile,
ifl
— Tai tu, Kajima i.... Gerai, austrijinio parako. Vis ir su Andrius nenorės?... Ko jam ne kad asz noriu pigiai nusipirkti kokio tavoro kuri mes parduoO ka jau gyvenimas,
dame,
ateikite
o
suezedinsite
'.ĮJį
kad parvažiavai,
kalbėjo žy- tuom galima kiek nors uždirb norėti-?... Tai norėti ir kiek! aviu, o asz žinau, kad tu pigiai
Dzievaž
szuniszkas.
•iįl
Parduodame
visokiu
pinigu.
diszkai in vyra, kurs rengėsi ti. O Kajimas bevelija taip Czia nėr jokios kalbos...
parduodi avis... Gersi degtines.
'■į ji
CAJP1TAL STOGE *12*,000.*<>
ii
reikalingu
naminiu
rakandu,
♦
Eidamas Kajimas sykis nuo — Duok szian!
isz vežimo.
“padoriaU*
padoriai’ ’ pelną
pelnanti,
u ti ne kaip
'i'jjĮĮ
SURPLUS IR UNDIVIDED
'‘’M
daigtu,
klijonku
ir
geležiniu
— Ne^ met... ii;:pradėjo liuo- skolinti ūkininkams pinigus už sjdtio isz revo in rėva Jdirstelia, Kajimas iszsitrauke isz kiPROFITS I628.858.6f
Kas nori turėti vargu,
sają ranka traukti isz vežimo palukius labjausiai nuo tada aut galo nuszvito jo veidas: szianiaus bonka. Pats truktcle mažių karpetu, fonografu ir t.t.
Tegul nusiduoda apie PittsUotam*
prooeBt*
viena gurkszni ir atidavė ja in L. WAS0H (Yvaskevicrins)
visokius daigtus, koki ten kaip “tie karnai** uzjniLsze vy- avys ganėsi pagirije.
xttdMu pinigu. Procentą prMedan
burga,
Isztikro Andrius avis in pa rankas Andriui, kuris prilipo Upholstering and Hardware.
sziauduose buvo. Užcziuopp ra jo tikros sesers Jokvetkes,
prie juan pinigu I Sattsio ir ’ l •
Toirvisko pamatis,
1139 East Mahanoy St.
kareiviszka blokine. Paeine ja Szliome Jaskeli isz Bridynes. giri atsivaro, o pats krūmuose prie bonkos, kaip vaikas prie
Li«poe
M«» aortai kad ir
Ir
apie-viską:
persitikrins.
(Ant
skeraynes,
12-toa
ulycsioa)
in-ranku ir nusistebėjus pažiu Kas isz to, ka in Siberija isz. užvirto.
motinos krutįes ii4,trauke, trau
turMumat raikai* su musu benk*
Tonais Sodomije darosi,
MAHANOY GTTY FA
nepaisant ar matas ar did*Ua
tam tik-1 Buvo, tai vaikinas kaip nen- ke kol nieko neliko. Kajima
Kajimass
rėjo in pati.
drumbejo!... Kartais
'
1
Bobos ir mergicos ant vyru
— Kokis ten kareivis užsis- ru budu duodasi porsipraszyti dre tiesus, netingus ir stambus, nudžiugęs’ pažiūrėjo hr ji.
H. BALL, Prezidentą*.
varosi,
Tau,
pvre, kad pirkeziau — aiszk’nn ir pinigu paskolija, vienok Kaime merginos per ji isz galTa
u, Andriau, priderėtu in
GEO. J.BARTASZIUS į
Geo W. BARLOW, Vlce-Praa
Vica-Ptea
Kad
joms
užtrytuotu,
’
Kajima s,
sako,' kad gryžta niekad neduoda pats, tik per vos ėjo, nes nieks taip smarkiai vieta trępokinio arklio nusi Lietuviszka Užeigos Vietai
iJoe B. FERGUSON, Kaatertaa
Muiiszaines
stikluka
duotu.
namon, ir nupirkau už szeszir j broli Sen’deri Liufta, kuris Jr nopaszokdavo, kaip Andrius > samdyti, visa baczka pilve paArba Kotelis.
<
Po tokiu sugertuviu,
apie atemįma rūpinasi, už ka kada inszoldavoi Prie visokiu ncsztum. Gera turi koše re!
skatikus.
Andrius; at’sikrankszte ir nu ; Pinigu ir Laivakorciiu Siun > Vaikina prispiria prie vesnokuri nuoszimti ima. u Tas- jis prisiszlejuodavo ir neviena
— Tai pavojinga....
W TRA8KAUSKAB
‘
tuviu,
—* Patepliosim, kas pažins?.. kalba Kajimas:paežiai r — di- turėjo ant sąžines, bet labjau- sijuokė. Patiko jam tas pagyri timo in Lietuva Agentas. <
PIRMUTINI* LIBTUVT CAR
Atsisakyti
negali,
dolis
ir
staeziokas
(grubijo-J
šiai
jam
pamėgdavo
Magde,
mas:
Inejo abūdu in narna, MekeGRABORtUB MAHAIWY CNTY
Turi,
imti
panevali.
— Naj o avys?*
'i
lis tuom tarpu užvažiavo ant mis), tai gal su tais kamais duktė Blažio, kuri taip-gi ji
George J. Bartaszius |
Saugokitės vaikinai;
— Kokios avys?
rietis, tegul ir jis už tai ka nors mylėjo. Jau butu: su jaja apsikiemo.
Jeigu norite turėti gerai,
Į vedes, nes jau: dumenesiai kai^
—• Tos, ka norėjai pirkti,
Kajimas sodžiuje dar nese uždirba.
< 498 WASHINGTON, ST
Laidoja kunus numltdhi. PknMPito
O
jeigu
katras
su
tokia
aplyg
asz
porojau
pirkti
j
NEW
niai apsigyveno. Isz kur atėjo Bot dar czia negalai jo kru-‘ sukako jam dvidoszimts ant ri
automobilius del hidoturtu krikte
NEW YORK,
YORK, N.
N. Y.
Y.
1 sipaežiuoja, i tiniu, vasallju, paaivaUnijimo ir tfe
ir ka isz, tikrųjų veike, nieks tumui. Kajimas atiteisia ir ki- metai ir per liosus isztrauke klausė Kajimas, lyg pirma syk > Tele ponas: Waker 4335
Tat per visa gyven ima dejuoja. m W. Cratrr 3* MrWawn CTtyr
tire kokius reikalus, tikrai) burta (liosa) namon eiti, bot Į savo gyvenimo Hpie toki daly!
kaime gerai nežinojo.
y
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. ŽINIOS VIETINES.

Isz Shenandoah, Pa.

Medikaliszki Sukscziai
ir Pacztas.
.

I
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— Praeita Subata kada
Martinas Jakubonis, 526 W.
Muhanoy Avė. dirbo ant kapo
Lietuviszkosia kupinėsią, užti
ko popierinių dežia kurioje ra
dosi naujei gimusis kūdikis
apsuptas in skudurius. Iszkasrs įhiobukia artimoje, užkasė
nekalta kūneli kūdikio, praneszdainas apie tai palicijai.
— Vaklže pastate da viena
boksztinia szviesa del paeztiniu areoplanu artimoje Owl
(Verk, tris mylės nuo Tamakves, aut Blue Mountain. Nak
tinis areoplanu pacztas ketina
pi.įsidėt nuo Petnyczios.
į, — Antanukas, 4 metu sūne
lis Antano Urbandkio gyvenan
čio ant Patriotic Hill, likos
mirtinai sužeistas per automo•hiltiL laike siautimo artimoje
namo, mirdamas Seredos rvta.

' PASKUTINES ŽINUTES.
Beilinas. — Prezidentas
Hindenburg prieme prisio
ir aprme Vokietijos prezi<hut ura. Apie 5()0,IM)0 žmonių
daly bn vo apoignsia.
* Bėdinas. — Didelis omni
busas susidūrė su ngnagesiu
automobiliu. Nelaimėjo likos
sužeista 46 žmonis.
* Chicago. — 1 Ilinojaus
valstija davėsi jaust lengvas
drebėjimas žemes apie (i va lan
da Seredoa vakara.

ANT PARDAVIMO.
I

Farma 45 akieriu su salimu
ir hoteliu, prie gero trakto kur
daugy tie žmonių važiuoja. Arti
Mahanojaus. St u boję visi intaisymai szviesa. bėgantis van
duo ir t. t. Ijocnininkas priverKta# parduoti isz priežasties
nesveikatos. Kreipkitės ant ad

reso.
Wm. Kadžius
Barnesville, Pa.

t.39)

Nieką* nrali būti palyginama, kaip
Utrynimaa su geruoju, senuoju

Pain-Expelleriu
Kai uk pastebit apsireiikimą iakio.
tnojaua naudokit
garsų namini
^agelb«n.n<4, kad iivengus tolimesnių
Iranolikacijų.
Mc ir 70c vaistinėse.
Tėmykit. kid
vi
vaiibaienkhs ant pakeLiio.w Inkaro
“ ‘

J >7
aD? RICHTER
t.™

A CO.
Berr
Berry & South Sth Sts,
Brooklyn, N. Y.

i?

yflllllll '
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Ai A

4

įmes

$4.00
IN

i NEW YORKA
1

ARBA

$5.00
Up-The-Hudson Upes
Nedelioj 17 Mojaus
i. BpeciaH* trelaaa Sabale* naktį.

t

1 Isz
Ryte
' Shamokiu ............................ 1:00
Mt. Carmel .....................
12:59
Ashland ............................
1:51
Shenandoah ........................ 1:30
. . 2:19
Mahanoy City ....
Tamaqua ............................ 2:46
New York (Liberty St. ar) 8:20
New York (W. 23rd St. ar) 8:40
PasaŽierai del Up-the-Hudson
paims laive apleidžiant Jersey
City 8:20 ryte, Pirkite tikietus
isz laiko.
GRĮŽTANT—Apleis New Yorka
nuo West 23rd St. 7:45 vakare,
nuo Liberty St. 8 :00 vakare, isz
Jersey City 8:15 vakare pagal
senovės laiko.

Panedeli 15 Juniaus
Specialiazka au palydovu ekakurcija per 4 diena* in Washingtons,
D. C. Visi ekapensai apmokėti.
Apie daugiau* nformacijos raszy
kite pa*. G. O. Roper, D. P. A •>
Williamsport, Pa.

Ant Readingo Geležinkelio

t Marijona ’3 6 metu, įnyloma pati Silvestro Vasilevskio
isz Lost Creek, mirė ligonbuto
je Nedėlios vakara.
.Jomis Fiįimer ana diena
rado senam bruste vandeni jo,
koki tai žmogų ir tuojaus pra
nesze apie tai koroneriui Dr.
A u sz t ra i. Matyt, kad žmogus
papilde savžndinsta, nes turė
jo szmota virves su akmeniu
ant kaklo ir kelis akmenis kiszeniuosia. Lavonas buvę ge
rai supuvias. Žmogus turėjo'
apie 50 metu. Surasta prie jojo
ziegoreli ant kurio buvo iszrežta dvi lit a ros W. B. Gpaboriirs Minkeviczius paėmė ji pas
save kur laikis kėlės dienas
idant gal kas atsiszauks ir pažys n e pa žy tanui.
— Aplaikes pedia Utarninko po piet, B. Lukovski, 337 W.
Coal iili., atėjo namo, atidavė
dali uržmdkesczio savo moteriai
ir kai)) iszejo, tai lyg sziam raszymui da nesugryžo. Jeigu
kas apie ji dagirstu, tegul prane.Hza susirupiiiusiai moteriai
po tuom numanu.

Lavonu kuri surado se
nam bruste, pažino kaipo Kaži
m i era Grigonį, 233 Diamond
uli. Žmogelis dingo isz namu
praeita Septcmberio menesi
būdamas ant buvdo pas Vinca
Žebri.

Musu miestas turėjo Se
redos diena dvi dideles Ugnės,
viena kilo Brobst ’o name ant 6
South Jardin uliezios kuriame
randasi žemai grosersztoris o
aut \ irszaus Readingo kompa
nijos ofisai. Viename ofise dir
ba ant nakties prie telefono pa
na Helena Karpavicziute, kuri
gi lukningai is25sigialbejo isz
deganezio namo, Antra ugnis
kilo ajiie 11 valanda priesz
piet sztebelijo Sorin Brothers,
kuri prasiplatino lyg Aranoffo,
William Szneiderio ir EI haj j
garadžiu, kuriuosia sudegė
daug automobiliu. Ugnis pada
re blades' ant kokio hz imt o
tu’kstancziu doleriu.
Ona, mil eina pati Au
driaus Miliaucko.
lo North
M iliaucko. 15
White u I vežios, mire
mirė U tarn in-

t

ko po piet, University ligonbuteje Philadelfijoi iii kur buvo
nuvažiavus ant operacijos kuri
buvo nepasekminga. Velione
sirgo nuo kokio tai laiko. Subatoje buvo padaryta operaoije ir
buvo manoma kad ligone pa
sveiks, nes jautėsi gana gerai
po operacijei, bet Dievulis ki
taip surėdo paimdamas jaja
pas save. Lavonu atvežta Se
nai oje ant palaidojimo. A. a.
Ona buvo era pati ir motina
i sza u k loda ma vaik u s tikrai
motiniszkai isz ko’sziadien vi
suomene turi isz jn nauda, o
tieje yra: Albinas, supredentas
Shenandoah Abattoir, Valerije
pati daktaro Kalina neko ir Ma
re namie. Paliko teipgi nubu
dusi vyra Andriu ir tris sesu
tes A. P. Tabaricne isz Heights
L. Szeporaitieno isz Pittstono
ir J. Vitlkau.4kiene mieste. Ve
lione gimė ir užaugo Szenadorije, buvo dora ir mielaszirdinga moterėle, o kas ja ja pažino
jo, guodojo ir mylėjo. Laidotu
ves atsibus Subatos ryta su
bažnytinėms apeigomis Lietu
vi sz koje bažnyczioje ant kuriu
nuliūdus szeimyna rtuoszirdžiai
uzJkvieczia visus pažystamus ir
gimines. Lai silsisi a.a, Ona ra
miai, po atlikimui savo užduo
ties ant szio pasaulio o Dievas
lai priima jolsios duszia terp sa
vo iszrinktuju.
■■JL—'JJF

J
ri
CĮ
Lietuviszkas Skvajeris.
J
C Pristato vestuvių laisnus, telpgi
padirba kitokia* legaliszka* popieras. Parduoda ir perka namus.
Insziurina namus, fornyczius ir
automobilius nuo ugnie* ir t.t.
Tik geriausio* ir drueziausio*
kompanijos.

Juozas P. Milauskas

Ofisas: 32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

EXTRA! EXTRA! EXTRA!

I

*

*

1

Garsus Amerikos komikas
Will Rogers, mėgsta juokus
krėsti isz tu optimistu, kurie
perka plaukams gaivinahczius
vaistus nuo pliku barzdaskucziu. Bot tie juokai inima tik
viena ruszi lengvatikiu, o kiek
yra visokiu kitu? Galime su
prasti kodėl czionais yra tiek
daug tykiu optijnistu, ir kodėl
visdkiu patentuotu vaistu par
davinėjimas yra taip iszsipletojas, kuomet imame Suv. Val
stybių diduma, ir isz kiek invpjįrur valstybių susideda szalis, jr kad tos visos valstybes
turi savo visokius instatyinus.
Valdžia pageidauja žmones
apsaugoti nuo visokiu medikaliszku sukeziu, bet darbas yra
slinkus. Geriausias apsaugoji
v ra žmonoms pa
mo bin las yra
tiems suprast i svarbumą kreiplis prie gydytoju v i.šokia is
sveikatos reikalais.

vartojo paprastos žemdk isz
Nevados valstijos, ir žemo
kompanijai kainavo apie 9’/2
centus už švara. Kompanijos
garsinimai žmonėms pranesze
kad paklotas iszgydo visas li
gas, džiova, veži, ir t.t.
Kuomet paszto atstovai nuo
antros kompanijos pareikalavo
vaistu formula, rado kad vais
tai buvo gaminti nuo obuolies Piginu negu fabriko* preke 6 puikus
lapu. Iszgydijimas tesėsi per daiktai preke dar liktai $5.65 yra tai
viena menesi, ir reikėjo vartoti labai pigi preke ne* tlo daiktai yra
verti nemažiau* kaip $12.00. Tik paketurias bonkas vaistu už k a mlHlyklt
ka gaunate. Gera laikrodėli
reikėjo mokėti $25. Kompani- nikelio akmenuoti vldurei, pulku* l*zjai kasztavo apie 18 centu pa marglntl nikelio luk*ztal, gerai rodo
laika ir gvarantyta* ant daug metu
gaminti viena bonka.
Gvarantytl balberio kliperei plaukams
kompanija vartojo žmonių pa kirpti. Revolveri* B.C. 22 kalibro drugyrimus apgarsinimuose. Žmo czcl Ir grąžei padirbta*, naudoja B.C
nos niekuomet nepamasto kaip kulka*, Ir galite apsaugoti povo na
mua. Peili* 2 geri geležei*, kamszt.m
lengva yra atspauzdinti
bile traukti ir *t Ikla pjauti. Gražua lencu
kokius pagyrimus.
gelis gold-filled au kompasu ir labai
Treczia kompani ja apsiėmė gera safety.britva. Tie visi daiktai yru
padaryti Ir kožnain patik*. Lai
gydyti vėžio liga, Kuomet szi gerai
krodėli* pats beveik tiek vertaa klok
ta kompanija buvo suimta, nuo mea norim už visus daiktu*. Tik ant
bonkos praszalino visus rasz- trumpo laiko. Prisiuaklte 25c atempoPasato Departamentas per tus ir ju vieton padėjo žmonių ml* o $5.55 užmokėsite kaip gausite
tavora In jusu namus. Adresavokite:
kelius metus bando sugauti in- pagyrimus.
PRACTICAL SALES COMPANY,
vairias kompanijas kurios var
Dabartiniu laiku labai daug 1219 N. Irving Ave. Dept. 602. Chicago
toja paszta savo prigavingams pinigu praleidžiama del invnitikslams.
7'ToGc i a is reikalais, riu veido gyduolių. American
SERGANTI ŽMONES.
pasz/tas veikia per Bureau of Medical Association analizavo KREIFKKl’ES PRIE DR. HObGENS
Chem ist ry, Washingtone, kur penkias brangiausias prepara GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS
ATSAKANTIS IR GREITAS
randasi special is i 4 (’ollobora- cijas, kulrios in trumpa laika
GYDYMAS PER NAUJAUSI
t i ve Investigations y I departa- turėjo teikti nauja ir gražia
ISZRADIMA IR SPASABA.
mentus. Kaip tik Pasztus arba oda Iszskiriant viena p repąpaszto atstovai tiki kad koks racija, rado kaxl visos kitos su MAHANOY CITY bu* kožna Utarnors asmuo, arba kokia kompa sidėjo isz molio, vandens ir ko ninka 30 E. Centre St. ant antro flo
ro. Ofiso valandos: 9 ryto iki 9
nija bando žmones apgaudinėti kiu kvepalu. Moterys kurios t i
vakare.
(
per vartojimu paszto žygiai ki kad negali apsieiti be tu vei
RODĄ SUTEIKIA DYKAI.
tuoj imti tyrinėti kompanija?. do preparacijų, gali paezios
Trys medikaliszkiks kompa pasigaminti geresne prepara
nijos tapo sugautos per perei cija, nusiperkant už ‘20 centu
tus kelius menesius. Visos trys švara kaolin — džiovinto ouapgaudinėjo žmones. Vardai drnoto molio — maiszyti putu kompanijų yra, Internation šiai vandens"ir turės sanita❖
al Radium Company, Whit- riszkesne ir geresne preparaci
f
ting Consumption Cure Co., ir ja negu gali nusipirkti. Galima
Burnsides Purifico Co. R«i- bile kokiu kvepalu pridėti.
dium’o kompanija g aršino spe
A n a 1 i za v i m a s ‘ ‘ E
p t o 1 ” paEptol
ciali pakieta, kuris susidėjo isz rode kad jis'buvo pudruotas
95ę< tyraus radium’o, ir už ta niui las, boraksas ir kvepalai.
Ra Veido apdailiniojas ° Amaro! > y
pakieta reikalavo $1.5.
DAKTARAS HODGENS
. ’ . J* ” •
din m ’a randame li) va iriuose susideda
isz |<arėžiusios d rus
Philadelphia Specialistas.
vaistuose. Gydytojai vartoja kos ir borakso.
1
Uzsisenejusiu ir Chroniszku Ligų,
4
radium bromido7 flcl invairįu
Szie keli atsitikimai parodo
Eikite ten kur esate tikri kad gau
ligų, bet g runas ‘kainuoja $8,- kaip galima tikėti in invairius site, tvirta rodą ir atsakanti medikąp
000. f Tyrinėjimai
parode kpd patentuotu vaistu garsinimus. liszka gydymą, per daktare kuris turi
vieton
radium ’o kumpa n i ja
—F.L.I.S. daug motu pasekmingo praktikavimo.
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Štai Linksmi Bambino Dvynukai
Negalėjo ramiai ilsėtis per 10 mėnesių. Dabar miega
ramiai ir auga riebyn. Perskaitykit žemiau pacituotą
laišką ir nuspręskit nupirkti bonką Bambino savo kūdi
kiui be- jokio atidėliojime. Šitas "puikus kūdikių vidurių
valytojas privalo
užimti
žymiausią vietą kiekvienoje
<
A
V
A
•
naminių vaistų ščputėjc.

Pajeszkau savo brolio Anta
no Kanlavicziaiis. Jau ilgas
laikas kaio nežinau kur jis ran
dasi.
Man labai 1vra svarbus
dalykas jo sužinoti, todėl praszau atsiszaukti, arba kas apie
ji žinote praszau praneszti ant
adreso
Mrs. Antanina lyainiek
325 E. M t. Vernon St.,
(Aug.7)
Shenandoah, Pa.

ANT PARDAVIMO.
Brockway lke tonu (rokas,
beveik kaip naujas, naudotas
tik 400 myliu. Turi but parduo
tas. Kreipkitės in C C Saules
ofisą.
(t.f.)

Neleiskite
'Pleiska
noms
Sugadinti
Jūsų
Gražumą
Atsargiai prižiūrimi nagai,
sveika vaido iiiiura ar nau-

austos mados aprėdalai ne
patčmyti,
ieigu plaukai
. įlįs
.
,
,
JeiKu

Ibus

r_______
Nedupilni pleiskanų.
Ulskhe. kad tie įkyrus balti
parazitai gadintų jūsų graeumg. Naudokite

Raffles

k|* vakarai per deiimt dieną
ir pleiskanos tuojaus iinyks.
Po to retkarčiais naudojant
apsisauroeite nuo jų. Ruffles
parduoda Jūsų vaistininkai
po 65c
®5c bonką arba*
arba. 75c
7Sc
tiaslo* ii laboratorijos.

P. AD. RICHTER & CO
Barry & South 5th Sta,
Brooklyn, N. Y,

APIPLESZE MOKYTOJU IR
KITUS.
Puskepuriai (Szunsku vai.,
Mariamp. apsk.). Sziame kaime pas ūkininką Papeczki yra
pradžios mokykla, kurioje mo
kytojauja
p-nia Valaitiane.
25.1 H 14 d. apie,19 vai. in ukiininko butą atėjo du vyrukai ir
pradėjo klausinėti: ar mokytojai^namie, ar alga jau gavo ir
t.t. Atsakius kad mokytojos
(ji kaip tik buvo
nėra namie
iszvykus Marijampolėn) ir kad
jie (ūkininko szeimyna apie
jos alga nieko nežino, pleszikai
nuėjo in mokytojos kambarį ir
pradėjo kratadaryti. Radę 100
litu pasiėmė, ir paerne kai ku
riuos jos daiktus. Isz ūkininko
taip pat pareikalavo pinigu ir
jis su savim 100 litu turėda
mas atidavė.
Taip lengvai
užsidirbo” pinigu iszejo.
Stebėtina, kad tam name yra
4 vyrai ir neiszdryso pasiprieszinti. Zmojies kalba, kad ta
vakara ir kita ūkininką jie
apiplesze. Apie szi invyki po
licijai praneszta.

Ateikite gausite rodą dykai, Po tam

iszaiszkinsiu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantis yra mano spaGERAI ATMINE.
sabas gydymo. Padekavones nuo dak
taru, lojeriu ir dvasiszkuju. Tie gydy
— Pasakyk man Jonuk, ko mai patvirtinti ir rekomendavoti per
garslngiausius Europos ir Amerikos
kis medis geriause dega.
Zapaika, ponas profeso- Specialistus:
TAMAQUA Daktaras Hodgens buriau. #
nar kožna Sereda ir jo ofisas tenai*
yra po No, 44 BROAD ST. Ofiso va
landos nuo 9 ryte iki 8 vakare.
ANT PARDAVIMO.

Nauji namai Frackville, Pa.
Preke $4,600 ant lengvu iszmokeseziu. Teipgi lotai minėtam
mieste. Apie dauginus dasižinokite ant adreso.
V. Lapinskas
601 W?Mahanoy Avė.
Mahanoy City. Pa.
(UA

CHAS. S. PARMLEY
R««l B*tatu Agent. Notary Fublb

Jeigu norite pirkti ar parduoti name
tai koripkitea pas mane* asa jumit
ta reikale atliksiu. Randavoj u namu*
Inssiurinfa
ir kolektavoju randas.
namus ir forniezius, automobilius tt
Kampa* Catawissa iy Market St.
Mahan y City, Pa.

t

Pareikalaukit dykai duodamo Bambino pavyzdžio ir
Dr. Richterio Knygos Motinoms. Arba nusipirkite už
35c bonką Bambino iš savo vaistininko šiandien.

F. AD. RICHTER & CO.

k
\

Berry & South 5th Sts., Brooklyn, N. Y.

I:

Praneszimas Visiems Draugams
ir Kostumeriams.
Ž
*_______________________________

Turime garbes sziuomi praneszti kad
SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO.
persikėle isz senos vietos 1707 S. Halsted St.
in nauja vieta po No. 639 W. 18th St. Chicago.
*

i

PAJISZKOJIMAS.

I

“Gerbiamieji:—
Šiuo laišku noriu jums ištarti širdingiausi ačiū už
gerus
vaistus, kuriuos
man
prisiuntėt.
Perf- 10 mėnesių
v
9
♦
•
♦
_
f
_
___
aš negalėjau ramiai primigti nei vieną naktį ir kaip
greitai aplaikiau vaistus, kurious man prisiuntėt, tuojau*
1. po
. to jie
“ užmigo
_ ir ramiai
‘ i
daviau savo kūdikiams ir
miegojo visą naktį. Aš turiu penkis kūdikius ir mano
nelaimei iki šiol nieko nežinojau apie šituos gerus vaistus,
kuriais yra Bambino. Dar kartą tariu ačiū ir linkiu,
kad šiuos vaistus naudotų visos motinos. Jie padare
stebuklus mano kūdikiams ir dabar jie auga riebyn.”
Mrs. XV. K., New Britain, Conn.

X
X

Gydymą ka aplaikato nuo manės yra
gvnrantuotas.
Jaigu eaato silpni, norviszki ar li
goti, nedarykite to* klaidos ka kiti
esą padare, atejkite pa* mane ir pa
slaptingai pasikalbėsimo. Laukti yra
pavojinga.
Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, gazai, svaigulis, silpnumus szirdies, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.
Odos ligos, iszberimai, papuczkon,
dedervines ir kitos odos ligos greitai
pasiduoda per mano gydymą.
Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunysir silpni? Ar stoka* jum* dr„utumo,
mitrumo ir pajėgos ka gamta j unit
paženklino, jaigu teip tai matykite
tęs jus apleidžia? Ar esate nuvargę
mane.
Rumatizmas visokiuose padėjimuo
se, teipgi isztine ir sztyvi sulenkimai
pasiduoda per mano gydymą.
Ar esate nervuoti ir trote nuodeju, silpni ir nuvargę, pailsę isz ryto,
be ambicijos, be gyvumo, trotinat
ant vogos, silpnos atminties, sarmatlyvi, greitai pailstat, pikti, iszblyszkusis ir iszberimai ant veido, pailsės,
nuvargęs, skausmas pecziuose, skaus
mai kauluose, skausmas gerkleje,
stoka* energijos. Todėl nelaukite.
Pasekmingai gydau katara, astma,
dusuli, užima galvoje, trumpa girdė
jimą, isztynima gerkles (goitre),
kraujo, odos ir speciales ligas pilvo,
inkstu, kepenų, pūsles, lumbago ir
neuritis.

,i3

♦♦♦

x
i

Visi, kas tik vartojo SALUTARO BITERI, sako
kad jis jiems labai pagelbėjo nuo galvos skau
dėjimo, pilvo sopėjimo ir pagelbėjo nuo daugelio
kitu ligų, taip kad tie žmones ir sziandien musu
Kompanijai yra labai dėkingi, taipgi praszykite
jo savo aptiekoje, o jei negausite, tai raszykite
in musu nauja vieta ežia paduotu adresu, o mes
prisiusim jums kuonogreieziausiai.
SU TIKRA PAGARBA

i

Salutaras Drug & Chemical Co.

t

639 W. 18th ST. CHICAGO, ILL.
Telefonas: Ganai 6417.

Dept. 18

i.'1:

i»

i

%

x

Dr. Wasil Kurilla, D.C. Ph.C.

♦

CHIROPRACTOR.
Jei jus sergate pasitarkite su
Chiropratic ir sužinokite apie
Jis v ra
jo gydymo budus,
žmogus kuris supranta apie
sveikata, Gydo visokias ligas
pagal naujausia būda, be gy
duoliu ir be pjaustinio, li oda
ir patarimas dykai.

9

118 Cor. Oak ir West Sts.
SHENANDOAH, PA.
Panedeli, Spredoj ir Petnyczioj.
Ofiso valandos: 10 iki 12 priesz piet.
1 iki 5, ir G:30 iki 8:30 popiet.
Telefonas 398-J. Namas 65-J.

Market & Independence Sts.
SHAMOKIN, PA.

'Si

Utarninke, Ketverge ir Subatoj.
Ofiso valandos: 10 iki 12 priesz piet.
2 iki 4, ir 6 iki 8 popiet.
In namus ateina pagal rejkalavima.

I

h
Nli
w*
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Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.
• **------ 1----- -- #
3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu
pinigu yra geriąus negu lOtas procentas be jokio saugumo.
Merchants Banking Trust 0 o. Banka moka 3-czia pro- v
centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris
dirba ir czedina. Dėkite savo pinigus in szita Banka o
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa
dauginimu procento.
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