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ISZ AMERIKOS
NUŽUDĖ BURDINGIERI 
KADA TASAI GULĖJO.
Pittsburgh. — Jusi u tos kad 

jojo burdingieris Eugenijuszas 
Talarico, 32 metu, nedave ra
mumo jojo paežiai, Charles Ce- 
sario, 31 metu, nužudo ji kada 
tasai gulėjo lovoje. Cesario pa
sako palicijai, buk jojo 19 me
tu pati tankei skundėsi priesz 
ji kad burdingieris jai neduo
davo ramybes, o kada nuėjo in 
jojo kambari pasakyti kad ap
leistu jojo gyvenimą, tasai isz- 
trauke peili isz po paduszkos 
norėdamas gaspadoriu nndnr 
ti. Cesario paleido in ji keturis 
szuvins po am iszbego in pali- 
cijos stoti, pasakydamas ka 
padare.

GYVASTIS UŽ GYVASTĮ.
Bellefonte, Pa. — Vakar Ii 

kos elektrikiuotas Rockview 
Jonas Mileskis,

nužudinima Onos
(’ambria

.TI

ta Smith,

kalėjimo, 
metu, už 
Turczienes Revloc, 
paviete, Gegužio ^lenosije 19
22. Jomis buvo pas mot oria ant 
burdo ir jaja nužudo isz pavy
dumo kad ketino teketi už ki 
to, o ne už jo.

SUBADĖ PEILIU ANT 
SMERT SAVO DUKTERIA.

Newark, N. J. — Mrs Viole- 
23 molu, isz Bloom

field, likos subadyta ant smert 
peiliu per inirszusi lova Wil- 
liama Martin, kuris nesenei su . 1** W -11’' ' lb> dr K, J 
gryzo i£z kalėjimo už baudi 
ma nužudyti savo paezia. Ve- 
dnsi duktė liudijo prieszais te 
va, kad pa^ielginejo su motina 
nedorai, o kada iszejo isz ka
lėjimo atkerszino jai už tai.
STEBUKLINGOS RELIKVI

JOS SZV. ONOS.
Sora n ton, Pa.

penki tukstaneziai žmoni u, ka 
tuliku ir protest on u, suvažiavo 
prie kliosztoriaus Pasijonistu 
Tėvu, kuris randasi ant West 
Scranton, laukdami savo kalei 
uos idant palmcziuot i relikvije 
Szv. Onos kuri daro nepapras
tus stebuklus, 
ganezius, szlifbus 
sius.

Relikvije yra iszstatoma ka-> 
Panedeli laike specialiszku pa 

kuriu 
visu 
Kada Pasijonistu

tęva Wil-

Su virszum

gydydama ser- 
ir paliego

maldų ant 
žmonis isz
sylvan i jos.
zokoninkai apreiszke žmonim, 

ali apturėti dideliu nau
da per bueziavima

su važmoje 
szaliu Penn-

jog g
relikvi jos, 

tik saujele žmonių pasinaudo
jo isz tosios progos, bet kada 
likos iszgydytas nepilno proto 
žmogus, žine pasklydo kaip 
žaibas ir nuo 'tosios dienos 
tukstaneziai žmonių suvažiuo 
je prie kliosztoriaus kaip ant 
kokio atpusko.

Scranton Railway kompani- 
jc negali isztekt karuku ant 
vežimo žmonių, automobilei 
veža žmonis szimtais dvi mv- 
les in užmiesti kur randasi 
kliosztoris.
$15,000,000 UŽ 1,800,000 GA

LONU ARIELKOS.
New York. — Didžiauses 

pirkimas geros arielkos kokis 
kada likos nupirktas, atsibuvo 
ana diena, kada kompanija 
Park and Tilford pirko 1,800,- 
000 galonu geros senos ariel
kos nuo gerai žinomos kompa
nijos Overholt isz PitiSburgo 
už penkiolika milijonu doleriu. 
Priek tam nupirkta visa žeme, 
dirbtuves ir distilacijos.

Pakol Andrius Mellon pasili
ko valdiszku sekretorium jisai 
buvo troezdaliu locnininku 
Overholt distilacijos kuri yra 
viena isz seninus Ai ir dirbo ge
idausią arielka.

žmogus, žino

žmoni n

buvo pabus ta 
del paikszu

Ta ja diegą 
su plaktuku 

barnio, bet 
nuo motinos

mas. 
tina

Idant

y.?,. „ z;:—ta: jzt.s

ATĖMĖ GYVASTĮ IDANT 
SUSZELPT PAOZIA.

Baton Rouge, La. -
jojo pati galėtu aplaikyt 400H 
doleriu asekuracijos, kad ga
lėtu tureli už ka gydytis, Leo
nardas Long, 27 metu, szoko iii 
Mississippi upe ir nuskendo. 
Priesz iszejima isz namo, pali
ko groma tolia
ka mano padaryt, 
serga nuo kokio tai laiko, 
kad neturėjo

.... Pen
iu pulruimi 

su- 
sie-

BANDITAI APIPLESZE AN 
GLEKASIUS' IR 8VODBI- 

NI PULKĄ.
Xew Kensington, Pa. 

ki banditai ineja
kuri laike vietinis lokalis, 
state 25 
uos ir apiplesze visus nuo 2500 
doleriu. Angleka.siai tuja diena 
buvo aplaikia mokesti. Po tam 

ant 180 
laukan, sėdo 

iszpiszkejo

anglekasius prie

apsa kydanuH
•Jojo pati isztusztino redžisteri 

o
pinigu mokėti in automobiliu

daktarams, Long gerai užaso- isz miesto, 
kuravojo savo gyvastį ir pa s i 
skandino. Isztikruju buv <» ti 
didelis pasiaukavimas del mo- į

MOTINA SUKAPOJO MIE- 
GANCZIA DUKTERIA 

KIRVIU.
Freehold, N. J. --- Mrs. Aret- 

ta Quackenbush 64 metu, kuri 
isz prieglaudos 

asztuoncs dienas
adgal, nužudė savo mieganezia 
dukteria 28 metu, 
motina užklupo 
ant dukters laike 
dūkti* apsigynė
nueidama gult, manydama kad 
molinai perėjo staigus piktu 

Kada duktė užmigo, mo- 
pasieme kirvi, ilga peili, 

plaktuką ir mažesni kinuka,
nuėjo ant virszaus ir vienu ypn 
nukirto dukterei galva 
stuobrio, po tam baisui subaik' 
peiliu kurni. Ant kliksmo mo- LIETUVE NUŽUDĖ SAVO 
tinos, kaimynai paszanke pali- 
cije, kuri suriszo pasiutusia 
motina ir nnveže adgal in prie 
glauda.

nuo

Du 
gyveno dvi 

sfraiiklaužiu prie 
likos su

Drūtis 
visa szei

DINAMITAVO SKEBU 
NAMUS.

Moundsville, W. Va. — 
namai kuriuosia 
szeimynos
(Ireendale kasyklų, 
ardyti dinamitu per nežinomas 
ypatus. Bomba likos padėta po 
namu Hariy Snorks. 
eksplozijos i sz m o t e
myna isz lovų. In kėlės minu- 
tas kilo antra eksplozija po na
mu Jono Polseko, nuversdama 
namu nuo pamato. Szerifas su 
szunimis jeszko kaltininku.

PENKIS METUS UŽ NU 
SZOVIMA PACZIOS.

t’amden, X. J. — Hemikis 
Stanczyk, likos nubaustas ant 
penkiu melu kalėjimo

paczios, bet isz- 
buk nežinojo ka 

tuja diena munszaine

už nu

toros. Mažai vyru tai padaryt n 
del savo mot eres.

Į
: užklupo ant poniszkos 
kos kuri atsibuvinejo Aristo-

I 1 > ‘ f ■> 1 * J • *1 *

!svodbininkus ant 
automobi Ii ujo.

Kentland, Ind, 
i apiplesze Brooks Stati i, “ - -

New York - Penki banditai 
v e sel-

icrat saloje. Banditai apipleszia
3500 pabėgo

Banditai
Bank 

ant 2500 doleriu ir prasiszali- 
no isz miesto. Buvo juju net 12 
v vrn.

gyvenusio 1854 S.

VYRA KIRVIU KADA TA
SAI PRAUSĖSI.

Springfield, III. — Vielos ka
lėjimo sėdi Aleksandra Nor- 
bertiene, kuri yra kaltinama 
nužudvme savo vvro Martino 
Norberto,
Second St. Žmogžudyste, pagal 
vietos anglu laikraszcziu, atsi
tiko namo rūsy. Motina gi isz- 
dhve jos jaunesnioji duktė Ju
ze, 10 m. amžiaus, kuri 
kaipo jos motina nužudo 
v v ra.

Pagal kaimynu,
Norborta^buvo ramus, blaivas

mate.
savo

NETEKO PROTO ANT 
SENATVĖS.

Wilkes Barre, Pa. — Anta
nas Slavinskas isz South Wil
kes Barre ir J e va S lava tarš
kiom' isz Plains, vyras turi 50 
melu o jiji 70 motu, atvažiavo 
in suda iszimti laisnus ant aj>-

Martinas si vedimo. Abudu saki', jog bu
vo vodia priesz lai, abudu 

ir darbsztus žmogus, bet nesu-1 naszlei ir turi po kelis vaikus, 
tikdavo su 
vyru vis buvo 
grūmojo nužudymu.

savo paezia, kuri Rasztįninkąs 
nepatenkinta ir laidinis, nes motore buvo nžsi-’ 

f gerus. Ant nžinet inejimo kad 
I jiji girta, .Ieva prisi|)ažino kad. 
! turėjo kelis “ilrin'ksus’’ mun- 

isztrauke ant
rasz- 

bo kasykloje ir nuėjo praust is j t iuinkni kad gali pastove! ant 
iki 'kojų paszokdama jam kazoku, 

• • k * • • k < • •

nenorėjo duoti

t ore jo kelis ii'lesus 
szaines, kuria

lionis Martinas parėjo 'sz dar ■ drąsos, priek tam parode

Pagal policijos iY* mažosios 
Juzės, užpereitu Ketverge

in rusi. Jis buvo nusirėdęs

ve-

Žmonėms 
renkantis in 

kas tai in szvesta

IN SZVENTA VANDENI 
RAUDONO RASZALO 

INPYLE.
K rakiu i, Lieju va. 

viena nedeldieni 
bažnyczia,
vandeni inpyle raudonu dažu 
ir visi, kurie szlaktesi tuo van- 

raudonas žvmesgavodeniu 
aut kaklu.

ISZKASE ŽMOGAUS 
GRIAUČIUS.

apskr. —Dusetas, Ežerenu 
llgaszilio kaime tūlas pil. Kuz
ma V., netoli savo kieibo dir
voje bekasdamas duobe, iszka- 
se gerai užsilaikiusius žmogaus 
griauezius, kuriu prie galvos 
isz abieju pusiu rasta bronzi
nes grandeles. Ten dažnai isz-
kasama žmonių kaulai irinvai- 
rios bronzines sagos, lankeliai 
ir grandės.

nolo <J. S. viena
Pa

ūžė jus 
‘ besimeili-4

suskaldo galva geležiu.

* k

PAVOJINGA MEILE.
Užpaliai. V-bes kor. 

karta 
vaikinui pas ja. ir
mint,’’
Nukentėjos J. M. paskiau atė
jės nakty su savo broliais isz- 
dauže langus. Visa tai kilo per 
“baltakes“ malone. ,
VILNIAUS JAUNUOMENES 

ISZSIGIMIMAS.
Kurjer Wilenski’’ patiekia

d-ro Brokovskio davinius apie 
alkoholizmą, giliai inlcidusi 

Vilniaus mokiniu tar
ia ikrasze.zio. 86.2 

nuosz. besi mok i na neziu vaiku 
dvokia, degtipe, 23,5 nuosz. kai 
1 Y l ♦ t • (f _ • * . < t

szaknis 
pe. Pasako

kada visiszkai

giliai
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Isz Visu Szaliu
PAKORĖ SEPTYNIS 

KOMUNISTUS.
London. — Septyni komu

nistai likos pakarti už iszneszi- 
ma iii padanges katedros Zo
fijoj, Bulgarijoj, kur žuvo tiek 
daug žmonių. Pakartais yra 

Petriui, Kosovski, 
Dimitroff, Koeff

žmonių.
Friedman, 
A badžievas, 
ir Zadgorski.

DREBĖJIMAS ŽEMES PA
DARE BLEDES ANT 
35,000,000 DOLERIU.

Osaka, .Japonija. - 
uis drebėjimas 

Subata, 
5 milijonu

Paskuti- 
k n ris at si buvo 

praėjusia Subata, padaro ble- 
dos ant 35 milijonu doleriu 
pražuvo 1600 žmonių ir sužei
dė apie tris tukstanezius.

Miestas Toyo-oka likos ko- 
nia visas sugriautas ir sude- 

Ant geležkelio stoties 
Kinosaki žuvo daug keleiviu. 
Raudono Kryžiaus . drauguve 
szelpia nukentėjusius. Sakoma 
kad szis drebėjimas žemes bu
vo panaszus kokis buvo 1923 
mete.

gintas.

1

MAHANOY CITY’. PA?

A 36 METAS

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU. į;‘

burdhi-
gaspadojp pas

Wilkes-Barre, Pa. — Nese
nai szlai kas atsitiko — Džior- 
taune. J-Ju\'o hinamis 
gieris 4 metus
Baltru. Czia vaikus berods mo
kino poteriu kas vakaras, 
sztai ilgainiui Baltrui jau nei 
namie vietos: jo innamis 
zukas jau varo lauk szei m i įlin
ka; žinoma, tas nepasiduoda, 
invyksta jau keletas susirėmi
mu ir szeimininkas gauna kai
liu. Pa gal i a us su policijos pa- 
golba visgi innamis buvo isz- 
k raust y tas. ir manyta, kad vis 
kas tuo baigsis.______

Meileje praskydusiai szoimi- 
n i ilki st ri okas: pati bega josz- 

savo prielaidiniui “bur- 
Kurgi tau 

iszgy ve s pa s i s k y re s

Bet 
a. 

Juo-

x

kot i 
do.

prielaidiniui
ir .Juozukas 

— jam il
gu be uždraustu buezkiu ir 
meiliu žodliu, ir jis 
sugryžt; Baltrus jo neinsileist 
o pati vyra keike ir 
verku. Na, ar neatsitiks baisi 

o

I 1

■

■•I

Lžl N

bando vol

innnmio
įljji

Ai!

szovima savo 
si k a Ibi ne j< 
daro, nes 
sumaisze jam protą.

Stanczylcas taja diena pirko 
re\'ol\eri, nuėjo namo ir lauke 
pakol jo pati iszeis laukan, po 
tam szove in jaja tris kartus. 
Pora buvo persiskyrus nuo ko
kio tai laiko, o kada vyras du
žiuoju buk jojo motore jeszko 
divorso, nutari* jaja nužudyt.

>,

PAKART TOKI RAKALI.
-(Ina Mic

kuviene buvo persiskyrus nuo 
savo vyro Mikolo, pasiimdama 
su savim du vaikus apsigyven
dama ant South Lehigh Ave., 
tėvas pasiėmė 12 metu Onutia 
su savim ir nuėjo ant burdo 
pas Jurgi Basdeli. Gaspadoris 
Jurgis Basdelis ana diena sn- 
žagejo mergaitia, kuri randa
si po priežiūra daktaro.

Kada Basdelis likos areszta- 
votas ir atvestas pas skvajeri, 
Mickuviene, motina mergaites, 
kuri yra drūta ir didelio ūgio 
motore, teip inirszo ant Jurgio 
kad butu ji pasmaugus ant 
vietos, jeigu nebūtu palicijan- 
tai motina snlaikia. Xogana to, 
tevns nmrvnnio savo bnrdimv-

Frackville, Pa.

tėvas apgynėjo savo burding- 
bosi ir lajke jojo szali. Butu ir 
Motiejui dantis iszmuszus mo
tore kad butu 
prie jojo.

joja prileidia

Basdelis turi paezia ir kelis 
vaikus. Likos pastatytas po 1,- 
500 doleriu kaucijos. Motina 
pasiėmė Onutia pas save.

71 ANGLEKASIAI UŽ
GRIAUTI KASYKL0SIA 

PER EKSPLOZIJE.
Washington, Pa. — Septy- 

nesdeszimts vienas anglekasiri 
likos užgriautais Carolina Coal

Sanford, N. C.,
eksplozije, po kuriai kasyklos 
užsidegė. Lyg sziolei keliolika 
lavonu iszgairta isz kasyklų. 
Gubernatorius meldže pagial- 
bos gialbejime nelaimingu.

Co., per baisia

e ! f I

juostos, kaip paprastai pnsan jlsZ ko gana 
linkusius daroma, ir jau prau- i raszt ininkai.

• 1 • 1

k it iprisijuok e
Pora noaplaike 

jo pati laja diena laidini bet iszeidami 
ir patverusi kirvi, be jokio iii- pasakė:

<r
H

sesi, kaip iii rusi inejo

nepasakiusi nei žo- 
t 

pinuti kirczin velionis krito ne
gyvas szale prausyklos, 
kusi ta baisu darba —
džinsi žmogžudyste, Xorbertie
ne nieko nesako savo dukte-

spėji tno ir 
džio, kirto jam in galva.

: “mi ’kom 
for la i-i ies. 1 *

Mb -A

n ode r de.j

ISZ LIETUVOS
. ..... .

rims Juzei ir Onai, 18 metu ir; NELABA DUKTĖ NUŽUDĖ 
ta nakti sugulė visos trys krū
voj. Bet Norbrtiene mažai mie
gojusi ir nuolat 
ir klaidžiojusi po narna.
daugi ant rytojaus kasyklos 
nedirbo, tai Norberto ir liepu
si gesta. Tik in vakara Norber- 
tiene paprasze

Atli- 
papil-

nusigeria, 2.4 
nuosz. geria kasdien, 9.2 nuosz. 
kas savaite, 22 nuosz. vaiku 
perka degtines už savo pinigus. 

KIEK LIETUVOJE UBAGU.
C. Statistikos biuro žiniomis' 

suskirsezius Lietuvos gyvento
jus fizinais ir psiehiniais tru
kumais, Įiasirodo abiem akim 
aklu yra 1389 vyrai ir 1740 mo
terų, nebyliu — 1835 
1380 moterys, kureziu - 
vyrai ir 1,296 motoru szlubn

VELA VELNEVA VIL
NIAUS GIMNAZIJOI.

Ryga, Geg. 8. — Vienoj Vil
niaus gimnazijoj neprileistu 
prie iszleidžiamujn egzaminu 
abiturientu grupe insiverže in 
ogzaminacine sale ir revolve
rio szuviais sužeidė direktorių 
ir nuszove viena mokytoju.

MėstojT*1 ’granai a užrnusze 
tris ir sužeidė 10 gimnazistu. 
Kilo didžia nsis triukszmas. 
Gimnazija buvo apgulta poli
cijos.

didžia nsis

atsikeldavusi 
Ka

KIRVIU SAVO SENA 
MOTINELIA.

Naujamiesezio vals., 
vėžio apskr. Martino semi mo-

Rozalija Janilevicziene, 
gyvenusi Treibiu kaime, 

liko nužn-

Pano-

vejas puczia

1,583 vyr. ir 508

v v r. ir 717

taip sudaužo

tragedija! Viena nakti, apie 
vai., kuomet Baltrus buvo pa
rojęs isz naktų darbo, innninis 
užklupo ji lovoj mieganti ir su 
geležies “bilo“
jam galva, kad tik ka neužmii- 
sze gal but ir užmuszos, kad 
nebutu prabudęs vaikas ir ne
būt szokes sužvėrėjusiam mu- 
szi’kui ant kupros.

Dabar innamis kalėjimo.
..p* .nu, Vi..# . ......... ii* *• .4.....  ,

Miesteli jo Plains. Mari- 
(J rezda uckiene užbaigė

V.

joną
savo gyvenimą per perpjovima 
sau gerkles. Josios vyras rado’ 
jaja pasrinvusia kraujosia. In 
laika vienos sau vaitos trys mo- 
teres atome sau gyva stos o trys 
baudi' nuAiŽndvfi.'

i

* ■ i

1 .. "i I
* 'ii

ŠIS

J

II

J' s

■į

savo dukterų 
paszaukti graboriu, nes jos vy
ras esąs negyvas rūsy. Tik ta
da ir policija sužinojo apie isz- 
tiknsia žmogžudyste.

Paszaukta ir 
dukterį Prances 

Kirst 
J onas

Ketverge parvežė savo 
namo isz kasvklos ir ♦

Iszpradžiu policija negalėjo 
iszsprest kas galėjo nužudyti 
Norbertą, nes NorbeiJiene sa
kosi visai nebuvusi Ketverge 
namie. Bot vėliaus lietuvis po- 
licistas Bakszas pradėjęs klau
sinėti maža ja Juze ir toji iszda- 
vusi žmogžude, 
vyresniąją
Kacinauskiene, 1.815 S. 
St., taipjau ir jos vyra. 
Kacinanskas pasisakė, kad jis 

uoszvi 
kad tas

iszrciszkes baime, jog pati gali 
jiipižudyti. Kacinauskiene gi 
liudijo, kad ji jau du metai 
kaip nnsiieina su, savo motina, 
nes pastaroji grūmojusi ja nu
žudyti už tai, kad ji atneszda- 
vo valgyti savo tėvui, kada ta- 

Tecziaus ir 
nenorėjo 

žmogžudystes prisipažinti, vis 
tvirtindama, kad ji nebuvusi 
namie, nors jos dukterys visai 
ka kita liudijo. Paskui, po ilgo 
ir nuolatinio policijos klausi- 
nejimo ir buvo priversta prisi
pažinti nužudžiusi savo vyra.

-flrN.

Kacinauskiene

saj sirgo...
Norbert iene.

tada 
prie

tina,
(>•

kenavos parapijoj, 
dyla. Nužudė gi ja jos paczios 
duktė Ona Zael’.areviczieno su 
savo vyru Zacharaviczinm, ku
rio gyveno kart u su ja.

Motina liko nnžudvta 
madieny, pr miszias, 
Per visa dina lavonas 
jo namie, o tik anksti ryte pir- 
madienv 
miszka ir paslėptas tarp pusze-

K re-

sek- 
kirviu. 

iszgule-

liko nunesztas in

liu. Žmogžudžiai mano, kad se
nos moteries niekas nejieszkos 
ir in klausimus, kur yra ju mo
tina, atsakydavo kad ji yra 
iszejus pas kitus gimines. Te- 
eziaus apie joji prapuolimu su
žinojo kiti gimines ir atvykę 
pradėjo jos jeszkoti. Ir už ke
liu dienu surasta paslėpta jos 
lavonu. Tuojaus pradėta ka
mantinėti jos (lukteri Ona, kuri 
iSzpradžiu prie žmogžudystes 
neprisipažino, bot po ilgesnio 
kamantinėjimo viskame prisi
pažino ir smulkmeniszkai pa
pasakojo kaip invyko žmogžu
dyste.

Dūkto Ona dabar sėdi kalėji
mo, bet jos vyrui 
ežiui pasiseko pabėgti 
ma in Lenkija, 
randama.

’ Martinas Jureviczius, 2588 
W. 39 Pl., Chicago, aplaiko szi- 
žinia nuo savo szvogrio Alfon
so Nefo isz kitimo fkdniHi

Zacharevi- 
, speja- 

ir jo dar neSu-

Martinas Jureviczius

Chicago. — Anau diena mirė 
sužeistas lietuvis Automis Ken
kus, 19 motu, darbininkas 5443 
S. Ridgeway Ave. Pasimirė jis 
szv. Antano ligoninėj. Sužeis
tas gi liko automobilio Chicago 
By Products and Coke Co., 
3500 S. Rrawford Ave., kieme, 
kuomet “bėk i liejantis’’ auto
mobilius prispaudė ji prie sie
nos, sutriuszkindamas galva 
ir sulaužvdainas ranka.

bok i u oja n t is

' i™ 
I 

į'1!

Bekoszczeboje
— Kovo 26 d. ve-

vyrai ir 
2 °58

4,957 vyr. ir 2,666 mot., be vie
nos rankos —
mot. be abieju ranku — 70 vyr. 
ir 54 mot., be vienos kojos — 
1056 vvr. ir 443 mot., be abie- 
ju kojų — 241 vyr. ir 207 mot., 
beproeziu — 913
mot. paraližnotu — 481 vyr. ir 
519 mot. Iszviso 15,866 vyrai 
ir 10,511 moterų. Abieju lycziu 
bendrai 26,377 žmones.

LIGONIS PASISKANDINO.
Panevėžys

lai vakare isz Stetiszkiu kaimo 
in Panevėžio savivaldybes li
gonine atvežė jauna 22 motu 
vaikina, apsirgusi plaucziu už
degimu. Vaikinas buvo be są
mones ir klejojo. Nakti jis stai
ga. szoko isz lovos, iszdanže 
langa ir iszszoko laukan, 
spatojusiu jam kėlia ; 
seles ir ligonines sargo 
jis isztruko. Pribėgės Xeveži, 
szoko in vandeni ir prigėrė. 
Per pora valandų vaikino lavo
ną iszt rauke.

gail. se-
• ranku

VIETOJE SZUNC UŽMU
SZE SAVO SESUTIA.

Gižai. (Vilkaviszkio apskr.). 
— Bakelio duktė, 16 m. mer
gaite, draudė szuni kad uolotu, 
Szuo neklauso. Mergaite supy
kusi' pagribo po ranka pasitai
kiusia szake ir sviedė in szuni. Ir
Bet nelaime. Pro szali bogo jos 
jaunesnioji 10 metu sesute, ir 
szakes smūgis kliuvo jai tie
siog in galva. Pora dienu pasii- 
kankinusi mergaite mirė. Tė
vas vos neprimusze vyresniąją 
dukteri už jos toki darba — 
vos neatsitiko‘kartu dvejų lai-
H/lf ii iri n

LENINGRADAS PAVOJUJE 
UŽLIEJIMO.

Leningradas, Bosijo. — Isz. 
priežasties pa kyli mo vandens 
upeje Xeva, miesto gyventojai 
labai persigando. Didelis snie
gas ir smarkus
isz Suomiu inlunkos, todėl van
duo greitai kilo upeje ant pen
kiu pėdu. Ant trvogos pradėta 
szaudyt isz armotu idant ap
saugot žmonis nuo nelaimes, 
kurie gyvena arti upes idant 
begiu iii saugesnes vietas.

. Leningrado užėjo tikra žie
ma, sniegas .nupuolė ant pus
antros pėdos.

TRYS VAIKAI NUŽUDĖ 
“RAGANA.“

Viodnius.
trvs vaikai nužudo sena mote
rių, kurie buvo 
nes, kad joje 
l’ž taji darba likos nubaustais 
tiktai ant penkiu menesiu ka 
Įėjimo.

Vienas isz vaiku perstatinė
jo sau, buk velnias pavidale se
nos bobos laksto paskui ji, ne
duodamas jam pasilsio, kalbė
damas savo dviems draugams, 
Imk jiji neužilg’io ateis pas ji. 
Ir isztikruju sena motore, kuri 
taja diena iszejo isz ubagu na
mo, sustojo prie duriių praszy- 
dama almužnos. Vaikas pare
gėjus jaja suszuko: “tai jiji, 
tai voluos, kuris mane apraga
navo. ’ ’ 
gaiš ant senukes, 
jaja su lazdoms ant smert.

EKSPLOZIJE ARSINOLE 
UŽMUSZE 320 YPATŲ.
Pekinas, Kinai. — Trys 

szimtai ir dvideszimts, o gal ir 
daugiau likos užmuszta laike 
baisios eksplozijos kuri kilo 
arsinolo Miikdano, Mandžiuri- 
joi. Nelaime kilo nakties laike 
isz nežinomos priežasties. Na
mai tūkstanti pėdu nuo eks
plozijos sugriuvo.

• tosios nuomo- 
randasi velnias.

“tai ji ji

Mėtosi su savo drau
sti plakdami

Szimtai

— Adeline Urba i t is, 6 me
tu, 2801 Emerald Ave., iszvog- 
ta nepažystamo vyro ir iszvez- 
ta gatvekariu, motinai 
stovint besikalbant su kaimine 
ir visa tai matant.

Motina Urbaitie.no sutarė su 
vaikais važiuoti in Lincoln 
parka. Nuėjus laukti gatveka- 
rio prie 28 ir Halsted gatvių, ji 
susitiko kaimine ir belaukda
ma gatvekario, pradėjo su ja 

Tuo tarpu Adeline
pradėjo žaisti su kitais vaikais 
gatvėje. Netoliese gi stovėjo 
npazystamas ir gana apdriskęs 
vyras, kuris dabojo 
ežias mrgaites. Kaip tik priva
žiavo prie kryžkeles gatve ko
ris ir stoptelejo, greitai pri- 
szoko in gatvekari, kuris tuo- 
jaus pradėjo eiti. Motina Ur
bai tiene sukliko,
giau žmonių, bet jau buvo per- 
volu: gatvekaris jau buvo nu
ėjės. Tuojaus atvyko Doering 
policijos leitenantas 
motorcikliniam poli ci st ui
t is gatvekari, kuriame yra pa
gautoji mergaite.
vorkianezia ir alpstanczia isz 
nusiminimo parvesta namo.

Iszvogtoji mergaite buvo pa
rodyta balta drosiuke, balto
mis panezokaitomis ir szviesiai

kalbėtis.

notoli

žaidži nu

atbėgo dau-

ir insake
X3-

Urbaitione

•i

Urbaitie.no
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geležinkeliu, ktfris prasidėjo
1825 moto, 
vai kszt ings 
Angliję o

Taja diena ap- 
žęnklyvai

, ;T|, I ( •
visa

Redakcijos 
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ANT PARDAVIMO.iszkisz-
tt

nuėjo 4n kloti, sako: 
kit pirszta per rakto skylute. 
Cino tie ygl pagalėli iszjuszo,
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Lietuviszkos Pasakos. > Forma 82 akęrji, namas, di- 
delis tvartas, va'isingu medžiu, 
taipgi giria del iszkirtimo. 
Randasi szulinvs ir szaltinis. 
Kaina tiktai $4,600. Atsiszau- 
kit po adresu.

Geo. M. Biebl
204 S. Centre St., 

Pottsville, Pa.

ANT PARDAVIMO

i »i J», w . •

ir A Imbrikas.
Priesz }invedima gariniu lo- 

komotivu turėjome visokio bu
do teip-vadinamus geležinke
lius, norints po teisybei no bu
vo tai geležinei kelei, lik vie
lojo plieniniu sztangu buvo 
medinei ant kuriu 
traukdavo karukus

tik tas kvailys fjpirszta. Šok©: 
“tu jau riebus, eik. 
kino duris, 
4 4 
kvailys sako:

O’ n WRINKO Dr. J. BASANAVICZIUSstraipsnije No. 
ilgam straips• ‘ Vien\ 1h

uije apie nesutikima terp Lie-
tuviszku 
seka aržiai i

redaktorių užbaigė APIE RAGANAS IR 
RAGANIUS.

r
Dol savo profesijos ; 

vargingos 
piUlcti1'',

riams reiklu paliauti 
biau savo padėti sunkinu 
vitnrpinemi.s kril ikomis. 
Ypaez reiktu sergėtis redakto
riams vieniems su kitais pyk
tis. Juk redaktoriai s>idan» to
ki augszta žmon 
luomą, kari jeigu 
me vienas kita, ta: sykiu Žemi 
name ir patys sure, t ztark • me 
savo principus.

• i

ir del 
raszczin

garbes 
musu Įnik 

i'edakto- 
dar la- 

s sa

ki

mes
*zvie‘eju 
žemina

k r: t iknokime.
ka> yra negera; bet sykiu atsi
minkime isxmintinga ameriko
nu priežodi: 
business” i
papuliaringiau: nekis/): nosies 
in kito reikalus.)

“Saules”
nei yra tu paežiu pažiūru ii’ 
stengėsi visom pajėgom g>ven 
t i šuta i ko je

. nuo plunksnos.

: “Mind your own 
(LietnvLzkai bus

redaktores mm se-

su savo draugais 
Jeigu kožnas 

rodą k t ori s laikytųsi tojo pri“- 
mind your own I r>-

tai gyvenimas
daug smagesnis 
ninkiszko-4 dirvos.

žodžio: 
iness.

4 4

lei f ū

ant laikrasz i

Palirije aresztavojo Slaxoka 
Joną 22 meti f ir Agnieszka 1G 
metu Hanurezikus isz Shepp- 
tono, arti llazletono, kad gy
veno kaipo vyras sn paežiu p<*r 
tris menesius be szliubo. ma
nydami kad jeigu iszeme lais 
nušaut apsivedimo tai dau 
gian nereikėjo.

Žinome kėlės
tuviszkas poreles kurie gyve
na teipgi be jokio szliubo ir tas 
lai buna jiems pamokinimu.

panaszos Lie

New JerseyTūlas sudže isz
>ako, Imk aresztavojimas jau
nu vaiku ir imn-gaicziu nieko 
neprigialbos prieszais visokius 
prasižengimus, nes goriausia 
butu panaudojimas gero diržo 
per sėdynės. Jeigu tėvai nau
dotu taji senoviszka būda, ta: 
nereikėtų sudams rūpintis apie 
jnjn nnbaudima.

Sziadien tėvai mažai rūpi
nasi apie nnbaudima savo vai
ku, nes viską atiduoda ant sli
du.

apraszymo

Praeita 
nuo manes 
atsivežiau

* i

isz

pabėgo

t imis žemai.
naszli su ketureis mažais

Aplaikeme nuo tūlo žmoge
lio gromata kurioje meldže 
idant pajeszkotumem jojo pa
bėgusia moteria. Nebūtumėm 
talpinio tojo pajeszkojimo už 
kuri ne neprisiunte jokio už- 
mokoKczio, bet kad tai yra juo
kingas, todėl talpiname ji vien 
tik isz nepaprasto
apie pabėgusia moteria, o ku
ris skamba sekaneziai: 

sanvaitia 
mano boba kuria 

Brooklyno,
szviesplaukc, didele liežuvnin- 
kc, su iszmusztais dviems dan- 

Apleido mane 
vai

kais ir neapžiureta karvia isz-
važiavo in svietą arba pas savo 
gimines, kur turi tris kūmas ir 
viena prielaidini. Kas ant jo
sios užeitu, tegul prikalbina 
idant sugryžtu pas mane, ba 
pats neduosiu rodos st ūboje, o 
Onute stangia paskui jaja kaip 
pasiutus. Jeigu nenorėtu su- 
gryžt, tai tegu! sugražina man 
žiedą ir pasako kur dėjo rakta 
nuo kuparelio. Kada mane pa
mėtė tureja luit savos raudona 
andarokff^ ffuplyszusias pan- 
ežiukas ir silkiniu dresia su 
didelio skrybelia. Myli maukti 
guma kaip karve sziena. Pra- 
neszkitc kur ji randasi o už 
triubeli duosiu jum du dole
rius.”

Argi ne puikus
Geriau kad motoro pas 

toki lepszia nosugryžtu.

pajeszkoji-
nias:

Szita ateinanti 25 diena Sep
tembers, sueis szimtas metu
nuo kada prasidėjo ėjimas ga
riniu lokoipotivu ir invedimo

' Ji i ■ ■ i

arklei 
arba pri

taisydavo žėglius prie karūku, 
bet gryžlant adgal turėjo lauk
ti pakol vejas puto isz prie 
szingos puses.

Pirmutine garino lokomoti- 
va pasirodė 1773 undo, kuria 
pa dirbo James Watt. Amer i ko 

pirmutinis
SS.,

karukus. Mete 
1828 pradėta dirbti pirmutini 
garini geležinkeli Baltimore & 
Ohio, o 1830 padirbta garine 
lokomotiva kuria naudojo ant 
South Carolina
traukdama 40 pasažieriu 
sziolika mvliu in valanda.

Szidien Europoje
G5,000 Azijoi, 

A ustralijoi.
Valst ijosia 
ant kuriu

likos užvestas 
ležinkelis Quincy, Ala 
arklo i trauko

ge- 
bot

geležinkelio;
sze-

5,000 myliu, 
>,000 A f rike

Su vien vtosia
ir

' ' ' s'

Vaikai Mokinasi Kaip Prigclbeti Vieni Kitiems Nelaimėje.
New Yorke atsibuvo paroda vaiku, kurie buvo iszmokyt i 

per Raudono Kryžiaus draugu ve kaip vieni kitiems turi pri- 
pa s zo 1 p i n o s k u ope les 

k a gali.
kuopa isz Buffalo, N. Y. laimėjo pirma, dovana 
darba.

gelbėt i v i šok i ošia 
vadi narnos * i first aid

nelaimėsiu. Tosios 
parode* žmonim• y

L:

Janu in use 
už geriausia

randasi
w • 

0*

Tik
vra 464,1 HM) mvliu,
dirba 1,966.566 darbininku, su- 

66,000 lokomotiva.
2,459.600 tavoriniu 
ant t uju
meta keliavo 992,528.000 pasa- 
zieriai.

virszum
vagonu, o

geležinkeliu praeita

Tik tada gali 
teviszka 

kada susilauki* 
l’ada dasipranta 

kiek tai tėvai rupinosi 
gojo ir 
Pradeda jam 
apie meile levu, bet jau per 
lu atsiinoki'ti jiems 
ryta geradejyste nes 
jau 
Jaudami paszialpos 
vaikeliu.

žmogus
prasti kokia 
meile del jojo 
savo vaikus.

buvo
su-

, nemie- 
pasiaukavo del jojo.

akvs atsidarvti 
ve-

už |>ada-
t c vid in i 

silsisi Lapuosią, nereika-
nuo savo

Atsimykite apie
Decoration Day, 

papupszdaini nors mažu bukie- 
teliu žiedu ir sukalbėdami ke
lis poterėlius už juju duszes.

Sukatoje per
juos nors

28.
Raganų, sako, dar yra ir da-

Kaime Sznkoniu yra ra-
Vienn svki vakaro ojo|(. .. r

ji iszvede, 
ir tu gulk ant lyžcs.

“parodyk, kaip 
reikia gulti.” Toji ragana at
sigulė ant lyžes, sako: “szi- 

jis vėl pagavo lyže,
sako:

(t.47

bar:
'Hinn.
Ipolitas, ūkininkas 
t

to paties 
limo, pro tos raganos namus

• r jam toji raganų mete žąsių-Į1,’ 
po kojų. Jis lik parėjo mi

st ai ga apsirgo;
k a 
mo, 
'ims nuvažiavo pas burtininką 
Kubilinnn, kuris 
gailih girioj.

anl l'Vto

Svarbus Natūraliza
cijos Klausymai 

ir Atsakymai.

.Jeigu pirmos popieros

ta

Klausymas 
padaryt i 
sijos

Kada
Pareiszkima. Inten 

(Declaration of Inten-

galii’1 r j

i <

tJ

metus pirm

leip;”
szust ir pamoto po peczium ta 
ragana. Parlėk© ragana, iszsi* 
ome isz pecziaus ir suvalgė. 
Treezia diena ta ragana sako: 

reikia ir paskutinis pakepi; 
atlėks mano seserys iszalkia— 

negryžta, 
Nuėjo in 

eik, ir tave jau 
ir nusivedė in grin- 
:“guiivaui ix /.rs — 

Asz sako, nežinau kaip, paro 
'Ta ragana

ir atsigulė ant lyžes. Tas 
kvailys \ el paėmė, szust ir pa
meti1 po peczium! Dabar nuėjo 
in kieti, sako: 1 
sim vėl toliau, 
“raganos mus 
Sako kvailvs: 
nu, visas asz iszkepiau. 
žiurėjo visus namus — neko
kiu turtu nerado, tik tas dur
nius. iszeidamas ir kloties du
ris iszeme ir neszasi. Nesza, ne- 
sza, 
nakties jie bijodami, kad žve- 
Irys nesudraskytu, i 
medi. Tas kvailvs ir tas duris 
insinesze in medi ir sumigo. 
Szlai netrukus atvažiavo du 
vežimai, pripilti pilni pinigu ir 
du apsiginklavusi pleszikai ir 
atsivaro su vežimais; po tuom 
medžiu susikuria agni, arklius 
nukinkia paleido ir muszkietns | gyvenimas 
pastate prie to medžio ir, pasi
pylė krūvas, s 
Tas kvailvs sako: 

|duriu iszlaikyti,
“nemesk, 

smertis: mus nužudys, 
mesiu I 
iszt u rot i 
sza kas.

i i

s mano seserys« »

♦ >

Buczerne ir groserne, mieste 
Indiana Harbor, Ind. Gera vie
ta. Kesz biznis, viskas pagal 
naujausia mada intdisyta.1 Ke
turi ruimai užpakali j sztoro. 
Randa $80 ant menėsio. (46

Frank Skontą, 
3927 Main St.

Indiana Harbor, Ind.
H-—..—............................................... ................................................................................................. ............... ......

jau senei iszlekc 
gal vėl ko parnesz. 
kieti, sako: 
kepsirn,” 
ežia, sako: 
4 4 
d v k. 
t e i p

4 4
" (46

gyveno i>e- 
Tas hurt i mu kas 

gydydavo nuo visokiu ligų ir 
•am pasakė, kad jis yra ragn- 

pagadintas; sako: “>an 
meto žąsiuką einant pro tokiu- 
ir lokius namus,” sako: “toji 
ragana turi juodus plaukus ir 
kaip namo važiuosi, ji terp 
vartų in tave žiūrės; ale, sako, 
cada tik tu eisi pro jos namus,

Da

gulk ant Ivžes f f
r>

uos sako:

1 t

I I

r n

4 4

f 1

i.

sako: “szi-

ei-

ANT PARDAVIMO.
<Hį» imi

Keletą labai geru nauju na
mu, miestuose Mechanicsville, 
Frackville ir Mahanoy City. 
Teipgi forma geram padėjimo 
Locust Valley. Apie dauginus 
kreipkitės ant adreso

Chas. S. Parmloy
Real Est ate Ag’L

17 S. Catawissa St.,
ANT PARDAVIMO.

na, brolei,
Kitas sako: 

vėl pagaus 
nėra jau ragn- 

” Tsz-

1 *
(2t

ai per 
ai ji n<

kiszeni szpiga rody!;
;ales pagadinti.

ve jam buteli vaistu ir jis v:i

K. — 
nelegaliszkos ar turiu iszsiim
ti kitas?

A. — Taip, Turi padaryti ki- 
“pareiszkima intencijos,

ir laukti dviejus 
negu gali praszyti pilnos pilie- 
i vst es.

K. — Ar reikia 
s ?

Kuomet teismo raszti-
lion), arba, geriau sakant, isz ••lpjrlnas popierių
siimt i “

Atsuk vmas. 
ti kada nori, 
dienojo, arba 
rinkimus.

K. — Kokia

Pirmas Popieras ?”
- tiuli iszsi i ni

ne rinkimu 
priesz

tik
30 dienu

t urireikszme 
pirmos popieros ■

A. — Pirmos popieros yra 
prislėgtas praneszimas kad ke- 
ini tapti Suvienytu Valstybių 
piliccziu, kad nuolatai apsigy
vensi szioje szalyje, ir ant \ i- 
sados atsižadi prigulėti ir Imti 

visokioms

* (r
I

mokėti už
žiu o.) a namo. Privažiavo prie
kaimo, szpiga inkiszo in kisze- 
niu ir žiuri. Ogi ragana iszejus 
tarp vartų ir žiuri in ji, bet ii 

ninkas tau paduoda iszpildytu nepagadino; jis
A.

kopija 
jos”

iatėnei 
s, 

mokėti viena doleri.

priėjo giria, šutome; prie Pora geru arkliu, teipgi ang
linis kraustymo, spring irspring

insilipo iP dump vežimai, roges, pleszkes
iszgijo. Syki 

piemenys pagavo pankszt uka;
sutikus sako:

i gražus tas 
ogi žiuri pieme-

ir visi kiti reikalingi daigtai. 
Galima pirkti ir szteboli. Gera 
proga viską nirkti labai pigei. 
AtsiszaukiU? ant adreso.

Wm. Juodeszka,
510 W. Spruce St.

Mahnnoy City, Pa.
SZVENCZ1AUSIO9 

MARIJOS PANOS
VtoaA pilnu apraezymae apie 
Gyvenimą Szv Marįjoe Panoa 
95 puslapiai.

‘ ‘ pareiszkimo
arba pirmas popiora

kia jam
Dokumentas trigubai iszpildy- 
las. Viena kopija 
kantui.

K. — Pameeziau savo 
mas popieras, 
kitas ?

>» "■»» ■umiwiw
vieton tu kurias pametei.

K. — Kaip galiu ta padary
ti ?

duota apli-

“ pir- 
ar galiu gauti

Taip, gali gauti kitas

re i ta pa t j motore ;
“ pa leisk i 1, toksgi 
pankszt ei i s,”
uis už valandos vietoje panksz- 
t u k o —

Viena syki ji užėjus pas kai
myną rado meitėli papjauta, jo 
žarnas imant, sako: “ 
Imtumei dar ji auginiu — kaip 

” Tas mei
tėlis ir pradėjus judėti... Sako, 
kad ta motore yra ragana; ki
ti žmones sako, kad ji yra at- 
žindyta, lai isz ko tik pasigra- 
žioja, tas ir turi pragaiszti. — 
Jannavedis viOna karta ta mo
terių 'pamate ir sako jaunajam: 
“tai, sako, dailia

Ta jo žmona tuojaus ir 
numirė! Sako, kad ji moka bi- 

Szie a t šit ik i- 
1884 metus ir

kruva kirmėlių!...

kad jus

(m. 29)

kaito pinigus.
“nebegaliu 

t mesiu!” Se
nes

gražus meicziukas. Puiki
Preke eu prtsiuntintn tiktai iSe

W. D; BOCZKAUSKAIXX) 
MAHANnv rrrv pa

■r

u
:' I

'"■■i

Ji

paklusnume 
moms valstijoms.

K. — Ket imi lanksti 
gimtiną szali, ar galiu 
Amerikos pasporta turėdamas 
pirmas popieras ?

\ — \’e> Birmos popieros 
nereiszkia Amerikos pilietystc 
ir jeigu ketini važiuoti užsieny 

gauti Amerikos paspor-

sveti-
ko: mum bus 

t ?

ai
savo 

gaut j
A. — 'Turi paduoti praszy 

afidei vito formoje

Sako: . 
nebegaliu /?==broliukai

! J
Tie

tamma, 
teismui kur dokumentas origi- 
naliszkai buvo iszdnotas.

Ka turi pareikszti afi-

j ir'paleido duris pas 
vagys persigando 

ir nubėgu toli, tas kvailys, tuo
jaus nulipo nuo medžio ir, pa
gavės muszkieta, nuszove tuo- 

Dabar jie pasi
kinkė tuos arklius ir parsive
žė pinigu du vežimu ir pasili
ko turtingi. Toliaus bus.

KNYGELE NAUJU 
DAINŲ.

.ik- . MW Ir <l1 „ 'iii, 5*1

Teipgi tinkamos kaipo eiles 
ir dekliamacijoa.

i

I1\ . --
deivite ?

A. - 
pilnas

4 4 
vai.

pa ežia ga- r
) JAfideivitas turi turėti 

apie pa-
du pleszikus.

informacijaskalba, jog 
ji mirtis 

Panaszci atsiti
I l

gaspadoriavo 
ketures m v les * si i.jli

mostas popieras, laika, vieta ir !<' ka pagadinti.
kaip pametei. A fideivita rei
kia padaryti ant Speciales for- kibai dau

Teisvbia žmonis « 
niekas nežino kur 

gali patikti.” 
ko ir su farmeriu F. (’ooperiu, 
kuris malszei 
ant farm u kės,
nuo South River (Kanadoje). 
Po snukiam darbui, pirma die
na Gegužio, nusidavė ant atsil- 

o kada vos iižmi- 
perkunas in narna

pataikindamas in lova ir už- 
muszdamas (’ooperi ant vietos, 

gulėjo 
mažas kūdikis, 
blogo neatsitiko, liktai truputi
apdege nuo užsidegusio szieni- 
ko. Ant galo, žmogų gali patik
ti mirtis ir ant tiesaus kelio be 
jokio apreiszkimo.

šio, sveikas, 
go, trenkė

Lovoje teipgi pati ir 
kuriems nieko

P A JESZKOJIM AI
Pajeszkau savo gimine Bal

tru Jankaucka kuris paeina isz 
Skriaudžiu Para., Subacziskiu 
kaimo. Turiu labai svarbu rei
kalą, praszau atsiszaukt.

Antanas Jankauskas
6 Smith Street, 

Ansonia, Conn.

Pajeszkau savo brolio Anta
no Kanlavieziaus. Jau ilgas 
laikas kai n nežinau kur jis ran- 

Man labai yra svarbus 
dalykas jo sužinoti, todėl pra- 
szau atsiszaukti, arba kas apie 
ji žinoto praszau praneszti ant 
adreso

Mrs. Antanina Kainick 
.325 E. Aft. Vernon St., 

(Aug.7) Shenandoah, Pa.

Kanlavieziaus.

dusi.

Juozas P. Milauskas
Lietuvlszkas Skvajeris.

Pristato vestuvių laisnus, teipgi 
padirba kitokias legailszkaa po
pieras. Parduoda ir perka namus. 
Insziurina namus, fornyczius ir 
automobilius nuo ugnies ir t.t. 
Tik geriausios ir drueziausios 
kompanijos.
. Ofisas: 32 W. PINE ST.

MAH ANO Y CITY, PA.
* f. ' 4 ■ -t : > n ' ’j 1

.m ki

2225).
gauti isz naturalizaci- 

teismo rasztininko.

A.
reikalauja

nariai

pa rei sz k ima pildant 
Form 2213,” kokia reikszme

negali 
ta.

K. — Ar galiu balsuoti turė
damas pirmas popieras?

A. — Pirmiau*, daugelis val- 
pavelino ateiviams sn

pirmoms popieroms balsuoti, 
bet dabartiniu laiku tik sekau- 
czios valstijos pavėlina: Arizo 
na, Indiana, Missouri ir Texas.

K. —Ar pirmos popieros rei
kalingos gauti darbo Suvieny
tose alstvbese? e

- Daugeli-; darbdaviu ir
darbo organizacijų 
kad darbininkai arba 
turėtu pirmas popieras.

K. — Jeigu padarycziau ne
teisinga 
4 4
tas turėtu ?

A. — Jeigu pirmos popieros 
uri neteisinga pareiszkima yra 
nelegaliszkos, ir negali Imti 
permainytos. Ir tau gali atsa
kyti pilielyste kuomet pihios 
pilietystes praszysi. 'Vokiu bū
du vra labai svarbu duoti tei
singus faktus.

%

ir

KAIP APSAUGOTI MISZ-
'' /

KUS NUO DEGIMO.
Agri-

ku Tarnysta sako, 
kai kasmet dega

000 lankosi 
vien

Jungtiniu Valstybių 
kultūros Departamento Misz- 

kad misz- 
apie 36,000 

sykiu, ir sunaikina daug me
džio ir nuosavybių, kuriu nuo
stoliai siekia $16,500,000, ne
skaitant kiek žmonių netenka 
gyvybių. Daugiau neg 9,000,- 

automobilistu
miszkuose 1923 metuose, 
tik pasilinksminimo reikalais, 
ir daug rniszku degimu paėjo 
isz priežasties neapsižiūrėjimo 
tu, kurie ten buvo.

Czia paduodama keletas pa
tarimu, kurio, jei ju bus klad- 
soma, daug prigejbes iszvoiig- 
ti rniszku degimu.

L Mesdamas degtuką szalin, 
buk tikras, kad jis užgesbs.

Ta forma

pirm negu

mos (Form 
galima

K. — Iszsiemiau pirmas po
pieras sziu metu Sausio mene
si. Kada galiu praszyti pilie
tes! es ?

A. — 'Turi laukti nors dvie- 
jus metus nuo dienos gavimo 
“pirmu popieru”
gali praszyti pilnos prlietystes, 
jeigu szioje szalyje iszgyvenes 
mažiausia penkis metus

K. — Gavau pirmas popie
ras Birželio men. 191.6 m. Ar 
galiu dabar praszyti pilnos pi
lie! y stos ?

A.
iszsibaigusios

Tavo pirmos po- 
ir norą 

Pirmos popieros 
Turėsi

pto ros 
legaliszkos. 
iszsibaigia 'po 7 metu.
vėl iszsiimti pirmas popieras ir 
laukti kitus dviejus metus pa
kol galėsi praszyti antrųjų.

Toliaus bus.

2. Nemesk szalin cigaru, ci
gare t u ir pelenu nuo pypkių 
isz ;automobiliaus. Geidaus tu
rėti koki nors blokini indu ir 
ten tuos dalykus mesk.

3. Jei norima ugnį užsikurti 
miszjce, reikia, kurti ant plikos 
žemes, arba ant akmenu, toli 
nuo medžiu ir augalu.

4. Visuomet reikia saugoti
tokia užkuria ugi)i. Jei jos ne
bereikia, užgesink ja ir užpilk 
žemėmis, o ne sudžiuvusiaks la
pais. v

5. Tuojaus praneszk apie ag
ni miszke, nežiūrint kaip maža 
nebūt u.

G. Pirm karsiant agni, reikia 
žinoti apie ugnies reguliacijos. 
Nekuriose valstybėse reikalau
jama leidimo mįszkuose agni 
kurti.
' 7. Visuomet ir viso.se aplin
kybėse buk taip pat atsargūs 
su ugnimi miszke, kaip kad
butum savo namuose./ . J ./ ’ ii i \ • »’ į j M v.

mai buvo apie
ig apie tai szneka. Sa

ko tokia motore vra ir Deikisz- 
kiu kaime, Vabalninko parapi
jos. Sako, kad raganos nepa- 
gtidintu, reikia iszverstus mar- 
szkinius dėvėti, 
duonos szmota turėti prie 
ves, tai ir negali pagadinti.

29.
Seniau, sako, 

broliai, du buvo iszmintingi, o 
vienas kvailai Erne jie sutarė 
eiti svietą vandravoti: ėjo, ėjo 
per lokes pustynes, jau ir isz- 
alko. Priėjo toki daržu, pilna 
morkų prisėta, tai kvailys sa 
ko: “eisiu, nors morkų pasi
rausia!” Inlipes per tvora sa
ko : ‘ ‘

ar rukszczio.i 
sa-

gyveno trys

o brolelei, žiūrėkit, ko
kios dideles morkos!” Tie sa
ko: il 
tu!”
atlėkė ir 
užrakino, 
gerti ir valgyti 
pieno.

tylėk, kad kas ne iszgirs- 
Eme ir iszgirdo raganos, 

juos paėmė in kieti 
jiems viską 
rieszutu ir 
buvo ilgai;

ragana, sako 
per rakto skylute:

duoda

Buvo jie, 
atėjo viena ryta

Iszkiszo ir kitas paga- 
trecziastas kūdas;

“iszkiszkit 
pirszta, katras riebesnis?” Tie 
iszmintingesni brolei ome ir 
iszk iszo pagal i uka. Inpjove ra
gana: “tas blogas; iszkiszkit 
kitas.”
liuką, ir 
tas durnius iszkiszo pirszta, 
inpjove ragana: “tas riebus.” 

iXtrakino duris 
nusivedė in grin- 

czia — peczius raudonai priku 
rintas; sako ragana: “

” Tas kvailys sako: “asz 
nežinau kaip reikia gulti; man 
parodyk.” Ta ragana sako: 
“sziteip” ir atsigulė ant lyžes. 
Tas kvailys pagavo lyže, szust 
ir ppmete po peczium, uždengė 
poeziu ir, paemes rakta, nuėjo 
kletin, atsirakino duris ir in- 
ejo, o rakta por lan'ga iszmctc 
auf kiemo. ; Atlėkė dabar 'tos 
dvi raganos, isžsitrauko isz pe- 
cziaus ir suvalgo. Dabar antra

Sako: 
ir iszvede;

Ivžes.

“eik.
tas riebus

gulk ant

ryta vėl viena iszleke, o antra

Apie Kare.
Tėvynės Rauda.
Atmincziai 1 dienos Rup

piuczio 1914 mete.
■h
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Lai PAIN- \ 
P EXPELLERIS t 
r Praveja Skauunutt l

Trinkite greitai taip, kad Jig 
» stebėtinas linimentag peraiaunktu 

<t per od« I pat tq vfete, U kur 
paeina nesmagumai.
Pafn-Expellerla palengvina kraujo

EXPELLERIS 
_, r— —— 
Trinkite greitai taip,

per odą j pat tą eietą, ii kur

■"■^^^■•ukepimą ir atateigia normali 
-- - — kraujo tekėjimą fialomis.

Inkaro vaizbaienklit ant pakelio*. "
35c ir 70c vaistinėse. Timykite, kad butų 
Inkaro vaizbaienktie ant pakelio.

P. AD. RICHTER A CO.
Berry & South Sth Ste. 

Brooklyn, N. Y,
Berry A South 5th Sti.

GEO. J. BARTASZIUS 
Lietuviszka Užeigos Vieta 

Arba Kotelis..

Pinigu ir Laivakorcziu Siun
timo in Lietuva Agentas.

George J. Bartaszius.
< 498 WASHINGTON, ST. 5
J NEW YORK, N. Y. 4
ITclepopas: Waker 4335 <

FAKTAI KURIAS PRIVA
LOJĘ ŽINOTI

Doleris yra jųsu goriausias
prietolis. Mokslas yra galybe. 
Jeigu žinoto kaip ezodinti do
leri, jus visada galit© turėti 

Jeigu reikalausite 
kokio tayoro kuri mos parduo
damo, ateikite o suezedinsite

prieteliu.

* *

Lietuvos Rauda. * 
Mano Gimtine. 
Apie Skausmą Lietuvos. 
Apie Lietuvos Vargus. 
Tėvynės Meile.
Pilies Aprašymas.
Lietuvos Paminėjimas. 
Sonetas. 
Apie Dubisa.
Apie Lietuvos Vasara. 
Atminimas Tėvynės. 
Apie Kalvarija.
Naujos Eiles.
Apie Senove. 
Miszkas ir Lietuvis.
Ant Pagarbinimo Bažnycsios . 
Finis.
Kalinys. 
Ruteliu Vainikėlis. 
Szventas Petras. 
Lietuvio Daina. 
Isz Lenkmeezio Laiku. 
Apie Piemenei!.
Myliu. 
Daina Sieratos. 
Apie Daratele. 
Apie Meile.
Varnai Slidžiomis.
Apie Vanda Lenku Karalaite 
Apie Mainas ak Karklas. 
Apie Lietuva.
Apie Girtuoklius.
Apie Sepstve.
Atminimas Prancūzu Kares. 
Palszis Bambizas.
Finis.
Apie Jaunikaiti.
Apie Jaunas Mintis.
Motina ir Duktė.
Apie Merginas.
Apie Berneli.
Rinkimas Vaikinu.
Merginu Rauda.
Apie Mausziu.
Apie Davatka. 
Lietuvos Hymnas. 
Apie Petrogrado Lietuvius.

:irrJIms Merginas in Vąiska.
Kur Prapuolė.
Apie Meile Tėvynės.
Žvaigždute.
Žydu Rauda.
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įdiilgu. Parduodame visokiu
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I uiiviniuiįu iiuiuuiiu laaaiiuM, 
geležiniu daigtu, klijonku ir 
mažių karpetu, fonografu ir t.t.
t. WAB0H (Yvaskevioiius)

reikalingu naminiu rakandu,

Upholstering and Hardware.
1130 East Mahanoy S|. 

(Ant 8kersyno»» 12-tos ulyc*ios> 
MAHANOY CITY, PA.

r* r i 'V C;, t . t > vį i1 h ■ s

•2 AiszJd *|»a«da.
Skaudinta aat drvtaa 
ros paplariaeis vyrazale.*res peptariaais vyrssah.

PREKE TIK tSa.
Siuskite pinigus stempomto.

■ ■ . ; ■■ ; . . •• *4 į

: W. D. BOCZKAUSKAS-CO. 
MAHANOY CITY. PA.
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Antanas Ramanauskas
Lietuviszkas Graboriui
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manevrus kuriuosįa dalybavo konia 
arooplanu.
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MANEVRAI AMERIKONISZKOS PLOTOS HAVAJOI.
Amerikoniszki kareiviai iszlipa Havajoi laikyti metinius 

visa f lot a. ir daugeli
MILL & PATTERSON STS.

ST. CLAIR, PA.
laidoja no irusiu*Iszbalsamuoja Ir

ant visokiu kapiniu. Pag r abu* paroo 
Rzia nuo paprascziaUBiu iki prakil
niausiu. Paraamdo automobilius del 
laidotuvių, vejelių, kriksztyMu U 
kitiems pasivažinėjimam*.
Bell Telefonas. 1373 M.

|vienu balsu prisiekė jog už ji 
Nusi- 

iszgirdes, 
vvno ir 

ezestavojo savo szeimyna. (lore 
visi už sveikata grafo ir už sa
vo Ii uosy be.

Kada pasidrūtino, grafasda- 
ve ženklą ir visi per vartus isz- 
trauke. Del grafo buvo pa- 

vyro pa-1 rnosztas žirgas, kuri tarnas lai- 
o ke už kamanų, 

atsisveikint su

1.
Kada senovės gadynėje ba- gatavi gyvastis padėt, 

jorai gyveno savo pilyse, gyvo- džiaugė grafas 
no Rzalyse Szvarevaldo savo liope atnoszt bert aini 
pilyje, ant augszto kalno, 
fas Henrikas Vaidenas. Paėjo 

augsztos gimijiaai isz senos

tai
veeeliu,

gra-

metus,

Motina jo diovobai- 
visomis sv- 
in jo jauna 
viską kas

Meile

levus

Per 
o 

pavasa ris,

nes. Jo pati teipogi buvo isz 
augszto gimimo, kuri, kada bu
vo merga, labai buvo patogi ir 
kad isztekejo nž savo 
gimdė jam sunu in
sunn gražu. Jis buvo linksmy
be tėvu.
minga moteriszke 
Jomis storavojosi 
szirdele ineziepyti
tik Dievui ir žmonėms pasida
bojo, o tėvas kvėpė iszminti ir 
pratino ant. visokiu kareivisz- 
kn vargu ir to visko, kas prie 
gero kareivio priguli.

Tuo užimti vare dienas lai
mingas savo gyvenimo,
ir sutikimas be paliovos po j n 
stogu vieszejo. Grafas pats sza- 
linosi nuo svietiszku zobovu. 
'Purejo kelis kareivius kaimi- 
nystej ir su tais kaip kada isz 
nuobodumo pasilinksmindavo.

Teip grafas kaipo ir jo pati 
turėjo viena būda ir viena mis- 
li, per ka niekados būrys ru- 
pesezio ant ju namo neužėjo. 
Ar-gi galėjo geresnius mokslus 
ju sūnūs gaut, kaip pas 
gavo

Teip perėjo ne vienas metas 
tam palaiminime Dievo, 
žiema sėdėdavo pakajuose, 
kad a pa si rot lyd a v< > 
ne viena karta eidavo in soda,

pusiaunakties 
džiaugėsi pavasario oru ir til
dą vėla j it duszios atgydavo.

Su savo pavaldiniais kogra- 
žiausia apsiėjo, per ka ji visi 
mylėjo kaipo savo tęva, o jo 
gerybe toli buvo garsinta. Visi 
meldo Dievo, idant ji, jo paezia 
irsimu užlaikvtu kuoilgiausia.

2
Tankiai Dievas ant žmogaus, 

bandydamas, 
litis, idant per 
sektu žmogaus szirdies.

To tai datyre Vaidenas. Dil- 
richas isz Felzeno, nedorus ka
reivis, nuo seniai kabinosi prie 
grafo Valdono už rubeži. O kad 
gerumu negalėjo atimti kerszi- 
jo grafui, jog panevalia atims. 
Ir tikrai retai kada pereidavo 
metas, kad neužpuldavo su go-

Tada 
sugriebdavo

kuriame iki

užleidžia krvže-
kentejima da-

veda ant posznes grafo.
jeigu ingaledavo, 
gyvulius, javus ir kas jam in

Ant galo gre
tas nedorv- *

savo žmones ir

to laiko buvo tvku ir 
kad las jo no-

nagus papuolė.
fui nusibodo kęsti 
bes, suszauke 
tiems užpuolus teisingai nnko- 
rojo.

grafas mislijo,
prietelis nusimalszys ir pradės 
vest doru gyvenimą.
toje mislije pabludo.

viena rvta 
9^

buvo diena

llet labai 
Felzenas 

per ta laika jeszkojo del saves 
fizalininku ir vela 
perėjo rubeži, o
miglota, per ka pradėjo pusty
ti laukus ir imti kas in rankas 
papuolė.

Kada grafas apie tai dažino- 
jo, tnojaus suszauke savo žmo
nes. Iszdalino del visu ginklus. 
Grafas pats buvo in geležis in- 
siredes ir atsisveikino su pa
ezia ir su sunum Otonu su asza- 
romis, ba buvo dievobaimingas 
atmine smerti.

Fotam stojo grafas prie lan
go, akvati io savo žmones, idant 
tio drąsiai musztu neprieteli; 
teipogi primine, kad netik sto
tu jo apgynime, bet ir savo loc- 
nos verguvės.

— Su Dievu — tarė — ežia 
susirinkome ir su Dievu eisime 
iszvaryt neprieteli, kuris už
puldinėja ant tyku gyventoju 
ir nori neteisingai iszpleszt 
musu turtus. Drąsini mano vai
kai, drąsini! Asz pats eisiu pir
miausia ir stosiu pirmutinis. 
Turiu pas Dieva vilti, jog ne- 
Urieteli ingalesime. Tada su

I

g ra l’o

o jis da nuėjo 
savo mvlima 

paezia ir sumini. Jauna ir pato
gi pati Teodora graudžiai Ver
kė, o sūnūs Otonas laike už 
tanko$ tęva ir nenorėjo leisti. 
Stovėdamas grafas tarp pa
ežius ir smiaus, pakele akis in 
dangų ir tarė:

— Susivaidykite!
Dievo, idant mano

Prasziau 
idant mano saugotu. 

Kaip man nuduoda, malda ma
no iszklausyta. Pavakare su- 
gryszm ir vėl draugo linksmin
simos. .Jeigu yra nuo Dievo pa
ženklinta, kad turėsiu pražūt, 
nesirūpinkit, nes tokia yra 
Augszcziausiojo valia. Ak ži
note kur vėl pasimatysim. Ne
ilgas ežia gyvenimas žmogaus 
ant svieto.

Ant galo tare in 
Tu

nuo

kuris 
atsiskyri-

tarė grafas su didele

nes tokia

'Feodora!
Bet

.Jei

paežiu: — 
esi teisingas 

draugas mano gyvenimo, 
nepyk ant manos nž tuos žo
džius, ka tau pasakysiu,
gautum žinia, jog asz pražuvau 
tada atsisėdus kokiam užkam
pyje iszsiverki ikvaliai. Asza- 
ros yra žmogui reikalingos, nes 
sumažina szirdies
mus. Aszaru niekas negali už
ginti. Asz pats ta padaiycziau. 
Potam-gi apsimalszink, klaupk 
ir melskis, 
teip Dievui pasidabojo, idant
su tavim bnczian ant trumpo 
laiko atskirt u. Su visa szirdžia 
atsiduoki Dievui po jo szven- 
cziansia apieka. Tada tegul da-

skaudėj i-

su ta mislia, jog

rosi kas nori, ta viską kantriai 
nukosi. Jeigu tada iszgirstum, 
jog tas neprietelis Felzvnas 
prie drutvietos artinasi

gyvenimą,

, tada 
nevilkink ne valandėlės — pra- 
siszalink. Prastoj grincziidej 
tarp vargucziu turėsi g(‘resni 

nekaip pa loci ujo
prie nedoro žmogaus. Teisybe, 
skauda szinJi apleisti savo vy
ro būtim* ir eiti tarp 
štamu žmonių, vienok 
vus ant Dievo valios apleisk

įima patikt gerus 
tave su džiaugsmu priims.

— O apie musu sūneli, mano 
brangiausia auginki teip kaip 
iki to laiko aušinome 
ir tokiu paežiu bud u. 
priminki ja n i apie 
tankiausiai apie ta Tęva, kuris 
yr danguje.

— Dabar mano brangiausia 
Teodora, lik sveika!
tavęs buvau priverstu tai pasa
kyt, idant ant visko butai ga
tava. Dievas goriausias, kurio 

, su- 
bus 

Bukgi sveika ir

nepažin- 
atsida-

ta butine su sūnumi. Visur ga- 
žmoneR; tie

atnoszt.

Dabar atsiklaupkie, mano mie
liausias snnan, ir priimki 
manės teviszka palaiminimu. 
Viską žinantis Dievas, 
yra valandoje musu
mo liudytojum, tegul buna vi
sados su tavim; mylėki ji o ne
siduoki niekados nusivesti nuo 
teisaus kelio per nedorus žmo
nes, nes ant tos aszaru pakal
nes m' ilgas yra gyvenimas, no- 
poilgam vela džiaugsimos am
žinam gyvenime.

Laike tos kalbos mažam vai
kui aszarelcs byrėjo; Teodora 
teipogi verke, tiktai grafas su
silaikė nuo verksmo. Pabuezia-! 
ves paezia ir sunu 
pakaju iszojo. Jo szeimyna pas
kui ji ėjo iki vartų, 
atsisveikino, 
arklio ir 
žaibas, o paskui ji visa jo szei- 
mvna. Žeme kokia valandėlė 
nuo nagu arkliu dundėjo ir tuo 
jaus vela pasidarė tyku.

.Kųda T(Hxlora sugryžo in pa- 
kajus, puolė ant keliu ir ilgai 
meldėsi. Fotam tarė sunui: 
Brangus vaikeli, melskis ir tu 
už savo tęva, nes tokiu nekaltu 
kūdikiu Dievas maldų iszklau- 
so.

Dievobaiminga motina 
lesi su sunum, o kada pabaigė, 
tarė: — Gerai mano brangus 
vaikeli! Dabar gali but spakai
nas. Dievas geriausias turėjo 
tave iszgirst. Buki visados die
vobaimingu ir geru, 
tavo praszymus 
klausys.

Kada tai pasako, nuszluoste 
aszaras savo iv-sunaus.

Per visa diena isz pakajaus 
neiszejo, sėdėjo su sunum užsi
darius. Sėdėjo ir 
abroza, kuri ketino dovanot sa
vo vyrui ant ateinanezio jo pa
trono. Buvo tai pilis su drut- 
vieto ir su aplinkine. Nes nuo
latos verke, ha prijautė, kad 
tiktai ant to audeklo turės pa

sos dienos skaudėjimus ir im
post i.

— Dievas musu maldos isz- 
klauso! — 
linksmybe, laikydamas glėbyje
savo paezia. Atsiduokime Jani 
visuose suspaudimuose! Dabar 
buk rami ir džiaugkis, nes ne
prieteli toli iszgujom isz musu 
rnbežiu. Dabar negreitai drys 
užpult.

Atsigryžes grafas polam in 
savo žmonos, gyre ju drąsą ir 
dekavojo už ju prisiriszima 
prie jo. Visi jo žmones gavo

laiku namieje nebūdavo.
Per k a mano auginimas 

menka, vaisiu del manes galėjo 
Delto-gi mano tėvas 

atidavė mane pas savo geriau
sia prieteli. Buvo tai kareivis 
LuitpMdas Morenas. Kada nuo 
tėvo pas ji gavausi, turėjau de- 
szimt metu; nugabeno 
vienas isz tėvo tarnu.

Liūdnas buvo 
kvrimas su tėvu,
mane gera gala, o asz žiu re jau
si dar nors karta ant drutvie
tes. Sustojom, ant gulo tėvas 
tarė: Da ka tau turiu pasakyt 
mano Henrike.
žinai, ka tau insakiau. Daug ir 

i ilgai nepasakojau, mano pamo- 
Kada jau prisiartino vaka-j kinimai

mane

mano persis- 
Pa lydėjo jis

i gera czesni už ju puiku darbu.

greitai isz
’ Pats grafas vaikszcziojo tarpe 
savo žmonių ir ragino kožna,

Ak jau viską

Da karta 
grafas szoko ant i 

leidosi greitai kaip

mėl

Dievas 
visados isz-

O

siuvinėjo

drauge
Tankiai vidala drutvietes. Matydamas 

tęva, bet verkianczia

Asz del

Otonas verkianczia motina, 
žiurėjo in ja su gaileseziu, nes 
prijautė nelaime, ka 
patikt. DaugiauR kaip dvide- 
szimt kartu bogo in bokszta ir 

nuo kurios 
Kožna karta 

dėlto kad

ketino

idant linksmintųsi.

ras, liepo iszsiskyrstyt. .......w, 
prisakydams, idant keli pasi
liktu ant sargus, o ant duoto 
ženklo, kad kožnas atbėgtu.

Dabar grafas nuėjo in

namo

nia koje musu gvvonimas 
t ei ko teip, kad del musu 
geriausiai.
melskis už mano tojo valandoje 
kada jausi, jog asz galiuosi su 
neprietelium.

Tame grafas nutilo. Aszaros 
pradėjo isz akiu byrėti, o pati 
per aszaras negalėjo žodžioaszaras 
prakalbėti.

Po valandėlei ome savo snnu 
ant ranku ir tarė:

— Mylimas mano Otoneli, o 
tu negali eiti tėvui pagelbėti; 
da esi jaunas, turi tiktai septy
nis metelius, per silpna tavo 
rankele, pasiliki namie ir buki 
del motinos suraminimu pakol 
ncsugryžsziu. O jeigu pražu- 
cziau, tada ramink motina, jei
gu kada lindės, bukie paklus
nus kaipo privalo gerftm vai-, 
kui būti. Visajne jos klausyk. 
Mylėki ja sūnaus meile, o kada 
užaugsi, jeszkoki teisybes 
pricsZ savo neprieteliu. Neap
leiski savo motinos ir buki del 
jos paspirezią seuatveje.
tau dabar pasakiau, patalpin- 
kie

ncsugryžsziu. O jeigu

jeszkoki

Kaprieteli ingalosime. Tada 
linksmybe sugryszime in slenk- 
sezius savo natneliii.

Kada pabaigė kalbėjos, visi neužmirszkie pakol gyvas busi.

žiurėjo in ta szali 
ketino sugryžt. 
gryžo susirupinus, 
nemato jokio žmogaus.

Ant galo suvis atsidavė ant 
Dievo valios ir pamislijo: — 
Tegul daro Dievas su mumis 
kaip jam pasidabojo, nes ka 
Jis pradeda, viskas yra garbin- 
gn\Kada nokada eme kankles in 
ranka ir užgrajino . 
giosme norint truputi 
mino. Po pietų paėmė su savilti 
sunu nuėjo keliu Dievo paveik
slu, prie to pasimeldus ir isz- 
siverkus in valias parojo namo. 
Jau pradėjo temt, sėdėjo prie 
žiburio dideliame 
paskendus. Tame davėsi girdot 
ant bokšzto rago balsas, kuriuo 
tai ženklų upgarsina, jog gra
fas su savo szeimyna sugryžtų 
po laimingai musztynoi su ne- 
prietoliūm;

Jau davėsi girdot dundėji
mas arkliu. — Otoneli! Otofto- 
li! tote parkeliavo, — szaukc 
motina, ir pagriebus sūneli isz- 
bego laukan pasitikt.

Kada grafus nulipo nuo arlc-

griaudžia 
su si ra-

rūpestyje

giliai savd szitdyjc ir to
- # « ‘O

lio, mėtėsi in'glebi savo paczlos 
pabucziavo szirdingai ir tuo 
pabucziavimu užmokėjo už vi-

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

Lietuviszkas Bankieriui 
ir Laivakorcziu AgentasAtsilankiau ana diena su 

forduku in Elzbieta, 
Susilaikiau in viena vieta, 
O kad buvau alkana ir volus 

laikas, 
Tai jau biznis ne kas.

Pabarszkinau in duris 
Gal kas atidaris

Kur tau, “
Man nieks daugiau nepasiliko 

Kaip tik atsitraukt,
Kur in užkabori traukt.

Užtikau užpakalije tropus, 
Duris atsidariau, 
In vidų inejan, 

Ir ka ten pamaeziau?
O mano mot c roles,

Mano szirdeles,
Motore ant lonezes gulėjo — 

puikei iszrodo,
Tiktai akys jos parodo, 

Jog munszaines daug naudojo, 
Apie namu triūsa ncdbojo. 
Ant stalo kaip nieszlynas, 

Kai iszmankytas purvynas: 
Torielkos, videleei ir poilei, 

O kas da volei,
Vaikas ant grindų murzinas 

Rodos molinas;
Baisu buvo žiūrėti, 

Ir dalaikyti.
Mane svaigulis tuoj apomo 

Pajėgas suvis atėmė,
Vos tropais nenusiritaii, 

Aut giliuko už tvoreles su
silaikiau.

Vyrai ant burdo negali būti, 
Turi in kur kitur vendruoti,
Mėsa ir kaya iszverda Suba-

1 oje,
Tuom per visa nedelia czes- 

tavoje.
Kožna kreize vadina, 

Angliszkai kalbėti mėgina, 
Tiktai du bjaurius žodžius 

minavoje, 
Ne ilngliku nesivaktuoje.
Nuo pavietres ir velniu, 
Ir nuo tokiu moterių.

♦ * *
O jus moterėles apsimal- 

szykite,
Su kirviu ant vyru ncRZokite, 

Kaip tai viena Hlniojui pa
daro,

Savo vyra isz svieto iszvare. 
Ba kaip vyrams dagrisite,

Tai pamatysite, 
Gerai aptaisys,

Kaulus apmanksztys 
O tada, 

Bus beda.

1 
geriant!“ suriko,

1

Liet uTi*xkm GruboriBt

K. RĖKLAITIS

pairaiLaidoja numirėlius 
naujausia mada ir m o kalu. 
Turiu pagelbininke moterių.

Prieinamos prekes.

116 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA

Teleponae No. 149

i

$1,000 TIK UŽ 60c.
Atsiunsk mums 60c ir (jausi musu 

stebuklingu žolių vertes tuk«tancri > 
doleriu. Kn tas tūkstantis doleriu 
žmogui reiszkia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei viduriu su
gedimi? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir invairiu nesmagu
mu apimtas. Jeigu tokiam Žmogui ir 
auksini kaina parodytum, tai jam ma
lonesne butu sveikata, negu tas auk
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esą* 
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaiatžollu, ku
rios jums sugražins sveikata.

VnistŽoles yra nuo sekaneziu ligų: 
viduriu užkietėjimo, skilvio n c mali
mo , nenoro valgyt, strėnų ir paežiu 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk GOc, tai gausi 
vnistžoliu nuo bile vienos virszuj pa
minėtos ligos.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomaru, 
szirdies liga, tai at si u n sk 85c ir gausi 
musu gausius vaisius, taip vadinamus 
“Nervu Preparatas.’’ Nervu liga yra 
labat blogas dalykas, bet musu Ner
vu Preparatas užbėga tai ligai keliu 
ir suteikia žmogui ramuma.

Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu mu
su Žolių ir knygų katalogo. Reikalin
gi musu žolių pardavinėtojai vi r uos o 
miestuose.

trumpi, bet sveiki ir 
jeigu te i p ves i esi, 
visame apturėsi.

Turėk visados Dieva mislvse 
mylėk artima savo, bukie visa
dos doru ir drąsu

tada laime

patrūkimo,
bukit' tėvusavo Į 

pakajus linksmas ir pradėjo 1 pavargėliams, ubagams ir sira- 
nusirodyti. Džiaugėsi labai po 
pabaigtai procei!

Teodora viską 
priėmimo vyro, 
stovėjo kode su

I y

toms. Storokis būti galingu 
kareiviu o kada sugryžszi in 
savo tėvynės slonksczius kad 
galėtai tėvui drąsiai pasakyt: 

•—Esmu tokiu, tėvo, kaip nore-
— Dabar mano tu vienatini

paruosze del 
Prie kamino 
atloszn, prie

kurios stovėjo stalelis, o ant jo
kružas su czerkele pripildytas, sunau, priimki nuo manės i>as-

iai ky-

jai

kutini, palaiminimu.
Tada asz puoliau ant keliu, o 

jis uždejes rankas ant galvos 
isztare žodžius palaiminimo ir 
afezaromis apliejo mano galva.

Dar karta 
savo szir-

4

du.

Asz verkiau balsu, 
prispaudė mane prie 
dies, kuogreieziausiai atsitrau
kė ir sugryžo in drutviete. Il
gai asz in ji žiurėjau! Buvo tai 
paskutinis mudviejų atsisvei
kinimas. Tolinus bus.

M. ZUKA1TIS
451 Hudson Ave,, Rochester, N. Y.

«>1 ■

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUI 

I* BALSAMUOTOIAS ►

4

e FJ
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sziadien

kuogeriausiu vynų,,
Wo sedinezio grafo prisiar

tino Teodora linksmai, 
dama pabaigta iszsiuta abroza 
drutvietes. Ta abroza norėjau 
tau paduot ant varduvių, nes 
tos dienos negulėdama sulaukt 
ir iszkest, dabar del tavęs dno-

G ra f as labai nusidžiaugė
taja netikėta dovana. Ilgai žiu
rėjo in dovana, potani padėjo 
ant stalelio szalia savos.

Sedos szalia ir Teodora, o O- 
tonas prisiglaudo prie levo ko
jų. Pasakojo apie perleista die
na. Kada grafas apie Ditricha 
Felzena kalbėjo, valandėlė už- 
si mislije s tarė:

Papasakosiu jums
nuo pradžios apie ta niekadeju 
kuris nuolatos ant manos už
puldinėja. Tai apie kuri iki to 
laiko negaliu nieko dažinot. 
Tankiai asz pasakojau apie 
mano tęvo drąsą; žinau, kad ir 
dabar paklausysite su u kva U. 
Teisybe yra volus laikas, nes 
atsitikimas szios dienos nuvaro 
nuo manos miega, o žinau, kad 
ir jus nenorite. Uždeki paežiui 
daugiau szakaliu ant ugnies.

Kada Teodora ugnį pataiso, 
grafas pradėjo:

— Prie Czeku rubežiaus ran
dasi kalnelis, gana status viso
kiais medžiais apaugos. Ant to 
kalnelio buvo drutviete Foį- 
konberg, isz kurios mano visi 
proseniai paeina. Pakalnėje te
kėjo upelis, apie kuri stovėjo 
trobeles žmonių, kuri prigulėjo 
prie tos drutvietes.

i

Bflahanoy City bus kožna Utar- 
ninka, 30 E. Centre St. ant 
antro floro. nuo 9 vai. 

ryte iki 8 vai. vakare.

Kreipkitės pas Dr. Hodgens 
Philadelphia Specialistą.

Silpni, Serganti Vyrai ir 
Moteres.

Neserganti bet vis-gi ka tik
"■ r a k k «k O k a Mpajiego dirbti. Nelaukite.

/■ r k
Laidoja kunua Numirėliu patai Na* 

jausta mada. Pigi preke. Taipgi
automobiliai ▼laokteflia

Mano tėvas, grafas Rudalfas 
gyvenantis tojo dmtvlotoje, 
galingas ir drąsus vyras, buvo
nuo visu mvletas ir szenavotas 
kuris ir mane neiszpasakytai « • ' r-j * j • V •mylejd, Savo motinos nepaži
nojau. Vos turėjau tik du metu
kaip nedora smertis ja isz to 
svieto paėmė.

Tada no ka rupipausi isz to, 
mano tėvą spaudebet užtai 

gailestis.
Per labai ilga laika isz gai- 

lestios negulėjo nakti užmigt, 
o diena sau niekur vietos nera
do. Teipogi tankini turėjo vi- 

a a . . k a ' . 4 a A 1sakias tasyncs šit neprieteliais,
A ' A AKA - A AMietz kuriu prięžąstios pey ilga

M i

Jeigu čsato silpni, nervuoti arba 
turite kokia liga, ‘hopadarykito klai
dos kaip kiti padare, ateikite dabar 
ir slaptingai apie tai pasikalbėsime. 
Laukti yra pavojingai.
PILVO—padėjimas, aptrauktas lie
žuvis, sunkumas ir nesmagumas po 
valgiui, plakymas szirdies ir kiti pilvo 
nesmagumai greit paszalinti.
KRAUJO, NERVU IR ODOS—ligos 
visuose padėjimuose gydomi.
RUMATIZMAS—teipi gydomi.

Ligos paprastos vyrams visuose pa
dėjimuose. Gydymą kuri ant pabai
gos jeszkote.

Asz pasekmingai gydu kataru, du
suli, bronkaitis, užima galvoję, pilvo,
Inkstu, pūsles, kepenų, teipgi lum-
bago ar neuritis.
' RODĄ SUTEIKIA DYKAI.
Kožna Soreda, Kelvorga ir Petnyczia 
galima matyti daktara Pottavill*, ntio 
9 vhL ryte 'iki B;vaL vakar*.
4 S. CĘNTkP ST. POTTSVILLE, PA 

Antra* fJorat ^pytrem, narna.

♦ ♦ *
Buvo juoku gana, 

Kaip viena bobele sena 
Užsimanė trumpos dreses 

baltos, 
Kad galėtu szokti ant svodbos.

0 barszcziu galybe, 
Argi tai ne bobos kvailybe!

Proto ne kiek ne yra, 
Kad ir trandis byra, 
Mat szirdoles naszle, 

O sena kaip žydo kumele, 
Užsimanė baltos szlebes, 
Tai jaunesne iszžiures.

Arti Mahanojaus dvi mote
rėles stisikivirezino,

Ir ųž plauku susikabino,

f

r Po visų kiemą strapaliavo 
Ka tik galo negavo. 
Viena no kas bobele, 
Suvis kaip nusiusele, 

Kožna žmogų užkabina, 
Visokeis žodzeis iszvadiiia.

0 ka jeigu protą turėtu,
Butų davadnaį to nedarytu, 

Kaip kas ka pasako, 
Tuo  jaus prieszais pasistato.

ANT PARDAVIMO.

Namas del vienos familijos, 
ant viso lotd, apt kampo prįe

I

t"

No, 436438 E. Centro St. Atsi- 
waukite in “Saules” ofisą.

prbtato 
reikliame.

Parduodu ritioklui paminklua, did* 
liūs ir mažiui ui pigiauaia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tai 
kreipkitės pae mane, nes aes galiu ju- 
mie pigiau geriaus parduoti nagu kiti 
383-838 W. Centre St^ MaUaey Gt>

i
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CAPITAL STOCK f 126,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1628,858.61

Mokama 8-czia procente ant 
auditu pinigu. Procente pridedam 
prie jure pinigu 1 Saudo ir 1 
Liepos. Mea norim kad ir jua 
turėtumėt reikalą su mure banka 
nepatoant ar maža* ar didella.

H. BALL, Prendentaa.
Geo W. BARLOW, Vie*Praa. 
Joa. B. FERGUSON, Kaaieriua.

W. TRASKAUSKAi
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABOR1US MAHANOY Cit?
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Laidoja kūnus numirėliu. Panamdo 
automobilius del laidotuvių kriloa- 
ttoiu, resell]u, pąsivožinCjlmA bį Ct.

_ _    M. — . Jb u k *   »* ' « 4^—, V•10 W, Centre 5U Mahanoy City/Pi,
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•• Dzimdzi Drimdzi 1 s

Dzimdzi - Drimdzi
Szi vakara, 7:30 vai. vakare.

KETVERGE, 28 GEGUŽIO
NORKEVICZIAUS SALEJE, MAHANOY CITY, PA.

- - ... . ---
trumpam laike sės laivan ir plauks

Lietu\os padangėn. Malianojieeziai turi da viena proga pa
“ Dzimdzi 

kava. Kolonijose kur lik
■* Lietuviai nenori su jais 
atinincziai; todėl, kas tik 

czians sales link pamatyti 
vi-ieins atsilankvti nes tokis

>tatys tiktai viena vakara.
Choro narius arba ant

matyli ta garsu ji

V h it 
ilgai

ma 
rupijas

i I

i Drimdzi
Dz iimlzi

sk irt is.

kurie pribus szi va 
apsilanko,

I »a si lieka
1 t

i 4 Patartina

. ŽINIOS VIETINES.

* t

Drimdzi
Ju juokai 

gyvas visi traukini Norkus i
Dzimdzi Drimdzi ”.

vakaras tai retenybe. Progra 
Ti kietus 
vietos si

galima gauti pas Pa 
doje.

a įnori koniszkaSubatoj
szvpnte “Decoration Day“.

Subatoj pripuola pas 
ninkas.

\edelioj Sekmilie>. 
Pa malei i 

J nuo.
■rodos rvta kun. t zes- 

mazgu moterystes 
Ilelena Macziunskiut ia

posunri

pripuola

pirma diena
Birželio

na sunszo
P-
P-

I
Nedulios diena dvi kvai

liukus isz Hazletono, 20 ir 21 
'metu, i"Z.važiavo su dviems ne 
pažy>tamais sportais bambiliu. 
kurie prižadėjo jaises nuvežti 
in McAdoo

DREBĖJIMAS ŽEMES SUNAIKINO KONIA VISA SZITA MIESTĄ.

■X.. • <1 </J.." .

\ M -u i-

51 ant pardavimo.
Puikus 

dvieju familiju 
403 'W. 
kampo.

dideli, namai, ant

ANT PARDAVIMO.
Nauji namai Frackville, Pa. 

Preke $4,600 ant lengvu iflzmo-
po No. 401. ir j keseziu. Teipgi lotai minėtam

1 Prie ’ mieste. Apie dauginus dnsiži-
1 I

Malmnoy Ave.,

*

I
I•I

i
f’ :
M

kasO

Fr. J. Sklera,
401 W. Mahanoy Avo., 

(tf)

i
Mahanoy City, Pa. (t.f.)

; nokite ant adreso.
V. Lapinskas

601 W. Mahanoy Avo.
Mahanoy City, Pa.

Tavo Pareiga Jais Rūpintis.
Maži I'hlikbi nirkunmi

jie tiesino keb jirio* kenkiu. lai
Priž'Vr/'klt r 1 pent i liga L r’rkhbokit* ku I j) viduriai

(r j<d apsireikš y ncr<
t;>.kleivjln»R4, duokite jlctu« Bjrrbiho- Kudlkių G* ri^vni UraUVg.
Kūdikiai mĄgata j j. J Ir url prato daugiams JU veikia maltai, 

Ronka aptlrkOM! ar tiraUi ii lalxiratodj^a.

F. AD. RICHTER & CO.

I 'hlikLri 
Hai n/.ki» lYJa, , 
nnriinoi 
vr ilJn MrkvDhii di< tiri, 

duok I te

pgelMH! Kuomet jų x du- 
jivio* kenkia, lai jia

trpStands >IL.(trių 
Oritmi

Tovo ok;i mirsią kuri drebėjimas žemes konia visa sugriovė 
uis užbaigė naikiu ii. Czionais žuvo apie keturi sz imtai žmonių.

I ’a vei kslas į iar<>< lo 
likosi, lai lig

grab tikra L

’ I

, N. Y.

i frM-

GYDYMO 
VILIONE.

I) žiora 'galima leng kovol i su tos 
Maistas

ga vika i. 
vai iszgydyl i, bet tas ima lai 
ko, i r dello 
iszsigydo,

Džiovos gydymas reikalauju 
laug poilsio, 

kok i 
daryt i, yra
galvoji apie tai, priežastis la
bai aiszki.

duoda jam jogu 
ligos perais.
kia. vien tik pieną 
nius, bet visus kitus valgius, 
kurie yra mail ingi.

Treezias džiovos 
faktorius, t-ai tyras
žiurint kaip szilta. ar szalfa ne
imtu, tyras oras yra neatbūti
nai reikalingas džiova gydant

nereisz- j 
ir kiauszi- i

ir at vežt i adgal in 
i atvežu 

jaises net in Mahanoju kur jai 
paliko. Mergieos net urėdą- 

i mos pinigu turėjo
ežios namo kada smarkei lijo, 

a I t ures i
i toje. Badai buvo tai dvi Lietu 

?" | vaitus, kurios savo pra\ ardžiu

i 
iHazletona, bet sportai

sės

I
() < r

SU

Vincu Grebliimn.
Aleksandra vieziu.
sibuvo pas nuotakos tevii> ant I

daug

eiti peksz

langiau proto atoi

savo

žmonių ne 
kuomet ja pagauna.

Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.mel :i

k nomet
\ (Ivtojas -
.i ,ix: v Į

pritaikant
gera valgi.

D r. Ibdward

Ket urcs-deszinits 
praujo nuo to 
vienas New \ o r k o 
intikrino pasauliui, kad džiova 
galima 
poilsi, t \ ra orą 
Patarimo, 
Livingston Trudeau davė 1885 

pa k lam 
vyru ir moterų, 
užsidirba 
Imdami pilnai nuo džiovos isz 
>i gydė.

Vienok, vra Iukstaiiuziai ki

ja n 
laiko

gy<
t

s mas.
Sunkiansis dar 

džiovininkas 
ilsėtis. Kuomet pa

gali
gydymo 

oras. Ne- 3-cziag procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigu yra gerinus negu lOtas procentas be jokio saugumo.

Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-czia pro
centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart 
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris 
dirba ir czedina. Dekite savo pinigus in szita Banka o 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa
dauginimu procento.

i "Z.gydy I i
i r 

kuri
I Ižiovos 

plaiiczin pieveles ir 
plaueziiiosc mažesnes ar didės

'Ta žaizda galima 
kada 

ilsėt 
galima. Kuomet 

kvėpuojamu, plaueziai turi be
> purslojimo dirbt i. Jie t I r •

perai oda
padaro

1 ' 

tyras oras su 
saules szvieša,

nuiszdave.
1 Pradedant nuo 4 Ju- 
' niaus, prasidės biznierių vaka 
uijos, nuo kurio tai laiko szto 

Į I <11 IHIS ll/.tl.l I IIH'I I KU/.ll.l IY<-| 

i vergo po piet.
I l'larninko ryta kilo ug 
.ni< skiepe ant South Main uly 
ežios, kuriame gyvena szeimy 
na \V. Levauaviuziaus. Penkių 
metu sūneli" su kitais vaikais 

rudakio- "iiknre ugni skiepe idant susi
milt. I gnis mažai padare ble 
les, bet nuo vandens kelios 

"Zeimyno" panesze gana dide
les bh‘dus.

Ana diena pribuvo 
la PJmlžioiie isz. Whcelim 
\ a., idant apskunst i

Svodlia af- nuo

\V. Pine u 1 \ ežios.
Ana diena 

ta< North Mahanov kasvklosia • • 
Juozas Vaiciekauckas. 606 \V. j 
South uli. ir nuvežtas in Ash- nj 
lando ligoniuiia ant

Tankui 
negalima

liko> sužeis Į raj |H1S užJarineli kožna Kol

g\ ilvmo.
atsil inkn, 

žinutes
apie koki atsitikima.
ris turi kreiptis in Angliszka 
Jaikniszti idant isz jojo semti 
žinutia, bet tankui tokia žinia 
yra klaidinga ir pravardes su- 
inaiszytos. Žmoni" petukąite. 
pradeda i ngot i. jog Be teip bu 
vo kaip garsyta.
kalte.’ Paežiu žmoniii, 
vena po tmsi.a spaustuve" 
sunku ateiti 
paezia kaip 
Juk redaktoris 
lis idant žinot u 
žmoni" nedanc"Z.a apie 
kima kaip tikrai Imv 
galite ji už lai kalt\ 1.

Kožnas laiko 
lieju mil iniu ypatų, <» kada lai 
d(»tuvu" važiuoju ant 
lai kili 
ant "k» r-kulio 
laidui 1; v 
randasi 
ka jterskiria

jog 
aplaikyti

nuo
į »a nesze gana

melai>,

sa u

tarno

• I nkstancziai 1 urs skyles, 
ir szimlien jie j iszgvdvl i

Ta žaizda 
lik I lininei

pragyvenimo , į plaueziams leidžiama
kiek tik

lu, kurie, neatsižvelgiant iii szi daug mažiau,
lakta, mėgina
džiova g
nor> trumpu keliu. Džiovos ne 
galima iszgydyti 
vaistais

iiisit ikriut i kad 
galima iszgydyti kokiu

y paez

ir kuo daugiau 
maiszytas
I no geriau.

su
f1

Kulio

ne> g\ 
, o bei 

ar praiiu-zl i per
I i k ra i

ne \ ra
at "it i ko.

v i >o<ja -
Jeigu 
at šit i

o, tai nu-

pagimdo

\ a Zinoje 
automobili i

' St ui 
g. w. 

-avo vyra 
Vincą kuris jaja pamote ir ap- 
>ig\vuiio uzionais neduodamas 
jai nieko 
rele apsivedė 
rio menesi czionai> i-zvažiuo- 
dami in Virginia kur Vincas >11 
savo paežiui 
sanvailo-..

I iraugvst e

aid pragyvmimo. Po 
p ra oil a tlktobe 

rzionai>

i • ir\ \’ono \ o> i ri>

Taigi, kodėl turėtu vyrai ir 
iszsigydyt imėgint i 

vartojant bile 
vaistus.

dirba Dažniausiai patentuotu

•s, 
me s

i moteres 
trumpu keliu, 
kokius patentuotuskokius

lirbt i.
, kuomet žmogus 

guli ant nugaros. Dėlto džiov 
jgydynias rei kalauja poilsio.

(J S

j 
bile kokiais i rot i gera

■ is, 1 naikina kuna ir
1 utis.

vaistu 
pardavėjas mėgina pritraukti 
žmones, [ladnoda.mas laiszku- 

{nuo tu kurie mano kad jie isz- 
snu tik

patent uolai

Apart to, yra reikalinga tu- sigyde, bet tikrai jie 
maišia nes džiova iszsivaizdino kad buvo iszgy- 

silpnina jo je- dvti.
: '..... !-j ’t ■ ■ ‘ ■. \

rodymas yra liys, kuomet vyrai 
ir moteres 
džiovos poilsiu,' gali 
prie darbo, ir dirbti po seno
vei. . F.L.J.S.

nos t

Maistas tvirtina kuna ir l'ikriaušis iszsigydymo pri- pamiltai pakirs plaukų šaknis, ap<iengn

bet 
eina

Puikus plauksi turėtų būti kiekvienos 
moteries pasidid liavimo turtu, 
pleiskanos ir naikinimo darbas 
ranka rankon.

Raffles
yra pleiskanų mirtinuoju priešu.

____ .___________________ 4 « •

vos odą pirm,
Pniiurčkit <erai savo plaukus ir fcaL 

vo» odą pirm, negu tie pKilaptingt 
paruaitai pakirs plaukų šaknis, apdengu 
Jūsų galvos odą nesvariomis baltomis 
lupynomis* ,kai ,bus priciasljrni jūsų, 
plaukų slinkimo,t

Pirkite bonkį*. Ruffles uf 65c 
gavo vaiitininką šiandien, arba 
tiesiog per pifitą iŠ laboratorijdt.

erry A South 5th Sts. 
Brooklyn, N. Y.

j

■

į

11/

t

M

plaukų slinki m04
/ ~ T - 7 ‘

vaįstinink^ šiandien, ąirbai

F.^AD. RICHTER A CQ.

kuriuos parduoda invairus pri

If

i

I

5

-A' 4

R'zts--

TRINIDADO ATMINTIS DEL PERRY.
Charles Pierre, majoras m i esi o Port of Spain,

$ 
Rife?.v

'I

kthur 1 gydosi tVuo 
gryžti

t J 

poilsiu.

4

(

5c v

dvi-vamzdinei 
dolerei

'„1

Darb.
P.i-z, tiirc> dideli balių Putny 

aut Aidukaiczio 
vi>i o turės

Lai-.
<> -•

s f
4

va kara
Ateikite 

ik<ma laika.
Subatoje ai >idai is I ,aki -

os daug

CZiO>

t * sI sa i
i

kapiniu I. •’
"li.doja I

ir lauke pakol '
Betpra\ ažiuoje.

tokiu kiaulių
va

u S 
mie>le 

gailės pulką 
žinodami tiesiog per eile auto

Ateitoje palieije da 
kad tokus kiaules 

stabdyti laike la id< >1 u v i u.

it e

mobiliu, 
žiūros 1 >11

Sabalo 
eoration Da\ 
mas kapu mirusiu kareiviu ir 
kitu mylomn ypatų. Kožnas 
stengėsi prie>z tai papuoszli

je pripuola “De 
” arba papuoszi

y pat u.
tai

kapus ant kapiniu nukirpti žo 
lia ir pataisyti
nnt musu Lietnviszku kapiniu 

baisei ap-

tvoreles. Bet

nėkurie kapai yra 
leisti — mat v t užmirszo gvvi 
ne tik apie mirusi bet ir juju 

lai priimti
primytu vaikams

Reike ir 
idant levai 
idant nevogtu nuo kapu žiedus 
paliktus per žmonis,

kapus.

nes tai 
yra vienas isz bjauriausiu pra- 
sikaltimu ir yra baiidžemas 
per tie.«a>.

.Jeigu kada busite Lako 
Lakeside Parke, tai 

pas Joną Jarasziu, 
pasistatęs

ant kelio ci-

v ra

\v 00d 
užeikite 
kuris turi 
sienda giraitėje 
nant nub Lakeside stacijos in 
Jgikowood Parka, toje paezioje 
vietoje kur sudegė jo senas 
stendas per 15 diena Augusto 
praeita meta. Pas ji gausite vi 
šokiu gerymii ir užkandžiu.

ar

nauja

-- Visi sztorai bus atidary
ti pctnyczios vakara bet užda- 
jyvti per visa d* 
per Decoration Day.
ginęs po piet vakacijos visu 
sztoru prasidės 4 Juniaus. Visi 
sztorai bus uždaryti diena pe
des nuo 1 Juniaus lyg 1 Scp- 
tomberio. Teip likos nutarta 
-— * 1_ f mm. f •• /Iviftii ♦ rn

ryti per diena Subatojo 
Ketver-

\v<M»d Parka", kuris lik 
geriau inlaisytas ir pageriu 
ta". <) kad laja diena pripuola 
"/.Vente, tai t ukstaiiuziai žmo
nių kutina suvažiuoti in parka.

Jeigu norite pataisyti 
slnbas arba ka toki pertaisyti, 
tai jums 1aji darba atliks grei 

gerai dailyde Jokūbas 
’>3r> W. M aha

11 J’.

tai ir 
Tamasza lieka s, 
nov Avė.

Isz Shenandoah, Pa.
'l'riukszmo buvo invales 

vakara kada likos 
apszviestas bulivardas su nau
ja elekt riki uiti szviesa.

4" Franciszka, ms lema pat i 
Juozo Margelio, 243 13. ('entre 
11 Ii. mirė Seredos rvta, sirgda
ma kėlės sanvaites. Velione pa
liko vvra ir tris •vaikus. Laido- 
t uves atsibus Panedelio rvta 
■>u bažnytinėms apeigomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje.

Helena Milauukiut“,
mergaite, 308 W. Coal 

uli. likos sužeista per aut omo 
biliu prie namo. Ant giliuko 
žaidulei nepavojingi ir gydosi 
namie.

I 3

Trini/lade, 
atidaro naujei užbaigta atmint i del kamandieriaus Perry, 
sidabriniu rakiu koki jam intei ke Amerikoniszkas konzidi

su
s

Juozas Morkus, 4(16 W.
Poplar uli. kuris dirbo ant Le- diena Gegužio su bažnytinėms 

o Jersey 
breksmonas likos 

darbo.

s ūdas ana

met u

t Ludvikas Kajioczius, įni
ro Seredoje pas dukteria Ma
rijona Kalen ka uuk ienia, 
\V. Girard Ave., sirgdamas kė
lus sanvaites; Paliko paezia ir 
dvi dukteres Kalenkauckienia 
ir S. Mikelsonionia isz Boston, 
Mass., ir sunu daktaro Antanu 
Kapocziu teipgi Bostone. Pri
gulėjo prie keliolika draugu- 
viu. Laįdotuvos Subatos ryta 
su bažnytinėms apeigomis Szv. 
.Tnririn bažnvezioie.

131

Laidotuves atsibuvo devinta

• i;

diena

high Valles geležinkeli 
City kaipo 
"iižu-istas in ranka laike 
l’ž tai užvedė skunda prieszais 
kompanijų, o
pripažino jam $10,500, Mockus 
"iigryžo ana diena namo ir sa
ko, jog pinigai 
aut senatvės.

•Jonas \a \ n* k a s,
tu isz Ringtono likos sužeistas 
prie darbo Maple Hill brokeri- 
je. Gydosi Ashlando ligonlmti-

prisidnos jam

22 me-

Garnys paliko sveika 
dukrelių Albinams Milauc- 
kam, bet nepaliko namie tiktai 
Ashlamlo ligonbutije iirkur p. 
M iliauckione 
tikt garui.

paI i ko 
Albinams

nu vazin vo pilsi-

Grand Rapids, Mich, f Penk
ta diena Gegužio, po trumpai 
ligai mirė gerai žinomas Fran
cis/,k us Juskaitis, 
28 mot us szi ta m

į >ergy vonias 
mieste, Imda

mas-ilga laika saliuninku, o ka
da užėjo probibieijo laiko res- 
tauracijo. Velionis paliko dide
liam nuliudime paezia tris bro
lius ir dvi soseres: viena sesuo 
ir-brolis gyvena czion Amerike 
o du brolei ir sesuo Lietuvęje.

apeigomis.
I ’et ro ir Povvlo 
Paėjo isz Suvalkų

na- i

Prigulėjo prie S. S. 
draugystes, 
gu bom i jos, 

Degėsiu kaimo, Kaimeliu 
rupijos. Kas isz giminiu geistu
aplaikyti tolimesniu žiniu apje 
velionio mirti, lai 
Antanina 'Potoraitis,

•nor Ave., Grand L'apids, Mieh.

Didelisbalus”

raszo pas:
1825 Tu r-

I

Kiekviena doleri kuri gaunate, 
gali but sunaudotas.
nupirkimą kokiu daigtu, 
teipgi gali UŽDIRBTI DAU-
GIAUS DOLERIU jeigu pirk- 

site szerius kompanijos

netik del 
bet

I

»•

*

Pennsylvania Power & Light Co.
PREFERRED STOCK’A«

yra SAUGVS ir 
atnesza procentą kas 3 

menesius, tai yra
7-ta procentą už j usu pinigus

Prisiuskite kuponą del knygutes arba del pirkimo sseriu.

>/

I

Dengia
Pasz. Draugyste isz Alahanoy 
Cit v, Pa. Petnvczios vakara 29 
Mojaus ant Aidukaiczio sales 
11.*>9 K. Mahanov SI. Meldžia- «
me nepainirszti, szito balinus 
kuris Ims didžiausias ir pasku
tinis szi pavasari. Teipgi bus 
skanaus gėry m o ir viokiu už
kandžiu. Grajis kapelija ka tik 
isz Kauno pribuvusi. Inžanga 
v v rams tik 50c. Mot eroms ir 
merginoms 25c.

Laisv.
Draugyste

Mali. Dar.

a

Pennsylvania Power & Light Co. Investment Dept. Allentown, Pa.
(Mark X in [ ] meeting your requirements)

[ ] Please send me free copy of booklet telling more about your stock 
and the company.

[ ] I wish to subscribe for........... shares your Preferred Stock at price
of $100.00 and dividend per share. Send bill to me showing exact 
amount due.

[ ] I wish to subscribe for .....
of $100.00 and dividend per share.
du©« T ] I wish to subscribe for ..

shares your Preferred Stock at price 
Send bill to me showing exact amount 
.... shares your Preferred Stock on 

Easy Payment Plan of $10 per share down and $10 per shareper month

t

p

Ir tX
M

PUIKI MALDA-KNYGELE 
“AN IOLAS SARGAS" 

Vito* reikalingos maldos, Litanijos, 
Puikiai apdaryta mlnksstais

•kurinais apdarais, auksuoti krasxtal. 
Preke su prisiuutiinu tiktai $1.80. 

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

until $100.00 and dividend per share has been paid. [ ] Please ship.........
shares of Preferred Stock at $100.00 and diividend per share with' draft 
attached through,
Name of Your Bank
Nhme

Street

City .

t ♦ • • ••ssessssssssstsssssese

■M,

• ssssssssse sy< s (Į sssessssessssssstssesssesss* r'

*




