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Isz Visu Szaliu

ALKOHOLIUS
GRABUOSIA.
Palmer, Mass. — Didelis automobilinks (rokas kuriame ra
dosi szeszi gra'bai, likos sulai
kytas per palicije ant kelio
czionais. Pasirodo kad grabuosia radosi tūkstantis galo-,
nu alkoholimis verties $8,000.
Du vyrai, kurie važiavo ant
(roko likos aresztavotais, bet
neiszdave isz'kur alkoholiu veze.

AFLAISTE VERDANCZIU
ALIEJUM MIEGANTI VY
RA ISZ UŽVYDEJIMO.
\
’. Trenton, N. J. — Elzbieta
ka raszo New York
StcįrAcci, 40 metu, motina asz- 4 4 Sztai
Sun I > Nedeliniam iszleidiztuokiu vaiku,'prisipažino palioįjAi buk jiji nužudo savo vyra me:
4 4
Du Lietuviszki anglekasiai
euęVerdancziu aliejum, kada
tasai- miegojo. Motere atsikė isz Mahanoy City, Pa., Juozas
ir
ir
Martinas
lė nakties laike iszvire puodą Stankeviczius
16
Aliejaus ir aplaistė mieganti Vaisznora, pavėlino laiva Uni KŪDIKIS GIMĖ SU DVIEM
I 4
President
vyra. Nuo vyro nusilupo visa ted States linijos
GALVOM, — SVEIKAS
ak ura, mirdamas ligonbutije iii Roosevelt,” kuris plauke in
IR GYVENS.
Bromą nes pasažieriai ketino
ttutnpa laika.
Newark, N. J. — Praeita
^Sunus Franas, 17 metu buvo plaukti in Lietuva.
Petnyczia czionais užgimė tū
Abudu
v
v
ra
i
pergyveno
liįdihtojum tojo baisaus atsiloj Italijonu szeimynoje kūdi
tjltiiho, bet negalėjo sulaikyti Ameri’ke keliolika metu, sueze- kis su dviems galvelėms.
ih '’.Taika
laika motinos pasielgimą,
pasielgimą diuia kiek pinigu atvažiavo in
Pagal daktaru nuomone, tai
?
’ J
’ka
. . mo New York a Petny ežioje 29 die kūdikis vra normaliszko sūdonėsįpėr
volai dasiprato
t
tūla
tinu riiano daryti su aliejum. na, tureliam i kiek laiko, nuta- jimo, sveikas ir gyvens. l)r.
Mbtėre likos uždaryta kaleji- re pažiūrėti miesto, Vaiksz- Charles Ka h tergerbas, kuris
cziodami Broa d wa y u lyczia,
nie?
priėmė kūdiki neiszdave pra
*Priesz mirti vyras apsako susitiko su vienu isz savo tau- varde motinos ne ant kokios
daktarams, buk jojo motere li- tiecziu 7 rodos teisingu žmo- ulyczios gyvena, idant žioplei
kW paleista isz paikszu namo gum, kuris aipreiszke jiems nepribut u apžiūrinei naujai
tryli metai adgal, kuriame bu buk j i sa i y ra la i va k o rez i u gimusi. Daugelis daktaru, ku
vo Uždaryta, nes jiji nuolatos agentas kuris jiems pasakė: rie pribuvo pamatyti ta ji ne
yruezia i N
e w jor kas
Vyrucziai
Newjorkas
yra
buvo tosios nuomones, !kad jo ‘’V
paprasta kūdiki, yra tosios
sios vyras draugavo su kitoms pavojingas miestas. 1Geriau nuomones kad kūdikis gyvens.
matėrems ir negalėdama tos kad man duotumėt savo praszNUŽUDĖ DU MAŽUS
nuomones iszimti isz galvos, partus ir laivakortes ant ap
VAIKUS.
nūtįrrc vyra nubausti tokiu bu- saugojimo, asz jums sugrąžy
siu viską prie doko rytoj in lai
dtu
Pittsburgh, Pa. — Prikalbi
tą.”
nės Alek^ųid^įa jįj^bol, 9 mem: <
Stankeviczius ir Vaisznora tu ir jojo sesutia /Jelena,
.KASAUS ISZ JO KAIP
Jlolena, 6
iutikcjo
nepažystam
ui,
lie

ui
UŽAUGS?
metu, prie upelu'ko arti Castle
Pontiac, Mich. — Antanas čia usdami jojo pravardes, tik Shanon, kunduktorius ant kaai tiek pasakė, jog jisai gyve ruko, Raymond Winters, bruGėtsau,
16
metu,
likos
nubaus

f
tas ant oO„doleriu nž nemiela na ant Washington ulyczios/ taliszkai nužudė vaiku,s su ak
Sūbatoje Stankeviczius su meniu, po tam inmete juju la
fezirdinga pasielgimu su kate.
Vaisznora nuėjo ant doko No. vonus in upelu'ka.
Vaikas pagavo kaimyno kate,
Winters’as prisipažino buk
aplaistė gazolinu ir uždegė. 4 Hobokene, laukdami nekantrei
“
prieteliaus.
”
Tame
ka

jisai nužudė vaikus laike stai
Sudže baisei vaika iszbare už
toki pašielgima ir tik ant pra- pelije pradėjo grajyt, la i vas gaus sumiszimo proto, nes jam
sžymo kaimyno neuždaro ji pradėjo irtis nuo doko, susirin- tankei kas tok is s u s ima isz vd a kia žmonis atsisveikinę jo su vo gaivoje nuo kada sugryžo
kalėjime, ji.
;Kas bus isz tbkio vaiko ku iszkeli'aujenczeis, bet musu du isz kares, kur buvo kelis kar
rps neuri jaustos ant žvėreliu keleiviai stovėjo nusiminė ir tus gazuotu. Turi jisai paezia
iSz mažens, q paaugins gal ir nu'liude, nes dasiprato, jog li ir kelis mažus vaikus. Isz pra
džių neprisipažino prie žudinsant žmonių neturės jokio susi- kos apgautais.
Staigai
atbėga
nepažysta- tos, bet kada ji uždare kalejimylejimo.
mas prie joju, atidave popie- me ir nedavė jam paperosu
4 4
ras
sza
ūkdama
s:
szkada kad prisipažino prie kaltes už pa
SU PAGIALBA MYLEM03,
pasivėlinau! ’ ’
keli paperosu, kurtuos labai
NUŽUDĖ SAVO SENA
Abudu pasažieriai szo’ko in buvo papratęs ru'kyti.
MOTINA.
laiveli ir prasidėjo lenktynes
.Hoboken, N. J. — Žverisz- pavyti laiva, bet laivo nepavi MANDAGUMAS KAIP KA
kas būdas atsiliepe szirdije 39 jo ir turėjo sugryžti adgal.
DA UŽSIMOKA.
metu Frano. Dolan ir jojo my- Laivine kompanijų pasirūpino
Cincinnati,9 Ohio. — Ana
iemos Elzbietos Szyževskios, pavelusiems keleiviams vieta
diena mire czionais Mrs. Mari38 metu, kurie su britva nužu kotelije ir bus pasodyli ant kijoną Ward, kuri palikusiam
dė sena motina. Abudu dabar to laivo “ President Harding”
testamente užrasze 4000 dole
randasi kalėjimo.
> 9
kuris iszplauke Seredoje.
riu Jamesui Gray, st ryt kario
Motere priesz mirti apreiszDabar eina 'klausymas, ar
ke palicijai, buk josios suims tasai tautietis kuris tiyk pa kunduktoriui, už tai 'kad jisai
buvo mandagu žmogum, nes
žinojo kad jiji turi susiezedi- dare
nesmagumo Stankevinus penkis tukstanezius dole cziui ir Vaisznorai, tikrai buvo kada senuke tankei važiavo
rius, nutaro jaja nužudyt, nes teisingu žmogum, af supratęs, strytkariu, tai Jamesas jai prinegalej’o dasilaukt josios mir jog nieko negales pasinaudot gialbedavo inlipti ir iszlipti isz
karu'ko. Neužmirszo senuke
ties.
isz laivakortes ir praszparto
jiraszparto, tosios geradejystes, apdovano
Kada sunelks kirto motinai sugražino jiems popieras, ma
in galva su szmotu geležies, jo nydamas, jog <cai isztrau'ks isz dama ji už tai gausei.
e>
jo mylema Szyževska, pagrie- juju kiek pinigu dingo jiems BUVUSIS VICE PREZIDEN
TAS MARSHALL MIRE.
be gulinezia britva, ir pradėjo isz akiu.
apmirusia motina pjaustyt ant
Washington, D. C. — Buvu
Kiek tai kartu laikraszcziai
veido, k rutinos, ranku ir gerk- prasergsti 'keleivius idant ne- sia vice prezidentas Suv. Vaisi.
lia. Sukruvinta motina surado intiketu nepažinstamiems, bet Thomas K. Marshall, mire stai
^kaimynai, nes girdėjo josios vis duodasi apsigaut visokeis gai po trumpai ligai nuo szirdojayima ir nuėjo pažiūrėt kas budais.
dies ligos. Velionis buvo du
bu jaja atsitiko.
kart iszrinktas su prezidentu
ISZGUJO
JI
ISZ
NAMO.
1 Ligonbuteje mirė in antra
Wilsonu, turėjo 71 metus, gy
Detroit, Mieli. — Mikola veno Indianapolis, bet likos
diena.
Aloskal, 3207 Livernois
TV/...VZ.O avė.
TV.., palaidotas. Marion, Ohio kur
DIDELI KARSZOZEI, DAUG užvedė skunda prieszais savo
buvo gimęs 1854 mete. Palai
MIRĖ.
prisiegelia Zofije, kad toji ji dotas buvo Ketverge.
Washington, I). C. — Dideli iszgujo isz namo. Mikola sako:
VISA SZEIMYNA PRA
karszczei užėjo konia po visa ° Mano motere tankei pasiolgiŽUVO.
Amerika. Chicago krito asz- nejo su manim kaip su szunim,
Hamilton, Ohio. — Szeimytuoni žmonis nuo 'karszczio, ąnt galo paliepė man eiti po
Clevelande keturi, Worcester! velniu, iszmesdama mane lau na Hershelo Hutchens, Nedė
du, Philadelfijoi ir Pittsburge kan o paskui mane ir mano lios diena iszvažiavo automoteipgi mirė keli žmonis. Devy drapanas. Ka turėjau daryti? bilium isz Wilson Branch, Ind.
ni nuskendo Wisconsine, kurie Sugryžt neturėjau ko, nes ži in Ohaju atlankyti savo gimi
iszplauke ant ežero atvesti. nojau kad jiji trankosi po pa nes. Ant kryžkelio patai'ke
Daug žmonių likos apimti nuo kampes su kitais vyrais ir ant juos trūkis, užmuszdamas tę
karszczio. New Yorke mire de galo nutariau nuo josios atsi va, motina ir tris vaikus. Kiti
automobilistai užtiko visus su
skirt.”
vyni žmonis.
Moskalei apsivedė 1912 mete maltus ir suteszkinta automo
Bet Wyoming’e nupuolė aszcoliai sniego South Pennsylvanijoi isz kur pribuvo biliu* Nelaime atsitiko nakties
tuoni
laike*
in Detroitą.
Eąsj’ę. .
>
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BULGARISZKI KOMUNISTAI KURIE BUVO SUSZAUDYTAIS.
Szlai Bulgariszki komunistai kurie prisidėjo prie iszneszimo su dinamitu katedros
Sofijoi, kur tiek daug žmonių pražuvo. Komunistai yra vedami in suda apkaustyti ant teismo. Visi likos nusprensli ant smert ir suszandyti. Palicije da vis jeszko t uju, kurie turėjo
tame dalvbas.
II m HM ... . ••-•nu 1ri<mi. r Jill 1U.
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STOVYLAS UŽMUSZE
KŪDIKI.
Pittsburgh, Pa. — Idant papuoszti kapa savo vyro per De
coration Day, motina pasiėmė
drauge su savim trijų metu sū
neli Klarenta Hali ant kapiniu.
Kada motina buvo užimta prie
kapo, iszgirdo kūdikio kliksma. Nubegus pažiūrėti kas
jam atsitiko, rado ant artymo
kapo prislėgta stovylu,kūdiki.
Norints žmonis subėgo ir pa
kele sunku akmeni nuo kudikio, bet kūdikis jau buvo negyvas.
TEISMAS UŽ 25 CENTUS
KASZTAVO $10,000.
Kansas City, Mo. — Maksas
Rope, 40 metu, kuris turėjo
darbu ant <czionaitinio paczto
per 20 metu,i, *gausis kaip rodos
in kalėjimu nž pavogimu pen
kių szmoteliu ru bari jo vertes
25 centus kuri pasiėmė isz
pacztinio siuntinio. Advokatas
darodineja valdžei, buk kalte
Popo yra t oi p mažos vertes,
jog teisinas privalo Imti iszmestas isz sūdo, bet valdžios
prokuratoris tvirtina, buk ver
te pavogto dalyko visai neturi
jokio ženklyvumo tiktai prasi
kaltimas prieszais paczto tie
sas. .Jeigu sudus ji iszras kal
tu, tai bus baudžemas ant. pen
kių metu ir
ir užmokėti $5,000
bausmes. Lv
Lyg
sziam laikui
?
valdžei kasztavo vedimas tojo
teismo $10,000.
VIESULĄ I0WA PADARE
DAUG BLEDES.
Sioux City, Iowa. — A sz •
tuoni žmonis likos užmuszti ’ °
daugelis sužeista per viesulą
kuri prapute pro szi valsti.
Daugeli namu likos s ugria il
tais, o bledes milžiniszkos. Vie
sulą atėjo be jokio persergė
jimo ir žmonis neturėjo laiko
pasislėpti in skiepus.
GERAS VYRAS.
Stovylo dirbėjas klausė liku
sio naszlio, ar turi užkalti ant
stovylo jojo paezios “Lyk pasimatvsime? ” Ant ko vvras
atsiliepe:
— Ne. Nereike, tiktai už
kalk žodžius 4 ‘ Silsėk is ant am
žių.

VIS TAS PATS.
— Ka tu kaimyne užkasei
savo darželi jo ana nakti f
— Ugi mano kanarka.
— O asz maniau kad tai
mano katoį kuri dingo ana diena.
— Teisybe kaimynėli, ba
mano kanarkelis radosi vidu
riuosią tavo kates.*

Isz Lietuvos.
APIPLESZE IR SUBADĖ
PEILIU.
Alunta, U Ienos apskr. —
Priesz Velvkas szaulvs Fabijo^iis Sabaliauskas Duobiniu
viėnkieinio, iszgirdo netoli savo namu pagelbos szauksma.
Užsitaises szaiituva, iszbegb
gelbėti. Pakalnėje kely stovėjo
du Vežimai ir keli žmones raitydamiesi žemeje muszes. Pri
bėgės areziau szaulys suszuko:
?!” Nuo žemes szo*
“Kas ežia
ežia?!
ko du vyrai ir norėjo pulti
szauli, bet tas grasindamas
szauluvii sulaikė juos > vietoje.
Vvrai inszoko vežiman ir eme
bėgti. Szaulys szove in augszti
ir roke, kad sustoju, Mnnvdamas, kad tai girti susipesze,
szaulvs eme klausinėti likusius
vvrus kas atsitiko. Pasirodė,
kad tie žmones ta diena turgu
je pardavė arkli ir važiuojant
namo juos užipudle pleszikai.
Atėmė 600 litu ir su bade peiliais. Tada szaulvs atkinkė
žmonių arkli ir eme vyti pleszikus. Pagavo viena ir nuvarė
in Aluntos policijos nuovada.
Pasirodė, kad pleszikas esąs
Perkalbi kaimo, Balninkų vai.
gyventojas. Sužeistus ir apiplesztus žmones szaulys parga
beno namo, apraisziojo žaizdas
ir rytojaus diena nuvožė in ligonine. Szaulys Sabaliauskas
turi 17 metu amžiaus, Puldamas pleszikus turėjo tik du
szovinius.
SUDEGE.
Bučiai, Eržvilko valscz. An
tra Velvku nakti ežia sudege
pil. Norkaus tvartas su keliu
tnkstaneziu vertes eržilu. Spė
jama kad tvartu kas nors pade
gė isz kerszto.
PERSISKYRĖ ANT SE
NATVĖS.
Kurkliszkiai, Kurkliu . vals.
— Ukmergės aps. Ūkininkas
Jukneviezius Jonas e vvono su
savo žmona apie 28 metus, bet
dabar persiskyrė. Žmona byli
nėjasi del savo kraiezio. Nesu
tikimo priežastis — J u k ne vi
cziaus meilinimasis prie ki tu
moterų.

UGNIS PADARE DAUG
BLEDES.
Miegeliai, Kėdainių aps. —
Balandžio 13 d. kaime buvo di
delis gaisras. Buvo vėjuotas ir
sausas oras; ugnis plėtės labai
smarkiai. Sudege szesziu ūki
ninku visos trobos su paszaru
ir sėklomis. Nuostoliai siekia
20,000 litu. Nukentejo patys
tini 11 vii nrvimi i tlx
1
r

PLESZIKAI APVOGĖ
GASPADORIU.
Paluobis, Žmn. Panemunes v.
Nakti isz 20 in 21 d. Balandžio
ūkininko \r. P. namus insilanže
pleszikai, ginkluot
ginkluotii revolveriais ir su kaukėm. Ukininko
duktė, pamaeziusi pavoju, pro
virtuves Įauga isszoko laukan
ir nubėgo pas kaimynus szaukti pagelbos. Tuo tarpu pleški
kai szeiniininkavo namuose,
Grasindami revolveriais isz
ūkininko pareikalavo 3,000 Iit m Tas atidavė įdek turėjo pi
nigu. Tada pleszikai patys eme
jeszkoti ir atėmė keletą bran
giu daiktu. Pleszikai labai sku
bino ir todėl vietinis szaulys
A. Z. atbėgės jau ju nerado.
Nuostoliai siekia 280 litu. Plesziku susekti nevvksta.

JESZKO ARTYMIAUSIU GI
MINIU; PALIKO DIDE
LIUS TURTUS.
Amerikos kariumeneje yra
žuvęs Aleksas Boldiszius. Jis
buvo apsidraudęs 10,000 doleriu.
Artimesni gimines gali
auti a pd ra ūdos pinigus. Apie
tai reikia praneszti Užsienio
rekaht ministerijai.
Chicagoj mire karolis Patapaviezius. Jis paliko 38,000 do
leriu. Artimesnieji gimines ga
li saituos pinigus gauti, tik rei
kia apie savo giminingumą
skubiai praneszti Užsienio rei
kalu ministerijai.
g}.

.

.

Paskutines Žinutes.
Auneniasse, Francije. —
Per trūkimą didelio kubilo su
klorain guzu, 50 žmonių likos
gazuoti isz kuriu 18 mirs.
* Pittsburgh. — Vaikai rado kokio tai Italijono galva
inaisze ant Washington ulyežios. Manoma kad buvo papil
ti v ta žudinsta.
Shanghai, Kinai. — Kiniszki komunistai pa karstinėje
gyventojus, ant ižgujimo yisu
svetimžomiu. Sumiszime keli
žmonis likos sužeisti, terp tu
vienas amerikonas.
Detroit, Mich. — Bauditai apiplesze Brightmoore Sta
te Bank ant $10,000. Visiems
paliepė atsigult ant grindų ka
da apvogė kasa.
*

*

ATSAKIMAI.
V. D. Fregburg, III. — Tamistos daueszimas labai aky
vas apie daktarėlio paezia kuri
ji aepgaudinejo, bet tamista
nebūdama skaitytoja “Saules”
negalime jiji patalpyti. Nuėjo

BANDITAI VAGE IR PAR
DAVINĖJO VAIKUS
PO $2.50.
Shanghai, Kinai. — Banda
banditu kurie užsiiminėjo voginui vaiku, likos suimta per
palicije ir uždaryta kalėjime, o
62 pavogti vaikai nuo 12 lyg
15 metu likos surasti sinirdancziuosia sklepuosia laikyti kai
po tikri nelaisviai.
Norints vagysta vaiku yra
paprastu dalyku Kinuosia, bet
nebuvo girdėt, idant vagys! a
atsibuvinetu ant teip didelio
laipsnio. Banditai vogdavo
vaikus nuo vargingu tėvu ir
pardavinėjo tiems, kurie reika
lavo gizeliu prie darbo, už kožna vaika aplaikydavo po pustreczio dolerio, nes Kinuosia
yra tai didele suma pinigu.
Vaikus paslėpdavo sklepuosia ir laikydavo arsziau kaip
gyvulius, kur buvo priverstais
dirbti aplaikydami tik viena
karta pavalgyt puodeli ryžiu.
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SENIAUSE MERGINA ANT
SVIETO MJRE.
London. — Pana Elzbieta
Iasile, viena isz seniausiu dvariniu panų ant karaliszko dva
ro, mirė vakar turėdama 105
metus amžiaus. Buvo jiji tar
naite da priesz karaliene Viktorije 1845 mete ir pamena ge
rai kaip karaliene paslydo tro
pais žemyn ant taeos.
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RADO 122 ŽMONIŲ KAU
LUS
KLIOSZTORIJE.
.
■»
*k
&c L
Havanna, Kuba. ,
_Darbiu
____ rr>
n inkai dirbanti pvie rsęnp viji
ko kliosztoriaus Szv. Onos,, pa*.ežiam vidurije miesto Jlava-jj
uos, atrado slaptinga kąridprju
kuris vcfle in požeminiu kalakomba, kuriame užtiko 1
žmogiszkus kaulus. Manoma
kad toji katakomba buvo nau
dojama ant palaidojimo miru
siu zokoninkiu senoviszkuosia
lai kuopia.
SUKYLUSIE KINCZIKAI
NUŽUDĖ DAUGELI
APICIERIU.
I
'*' *"
‘
** ’
It1
London. — Szesži szimfai ki-tt
niszku kareiviu sukilo Henng
Chow garnizone, nužudindami
daugeli apicieriu. Szeszeszdeszimts kareiviu likos suimti ir
Badai kareiviai
suszaudvti.
nužudė visus kada tiejei mie-»
gojo kazarmesia, o tie jei ka
iszsisaugojo mirties, pabėgo in
portugaliszka sodyba Maccao
ir su pagelba portugaliszku ka
reiviu suėmė maisztininkus suszaudami juos tuojaus.
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KINISZKA MERGAITE DA
RO STEBUKLUS.
Pekinas, Kinai. — Szimtai
žmonių atlanko jauna mergai
te mažam kaimelije, kuri turi
nepaprasta dovana darymo
stebuklu ir inspejimo atejties.
o tai su pagelba Penktos Dangiszkos Kuningaiksztienes.
Mergaite yra paprasta kai
miete piemenuke gyvuliu. Pirmiause suprato savo nepapras
ta galybe būdama lankuose ir
kalbėdama su ypata kurios ne
inate. Isz pradžių nieko neim
davo už stebuklinga gydimą
žmonių ir inspejimo atejties.
bet kada žmonis dažinojo apie
josios galybe, paskyrė paženk
linta auka. Akyviausia, jog ve
dusios moterimis negali nieko
inspeti, nes sako, kad josios ne
yra czystos.
Mergaite norėdama ka tokio
inspeti, užmiega ir pradeda pa
sakoti atejtc, o kada pabaigia
vela pabunsta, bet nieko neži-
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rymu; teipgi ant kambariu du isztiko didele viesulą; Pirdžius
t
rti bhvo paraszyta, kur turi ap užlindo už pecziaus, u ties ’ka Tabako Produkcija.
Lietuviszkos Pasakos. sistoti karaliunas, o kur pras raliumi per Įauga hiszuko Įrys
Daugelis žmonių Amerikoje
tas Žalnierius, bet apart to vis stirnos, atsivertė in lianas, eme
m ano kad vartojimas tabako
SURINKO Dr. J. BASANAVICZ1US. ko cziuii jokios gyvos dvasios grąžei giedoti ir žaisti, kad net
nebuvo matyt. Sulaukus p ir Pirdžius užsinorėjo szokti. To yra koks noriį pripratimas. Bet
pasirengniuja
Polit ikieriai
/
klausymas. — Turiu pirmus
iuos nakties, karaliunas t no linus mile kelti karaliuna, pra- isz ti’kruju ta'hakas Amerikoje
ant ateinaneziu riiiklmu karsz
popieras. Noriu tapti pilnu piįff
jaus atsigulė ir li zmi go, o jo dėjo kratyti ir gnaibyti, liet reiszkia daug dauginus, nes ta
iiC
APIE RAGANAS IR
tai, bet terp mus Lietuviu ma
F*
lieeziu, ka turiu daryti, iszsitarnas Pirdžius, turėdamas vi tas gulėjo kaip negyvas. (Rei bako produkcija užima labai
žai apie tai rūpinasi, ba ne vi
RAGANIUS.
■>
imti antras popieras
sokiu geradejysezi u, leba vo. kė žinoti, jog szis dvaras buvo svarbia vieta Amerikos yki•
N
si supranta svarbumą balsu,
L?
/
Atsak vi na s. — Iszsiimti ant
Vienuolikta valanda iszt iko užkeiktas; taigi ragana, kuri ninkysteje. 1919 metais taba
♦
31.
tiktai svetimtaueziams juos
Vi
ras popieras, arba pilietystes
t
baisi vėtra 9 kad net visos sie- buvo pavertusi minėtas tris kas innesze pnše milijono do
atiduoda. Turime daugeli Liel
Buvo vienas karalius ir turo- Uos ome braszketi. Pirdžius, panas in stirnas, užleido karu leriu 430,000 ukebis Suvienyto
ceri iii kala, asmuo (nemažinus
l
1
tuviszku
polit
i
k
iszku
klinbu,
į
’i*'.1
21 m. senumo) privalo mokėti jo sunu. Viena karta karalius persigandęs, užlindo už po- li ima miegu.)
'Toliaus bus. se Valstybėse ir tik komai,
"į bet
nesilaikome
x’ienybeje
i
kalbėti Angliszkai; privalo tu su savo tarnais is'/keliavo in czians. 'Tie karaliūnų gnlinczio
szienas,1 vata, kyieęziąi ir bul
1
,
o
kada
idant dirbti isz vien
rėti savo pirmas popieras ma dideles giros ant medžiokles ir lova atsidarė langas, ir inszoko
ves i>ine.sz(^ dauginus pintgp.
F !
laikas rinkimu toki
ateina
žiausia il viejus metus, dau sugavo labai navai na dieduką trys stirnos, nneje iii antra
T'
Musu istorijos

irijos pil
pirmose
die.1
kliubai turi mažai ženk Iv v u
ANT
PARDAVIMO.
giausia septynis metus; priva —sidabrini dieduką su misin kambarį atsiverti1 in panas,
nose tabakas užėmė svarbia
r »
f
r t m o Laike rinkimu kožno pri
lo iszgyventi, mažiausia, viena gine barzduke. Karalius, suga eme grąžei giedoti, žaisti, ant
vieta kaipo ineigu sžiiltihis
valumu vra darbuotis isz vien į9M|MM
Buczerne
ir
groserne,
mieste
■1
meta toje valstijoje arba teri vės neregėta nuo amžių žmogit galo prieje prie mieganezio ka
; > i rrn i e m s kol on i Stains.
kaipo suvienytos pajėgos, kai i
Indiana
Harbor,
Ind.
Gera
vie

torijoj kur paduoda savo pra- Užsiimto grumulas in visits ka raliūnų, eme ji žadinti, bet jo
1866 ritėtais apie puse mili
I
supranta tikslą ir kuom gali
ta.
Kesz
biznis,
viskas
pagal
szyma, ir mažiausia penkis me ralystes, užkviesdamas kara kiu bildu negalėjo prikelti.
jono akru buvo vartojanjį la
darbuotis ir ko reikalauti n no
naujausia
mada
intaisyta.
Ke

tus turi iszgyventi Suvienyto lius ir Ik u n i ga i k s zcz i u s, pa žiū Priesz dvylikta valanda panos,
buko* produkcijoje, ir 1&20,
politikierių.
turi
ruimai
užpakali
j
szloro.
rr
se Valstvbese. Turi atsivežt i rėti Uavatno, žingeidaus sutvė nneje iii antra kambarį, pasi
1923 ir 1924 metais jau ilvieji
NARSUS VAIKAS.
Laikas butu d i< l'*l is, idant
Randa
$80
ant
menesio.
(46
du liudininku kurie yra Suvie rimo. Viena diena niiiietiis ka vertė iii stirnas; langas tie■s
milijonai akru vartojami ir
parodinetumvm kit lems si vo
metu isz
Bobv Braner, 11
it melu
Frank
Skomą,
raliaus sūnūs raieziojo ritini karaliumi lova vėl atsidarė,
nytu Valstybių piliecziais.
skaitlius akru vis didinasi.
i
galy bin. jog esame vynus, su Washington, Pa., pamatęs kad
3927
Main
St.
K. —’Ka liudininkai turės ir, jam bežaidžiant, ritinys in- dvi stirnos iszszoko per Įauga
Sziandienos tabako žeme nevienvti ir turime užtektinai jojo 5 metu sesute palindo po
Indiana
Harbor,
Ind.
aUole in akmenini turma, ku- pirmiaus. t reczioji, szokdama.
patvirtinti ?
produkuoja dauginus tabako
balsu pervirszyt szia ar ta par- tavoriniu vagonu ir kada trnA. — Jie turės patvirtinti ritime buvo užrakintas sidab- Lniarkei užkirto su koja karakaip praeityje buvo produkuo
tije laike rinkimu.
kis pradėjo eiti, isztrauke ją
Liktus apie tavo apsigyveni- ’inis diedukas su
;
misingihe j Hunui per veidą. Ant ryto jaus
ta, tik dabartiniu laiku ž&me,
ž&ne,
ta
Bet ant nelaimes pn> mus ją isz po ratu, 'bet jiats neteko
m a Suvienvtose Va 1st v bose ir larzd ūke. Karaliūnas melde, 11lv<* » iralinnas, užsikėlęs, skundėsi
darbas ir transportacija daug
GEO. J. BARTASZIUS
Lietuvius, pradedame darbu o- keliu pirsztn nuo kojos. Sesu
turės paliudyti apie tinkamu <ad jam atiduotu ritini, bet kad jam labai veidą skauda, Lietuviszka Užeigos Vieta brangesni.
lis tik kėlės sanvaiie-i prieš/ tei nieko blogo neatsitiko. Už
t*
lied nik a s atsiliepe: l i paleisk klausė Pirdžiaus, ar 'kart a is
ma
in
pilieczius.
Suvienytose Valstybėse yra
Arba Kotelis.
rinkimus. Pradeda orgar.izno- taji narsu darba bus apdova
:i
9 9 < f
K. — Kaip ilgai turi liudi mane, tai atiduosiu.
Kaip czion kas nebuvo, bet szis
'langiaus kaip 262 tabako ma
ti politikiszkus kliubiis. o ypa notas Karnegio medaliu.
isz galiu tave paleisti, kad ma priesztaravo: i i mūra szi esmių Pinigu ir Laivakorcziu Siun gazinai, ir jose laikyta apie
ninkai mane pažinti ?
tingai su pagialba pinigu apA. — Liudininkai tave turi no motina po žiursto ant.juos- gatavas nuversti, jei kas pasi
timo in Lietuva Agentas. 623,000 svaru tabako, ir apart
laikytu nuo politikierių, ku ežiu. O gal dabar gales užlaipažinti mažiausia penkis me ežiu raktus turiiszsikalliejo kesytu czion ateiti,
žmones
tu magazinu dar 344
at eit i, ” kalbę jo
rie duoda “judosziam* ” idant k v t i savo v v ra ir užteks ant
*
1
1 '* A *
i i
t u s.
karaliunas.
turi
leidimus
Ivginti
ir.
sverti
Asz
tau
duosiu
Į
pirdžius.
Antra
vakara
sulau

prikalbytu foreigneriu balsus, pape ros u. Nėr ko stebėtis, jog
rodą, su kuria galėsi mano pa- kus vėl karaliunas užmigo sun- | George J. Bartaszius
tabaka.
—
KLJ.S.
-F-.L
'Teismas kreipia
K. —
fa
kurie atnesztu tik jiems nan- tosios akt orkos ir aktorei, ap
valnyti,
”
atsiliepe
sidabrinis
|
k
e
i,
o
Pirdžius,
žinodama
s
vaJ
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WASHINGTON,
ST.
da, o mums palieka kaulu ne lankydami lokes algas siunta. atx'dos in szita reikalavimu?
atsitikima 9 nemiego- >
NEW YORK, N. Y.
*
'Taip. Valdžios aficie-• ♦ diedukas su misingine barzdu- I karvksz.fi
sutikimo.
i
ke. ‘ ‘ PapraszVk mot inoM 9 kad .!<>•
Priesz d v vlikt a valanda jlTeleppnas: Waker 4335
Skaitykite “Smile
Dabar laikas darbuot is i r
riai,
kurie
egzaminuoja
liudi

Jeigu “Saule naudotu totau galva pakasinetu, tai tu,
parodyt politikieriams, jog lai ki “ žargonu ” koki naudoja ninkus, visuomet persitikrina
atsigulęs ant jos keliu, isr
komes druezei ir geidžėme pri Czi ka gi n is ‘ ‘ Varpas, ” tai sirg- kad liudininkai pažysta apli- ‘
trauksi raktus, mane paleisi ’ °
pažinimo iszdalinime “tižia tu tokia pat džiova ko'kia ta kauta per reikalauta laika. To
paskui vėl papraszysi ir rakbn” del musu tautiecziu.
sai laikrasZtis serga ir vos gy dėl vra labai svarbu atsivesti tus inlkiszi iii ta paezia vieta. • 9
vuoja. — Vot ir kritika, tamis- tinkamus liudininkus.
Kaip senis pamokino, teip ka
Najorko bank uosi a randasi tos kritikieriai - pisoreliai...
Gv venau tris metus raliunas padare; paprasze mo
K. daugiau kaip penki milijonai
Illinois valstijoje, ir dviejus tinus, idant jam gaiva pakasidoleriu, kuriu niekas neat sira part a tai metus Pennsylvanijos valstijo uotu; tuom tarpu, atsigulęs ant
>s raparta
Pagal valdžios
ima ir neatsiszaukia del ju.
praeita meta Amerikonai su- je, dabar gyvenu Pennsylva>L motinos keliu, isztrauke rakkramtė net 714,.343,678 tonu joj. Ar turiu atsivbsti liudinin tus isz po žiursto antjuosezio,
l'ulas farmeris likos areszla- “czi
cziilgumo
ngnmo ” 1924 mete. Net kus kurie patvirtins mano ap paleido diedukh; anas, atida
a olas už varvina munszaines, baisu pamislyt kiek tai burni
sigyvenimą abiejose valstijose, vęs jam ritini, nuėjo savo ke
aiszkinosi buk jisai nieko ne nes pajėgos iszejo ant niek.
< < ’i
tai
yra,
Illinois
ir
Pennsylvaliu.
Szis-gi
papraszes
anli
žinojo apie invykdyma prohi Kad taja eziuguino pajėga už
kartu motinos, kad jam g/uva
bivijos. Jeigu jisai nežinojo, kinkvl ant kokio naudingo n i jos sa 1st i joje?
A. — 'Taip, Sn tavim iii na pakušintu, inkiszo raktus iii''ta
tai kodėl jisai dirbo munszai- tikslo, tai galima butu paju
nia, o neapdirbinejo savo dir dint isz vietos \ isus geležinke tūralizacijos teismą turi nusi paezia vieta. Kada prisiartino
vesti du liudininku kurie tave paženklyta diena, suvažiavo
vos. Gavo szeszis menesius ka lius.
pažino Pennsylvariijos valsti- daugeli auksztii ponu isz visu
lėjimo su paaiszkinimu.
joje. .Jeigu tie ypatingi lindi- karalyscziu, karaliai ir kimi
Argi žmogų neimtu piktu- įlinkai nepažino taves Illinois gaikszcziui, pažiūrėti ano žiu
Penki melai adgal darbi- ma* *kaitant, buk Mrs. Ona
valstijoje, turi atsivesti du liu geidaus, neregėto sutvėrimo.
niilkiszkos organizacijos pra Paugliorn, kkuri
mire Jersey dininku kurie tave pažino per
tiri mirė
Po pribuvimui svecziu kara
dėjo uždėti sav<» bankas paeze- City, paliko testamente, idant
1 ■
tris metus a^isigyvenimo Illi liūs iszkele didele puota ir paG
dunio. Sziadien visam Ameri visas josios turtas susidedantis
nois valstijoje.
vaiszines susirinkusius, paskui
ke randasi jliju apie 30 su ka20,000 doleriu eitu ant pa
pitolu 90 milijonu doleriu. Fe talynių jai stovylo ant kapi
K. — Nežinau ar tie liudi nuvedė in turma, kur buvo užderacijos Banka New Yorke, n i u. Bet ne visi tie pinigai li ninkai kurie mane pažino Illi- Jnj-ytas sidabrinis diedukas su
kuria atidarė vos du melai ad kos sunaudoti ant to tikslo, no uois valstijoje gales atvažiuoti misingine barzdinke, bet, atra
gal su 300,000 doleriu kapilo- administratorius turėjo užmo in Pennsylvanija inan pagel dęs tuszezia kambarį, didoi nu
sistebejo, ir t nujaus prisakė
lo, užaugo sziadien ant $9,300,- kėt i 400 doleri u josios tarnai- bėti. Ka tada turiu daryti?
000,’ka reiszkia dideliu pasek tei kuri neaplaike algos per
A. - Liudininlkai gali pa tarnams suimti paezia ir inmių. Manoma uždėti da dvide- keliolika metu, o kuriai vclio- siausti prislėgtus afideivitus mesti in kalini, nes niekas (lan
szirnts darbininkiszku banku. ne prižadėjo pali'kti po smert kad tave pažino per tris metus, giaus negalėjo paleisti sidab
Darbininkai pastoje kapitalis- kelis t ukstanezius. i*adotkai 1JUI gyvenant Illinois valstijo rinio dieduko, kaip tik pati,
I?
> 9
nes jos globoje buvo raktai
tais, lai dabar sunelei kapita paėmė daugiau. Dvi giminai- jegembinat
Tas reiszkia; ne losziate arba ne
nuo t urmo. Sūnus, regėdamas,
listu imasi prie sunkaus (lai tęs gavo per s ūda po 2,300 do
K. -- Ar tie afideivitai turi kad motina likos uždaryta in
bo, o visiems butu geriau leriu, per ka da pasiliko $14,būti padaryti ant speciales kalini neteisingai, apsakė visa
sziam sklypia.
000 už kuriuos administ rato- blankus. Jeigu taip, kur asz
atsitikima,
prisipažindamas
tins tini pastatyti kvailai bu- ga]jH gauti tas blankas ?
patsai prie kaltes. Karalius,
Angliszkas psihiatra (kuris bai puiku stovyla. Y ra lai
4
A. — Kuomet pa duodi savo iszgirdes sunaus kaltybe, už
tyrinėja būda žmonių) Venion kvaila* būdas palikimo turto,
Briggs t \ irt ina kad tiejei k n idant turėti užganadima kad pilietystes peticija gali gauti padaryta geda liepe sunu nu
tas blankas ntio teismo raiti bausti miriu, nu'kcrtant galva;
r iv dirba smegenimis y pat iii- kas po smert galėtu perskaiM,
bet senatos ir suvažiavę kara •trr
ga i visoki rasztiiiinkai kad tvti varda mirusio ant szmot< ) ninko.
K. — G v venau tris metus liai, iszklause reikalą, ant galo
vestu mot eres ‘kurios nemoka akmens. Juk nebaszninkas isz
raszyti ne skaityti, todėl, kad to neturi jokios naudos tiktai Philadėlphijoj li dviejus me- atmainė karaliaus nusprendi
tus Pittsburg’e. Negaliu atsi- mą, del nepilnu sunaus metu
žmonis dirbanti smegenimis dirbėjas s to\- vlu.
vesti dviejus liudininkus, ku sumažino bausme. Liepe duoti
darbus jeigu vestu panaszes
Suraszas parodo, buk 1900
mot eres, tai juju vaikai visai mete Amerike buvo 43 procen- rie mane pažino abiejuose karaliumi^ szimta kareiviu, ir
miestuose. Ar galiu atsivesti tegul joja kelionėn svieto vanneturėtu proto. Toki vyrai pri tas nevedusiu žinomu.
žmonių. Mete
Gavės !karaliunas
valo vesti sveikas ir drūtas 1920 radosi tiktai '»() proven- dviejas poras liudininku in dravoti.
teisina
szimta kareiviu atsitolino b*z
moteres l»e mokslo idant juju tas.
A. — Ne. lustu t y nuts reika savo tėvo dvaro, bet nujojės
vaikai nors isz vienos puse.s
Sziadien czionais turime 12,- lauja, kad reikia atsivesti tik pora myliu tolumo, sumislijo.I
turėtu sziek tiek prut
Gal
Prisiuskite kuponą del knygutes arba del pirkimo szeriu.
9(>7,3()8 nevedusiu vyru ir 9,- viena pora liudininku. Iszsky- kad szimtas kareiviu yra jam
ir teisvbe.
616,906 moterių, arba trys vy rimas padarytas tik kur apli- per daug; surasze visiems pa
H
Pennsylvania Power & Light Co. Investment Dept. Allentown, Pa.
kantas
gyveno
dauginus
negu
liudijimus
gražindamas
atgal,
Aplaikeme Choro Reperi u- rai pripuola del ‘kožnos mergi
(Mark X in [ ] meeting your requirements)
vienoje
valstijoje.
Negali
būti
1 ®
tik .pasiliko isz viso pulko vie
aras, ” menesini muzikos leidi- nos, o neskaitant prie naszle's.
[ ] Please send me free copy of booklet telling more about your stock
naturalizuotas
sziuorn
laiku
na
del
saves
kareivi
drueziauni, kuri iszduoda Antanas Ba
and the company.
jeigu
negali
atsivesti
liudinin

sia vadinama Pirdžium. Atsi
Augszcziauses Snv. \’alstiju
czi ui i s, 421 Sixth St
[ ] I wish to subscribe for........... shares your Preferred Stock at price Tikrim depar
į'j |Bl!
Pirkit
ežerus
A
of $100.00 and dividend per share.
Send bill
to. nio
me shov
showing exact
arc. bend
pul to
Boston, Mass. Prenumerata sūdąs nusprendė, buk vaistine kus, kurie tave pažino abiejuo tolinus sugražintiems .ikiireitement* kur
ySjkr
amount due.
-v
viams, dabar karaliun‘ns su sa no bile kokio
Wit
KWl?wWIiiwilii
,
f
ant meto $2.00. Preke vieno nu- valdže negali prispirt levus se miestuose.
įrfl
K. —Jeigu apleiscziau Pitts- vo tarnu Pirdžium jojo per gi 8xio8 kompa- [ ] I wish to subscribe for......... shares your Preferred Stock at price noriiitlėm^
l
mario 73 centai. Tieji ka moka siuntinėt savo vaikus in publiof $100.00 and dividend per share. Send bill to nie showing exact amount 1"*J Iv » \ .L
grajyt ant piano privalo sau kine mokslaine jeigu sau to burga ir apsigyveneziau Cleve- ros ir laukus'per kelnMika dio- Į nijo8 darbi- due. [ ] 1 wish to subscribe for ................
shares your preferred Stock ; on parauori
ir
ant
galo
nu
ir
sanvaieziu,
landė,
Ohio,
per
a
t
eina
neziu
nerius
s
nevelina.
Mat
Kuklnksai
buvo
hihkdojiėurd
riinka,
jie ura Easy Payment Plan of $10 per share down and $10 per sharepef month
užsiraszyt taji žtirnala kaipo
U
t"
vo eteruo, tai
innesze bila in Oregano legis- tris metus ar , galecziau būti prijojo dideli dvaru, bet jųkio m^8 agentai, until $100.00 and dividend per share has been paid. [ ]Plcase
ir p.p. vargonininkai.
]Please ship
ship.....
gyventojo jame nebuvo, tik už- arba prieius- shares of Preferred Stock at $100.00 and diividend per share with draft
lalnra idant uždaryti visas ka naturalizuotas!
M
attached through,
.Taip. Gali pristatyti temijo paVaszus ant stbniu duGirdėt kad garsi ak t orka ta 1 i k isz kas ] >a ra pi nes ir kilo
tokiu
kite
kuponą
Name of Your Bank...............................................................
krutamuju paveikslu Gloria kės mokslaiues, ti vaikus pri liudinin’kus kurie ta Ve pažino riti, kur ikaTaliuno žirgAs prikurte
v k M*
(k
MrjK1,
P* tįPi
N '1 iQH-L
r
o kur prasto
išrasto žal- o gautit ^>11Swanson aplaiko Vag^J nauja verstinai siuntinėti in publiki- CleveUuide ir gfali gauti pri- valo stovėti,
m
.................
.........
....
•,
......
.............a,,,.,
.
tū08 ežerui
siegtus afideiyįtus liudininku nieriaus. ’I'n'vedo žifglis in sto- nirtfprcMtaa
kontraktu 17,500 doleriu ant nes mOkslaines.
Street ........................................
r’
“ pripiltadovius
• M avi
is taji bila ne ti)< pa kurie tave pažino rit'tsburgo. nes, atrado
Prieszais
sanvaites. Juk tai daugiau
j
City .
žu; pribuvė jų i]pttkaju^tttnVddj,
Tolinus bus.
Toliaiis
kaip aplai'ko prezidentas ir siprįeszino Katuilikai, bet Zy>
4'0
h
• i JKH ♦
.................... .
-F.L.1.S 1 visokiu valgiu ir gardžiu gedaugelis valdytoju ka.ralys- dai Protęstouaį ir kiti.

Kas Girdėt

Svarbus Natūraliza
cijos Klausymai
ir Atsakyniai.
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nužeminimą ir kanezias, netei
Ar gali
siai
šiai žmogui užduotas?
užduotas Ar
t _■! HI ‘A ,
žiūrėt'ant niano kentejiiiiti/kiirie mane spauiižia ? N opers’er:
niai džiaugiausi su savo paeziule ir kūdikiu, o dabar nieko netekau! Kodel mane teip
baisiai bandavojii? ųal
Qal mano
pati su kūdikiu tose lieĮisnose
pražuvo, O jeigu teip, tai teikis
atsiusi i ir man
Vieszpatie atsiusti
smerti, idant bueziau iszliosnotas isz tu žabangų ir rysziu per
ka galecziau po smerties su jeis
pasimatyti. O gal ir bhidiju,
Vieszpatie, ir Tavo valiai priek a atleisk savo
sziuuosi, už ka
szinuosi
sutvėrimui ta kalczia, nes dau
ginus nerugosiu priesz tavo
Apveizda. Su iioru tiios vargus
kentėsiu. Duoki man kantrybe
tuose mano kentėjimuose, ku
riuos Tu daleidai.
Po tai valandai užmigo, norints vežimas labai krėtė ir vir
ves rankas ir kojas spaude. Ka
da iszbudo buvo jau szviesu ir
paukszteliai savo rytmetines
giesmes giedojo.
*

*
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— Turėdamas gera paežiu niu ir maitinti storu juodu duo
prie saves ir teipogi musu na. Mano drutvieteje randasi
brangu sūneli Otoną, nieko pripleke skiepai, tai tau bus te
nai butine geriausia. 'Penai tau
dauginus nuo Vieszpatie J Djė11 t
V
ž
k
'a
iszgaruos isz galvos ir aukso
vo begaliu reikalaut i.
ueknvojaui Dievui gulant ir lenciūgas.
Grafas nieko neatsake. Dirkeliant už jo genulejystes. Nes
teip ilgai iicUiuvo, ba tas neka- slelejo tiktai su aszaromis in
dejus,. trankydamasis po svietą dangų, o potam in lauka, ku
dejųs,.
dtsivilko ęzia ir apsipirkes sza riame pasiliko jo pati su šune
le mano piles vela pradėjo per liu. Ka galėjo pradėti būda
mas tokiame padėjime ? Tiktai
sekioti.
Save praminė Ditriehu o pir Dievo valiai galėjo> atsiduoti,
miau vadinosi Steponu. Jau jis t) kada Dievop ;atsiduksejo,
nuo žmbniu prakeiktas, nes jam pasidarė lengviau.
Tuotarpu ant kiemo viskas
kožnam i n si py k o. užgriebdamus visiems turtus, per ka ga apsiramino. Grafo žmones, iszlingu pastojo. Daug kartu ban girde apie savo pono suėmimą,
dė užpuldiuet ant mano drut- tuojaus visi nuo prieszo prasivietes, bet visada man Dievas szalino. Ditriclias gi neturėda
gelbėjo ji ingalet. Dabar vėl mas isz niekur jau jokio pavo
jaus, Ino jaus iszlanže namo dupradeda piktybes varinėti.
■■■
atsimusze paGal kada susi va Id vs ir Die >: Trenksmas
•>
■,
galima
buvo
suprast
kajuose
vas jam inkveps Szv. D\ asia,
Valdbergen drutvietes apienes pakolei kas bus, tai ne vie kas per sveczias gaspadoriaulinkeje buvo liūdna ir isz sude
jana piktybe padarys.
Ditriclias sugriebęs kuobran- gintos klrutvietes da dmtiai ru
Grafui pasakojant, jo pati giaiirius daiktus, patsai pasi ko. Netoli nuo sudegintos drut
Teodora liejo aszaras, o suims traukė, liepdamas govedai vis vietes stovėjo koplytėlė ir toje
Otonas akiu neuutrauke nuo ką naikinti ir pasiimti SU Su koplytėlėje priesz altorių klu
tėvo lupu. Pagalios užgeso ir vimi, kas tik papuls po ranka. po kokia tai ypata.
Buvo tai Teodora,
Pereita
Laike to pleszimo grafas suugnis ant kaniino, ko jie nepa
matė, o la ik rodys iszmusze risztas gulėjo ant žemes o ke nakti iszgirdusi su trenksmu
Mate vereziant rumu duris, paszoko
turi tarnai sergėjo ji.
dvvlikta adyna. *
Grafas nuo kėdes atsikėlęs > kaip prieszas jo gerybes krovė ir suprato, kad tai ne jos Hen
ant vežimu. Jis to visko nesi rikas sugryžta.
tarė:
— Ak, del Dievo! Jau mano
Jau vėlus laikas.
laikas, turime eit gailėjo, tik baisiai jam rūpėjo
.............. Dagulti. Mano pasaka per ilgai pati su vaiku, nes nežinojo kas Henrika turėjo užmusžti,.
nusitęsė, ko asz pats nesitike- su jais atsitiko. Verke ir duk- ba r’ateina mane su kūdikiu pajau. Miegok i te-gi rniniai. Te savo. Nuo aszaru žeme buvo imti ir potam kur vergijoj lai
gul Dievo ranka jus apsaugoja szlapia kur jis gulėjo, o prie jo kyti. O Dieve! pastiprink mane,
nuo viso pikto. Otonas sudėjęs stovinti tarnai visaip isz jo ir gelbėk nuo tos baisios nelaijuokėsi ir ant jo spiaude. Ne mes. Teve dangaus! gelbek sa
rankeles pradėjo melstis:
smagus grafui buvo toksai pa- lo tarnaite nuo neprieteliaus!
dejinias, bet nei žodžio nepra Vesk mane in vieta kur Tu ži
Teve isz dangaus Dieve,
nai!
kalbėjo. ,
Tu mus geriausias Teve,
— Asz mamyte su tavimi ne
Pę dvieju adynu sugryžo isz
Iszklausyki maldas mano,
pakaju
jiakaju plę^zikąi.
plv^zikąi’ Gulintis gra- at sis kyrsiu; praszysiu to 110Priduoki malone savo!
fas nuo Ditricho gavo i pa szo- prieteliaus rankeles sudėjęs,
Nuo pikto gelbėk visados,
gal jis ant mus susimylės. Ka
nan ir iszgirdo tuos žodžius:
Ir nuo naktines užpuolus.
— Na kelkis, esame pasiren da asz užaugsiu ir tavęs neap
Idant rytojaus snlaukez.imi.
gė o kaip niatiVu, tAi 5r tu pasi- leisiu ir darbuosiuos kad tau
Ir vela tau tarnaueziau.
Dabar sau linksmai butu gerai.
Da vaikas maldos neužbaige, rengės.
Pa valandėlei abudu atsisto
kad ttiojaus ant bokszto iszsi- keliausime in Eelzene, in mano
giildo triubos balsius. Balsas bu drutviete. Dabar turi su viso jo. Atmine ji savo vyro žo
vo pilnas baimes. U Dieve! kas kiomis svietiszkomis linksmv- džius. Tuojaus susiriszo iu pun
tai yra? suszuko grafas ir bcmi.s atsisveikinti. Tamsiuose deli kiek drabužiu ir su aszaropaszoko prie lango. Teodora su skiepuose tave linksmis tik mis tarė:
- Dabar mano brangus su
Otonu drebėjo
isz baimes. vieni sziksznosparniai; jie bus
(J baisios nei i turime isz ežia bėgti in to
Tuom tarpu inbega vienas isz tau laks/1 i ugniais,
rupūžes tave
ta ve naktį migdys, kia vieta, kame mus musu ne
taniu ir paszauke:
— Daugelis vieszpatie. pra- Vietoje lovos turėsi krūvele prietelius negalėtu rasti; 'Penai
žuvome! Prieszas prisiartino pripuvusiu trakniu, ant kuriu abudu verksime, viena vyro,
suvis prie muru. Jau vartus už galėsi sau poniszkai vart vt is. kitas tėvo. Kas g alejo tikėtis
Netrukus
degė ir ant kiemo sau gaspa- Tai tau Ims puikiausias švie priesz dvi ailynas.
tiszkas linksmumas, ti kaip viskas bus griuvėsiuose, mes
doriauja.
Grafas iszgirdes tokia baisia dasiprantu, tavo paeziule isz to liksime vargdieniais be stogo
žinia, kuogreieziausiai apsi- labai džiaugsis, kuri tuose mū ir be jokios globos.
Apsidairius po kambari, nu
ginklavo ir eidamas pas savo ruose pasislėpė, o vienok nu0
žmones tarė savo verkianeziai durnu užtroksz , <> paskui turės tvėrė už rankos Otoną ir vedė
Na ar ne teisybe prie slaptingu sienoje duriu,
suspirgėti,
paežiai:
— Teodoru, mano brangi pri kalini ? Ko iu mane taip žiuri kurios ėjo in skiepą o potam po
Na ar tu pats žeme buvo karidorius, kuriuom
sit’ga!jau turiu eiti. Turiu kaip beprotis?
musztis, kad jus apsaugoti. nepripažintai kad esi smerties buvo galima slapta iszeįti isz
Dievas su manimi, Jisai ir ju vertas? Man privalai dėkavoti drutvietes. Vos spėjo apleisti
sli neapleis. Buk sveika! Kada jog tau dovanoju gyvastį, per rumus, kad sztai visa prieszo
pantatysi, kad jau blogai, pasi- ka uždą lytas galėsi atsiduoti goveda apipuole rumus iszlauimk valka ir bėgk. Po žeminiu visokiomis mislims. Paszheke- že duris ir pradėjo jeszkoti
karidorium iszeisi sodani o po- jes, užtriubijo in ragi, kuri ant grafo paezios. O kada jos nera
tani pasieksi laukus. Tegul szniuro turėjo prisiriszes ir nu do, viską paėmė ir tuojaus iszDievas judu laiko savo globo jojo per kiemą. Paskui ji va sineszino laukan.
Karidoriuj buvo labai tamsu
jo! Bukit sveiki! Tai pasakęs žiavo vežimai visokiu daiktu
isztruko isz paczįos glėbio ir prikrauti, aplink kuriuos apsi per ka ėjimus buvo guiia prasnieko nežiūrėdamas iszbego ginklavę tarnai jojo. Ant pa tas, nes nebuvo galima dvasiai
laukan. Teodora gi likus, puolė ties galo prastame vežime ant; žengti, pakol su koja nėap* » surisz- cziupiueji, kurion pusėn ženg
ant keliu ii* iszkelus rankas in sziaudu saujos, gulėjo
dangų meldėsi, o Otonas szale tas grafas, o paskui trauke vi ti. Jai tenai baisu buvo keliau
ti.
sa Ditricho goveda.
jos verkė.
Po gerai valandai iszejus ant
Jiems nukeliavus geroka ga
Kada grafas nuėjo žemyn ra
do savo žmones jau, susiremu- la iszsigirdo braszkejimas. Vi oro, pažiurėjus augsztyn, pa
sius su prieszais. IKas kartas sa drutviete buvo apėmus liep mate szviesu gaisra ir ugnies
vinokjie jautėsi vis silpnesni. sna. Boksztai iszrodo kaip stul- spragejima, nuo kurios buvo
Paniatėįrafa da karta mėtėsi pai ugnies, nuo kurios visa szviesi visa apielinke. Tas il
buvo apszviesta. gėjimas suspaudė jai szirdi,
ant šaVo prieszo. Grafas szoko apielinke
davėsi in ženklus nepriete Nieks tos vietos nuo ugnies ne kad ant kojų vos galėjo susilai
liams, o kad toli nuo savo žmo gelbėjo, tiktai kai kur kvarksė kyti. Bego in koplytėle ir tuo
nių atsiskyrė, likos apszoktu jo varnos. Keliu nuo tps szvie- jaus, puolė ant keliu priesz ste
per prieszus ir szie priszoke sos buvo matyt, kaip Ditriclias buklinga paveikslu, priesz kuri
atėmė ginklus, suriszo rankas su savo szeimyna trauke, kaip daugel maloniu jau ^triniau
buvo daly rus. Viduryje pas
ir kojas ir nuvilko su džiaugs prakeiktu velniu abazas.
Kada jau ketino invažiiiot altorių kabojo liaihpiite, kurios
mu pas savo poną.
Ditriclias phnfafes grafa, girion, grafas da kartu dirste pritepiusi szvieša i szpu lengvo
szetoniszkai nusijuoke ii’ tarė: lėjo ant savo buvusios dvutvie- szviete sienas,
Teodora inejusi koplytėlei!,
— Naka,
Na ka, Spoiias
Uolias kareivi
kareivi, su tes, kurioje tiek metu pergyve
.
. .
«
'Vi v c
auksiniu
leiiciiig'u,
(ar ne stojo no. Visi minai buvo subyrėjo atsisėdo po dėsZiilei pusei alto
pumų
buvo tyku. Toje
bpt'aušhkės?
si, kmp
kaip ’LiiVau
kakes?
Daba r iszrode kaip mažas pragaras. riaus. Visur buv.o
keliausi su mailiui i, už tu fpa, Negalejo nuo aszaru sušilaiky-’ szventoje vietojo nepasirbde
į jbkis prieszas. _Šu dideliu die
kiifi nuo tavęs aplaikiau, atsi ti.
— Teisingus sudzja! — pa * vobainiiiigumu šhmte karstas
meni, laikuos galėjimo.
galėjimo, noriu
ktišt told' iiiaWiis DievĄ), įiiriiliauslai už
ar tu geli
i
tave dabar gifclyt snriu rande* szatike
J*.
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merginimosi, nes jisai mokėjo
dtišiia
u
potam
savo. I’vyro
V .’
’« *4* už
14 '
nušilot, geru ir doru vyru ir
ii- lo
to 
Ša ve ir savo suneiĮ Otoną, o laį- puilubt,
ke majddą.nęjo 'a^tiras,-p||’ ka kiu bildu jam pasisekė gaut
buvo lengviau , ant duszios. ja už jja'czia. Ir liejo graudžias
aszaras per dieipis
(.ųe na s ir naktis.
Verkti ptir citila iiilkli ir paga- asziirąs
liaus ant grindų užmigo, Oto- Nė ■ Ha liibi kiunedayo .pa t i sa u:
kada
Nežinau,
iiąs jau buvo užmigę^ uę^ buvo — Ak Dieve!
į' A J' 4 •
1«. '
labai nuyargos.. Kadajjrądejo tie niaim vašgai pasibaig s’MaIcada tekeszvist, vėl. jszbudo ir atsiklau mį Šerdis jirijjiute, kad?
H ka dabar
.................
j,
jau dž
ti jo,
" ties
dgryl
pė priesz altęriu.
. (. t,
Tuo laiku iszbudo ir (lupias. įlinkiibi ihaįi iiegali. paleiigvinti,
/Ytsisedes apsidajre
apsidairę aplinkui. kiup tik putsj Vieszpats Dievus
/Itsisedes
.L..:’’a. ant syiėlo gy v<įNežinojo kam randasi, kas at rruniįias ėzi
i priežasties savb
sitiko, m išlijo kad sapnuoja, n imas, nes isz
vyro ilgai negyvensiu. .Visi
todėl ture:
I
Ditricbo
pavaldiniai
i
Dįtriclio
jiaviddiniai
šavo
ĮioUp
o kur mes esame?
— Mama, o,kur
ntilda, jo jkiczia
ibnii bijojo.
bijojo, M
matudi
Kame, motinėlė, pasakyk ? Jis laba
isi labai Hiyįejo. Jis buvo
patemijo, kad ji
j i buvo
bu v apsiver visi
r * ,i f * i ' 4" | ’ 1
nepermaldaujamas
rustus
ir,
kusi, todėl ir jis pradėjo verk
žihogus. Vieiiii
Viena karta pacziaiii
paežiam
ti.
— neverki brangus kūdiki! intužhne lidpe nuo baisios grio
' 4 •
v
1 4
tarė Teodora ir., sedo szale jo vas nustumti savo sena tarmi,
ant pirmutinio altoriaus tropo kuris senatvėje negana buvo
greitas, Matilda gi visais ap
ir toliauskalbėjo;
— Dirstelėk tiktai ant musu siejo gražiai ir kožna art v mo
Iszganytojaus, o rasi suramini- meile mylėjo.
Jeigu Ditriclias butu kada
ma; Jis inus tame baisiame at
sitikime neapleis. Juk mes esa- pasitaisęs tai tik per savo pame Jo vaikais. Visus ___
savo_ brau ežia. Vienok ji nuolatos su
glausiu Krauju atpirko. Užtai juom maloniai apsieidavo. Pm Japi, mano vaikeli, pirmiausiai destinejo jam maloniai jo visus
padekavok. Kas isz musu pusi- apsiejimus: verke ir melde Die
darytu, jeigu tikėjimo vilties ; Vq, idant kiloki gyvenimą pra
Ne viena karta kal
neturėt ūmom.. Musu kenteji- dėtu vesti. N
iniai bus pasaldinti ir kada no bėję jam, žiūrėk tiktai asz tave
rint užsibaigs.
( > myliu isz savo visos sziitlies;
Potam klaupė abudu ir mel asz apie iiieka dauginus nemisdėsi. Daug aszaru iszliejo. Už liju, kaip tik apie tave. Noriu
baigus maldas Teodora tarė sū tau intikti, idant tave atmagint nuo svetimo pasinaudoji
nui :
—- Czia mano vaikeli
vaikeli, toj mo.
Ne viena karta tais žodžiais
aplinkinėj negalim ilgiau būti,
nes goveda tu niekadeju gal suminksztino Ditrielia. Tada
mus jeszkoti, turim prasisza- žadeda vo pasitaisyti. A t si t i k lint nuo ju. Už Reno tgrp kalnu davo gi. ne viena karta, kad už
gyveno geri žmones. Tenai ue- tai iszkoliodavo ir iszeidainas
prieteliaus ranka nepasieks isz stubos trenkdavo su duri
mus. Tenai visi žmones gyvena mis, kad net langai skambėda
kaip broliai, o kas pas juos at vo. Laikais tylėjo ir in žeme
keliauja, visada
visada. prieglauda žiurėjo, o paskui szetoniszkai
gauna . In . tenai keliausime. nusijuokė ir jojo in laukus, o
Atrasime dorus žmones, kurie jodinėdavo per kelias dienas ir
mus priims iii savo pastoge. kareziamose gerdavo. Matilda
Tada galėsime gyvent ir ra matydama, jog jos žodžiai jo
miai melzdamies pas Dieva at kio vaisiaus neiszduoda, pradė
simindami praslinkusias die jo melsti pas Dieva jam apnas. Melšime Dievo, To Tėvo szvietimo ir nedoros szirdies
apleistųjų, idant mus suramin perkeitimo.
Toliaus bus.
tu tame liūdname musu gyve
nime. Jau neturime apie ka niJOJO VELINIMAS.
pintis, viską neprietelius iszplesze, ir geriausia mano vyra,
Motina kalba in savo keturiu
o tavo tęva nužudė.
Czia paliovė kalbeju s» nes metu sūneli:
— Ka tu sau vėlintum Juo
szirdi.s jos apslobo, kada pamislyjo apie savo numinisi vy zuk ant savo varduvių?Juozukas: - Arkliuką, szobra.
Tame saule augsztai pakilo. lia ir kad nesi praust per tris
Buvo jau laikas keliaųt,tolįau, dienas.*
idant priesz vakaru dasigauti
EXTRA DIDELIS
iii artimesniu pakalne. Tupėda
BARGENAS.
ma szilta skepeta, perplesze
per puse ir apviszo Otoną
idant tas neperszaltu ir t ei p
pasirengė in kelione.
. V

Antanas Ramanauskas

». M.-

Lietuviszkas Graboriui
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MILL & PATTERSON STS.
ST. CLAIR, PA.
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Tszbalsamuoja ir laidoja mirusius
ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruonzla nuo papraseziausiu , ild .prakil
niausiu. Parnamdo automobiliu* del
laidotuvių, veseliu, krikeztyrdu U
kitiem* pasivažinėjimam*.
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Bell Telefonai. 1373 M.
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322 W.Long Ave. DuBois, Pa
----- f
Lietnviszkas Bankierini
ir Laivakorczin Agentą*

Tosios szlapnoscs visai neturi gedbs,
O ir motinos ntigali duoti
rodos.
Katra jau 15 metu turi.
Ta jau kitai)) ant svieto žiuri.
O kas dūk rides blogo isz
mokino.’
Cgi mamele kaip angino;
Jeigu mamele nesisaugojo,
M1
'l ai ir dukrele ant tokios už
augo.
Kas mameles bus,
Jau tas užima net Anglikus,
Ketina rodą daryti,
Kad “polanderkas ” patalpyti,
In paikszn narna,
Kožna tokia iszgaina.
Kita karta danginu api<* Mahanojaus niergiea.s pasakysiu,
Ir nekuriu szlapnosiu v;ir<lus pasakysiu.
♦
♦
♦
♦
Jau tame Miczigane.
Tai kaip tikra Rodome,
Bobos su vyrais girksznuoja,
Ir da juos visaip a ploja,
Kada pasigėrė viena.
Tai nuėjo pas telefonu,
Paliemona paszauke,
Ir in koza vyra nutempė.
Naszles prie vyru kabinasi,
Ant Įkerto su jeis viueževojesi,
O kad ir katras krajui pa
ežia turi,
Tai bobos ant to nežiūri.
O jeigu nesipaeziuot u,
'fui kozoje sėdėtu.
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Laidoja numirėlius pagal
naujausia mada ir mokslą.
Turiu pagclbininka moterių.
Prieinamos prekes.
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*10 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY. PA.
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$1,000 TIK UŽ 60c.

Alsiunuk mums GOc ir gausi inusu
stebuklinga žolių vertes tukstanezij
doleriu. Ka tas tūkstantis doleriu
žmogui rcisr.kia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei viduriu bugedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir invairiu ^icsmagumu apimtas. Jeigu tokiam žmogui ir
auksini kaina parodytum, tai jam ma
lonesne butu .sveikata, negu tas auk
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai
greit reikalauk musu vaistžoliu, ku
rios jums sugražins sveikata.
Vaistžoles yra nuo sekaueziu ligų:
viduriu užkietėjimo, skilvio nematė
ino, nenoro valgyt, strėnų ir pecziu
skaudėjimo,
patrūkimo,
dusulio
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, sz.lapinimosi lovoj, ir
kitu ligų. Atsiunsk 60c, lai
vaistžoliu nuo bile vienos vir.-zuj pa
minėtos ligos.
Jeigu kenti nervu suirimą, gaivus
skausmus, užima ausyse, nuomarą*
szirdies liga, tai atsiunsk 85c ir gausi
musu gausius vaistus, taip vadinamus
“Nervu Preparatas.” Nervu liga yra
♦
*
*
labai blogas dalykus, bet musu Ner
vu Preparatas užbėga tai ligai kelia
Dvi mergicos,
c?
ir suteikia žmogui ramuma.
Nusidavė ant veseilios,
Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu mu
Gerus laikus turėjo,
su žolių ir knygų katalogu. Reikalin
O ir po vaikina prisiviliojo. gi musu žolių pardavinėtojai visuose
'fuosius vaikinus namo par miestuose.

siviliojo.
Nuo džiaugsmo per visa
naiki i giedojo.
Bet gaspadoris bizni paga
dino ;
Su szluota lauk/m isztarabino;
Tai mergeles, ne szis ne tas,
'Piktai juokas.

N. V,

Ant. J. Sakalauskas
UETUV1SZKAS GRASOMUS
IR BAL3AMUOTOJAS

♦

♦

*

M. ZUKAiTIS
451 Hudson Ave», Rochester,

<

“avai!”
Kas ežia do pleisas, ar Kur
ti sba i ?
Teip, atminei,
Ar moterėliu nematei?
Macziau,
Nes nepažinau,
Diktos ir sulakusios,
Tiktai labai api akusios.
To dėdienė nepaisyk ie,
Asz turiu i^zteisetie,
Mat prie dideles vįgados,
Negali bu'ti be alaus,
Kas diena visos mirksti!,.
Net apie namus užmirszta.
. Marszkiniu vyrams uęiszprosija.
Bjaurei sųsiyiaukszleja
Be knypkucziu,
Ir sagucziu.
Jeigu žmogelis turi užmokėti,
Tai nori ir vigada turėti,
D uszeles pusi ta isy kite,
Ir ta girtavimu meskite.*
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Dar syki puolė ant keliu ir
jatuda mada. Pbrf. tadk*. 1^0
sukalbėjo karszta norint trum
pristato
t antomobniua
ytoollMte
i/- reikalam*.
pa malda.
Parduoda vteokius paminklu, ditto*
A t sida v n s Apveizuai
A p v e izd a i ogali
Aisiciavus
il
;alinHaa
mažina u| pigiausia
pigiauaia gftk
gelta,
lino ir mažius
a, to
giausiai Esybei, padare ženklą
del jeigu pirkaite POllNlNKA
dėl
POIINInKA tai
kryžiaus szvento ir drąsiai isz
kraipldtos pas mano, nes aas galta jvmis pigiau gorinus parduoti nagu kttL
bego isz koplyczios.
/
333-3$i W. Centro St., Mahanog
Nusilaužė sau ir Otonui po
lazdele ir skubino kdgreieziausia in giria. Pasiekė giria, dar
karta pažiurėjo in palikta ap
linkine dar karta apsiverkė. Il
t
giausia žiurėjo ant degėsiu
drutvietes, kurios jjriūvešiuose
■A A
»•
' 1
pamatykite
visa
pasauli,
per musuI
I
misi i jo, randasi jos vyras, ir
nušlijo,
!
I
puiku Stcreoskopa arba Žiūroną, ku
I
tuojaus pranyko tamsioje gi ris
yra padirbtas isz geriausioj me
rioje.
džiagos.
“
džlagos
Galite
matyte paveįkslus
4.
__ tįkęamo .gyvenime.
,..w.
Pa veikslai
paveikslai
kaip
vietos
i Pasaulinio
j. Karo,r Istoriszkos
.....
Kuip puikiai išzrode drut- isz
r
CAPITAL
STOCK
fŲĮįpOO.GO
j
IU2
viete ir jos aplinkinę, kada dar Amerikoj. Amerikos kariszki laivai.
SURPLUS ik UNDIVlDtD
į
Kristaus gyVenimas, Vizitas Rimo> ir
stovėjo cžielybeje, teip baisiai Venecijos,
trJl.... .-.-..L
PROFITS 1628,858.61
kitokiu
,j tflįpip daugelisi i.:...i
♦
*
♦
iszi'oile drutviete arba, kitaip pufl(u payeWu . Šų kiekvienu sterer’’ M ,
"i'-"1
■ ;
Anglikai
su
ungarais
Pitts1
I
t. Mokame S-cria procento ant
vadinant, guszta Ditricho prie oskopu mes duo
ūodame 1Q0 rihktįniu...
ir
•udSta pinigo. Procento prižadam
tone susirnpcziavo,
bu vo geriausios ruduos paveikslu, ..Teipgi
kraszto Reino,
Ji
prie jusu. pinigo 1 Saudo ir 1
Ir angarai pusėtinai in kai
kaip gfusztu latru; isz vienos- mes pasiunezionię gero modelio gvaLiapoo. Mes norim kad ir ju
raibuota
laikrodėli,
puikiuose
nįkelio
li
gavo,
puses buvę apaugus tankumy p
” " Slabai
. *41 t •
turitnmet reikalą su musu banka
lukštuose, kuris , rodo Mlaika
O
Lietuvei
isz
tolo
stovėjo,
kitos gi piauKe
plauke ReiKei- teisinga^'įi;
nais, isz Kilos
nepaisant ar mažas ar didelto.
teitfingid ‘įv. u^oks
užteks jųmįis
jumis tper 'cįąug^i
tiuugel
Su nekantrųniu
nekantrumu žiurėjo,
nas,. Tenai tai stoyejo Difrię|io metu. įąikrodeli, Štęreicįsktipk Ir top
1
XX»
JCIAAjJLjf
I4
v11QvumM«
H.
BALL,
Preridantas.
.,____________ _ j. (.
Vienok uedalaike^
d r u t v i e te. K ie k v ien a painu! a - ■ pavelkaliii
paveiksliu vertes
Vertes mažiausia
mažiausią,, $8,00
$8.00
I,
Goo. W. BARLOW. Vico-Proo.
. mos parduodame tik už $4.75. Su
Ir jieji musztis prisitaikę,
sziurpuliai
prie
apvo
sziurpujiai
orfe
matymo
ap
E. FERGUSON, Kasteriu
H H' t
J .
j ' f *: J•
’H •
i J Ir •
• " > ■
,dy- Kaip buvo ir• lkatrie Judate jo,' Jos. uuu
pasiuneziame^dy
u uu opi
aūgusiu sumaiipmįs baigiu mu kožnų orderiu, mes pasiuncziamc
kai rovęlyeri .B.-Cv 22 kalibro, kuris
Del lAanes gahefos neatėjo.
*•
ru,
nevalnin- yra padirbtas puikiai ir su kuriuo jus
rut pQ guriais
/kuriais buvo nevijhihi---------- t-T
iinrrr-------kaniš skiepai. Buvo keli, paka-’ galite
"
~1 * “
- —pvj
apsaugoti
buvo namus.
W. TRASkAUSKAl
jai. kuriuose gyveno jo pati sū Šluokite Alk 3|5c. cld P^rs>lunMm?> O
jaų,
PIRMUTINIS LIETUVI3ZKAS
$^i.7,5 u^\iokcsyte ,,kaip tuos daįgtus
MUSV VAIKAI.
savo fantais.
taniais. , , ,( if
kayo
GRABORIUS MAHANOY CITY
I
kareivis bitriehus,
aplaikysite savo namuose. Užganedi■
n a» K
t, - 1 A . fu
a i 1
0 L* i
■ himnu gvnrantuotas arba pinigai bus
a it*
Dedųk atsikelk!
iczia
damš nedoru už pąc>
-^■11 , tlU
V 7’ėJO
’JT
sugražinti.
Siuskite
orderi
dabar
kol
l'aA
jgęA inotęri
Kodėl?
1
OA
, Adęesavokite uitoji)
L*idoja kunua* numirėliu.
PAraamdd
pi;®!1*
£,*1 .U’, m
ii
i « .... .. <■ '_____
v _
’ M
-.JAI
a
j
Noriu 'pažiūrėt ant ta\o
I ••R^TIPAL.
SALBS
COMPANY.;
,
A g* 1 's •’i i’ "
o ■*
rv •
-S
w,.
f
itfatiida,
leak
Wi
per
k$es. tote
kalba, bule tlniu. veBeliju, pasivažinėjimo ir Lt.
N. tryii>c,Av..
De.k S2
1219 N,;ir
rė
»io'k
’.' St,
•30
įr. cinit
Centre
St. įr^hiipy
ifalianpY City. >1
Fa.
CHICAGO, ILL.
tu sėdi aid savo pinigu
'vyras, nepatemydama (b ituke
i ' .

l» ir?

J. G. BOGDEN <*r'
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ŽINIOS VIETINES.

t*

Isz Shenandoah, Pa.

Vincas Laipukaw likos
— Didelis karsztis.
— Nedelioj pripuola Szv. aresztavotas už nepadoru pa
m
sielgimu ant ulyezios už ka li
Traiers.
— Nuo sziadien visi sztorai kos nuvežtas iii kalėjimu.
— Beatricije, duktė p. S. .L
uždaryti po piet.
— Naujas Page automobi Mockui ežiu likos suriszta maz
lius prigulintis prie Kazimierio gu moterystes su William Tec
Sifkevicziaus susidūrė su kitu Szv. Szirdies bažnyczioje Fila
artimoje Middleporte ir likos delfijoj. Svotais buvo dakta
intrauktas namo ant pataisy ras Kalinauekas su p. Helena
Rettig. Jaunavedžiai iszkeliamo.
Naktinei pacztinei areo- vo ant saldžiosios keliones o
apsigyvens
sugryžimui
plunai jau pradėjo lekioti in po
Chicaga isz New Yorko. A n‘o- mieste.
— Katre Balk i ule, 1182 W.
planai turi po apaezia žibute
kuri isznxlo
kaip lekianti Centre uli., baisei apsiszutino
kada nuėmė “
“kepa
kepa” nuo ražvaigžde.
Garais paliko patogia diatoro savo levo aulomobidukrelia pas Adoma Pasziuko- liaus noredama inpilti in ji
nis ant 210 W. South ulyezios vandenio.
Antanas Degužis nuo S.
praeita Subata.
t Ftarninke po piet mirė Bowers uli. likos aresztavotas
gerai žinomas Jonas Petruszio už apvogimu Rogerso, kuris
>as Degu ž i iszsigere
uis, 72 metu amžiaus, gyvendą n tėjus Ipus
r‘o7 W. South nlvežios. munszaines, o kudu užmigo li
mas po 1)2/
apie septynis kos apiplesztn nuo drapanų,
Velionis sirgo
1
metus, pergyveno mieste apie czeveryku ir pinigu — viso 30
35 metus ir prigulėjo prie Szv. doleriu. Rogers sake buk DcJuozapo drauvvstes. Paliko pa gužis laike spykyze.
.Juozukas Jancziulis isz
rzia, penkes (lukterės Valentienia, Burke, Philips, Florencijc I leights, iszpuole per langu
visos isz miesto ir Ancerevi- naujo namo iszsilauždamas ko
cziene isz Shenadorio.
Sltenadorio, kaipo ja ir susidaužė smarkei. Likos
Simu Vląda, viena seserį Burns nuvežtas in ligonhutia.
isz
— Povylas
isz Mount ('arinei ir broli A u
gusta isz Minersvilles, 13 anū William Penn likos sužeistas
Packer No. 2 kasvklosia. Boku ir viena praanuka.
Laidotuves atsibus Subatoje. leslovas Kupczinskas, 222 S.
— Regina Maeziulevicziute Gilbert ulyezios, likos sužeistas
isz Detroit, Mieli, lankosi Ma- Snffolko kasvklosia.
hanojuje pas gimines ir pa
Frackville, Pa. — Per Decožinsi a mus.
Kraskauskas ration Day, atsibuvo czionais
— .Juozas
pirko ''puiku uždaryta Auburn atidengimas publikines augsztosios mokslaines, kuriame daautomobiliu.
— Sv reti oje 1 diena Liejies lybavo apie 15,000 žmonių isz
>n Mahanoju pribus milžinisz- visu dahu pavieto, Didele paas Waller L. Main eirkusas ir rodą perėjo per miestą priesz
.xxlys perstatymus West End atidengima.
— Musu tautietis Vladas
darže.
plentas
nuo Zataveckas pirko puiku Hud
Naujas
Hometown in Tamakvia likos son automobiliu. Zatavec'ko di
atidarytas Svredoje.
Kėlės dele sale jau prasidėjo statyti,
daug sutrumpintas ir smagu o kada bus pabaigta, bus viena
isz puikiausiu ir didžiausiu vi
važiuoti.
Niekas jums ni'pataisvs sam paviete.
Ana diena Antanas \’ai
teip ziegorelio kaip musu z le
gorninkas Juozas st ankevi- ežiu Ii s kaip priežodis sako1 1:
ežius, kuris teipgi laik< > krau- “užėjo dalgis ant akmens,
tnve visokiu auksiniu diilvku. bot tuom akmeniu buvo JOJO
Jeigu jusu ziegorvlis serga prisiegele, kuria tankiu sutenuneszkite pas daktara Stan riodavo nemielaszirdingai. Mo
tore turėjo Jobo kantrybe ir
kevieziu.
— Jeigu norite pataisyti ant galo prisipildė saika josios
Htubas arba ka toki pertaisyti, kantrybes. Antanas atejas intai jums taji darba atliks grei sidrasines munszainia bandė
tai ir gerai dailyde Jokūbas vela savo prisiega ‘aptaisinet
Tamaszauckas, 336 W. Maha- bet moterei staigai atėjo kokia
noy Avė.
(t.f. tai dvase in pagelba pagriebė
kubilą nuo anglies ir kaip ne
apsuks aplink Antano g; t:
tasai tik klupt kaip kalada ant
žemes, manydamas jog aut jojo
nukrito “tapas
tapas” kasyk losiu.
Kubilas buvo darbe kelis kar
tus, o viena karta net uosi Antaneliui nukirto bet daktaras
NEDELINE EKSKURCIJA
vela prisiuvo. Antanas paszau— IN —
ke ‘ ‘ pardon, ’ ’ o kada ji (lakta
ras “ supiksino ! ) nuėjo pas
skvajeri apskunsti savo prisie7 DIENA JUNIAUS
gelia, bet skvajeris davė Anta
nui gera pamokslu, liepdamas
DUBELTAVAS
eiti namon, perpraszyti ]>acziuTIKIETAS
le ir gyventi sutaikoje, ant ko
Antanas sutiko ir prižad<‘jo
Speciali* Treinea Suhetoa Nekti
daugiau munszaines neklausy
Isz
Isz ryto,
Shamokin ............................ 1:30 ' ti.
)

PHILADELPHIA

Modcrniszki Budai
Naikina Ligas.
„■■■■

Liga reiszkia dideles iszlaidas, daug kentėjimo ir vargo.
Jeigu žmones apie tai nors blskuti pamąstys, jie supras svar
bumą nukreipimo ligų. Ir dau
geli sykiu paprastus budai nu
Lietuviszkajj Skvajeris.
kreipia arba iszuaikina baisias
ANT PARDAVIMO.
ligas. Kiek laiko atgal ėdis bu
Pristato vestuvių lalsnut, teipgi
padirba kitokias legallazkaa
vo baisiai iszsipletojes ant ma
Nauji
namai
Frackville,
Pa.
pieras. Parduoda ir parka namui.
riu bet szioms dienoms labai
Preke $4,600 ant lengvu iszmo- Inaziurina namus, fornycsfaa ■ Ir
retai girdime apie ta liga. Tas
i
keseziu. Teipgi lotai minėtam automobilius nuo ugnius* ir Lti
yra dėlto, kad dabartiniu lai
mieste. Apie dauginus dasiži- Tik geriausios ir drueziatisfos >
Kreipkites
pas
Dr.
Hodgens
ku ant. mariu žmones vartoja
C1
kompanijos.
nokite
ant
adreso.
Philadelphia Specialiata.
M /f
szviežias daržoves, vaisius ir
Ofisas: 32 W. PINK BT.
L",
V. Lapinskas
panaszius dalykus. Praeityje
riPAUv;
MAHANOY CITY, PA..
Silpni, Serganti Vyrai ir
601 W. Mahanoy A ve.
,s
Vi < 'J
vį’. ■
žmones to nedarė.
3rz>
•
*
r. '
Motercs.
Mahanoy City, Pa.
■a
(t.f.)
rz ■
Degtuku
fabriku
darbinin

KJ
kai kentėjo nuo baisios burnos Neserganti bet vis gi ka tik
ligos, bet toms dienoms tuose
Pulkui plaukui turėtų būti kiekvieno*
pajiego dirbti. Nelaukite.
KAIP VIJURELIS.
fabrikuose vartojo raudona
•
•
moteries
moteries
pasididžiavimo turtu.
turtu.
bet
.Jeijru ėnalc silpni, ncrVtioti arba
pleiskanos
ir
naikinimo
darbai
eina
Carmon
Longman
isz
toslora
vieton
baltos.
GaltonaPana
... rankon.
ranka
Omahos universiteto, pralenkė |si« drugys irgi beveik visisz- turite kokia liga, nepadarykite klai
dos knip kiti padare, ateikite dabar
isas
kitas
mergaites
lipimu
inĮkai
isznaikiutas
per
naikinima
vis
ir slaptingai apie tai pasikalbėsime.
uodu
kurie
ncsza
ta
liga.
medžiu s, norints turi jau dviLaukti yra pavojingai.
Apsisaugoti save nuo ligų PILVO—padėjimas, aptrauktas lie
yrw nlrkkRnų mirtinuoju prtelu.
deszimts meteliu. Mergina inPriiiurėkit
plaukui Ir f*1*
iiurėklt gerai iivo plauku*
vos odą pirm,
pirm
negu tie paslaptingi
turime
pirmiausia
apsipažinti
žuvis,
sunkumas
ir
nesmagumas
po
silipa in didžiause medi be jo
Jiarniltal lpabira ,plaukų iaknin. apdengs
valgiui,
plakymas
szirdies
ir
kiti
pilvo
u«ų galvot
foa oda
odą nesvariomis
ne&varlomia baltomis
baltom.kaip
tik|
su
visukuo
kas
ti'k
bledinga
kios kitos pagialbos I
upynomis,
kas
bus
priciaitiml
jutų
nesmagumai greit paszalinti.
ri
plaukų
slinkimo.
kunui,
ir
kuna
nuo
to
apsaukojų ir ranku. I'ankei praleiPirkite bonką Ruffle* už 6Sc
KRAUJO, NERVU IR ODOS—ligos
tavo
vaistininką Žiandlcn, arba
Dabar
mes
visi
žinome
dže medijo po kolos valandas, K0'1tiesiog per p&itą H laboratorijos.
visuose padėjimuose gydomi.
F. AD. RICHTER A CO.
jog jaja ant galo turi jeszkoti [kaip reikalinga yra vienoda RUMATIZMAS—teipi gydomi.
Berry A South Sth Sts.
temperatūra netik namuose
Brooklyn, N. Y.
visa szeimyna.
Ligos paprastos vyrams visuose pa
bet ir darbo vietose. Mes visi dėjimuose. Gydymą kuri ant pabai
—UJi
ūbi
Mirė Aleksandras Valiu žinome (kad visokį iszmatai tu gos jeszkote.
skus, 4S metu. Pakovotas su ri būti isznaikinti tokiu budu Asz pasekmingai gydu katara, du
bažnytinėmis apeigomis > < 'Įkad neužnuodins vandeni arba suli, bronkaitis, užima galvoje, pilvo,
inkstu, pūsles, kepenų, teipgi lum
žeme.
Kuna
turime
apsaugoti
Kazimiero ha ž 11 y cz i o j.
bago ar neuritis.
Mahanoy City, Pa.
;
nuo
visokiu
inkandimu,
ir
turi

— Jonas Dirvelis, gerai ži
iF
I
RODĄ SUTEIKIA DYKAI.
<
nomas \\ orcesterio veikėjas- me taipgi atsiminti sulaikyti Kožna Sereda, Ketvertą ir Pctnyczia
imii Jperdavima
ligų nuo vieno žmo- galima matyti dnktara Potttiville, nuo
Lietuviu I 'k (‘su K Ii ubo pirmi.
3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del Jum
gaus
kitam.
Apsisaugojimas
9 Vai. ryte iki B vai. vakare.
įlinkas ir Auszreles Choro mu
pinigu yra geriaus negu lotas procentas be jokio saugumo.
ps' užima pirmiausiu vieta sveika- 4 S. CENTRE ST. POTTSVILLE, PA
apsizika Ii szk a s direktorius, n
Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-ciia pro
Antras
floras
Bausum
name.
veikle
P
()H
dalykuose.
—
F.L.I.S.
vede su Ona Glodžiute,
centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kari
Auszreles nare, sekanezia s a *
III
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus
kuris
vaite.
dirba ir czedina. Dėkite
Dekite savo piniguą
pinigus in,Bfdta Bankagdj
— Pereita nedeldieui kuni
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga fu
gas Va.Mys pirmu kartu sake
dauginimu procento.
..J
Pajeszkau Justina Rukšėną
pamokslu,
kaipo
kolbomis
paeina isz Kauno Red., Zarasu
<L.. AiU
Worcesterio Lietuviu Szv. Ka
j’*
Apskr., Salako Vals., Protkū
zimiero parapijos.
Ir ,
nu Kaimo. Seniau gyveno Bos
=
NESVAIGINK
SAVO
KŪDIKIŲ.
—
— Szi pavasari gana dide
tone dabar nežinau kur. Turiu
Geriau leisk kūdikiui verkti,
pripildyti Ji «u narkotiikale miodabs *
lis skaiezius Worcesterio lietu
kad “apmalilntf'’ jo skausmą paeinantį -nuo netvarkoj esančių vidurių. /
svarbu reilkala, praszau atsiviu vaikinu ir merginu baigia
Dar geriau—duokite jam truputi
'
augsztesnius mokslus. Tarp jit.
BATUBINO - t
Juozas Budais baigia Mass.
tyriauiio, saldaueskonio, tikro vidurių paliuoauotojo. Jame nčra ava įgalų.
Nora narkotlAkų nuodų.
yra tik * lengvaV vedanti Xcwwbinscija,
College of Pharmacy, Bostone,
Lni PAIN%
EXPELLEKIS
t
Bent 911, UI.
ryta U daržovių Ifonjikų, kuri j>agelb*t| ni|p vidurį))\
aptiekorystes kursus, ir Mare
dlegllo, tnMlungio. Kūdikiui inNrsta jį. Jie net praio diu(riiti«.
Piaveja Skausmus!
»
Trinkite greitai taip, kad Iii
Jūsų aptlekorius parduoda Bambino—boukg|
Leonaite baigia Normal School
f
stebėtinas
_ ______________ _
Unimentai persisunktų
J
U
0741
s
ir
Mano du broliai
odą į pat tą vietą. Ū ku7
arba pasiųsite tieaial i Uboraforijv 4
> 'per
keturi u metu mokytojavimo
paeina
paeinu nesmagumai,
nesmagumai.
F. AD. RICUTĘR C
Pain-Expellcriij palengvina kraujo
skvriu.
— A. M P<‘tras lįjnikei, kui^fj ^gvyeno
E>
sukepimą
atsteigla normali
su
kepimą ir atsteigta
104-114 So. 4lh Street
Apie
kitados Mahanov City'
■,

<

,
<
J
<

Grįžtant specialia treinas apleis 1
Philadelphia 7:30 vakare ta pa- J
ežia vakar in virsz-minėtas sta- <
cijas.

Panedeli 15 Juniaus

!

Specialiszka su palydovu ekskurclja per 4 dienas in Washingtona,
Dv C. Visi ekspensai apmokėti.
Apie daugiaus nformacijos raszykite pas. G. O. Roper, D. P. A •>
Williamsport, Pa.

J
*
*
<

Ant Readingo Geležinkelio
PUIKI MALDA-KNYGELK
"ANIOLA3 SARGAS”
Vl*«« raikallafoe maldos. Litanijos,
Ir LL Paikiai apdaryta mlnkaataie
tkariaah apdarais, ankauoti kraaatal.
Praba •• pHaiaatima tiktai S1JM>.
*
D. BOCZKAUSKAS . CO.,
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Juozas P. Milauskas
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Merchants Banking Trust Co. Banka
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gyveno
Elizabeth, Pa. f Staiga i mi;  | devyni metai aid gal
re po pagimdymui kūdikio Da- New Philadelphia, Pa., po tain
micele Rudeniene, apie 42 me iszvažiavo in Nazareth, Texas.
tu (po tėvais Mažai k into) kuri Tegul jie patys, ar kas kitas
paėjo isz Knninnku kaimo, maloniai man danesza kur jieje
randasi.
A litaus parapijos
A merike
Mrs. Paulina Bartaszius
pergyveno 23 metus, Velione
R .F. D. No. 1 Orwigsburg, Pa
paliko
dideliam nuliudirnia
v v ra ir septynis vaikuczius
Pajeszkau savo brolio .Jono
kaipo sena motinėlių. Mirė 23
Szuopio paeina isz Szakiu aps.,
Mojaus. Iaiidotlives atsibuvo
Plokocziu Valscz ir kaimo.
su bažnytinėms apeigomis per
Per 7 metus gy veno Bridgekun. Garbu isz Bradoko o pa
port, 22rais metais iszvažiavo
laidota ant kapiniu Szv. Petro in New York apskriti, Jeigu
Hlizabeth ’e 26 Mojaus. 1’eip
kas api ji žino, meldžiu pratai motina paaukavo savo gyneszt.
vast i už kūdiki. Lai jai Dievas
M. Elemyte
atlygina už josios pasiaukaviBenadiktiniu Gatve No. 29
ma dangiszka karalysta.
* Kaunas — Lietuva.
(I
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>
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Pajeszkau savo brolio Anta
no KanlaviczJaus. Jau ilgas
laikas kaip nežinau kur jis ran
dasi.
Man labai yra svarbus
dalykas jo sužinoti, todėl pra
szau atsiszaukti, arba kas apie
ji žinote praszau praneszti ant
adreso
Mrs. Antanina Kainick
325 E. Mt. Vernon St.,
(Aug.7)
Shenandoah, Pa.

■
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TURI GERA UŽMANYMĄ.
William Ludon isz Reading,
Pa. kuris iszdirbineja “Ludon
Cough Drops,” apreiszko, buk
dovanos 250 doleriu kožnam
darbininkui kurio vaikai lan
kysis in moksląinia ilgiau kaip
po 14 metu, idant lavintųsi
moksle ir ant tolinus vietoje ei-

1) Lukauskas, Antanas, apie
50 metu
amžiaus, atvykęs
Amerikon 1914 metais, tūla
laika gyvenos apie New Yorka,
vėliau apie Rumford, Me. gi
riose dirbės.
2) Ligeika, Adomas, atvykęs
Amerikon 1910 metais, gyve
nos Scranton, Pa., vėliau pasto
jas Amerikos karo tarnybon.
Apie juos žinantieji arba jie
patys praszomi atsiliepti sziuo
antraszit:
Lithuanian Consulate

i • •<

on

1

r

kraujo tekėjimą gjzjomis.
gjatomia.
35c ir 70c vaistinėse. Tčmyklte, kad butų
Inkaro vaizbaienklis ant pakelio.
F. AD. RftHTER * CO.
Berry <Sr South Jth Sts.
Brooklyn, N. V.

’X- ’ T

Padirbti del Angliakasiu
Prailginti puspadžiai ant < < Ball-Band” (Raudintos
Boles) kasyklą darbininkų čeveryką y rą didelis
apsaugojimas nuo aštru briaunų akmens Ir anglies.

1

__ _________

xr__ xr

*t

e

Paklaus pamatyt “Ball-Band” guminiusČeverykus
čionai parodant Lopac ir Himinef paŽiarBkit kaip
jie padirbti.
>

BAL

Kaulys

BAND
if

Ball-Band
kaus darbo.
4 4

♦ >

gaminai čeverykai padirbti def sun-

Apsiauk pora. Pamatysit kaip jie ant koją tinka,
jie. Yra smagus smagiausi su kuriais dirbote.
Galite gaut < < Ball-Band »» Čebatus, Lopac
Himincr baltus, raudonus ir juodus. •

Ir

Žiūrėkit del Raudonos Boles.
I

Parsiduoda pas didžiuma krautuvninku.

<

r

Mishawaka Rubber O. Woolen Mfg. Co.
460 Water Street

LIETUVISZKAS KONZULIS
PAJESZKO:

lt

už

f

— Zemaiczio aptinka per
sikels in savo nauja narna Au
gusto 29. Musu progresi viszkas apteikorius stato viena isz
puikiausiu aptiekti szioje aplinkinėje.

Worcester, Mass. — Nauja
lietuviu parapija pradėjo egzistuot. Iii pamaldas laikomas
Saldžiausios szirdies parapijos svetainėj, prisirinko dide
lis skaiezius žmonių.
— Birželio 2, buvo* rengia
ma didele vakariene priėmimui
klebono kun. J. Cziapliko. Va
kariene bus Szv. Kazimiero pobažnvtinej svetainėj Providen
ce St.
— Jennie Trajamoski, 17
menesiu, bežaisdama namuose,
apverto blete potaszo, kuris
iszdegino jai abi akis. Gydyto
jai abejoja ar bus galima isz-

■

*

$3.50

Mt. Carmel............................ 1 :.3O J
Ashland ................................. 2:21
Girardville............................... 2:28
Shenandoah ........................ 2:00
Mahanoy City (Preke ?3.25) 2:49
Tama.qua (Preke $3.25) .. 3:16
Pribus in Philadelphia .... 6:00

ibi ~

ANT PARDAVIMO.
Mahanoy City bus kožna UtarANT PARDAVIMO.
ninka, 30 E. Centre St. ant
Namas del vienos jfamilŲO^..
antro floro. nuo 9 vai.
Puikus dideli namai, ant
ryte iki 8 vai. vakare.
dvieju familiju, po No. 401 ir ant viso loto, ant kampo prie
403 W. Mahanoy Avė., prie No. 436-438 E. Centre St. Ataiszaukite in * * Saules ” ofisai - •
kampo.
■r
Fr. J. Sklera,
. ■■
I .1. —■■I I
II
|1 HRRIHW
401 W. Mahanoy Avė.,
(tf)
Mahanoy City, Pa.
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Mlehawuka. InO,.

“Nftmal kurio užmoka milijonai až ralį**
t
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