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ISZ AMERIKOS
ARESZTAVOTAS,

SKYRĖ, APSIPAOZIAVO, 
KALĖJIME, IN VIENA 

DIENA.
Williamintic, Conn.

karas S. Laurent i™ * «<..«»., 
randasi sziadien uždarytas ka
lėjime perleidęs greieziauses 
24 valandas savo gyvenime.

Lfturent likos aresztavotas 
už daug-patysrta už ka likos 
aresztavotas ir nubaustas ant 
vieno meto in kalėjimą. Sudže 
perskyrė jojo moteria nuo jo 
ir vėliaus suriszo mazgu mote
rystes su Pana Irma Ealter su 
kuria buvo apsipaeziaves pra
eita meta turėdamas gyva pa- 
czia.

SULAUŽĖ 10-ta 
PRISAKYMA.

Butler, Pa. — Mikola Pale- 
czuk, 30 motu, likos suimtas 
per palicije Ellwood City drau
ge su moteria Janina Kuzni- 
cziene. Mot eres vyras užvedė 
teismą prieszais Paleczuka už 
pavogimą jojo mot eres, tris 
vaikus, ziegoriu, lova ir kitas 
namines rakandas. Paleczuk 
buvo ant burdo pas Joną Kuz- 
niez, prikalbino gaspadinelia 
ant pabėgimo su vaikais, pini
gais ir rakandoms nuskriausto 
vyro.
NUBAUSTOS UŽ

RŪKYMĄ PAPEROSU.
N < D« — *4 Doros 

moteres nerūko paperosu ant 
ulyezios,” 
palicijos czionaitinio miesto 
po aresztavojimui dvieju pui- 
kei pasirėdžiusių moterėliu 
Rūta Anderson ir Vilhelminos 
Schwartz, kurios eidamos uly- 
ežia rūke paperosus. Sudže nu
baudė abi po $5 ir užmokėjimą 
kasztu. Po keliu valandų ap- 
manstvmo savo kvailybes ir at- 
vėsimo kalėjime, užmokėją 

paleistos ant

s

Jamestown

r
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KAD SU JUOM TEIP 
PASIELGINETU!

Bnffale), X. A\ — Juozas 
gyvenant is 

ulyezios ir joje) 
meilina Anastazije* Mielerska li
kos are'sztavoti už pasie*lgima 
nemielaszirdingai su szunim.

Ant skundo kaimyno A|>latt, 
abudu likees aresztaveeti už tai 
kad teip plake* ir sparele* maža 
szunyti, jog sulaužė* jam koja, 
du szonkauliu.s ir iszmusze aki. 
Kaimynas pripažinę), buk mate 
kaip Dombrovskis spyrė* szu- 
nvti kuris nukrito net už 20 *
pęslu nuo joje), pe> tam ela baisei 
suspardė. Daugeli kitu liuelin- 
toju pripažino ta pati.
davės abiems gerus pamokslus, 
nubaudė motina ant 10 doleriu 
o Dombrovski nusiuntė* 
szesziu <lienu in pataisos narna. 
Szunycziu rūpinasi 
elel apleistu gyvuliu.
DU VERSZIUKAI PRISI

SKYRĖ PRIE ELNIO.
Three* Lakes, Mich. — Du 

maži versziukai farmerio Jo
no Mitchell, bėgioja po girres 
drauge* su elniu ir norints far- 
meris stengėsi juos suimti ir 
iszaugyt aut padeeriu karvių, 
bet tiejei rakalei ne nori su- 

ir gyventi karviszkam

PERSI-

Os- 
isz Putliam

HZ

teip kalbėjo vadas
>

kalėjimo, 
bausmes likos 
liuosybes ir prižaelejo elaugiau 
nepasirodinet ant ulycziu 
kanezios.

NARSIOS MINYSZKOS.
Nyack, N. Y. — Dvi minysz- 

kos sunkei 
savo abitus e*jo in mie*sta su 
reikalais. Kada užėjo ant tilto 
per upe Huehson, užteinino upe- 
je skenstanezius du mažus vai
kus. Minvszkos nieko nemanv- » • 
damos apie* pavoju, szoko nuo 
tilto, in upia iszgialbedamos 
vaikus nue) smert.
SURADO SENOVISZKO 

BUDO MERGINA.
Danville, Va. — Turtingas 

farmeris P. T. Harvell, geide 
apsivesti su mergaite, kuri bu
vo iszaukleta pagal senoviszka 
būda, kuri nekirpo plauku, ne
sirėdė pusnuogiai ir ne buvo 
flaperka. Teip buvę) apgarsi- 
nias vietiniam laikrasztije, jog 
tik tegul tokios atsiszairke pas 
ji. Isz keliolikos 
matu iszrinko tik viena mer
gina, kuri buvo jam atsakan- 
cziause, pagal jojo norą. Yra 
jiji pana Ada Gugainius, 16 
metu mergaite, kuri jam labai 
patiko ir pasiliko laiminga 
nuotaka. Harvell’o turtas sie
kia ant 95,(XX), o jojo iszriūkto
ji yra du'kte vargingu tėvu.
SENAS NEVALNINKAS

UŽMUSZTAS.
Chicago. — Harry Johnson, 

turintis szimta ir tris metus, 
buvo 519-ta auka užmusztuju 
žmonių per automobilius szi- 
met. Senukas isz jaunu dienu 
buvo nevalai nk u Virgiui joi. 
Užmusze ji Minnie Auney su 
automobiliu, kuri teipgi yra

ru-

pasirodžiusios in 
ėjo in

u pi a

szimtu gro

P*S W. D. BOCZKOWNKI, Pre*. A Mfr 
V. w. BOCZKOWBK1, Kilter m 37 METAS 'ik

'ta

Du Areoplanai Susidūrė Maywood; Du Užmuszti.
Dombrovsk i, 
223 Standaus

nukrito net

ri-*

ne

po

Siu Iže

ant

draugove

prasiszali- 
sanvaites

g ryži 
atonia.

Ve*rsziukai kurie* 
no isz namu kelios
aelgal, kuri matyti drauguveje 
puikaus elnio, o kaela Mitchel! 
Doroje) prie* juju prisiartyti vi
si trys nubėgo in girria. F’ar- 
merei daugeli kartu mate* juos, 
bet elnis visaelos steiveelavo ro
dos ant sargybos, o kada kas 
prisiartindąve> tuojaus duoda
vo verszi ūkams 
prisiartinanezia

prapuldave) tankioje

suprasti apie 
nelaimia ir

dažinojo, 
paleista 
kerta in

buk

visi trvs 
girrioje*.
NEDALYPSTEK 

PALICIJANTO.
('hieage). — Pemiute* Marijo

na Kroskoska,
moterį* negali but i 
ant liuosybes, jeigu
veidą palici jaut ui, už ka turė
jo užmeiket 25 elolerius baus-užmokėt 
mes. Ergelis kilo kada palici- 
jantas atėjo paimti josios szu- 
nvti kuris inkando vaikui in 
koja.
ISZGAMA NUŽUDĖ MAŽA 

MERGAITE.
Montclair, X\ J. — Harrison 

Xoel, 20 metu, turtingo advo
kato sunus, 
prisipažino, kad praeita penk
tadieni jis pagriebęs kito tur
tingo pilieezio, Davis S. Daly, 
szesziu metu mergyte, Mary, 
insimetes ja in automobili ir, 
iszsigabenes užmiestin, ntiszo- 
ves. Jis nurodė vieta, kame ta 
piktadarybe padare, 
ja tikrai ten mergytes kuna at
rado. Be to jis dar nuszove tak-

, Ravmonda 
kurio rnaszina

policijos suimtas,

ir polici-

si kebo
1 it*i c*e*, m. £<,<<«, 
jis paskui ta mergyte iszgabe- 
no in užmiesti nužudyti.

Tas jaunas žmogžuelys, pasi
rodė, buvo pamiszelis. Pirma 
jis lanke Harvardo universite
tą, ir tuomet, pasireiszkus pas 
ji proto ligai, jis buvę) atieluo- 
tas in proto ligomis serganeziu 
•ligonine. Tėvams 
szant, isz ligonines jis buvę) pa
leistas, kaip “jau iszgydytas.

szoferi 
negrą

betgi pra-

v

it * k

valde pulkininkai Smith ir Douglas gryžtant

0
Dn kariszki areoplanai kuriuos

nevru Rockford, 111., susidūrė a rl i May wood, ('hieage. Smit h’o 
šia užmuszdamas kapitoną

DINGUSIS AREOPLANAS 
SURASTAS.

Washington, I). ( 
a reopla na i 
San Krancisko in 
Augusto, tikt rys 
mingai kelione, 
dingo kelioiH'ji'.

He pi i g, t art inga žmogų kurio paveikslas randasi

nuo ma- 
areoplanas nukrito liepsno- 

eziona is.

kurie

t lio-

- Keturi 
isz lok e* isz 

Honolulu 31 
at liko pasek- 
bet ketvirtas 
Valdže*

jaus iszsiunte* kitus areoplanus 
ir laivus jeszkoti dingusiu le
kiotojo apie) kuriuos jokios ži
nios netureje> per deszimts die
nu. Ant galo submarinas užti
ko juos 400 myliu nuo Honolu
lu ir areoplana su penkeis žmo- 
nirnis pasekmingai 
in Pearl Harbor.

Le*kie»tojai buvo pusgyvi, nes 
po ketu riu 
vanduo pasibaigė ir maitinosi 
trupiiii'liais attikusios duonos. 
Szeip visi sveiki ir gyvi.

at it rauke

dienu maistas ir

ATLANKO VIETA SAVO 
NUŽUDYTOS AUKOS.

Reading, Pa. — Nuo kokioa m>
tai laiko žmonis gyvenant i ar
timoje* Xeversink kalno, nakti- 

nmteriszkes 
kad grauelžei 

likos pa- 
pilelyta du metai adgal žadins
ią vyro, kurio galva buvo su- 
teszkinta szmotu geležies. Keli 
menesiai adgal toje* vietoje kas 
nakti duoelavosi girele*t visokį 
balsai. Isz praelžiu buvo mano
ma, kad tai elvasa tonais tran
kosi, bet pagal apsakyrna žmo
nių, tai ant tosios vietos atsi
lanko kokis tai žnmgiszkas pa
vidalas. Manoma, buk tai žu- 
elintojas kuris neturėdamas ra
mybes savžines, atlanko vieta 
kur nužudė! save) auka. Palici
je stengėsi suimti naktini sve- 
czia.

iszgirsdavomis 
vaitojima rodos 
verke. Toji* vietoje*

Paskutines Žinutes.
11 Wilkes Barre, Pa. — Ei

damas ant Delaware Hudson 
geležinkelio arti Miners Mill 
.Juozas Deminski, 38 metu li
kos užmusztas per 
t ruki.

s J

tavorini

11 Buenos Aires, — Czio
nais nupuolė daug sniego per 
k a t ruki* i sustojo ėja.

LIETUVA PASIRENGINEJA ATIDUOTI 
VOKIECZIAMS KLAIPEDA.

TILŽE.,—Vokiszki laikraszczei czionais raszo buk Lietuva 
rengėsi sugrąžyti Vokieežiams Klaipeda, isz priežasties, 
daug ergelio valdymo tosios szalies po priskyrimui josios 
prie Lietuvos.
Kiek tame yra teisybes, tai nežino.
• • « W f A M f A

O gal Vokiecziai už

ISZ LIETUVOS
—i eg,, _-----_

BRANGI RUGIAPUTE 
t kininko Sin- 

beva 
veži-

> >

Panoriai. - 
del neiserio tarnautojas 
žinodamas su prikrautu 
mu užsnūdo ir nejuto kaip nuo

nukrito. 
, pakai 

pat iko, 
Su tusz

kalnelio
1 aki* arkliai be vožėjo,

važiuojant

ne įe pasuko kur jiems 
apverselami vežimą.
ežiu vežimu leidosi bėgti pas 
namus, besukant in kiemą,
taikė kurnėk* galva in medi ir 
t uo užsimusze.

Kumele buvo
1500 litu vertes.

pa-

3 metu, apie

GAUJA.

Vilusziai 
ap.,

DEGTINDARIAI
NELIAUJA VIRĖ 

“SAMOGONKA.
Jauku v., Sziaiiliu

Prasimanė dirbti ir isz 
daugiau iszeina. Ana diena 
cukraus.

iszeina.
Sako,

Karve atrodžius 
žmones, kad 

jos iszeiti, pa-

VAGIU
Gruzdžiai. — Gruzdžiuose 

jau nuo senovės, nuo karo lai 
atsirado invairiu vagiu,

kurie daugybe žmonių jau yra 
apvogė*.

Nors per ta laika 
va i riausios

k u

t no j 
isz kil

K., jos
Karpa-

tie 
save> 
mie-

kurie* pri-

m 
ga-

minėt i

importą 
Dabar visi tie pa

yra

perejo m 
policijos ir milici 

jos, bet vagies ne vieno nesu 
gavo, bet sziais metais pavasa
rio pradžioj, apvogus Karveliu 
kaimo ūkininką Sninka, 
buvo vagys sugaudyt i,
riu, dauguma Gruzdžiu mieste 
lio: 1 ) Karpavieziene 
duktė Zose IJapkiene, 
virzienes žentas A. Petravi- 
czius, žodžiu visa szeimvna; be 
to dar dvi suimtos: Jurgaitie 
m* ir Džiugiem*. Haskin 
pripažino ir daugiau 
kompanijom! isz Sziauliu 
slo, apie 7 asmenis,
sipažino, kad jie, sziauliszkiai 
ka pavogdavę gabendavi* 
Grudzdžius, o Grudziszkiai 
bendave in Sziaulins; teip jie 
vare toki eksportą ir 
daug metu.

ek* port minkai 
Sziauliuose kalėjime, eina tar
dymas. Dauguma piliecziu jau 
savo iszvogtuju daiktu atsi
ėmė, bet kii11 visai dar nesu
rasta.
ARKLYSINTRAUKE 

BERNĄ IN UPIA.
Pilviszkai, Vilkaviszkio ap. 

— PenktaJjieiii, Liepos men. 24 
d., vietos malnniniiikes Kr. 
nakeziai buvo lankoj prie Sze- 
szupes palikti ganytis arkliai. 
Jie buvo supanezioti, o galvos 

kojų, ki(d kurprirsztos prie* 
nenueitu.

Vienas isz j u i n pule Szeszu- 
pen ir prigėrė. Tik ryta radę) 
atplaukusi pora, kilometru pa
vandeniui,. kur ir buvo isz- 
trauktas. Arklys buvo vertas 
1,000 litu. Tad didelis nuosto
lis jo savininkei.

st i jresne ir 
ežia atsitiko tokia nelimo Vie
no neturtingo gyventojo karve, 
suradus nmzke nevaryta salv 
kla, prastumus! dugną gerokai 
užsit rauke.
baisiai. Pamate 
gali m* kas isz

Teip ir neteko paskuti
nes karveles.

Luszna, Szakiu apskr. — 
Vilku aplinkiniuose miszkuose 
priviso daug. Kai kam vra pi- 
dare daug nuostoliu. Žmones 
laukia žiemos, kad sulig pėdsa
kais galėt u jiems

pjovė.

atkerszvti.

— Rugpjuczio 
vatn-

SMARKUS LIETUS.
Anvkszeziai.*

5 d. smarkus lietus daug
dens prilijo. Patvino Szvento- 
ji i r k it os upeles elaugiau, ne
gu pavasary. Isz kalnu vanelue) 
le-keje) kriokelamas. l’piu van
duo iszsiliejo isz krantu ir už
liejo plaeziai žemumas. Daugu
mos ūkininku pasėmė* sodybas. 
Kai kur isz kluonu nuplaukė* 
suvežti rugiai ir szienas. Tiltu 
neelaug kur iszliketKit i, žemes
nėse* 
Ties
siauroje) 
pylimas.
czioja tik iki iszaudytos vietos, 
kur keleiviai turi persėsti in 
kita traukini.

Tokie) didelie) potvinio 
žmones nepamena.

viete>se vanelens nunetzti. 
izarelyta 

geležinkelie) linijos 
^’raukiniai vaiksz-

Troszkunais

seni

POTVYNIS. DERLIUS.

Kalveliai, Pagėgių apskr. — 
Smarkiai siaueziant pietvaka
riu vėjui ir pradėjus smarkiai 
lyti, per paskutines dienas Ne
muno vanduo pakilo du metru, 
teip, jog visos žemai gulinezios 
pievas vandeniu paplūdo ir jei 
m* greit užeis ryto vejas, tai 
atolo szienavimui gresia pavo
jus. Didžiosios valtys, kurios 
ežia žvyrą krauja, negali ar vi
sai krauti ar krovimas del 
augszto vandens eina labai išž
ioto.

Rugiai jau veik visur suve
žti, tik nekurie dvarai dar turi 
lauke. Vasarojus jau visur 
pjaunamas ir |kai-kur jau su
vežtas. Ūkininkai jau smarkiai 
kulia rugius, nekurie jau szvie- 
žia duona valgo. — Nakti, isz 
szio mem. 7 in 8 d., pe^jo labai 
smarki perkūnija musu szali, 
(riaukiama Nemuno vaga inU,? ji, »(l> nuunv.l. U 1<IUK1<II11<1 nuimuiu Vilgil III

Jau antras toks atsitikimas rytus, bet gaisro, rodos, niekur
I • i Y • • • J • i • 1

SUDEGE RUSU 
KOPLYOZIA.

Telsziai. — Liepos 31 d. 
apie 3 v. pp. Telsziuose in vyko 
gaisras, kuris tęsęs iki H vai. v. 
Per gaisra sudege rusu koply- 
czia.

Ji buvo pastatyta labai gra 
žio.j vietoj, ant kalnelio, tarpe 
gražiu ir augsztu medžiu; 
žiuojant nuo vakaru

va- 
nno vakaru in Tel 

szius pirma paliudydavai jo 
hios neaugszta bokszta, 
szanti pro mi*džiu

per-

ky- 
virszunes, 

kuris lyg praneszdavo, kad jau 
netoli Telsziai.

Nėra dar tikros žinios isz ko 
užsijdege. Vieni sako kad
kūnas intrenkes, nes ta diena 
buvo perkūnija; kiti speja, kad 
tyczia padegta, bet kol kas nė
ra tikros žinios, kame priežas
tis szito gaisro. Eina tyrinėji
mas.

Gaila k opi y - 
dalinai, 
butu ir 

visiszko sudegi
kad m* gaisri n

gaisrininkai pa 
aplytus stogus 

o kiti kiek 
namo Kai

gražios rusu 
ežios, kuri Telsziams, 
groži inteike . Gal ja 
pasisekė nuo 
mo iszgelbeti,
inkų mėginimai. .Jie priesz pus
valandi ta diena szaukc visus 
praktikai, bet subėgus nerasta 
jok io gaisro; 
si Ii ko nelaista
ir besi praktikuoja, 
pasižiurėjo grižo 
isztiko gaisras jie vėl szanke. 
bet tada niekas net ikejo, kol 
patys nepamato durndu ir ug
nies, bet jau buvo vėlu — visa 
koplyczia buvo ugnyje, nors 
gaisrininkai taipgi susibėgo 
vėlai, 
boksztas nuvirtęs, 
jo, nieko 
ežia sudege iki pamatu.

Daugiau trobesiu nesudegė 
nors ir nepertoli ju buvo.

nos buvo vienas
Kiek nelie-

nepadare - k opi y-

ISZKRITO ISZ VEŽIMO.

Jokubaicziai, 
I t a s. a p s . — 
Jokubaieziu 
Stasvs

Jurbarko v., 
Sz. m. 1 Jepos 27 d 

k.
Pace viezins,

gyven tojas 
bevežda 

mas rugius isz lauko, virto su 
pilnu vežimu ir krisdamas nu 
silauže koja. Kojos kaulas 
sai persiskyrė, 
ties ir sugydyti.

Reikia atsargiems būti su ja
vu arba 
inais.

vi
kad maža vil-

szieno pilniais veži-

GRIAUSTINIS.
Palanga. — Kaip teko isz 

patirtu žinių sužinoti, penkta 
dienio naktį Palangoje griau
stinis trenkęs in valstvbines 
polic. virszininko butą ir su
griovęs didžiojo kambario lu-

Zmones skuba apžiūrėti
kambarį būriais, tarytum in 
atlaidus eitu. Ir nieko nuosta
baus, nes gyventojai neatsime
na, kad kuomet butu trenkęs

ii uis Palangoje.

bas.

UBAGAS UŽDIRBO 
19 DOLERIU ANT 

VALANDOS.
Chicago. — Tamoszius Mal

let, neregįs muzikantas, pažys
tamas elel daugelio žmonių ant 
Michigan avė., likos aresztavo- 
tas ir uždarytas kalėjime. Ne
regi muzikantu palicije vakta- 
vo per dvi dienas, persitikrin
dama, kad jisai atvažiuodavo 
ant paprasto 'kampe) sumikuot, 
automobiliuje, o kada pabaigė 
savo darba nuvažiuodavo na
mo taksikabe. Palicije suskai
te, buk Mallet uždirbdavo po 
19 doleriu in valanda laiko ar
ba suvirszum po 700 doleriu in 
sanvaite, smuikuodamas tik 
____ _________ ____________1____ J____ ______L. JI____

Isz Visu Szaliu
PALIAUS BUCZIUOTI 

POPIEŽIUI RANKA.
Rymas. — Ateiteje ant viso

kiu perklausymu. Vatikane po
piežius Piusas turės užsimo- 
vias ant ranku pirsztines nes 
teip paliepė daryti popiežiaus 
daktaras, kuris tvirtina, buk' 
Imcziavirnas popiežiui rankos 
per daugeli žmonių gali ji už
krėsti kokia liga. Liepos mene
si je popiežius priėmė suvir- 
szum szimta tukstaneziu Žmo
nių kurie bueziavo jojo rankas. 
Po tokiam pasveikinimui po
piežiaus daktaras iržtemino 
juodus plot mus ant jojo ranku, 
isz kuriu labai nusiminė ir pa
būgo.

I'asikalbcjas apie tai su kar
dinolu Merrv Del Vai kuris su
tiko ant permainos.

Girdeli, kad Katalikiszkos 
virszininkai gei-

dže paliauti papratima buezia- 
vimo mukos Kristuso ir kito- 
kės szventinybee kaip ir pra- 
szalyt isz ha žn y ežiu puodukus 
su szventintu vandeniu, nes 
szimtai o ir tukstanezei žmo
nių mirkydami pirsztus in van
deni, žegnojesi ir patepa savo 
kuna, nežinodami kokia ypata 
ir su kokia liga inkiszo pirsz- 
tus in vandeni nžkresdami to
kiu budu daugeli žmonių.
TURKAI TURES NESZIOTI 

SKRYBĖLĖS.
Ifwsfant>jM>pdIius. •

gresas užėjo ant galo ir naujoi 
Turkinei republikoje kuri pra- 
szalina senoviszkus paproezius 
žmonių. Valdže dabar iszdave 
paliepimą idant in vieta seno- 
viszku fezu ir turbonu visi vir
szininkai 
piszkas

ha žnvežios

Pro-

turi neszioti Euro- 
skrybelos ir rėdytis 

pagal t a ja mada. Tik dvasisz- 
kiems bus 
t urbonus

pavėlinta neszioti 
ant gaivu, kuriuos 

turės nusiimti ineidami su rei
kalais in valdiszkas kancelari- 
jes. Valdžia teipgi liepe užda
ryti visus derviszkus klioszto- 
rius ir panaszes institucijes, 
kaipo praszalyt visus tikeji- 
miszkus zokonus, szeiku ir der- 
viszu visoje republikoje. ‘ •
ATRADO NAUJUS

DEIMANTO LAUKUS.
Johannesburg, Afrika. — 

Tukstanezei žmonių pamėtė 
czionais darbus idant nusiduo
ti in Oersonkrall, kur likos su
rasti nauji laukai deimantu. 
Nekurie žmonis pirko naujei 
surastus deimantus kurie svė
rė po 28 karatus.
AMERIKOS ANGLEKASIS 

SZIADIEN YRA BOLSZE- 
VIKISZKU 0ENZURU/

Moskva. — Jurgis Andre- 
czvn kuris kitados dirbo ka
syk losią Minnesotoje ir prigu
lėjo prie I.W.W. unijos turėjo 
bėgti isz Ameriko nes jojo pa- 
jeszkojo palicije daugeliosia 
vietosią. Ant galo atsibaladojo 
in bolszevikiszka Rosije ir per 
savo agitacijos ir darbszavima 
del naujos republikos sziadien 

dinsto generaliszko 
be kurio paraszo jo- ■

kios žinios 
Rosijos.

NEGYVĖLIS ATGIJO.
Vancouver, Britu Kolumbi

ja. — Vakar gatvėj buvo rasta 
negyvas žmogus, W. Nesbit. 
Nors jo szirdis visai nebepla- 
ke, bet dar bandyta jis viso
kiais budais atgaivinti. Atvy
kęs policijos vežimas paėmė

dastojo 
cenzūros

negali iszeiti isz
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kuna ir gabeno in lavonine. 
Vienoj vietoj vežimas krest, 
smarkiai sukrėtė, ir negyvėlis,

a'bi
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pradės dirbti pirma diena Ok- 
toberio. Kada pradės kasyklos 
dirbti, tai niekas nežino kaip 
tik patys operatoriai, nes jvi 
gu jieji sutiks ant nekuriu pa 
reikalavimu anglekasir tai ir 
po straikui. Viena ir kita pu
se yra nžsikietejus ir nepasi
duos.

Visvki paskalai apiIn ginėja
O \ pu t i Upo musu aplinkiniu, 

gai, jog straikas greitai pasi
baigs. Tokiu paskalų nereikia 
klausyti, nes tai daro vien 
agentai dideliu bizniu, idant 
žmonis nelaikytu

I1

sugniaužia 
suezedintus dolerius ir paleis 
tu juus in begi, o kada paskuti 
nio dolerio netektu, lada al>i 
norėtu st raiko.

\ orko \ ra 
nominacijai Majoro

Kūdikio
Drabužiai

kini

II.
Labai karszlais laikais kudi 

reikia t ik palutes i r plo
nos gazos marszkinaicziu. Vai
kams neturintiems szesziu me
nesiu amžiaus pilvą galima >u 
juost i plona l'leneline juosta, 
J<‘| 
< Irui
szillrsni drabužai.

drabužius reikia lai- 
Sutersztu> dra 

s nuvilkti.

daktaras to reikalauja, 
alsimaium reikia duoti

to

\ aiko
ky li "/.variai.
bužius reikia tuojafl

III
< »s 

reik i a
> ut erszt os 

k uomažiaiisia i 
iszplauti ir

rnl'ulas angliszkas laktatas
parki

I

i 
innesze užmanymu i u

uždėtu padotka 
ant visu žjnouiu kurie >v ere >u 
virszum du szimtus svaru ii 
daugiau, nes 
gal žmonis
sveikesni. Bet poną

menta idant

*

tik tokiu budo 
ir Imt u 

lak t ura s 
užmirszo, kad gamta laikais 
yra tame kalta, o ne žmogus.

Demokratai New 
prieszi n vi 
Dylan’o. kuris vrla geidže bu- 

1 i iszrinktas ant tojo dinst 
demokratai 
kandidata.
savo anūkėliu 
visai aut

ir

i - zviniit i.

Snszlapint 
palos 
laukus
Iszplauk ir žiūrėk, kad jos bu
tu gerai iszdžiuve kuomet 
jas vartosi. Nedek mėlio.

Niekuomet 
krakmoliniais,
nesmagiais drabužiai.'.

Visi drabužiai t uri Imt i liuo- 
liuoso judėjimo

vėl

vaiko 
šlamant ria is,

nerengk

i

I'

?'■ I w

fB.■■
v F"

netaktu
s i

gamta

Yra tokiu žmonių, kurie ma
no, jog yra eimtIv vinis 
vobaimingais, 
kad jau 
grieko.

ne
vien

v ra

ir dir 
tik todėl 

tinkami ant

Bei 
sU

Sunku žmonim intikti. 
tasai žmogus, kuris baisei 

už tai, kad 
o lie

a pla i k v t i

inusze S4ivo parzia 
ji ajalovanojo dukteria 

privalo
tuksianti rimbu per sėdynių.

Ana diena Pekine, Kinuo>ia 
apvaikszcziojo savo 34(XI meti 
nes sukakteves seniausia ap 
tieka ant svieto. Yra tai aptie 
ka Timg-Džen-Tanga. Dabartį 
niu locnininku tosios aptieko< 
paeina nuo pirmutinio uždeto- 
jaus tosios aptiekus, kuria pra 
dėjo 1525 mete prieš/, užgimi 
ma K rišt ūso.

snnnni.

Perdetinis mokslainiu mic> 
to (’hieago ir pavieto t’ook. >a 
vo metiniam raparte, paduoda 
apie nepiluameczius prasižen 
gelius: 92 procentas yra girnų

S procentas s ve
I kožno szimto 
25 yra Lenkai. 

23 nigerei, 9 Jaukesni. 9 Italai 
ir t.t. Pagal tikėjimus, tai 62 
procentas priguli prie Kata Ii

38 procentas Pro

siu cziimais, 
timžeiniu. Am 
prasižengėliu

ku o tiktai 
testonu.

SipiFpraehe. paviete Szubins 
kam kilo ugnis pas Vokiszka 
gaspadoriu Wilhelma Feindiv- 
ja. Laike ugnies kilo smarkios 
nužiūrėtos eksqilozijos terp de- 
gaiieziu triobu. 
iszt vrinet i
eksplozijų ir

Valdže nutarė 
t uju 

tame tiksle i>z- 
siimtr in lenais kami.sijr idani 

os priežasties
tosios eksplozijos kilo laike 

Kamisije isztyrinrjo,
Feidreja radosi

priežast irs

dažinoli i>z koki
ng 

bu k

o bet 
nori pa>tatyti kita 
llvlan siauezia su 

net ••mindamas
>a\o prirszininku.

Kelmas lojo medžio t ori apie 
drszimts maMu 

• iszanva >zaku
. nr> po didžiauses 

reikėjo pastatyti kon- 
i'lant nesu

metas ant joj< 
les su lapai 
>zaka>
k ret imu." stulpu 
lūžt n.

aplinkui; ka> 
isza ilga

Zm<»gii" 
ki’jo už

k u orą la i \ i u

Vf!a l» ra ngei u žino 
kovojimą su gamtos 

alv bia. Nolaimc "ii milžiuisz- 
Sheiia udoa h

pražuvimu .ireoplano 
fiko mariu "ii peiikris Irkiot 
jais, kuris loke 
ri>ko m 
pra>t i. 
nauja

ir
aut Pači

(>
mz San Frau 

, ualima 
n z i n i • k r " t m

I la\ aja.
kaipo

gyvenimo mokslą, 
žingsnio pirm} u.

Tyrinėjimai parodn, 
dirbime oralaivio Shenandoah 
t u rejo kokia" tai k I i nle>, o 1os 

praszalin- 
ir žmogus vr- 

pako| ji

Tyrinėjimai

klinty " ateitojo
t<>> ir pagerinti

>u gamta.

I • 11 >

ii-
ii ž 

na u j<»

buk

>sla gali "i> 
neperga lc".

Zcinr ir vandeni žmogus jau 
daugeli mc 

g\ va>rziu.
apvaldo uz ka p< r

daug
niiiio i rcczio gani
pra(lvj(> liktai m*■

t >
z i

liktai

tu paaukas 
A nl a pinai- 
tos gaivai 
senai, bet ateis laikas, kad ir ta
milžiną apmalszy>.

.\ e teip senei didžiausi žcgli- 
nUskeiisda\ o

) (i 
sulaužė ma.szlas, 

laivas su
O.

Szi adieu 
v loulos,

i ant 
lidele

1 o k los 
nesijuokt u< »>

varytas garu 
ar pasažirri

mes.
pas ūkininką 
tikras rnagazilms visokiu gink 
lu ir parako, l'gnis ĮMTsikelr 
ant triobu kaimvno. Vokieczio •
Dochrnejero, kur teipgi radosi 
tikras arsinolas. Apie gialbeji 
ma triobu ne buvo ka mislyt — 
viskas s miege.

Tasai atsitikimas atkreipė 
atyda valdžios ir kaimynu, pa
rodydamas, kad czionaitinei 
Vokiecziai nors nmlmala savo 
prielankunia valdžei, laiko pas 
save visokius ginklus ir arnu- 
nicije — ant

atkreipi

pareikalavimo
ateitoji'....___________

Mieste Kos, so^tapyles 
salos to paties vardo, randami 
seni a uses medis ant svieto pla- 
tari’as Hipakrateso. Garsus se- 
noviszki daktarai po pavesiu 
tojo medžio mokino savo stu
dentus 40U motu priesz užgimi
mą Krist ūso, o kad tasai medis 
jau tada buvo labai senas, to
dėl.galima spėti, kad jisai turi 
apie 2500 metu.

ant

Daytono Bankinis
Pleszikas <!>

Nieko!, biznirris isz
lia y t oi i, Ohio, kuris

Lietuviszkos Pasakos. Isz Lietuvos.
ANT PARDAVIMO

SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.

V ienas

sa k<>:

beeidamas

danl ;
jums! ’ 
pradėjo ginezytis 
vienas sako:
padek Dieve!,’’

l)ieve

. 4

() galva

vaika e-vešiai.
Jei vaikas

si. Neva ržv k 
ranku ir kojų.

Laikyk kojas >zillai, 
szaltai.

La i ky k
rengk persziltžai. 
yra sukaitės, tai jis lengvai pa
gaus szalti prie mažiausioszalt i 
t raukio.

Pasirenkant medžiaga vaiko 
drabužiams reikia atsižvelgti 
in sulyginamąja verte invairiu. 
Vi Inonis 
imi

suteikia sziluma ku 
geriau negu kita kokia 

medžiaga: jis turi Imti maiszy- 
tas su vata, ar szilkais kad ne
sitrauktu. \’atiniai audiniai 
yra geresni už lininius, nes yra 
retesni: jie suteikia geresne 
\cntilacija, yra skaitomi szil 
trsiiiais už linius szaltimjii lai 
k u ir vėsesniais vasara.

Visi vaiko drabužiai turi bu- 
t i padaryti prastai, lygiai ir 

aplink kakla ir rankas, 
nenugriaužtu delikat uos 

Su kasu v kais ir
kol ji> bus

Vat iniai

prastai,

rauk i

1 iuosi 
kad 
odos, 
niais reikia laukt i.
senesnis.

I žvalkcziai 
būti vieno szmoto, 
juosmeniu Smegimai turi Imti 
su raiszcziais; sagu, ar 
nev artok.

I ’irmaisiaif

vieno
ir sijonai

be jokiu
t uri

<>•pi z i k n

yveninio 
tais yra geistina, kad vilnoniai 

vilnoniai
, lev iami

<r i me •

ma rszk i- 
prie kūno,

labai
Ule musiszkis, kurio

a piplrszc 
banka ant $2K,()()() ir vėliaus li
kos susektas. Pinigus norėjo 
tiktai pa>i>koly( ir vėliaus >u- 
gražyt.

prigult iret n
žirnis.

Reikia žirneli k<>ki
ko gidejimas , kad

iki 6 metu ain

s yra \ ai 
ji> neimtu 

suvaržyta.'; taipgi reikia kudi 
kis apversti; apvertimas kudi 
kio ant. kilo >zono užtikrina il
gesni ir ramesni pasilsi. Tcip 
pat galv
mains t i. jei kūdikis 
aukszt iciiokas.

Neramus miegas — Nemie
gojimas.
ramiai, tai \ ra ženki; 

svei ka>. 
i r neramumas

< )S iszvaizdu gali atsi
gulęs vis

Jei knjdikis micg.a 
is, kad jis 

I * rast as 
miegas i r neramumas vali pa
eiti isz to, kad vaikas negalina 
to, ko kiekvienas

\ pat i n va i 
t iiikamo

v ra t i k ra i

nei laivai.
mariu kada juo> pat ik< 
viesulą, kuri
sudraskė žegliu> ir
žmonimi" n u >krn>< la v

nc"i raut la 
i>z k u r i

plieninis laivu",
didelis kari>zka>

ingalejimas vande 
užt i k rietas.
va I ui i ne<1

< i r (>
t ‘ s

la i vasUis
nio \ra 

Prie

ga u-

reikia
■" kovos žmo- 
la yra toli. Po 
alri> kas Hau

ls o va >u rtr- 
ru. Kada kelione oru bus lai
mėta ir prasi'plat imis, kaip pa- 

' po savo kie- 
larkas keliones

>n gamta 
itiga Irjim ui

gal prasidr

laikvti ramiai. Iki 
vaikai

J<». ()

si va i kszeziojima 
ma. lada ateis 
terp planiet u.

I
I

Lehigh Valley
EKSKURCIJA IN

Niagara Falls
Subatoj, 26 SEPT.

IN TEN IR 
ADGAL10S$5.00

Treinae apleis Mahanoy City 9:05 
Petnycxioj vakare, Sept. 25Petnyczioj vakare, Sept. 25

j Pribus in Niagara Falls 6:15 Su- 
| batos ryta.
gara Falls 4 valanda.

Lehl^h^hlle^ 
Railroad

Grįžtant apleis Nia*

ar pusiau 
niai butu 
nors labai .‘ziltu laiku daugiau 
nieko ir nereikia kaip tik szi 
tas drabužis ir palute. Kadan 
gi kūdikis yra labai jautrus 

■ žilumai ir szalcziui, tai reikia 
saugoti, ypatingai tokia

me kaip
temperatūra labai greitai alsi 
maino.

Suterszti, ar niszlapiiiti dra
bužiai nereikia džiaut i ir i"Z- 
džiuvusius vėl vartoti, bet pir 
ma iszskalbti karsztame van
denyj, arba iszvirinti.

Miegas.— Kudi k i us
trijų metu 

ahžiaus vaikai turi 
dvylika valiniu nakezia ir 
dvi valandas primigti rytmety 
ir po piet.

Paklojimas turi Imli kietas 
ir be priegalvio.

Lovele ir paklodus su užklo 
dais laiky k kuo szvariaiisiai. 

lovele, ar vyge 
uodatinkliu, kad muses ir 
dai neprieitu.

Niekuomet neduok 
minamojo eyrupo“ 
miegotu. Raminamuose 
puošė paprastai buno opiumo 
kokioj nors formoj.

Neduok žisti krūties nura
minimui, ar nutildymui.

N'asara tegul jis miega atvi
rame ore kuodaugiausia, bet 
apsaugok nuo mušiu.

Kūdikis visuomet turi gulėt 
lovoje vienas sziltame, ramia- 

gerai jszvedintame kam- 
nuoszaliai nuo truksz- 

turi užmigti nesuptas. 
.Jauni kudikai miega nuo IK 
iki 20 valandų isz 24. Szesziu 
menesiu kūdikiai reikalauja 
miegoti apie 10 valandų, o vie
nu metu amžiaus turi miegoti 
apie 14 valandų. Dienomis tu-

l’žtaisvk

me, 
bary j, 
mo;

m iegot i 
po

ar
r. ■

uo-

mira- 
kad

c v ra -

4 4

Jie

Lke 2.35 a keru žemes, su go
raus budin’k-ais ir gera lygi že
me in darba. I’aisiduos su gy-

/ 
r

BAISUS
ATKERSZINIMAS 

KAIMYNUI.
Dimsziai, (I rmlzdžiu valse/..

— Dimsziu kaime 29 d. Birže 
lio sz. m. invyko skerdynr. Ge 
rokai insigere to paties kaimo 
vaikezai Juozas, Kazys

užpv kr ant 
kam juos

isz sav o namu 
n ne i< i 

langu daužyti;
piktadarius 

langu.

vidinis ir uselois ir maszinoms, 
arba tik kerne ir budinkai. Nu

pilkirintis pirkt gali 
laiszku arba atvažiuot in Slier- 
burne lik praneszt man laisz- 
ku katra diena pribusite o asz 
kurksiu aut stot irs.

Ignas Mardosa,
<'(ienango (’o., 

Sherburne, N. A’.

atsiszaukt.

ir Po-
Žadeikiai,

(I u uezio,
vylas
kaimyno
pastarasis \ ij< -
už t r i u k sz,hii • k r I i ma.
pradėjo
myninkas 1

mm

ANT PARDAVIMO

o. 
žmogus 

rado tris vyrus akmenis >kal 
‘ ‘padek 

ir nuėjo sau. Tie vyrai
ir rokuotis;

kad man sak'1: 
o k'i tas sako, 

kad man, ir trip v i si ilgai gi n
czijo'si, negalėdami viens kito 
perginti. Sumislijo jie vytis (a 
žmogu ir paklaust; < 
sako; “ 
Dieve.“’ 
parnanstes 
storom lupom!’’ — o tai jie bu 
vo; vienas szaltis, kitas saule, 
o tas su storoms lupoms — 
jas. Szalt is sako: 
szaldvsiu ’’ 
ko: “• 
11 i c k o 
ko: “ 
vejas 
pusiu 
si.’’ Saule su szalcziu 
bandė nieko daryt, 
sau rainei nuėjo, 

(i.
Kita s\ ki t rys menesiai pra 

dėjo trip kalbelis; Sausis gy 
resi kad daugiau už visus gali 

a>z galiu poli a 
vilkuose suszaldvt. 
v;i>ari>: “asz tai 
dyt vtTszi karvėje, o tu giriesi, 
kad poną vilkuose siiszaldy- 
tnm, da tu szita prasta žmogų 
apdriskusi, ka ana kur važiim 
ja in girria, ne>uszaklysi!’’ - 
“Naje!“ atsiliepė 
pradėjo ta žmogų szaldvt. Tas 

rogių 
n ubėgės 

kirst;
pekszczias įni

kai! tas 
szi lt, 

turėjo pamest szaldes. Va-
<)

paklaust;
kai ra m sakei:

Žmogus, 
sak< >:

i ’ ’

4 4

laši viję 
padek 

valanda 
tam kur su
O

i r 
i

v aik vt i
>r go

Nauji namai Frackville, Pa. 
Preke $4,600 ant lengvu iazmo- 
keacziu. Teipgi lotai minėtam 

Apie dauginus dusiži-

Ve 
“asz tave su

it vejas apgina, 
a'sz liepusiu, tai jam vis 
nepadary si. 

o asz tave siu 
sako: “ 
-- nieko jam 

Saule

szaldvt ; sako:

kūdikis re i - 
szviržio 

ma i>t (».
paiies/.iojimo ' 

akinai muo

ka lauja 
oro, 
mankszty mo, 
lauke ir grieszto 
paprocziuo.se.

Ne.smagumas*'padarv tas 
v irszkininio ijeziu nereguliaru 

_______ : mai- 
ar mail inimo buna di

džiausia blogo miegojimo prie 
nakezia. no

pe r n lažai, 
svki ir vai

mani ir klaidoms kaulink 
sto, ar mailinimo' bum

žasiiiui. Nepatik 
neduok

i..’”N aje:

sa

sa
t J 

asz labai szaltai 
nepadary 

ne lir-
o žmogus

* y Saule 
•gvsiu,

y y A t si liepė 
galiu siiszal-

vilk nose

iszszokes

t ’»

sausis i r

ne

perszerk, 
valgydy k s v k i > |iu 
gydyk t inkamumiaistii.

J r i k u d i k i s l 
kia liga, tai tas‘paprastai alsi
liepia iu mirgiij Szlupios palu 
tr>, \ irsz.nlinioi, ar apatiniai 
Irabužiai dažnai esti priežast i-

Stoka szvie-
v ent i lacijos tru- 

vaiko

aisz

gerkles, ar nosies, 
liežuvėliui.

< 
nu nemiegojimo, 
žio oro drlei 
kuino, ar užsikįmszimo

esant padi- 
ar gilėms, 

būna nemiegojimo priežastimi.
Niekuomet neduok ramina- 

muju milteliu, jei vaikas pras
tai miega. Bandyk surasti ne 
miegojimo priežast i, kame pa
darei klaida. Jei negali jo 
rasti, paszauk daklara.

Lova. — Geriausia vaikui Ii 
va yra vyge,

Urbas.

dejus

s su

i- 
ar užtenkamai di

delis gurbas. Paprast 
tracas padirbtas isz skiedrų ir 
užtiestas stora gūnia yra geru, 
kietu, lyginu paklodu. Visi už
klojamieji daiktai 
lengvi, szvieži ir szvarus. J 
klol< sunkiomis nžklodeinis, 
gun iomis.
žiams gurbą galima padaryti 
gražiai atrodaneziu, užtiesiant 
durstytu užtiesalu i>z balto 
skalbiamo audinio; tokia love
le lengvai gali perneszti isz 
vienos vietos kiton 
iszvalyt i.

Paklojimas. — Reikia padė
ti mažas priegalvėlis, arba ne
dėti jokio. Klojant reikia pasi
imti tinkamo didumo paklode 
ir užklodes, kad 
gerai apglamžyti, bet 
nereikia perdaug 
vartpk jokiu sagu, 
keturias susegamas sagas pri- 
segimiii cirato prie matraco, 
ar gūnios.

—Foreign Language Inf. Service, 

KANT1CZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1, 
Su geresneis apdarais, preke $1.50

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

us ma

turi Imti

Paprasta 
galima

ar 
drabu-

ir lengvai

•s 
galima butu 

glamžyt i 
anksti. Ne-
iszskiriant

M

žmogus iszszokes mz 
bėgt, rankas musztis;
in giria eme medžiuseme 
prisikirtęs tuo 
mon! Szaltis 
žmogus priesziugai

žiuri,
ima

r*

sako: “o ka. ar siiszal- 
— “Kur tu ji suszakly

si; kaip-eme bėgt, man su ran
kom per snuki muszt, ir turė
jau pamest .‘•žaidęs!’’ 
va> ir paniekino sausi iszjuok- 
damas: 
vas 
di iki szirdžei siiszaldau; lik 
vargas, kad 
iirda leidžia.

sarus 
deff”

4 i

Tada ko

gyrėsi ko-kad a>z
tai galiu szaldvt, lai me-

saule man diena

XIII.
Apie Milžinus.

L
iMilžinai sako, buvo neisz- 

pastatydavo namus 
be langu, tai su sietu norėdavo 
saules innesztie; paszara su
kraudavo ant tvarto, karves, 
gyvulius paėmė sukeldavo ant 
kilties: kaip paesdavo, vėl nu 
keldavo; ar jei duonos kama
roj Imdavo, tai jie kletin eida 
v o ant žedno kąsnio sviesta už
sitepti. Tai, sako, Dievas leis
davo prauaszus, tai jie moky
davo tuos milžinus.

Dravenu kalnas, 
para. Klaipėdos pav., ant kurio 
dabar kapines 
ant lygumos, yra 
apskritus ir ant 15 m. in smaili 
aukszt as. Senovėje nekursai 
milžinas'placziaja ir gilia upia 
Draverna 
inas ir jau

mint ingi;
buvo

yra,

Priekulės

guli visai 
ant 200 m.

užpylt besirengda- 
koiie

smileziu p ris i žėrės,
Apsidairęs ant

tuoj priszauke
prieteli, in jo

pilna žursta
ant kietu-

suimt ž urs t o

mos atsidūrė.
ulineziu mylios tolumo ‘kapu 

jis atsitiesės 
per mares savo
darba bežopsanti, kad anas sa
vo byle smiltimis papuryt at
mestu. Anas milžinas tuojau 
byle atmetė, ale sziam, jos pa- 

besilenkiant,
szniurai patrinko, smiltys bap 
tęvojo, o Dravenu kalnelis ga
tavas buvo,

(TOLIAUS BUS.)
- ■-  -- - --------------------------------- -1)— —    . -■ - 1_

KVITU knygele Draugystėms del isz- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - - - 25c.

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

sudetu 
Preke

bet deja.
iszejus pro duris, smeige Gmi 

peiliu ir kadaežiui veidai 
apalpęs 
pjaustė. BlIV e

I su 
pargriuvo, lai ji >u 

viduj Gmiczio 
draugai Zapo|>kiai. i"Z

tai ji

mieste.
nokite ant adreso.

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanov City. Pa.(t.f.)

i rde 
gelbėt i. 

Illl-i

toki t ru k "Zina.
I irt, matyt, |»j< ► v i k a i buvę 

visli" lig vieno.

I )<‘g‘<»

i>z karto ir 
o perdnr

t rv> vii lejo

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Pasamdo

jau \ i-i
:. . h.t u - Ii • ji ;

Laidoja kunus numeireliu. 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t .t.

state iszpjaut i
k s t ik pasisuk- .
tuodu gelbėtojai bliv
ii. Kada
i kaigi t .... t /.
parblokszti. liudyk

pjovikai pa>i 
į įvezi u. i 
vienam 
tuo pa -

520 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.

ap>inaige
gerokai peiliai 
"za lino 
Za i /a 1 os 
žandas

k ru\i u i 
labai dideles, 
perpjauta i r

ežiu smūgiu ir liežuvis nupjau
ta". kitam
11.; Imt n i

•rklr perpjauta ir 
tuoj miręs, 

policininkas
Szi:mIi u uz-

pri Im vo 
pjovikai

i gi 
nirmasi >

jei .- u ma n u "
Imlu gydyt t »jo i>z 
k vietes; gvdy tojus 
automobiliu.
sėdi szaltojoj ir laukia teismo..

supjausi v t ie j i dar Ii 
gyvi, nėra t i kriu žiniu ar 
pasveiks.

I )aba r

g i

n • •

t rbėra 
visi

NUBAUSTAS UŽ 
SZMEIŽIMA.

Va ba I n i ka>, Biržu apskr.
s v. I. Ig. Lapinskas

vvriaiisvbes sznieižima ii
Seimo narv 
už “

Lictuviszkaa Graboriua

K. RĖKLAITIS
Laidoja 
naujausia mada ir 

prekes.

n u mirei i us

Prieina nu-

pakai 
mokslo.

516 W. SPRUCE STR., 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonas 149

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

skleidimą melagingu žiniu per LOusia ma<ia.
• • • • 1 • t • I, kuri laike - ziame m. 

met u h’u g.
nubaustas 

rom areszto 
ginęs baudos.

mil inga

Teisėjo

t >

15 d. 'Paikos 
d\ irm pa 

ariat •’>!> litu pini-

I

i Laidoja kunus numirėliu pagal nau-
Teipgi

visokiems

Dubeltavas
Tikietas

NEW YORKA
ARBA

$5.00 
Up-The-Hud«on Upes 

Nedelioj 20 Septemberio
Specialiu trelnaN SabatoR naktį.

Isz Ryte
Shumokiu ..................................... 1:00
M t. Carmel ............................... 12:59
Ashland .......................................... 1:51
Shenandoah ............................... 1 :30
Mahanoy City..................................2:19
Tania<|ua ..................................... 2:46
New York (Liberty St. ar) 8:20 
New York ( W. 23rd St. ar) 8:10 

Pasažierai del L’p-the-Hudson 
paims lai va apleidžiant Jersey
City 8 :20 ryte, 
isz laiko.
GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo West 23rd St. 7:45 vakare, 
nuo Liberty St. 8:00 vakare, isz 

vakare pagalJersey City 8:15 
senovės laiko.

Pirkite tikietus

S Ant Readingo Geležinkelio J

Pigi kreke. 
automobiliuspristato 

reikalams.
Parduodu visokius paminkius, dide

lius ii- mažius už pigiausia preke, to- 
Idcl jeigu pirkaite POMNINKA tai 

kreipkitės pas mane, nes nsz galiu ju
mis pigiau geriaus parduoti negu kiti.

333-335 W. Centre St. Mahanoy City

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

MILL & PATTERSON STS.,
ST. CLAIR, PA.

laid ujaIszbalsaniuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu.

| laidotuvių,
Parsamdo automobilius del 

veseliu, kriksztyniu ir 
, kitiems pasivažinėjimams.
i Bell Telefonas 1373-M.

FAKTAI KURIAS PRIVA
LOTE ŽINOTI.

Jeigu reikalausite

Doleris yra jusu geriausias 
prietelis. Mokslas yra galybe. 
.Jeigu žinote kaip czedinti do
leri, jus visada galite turėti 
prieteliu.
kokio tavoro kuri mes parduo- 

a t ei k i te o suezedinsite 
Pa ri 1 uod a me visok iu 

reikalingu naminiu rakandu, 
geležiniu daigtu, klijonku ir 
mažių karpetu, fonografu ir t.t. 
Teipgi visokiu didumo sietai 
del langu ir duriu.

L. WASCH (Yvaskeviczius) 
Upholstering and Hardware 

1139 East Mahanoy St.
(Ant sketBynefl, 12-tos ulycklo.) 
MAHANOY CITY. PA.

dame, 
pinigu.

*»

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. 

--$--------
3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-csia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir esedina.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

........... .i IIWI4 II.IWII -W-
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Krikszto 
Sūnūs

tu eiti ir pasakyti žmonėms ka 
asz žinau.”

Tiktai teip pamansezius jam, 
girdi — joja žmogžudys, 

miuisto:
kalbėsi nesu-

• • • • •.litai ji
Pra-

Su4 4

pirmiau teip, o

Nil.
Pasislėpė nuo žmonių 

krikszto sūnūs, pradėjo gyven 
t i vienas. Pasibaigė jo sausai 

Na dabartės, 
szakneliu

nuo

niai. “ 
sai, “ 
Tiktai nuėjo ieszkoti, žiuri ant 
szakixs maišelis su sausainiais 
kabo. Paemcms juos pradėjo 
maitini is.

Tiktai pasibaigus 
niams, žiuri vėl kitas mai.sze 
lis, ant szakos kabo. Ir g\ veno 
taip krikszto sūnūs. 'Piktai vil
na nelaime jam buvo, žmogžu
džio bijojosi.
žmogžudį,

“Uzmusz jis mane, tokiu 
bildu nesuspėsiu savo nuode 
mes iszpirkti.

F Ta gyvenus s

Pa erne ms

mas:

F RANKA |
paprastu aisrncmiu, kuris nuo

savo na- 
vien mc-

leidos
juom, kad ir
prus.”

Piimanstes
paskui perinanst<‘s iszejo ant
kelio. Joja žmogžudys nuleidęs 
galva žemyn žiuri. Pažiurėjus 
ant jo krikszto sunni, guila 
jam pasidarė, pribėgės prie jo 

į apkabino jo kelius.
Broliuk

mano ji- I
paieškosiu. I , - <

{ i kiancziu balsu pasako,
• J gailek savo vek" !

sausai*

Kaip užgirs 
slepiasi. manvda-

t *

zitaip dar 
szimti metu, obelėle
go, o du kili degėsiai kaip bu
vo, taip i r pa.- iliko.

Atsikėlęs viena karta anksti 
ryta, nuėjo krikszto suims

de
viena au

vas tave 
me Jis

I

Gabus tardytojas p. Bermu- 
tievas, būrelio klausytoju ap
suptas, pasakojo apie Saint 
t’loudo slėpininga byla. Jau vi- 
Ma menesi toji neiszaiszkiiiamn 
žmogžudybe jaudino Paryžių. 
Nieks nieko negalėjo suprasti.

Tardytojas stovėjo peeziais 
atsirėmęs in krosui, ir'kalbėjo, 
riidco inrodymus, kritikavo in 
vairias nuomones, 
isz vados.

Kelios moterys,

bet nedaro

lat sėdėjo užsidaręs 
muose, teiszeidamas 
džiot ir žvejot, .lis su nieku ne
sikalbėdavo, nidkad n esi lanky
davo miegely ir kas ryta la
vindavusi pora valandų szait- 
dydama.s revolveriu ar szautu- 
VII.

Del jo susidarė legendų. Vie
ni tart' ji esanl anksztakilmi 
poną, iszbegusj i.sz tėvynės del 
politiniu priežaseziu; kili ma
te jame baisu žinog/.mli, pasi
slėpusi nuo teismo. Nurodinėta 
net nepaprastai klaikios 
prasižengimo aplinkybes.

Asz, sąžiningai piblydamas 
tardytojo pareigas, norėjau szi 
ta sužinot La pie laji žmogų, bet 
tas man nepavyko, 
esąs >ir Jona.s Rovelli'

Asz domiai 
tiesa sakant, 
boti nieko intartina jo elgesy. 
Tuo tarpu pasakos apie ji kas 

airgo, kas kart pla
us/. nusprendžiau 

i ta svetim- 
reguliariai 

vilos a py linkiai'.
laukti pro

ges kojomis kode, ir rūke pyp
ki'. Asz pasveikinau ji, iM'jM 
nžsikviete mane alaus Mikli
nęs. Asz nelau'kiau antro kvie- 
t imo.

Jis

nuogais 
panaszans 

kraujo žymėmis ant

susekta. Jokios durys, joks 
langas, nebuvo iszlaužtas. pu 
sargybiniai szunes’f&iuiai iriie- 
gojo.

Sztai,

I 
if 
*1!

visu 
gyre

r
’’

l

■ 1
: i®

trumpai suglaustas, 
tarno parodymas:

Jau visa menesi jo ponas bu- 
labai sujaudintas. Jis gau- 

daug laiszku, kuriuos
ves 
davės 
visada degindavęs. Dažnai jis 
paimdaves bizūną ir, insiutes, 
su beprotiszku piktumu musz- 
daves prikalta prie sienos ran
ka, kuri nežinia kur dingusi 
užmusziino valanda. Jis guldą- 

rupest ingai
Jis visuomet 

ginklu.

kHe

? 4 a

: '*'3

i

h

kad v ra 
Afrikoje, Indi- 

pridure

■' ,1

d

1Ji nukirstaJ is

priėmė mane su 
Anglišku mandagumu, 
Prancūzija ir Korsika (žino
ma, blogiausia Prancūzu kal
ba,) pareis/Jke labai mylis szia 
szali ir szia pakrante.

Tada asz labai atsargini si
muliuodamas didžiausia susi
domėjimą, pastaeziau jam ke
letą klausymu apie jo gyveni 
imi ir planus. Jis atsake visai 
ramiai, papasakojo, 
daug keliavęs
joje, Amerikoje, 
juokdamasis:

-- (), man teko 
nuolikiu, yes!

Paskui, man pradėjus kalbėt 
apie medžiokle, jis papasakojo 
indorniu dal\ ku apie tai. kaip 
medžioju hipopotamus, tigrus, 
dramblius ir net gorilos.

Asz tariau:
— Visi szie žvėrys yra pavo

jingi.
Jis szyptelejo:
— O, ne! \ isii pikeziausias 

buvo žmogus.
Ir jis eme balsiai juoktis ge

ru juo'ku storo, patenkinto

atsikelusios 
isz vietų, priėjo artyn, susitojo 
ir insmeige akis iii szvariai nu 
skusta vahlinibko burna 
kurios krito toki

• J i s < i k c s i pal iri i dang

ves labai vėlai ir 
užsirakindavę'.
turėdavęs po ranka
N’amczia jis dažnai kalbėdavos
balsu, lyg su kuo ginczydaina- 
sis. Kaip tik ta mikli tarnas ne- 

jokio triuksznio ir tik 
ryta atėjės atidaryti langiniu, 
radęs poną nužudyta.

.1 is nieko neintarc.
Asz pranesziau policijai tai, 

žinojau apie

isz 
szvarus žo 

džiai. .Jos virpėto virpėjo, pa
gautos tos smalsios baimes, to 
godaus ir nepasotinamo trosz ||<art labiau ; 
kimo patirti siaubu, kuris pa

It

sekiau ji, bet, 
negalėjau paste-

__

- - pa
juk tavyje 

Dit'viszkas kvapas. Kankiniesi 
pats ir kitus kankini ir dar la
binus kankintis tun'si, o Die- 

kaip myli, kokin lai
tai! pagaminęs. Nonai

kink tn saves broliuk! Permai
nyk savo gyvenima.

Žmogžudys nuleidęs
* utraukdamas antakius 
grižo.

— Atsitrauk 
at.sako jisai.

Apkabin 
krikszto sūnūs žmogžudį už 
keliu ir aszarodamas pravirk 

akis žmogžudys 
simaiis.

Pakilę
4 )

ta žmogaus J

galva
užsi-

nuo manes

< >
Minus

dar 1 vireziaiis

ta ir szvari negyvėlio ranka, 
bet/ visa juoda iszdžiuvusi lete
na, geltonais nagais, 
muskulais ir 'seno, 
in purvą,
lygiai nukirsto, tarsi smarkiu 
kirvio krrėziu, kaulo.

Toji nešvari žmogaus kūno 
liekana kybojo ant didžiules 
geležies grandines, stipriai ap- 
risztos af>ie delną ir iimertos iii 
inkalta sienoje ra t a, kuris tik
tu nebent drambliui riszli.

Asz paklausiau:
— Kas tai v ra ?
Anglas ramiai atsake:
— Tai buvo didžiausias ma

no pri(‘SZiis. Toji ranka atvež
ta isz Amerikos.
kardu ir nulupus oda asztriu 
akmeniu, džiovinta saulėje per 
is/.tisa savaite. O ji man labai 
brangi.

Asz palieeziau
likuti, kuris turėjo priklausyti 
milžinui. Per nelyg ilgi pirsz- 
tai buvo sujungti didžitilemi 
gyslomis, kurios prilaikė 
tomis drimbancziiis odos gaba 
lūs. Baisu buvo žiūrėti in ta 
taip baisiai iszkoiieveikta ran
ka, nenoromis kilo mintis apie 
koki nors laukinio žmogaus 
kerszta.

Asz tariau:
— 'I'as žmogų* 

labai stiprus.
Anglas atsake szvelniai:
— () yes, bet asz buvau st ip- 

resiiis už ji. Asz nžneriau ta 
grandine, kad ji laikycziau.

Asz maniau, kad ji 
ja ir tariau:

— Bet dabar 
visai nereikalinga, 
nepabėgs.

Sir Jonas 
rimtai:

— J i vis dar norėjo pabėgt i. 
Szi grandine yra būtina.

Asz žvilgterėjau iii ji, klaus 
damas saves:

— Ar tai beprotis, ar piktas 
juokdarys.'

Bet jo veide nebuvo

k u
Vi>oj >u h i j i o >z k<>1a 
tdio. Nesurištu nieko.

Praslinko trys menesiai nuo 
anglo iiužndymo. 
mane kankino

nužudyta ji. 
nusikal-

S

v irežia u sk lydo, ;
vergia ju sielas ir kankina jas, | pU|)ail(|vt išvy sti 

<zali ir pradėjau 
medžiot i jo

Man teko ilgai 
gos. Galu gab* toji proga pasi 
taiko pavidale 
. ..i asz 
nosim.

j

'i

kaip alkis.
Viena ju, labiau už kitas isz 

b|y>zk lįsi, tarė, kai t a r< lytojo s 
nutilo valandėlei:

- Tai baisus < 
slepiasi kažin kas 
L’imta.” Mes niekad nieko

Valdininkai

žiu rot i
Viena nakti 

baisia koszma- 
ras. Asz inacziaii ranka, baisin
ga ranka, kuri kaip koks bjau
rus driez.a- ar voras bėgiojo 
per mano kambario sienas ir 

kartus a'z

,y

< L 
aut 

Pažiūrėjęs 
arklio ir

laukinio
kiikszt 

, atydžiai. nusėdo nuo
■ , .i !.• » jmole pries/.ai ji ant keliu,vo darba atlikt i. suvvlges žeme . . . .' ‘ i rcrgalejai —

j mane seni, 
asz su 
vertei tu mane Nevaldau dabar 
asz sax im. Dank .-u manim ka 
nori. Kada tu mane pirma kart 
prikalbėjai, asz tiktai geriau 
užp\ kau. 
asz ant tavo 
nuo žmonių 
tau paežiam nieko nuo žmonių 

Ir pradėjau asz 
sausainius 

ant szakos.

aplink degėsius, atsisėdo at^il- 
w»ti. Sėdi, ilsėdamasis mansi 
“Nusidėjau asz.
sibijojau. Panorės

o:

- mirt ies pa

i

tu
1 h idesziml> metu 

tavim

sa ko,

kovojau. — At-

bilykas.
4 4

11zia
Virszpri- |ria 

ne 
alsi

Dirvas, tai 
ir mirtimi nuotlemcs

Tiktai teip pamansezius, 
žmogžudys, I 

t žgirdes 
mano: 

nei blogo nei 
gero man nieko nebus,” ir nu 
ėjo žmogžudį pasitikti. Žiuri 
—- joja ne \ ienas žmogžudys, 
Ih'I neszasi už saves ant balno 
žmogų. O žmogaus rankos su

siu.”
girdi jisai joja
piktžodžiaudamas.
krikszto Minus

Apart Dievoi *

fll

ir

iszpirk

risztos ir burna užkiuibZta. 'by
li žmogus, 0 žmogžudys keikia 
si. Priėjės krikszto sūnūs prie 

atsistojo nrieszaižmogžudžio,
a rkli.

— Kur gi dabar
sūnūs

k I ia usia
— szita žmogųkrikszto 

neszi.
— Nrszu in miszka tai pirk

lio sūnūs, nepasako jisai kur 
levo pinigai paslėpti. Musz.iu 
asz ji iki tam laikui pakuliai 
nepasakys.

Norėjo žmogžudys 
neleido jo krikszto 
emes
ežiai prabilo:

—Paleiski szita žmogų.
žmogžudys 

krikszto sumins
jo &u peiliu.

jot. bet 
sūnūs, pa- 

arkli už pavadžiu rirz-

Užpykęs ant
užsimojo ant

—Ar ir tau to norisi ? — su
riko nišc&iai.
žadėjau, kad užmušiu.
leisk.

Bet krikszto suims nei kiek
nenusigando.

—Nepaleisiu
balsu pasakė jisai.

vien
neliepia pa

Bel

nereikalinga 
tau nuo 
neszt i

— Asz tau pri 
Pa

— dreba neziu
— Nesibi- 
tik Dievojau asz tavęs, 

bijausi, t > Dievas 
leisti. Paleisk žmogų.

Sutraukęs antakius žmogžu 
dys iszt lauke peili nupiove 
virves ir paleido pirklio simu.

—SzaIinkitęs jus abudu nuo 
keikdamas
s.

iszt rauke

atsakomanes 
žmogžud v

Pa.szokes pirklio 
go. Norėjo žmogžudys joti, bet

sulaikęs kalbe 
pamestu savo

Pastovėjęs

Minus pa be

asz
užsimanseziau.

kalbu, kada tu
pasiszalinai kad

to sy k io
ir kabint i

ir atsiminė krikszto sūnūs, 
kad tuomet tiktai nnUeriszke, 
sala numazgojo, kada rank- 
szluosti iszplove:
apie save rūpinti.', nuvalė szir- 
di ir praliejo kitus valyti.

Ir pasakė žmogžudys.
— <> atveriai mano szinli 

nepasibi-

kada 
nustojo jis

mano 
tuomet, kada mirties 
jojai.

Ir atsiminė krikszto sūnūs, 
kad tuomet tikai vyrai lankus 
pradėjo sulenkti, kad varpota 
pririszo, nustoju jis mirties bi
jotis, sustiprino savo gyveni
mą Dievystėje ir paklausė jo 
nt'pa klusnioj i szirdis.

Ir pasako
-- < > susileido

dis tiktai tuomet, kada tu pasi 
g'ailejai manes ir pravirkai

vėl žmogžudy.^.
manyje szir-

manęs 
poliai mane.

Nusidžiaugė krikszto sunūs, 
nusivedė su savim žmogžudį 
kur pasodinti degėsiai, 
jie o ir 
augusi.

Priejo 
paskutinioji obele i>z- 
Ir atsiminė krikszto 

suims, kad tik tuomet užsidegi*
szlapios szakos pas piemenis 
kada inkare dideli laužu: užsi- 

jame szirdis ir uždegė

krikszto >u

visa zmogzu-

krikszto sūnūs 
jo jam, kad jis 
m dora gyvenimą, 
žmogžudys iszklause vis nieko 
neatsakė ir nujojo.

Ant rytojaus ryte.
sunns nuėjo palaistyti likusiu 
degėsiu. Žiuri kad vėl 
legesys auga taip pat obelele.

XIII.
Praėjo vėl d(-szimts

dege 
kita.

1 r apsidžiaugė 
nūs tuomi kad jisai dabar s\-e 
t imas niKnlemes iszpirko.

Apipasakojęs 
džiuj numirė.

Palaidojęs ji žmogžudys pra- 
(b'jo gyventi, kaip liepe jam 
krikszto Minus, ir teip žmones 
mokyti. —J. M a rke virži u.s.

:: GALAS ::

krikszto Z&4

v urnas

metu.
Sėdi krikszto sūnūs, nieko jam 

nieko nesibijo 
džiaugiasi jame 
mausto savyje krikszto sūnūs:
Kokis žmonėms nuo Dievo ge
rumas! O kankina jie save be
reikalingai.
jiems džiaugsme.
ne jam visas piktumas žmonių, 
kaip jie save kankina. Ir gaila f

“Berei-
— manftto krikszto

nesinori,
szirdis.

ir 
li

Gyvent ir gyvent 
Ir prisimi-• I

jam piuidare žmonių.
kalingai
sūnūs — teip asz gyvenu, reik

/

! v

■

CAPITAL STOCK 1125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $623,358.62
.1 ■ II II.. I—..... I ■

Mokume 3.ežia procentą unt 
nudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikalu su musu 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelis.

H. BALL, Prezidentas
. G. W. BARLOW, VUe-Prez.
' AK FEBGUSON, Kas.

kurapkos, ku- 
niiszoviau t ies pat jo 
Szuo atnes/.e ja man, 

bet asz, paemes grobi, pasisku
binau in sira Rovelli praszyda- 
mas atleisti mano nemandagu 
pasielgimu ir priimti nuszaiita 
pa uks/.t i.

Tai buvo aiikszto 
meilingas vyras, rudaplaukis 

ramus ir man 
. gus milžinas. Jame

»to. puikiai invykdyto ir to-1 žymiu paprastai priker- 
apsupto, jog jis | giauio Britams s/.iurkszt ūmo ir 

jis karsztai man padėkojo blo
ga Praneiizii kalba, užjūrio ak 
(‘elitu. Per menesi laiko man 
teko pasiszneket i su juo kokius 
penkis ar sze>zis kartus.

Pagaliau viena vakaru, pra
eidamas pro jo vila, asz pama
eziau ji sode: jis sėdėjo, apžer-

:imta.” Mr.' 
Mizinosim. 
krripr iu ja.

— Taip, poniute, 
kad nūs nir'kad nieko nesuži
nosim. (> kai drl žodžio 
prigimta ’ ’ 
jai, tai jam ežia nria virtos. . ni(,I|11|gas vyras. 
Mes esame aki vaizdoje prasi- jr rudabarzdis 
žengimo, labai gudriai sugal- ,|aif 
\<i 
klos slapties 
sunku iszs"’kirt isz tamsiu ap

gaubia. Bet 
kadaise nagrinėti 
kurioj sakv'tiim, 
išsipynę kažkas

gali but.

virsz
kuri tamsia mine- 

ezia

visai ne

linkybiu. kurios ji 
man teko I 
x iena byla, 
tikrai buvo 
fantastinga. Ji liko neiszaisz- 
kinta. nes nebuvo galima ja 
iszt irt i.

Visos 
balsu:

— Vaje, pasakokit tai mums!
Ponas Bermutieras szyptele- 

jo rimtai, kaip privalo szypso- 
tis tardytojas. Jis pradėjo:

-- Nemanykite tik, gerbia
mosios, kad asz nors viena mo
menta tikėjau ta nuotiki 
esant virszprigimta. Asz tikiu 
vien naturalemis priežastimis. 
Bet sztai kas: užuot vartoje žo
di “virszprigimta” 
tam, ko mes negalime suprasti, 
mes naudosimės 
i.s/.aisidkinama, ’ ’ 
geriau. Sziaip ar taip, tame at
sitikime, kuri asz noriu jums 
papasakot i, mane ypacz sujau
dino kaimynes, 
aplinkybes. Pag< 
in vykis:

Asz buvau tuomet Korsikos 
tardytoju mažam szvaruteliam 
miestely, paeziame krante pui
kios inlankos, 
pusiu supo
Medžiagos mano darbui ten 
teikc daugiausia kerszto prasi- 

pagarsejusi “
J u yra labai indorniu,

nebuvo

moter\ s

tikėjau

tarė vienu

pažymėti

žodžiu 
tai bus daug

* b ne-

paruosziamos 
iau sztai pats

kuria isz visu 
au'kszti kalnai, 

mano

že ngima i,
delta.”
nepaprastai dramaiingn, žiau- 

ir didvyrišku.

ven-

riti ir (inivyrišKii. Ten mes 
randame gražiausiu, keikiu tik 
gali vaizduotis, kerszto budo; 
stebimės baisia žmonių neapy
kanta, kai kada silpstanezia, 
bet niekiui negestanezia, mato
me bianriu apgauliu, žmogžu- 
dybiu, tampaneziu 
žudynėmis, ir 
risziku žygiu.

vien

masinėmis 
beveik didvv- 

Per pora metu 
asz t egi rtleja u kalbant
apie kraujo atlyginimą ta bai
su Koisikiecziu prietarą, kuris 
insako kerszinti už kiekviena 
nuoskauda skriaudikui, jo vai
kams ir artimiems. Asz ma- 
cziau smaugiant senelius, kū
dikius, gimines;
buvo
baisvbiu.

Ir sztai viena

mano galva
kimszte prikimszta tu

gražia, diena 
asz sužinojau, 'kad kažin koks 
Anglas pasisamdė ilgiems me
tams mažute vila paeziame in- 
lankos gale. Jis atsivežė su sa
vim tania Prancūzą, paimta 
pakeliui Marselyj.

Greitu laiku visi miestelio 
gyventojai suaidomėjo tuo ne-

ei

j

1

>

juoku
A agio.

— Man dažnai tekdavo me
džiot ir žmones.

Pankui jis pradėjo kalbėt 
apie ginklus ir palkviete mane 
vidun, norėdamas parodyt in- 
vairiu sistemų szantuvn.

Jo svetaine buvo visa juoda, 
aptraukta juodu, auksu siuvi 
uotu szil'ku. Dideli geltoni žie
dai draikėsi airi tamsaus dug
no ir blizgėjo lyg ugniniai.

-- Tai Japonu i>zdirbiny>.
Mano aki patraukė keistas 

papuoszalas placziansio uždan
galo vidury. Ant keturkampio 
gabalo raudono aksomo juoda
vo dar koks
Asz priėjau artyn: lai buvo 
ranka, vyriszka ranka. Ne bal-

■ ■nii.il. >■   — .y           i»i«■

Su jeis bambileis nešit rau
kykite, 

Ir namie sėdėkite.

JH

tamsus daiktas.
art v n:

♦

♦ *

s I lire jo but i

juokąu

loji grandine
juk ranka

Ro\ el I is at sake

> -

ar \(>ras 
kambario 

uždangalus.
buvau pabudęs, tris kaltus vėl 
užmigau ir tris kartus man 
vaidenosi

rt*I ns

kartus 
szlykbzti Irtrna.Ji 

lakstė p<> visa kambari, judin 
dama pirsztiib.

Rvto
man ta ranka, radę ja kapines#' 
ant >iro Jono Rovollio kapo, 
kinis buvo ten palaidotas gi- 

neatsi'liepns.

kaip
meta žmonos atneszo

kojas.

minems 
pirszto truko.

Sztai gerbiamosios, visa ma
no pasaka.
daugiau.

Vien

Asz nežinau nieko

❖ ❖ ❖
Moterys buvo baisiai suju

dinto'- . iszblyszkusios. virpan- 
czios. Viena ju susznko:

— Bet tai joks užbaigimas, 
joks i-zaiszkinimas! Mes nega- 

jei tamsta ne
tarusios

buvo atsitikę, 
szyptelejo su

gal ima 
nieko iszskaitvti, jis atrodo ra
mus ir malonus. Asz nukrei
piau kalba in kita puse ir pra
dėjau girti szautuvus.

Taczian asz pastebėjau pa
dėtus ant kėdžių tris primusz- 
tus revolverius; sakytum, tasai 
žmogus gyveno nuolatinej už
puolimo baimėj.

Asz ji lankiau dar daug kar
tu. Paskui nutraukiau savo vi
zitus. Žmones apsiprato su juo 
ir žiurėjo iii ji abejingai.

' p

losime užmigti, 
pasakysi mums, kas, 

tennuomom'.
Valdininkas 

dideliu rimtumu:
Vaje, poniutes, asz tikrai

baidysiu jusn klaikius sapnus. 
Asz manau visai paprastai, 
kad teisėtas rankos savininkas 
nebuvo mires ir atvyko jos 
ieszkoti su kita sveikąją ranka. 
Bet asz negaliu suprasti, kaip 
jis tai padare. Sztai kas. Tai ir 
savotiszkas kerszto būdas.

Viena moteris susznibždejo: 
— Ne, tai turėjo būti kitaip. 
O tardytojas, vis besiszyp- 

sas, užbaigė.
— Asz gi sakiau, kad mano 

aiszkinimas netiks jums.
Verte Danguole.

1I
BALTRUVIENE

♦

Prabėgo 
sztai, viena

♦ 

metai. Ir

Musu morgicos mėgsta 
plik lupius,

Ka tai maitelia brazduoja 
savo ilsus,

Ka placz.es kelnes neszioja.
Isz davadnu vyru tyezioja. 
Sztai Masaeziužes tokis 

iriekszas,
Vadinamas inliligeiitas, 

Turėjo iszrunyt in platu svietą
Ba jam per merginas nebuvo 

vieta, 
Nes su daugeli szparkinovsi 

Ir bambileis trankėsi.
Ant galo ant to parėjo, 
Jog bėgt i nuo ju t urejo, 

O meigicos mėgsta žieduotus, 
Plankus ant

J

Mergaite

guoges sulaižytus. 
Ju'k beproti gali pažinti, 

Jojo plaukai vis iszlaižyti.
Pliek tam tinginei, 

Ir dideli kvailei.
Lupa nubrazduota, net pa

nose žliba, 
Ir lankei po uosio žvakute 

žiba, 
Tuszti 'kiszenei visados, 

N’etižlaiko eento niekados.
•s, juodi ir stori delnai

Norint s iszrodo nelabai, 
Del to, kad neiszlaižytas, 
Ne poniszkai parodytas, 
Bet protą ir pinigu t uri, 

Tegul in toki kožna žiuri.
O kada iszto'kes, bėdos neturės 

Ti'ktai nameli apžiuręs, 
Pinigėliu susi rinks, 

Bizneli koki pasirinks, 
Ar sztoreli a r.-k rome Ii, 

Na ir tuojaus poni buna, 
Ant kvailiu sporteliu ne 

žiūrėkite,

In sveczius in Luzerne nu- 
važia vau,

Visokiu bobelių ir mergeliu 
maeziau,

Insipeneja kaip teszlos, 
Ir tai konia visos.

Ne dyvai, kas diena gert' 
munszaine ir alų, 

t) szirdeles gere be galo.
Girdėjau kad kelios suėjo,
Sztai ir sportelis atėjo. 

Pradėjo jojo praszyti kad 
užfundytu, 

Kelis centelius ant namines 
duotu.

Vaikinius smulkiu neturėjo, 
Deszimline ant stalo padėjo

Viena nubėgo tuojaus,
Parneszti namines ir alaus, 

Isz deszimtines parnesze tik 
penkis,

Mane, 'kad vaikinas daugiau 
nepraszis.

Bet tas ilgai nelaukė,
Pas saluninlka nutraukė, 

Dažinojo kad deszimtine 
iszmaine,

Ir grąžei reszta išdavė.
Norints apskundė pas raita, 
Bet nieko nelaimėjo maita

Ilgai vaikinas paminos, 
Su bobelėms daugiau ne- 

nžsi dės,
Gerai pasimokino,

Latryst'a bobų pažino.
Apie tena'itines mergužes 

nėr ka kalbėti,
Tilktai turiu hkski priminti

Jog terp savos ėdasi, 
Net už k milu peszasi.

Viena su geltonais plaukais 
kaimine, 

Kita matuzalo metu suvalkine
Juodu plauku, 

Lipni ant vaikinu. 
Geltonplauke, juodplaukei 

szlebe sudraskė,
Ir da su kumszczia aptaszke.
Mergeles ir bobeles pasitai

sykite,
Apie save ir grinezefi apsi

valykite.
Ba kaip da ka r t a iii ten

■ pi’ibo'«iu,

>

. * ■ •r'l'į , 'I (,«• V - y

Tadu du smarkiau užkirsiu. « ...... ,

> •

vieni 
ryta Lapkriczio 

gale tarnas pažadino mane, 
pramodamas, kad sir Jonas 
Rovellis buvo užmusztas szia- 
nakt.

J

Pusvalandžiu vėliau asz nu
vykau in Anglo namus drauge 
su centro komisaru ir policijos 
vii-szininku. Iszsigandes ir nu
siminęs tarnas verkšleno prie 
duru. Pradžioj asz intariau ta 
žmogų, bet jis buvo nekaltas.

Kaltininko niekad nesuras-
ta.

Inejes in svetaine, 
pamaeziau gulinti 
vidurv

nutraukta,

kaklas buvo 
jame juodavo

asz tuoj 
kambario 

szeimininko lavonu. 
Liemene buvo perpleszta, vie
na rankove karojo
viskas rode buvus ežia baisia 
kova.

Anglas buvo pasmaugtas! 
Jo baisus, juodas, iszputes vei
das reiszkc klaiku pasibaisėji
mu; jis laike kažin ka, suspau
dęs tarp dantų; 
visas kruvinas,
penkios baisios tarsi geležga
liais pradurtos skyles.

Atvyko gydytojas. Jis ilgai 
žiurėjo pirsztu žymes ant kak
lo ir iszt a re szi uos keistus žo
džius:

— Sakytum, kad ji pasmau
gė numirėlis.

Mane sukrute szinrpas, ir 
asz pažvelgiau in siena, iii ta 
vieta, kur kadaise kybojo bai
si ranka. Jos nebuvp, Kybojo 
tik s irt raukyta grandine.

Asz pasilenkiau in mirusi ir 
radau jo sukastuose dantyse 
yieua tos dingusiosi rankos

i> < n j TK" . <

piršta. Ji^ buvo atkastas ly-
• • ' j** H 2 ' ’ •. •

t

Įšvęstą byh, bęt nieko M-
• . J-’* ” ' •

įpių per aniruji sąnari.

kerszto

Preke 25c

DAINŲ KNYGELE, teipgi tinkama 
kaipo eiles ir dekiiamacijos. 92 pus
lapiu, popierini apdarai.

W. 1). BOCZKAUSKAS - C0.»
MAHANOY CITY, PA.

$1,000 TIK UŽ 60c.
Ataiunsk mums 60c ir gausi musu 

stebuklingu žolių vertes tukstanesio 
doleriu. Ka tas tūkstantis doleriu 
žmogui reiszkia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei viduriu su
gedimo? 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 esąs 
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistžoliu, ku
rios jums sugražins sveikata.

Vaistžoles yra nuo sekaneziu ligų: 
viduriu užkietėjimo, skilvio nemati
nio, nenoro valgyt, strėnų ir peesiu 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), peraaalimo, skaudėjimo pe 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c, tai gausi 
vaistžoliu nu,o bile vienos virszuj pa
minėtos ligos.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomare, 
szirdies liga, tai atsiunsk 86c ir gausi 
musu gausius vaistus, taip vadinamus 
“Nervu Preparatas.” Nervu liga yra 
labai blogas dalykas, bet musu Ner
vu Preparatas užbėga tai ligai kelia 
ir suteikia žmogui ramuma.

Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu mu
su žolių ir knygų kataloge. Reikalin
gi musu žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

M. ZUKA1TIS
jISl Hudson Ave., Rochester, jl« X.

patrūkimo,

'fei

t

r-

■'f

I1
i i

i r1
1

I

1

J1

VI.;
I„ G

%25e2%2596%25a0nii.il
placz.es


B

si

■

uiv14
A'■

K T- i

jhįi- H

-r*

SAU L lt

ŽINIOS VIETINES
11 'Ji

II

i,.-..
L'

i

--------------- --  ----- ---------------- Ui į ii^ 4te*i 4 i t j

— Girdėt kad Gubernato
rius Pinchotas turėjo rodą su 
operatoriais kasyklai ir darbi
niu k i szk u vadu. Baliai posėdis 
buvo užganadinant is ir yra 
vilt is, 
tensis.

užganadinant is ir 
kad st raikai ne ilgai

isz pradžių nerado 
misinginio liūto

■f

i 
■f "ji

st ikbls
-Mr

1 langeli 
aplikacijes

— Buczieris Jurgis Kriau- 
cziunas, 1019 E. Mahanoy avė., 
aplaike nauja darbininku pra
eita Ketvergą po piet, nes gar
nys paliko puiku ir drūta sū
neli sverenti devvnis svarus. 
Kūdikis gimė Ashlando li- 
gonbutijo in kur buvo nusida
vus p. Kriaucziuniene ant ge
resnio prižiūrėjimo.

— Pottsvilles sude turės 
perklausinet suvirszuin 400 vi
sokiu teismu. Mahanojus yra 
trecziu miestu turineziu dau
giausia, ba net 44.
žmonių paduoda
ant iszemimo ukesiszku popie- 
ru. Terp visokiu teismu randa
si ir keturi už žudinstas.

— In narna Mart's DeGre
gorio ant 401 E. Mahanoy avė., 
Ketverge naktį insigavo gazas 
isz senospaipos ir tiek jojo pri
ėjo, jog užtroszko ant smert du 
jauni vyrukai — abudu sziau- 
czei vardu James Donato 28 
motu ir Luigi Pasera, 42 metu, 
vienas laike szapa ant 21.3 E. 
Centre uli., o kitas ant kampo 
Linden ir W. Market ulyezios. 
Abudu buvo Italai ir progresi- 
viszki v v ra i. Gazas 
apėmė DeGregoriene
dukreles, bet iszskirent apsvai
ginimo, nieko blogo neatsitiko.

— Praeita Ketvergą buvo 
teip karszta, jog mokslas pub- 
likinesia mokslą i nesia 
pertrauktas ir
likos paleisti nam<

teipgi 
ir dvi

buvo 
visi studentai

1,

kuri- sirgo tiktai

■f Nedėliojo, apie 4 valan
da po piet, mirė Ona, mylema 
pati saluninko Motiejaus Bur
dulio, 501 W. Spruce ulyezios, 

devynes die
nas get lig** ir szirdies liga. \’e- 
lione turėjo apie 44 metu am
žiaus, po tėvais vadinosi Buda- 
navieziute.
no 41 metus gimė Suvalku 
gul)., Marijampolės pav., Avi- 
kelio kaime. Paliko dideliam 
nubudime vvra tris sūnūs Juo- *
za, Motiejų ir Vincą; motine- 
lia L ietuvoje ir viena broli An
taną isz Port Huron, Mieli., ir 
seseria Bukotiene mieste. Pri
gulėjo prie Ražaneziaus drau
gavęs. 1 .aidot uves 

>u
apeigoms Szv. Juozapo bažny- 
czioje. Laidos graborius Tras- 
kauskas. Nuliudin szeimyna 

pažysta-

Amerike pergyve- 
gime

vergo ryta
atsibus Ket- 
bažnvt inems

N uliudiH 
uzpraszo gimines ir 
mus dalvbauti lai<lotuvesia.

Mokslainiu Ihreklorei, 
Supervizorius, 

o ant pavieto

— Kytoj (l’tarninke) isz- 
rinkimas kandidatu ant viso
kiu politikiszku dinstu. Mieste 
rinksis Burmistras, 'faksu Rin
kėjas,
Auditorius, 
Skvajeris ir kiti, 
virszininku kaip Szerifas ir ki
ti. Patys apsvarst vkite 
jum yra 
ra i s prieteliais, 
niai kuriu jus , 
liūgai sveikina 
mus, 
jums ne gero žodeli

— Nedėlioję atsibuvo kelios 
baisios nelaimes >,u automobi- 

Ant Staniklio plento du 
automobilei susidūrė su bai
sia pasekmių ir 
kraujo. Ant Vulkano kalno va
žiuojant iii Shamokus, nelai
mėje su automobiliniu tūla 
mergina likos sužeista aplaiky- 
dama tris iszlaužtus szonkau- 
lius. Pravardžių negalima bu
vo dažinoti, nes nelaimes atsi
tiko vėlai ir sužeisti likos nu
gabenti tiesiog namo.

— Adomas Feleksas (Fi- 
leps) apleidęs namus Alekso 
Silinskio, 411 W. Market uli., 
kur radosi ant burdo, praeita 
Petnyczios ryta, dingo nežino 
kur, pakol jojo lavona nesura
do maudimosi prude ant East 
End parko Nedėlios ryta, apie 
7 valanda. Velionis turėjo apie 
53 metus, buvo nevedias ir ne
turėjo czionais jokiu giminiu, 
pergyveno Amerike 30 metu. 
Laidotuves Utarninko ryta.

—* Ponstva F. J. Sklarei 
isz Wilkes Barriu inotoravo 
Nedėliojo in miestą atlankyti 
pavo gimines ir pažystamus.

apsvarstyk it ( 
prielankiausi

o nu

kas 
ir tik- 

vuidmai- 
pažy <ta 

prie>z 
o po rinkimu

< L

ir mei- 
rinki- 

neduotu

leis.
s u 

praliejimu

— Didelis stiklas Kara- 
szauc’ko sztore ant \V. Centre 
ulyezios likos sukultas) per per
kūną laike 
Snbatoje.

— l’tarninko ryta ilszvažin- 
žuos p. Adelina Bnczka uskiute, 
duktė redaktoriaus 
F. W. Boezkausko

smarkaii|s lietaus

Saules ’ ’ 
, j n West 

(’liester Normal School lavin
tis pedagokiszkam moksle ku
ris užims kelis metus.

i l <

it““ ——-—.
Philadelphia, Pa. — Polici

ja, kuri iszkrate Antano Žalio 
sa liūną, 
nieko, apart
(levo) galvos ant baro, kuri 
stovėjo rodos kks pagražini* 

1 mas. Bet toliau pauostineje, jie 
surado, kad in ta liūto galva 
eina mažyte szvino paipa nuo 
treezio augszto, kur stovėjo 4 
galionu indas, su skystimu, ku
rį policija sako, buvo degtine. 
Kad poliemonas linini spustel
ėjo in aki, pradėjo tas skysti
mas teketi. Žalis ir jo barfen- 
deris aresztuoti.

PASAKA APIE

GIRTUOKLI GIRININKĄ
Mokinasi Graikiszko Szokio LICITACIJA.

Elizabeth, N. J. - - 
s, 58 melu, 

151 First ulyezios,

Antanas 
gyvenant is 

kuris

atsi-
Martino Ko-

bažnytinėms apeigo- 
bažnyezioje.

Grigeli 
ant 
nužudė savo antra moterie, ap
leistos jaja karasinu ir uždegė 
po tam novos stengėsi užgesin
ti liepsna pats balsei apdegda
mas sau rankas, likos uždary
tas vietiniam kalėjimo be jo
kios kaucijos.

SHENANDOAH, Į PA.
_________ X

— Praeita Ketvergą 
buvo laidotuves
baezinskio, 1129 W. Coal ulv- 
ežios, su 
mis Szv. Jurgio
Kun. Dumczius pasakė sugrau
dinanti pamokslą kuris suju
dino visus gailininkiis.

Juozas Abraezinskas ir 
paeziule sugryžo isz Lietuvos 
kur lankėsi kelis menesius pas 
gimines ir pažystamus. Kelio
ne buvo 
priėmimą 
si.

puiki ir turėjo gera 
visur kur tik lanke-

Karnkas Jono Galinio 
isz Pattersonvilles susidūrė su 
kitu artimoji4 kapiniu, bet ne
laimiu nebuvo tik karnkas Ga
linio neteko rato.

Boston. — Keli vyrai pereita 
sanvaite nuvažiavo automobi
liam isz Connecticut valstijos 
in New Yorka savo draugu ap- 
lankvt. Ju automobilius New 
Yorke susimusze su miesto 
vandens departamento t roku 
ir toj nelaimėj tapo sužeisti 4 
žmones. Tūlas Ignas Paszkevi- 
czius (gal Lietuvis,) kuris bu
vo tame automobiliuje, tapo 
užmusztas ant vietos. Jisai pa
ėjo isz Ansonia, Conn. Policija 
automobiliaus 
vo’greitumu 40 myliu in valanda.

—K.

Pas viena dvarponi tarnavo 
girininkas. Geras buvo žmo
gus, bet turėjo viena nelaime, 
ba tankiai pasigerdavo.

Viena karta paszauke ji po
nas pas save ir tarė:

— Esi man doru, tai prigu
li nuo manes tau atnagradiji- 
mas, sztai czionais turi tris 
ronskus, važiuosi in bažnvezia 
ir gali tonais būti, teip ilgai, 
pakol norėsi.

Bet girininkas girdėjo, kad 
bažnyezioj kunigai labai bara
si už arielka, bet kaip iszkens- 
ti be josios dvi arba tris die-

Tai ka daryti? Pasiėmė 
buteli arielkos in 
nuėjo in bažnyczia 
tuom kart ineiti kada kunigas 
sake pamokslą apie 
Kunigas isztiese ranka ir 
dos kad tare in girininką:

— Negana to, griesznas 
žmogau, kad karezemose ir na-

J 
ant 

bet gatavas

teip ilgai

na s.
kiszeniu ir 
ir pataiko

arielka.
ro-

szoferi areszta-
nes jis važia ves per miestą

Brockton, Mass. — Policija 
iszgirdo a.mi diena, kad na
muose po No. 24 East Ashlan/I 
St. žmogus sziaukiasi 
bos. Inejus in tuos
licija pamate, kad Petras Szi- 
manskis guli ant lovos ir rei
kia, o jo pati musza 
niu ramseziu. 
nuo muszinio

pagal
imoms po-

ji Inedi- 
Pasirode, kad 

vyrui buvo jau 
nnlnžes kojos kaulas. Bet teis
mas nubaudė Szimankiene tik
tai $10. —K.

Scranton, Pa. — Baisi nelai
me patiko Antano Gailevicziu. 
Augliu kasyklose bedirbant, 
jis tapo užmusztas ant vietos. 
A. a. (Jaįilevięzius paėjo isz Su
valku redybos, Szakiu apskr., 
Sintautų valscziaus, Dubiszkiu 
kaimo. Amžiaus turėjo 34 me
tus, Amerikoje 
metu, buvo ved(

186

15 dienu kalėjimo, 
‘‘The Brooklvn

d žiūrės iszteisinta. Ji

Brooklyn, N. Y. — Ona Czor- 
niene, 48 metu, 16 Meta PI., 
Maspeth. Mire Rugs. 5, laidojo 
7ta ant Kalvarijos kapiniu.

Stasys Kunigėlis,
Grand St. už pardavimu degti
nes gavo 
kaip pranesza 
'fimes. ’ ’

Kaip buvo galima lauk
ti. I Ina Szimoliuninte tapo Fe
de rales 
buvo kaltinama dvejais punk
tais: dirbimu netikru pinigu ir 

pas save
aparato pinigu dirbimui. Ji 
rasta nekalta abejais punktais. 
Mat, visas szeszelis metamas 
ant pabėgusio Raczio. 
pauksztis yra pabėgės, nunesz- 
damas užstatytaja belą ir iki- 
sziol nerandamas, 
abejones, kada nors ji policija 
v ištiek ras.

Kadangi Szimoliuninte sako
si esanti neturtinga ir be drau
gu, tai valdžia jai davė advo
katą dvkai. Tai buvo Petras 
Brancato, buvęs prokuroro pa- 
gelbininkas, nesenai dar buvęs 
studentas. Valdžios puse palai
ke prokuroro 
Giaeeoni. 
valandas, 
15 minutu.

t urejime mimuose 
dirbimui.

Tas

nors, nėra

pagell)i įlinkas 
užėmė apie 4B via

V

džiure svarsto apie

Frackville, Pa. — Jonas Pot- 
rovskis likos skaudžei apdau
žytas per du “frendus.

— Zatavecko nauja sale 
bus didžiause visoje aplinkinė
je. Namas jau pusiau pabaig
tas.

I >

—- Gyvenimas 
czion yra malszus ir broliszkas 
gyvenimas terp visu.

Lietuviu

Port Jefferson, L. I. — Juo
zas Winkowski, Brooklynietis, 
tapo ežio perszautas, kuomet 
anksti ryta priėjės prie gazoli
no stoties gauti pagelbos tai
syti automobili. Savininkas 
stoties Gesseris, nužvelgė jame 
vagi, kurie czia apipleszinojo 
stotis ir krautuves, todėl at
statęs szautuva, Winikowski 
pavaiszino szratąis.

iszgyveno 15 
•s, paliko pa- 

ezia wo vaikucziais dideliame 
nuli ud i me. —V.

mieje rūstini Dieva su arielka 
kad atpuskus permainai 
paleistuvyscziu, 
esi ateiti ir ant szv. misziu su 
arielka, 'fieji žodžiai užpyki
no girininką ir pamislijo:

— Kas gi galėjo pasakyti 
tam kunigui kad mano kisze- 
niui yra arielka.

Bot norėjo da paklausyt pa
mokslo ilgiau, apėjo apie baž
nvezia ba kozaunvezia buvo 
lanke ka klausė’pamokslo, to 
kad kunigas pasakias keletą 
žodžiu atsikreipė in ta szali 
kur stovėjo girininkas ir rodos 
kad žiuri in ji ir su pirsztu ro
de, pasakodamas apie Kaina 
kuris valkiojasi po svietą ir 
niekur nerado ramumo sauži- 
nes. Teip tarė: — ir girtuoklis, 
grieszninkas. Kad ir isz vietos 
in vieta vaikszczios, kad ir vi
sa svietą pereitu niekur neras 
ra m u mb. '

Girininkui prakaitas
pyle ir miMino kas tai do kuni
gas kad žilio kad jisai czionais 
atėjo.

Bet suniislijo da viena daly
ko; ant szventoriaus augo sto

raodžiai; girininkas užsi
glaudo už medžio ir klauso pa
mokslo.

Dabar pamislijo sau — jau 
manes nematįs.

Bet kaip tiktai pamislijo, ku
nigas pradėjo pasakoti apie 
Adoma ir Jeva už ta nusikur- 
dusi obuoluka, nustojo rojaus.

iszsi-

DIDELIS BALIUS
Rengia 

GEDEMINO KLOBAS
Iiz Mahanoy City, Pa,

n

PANEDELIO VAKARA 
14 RUGSĖJO (SEPT.) 1925 

Norkevicztaus Saleje 

MAAHANOY CITY, PA.

X-C^Priesz balių, pradedant 7 valanda 

vakare Kloba* laikys susirinkimą, ant 

kurio bus apsvarstomi dalykai kas- 

link rinkimu. Ant szio susirinkimo 

užpraszomiatsilankyti VISI UKESAI 

teipgi Kandidatai kurie yra pasidavė 

ant invairiu urėdu. Po susirinkimui 
tuojaus prasidės Balius.

KLOBAS UŽPRASZO 
VISU ATSILANKYTI!

INŽANGA:

Moterims ir Merginoms 25c
Vyrams .... 50c

Didelis
Allentown

Feras
22 iki 26-to SEPTEMBERIO 

$£.4° 
Dubeltavas Tikietas per

Didžioji Diena
Ketverge 24-to Septemberio

Specialiszkas Treinas apleis 
Mahanoy City 6:15 valanda 
ryte, o grižtana apleis Allen
town 6:00 valanda vakare.

Del specialiszku pigin prekių 
ant kitu dienu ir dauginus in
formacijų pasiklauskite ant 
I«ęhigh Valley Stacijų.

Lehigh Valley 
Railroad

The Rout* of Th* Black Diamond

— Teip pat, sako,— ir gir
tuoklis, 
prapuldė dangų, 
mas sugrieszijes, pradėjo bijo
tis ir kavotis už ikrumu ir me
džiu, teip ir girtuoklis gėdisi 
pats savos, kad ir nuo akiu 
žmonių gaus pasikavoti, bet ir 
už medžio pasislėpusi pamatis.

Girininkas iszgirdes tuos žo
džius labai nusigando, iszejo 
ant kelio, buteli su arielka su- 
musze ir klausydamas pamoki
nimu kunigo iki pabaigai, isz- 
sispaviedojo ir paliovė gerti 
ant visados.

už stiklelio arielkos 
o kaip Ado-

FARMOS! FARMOS!

Lietuviai kurie manote pirk
ti faunas, tai nelaukite bedar
bes ir nepraleiskite szios pro
gos. Pirkite farma kaip d va ra, 
Lietuviu kolomjoi. Farma 40 
akeriu geros 
javai,
$2700. Farma 40 akeriu geros 
žemes, budinkai ir sodas už 
$1700. Farma 40 akeriu dirba
mos žemes

žemes, bud inkai 
gyvulei, ir padargu už

ir
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Povylas Swan ir Miss Juzefina France
z » > t* vVJP *

I

Susirinko muzikai girrioje 
ant lieitacijos, ba ketino par
davinėti poremba. O kad buvo 
szalta, turėjo kožnas buteli su 
arielka, tai trauke ir gerai kož
nas užsitraukiąs pradėjo musz- 
tis net i)- pora 
kūle.

žydu gerai ap-

— Ai vai! ai vai! da ne pir
ko giros, o jau cziekiuoja.

ANT CHIEF BURGESS
Balsuokite už

WM. C. EDWARDS
REPUBLIK0NA8

Praszo juso balso ir intekmes.
ANT SKVAJERIO

Balsuokite už

Richard T. Ryan
Demokratas-Republikonas

Praszo juso balso ir intekmes
ANT CHIEF BURGESS7

Balsuokite už

Joseph Jenkins '
Republikonas

Praszo juso balso in intekmei

mok i naši 
kuri perstatys

(i ra i - 
ant Van-k isz k o szokio

derbilto pievos Scarborough, N. Y., szi menesi kada pas Vau- 
(lerl)iltus suvažiuos daugeli milijonierių apvaikszczioti juju 
vi nczevones nukakt uves.

( i Narcizus ir Echo”

Elias Howe 
Siuvamos Maszinos 

Iszradejas.

liet- 
pa-

menesi us 
mat vda-

kurie

amžiaus 
broliais ir 

varst vdavo

has,

m
> kuomet jam 
padirbti tokia

siulu, siuvant

turėdamas vilties g(iresniu pa 
sekiniu. William Thomas, 
sargiu ir korsetu dirbėjas, 
siūle $1,250 už patentą ir davė
Howe’ui darba. Howe su szei- 
myna atvyko in Londoną, ir 
ten dirbo asztuonis 
su Thomas, bet gale
mas kad tas ji nori susk riaust i, 
iszsiuute szeimvna in Bostoną %1
ir po kiek laiko pats atvažiavo 
New Yorkan. Czia atvvk 
žinojo, kad jo 

jam

(•s, su
žinoma sunkiai 

serga, ir jam nuvažiavus in 
Cambridge, ji neužilgo pasimi
rė.

Vėliau,
su Howe, bet jo siuvamoji ma 

labai supykino
i r

tūlas Bliss susidėjo

ANT SZERIFO
Balsuokite už

JOSEPH WYATT
Republikonas

Praszo juso balso ir intekmes 
...........  —  —   ——*     N,     —m

ANT CHIEF BURGESS
Balsuokite už

Joseph Kleindenst
Republikonas

Praszo juso balso ir intekmes

visus
prie

szma 
kriauezi us, ir privedė 
riausziu. 1855 metais Bliss mi 

po kitai, kriaueziu 
pradėjo

Vienare. 
dirbt u ves 
Howe’o siuvamąja rnaszina, ir 
už sz.esziu metu jam nesze pel 
no, nebe $.300 in metus kaip 
pirmiau būdavo, bet $200,000. 
Jo rnaszina 
auksiniu 
k uri

priimt i

buvo apdovanota 
medaliu,

in vyko Paryžiuje 1867 
metais, ir Franeijos Valdžia 
jam davė Legiono Garbe. Vie
nok po tu visu pastangų, isz- 
varges ir nebetekus sveikatos 
jis mirė Brooklyne, N. Y. Spa
lio .3 d., 1867 metais. —F.L.I.S.

parodoje,
ANT

TEMYKITE LIETUVIAI!

>

TAX KOLEKTORIAUS
Balsuokite už

William D. Becker
Praszo juso balso ir intekmes.

ANT SKVAJERIO
Balsuokite už savo tautieti
Juozą P. Milaucka

REPUBLIKONAS
Praszo juso balso ir intekmes.

Elias Howe gimė 1819 me
tais mieste Spencer, Mass., ir 
buvo malūnininko sūnūs. Bū
damas szesziu metu 
jau dirbo su kitais 
seserims,
dratas per sknras, su kuriomis 
vata verždavo. Jis buvo szlu- 

ir netikdamas ūkio dar
bui, turėdamas szesziolika me
tu pradėjo dirbti malūne Low
ell mieste. Kuomet malūnas už
sidaro 18.37 metais, jis nuvyko 
in Cambridge, ir ten pradėjo 
dirbti inaszinu dirbtiivej. Ap
sivedė turėdamas dvideszimts 
viena meta ir apsigyveno Bos
tone.

Jis dirbo kaipo maszinistas, 
uždirbdamas maistą žmonai ir 
trims vaikams 
a t (‘jo in gi
rnaszina, kuri pervertu adata 
per audeklu ir iszlrauktu at
gal, ir jis padirbdino pavyzdi, 
kuriame adatos akis buvo vi
dury. Ta maSzina tegalėjo siū
ti tik su labai tvirtu siulu, nes 
plonesnis nedalaikydavo.

Pa la i kės ta rnaszina metus 
laiko, jis nusprendė, kad mdnis 
tinkama. Jis paskui sugalvojo 
panaudoti du
su riesta adata, kurios akis bu
vo gale, 'fokia rnaszina isz me
džio ir drūtos, jis užbaigė Spa
lio mėnesy, 1844 metais.

.Jis labai pasitikėjo tuom sa
vo iszradimu, ir inetes darba 
Bostone, jis paszvente visa lai
ka pagerinimui to iszradimo. 
Jis tuomet apsigyveno pas sa
vo tęva Cambridge mieste. Jo 
tėvas užsiimdavo kepurių siu
vimu. Elias Howe savo iszradi- 
ma užgabeno palepy, ir pabai
gęs dienos darba, praleisdavo 
visus vakarus dirbdamas ant 
savo iszradimo. Jo tėvo namas 
sudege, ir atrodė, kad visa 
szeimyna stovėjo ant pražūties 
kranto. Sziame krizi, p. Fish
er, kuris iszvežiodavo anglis ir 
malkas, užsiinteresavo jo ma- 
szina, ir pasiūlo jam kamba
rius jo name, kur maitino ji ir 
jo szeimyna. Gale jis jam pa
skolino $500. Už visa tai Howe 
turėjo jam parduoti puse iszra
dimo teisiu; Gruodžio menesy, 
1844 metais, Howe su szeimyna 
apsigyveno savo name.

Balandžio m. 1845, jo maszi- 
na galėdavo sinti audeklą ke
tiniu mastu ilgio. Jam taip pa
vykdavo nusiūti siūle, kad bu- 
vo sakoma, kad siuvimas il
giau laikys, negu pats aude
klas.

Elias Howe iszeme patentą, 
bet Bostono kriaueziai, nors

v

atrodė

puikus sodas už 
600. Farma 80 akeriu geros že
mes, budinkai, sodas, girria ir 
upe už $2500. Farma 80 akeriu 
geros žemes, budinkai, javai, jie ir gyre rnaszina, vienok ne- 
padargaį daug gyvuliu už $4,- 
60. Farma 220 akeriu geros že
mes, budinkai, gyvulei, javai, 
giria, už $7000. Visos ant isz- 
mokejimo., Kreipkitės ant ad- < v / X rr j

P. D. Andrekus 
Box 107

reso

1

(t.74
> 

Pentwater, Mich.

priėmė jos, bijodami, kad ji ne
pagadintu jiems bizniopagadintu jiems biznio ir 
Fisheris atsiskyrė nuo jo. Tuo
met Howe apsiėmė dirbti, kai
po lokomotyvo vežėju, bet jo 
sveikata nepalaikė to darbo. 
Jo brolis nusivežė jo. rnaszina 
in Londoną Spalio m. 1846 m.

Szi vakara, Pauedeli 14 Sep. 
bus laikomas politikos susirin
kimas 7 vai. vakare, skiepe po 
bažnvezia. Visi ukesai vra už * % 
praszomi at silanky t i.

Per paliepima Vyriausybes.

ANT PARDAVIMO

Namas del vienos farnilijos, 
ant viso loto, ant kampo prie 
No. 4.36-438 E. Centre St. Atsi- 
szaukite in ‘‘ Saules’’ ofisą

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del vaikams.

W. D. BQCZKAUSKAS - CO.» 
MAHANOY CITY, PA.

Preke 15c

Vengk Dantų Negerovių
Naudokite Colgate’s

*
*7

Colgate’s yra toks dantų valytojas kuris valo 
teip gerai, kad tvirtus dantis lengvai turėti.

i**i * i i <►. ...

Jis į>raszalina priežasti dantų gedimo — taip 
pagelbėdamas užlaikyt dantis sveikais, 
sveiki dantis taip reikalinga prie grožės kaip 
gražios akis ir szvelna oda.

25c
Dideles Mieros

O

3 ui 70o.

• »

A*

t
♦

j

■i
ii

ii




