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ISZ AMERIKOS
ATRADO BANDITO

PASLĖPTA SKARBA.
Oregon City, Oregon.—Char

les Simpson kasdamas pamala 
po savo namu, užtiko auksiniu, 
sidabriniu ir anisinginiu pini
gu ir pora auksiniu auskarui 
iszdctu su deimantais.

Kunigas Kane dagirdes apie 
atradimu pinigu kalbėjo, buk 
(langeli metu atgalios, kada vie 
niYs isz jojo pažystmn kunigu 
mirė, pasako jam,
viedojo tūla žmogų, 
spaviedni iszpažino buk apvo
gė Iszpaitiszka bažnyczia

buk jis spa- 
kuris per

ge Iszpaitiszka bažnyczia l'ek- 
suosia ir paslėpė skarba czio- 
nais. Dabartės immu buk lai tas 
vagis paslėpė ta skarba.

KAD VISOS TOKIOS TAIP 
.PADARYTU.

Philadelphia. — Neiszmane- 
lo ir jauna pati Blairo Jordano, 
20 metu senumo, su kurie bu
vo vedos tiktai du menesius at
gal, atomo sau gyvastį per nu- 

.lordiene kanecz 
kad josios vyras 

mados 
už pas- 

> 
ant 

nesutiko o 
’*v‘v turėt kad ir

JOSIOS 
naujausios

sit ručini ma. 
užsispyrė, 
pirktu jai 
Forduka automobiliu 
kutintus pinigus kokius tureji
banke. Žinoma kad vvras 
lokio užsispyrimo 
motoro
reiklu mirti. — Ka<l visos kvai
liukes taip pa<larytu, tai vyrai 
butu laimingesni o mot eres ne
vestu in pagundinima kitus vy
rus su Hivo lusimanimais.

APGYNIME SAVO PACZIOS 
LIKOS NUDURTAS.

Pottstown, Pa.
Lloyd, 20 metu, nudure savo 
burding'bosi Antanu Borys, .38 
metu senumo ir dabartės guli 
ant mirtino patalo ligonbuteje.

Brolis Lloydo pabueziavo pa- 
czia Borvso ant vakaruszku ir 
tasai tam nuolatos iszkalbinejo 
apie tai. Lloyd negalėdamas 
ilginus dalaikyt tojo iszmet i lie
jimo savo burdinbosio, daro 
jam su peiliu in pilvą. Norints 
Lloyd paliego, 
suėmė ant rytojaus 
kalėjimo.

— Markus 
nudūrė

bet ji policija 
ir uždare

ŽMOGELIS APTURĖJO 
DAUG NELAIMIU TA 

DIENA ISZ JOJO 
PRIEŽASTIES.

Laningsburg, K. J. — Marti
nas Zeigler, pribūdamas in 
Amerika, atsivožė su savim se
na ziegori, kuri jam dovanojo 
jojo diedukas daugelis 
atgal, z i ego r is 

L3
In tai ant piet suskambėjo 

Korinis Zoigleris buvo 
nnneszes ziegori pas visus zie- 
gorninkus bet tiojei bijosi jojo 
dalypslet. Szlai kokios nelai
mes atsiliko Zeigleriui nuo to
sios dienos.

Jojo turtinga uoszve mirė no 
palikdama jam ne skatiko, tar
naite pabėgo su 'bernu, szeszi 
katūkai inpuole iii szulini ir 
nuskendo, karve atvedi*, 
nukus juodus kaip *mala, 
iszsisuko koja puldama in skie
pą, tvartas sndego ir daug ma
žesniu atsitikinrii patiko ji.

Dabartės Zoigleris nusiims 
ta nelaiminga ziegori in Vokie
tija del tūlo giminaiezio kurio 
baisiai neapkenezia ir tikisi, 
kad aplaikes taji ziegoriu nusi
suks sau sprandu.

GRYŽO NUO KAPINIU; AU
TOMOBILIUS SUSTOJO 
ANT BEGIU IN KURI 

TRENKE TRŪKIS.
pribūdamas

Petny ežioj 
< 
kart u.

motu 
ėjo gerai lyg 
Juniaus, ka-

1.3

dvv- 
pati

buvęs in miestą, užėjo in koteli

MOTINA PARDAVĖ 
DUKTERIE UŽ

50 DOLERIU.
Cedarville, Wis. —Mikas Bo

ca ir Petras Rvtel likos aresz- ♦
tnvotais per policija už pirki
mą 17 moth senumo Kelios (iros 
ko ir isziuntima josios in Ash
ville, N. J.

Katre G’resko, josios motina, 
užvedi* skumbi prieszais tuos 
rūkalius, tvirtindama, buk tie 
latrai taip nužemino josios 
dukters vardu priesz jaja, kad 
taip inirszo ant josios, kad par 
davė jiems. Abudu pas jaja bu
vo ant burdo ir mylėjosi in Nel
lie, o kad negalėjo josios pri- 
kulbyt idant su jeis iszkeliau- 
iu, apjuodino mergina priesz
motina. Policija isz Asbvilios 
iszsiunto visus tris atgal in 
Cedarville miestą.

KLAUSYKIT GERAI KA♦ f •i į * . *

KAIP PACZIOS.
— Rav Ed- «

MOTERES NE NORI DIRBTI 
KUKNIOJE.

Ne\v York. — Miesto darbi- 
ninkiszkam biure pareikalavo

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE” I 
JSZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA
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Isz Visu Szaliu
42 METAS

BAISI NAKTIS 
PAKELEVINGO.

Arthurs,Ky.— James Dru- 
hring, vargingas žmogelis pri-

f
kuri lankydavo tiktai vargingi 
ir valkatos ain ])ernakvojimo. 
Kuojas in paskiria kambarį, 
rado jau gulinti kita dranga, 
atsigulė szalia ir in trumpa lai
ka užmigo. Vidurnaktyje i už
girdo, kad kas tokis prie duru 
baladojasi. Manydamas, kad 
tai vagiai, pakrato gulinti 
idant ji paliudyt. Kada paczili
pinėjo gulinti, 
bot draugas nenepasijudino.

Ant 
žmonių, 
kad tai. buvo 
lovoja gulėjo, laukdamas gra- 
boriaus, o ypatos kurios norėjo 
ineiti in kambarį,’buvo tai gra- 
borins kuris atėjo idant nebasz- 
nika indeti in gra'ba, kurie ant 
riksmo Duhringo pabėgo, ma
nydami kad tai numirėlis atgi
jo. O ■ — Į——— ■'■■II
CENTAS PRIEŽASTE 

VAIKO MIRTIES.
Atlantic City, K. J.—Edwar- 

dukas Healey, 1(> menesiu senu
mo, ana diena nurijo centą ne 
tikėtai kada ji laike burnoja. 
Daktarai negalėjo jojo iszgaut 
kaip tik per operacija. Korinis 
padare dvi operacijas ant vai
ko bet cento negalėjo iszgaut ir 
vaikutis mirė.

Manydamas, 
pakrato

garsiai suriko

riksmo atbėgo daug 
kurie apreiszke jam, 

numirėlis, kuris

JUMS DAKTARAS 
PASAKO.

Dewalt, Pa.
mas ar gerai nesupratęs ka jdm 
daktaras kalbėjo, vietoje duoti 
serganeziai paežiai dvi pilules 
kas dvi valandas, tai Petrus 
sudaužė puse dožu kės piluliu ir 
padavė paežiai. Motoro tuojau* 
pavojingiau apsirgo ir in puse 
va lando* mirė.

Misiak apsivedė tik du me- 
i atgal ir sziadien isz gai- 
io ir savo khltes kone no- 

:or--

neliai at 
leucrio

----- pupaik

— Neklausyta;

Chicago. — Szeszi žmonys li
kos užmiiszti ir vienas sunkiai 
sužeistas automobilio nelaimė
jo, kai tarminis trūkis sudaužo 
pilna'žmonių Chevrolet auto 
mobili prie 111 gatves ir India
na Harbor Belt Line Railroad 
goložkolio netoli Cicero Ave., 
prąeitn san vai te.

Grupe Lietuviu
žmonių dviejuose aulomobi- 

liuosiu buvo nuvažiavę ant ka
piniu savo artimųjų kapus pa- 
puoszti ir geliu padėti. Gryž- 
tant 7 žmones važiavo viename 
automobilyj ir 6 žmones kitame 
kiek atitolinti viens nuo pirmo- 

Pirmame automobilyj szo- 
feriavo Kazvs (’icenas. Kiti bu
vo, Savickiu szeimvna isz ketu- 
riu žmonių irGruzinskiu szoi- 
myna isz dvieju žmoni u.

Vos tik užvažiavus ant gelež- 
kelio linijos tavorinis trūkis, 
kurs tuo momentu pasitaikė 

užvažiavo auto- 
ir isz septynių 

užmuszi* vietoje ir 
kiai sužeidė.

Užmuszti vra:
Kazvs Cicėnas, 

St. automobilio d re i veri s.
Juozas Gruzinskis,

• - «’ t * * * * *7

Magdalena Grtizinskiene,5.36.3 
Shields Aev., Juozo žmona.

Ona Savickiene, Gruzinskio 
sesuo, 4951 S. Halsted St., mo
tina trijų mergaieziu isz kuriu 
dvi — Emma Savickįute, .3 me
tu ir Olga. Savickiui e,

1 •) 
•)

JO-

Ci corn Ave

giminiu isz

moment u 
visiszkai arti, 
mPbili

tiri Tmvo’nklas

szeszis
viena sun-

.3847 AV. 66

keli me-

9 metu,

DAUGIAU įGAlLEJOSI 
PARSZELIO NE 

\ i
Hamilton,' ()bio.

mondson pribuvo ezionais isz 
Fairview idant atsedot bausme 
už padegimu namo. I’riesz už
du r\ ma ji kulujl,ne’ szorilas už
klaust* jojo už ka likos atvežtas 
in ezionais, ant ko Edmondson 

l'žfklgiau tvaria žmo- 
paezia. 

kad man paome 
, bot tasai 

man draugo ma

atsake; ‘‘
gili kuris pifvoge man

t
aivos

Nieko nesą kliu 
kali una nuo’g 
vagis pavogt’ 
no numylėta parszoli ir taip ant 
jo užpykau kad uždegiau jojo 
tvaria.”

I

ome raktus ir
jauto
d aini ji k ozo ja ii' 
savo draugus,

BANDITIAI UŽDARE 
POLICIJANTA KOZOJA.

Hazleton, Pa. — Trys bandi
tai alėja in policijos stoti, at- 

ginkla nuo polici-
Juozoi Mariuko, nždary- 

’ paliuosavo .3 
kurio buvo už

daryti už varymu munszaines, 
po tam iszpyszkejo isz miesto. 
Marinka radosi uždarytas per 
dvi valandas pakol ji užtiko po 
licijos vadas.

r—*“

PENKIOS DIENOS KALĖJI
MO UŽ NUGIRDINIMA 

mergaites.
Pitsburgb.

4.3 motu, likos 
penkių dienu už nugirdima 
vo penkių metu dukrele Alber- 
tūke,vynu tai|b 
pavojingai apsirgo, 
pranoszęvapii

- Jonas Szagas, 
nubaustas ant

su

kad mergaite 
Jojo pati 

pranesze.apie tai policijai, bet
pabi.go'ir slapsfOsi per 

dvyloka vahtndil pakol ji su
ome ir'n'ždare kalėjimo.

LIETUVYS UŽMUSZE 
a wvv* A MM TT VU Z""VAIKA SU BONKA.

Brockton, Mass.
L. Stoughton, 10 metu

— Everett 
vaikas

užmusztos, ir h’iitn Savickaite,j V(‘*nnl 111 J’^oobute jiuo 
11 metu,’sulaužyta ranka, koja 
ir nugara, 
Velsniomis žiniomis 
mirszta.

ir sumuszta galva, 
ir Butu

Likusieji szeszi, 
trume automobilyj, mate 
tragedija.

važiavo an- 
visa 

Pranas Raiszutis, 
Gruzinskienes pirmojo vyro su
nns savo akimis mate savo mo
tina mirsztant. — Kelaimes 
priežastis kaip naujausiai pa
tirta buvo ta, kad Cicėnas nors 
mate traukini atbėgant, 
galėjo automobilio nuo
nuvaryti, nes jo Chevrolet bu
vo tik keturiems žmonoms va
žiuoti ir nepajėgė 7 žmones isz- 
neszti per vėžės. ’Traukiny 
trenkęs in automobili,
ji gerus 6 blokus, kol pavyko ji 
sustabdvti.

Rūta Savickaite nugabenta 
in Little Company of Mary li
gonine. — N.

bet ne 
veži it

s
nuvilko

AMERIKAS KALBASI SU 
LENKIJA.

New York. — Praeita Sereda 
Lenkiszkas ministeris Kyiat- 
kovski isz Warszavo kalbėjosi

NELAIMES SU
EROPLANAIS.

Buffalo, N. Y. — Charlotta 
Myszovska, 20 motu likos už- 
muszta o josios drauge Pearl 
Venkofska ir lekiotojas Devlin Clarence Young Ameriko- 
mirtinai sužeistais per nukriti
mą erolano kuriame iszleke pir
ma karta.

Des Moines, Iowa. — Sze- 
szios ypatos likos sužeistos ka- 
JlA du ororilnmii sn*?dAiižo ore(M du oroplnmri snrtFdAdžo 
laiko p(*iMthtyniri ant fero.

. i ; ’ . -A----------------------------------

SZUO DALYDAVO 5 MU-
SZIUOSIA FRANOIJOJ.

4* Denny O’ 
prigulintis prie

niszku pramones sekretorium 
Washingtone per telefoną, ku
ris siuntė savo gerus velinimus 
ant pasekmingo atplafikimo in 
Amerika pirmutinio tavorinio 
laivo “Polonia”. Buvo tai pir
mutinis susikalbėjimas su Len-

kuria pagal po-kirozio Oionkh,# 
licijos ir liudininku paleidęs 
Antanas Sutkus, 
žiaus.

'Sutkus aresztuotas ir paso
dintas in kalėjimą be kaucijos. 
•Jis kaltinamas vaiko iįžniuszi- 
me.

Policija sako, kad būrys vai
ku žaidė prie Ashland ulyczios 
ant szaszlavvno. Arti ju rinke 
vvortesnins daiktus nuo szasz
lavvno Ant. Sutkus ir Ant Bea- • •

40 met u am-

kus (?). Vaikai pradėjo juodu 
erzinti. Sutkus supykęs palei
dęs bunka ir pataikos vaikui in 
galva ir tas ant vietos krites 
be žado.

Kada vaikas susmuko, Sut
kus, policija sako, pabėgės in 
krūmus ir pasislopes tuszczia- 
mo namo, kur už valandos poli
cija radus aresztavo. 
(?) sulaikytas kaipo 
liudininkas.

Beakus 
svarbus

Eikliom, Wis. — 
Keefe” szuo, 
seržanto Da n O’Keefe, kuris ji 
atsivožė po Kvietinei karei in 
Amerika, dalybavo penkiuosia 
musziuosia su .32 d vizija ir bu
vo seniausias^ kariszkas szuo 
•Ameriko pastipo tina: dienu r ir 
buvo palaidotas kariszkai.

k i ja pėr telefoną.

TĖVAS IR DUKTERS ŽUVO 
LIEPSNOJE.

Pennsgrove, N. J. — Salva
dore Marteli, 47 metu ir jojo 15 
motu duktė, žuvo deganeziam 
name o užtina pavojingai su- 
žeista o deszimts vaiku likos 
.isz^oUbetais per vyresnius vai
kus isz kuriu keturi gaiih šimtui
* * Y / I » f

žeistw o deszimts vaiku likos

kįąi apdegu. ■.•u O Ui i

160 tarnaieziu ir kukorku kuk 
nesia, kuriu žmonys jeszkojo 
ant larnysezin, bet 200 bedar
biu moterių nepriėmė no vieno 
isz t uju darbu, užrieto nosis ir 
nuėjo namo. Moteres ir mergi
nos jeszkanczios kancelariju 
(ofisu darbu) paniekino įno
rius dai'bus, kurie yra apmoka
mi po 80 doleriu ant menesio už 
virimą ir gaspadinavima 
mu. Su vyrais buvo kitaip,
prie langelio stovėjo 1,600 vyru 

bet

nu
neš

kurie jeszkojo darbu, 
szimlas buvo priimtu.

I i k

PARAGAVO TO, KA 
PACZIULIAI DUODAVO.

— InsidojasShamokin, Pa.
sau in pakaušti, kad jojo pati 
nori Imti “bosu” namie, Hen- 
rikis Ku'blick, alėjas namo pra
dėjo parodinei savo “galybių” 
per supliekima savo prisiegeles 
skaudžiai. Moterį* 
skaudžius ypatus kiek 
bet ant galo nubodo jai toksai 
pasielgimas ir kaip nepradės 
aptaisinet savo vyruką, kad 
lasai net nusirito po stalu ir 
prideczko jam kimia ne nukan
do pirszlo. Da to nebuvo gana. 
Pacziule apskundė savo prisie- 
geli ir dabar mausto Sunbury 
kalėjime, kas pasidaro jojo pa- 
cziuliai, kad taip staigai persi
ėmė kariszkn bud u. 
taip privalo padaryti.

. .... ................... ♦..............
♦ '

/. ... • , . - Mh

POLICIJA SUGAVO
BANDITĄ KRAKAUSKA.
Waterbury, Conn. — Pereita 

savaite Naugatucko policija 
sugavo jauna Lietuvi banditą,

bosu

paneszc 
galėjo,

stalu

Visos

BANDYMAS SU LEKU, 
SZUKOMIS IR STIKLU

'Patrinkite vilnoniu rubu le
ko, lazdele arba gutaperezines 
szukas ir priartinkil juos prie 
kamoliuku arba gabalėliu po
pierio: tuos popierėlius patrin
tas daiktas prisitrauks 
prie saves laikys.

Gana smagiai pat rinki t szil
ku arba oda lempos stiklą arba 

j if taipogi ka-

intape rožines

ir ilgai

stikline Izdel’e: 
moliukus prisitrauks. •

Vakare tamso j pat rinkit vil
noniu rnbn leko lazdele ir, lai- 
kdami ja vienojo rankoje, 
tinkil prie trinto leko galelio 
sulenkta sąnaryje kitos rankos 
pirszta. Kai 
leko, isz leko traszkodama isz- 
szoks mažute kibirksztis.

ar-

pirsztasibns arti

BANDYMAS SU
POPIERIO LAPU

MILTELIAI
ISZ LAVONO

SUMALĖ KAULUS IDANT 
UŽRAGANAUT JAUNIKI 

ANT APSIVEDIMO SU 
MERGINA.

U Z ISZVOgl-

numirėlio isz kapo naktiosĮnakties

gyvenanti
idant da-

apsipa-

kad vienatiniu budn vra 
Cžmokejo sze- 

ku- 
idant

neseniai

4 <

ta.
kūleliu isz lavono sumalė
milteliu ir pradėjo
< L

liais isz žmogiszkn kaulu
'bronziniu

Marionette Sarrat-

Keapoluis, Italija. — Augsz- 
cziausias sūdąs ezionais nubau
dė szeszias moteres ant aszt uo
li iii motu kalenimo 
m a
laike.

Amitla Sardona, 
Messinoje, užsispyrė 
žiu rot ojas goložkolio,
eziuotu su josios dukteria. Ku
ta re, 
ji apraganauti, 
szioms senoms inoterems,
rios novos'buvo raganos, 
iszvogtu isz kapiniu 
mirusi žmogų.

Lavonu nunesze pas garsinga 
ragana”

Toji iszsirinkus keliolika 
ant 

daryti •r

Su milto-
su- 

maisze 'bronziniu skiedrelių, 
nuskustu nuo kaimiszkos baž- 

kuriu pampino 
gera

ir 
meiles apdarus”.

nyczios varpo, 
vietinis zakristijonas už 
užmokėsi i.

Keli kaimynai perimti aky-
vumu pasielgimu moterių ir ra- 

pri- 
p ra

upio tai policijai kuri 
suėmė

ganos, stovėjo po langu ir 
žiūrinėjo tiems burtams;
nesze
kaltininkes tuojaus
uždare kalėjime.

ir

PRISIPAŽINOVIENUOLS 
SUVILIOJAS DRAUGO

W _ _ . 41

ŽMONA.
Cape ’Town, Pietų Afrika. — 

Sziomis dienomis pilietis Ro
bertas Wigmore kreipėsi in 
leisimi, praszydamas iszsisky- 
rimo su savo žmona. Jis kalti
na žmona del turėjimo imtynių 
reikalu su Marijonu vienuoliu, 
•lamesu O’Malley, 
draugu.

’reisine 
prisipažino kaltas, 
ke, kad meile tarp jo ir 
more žmonos prasidėjus viena
me piknike. Vėliau, sąžines 
graužiamas,

jo paties

•* 

vienuolis

BAISUS LIKIMAS
* ■' 4*

KANKINIMAS ŽMONIŲ SO.
LOVECKE. ISZGEDIMAS 
MOTERIŲ, MILIJONAS 

KATORGOSE.

Cliieagos Tribune

Helsinkis, Suomija.,—I’riesz 
keletą dienu in Helsinki a try- 
ko vienas bilves Petrogrado 
karo-medicinos mokvklos siu- 
(lentas, pabėgės isz Soloverko 
katorgos.
korespondentui, Johnni Stelle 
pabėgėlis pasipasakojo, kad jis 
nepriklausąs no kokios politi
nes partijos, bet praeitu metu 
birželio menesi jis buvęs apkal
tintas kaip kontrevoliueinin- 
kas, ir be jokio teismo, Czeks 
pjitvaikymu, iszsiustas in SoL 
ovecko salas.

Tribune korespondentas sa
ko. kad jis negalįs pabėgėlio 
pavardes 
gimines 
žinoma, j 
bolszevikn (’zekos nukonteti.

Pasek to pabėgėli, Solovecko 
salose, kurios yra Baltojoj ju
roj, szjiltuose Rusijos žiemiuo
se, sziadie yra apie 250 tukstnn- 
eziu tremtiniu, o visuose žie
miu kalėjimuose ir koncentra
cijos punktuose — apie viena* 
milijonas aszmenu.

Del begalo sunkaus 
biauriu sanitariniu sulygti ir 
blogo b<* nepakankamo maisto 
tarp tremtiniu visados siauezia 
invairios ligs, ypaeziai szilti- 
nes, džiova ir szorbutas. Vien 
per jiaskutinius metus iszmir? 
apie 60 o/o viso tremtiniu gj- 
ventoju skaiezius.

Del to tacziau ju
Solovecko n<*sumaž(»jo, nes niw 
latos atvyksta naujos politiniu 

kriminaliniu nusikaltėliu 
partijos

skelbti, kadangi 
teb<»ra Rusijoji* 

galėtu skandžiai
ir, 

nuo

darbo,
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Medicinos pagalbos 

tremtiniai negauna.
Czekistu elgęsis su tremtini

ais vra tiesiai.žvoriszkas.
sara jie bandžai tremtinius pri- 

Tai biau- 
nes

Va-

riszimu prie medžiu, 
riausias baudimo būdas.
per keletą valandų baudžiama
sis paliekamas uodams kast.’. 
Žiemaczekistai baudžia tri*mt<- 
nius, laikydami juos pusplikius 
kieme per dideli szalti.

Tarp tremtiniu yra apie 20
O’Malley procentą moterų. Visps’jos lai

komos atskiroj stovykloj. Jos.Jis pasisa-
Wig- turi plauti grindis ir dirbti ki-

U

1*

Paimkite balto popierio lupa, 
gerai ji iszdžiovinkito ir pakai
tinkite prie krosnies, paskinti 
padekite ant sauso skobnio ir 
patrinkite guma (rezlna), Ve
dant ja nuo vieno lapo kraszto 
prie antro (jei nėra dideles gu-

Vėliau, 
jis pats prisipaži

nęs savo draugui, kad jo žmona 
suviliojęs.

NUKRYŽIAVOTAS UŽ NU- 
ŽUDINIMA MOTERIŲ.

Londonas. — 
aplaike telegramus isz Moga-
doro, Morokos, buk tonais ko-

tokius purviniausius ir sunkiu* 
darbus. Czekistai elgiasi su Jo 
mis dar biauriam ir niekszisz- 
kiau, ne kaip su vyrais. Iszge. 
dinimas moteriszkes — papras
tas reiszkinys. Kai moteriszke 
patampa neszczia, czekistai isz 
si veda ja in nuszka ir nugalabi-

Taukraszcziai ja, tuo pretekstu, kad, girdi, 
4 L/iL.i 1 «t >% » I j * » va L. iivi ■ i ’

mos, galima trinti gerai isz- kis tai sziauczius vadinamas
džiovintu rubu szepeeziu arba 
ir delnu.) Tol trinkite, kol po- 
pieris prie skdbnio prisiglaus, 

jus paskiau imsite

iii.

Petru Krakausku, kuris su ki
lu jaunu vagilium buvo pavogė 
automobiliu. Lekiant jiems isz 
Naugatucko, adtomobilius ap
sivertė ant kelio ir vienas geros 
szirdies žmogus, važiuodamas 
pro szali, sustojo ir pasisiūlė 
jiems padėti nelaimėj. Vietoj 
priimti pagelba, Krukauskas, 
iszsitrauke revolveri ir liepe 
jam neszt is po velniais, nes ki- 

ji« pavaiszinsias ji szvinu. 
Žmogus Kuglnude ausis ir pasi
leido in Nauguatucka, kur jis 
pranesze apie tai policijai. Po
licija tuojaus tuojaus nuvyko 
ton vietoji ir Krukauskas buvo

Jei jus paskiau imsite nuo 
skobnio pleszti popieri, tįu įse
gi rsite silpna traszkejima, 
kai priartysite pirszja prie vi
durio lapo, tai net ir diena pa
matysite ki'birkszti.

o

Isz szitu bandymu matome 
kad trinant smalotus daiktus 
vilnoniu rubu, stiklą szilku ar
ba oda, popieri guma arba szę-

Ma.sul‘iero isz miestelio Feres, 
likos nukryžiavotas per minia 
inirszusiu gyventoju už nužu- 
diniina 2.3 moterių ir merginu, 
kuriu kūnai likos užkasti skie
po jojo dirbtuvėje.

Tasai rakalis nudavįnejo ste
buklinga daktaru pas kuri mo
toras ateidavo gydintis po tam 
dingdavo nežinia kur.

ir Ii epe

pęcziu — tuose daiktuose atsi
randa ypatinga pajėga. Kas ji ?
— Tai elektra.

boba bandė pabėgti.

RADO NAUJUS PLOTUS 
DEIMANTU.

Cape Town, Afrika. — Dide
li plotai žemes likos atrasti, bu
riuosią rado puikius deimantus 
art i moja Komaggas. Nuo kokio 
tai laiko nigeriai surasdavo di
delius ir brangius akmenius 
kas atkreipė valdžios atyda ir 
tuojaus laja žeme konfiskavo.

BANDYMAS SU KATE
i 1 ’ ifji , L’ ’ll ■

Žaidžiant/, su kate, galime 
matyti ir jausti elektra. Reikė,

J
iiiifi

Žmogus suglaudę ausis ir pasi- 1 • 1 • •* L A 1 1 ••

suimtas. Jis nenorėjo geruoju
positluoti, todėl policija pitseti- 
uai ji apdaužo lazdomis.

I *
’ ■ , 'z ■ ■ ■ ’ |J:
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NAUJA GASPADINE

Na kaip ten Mary einasi tau 
ant farmos ? Ar (lesios visatos T 
— paklausė josios pažinstnmn.

O teip, džiaugi uosiu. 
Lyg sziol du vieno senį kiaiL

-

■
szinio no pądejo. t «

DIDELI KARSZOZIAI 
. , ANGLIJOJ; DAUG

ŽMONIŲ MIĘE. kad tiktai kates plaukai butu
* « •• 1 •A I J *

— Praeita sanvaitoLondon.
po visa Anglija vieszpatavo di
deli karszeziai nuo kuriu lyg 
sziol mirė 82 ypatos, fabri- 

nes darbi
ninkai nuo karszczio krinta 

kareiviai laiko 
musztro apalpo. Szlmtai žmo- a ’* « a. _

kai likos uždaryti,

kaip muses,

sausi. Paiimkite kate ir mei
linkite. Paskui lengvai glosty
kite jos nugara deszine ranka 
nuo galvos iki uodegos. Ran
koje pajausite darymus. O jei 
bandysite tamsoje ir paglosty- 
site kate priesz plaukus, Ui 
išgirsite traszkejima ir paste
bėsite kibirksztis. . Su juodaniu apsirgo nuo karszczio. To

kiu kameziu žmonys wqmmęr. kate bandymras esti pą^ekmin-

4

111

'I na nuo užimto metu.
■ I

goslus.
fc.
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Kas Girdėt
Tiejci, kurio aplaike paragi

nimus užmokėti už “Saule” 
tegul ncužnnirszta prisiunsti, 
nes kitaip laikrasztis bus sulai
kytas. D

Turbut žmonys kitiem lai
mes linkėdami, niekad gero ne 
linki, jai tankiausia kalba “ vė
linu tau szimta stubu ir szimta 
maiszu pinigu!0 — Argi nebū
tu geresnis linkėjimas kad kal
bėtu: 44
dines namuos!a7” 
nai tas daugeliui yra pagedau
jamu daigtu. O, kad motinos 
linkėtu tos laimes vyrams, isz- 
ti kro

vėlinu tu u geros gaspa- 
Noabejoti-

tinDidele žuvis permusza 
kln, maža žuvele insipainioja. 
— Panasziai dedasi ir su žmo
nėmis. Turcziai iszsikivinklio- 
ja isz visokiu painiu o vargin
gas žmogelis bile t inkle ja įn
oringa ten ir lieka.

volinimai iszsipildytu... 
Juk pinigai laiminga žmogų ne 
padaro, ypatingai, jaigu szei- 
mynoje pildosi priežodis: 44Bo
ba isz kamaros daugiau žiurste 
isznesz, negu vyras ii* kieti su
vežimu privesz

Ar dideliai mokintas ir nie
ko nemokinlas, vis bus vadin
tas žmogus. T * 
kiniu, bet kas isz nekuriu

jay, kiniu, jaigu sveiko proto neturi 
augšto kaip szuo ant muilo, tiktai tiek, kiek pas višta pe-

Jaigu Airiszis gero nevelina 
Lietuviams tai ne dyvai, bet 
jaigu susini risziaves Lietu vys, 
tai yra tikras Judoszius, 
ant savo tautiecziu žiuritautiecziu

ba
rurimo daug mo- 

mo-

Lietuviai su tokiais renegatais 
neturi sėbrauti ir jokio reikalo 
nu jais neturėti. Tokiu Lietu- 
viszkn žaliablekin randasi kož- 
nam mieste.

Turimo tokiu žmonių, kad su 
tavim prieteliszkai gyvena, o 
bet po tavim duobeles kasa. To- 
kis iszrodantis ant prieteliaus, 
žmogui in akis nežiūri, ba lat- 
riszkas mislis turi. O jaigu da 
kam gerai vedasi, tai szaukszte 
vandens paskandytu ir viso
kius latrisžkus budus naudoja 
kad tiktai inkast.

Szia gadyne tas neužsilaiko, 
praktikuojasi kožnaine

luornia — in akis aniuolas, o už 
akiu velnias.

o tas

pikti, tai

i 4

Kad žmonys yra 
apie tai visi žinome.

Nuo žmonių turime labai 
daug nukensti tankiai nekaltai 
ir turime nuolatos klaustis: 

isz kokios priežasties turime
konst i ir už ka mus kiti perse
kioja ir 1.1.” 
su gyvenimo pereina nuolati
nėje kovoje su inpratimais i. 
budais žmonių kad net kantry
bes pritrūksta — o bet turime 
savo didžiausius prieszus my
lėti ir pildyti Dievo prisaky
mus. 44Mylėsi artyrna savo, kai
po pats save” idant mes patys 
užsipelnytiimem ant meiles ki
tu.

Randasi

PIENININKYSTES
UKININKIAVIMAS

PRADETO.IAMS
Pieninikysto yra pilno meto 

užsiėmimas. Duoda užtektinai 
dai'bo visiems sezonams. Pini- 

ir tankiai

h

skamba,

<i,, iipiiiiHiVl

Marija ^aszjaicziu
A rtfri įnirti niaAprūpintoja
..•.puiM. '■ mm

— no K“''
mirti, mamyte nluvno mieliau-

. - _ _ , .. |i —i' * * a

, ' 4 4 L/

sioji ? Ka iwz darysiu, kaip no
'bus kam manės įpyloti, manimi 
rupintiešf *

— Sūneli mielinusias! Vieš
pats Dievus rūpinasi mumis,, o 
vargszams naszliiicziam (sira-

rupinties?

toms) duoda geriausia motina 

apsireiszkusii 
vienai vargingai mergaitei. 
Varguoleli tu mano Karoliuti, 
eini vos asztuntus metus h’ ma
nes netekes negalėsi dar pats 
savo pragyvenimui užsidirbti. 
Todėl kreipkis in Szvenczi a il
siąją Liurdo Panele ir atmink, 
kad asz esu tae pa vedus szveri- 
tni ir galingai Jos prieglobai.

— Bet kur asz Jos jeszko-

Szencziausiaja Panele Marija 
kuri Liurdo v ra 

vargingai

rekle. Randasi czionais dau
giausia nedamokintu arba 
dakeptu ” 
prie mokintu 
ginusia visuomenei kenkė.

Kožnas žmogus turi prigim
ta iszminti ir tiktai 
prigimta iszminczia, 
laiko atsakanti mokslą, buna 
žmogum ir naudingu del visuo
menes. Isz auksines rudos, kaip 
per agni pertarpini, turi savo 
verte, o isz geležines rudos, 
niekad aukso negali padaryti, 
tiktai geleži. Bile geležini daig
ia gali paauksuot, 
geležis ir tiek. V. J

Ant mokslo nereikia paisyt, 
tiktai reikia iszminti taisvt. 4?

“ ne
priekabu 

tokie tai dali
kurie turi

,

toki s su 
jaigu ap-

bet vis bus

Rusijos žmones pradėjo ne
imti Bolszeviku popieriniu rub 
liu, nesibijosi, kad jie .gali nu
smukti taip kaip caro “bu- 
maszkos”.
nors žmonos reikalauja 
arba sidabro, (lave aukso tuo
ju us ji slopia,
nigus stengiasi kuo groieziau- 
sia iszleisti. Toks pasielgimas,

caro 
Parduodami 

aukso
ka

o pipetinius pi-
Ne karta puse mu-

lr žinoma, kenkia valstybes fin-

Su užstojimu civilizacijos, rei
kalavimai vyru kas kiszasi 
iszsilavinimo juju svetimtau- 
cziu paežiu yra kas karias di
desnis. Deltogi tėvai privalo 
rūpintis kad juju duktė kanuo- 
geriausia butu iszlavinta o 
tuom užtikrins del j-uju’geres
ne ateitis.

— Lėtumas ir dorvbe v ra 
visada dideliu pagyriu mergi
nos ir tokios geresni vyra gau
na. Bet mergina ne del apsivy- 
riavimo privalo būti dora 
del paezios dorybes.

— Mergina nepaisenti ge
ros rodos senesniu ir dusieku- 
siu žmonių, gailesni lengvamis- 
lybes savo kada jau bus per 
volai.

nes

Ant svieto randasi vienas 
sztama.s darbininku kurie ma
žai kada straikuoja ir pasi
skundžia. Atsikėlė jioje penkta 
valanda isz ryto o eina gult de
šimta arba ir dvylekta valan
da naktyja; dirlia be paliovos, 
o aplaiko už svo darba tiktai 
apsiredima ir maista; supran
ta visas szakas czedinimo ir 
darbo, nuo finansu lyg virimui 
maisto; norints turi dideles at
sakomybes, nepailsta, nesi
skundžia ant rupeseziu ir kitu 
ergeliu, o bet niekad nepasike- 
lineja ir negali susivienyti in 
drauguve ant apgyinimo savo. 
Ne laike ligos netari pasilsio. 
Poetai neiszgiria juju darbus 
ir darbszavima. M i r sz t a su jun
gu ant kaklo, o juju vietas tuo
jau* kiti užima. ’

Skaitytojau, tiojo “novalnin- 
kai”, tai yra moteres anglcka- 
siu ir daitbininkuf

nepailsta,

Yra prijoažysta, kad paveiz- 
dinga gaspadine namuosia, tai 
daugiau raiszlu negu vežimas

J.: t___pinigu.
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Szvencziausioji . Liurdo
- - - -- -- ->

| MM*

šaukia nelaimingoji motina.— 
Ka asz veiksiu nelaiminga !Ko- 
kiuM apžadus tunu daryti Die
vui, kad tik ’iszpraszycziau sa
vo vaikeliu sveikata ? Viską 
iszpildysiu, 
Szvencziausioji Panele!

Bet visi praszymai ir maldos 
nieko nepadėjo. Giltine isztic- 
se savo dalgi ir pakirtosvaiko 
gyvybe.

Negalima neaprnszyti moli
enos .skausmo: Buvo sziou smū
giu tarytum sulaužyta. Jokie 
paguodos žadžiai negalėjo nu
raminti sopulingos jos szirdies 
ir perskaudu jai buvo gyventi

M

f A41 /
Mažas UHszlaitis užaugo di

deliu vyru, szirdipgai pamilo 
nauja savo motina ir dabar yra 
laibai naudingas žmogų*.

Tokiu bud u Szvencziausioji 
Liurdo Panele išklausė abieju 
motinu. Toji poniu rado paguo
da, padarius Krikiszczionisziko 
gailestingumo darba,

pavarde: f iPanole, naujoji tmano imoHntir 
ateinu naktis, q be Tav.ę pagel- 
bo« plakusiu iš bado ir szal- 
Czio susimilk ant manės ir gel
bėk mane!

— Nepražūsi, mielas, 
keli, — suskambėjo ta pat va
landėle koks malonus balsas.— 
Eikszen sii manim!

Geroji Katre stovojo priesz 
DUKtebusi vaiika. s - 
' “TV. O,—r snszuko, 
Szvencaiausioji Liunlo Panele 
atsiunezia tave manos gelbėti! ‘ 

Tarnaite paemc vaiku, paso
dino ji szalia vežejo ir inspau- 
de jam in ranka gabalėli duo
nos, kuri vaikas godžiaij,emc 
valgyti. \ t

— Szviesioji poniute, 
gelbėjai Tamsta vaikui gyvy
be!— tarė isztikimoji tarnaite, 
kroipdamosi in savo poniai

Mirusiojo Enrikclio paveiks
las vėl stojo ponios atmintyje. 
Jai rodosi, kad jos sūnelis, isz 
kito pasaulio dėkoju uz pri
glaudimą naszlaiczio., Viduri
nis koks balsas, 
kalbėjo:

— Mamyte, visi maži ir 
apleisti naszlaicziai — tai ma
no broleliai. t <

Tylu ir t uszczia buvo senoje 
pilyje, 
liedavo vaiku balseliai. Ponia 
i n važiavusi in L 
drebėjo isz skausmo, 
mylimiausioji vaikeliai tebeil- 
sejosi kapuose, kas-gi dar gale-

- jo ja riszti su gyvenimu !
Ant rytojaus anksti ji nuėjo 

iri piliės koplytėlė.
— Dieve mano! — meldėsi, 

— suteik man tvirtybes ir stip
rybes! -Szvencziausioji Panelei 
kuri esi apsireiszkus Liurde, 

esu nuolankiausia Tavo 
tarnaite, daryk su manim ka 
tinkama, pakreipk mane pagal 
savo valios.

Katre buvo maeziusi savo 
ponia einant in koplyczele, ži
nodama gi gera jos szirdi, grei
tai siljeszkojo Karoliuku ir taip 
pat nusivedė ji in koplytėlė. 
Ponia tirptelejo iszvydus inei- 
nant vaiku.

— /Vėl'fas-vaikisztis,— ta
re sau. — Regint szis vaikas 
szirdis man plyszta. — Ir nusi
kreipė galva in kita puse.

Tuo tarpu Katre liepe vaikui 
atsiklaupti.

— Ar moki melstis?
— Moku. Mano mamyte lie- 

kad priėjusi prie jo paklauso:P);<' raan Aas(l,en kalbėti pote- 
--- Ka ežia veiki, vaikeli?!
— Esu ta i p n u varges, kad 

nebegaliu paeiti. Nuo ryto esu 
nevalgęs, o ėjau visa diena. į

— Kur-gi eini?
— Mano mamyte numirė, 

niekas manes nepriglaudžia,tai 
einu in Lijonu miestą, kad per 
Szvoncziausios Liurdo Paneles 
pagelba patekeziau in naszlai- 
cziu namus.—

Ponia pasižiurėjo in vaika iri vol mokiesi. , .
atsiminė savo sūneli. Į — Kai mamyte dar buvo

— Kas man darbo svetimi gyva meldžiau Vioszpati.Dievą 
vaikai? tarė pati sau ir, iszsi- kad duotu jai ilgai gyyejrpma, 
omu8 isz makstoliu pinigą, nu- bot dabar jei nubirus, pęaszau

Panele, teikis ji gelbėti

kius apžadus turiu daryti Die

ti k gelbėk • • 
,1b

gai roguliariszkai 
inplaukia ir jeigu biznis tinka
mai vestas aprūpina began- 
czias iszlaidas, finansuoja ir 
kitus ukes dai’bus, ir dar pieni- 
ninkavimo ūkininkas gali tau
pyti pinigu.

Tas viskas puikiai
visvien ūkininkas turi suprasti, 
kad reikalavimai yra labai 
varžinjgi nes reikia visa bizni 
pilnai ir iszmintingai iszdesty- 
ii. Ūkininkas privalo turėti pa
linkima prie to darbo, turi at
likti mažiausius darbelius, turi 
pats dirbti ilgas valandas.

Daug ūkininku nenori užsi- Į siu ? Ar ji tebegyvena Liurdo 
I imti pienininkyste todėl, kad 
turi dirbti 365 dienas in motus 
nes pienius 
szveneziu.

Vasaros laiku pieniui 
rupi karves bet javu augini
mas. Pienius turi szerti ir melž
ti jo karves,prižiūrėti tvartus 
ir viską ir kasdien apsidirbti su 
jo produktais. Nes jo tie pro
duktai greitai sugenda. Ir pa
ežiu laiku ukes kiti darbai turi 
būti atlikti. Dienos neiszpasa- 
kytai ilgos.

Beveik visus pieno produk
tus suvartotus Suv. Valstijose 
sziadio pristato 22,000,000 kar
vių ant ukiu szioje szalyje. Ir 
kasmet žmones dauginus rei
kalauja sziu produktu. Prista
tyti reikalaujama dali ūkinin
kai kreipia atyda ne in dau
ginus karvių, bet kad kiekvie-

I na karve dauginus pieno duo-
“ Mažiaus, bet geresniu kar-

neužlaiko jokiu

netik

rai

tai

*

tu.
viu.

i, o Karo
liukui gausiai atlygino naszl/ii-

oloja ?
— Ne, vaikeli, ji yra sugry

žus in dangti ir ne gali Josima-

toje vietoje, kur Ji) isztiko ken
tėjimu. Todėl pasiryžo kuogrei- 
oziausiai gryžti iii tėvo pili, 
kur laimingai buvo praleidus 
savo jaunuomenes metus.

Kelias in teviszkc vede 
augsztus, staezius kalnus ir bu
vo laibai vingiuotas. Saule jau 
buvo ant laidos, kuomet toji 
ponia privažiavo paskutini kal
neli, kuris donge nuo jos akiu

pro

tyli, ’bot girdi musu maldas, (evo įvaru. Tszlipo ji isz kario-
kadtai-gi ir mano praszyma, 

paimtu tave in savo motinisz- 
ka priegloba. Karoliuti mano, 
— kalbėjo vargsze moteriszke 
glausdama prie szirdies

tos, kad drauge su savo isztiki- 
ma tarnaite Katre galėtu pa
kvėpuoti szviežu, tyru kalnu 

»|oru ir pesezia užkopė ant kai
šu vo

tyru

isz-

.Jai rodosi, kad jos sunelia iszi . . - - "* A j- 1 * *

tarytum jai

sūneli, — prižadėk man, kad ta | [cv 
Szveneziausiaja Panele visuo-

nelio. Isz jo virszunes pamate 
„70 pili, 
augsztais žaliais medžiais, ir

apsiausta klonyje

mot mylėsi ir mylėsi Ja dau- liūdnomis akimis apmoto myli-
giau, negu mane.

Verkdamas apsikabino 
kas motinos 'kaklu.

ma vieta, kur jaunuomoneje 
vai- i

Neturime ežia kaime gi- niu nuraminti.

buvo tiek laimes patyrusi ir 
kur dabar skubėjo savo skaus-

svetimi žmones galminiu,
sziurkszcziai elgsis su tavim, 
nes ežia ne i
Kai asz numirsiu, nueik in Li
jono miestą. Man pasakota, 
kad ten žmonos gaili nelaimin-Į pane|e

mėgsta varguoliu. pati Aniolas

Man

” ■ t

Tuotarpu suskambėjo 
pas szaukdama-s kalbėti

toli nunesze jo garsa. 
Szvencziausioji 
. — meldėsi ponia

var- 
“ Viesz 

o kalnu aidas

Liurdo
I I lUlUlU) ’ 111V AV4.VT7A ““

gu, kad ten esą mimai, kuriose (ciki.s .mane pakreipti taip kad
auklėja mažus

k

nelnimiugiw vinaane pildyczimi Tavo valia.
naszlaiczius, kuriuos Dievo Mo ga liepsi man daryti, viską isz-
tina t ne jiems atsiunezia. Tavo

Ukininkas turi apsvarstyti ir naujoji Motina, be abejo, padės Tavo tarnaite.
pildysiu, kaipo isztikimiausia

asz

cziu Motina už dideli' Joja pasi
tikę ji mn.
— — ............. ...——. n. > , .. . -»*i—

J.1..- -.-T-------- --- ■ , ....

Dr. T.J.Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 

Dentistas Mahanojuje.
Ant Antro Floro Kline Sztoro
19 W. Centre St., Mekeno/ City

ti ke j ima.

W. TRASKAUSKAS 
LIETUVI S ZKAS ’ CRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t.
603 W. Mahanoy Avė. Mah. City
——..........   w - ■ 1 ...............

kurioje pirmiau skam- 

pilies kiemą, 
Visi jos

Ant J. Sakalauskas 
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872)
331 W.CentreSt. Shenandoeh, Pe.

Nuliudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa- 
laidojima atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.
• Isz Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimts 
minutu. Bell Telefonas 872maeziusi

ansams, ir Bolszeviki jau pra
dėjo szaudyt tuos žmones, ku
lio atsisako imti popierinius 
rublius. Žinios sako, kad Kije
ve pereita savaite buvo suszau- 
dyti 4 pirkliai už toki nusidėji
mą. Daug žmoni u esą suimta 
Maskvoje, 
miestuose, ir vis del to, kad jie 
nenorėjo imti popieriniu pini- 
gu.

Vėliausios žinios isz Rusijos 
sako, kad Komunistai pradėjo 
krėsti žmonių namus ir net ki- 
szenius, jeszkodauni sidabriniu 
ir auksiniu pinigu. Rasta auk
są ir sidabrą komunistai kon
fiskuoja ir savininkus areš
tuoja. Tokios “ab’lavos” ant 
aukso ir sidatbro daromo resto
ranuose, krautuvėse ir net ant 
ulycziu praeiviai buna sulaiko
mi ir ju kiszeniai krecziami.

popierinius

esą
Odesoje ir kituose

savininkus i 
“ab’lavos
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T1KR1AUSES KABALAS
Arba AUPatlaRcate Atel- 
tiM. Bu pagelta kazlrom. Pagal 
Chaltalszko, Paritozku, Graiklacku. 
AntelukB Ir C!gont»ku burtlnlku. 
iMgaldlneJloiM te tabalo yra labai 
leagvaa ir kiokrteaam gali buti,ra- 
prattec >

MORAUSZKA KABALA 
ItUv ImM» taaow aWK. an

THUUAUSIA BURYKLA
Budoje Clgonka !•> Egipte Eubtea 
Bulve. Del yyru ir moterp.

VISOS TJtlS KNYGUTES 
TIKTAI Ut . '................

Prisiūkite mumis >fa. Oeuite 
vises tris knygutes 
Pinigu gulite slut

W. D. BOdZKOWBKVCO.
MAMANOY CITY PA

i Mr Moste, 
aluatl

kitus faktorius szioje ukinin- 
ksyteje. Pirmas yra kur par
duoti produktus, ar ūke tinka
ma pienininkystei, ir 

tinkamas

tau tenai patekti.
Vargszc ligone nuleido gal-

1 I • 1 ' . . * ' * a

Tarp puikiu medžiu pakelėje 
stovėjo stovyla Szvoncziausios 
Linrdo Pa'neles, priesz kuria neva ant priegalvio, 

ar gali Į didžiai ftijyąęgu^ ~ir apsilpus 
pastatyti tinkamas trięlniK,*’ 
tvartus, visus reikalingus isz-1sugražinti jai

karta silpnu balsu .ji.prakalbe-Į vflilu;;
nios Enrikaiio metu, 
blyszkes,
kės. Ponia pasimeldus ketino 
eiti važiuot, bet vaikas pasiro
dė jai esąs taip nelaimingas,

trip,Inns

Ta viską gerai ap-

Karolipko mciluęuis

i^es jautėsi
’|laimingoji motina puolė ant ke

liu. '
Prie tos-pat stovy los klūpojosveikatos.

ne ..galėjo
•Dar i

rengimus.
svarstės ūkininkas turi kreipti Į jo:
atyda in plianavima ir pastaty
mu visu triobu ir iszrongimu, buk nuo szio laiko mano sune- 
in auginimu reikalingu javu ir I lio motina!

tinkamiausiu kar- duszia atsiskyrė nuo 
Bet net ir kuomet ukinin- šaulio.

parinkimu 
viu.
kas ta viską atlikęs turi rimta 
problema kad sutvarkyki 
ka.

Tos problemos, kurias

— Szvencziausioji Panele, bet isz-
u u vargęs ir apsiver-

— ir ne trukus jos 
szio, pa-

t

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS., 
Ąm. ,-ST. CLAIR, PA.,>.>,.

Bell Telefonas 1430-R

^Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius^ 
ant visokiu kapiniu. Pagrabua pa- 
ruoszia nuo papraszcziausiuildpra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del laidotuvių, veseliu, krikazty- 
niu ir kitiems paiivaiinėjimama. 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar iaz 
kitu artimiausiu miestu jeiffu kaa 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu nąan duot žinia o pribusiu 
in trumpa laika.

Po laidotuvių vaikas, sugry- 
žes isz kapiniu, sekdamas mati

ri us.
— Tai gerai. Kalbėk pote

rėlius balsiai.
— O Dievo, — pradėjo Ka

roliukas, — susimilk ant1 ma
nos. Szvencziausioji Liurdo Pa
nele, žinai,
pavede Tavo prieglobai 
gelbėk mane!

Nutilo valandėlei,

vis-
. .Inos patarimu, nuvyko in Lijono visi1 

ūkininkai turi svarstyti apie 
pienininkystes ūkininkavimą 
yra išdėstytos knygutėje

| no motina, prižadu visa szirdi- 
mi tavo mylėti, kaip esu mylė
josi niirusia savo mamyte, kuri 
mane pavedė szventai tavo prie 
globai. Tik mylėk mane, kaip 
asz tae myliu. Ar girdi mane,

| mieliausioji mano Motinai — 
su pasistikejlmu tarė žiūrėda
mas in dangų.

Valandėlei Karoliukas pa- 
m irs z o savo nuliūdima nes tvir
tai tikėjo, kad Szvencziausioji 
I’anele ji iszgirdo, ir su nauja 
,d rasa's leidosi in tolimesne ke
lione....

Keliomis dienomis priesz tai, 
kada duszia Karoliuko motinos 
nulėko in dangų, kita motina 
klūpojo prie loveles savo myli- Į pagelbos, 
minusiojo vienturezio sūnelio,] liepti.
kuris jau buvo bemirsztas. Ir| -

Iros plaucziu liga, o dabar mirti-1 ponia, kaip ir norėdama nurą-1 kodamai Szvencziausiajai Pa-
> * - . a a » a ‘i ' • . ■ ■ W > I -aw 1 - 1— Ji A — — - — ____________ __ ______ ____

visi

iszdestytos
“Dairy Farming for Begin
ners”, kuria iszleido Suv. Vals
tijų Agrikultūros Departamen
tas kaipo Farmers Bulletin 
No. Galima knygute gau
ti ant pareikalavimo.

— r. l. L >.

miestą ir karsztai meldėsi, ap
sipildama
romis:

— Mieliausioji, npujoji ma-

griaudžiomis asza-
jog mane mamyte

, taigi

.n
nes asza-

ros suturėjo jo baisa, pask,ui-gi

>

t

AKYVAS.

Drutvieteja Porth Artūre
f o

< t

stovėjo žalnieris ant vartos 
szale jojo miegojo kitas žal
nieris ant žemes. Tame inpuo- 
le kartoezius no szalies mariu 
ir tam mieganeziam nutraukia 
galva. i ,

O stovineziam nieko neken
kė ir tarė:

— Tai rots druczoi miega 
kad ne jauezia nieko. Kaip pa
bus o no turės galvos, tai rots 
jeszkos.

■ BUTU GRIEKAS.

Mužikas in kunigą:— Jaga- 
mnsti, ar butu griekas Žydą 
prigauti! '

Kunigas:—Butu griekas joi-

.Inga- 
as Žydą

gu prigautumei, nes tas retai
■ pasitaiko.

SERGESIS GIRTUOKLIS

Daktaras:-* 
kės reikia rijant vandeniu už
gerti.

meto ji vaikui. Pinigas nukrito Tave, Szvencziausioji Panele,
žemen, o vaikas žvilgterėjo in kad duotum sveikatos geroms
ji nustebės. Gal pirma karta sa-| poniutėms, kurios mane iszgel- 
vo gyvenime ka-nors

. szays buvo 'mates.
I 1

pana-Į bojo nuo bado ir mirties.
—- Ne! nei Nenoriu atstumt ‘I 4 i i.

Asz noriu valgyt, — ta-1 nuo saves gero darbo, kuri man 
re v<iikgs meldžiamų balsu, i .. <t _
jo žvilgsnis puolė ant Katros j suruko ponia,. tai Ji yra

bet ji nedryso atsi-l gu jis lieka pas mus. — Ir alsi-I 1 • • 1 I'd 1 1. »• 1 .v

—• Eikiva, kas mums darbo| rankos, 
ji buvo naszle. Jos vyras, numi-1 svetimi vaikai! —

j r si ujo Szvencziausioji Panele,—

veido tarytum -prašydamas man atsiimtus šita vaika. Te

pakartojo

nai sirgo paskutinis jos vaikė- minti save ir, sugryžus 
lis isz keleto kitu ne seniai isz- rietą, liepo važiuoti.
mirusiu. , • . I — Katre — paklauso vienok

— Dieve įmano, Dieve, —Ino valandėles. ——' j
szauke ji nusiminus. —
man mylimiuusiaji mano Kari

—— i pu viiKiiiuu*v», — ar tas vaikas 
Palįk|.nesiskundė esąs, alkanus!.

atsake tarnaitę,

po valandėlės,

Taip,man mynmiausiu,]! mano rmn- -ir- . xuip, —?
keli, ta paskutini ryszi, kurisp— jaigu jo niekas isz ten nepa- 
risza mano su sziuo pasąŲlię. ims, lai lyg ryto vargszas guli 
Visi, kurios mylėjau, jau iszmi- numirti isz'bado ir szalozio. ! 
re, o jaigu Vieszpatio atimsil. **-■!<’ 
man paskutini vaikeli, tai drau|ant savo sanžinesl 
go su juo pasiimk ir mane!

To tai jau negailu ‘imti

| ponia, — Tas vaikas apskųstu
— Mamyte, visa skauda, la- mano danguje priesz mano En- 

bai skauda •*- atsiduso vaike-Irikeli. Liepk sustoti ir atvesk 
Szitasias pilu-i lis

re, o jaigu Vieszpatio atimsi

- atsiduso vaike-brikeli. Liepk sustoti ir atvesk
dusina rnapo ir kvapo no vaika. Tegul jis utsiseda szalej 

begaliu atgauti. vožėjo ant ožio. j
Isz suspaustos vaiko krutinės Tno.tarpu vaikas, matydamas

Girtuoklis:-— Ar no butu ge- girdėt buvo sunkus dvosavimas kad karieta važiuoja, omo bal- « • ’ . • • • I A • 4 • ' L
riau su arielka užgert, ba asz
vandenio negeriu.

u

kaipo paprastai priesz mirsz- su verkti isz naujp. 1
*tftnt.

t .1
, t I i

užšlojusi paėmė Karoli uka

— Gėrai darai, vaikeli, de-

CAPITAL STOCK 1126,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1623,358.02

&F

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reiksią su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

> G. W. BARLOW, Pres, 
C J. FERGUSON, Vice-Pres.irKas.

M
in ka-Iželei, kąd tave yra ežia atsiun

tus nusiminusios motinos pa
guosti. Ne bekeliausi toliau, nes 
sziuose namuose Szvoncziail
sioji Liurdo Panele nori duoti 
tau prieglauda.

Atsiklaupė yel ir cine karsz
tai molsties, atidavus Karoliu-

1* S 

tarė 
sau isztikimoji tarnaite, eida-

* , — Dabar musu 
ponia jau iszgelbeta. Tyra mei-l 
le pririsza ja prie szio vaikelio I 
nawaU gyvybes rysziais.— 

■ Karoliukas buvo labai geras 
vaikas ir netrukus naujoji glo-l 
beja prisiriszo prie jo visa szir-l 
<V4a. Po keleliu met u priėmė ji

- i. Szvencziausioji ? Liurdo

ka Katros priežiūrai.
"F Acziu Dievui, -

ma su vaiku.

6 6 6
Praasalina galvos skuusma ar ••oral* 
gija in 30 miautu, sustabdo parašu- 
Įima pirma diena, ir sustabdo malaria 
in tris dienas. Gausite aptiekoae.

666 Teipgi Tabletnose

K. RĖKLAITIS
__ Lietavlsakas Graborlus

i už savo aunu U- daVe jam eaVo-L

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
jinke moterems. Priei
namos prekes.

BĮ 8 W. Sprnce Str^ 
BeU Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
306 Merlret Street 

Bali Telefonas 441-J 
TAMAQUA, •. PA.

lu

■ 1 J
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PALAIMINTAS, KURI
___________ __ J J — t

DIEVAS LAIMINA
Buvo Dievo Kūno szvento, 

Rytmetis labai gražus — tyras 
oras, giedrus dangus, viski 
gamta, rodos stengėsi padėti 
žmonėms szveSti taip iszkil- 
minga szvente — pagarbinti 
Dieva meiles Sakramente.:

Visu bažnyeziu varpįai links
mai skambėdami szauke pilies 
Dižon krikszczionis pasimelsti. 
Namai žėrėto žėrėjo nuo pui
kiu papuoszimu, karūnėlės vi
sur plevėsavo, 
gėlės gardu kvupa liete liejo.

Ant pleeziu stovėjo keletas 
altorių, iszkilmingai papuosz- 
tn gėlėmis ir puikiais, žiban- 
eziais vainikais; Vienas, 
kiausei parėdytus, stovėjo prie 
Szv. Kryžiaus gatves, arti to 
paties vardo bažnyezios, priesz 
gražu narna, kurio langines bu
vo uždarvtos ir sienos neisz- 
kuiszytos.

Žiūrint in ji rodėsi, jogei ji
sai nori prieszinties iszkilmin
gai visos gatves grožei.

— Gerai sakiau, kad musu 
nauji kaimynai ne katalikai!— 
murmėjo sena moteriszke, žiū
rėdama in ta narna. J 
ju neina in bažnyezia, 
ir dabar tokioje szventeje 
nori prie musu prisidėti.

— Nepeik t uju — mieloji 
bobute — nežinodama kas jie 
per vieni; greieziau reikia gai
lėtis tu, kurie nepažinsta 
Vieszpaties

jos, tai dar gražiau bus!

vaikucziai su geliu gurbueziais 
rankose ir rožių vainikais ant
gaivu f

Povylukas nuliūdęs atsitrau
kė nuo motinos ir maste sau 
kada bematysias dar ta gražia 
procesija ?

Nuo tos laimingos valandos 
visados stovėjo jo galvojo al
torius su kvepianeziu smilkalu’ ti Dievą' ir padarei, kad la1-

i 1

Ak, mama! bet ar bus te
nes.

— M

* I

Kaip asz praszysiu, kad| 
netikiu. * ’

— Paklausyk manes, pra- 
szau sako sesuo Amelija. Ke
liomis valandomis priesz mir
dama tamstos žmona, siekda
ma bueziuoti ano ranka kalbė
jo:

— Acziu tau, man gerada
re. Tu mane iszmokinai mylc-

kvepianczios

pui-

siekas isz 
o sztai 

ne

kurie
Dievo! — atsake 

jauna, baltai apsirėdžiusi mer
gaite isz Marijos vaikeliu 
draugijos.

Ir isztiesu to namo gyven
tojai verti buvo pasigailėjimo 
Isz szeimininko burnos vienus 
tik keiksmus ir szvento tikėji
mo pasimanymus tegalima bu
vo girdėti. Jo žmona negeriau# 
buvo iszauginta,

Marijos

o mažas Po
vylukas, ju sūnūs, nei girdėte 
nieko apie Dieva nebuvo gir
dėjęs.

Norėdamas pamatyti, kas 
• darosi-imt'gntviu iszkiszo Po

lą nga 
Nustebės isz didelio

pamatyti,

vvlukas-r-

galvute.
judėjimo gėrėjosi gražiais ap
linkiniu namu papuoszimals 
ir klauso saves, kodėl tiktai 
vienas jo tėvo namas pasilieka 
be vainiku ir geliu f

Kodėl neleidžia jo pas vai- 
kuczius, linksmai einanezius 
su Įiilnais žolynu gurbueziais?

Sztai pasirodo iszkilminga 
Dievo Kūno procesija... Po
vylukas žiuri... negali atsi
žiūrėti. Sztai mergaites baltais 
rūbais,

pro praverta

gelemis iszkaiszytais, blizgąs 
nuo szviesos... gražus vaini
kuoti ‘ vaikucziai... kunigo 
laiminimas ir gražios giesmes 
žodžiai, kurie instabiai ji su
judino:

— Dieve mano! myliu Ta-

vaikucziai...

ve,
O myliu szirdingai ir t.t.
Būdamas vienas sau dažnai 

atkartodavo tuos žodžius. Bu
vo tai jo malda, j 
mokėjo. . . Nors nieko nebuvo 
girdėjęs apie Dieva ir nors 
nesuprazdamas ja vartojo vie
nok ji tekejo isz szirdies ir ki
lo ligi Aukszcziausiojo Sosto.

Vieszpats Dievas

''I?

■į

1IMUSES
Isz visu žmogaus natūraliu 

. prieszu, muse virszija visus ki- 
, tus. Nors uodas yra pavojingas

ANGLIJOS
KARALIUS

KANUTAS
V * j * , F** I >

je vieszpatavo Angli- 
gas karalius Kanutas. 

Iszejes karta pasivaikszęzioti

i

■'d b
'J11 'i11.. .........r 1

Apie tferes ncminavositi, 4*
i
.»•* 4

Gera Plaukyke
1* jfl C

, J-, į

/į

•l * t F v 1 Ir 
i '

H

1

u Senovėje 
joje galingas

3 
t* n

J
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WSvienok muse galima skaityti 
daug pavojingesne. Ji randasi 
visame pasaulyj, ir kur tik žmo 
giis randami, randiimė ir muses.

Muse netik veisiasi f>urve, 
į bet ir neatsitraukia nuo jo, pa
likdama ji tik ant trumpo laiko 
kuomet insigaunn iri žmogaus 
namus, knd suterszus jo valgi 
ir atueszus'ligas dv^ejais bu
dais. Pirmiausis būdas, tai tas, 
kuriamo muse pati užsikrcczia 
ligų perais, ir paskui tuos pe
rus palieka ant valgio, kuri 

Szis būdas pa-

Kitas būdas tai in'leidimas li
gos peru tiesiog in žmogaus sis
tema, ir tai daroma tokiu mu
šiu kurios cziulpia žmogaus 
kraujo. Amerikoj tokiu mušiu

daug pavojingesne.
t r jr F 

r ■ “■Z"'

♦ t *

LfR

pajin iu, atsisėdo jis ant kranto, 
užsižiūrėjo in juros tolybe ir 
užsimąstė. Prie karaliaus buvo 
dvariszkiai, jo palydovai. Užsi
geidė jie praliriksminti karalių, 
i sz vaiky t jo juodąsias mintis ir 
saldžiais žodžiais ingyti kara- 

I liaus galybe ir garbe. Vienas 
dvariszkis tarė: * -

— Ar-gi galjma nors viena 
karalių palyginti su musu ka
ralium Kanutu! ,

— Visam pasaulyj nerastutii 
jam lygaus!— patvirtino kir 
tas.

Treczias pridėjo: . > ’
— Didis karalius Kanutas 

užkariavo visa pasauli, jis ‘Že
mes ir juru vieszpats.

Iszgirdes ju kalba, karalius 
tarė:

I w

I bet ir neat si trauki a nuo jo, pa- i

D
minga! mirsztu.

Pasakyk mano nelaimingam 
vyriii, kad krikszczioniszkal 
iszaukleti savo sunu ir kad pat Į 
sai' pasfezvonstu tikėjimo da-Į 
lykuosc. • ‘ 1 ’*
' Teisi ir gera jo dvasia, pa

žinus tikėjimą, pamėgs ji,»O! 
kaip baisi mirtis, nepažinstan-

‘ I t
isztiktas

■ ;i . I

liai sujudintas. Tarytum, pir-
• g 'u n _ ' JT— r

vyriu

tiems Dievo!...
i Tarytum,

Kitokios nei stovėjo nelaimingas tevri^ gp 
|jnj sujudintas/Tarytum; pir
ma karta pamate Dievo Esybe 1. . • . ,. • 11 f • . • 1 • 1 •' t •«
auksztyn ir veržėsi prie karsz-

stabo

• f

'■JĮj

Dieva ir
dvasios akimis; jo szirdis kilo

tos pilnos meiles maldos. 1
i szgi rd o Iii t n t a rpa vaiku tis ga rsia 1

jo malda ir sumanė nuskinti ta prakalbėjo savo paprasta mal- 
In-1 da: Dieve mano myliu trtvo ir 

I 1 J I
Jis teipgi nori eiti 

tėvai kibai rūpestingai ji Į dangų! tiktai man pasilieka 
pragaras, ar netiesa ? prakalbė
jo graudirtgu balsu tėvas, bet 

buvo vienturtis Į vis dar su netikėjimo ženklu.
Taip! atsako sesuo Amelija 

Reikia būtinai iszsirinkti, arba 
Dievo gailestingumą, dovano

si rgo. Gydytojas patarė pasi-ljanti nusidėjimus, arba Jo tei- 
(zokoninke). Įsybes nusprendimu...

Negalima iszkarto tikėti In 
tiesas, kuriu nežinai; bet 
Vieszpats Dievas to nei nerei
kalauja: praszyk Jo tikėjimo 
malones, o gausi.

Ak! tegu tiktai V. Die- 
mano su- 

o tikėsiu in Ji isz visos

Dievo Kūne t.t.
lelija pirmiaus negu suvys 
keletą dienu po
szventes Povylukas apsirgo ir 
nors
prižiūrėjo, kas diena ėjo men- 
kvn.

Povylukas
tėvai szirdingai ji mylėjo. Mo
tina isz neramumo ir ilgu bu
dėjimu snsibaige ir sunkiai su-

kuriu

i

m

kviest vienuole
pasi.szventusia tam tyczia prie
žiūrai ligoniu. Nors tėvas ne
apkentė dvasiszkęs suknios, 
vienok nelaimėje sutiko par
kviest!.

Atėjo vienuole, sesuo Ame
lija, kuri su dideliu gerumu Irlvas duoda sveikata 
instabiu apsukrumu prižiuro- nui,

savo ligonius, patiko | szirdies!...
Kad ingi jus ta malone, 

zokoninkes | kia jos praszyti. Jeigu tamsta 
nori, drauge pasimelskime.

Ir atsiklaupė sesuo Amelija 
sukalbėjo garsiai išžioto szv. 

kad turi _tokią( gyva, rūpestinga I Bernado maldele “Atsimink, .o 
ypatal gailestingiausioj! Pana Man

in ’ ’IJa ♦• • t
Netikintysis, pergalėtas Dle-

dama savo ligonius, 
jiems ir patrauko prie Dievo.

Neapkentimas 
nyko isz j u szirdies vis labiau 
o meile augo didyn, ant galo 
pradėjo rodyti ir džiaugsma,džiaugsma

Ypacz da pagarba vošiu,
TBet pažystu snsiedkas dvi 

Kurioa*Vdlhiu vertos abidvi. 
V ‘ n o t tete X 1% f i i t'i rukiti us’Edasi už liurdingierius

t
H

i .4i Ėdasi ir už vaikus
; ‘.i Ir gana, 

Pakele vaina. 
Viena paėihc vandenio viedra.

i( Neapsileido ir antra, 1 
Paėmė pamazgų, 

Viddra/ visokiu >sintrii,v ?

A;

Ie 'v &B

•♦►H

r/

* ’-*d
i

rei-

ir pilna pasiszventimo
savo namuose.

Ta džiaugsma sumaisze nau
ja nelaime, kuri ant ju užpuo-1 vo malones, atsiklaupęs szalia
10. Juodieji raupai aplanke ju sesers Amelijos ir apsiliejes 

susilpnusia Povylo | aszaromis, kiekviena žodi kar
tojo paskui ja.

— Pasimeldė sako

Amelijos

I ' I f »

žmogus valgo. 
pruHzeziausis.

H

>
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Ir plumptelėjo viena ant kitos, milžni randasi. Ligos kurtas tos 
’Prisidaro szlapios kaip vantos. 
■’ i Viedras in sZali virto.

• Vieni prie kitos krito,
’ Pagriebė už plauku, 

■£hi na/gais ir už akiu.
Bet didesnė mažesne parsilupo, 

Ba smarkiau užklupo,
?

sziosmuses nžkrcczia
karsztligo, koletą, vasarine, vi- 

, miegama

Lisa Lindstrom, nare Mote-

t : I

Pradėjo su nagais draskyti 
Mažesne ingaleta, rėkti.

Vyras mažesnes pa rėja s nuo 
darbo prausėsi,

Savo moterėles gailėjosi, 
Be kdlniu laukan iszbego, 
Atimti paezios nubėgo.

Žmonys tai pamate juokėsi 
Net už pilvu laikėsi, 

O juoku daugiau turėjo, 
Kaip pas skvajera nuėjo. 

Turėjo žaidulius parodyti
Nieko nėsigodyti, 

Kiek tik buvo žmonių

>

Tai negalėjo susilaikyti nuo 
juoku.

Sztai, kiaulių noreike jeszkoti J* ^'4 1

Gali tarp musu motorėliu su
rasti, 

O kad apszvieta turėtu, 
TA i gėdos’ nedary t u, 
Gražiai riŽsiĮaĮky t u, 

"in provas neši valkiotu.
4 ‘ •

' t *

Viena moterėlė nuo. vyro runy-

TA i gėdos’ nedarytu

t i norėjo
Bet nespėjo, 

Vyras isz darbo parbėgo,

f *

šokios viduriu ligos 
liga ir daug kitu.

Muses lairioms lengvai pri
einamos iszmatu vietos ir sta- 
ai kur valgoma užkreczia labai 
greitai. Valgis perkamas, kur 
randasi daug mušiu, taip gi ga
li tiuli užkrėstas, 
mas nevirtas gali
Naikinimas mušiu pasidaro la
bai svarbiu rdikalu 
ežia visus.

Vasarine liga
ginusiai užkrecziama. Nors lik 
vaiku liga, bet ir užaugusieji ta 

1920 mete Suv.
vaiku netu-

amžiaus

ir jei valgo- 
apsirgdinti.

J kuris lie-

mušiu dau-

riu Plaukimo Dranguv 
Yorke,

70S A ew 

laimėjo ten plaukimo 
lenktynes su Eva Bei n, kuri 
pabaigė myle in 2 miliutas ir 
5 sekundas arba 30 pėdu 
cziau už savo priesza.

KREMBLIAI
i ' <1 H

- ■ "f— ■" ■■
Vasaros gausingos dienos — 
Kūpi niausiąs augalu: 
Dobilai lauke, purienos 
Pilna ir perpilna ju!...
Nei gelel, nei kas kita:
Auga 'kuningas kremlblys...

I jy g s u n k 11 ma—pu st a s—r y t a

grei-

• • •

— Atneszkito mano sostą ir 
pastatykite man ant 
kraszto.

Jie atnesze sostą, karalius 
atsisėdo ir emc 'žiūrėti 
jura.

Tuo tarpu pakilo vėtra, ban
gos kaukdamos emc szokinet, 
ant krantg.

— Jura! nedrysk artintiet 
prie manes! — galingai suszu- 
ko Kamitas. — Juk ji turi pi|* 
dyti mano valia, ar ne taip! 
klauso karalius dvarjszkin.

Norėdami intikti karaliui* 
ture dvariszkiai, žemai nutenką 
galvas:

— Vieszpaties! tavęs turf 
klausyti ir jura, ir vejai. •

— Tai pasitraukite arczitRt 
in mane, kartu žiūrėsime in ju4 

|ra. '
1

uolos

vel in

Ii'*"

't ib

t.«11

11lllj,

11
liga serga.
Valstijose 38,514 
rineriu 2 
nuo vasarines.

Tndomiailsia liga kur 
žinoma kad .muses 
tai miegama liga.

Geriausi 'budai mušiu panai
kinimui, tai sujungti visas gy
ventoju pajėgas padedant svei
katos skyriams, ir tik tokiu 
budu mušiu panaikinimas gali
mas. ’ *•-
Kol rasis vietos musėms vois- 

tis, tol nebus galima ju isznai- 
kinti; dėlto pirmiausis reikala- 

panaikinti j u veisimo 
Tai reiszkia, kad szva- 

rumas turi visame virszyti, ir 
negalima leisti iszmatoms ir ki
tokiems purvams krautis.

VisoH iszmatos turi būti lai
komos gerai uždengtuose indo- 
se. Susikrovė purvai kiemuose 
dažnai didžiausia priežastis 
mušiu buvimuli. Jei tas dalei- 
džiania, žinoma mušiu niekuo
met nebus galima panaikinti.

Forma linas labai geras nuo
das musin naikinimui. Jis turi 
būti siimaiszytas su keturias- 
deszimts daliu vandens ir isz- 
doliotas bliudeliuose kambary
je. Reikia žiūrėti kad nebutu 
joUcio kito skystimo musėms 
gerti. Už poros valandų nesi
matys gyvu mušiu kambariuo
se. —F.L.I.S. kiszeni ranka kiszti.

i •• , ' ! ■ . ./F z ’ : .

vimas 
vietas.

met u mirė

t ikrai 
užkroezia

tIf

Lyg su stogu koks stuobrys...
Auga tie gamtos piliecziai 
Po medeliais, prie szaknu — 
Kai pamato juos kaimiecziai, 
Džiaugiasi suradę ju....
Ir vaikuti basakoji, 
Pamatyti nesunku, 
Kai prie miszko atsistoji 
Ir žvvelgi aplink ratu...
Vos i sz t o)į k rembli ®ua to ,-r- 
Klykia, džiaugsmo kupini, 
Iszsirove, kelia, krato...
Eina 'krembliu neszini...
Auga, kyla prie medeliu, 
Balti ir rudi krembliai:

Dvariszkiai pasitraukė.
O audra vis kilo ir kilo, jura 

blaszkesi ir putojo. Bangos 
kaip pasiutusios, daužėsi ir Et
po ant kranto. Dvariszkiama

_ " • :> . f 1 . Tf JL

jau emc kinkos drebėti, vienok
nubėgti bijojo, o karalius sėdi 
sau, tartum nieko nematydą* 
mas. Staigu viena banga užszo
ko ant kranto ir bemaž-ko nd 
nuplovė karaliaus sosto, o dvtk

tartum nieko nematydĄ*

■

•11

■ ;

"’t j
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Ju szeimynos—daug kremb- Hszkius tai ir gerokai pamaus 
lėliu — '

Juos apspitę taip apseziai... 8Z°ko atgal.

kuVmiszke, juros» stoXcdami szalia maaeej

namus ir
motina jomis užsikrėtė.

Sesuo Amelija su visudi-
džiausiu pasiszventimu tania-1 Amelija pabaigus maldele, da-

rūpinosi bar
buvo cziouiszkai iszaukleti sunu.

matant, kad tos jaunos mote- Jeigu turėtu pasilikti bedieviu 
riszkes szirdis uždaryta viena-Į gerinus jam dabar numirti, 
tinei paguodai — tikėjimui.
Kaip j'a paraginus prie kantry-1 ir jeigu manes iszklausys, tik-

Kaip sugražinus rai iszpildysiu žodi.
Dievo Motina pakakino vie- Į Bet ant proves nestojo pabėgo, 

Į sau, pavyks tai padalyti kaip nuoles (zokininkes) trpszkima.
tik per pasiszventima ir meile. Vaikutis pasveiko ir liko dlc-
Diena ir mikti taisė jai pagal Į vobaimingai iszaukletas.

Palaimintas kuri Dievas lai-1 Ir da su kuloku ant poliomom 
■' L | užkrecziama liga, o draugei ru-1 mina.

Vaikuczei

vo abiem ligoniam, 
jais... Bet liūdna jai

kaip pulkelis aniolu
• ,1 ... I MV-CT 1IKV.IV I 1KK1I7 OKHl (IZH11U0giedodamos gražias giesmes, I • < XT . .. .e>. i • /i •• i . ’ prie Dievo? Ne kitaip, manv eina paskui Marijos karunke-1 

le. Sztai ilgos eiles tikineziuju;
, o kas jam labiausia patiko, tai, 

krūvele mažu, kaip jisai pats, 
vaikucziu su baltomis'ant rau-

bes ligoje?

ve, glamonėjo ja nežiūrėdama

sesuo

prižadėk Dievui kriksz- 
iszaukloti ■ ’ 1 t|. t, 1 9

— Prižadu — susmuko tėvas

donų suknelių, su gražiais vai 
nikais ant galvos.

Ir vėliai susigadijo.
Po thm visam ugada padare,*In karezėma nusivarė 

Per tris klienas u'liavojo, 
Ant 'nieko vyreli neribojo. 

Namo su kitu girtuokliu 
parėjo, 

Sztai ir jojo bobele adbego, 
Dideli laruma padare, 

Tsz grjnczios jaja iszvaro, 
Toji pas vaita nubėgo,

Bet poliemonai nuvaktavo, 
Boba kaip ten pagavo, 

O ir jos diedas iszsipagiriojo,

didžiausia

Malonumo gryno tiekiai
Ju 4‘medžiokle ” ]
Sunku krepszi vilkti reikia 
Jau isz miszko vakare...

— Arėjas Vitkauskas.
“ Žiburėlis

de. Jie suriko isz baimes ir pft>

— Kaip jus galite bljotj

tarė karalius. — Juk jus patyri 
sakote, kad asz juros ir vėjui 
valdovas!

Dvariszkiai npsis nulok. >.

.r
■1

*111

PAOZEDUS.

Karalius vėl suriko:
— Asz tau sakau, juri ka* 

nesiartintam prie manes! Aj} 
tu negirdėjai savo valdovo 
sakymo? . *

Nepabaige karalius savo Žo
džiu, kaip banga iriliejo vis<

■9

Tėvas:— Mano vaikiu, velei 
pasivėlinai ant pusryt. Kožna 
diena keli vėliausia.

Sūnūs:— Tai teveli per pn- 
czeduma, isztikro, teveli! Juk 
pats kalbi, jog kaip tik žmo
gus atsikėlė, tai jau turi in

krauta. Dvariszkiai truk^zbh 
galviai nurūko. Karalius nuli-.užsimojo, 

Badai iszsi'belino, 
Prova ant tolinus atidėjo. 

♦ * ♦
‘ A - f " ■ > ■ ■' .

Yra tai didžiausia kvaraba.
Jaigu motoro negera, 

Žinoma, per girtavimA, 
Motore tikus in latravima.

Viena tokia gere ir paleistu- 
tuvavo, •

♦ * .♦
neiszemiama Dievo gailestin-1 — Praėjo dvideszimt pen-
guma... apie motiniszka Ma- keri metai. Birželio menesio
rijės pagclba. saule po senovės szviete

Ligone linksmai klausė; ne- pilies Dižon. Atėjo ir Dievo
žinoma szviesybe ir dangiszko Į Kūno szvente.

Gražus namas prie Szv. Kry-
Nepaliko be naudos Viesz- Į žiaus gatves dabar linksmino 

pats Dievas tos sesers Ameli- jau visus savo pasipuoszimu.
i Puikus altorius, parėdytas | Ir ant ga'lo velnią in save gavo, 

palaiminimu Szv. Sakramento | to namo prieangyje, savo tiu- 
gausios malones nukrito

?| pinosi nuolatos pasakoti apie
• • f << 1 fte. 14 V/OV 1 

here žolynus po 'kojų garbin
go kunigo, neszanczioje monst. 
racijoje po Ostijos priedanga 
Vieszpati Jezu. Kunigai aukso 

, o žmones 
su szviesa rankose paskui.

Ties vaikuczio namu proce
sija susilaiko. Kunigas deda Į V 
monstracija ant altoriaus, in- 
redyto visokiais 
Gražus giedojimai su smilkalu 
kvapa kibi in dangų, 
mes urnai nutila... visi puola 
ant keliu... Kunigas ant suk-

’ | miai užmigo Vicszpatije.
Užspaudus motinai akis se

suo Amelija dar rūpestingiau 
pra.de jo t rusti apie Po vylu km, 
bet liga pergalėti buvo sunku.

- - x{_ ____.i____,___ i Tankus apmirimai, nepersto-
nos posmas giliai jam mpuolelr. . . . _ -

. I tęsęs.
Dieve mano! myliu Tavo, 

O myliu szirdingai. •
Duok dangui regeti Tavo

Per amžiu laimingai!
— Kaip tat gražu, kaip ma

lonu!— vis sznabždejo vaiku
tis, gryždamas pas motina.

— Kaip gaila, mnma, — 
sako — kad tamsta nematei 
gražios procesijos.

rūbuose ėjo pirma ji paguoda tapome jos szirdl. v

ant

Žinoma, per prtavimri,
Geriausias Mokytojas ir Apmalszintojas

■ ■ «■ ’’ ’ i h / r j., ■ i » . v» <

po nuo sosto ir nuėjo tolyn*
Ant kranto užszoko kita banga 
ir nuneszo karaliaus sostą. Aptt 
sidairo karalius — nei vien4
palydovo nebuvo prie jo. Jis
palingavo galva ir sugryžo nv

■ rŽvėrių ant Svietoa

t'

*

1 < 1
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Kapitonas Ernestas Engeror isz Rosedale,

mo.
i

i

Ąij
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KARCZEM0JE

Kolektorius alinis in 
padona salunyka:

— Tu mister mažai alaus 
parduodi!

Asz žinau spasaba Ui daug

jos pasiszventimo. Drauge su
vainikais I . . . ■nn, tajs įr grogy|j0 visus kitus pra- Į Kad tiktai su kitu galėtu susi- 

kudikio ir jo motinos. Ta pak-|noko. Dabar nebuvo matyti 
lydusia avele paskutinei valan- 
doi sugryžo prie Dievo ir pas
tiprinta Szv. Sakramentais ra-

Norėjo savo vyra nudėti/ sava

. Giex-

niupusiu žmonių iszkelia szv. 
Sakramentu, to Vieszpats Jė
zus laimina juos.

— Oj! kaip gražu! — su- 
sznabždejo Povyhtkas.

Mergaites vėl pradeda gie
doti gražia giesme, kurios vie-

vaikelio prie pusiau atidaryto 
lango, tiktai baltgalvis senelis 
su dideliu atsidėjimu 
apie altorių.

Prisiartino procesijai, jaus
mingai dirstelėjo in 
klūpanti prie lango.

truse

dėti.
Bet vyras prijautė, 

Ėmėsi kaili bdbeliąi lupti,

* v

*

jautis karsztis rode, jogei. ne-

Bobele kas tokis pagundė, I 
Ir toji pas vaita apskundė.

1 L. X •«* XX «« X .. Lrtk- z.

seneli, I Bet bobele po kvarabu iszplesz-
Į

Kunigas tas buvo Povylns; O ka, boba isz ratu, ratams
senelis tai jo tėvas. Į • t

Žmogelis sztriuopa užmokėjo,

kejo.

lengviau, 
Suskambėjo varpeliai, bub-1 Ir dabar žmogeliui bus ir leng-

k 1 B -T*. B tRA A b a K. I A-a B. I > F I V R 1 ■

♦ -

irt kzirdi;. Nelaimingas tėvas nežinojo 
ka daryti.

— Sesuo Amelija! — sako
žiūrėdamas in baisiai iszblysz- 
kusi kūdikio voida. Ar jau ne
bėra jokios vilties iszgelboti? <

— Ne, jau nebara atsake 
sesuo Amelija. Bet Dievas yra 
gyvybes ir mirties Vieszpats. 
Jisai gali tau vaikeli palikti.

— Nusižemink priesz savo

nuliai, tikintieji parpuolė ant 
keliu...

Povylas isz szirdies gilumos 
sujudintas pakele auksztyn 
Szv. Sakramentu, o geriausai 
Jėzus laimino jo tęva, kuris

viau. ■r 4

T -—■----------------------------------------— ------------------------------------------------------------------

41( . 1

GERA PROGA.
,

Pirkti grosernos ii; buczer-
verko graudžiom* aszaromls... į bizni. Daro in 400 ir 500 
A A • • *1 • I ■ r 7 1 I *tuo tarpu mergaieziu būrelis dol<)riu blznio ant Bavnites. 'W JF _♦ 9 B I '

- Povylukl po pietų toto yutvwtoja ir praszyk jo malo
♦nvo nnmvttfl nužiurai! ' y F1 j Utave nusives pažiūrėti kareivi-

po Marijos veleva giedojo.
Dieve mano, myliu Tavo, 

Ū myliu szirdingai!
Duok dangui regeli Tavo

Peri amžius laimingai!...

O myliu szirdingai!
i '

Atsiszaukite sziuo adresu: (t69 p
Mr. P- V«lentu'kewjcz, 

loo Perry St.,
I Stoughton, Mass.

T* ■. A ■ ■

daugiau parduotum#!. <
— J eigų žmonim davinėtu* 

mei didesnius stiklus ir pil* 
nūs, tai szur, daugiau alaua 
parduotum^ji!

* 111 """M1

ANT BALIAUS.

Senyva mergsze in savo prie- 
telka: r .•

— Ar žinai Onute, Juozas 
dreiverys nori su manim pa>

e

Ka tu kalbiI O gal 
ir eisi už jojo. ' ' ’

ožiuotis.
Ona:-

L. T. aplalkej

1 įK n
■1

'/I• R
■’ii
1

' V'VV: J

Kur ten! Tokis baisut

Ona:— To nedarykie! Teke>

ivapncHias noNeaurv, u. i. iipnuKvi —
ana diena bronzini atminti nuo Wild Animal Training Ąsso-iVelu'k pasikartai!!
ciation, kurie susirinko ana diena Cleveland, Ohio,
darni, kad Ėngerer yru geriausiu moktoju ir 
žvejių ant viso svieto.

iszreiksz-
upmalszintoju už jojo, o pamatysi jog jisai u| 

menesio pasikars. , J
♦

menesio pasikars.

.i

■I

įSU

pra.de


W 4U

i

i
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ŽINIOS VIETINES
—• Rugsėjo menuo.
— Vakacijos baigėsi.
— I’tarninke atsidaro pa

rapines mokslą i nes, o seredoj 
atsidaro publikines mokslaines.

" dandion prasidėjo Schuyl 
kįlLCouuty Ferai, Pottsville ir 
tesis per visa savaite.

— Khzimioras Gražinckas, 
ulvezios likos 

kasv-

t " t

—

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

! į>|-;9UA|Ol(.
< . I <1

f n' ! ,
»»ew>i m u ii *, ■- ■.■■■ —

LENKAI TARĖSI PAIMTI 
LIETUVA.

Taiikraszczio
korespondentas Pary-

r

I

Wilkes-Barre, Pa. — And
rius Klar isz Maltbos likos už- 
mnsztas Maltbos kasyklose per 
nupuolimą anglių. Andrius 
Jnrmehi, 50 metu isz Edvards- 
viile mirė ligonbuteje* nuo su
žeidimu kokius aptaike laike 
darbo Woodward kasyklosia.

anglių.

New York —
“Sun”
žiuje, William Bird, savo kah- 
logran^oj pasakoja kad diplo-* 
matines sferos ten nžinaczios 
stropiai tildomais
mais apie tai kad Lenkija ren-

. .1 . . • • ♦

praneszi-

metu sūnelis

f33 W. Spruce
Sužeistas Tunnel Ridge 
klosią. Gydosi namie.

— Septynių
Moran ant Maple ulvezios li
kos nžmusztas j>er automobilis
tą Nedėlios vakara ir baisiai 
sumaltas. Dreivoris likos aresz- 
tavotas.

— Praeita Sukata Lietuviu 
bažnyczioje likos suriszti maz
gu moterystes Jurgis Knei'b su 
Magdalena Szvedžinte. Jauna
vedžiams patarnavo p. Veroni
ka Surpanavirziiite su Vincu 
Szv ėdu.

j). Antanas Siijnenis su 
szeimvna isz Shadvside, Ohio, 
lankėsi szi o j opeliukėje pas gi- 
inos ir nažinstamus. Keliom*

Frackville, Pa. — Viktoras 
Drazdis, likos sužeistas in ko
ja laike darbo Lawrence ka- 
svklosiu. Gvdosi namie. ♦ •

Tamaqua, Pa. — Jurgis Var- 
žnkas, 49 melu mirė po trum
pai ligai namie. Velionis per
gyveno Amerike suvirszum 30 
metu. Paliko jiaczia, tris (luk
terės ir du sūnūs kaip broli ir 
sesere.

sll
III., — Kazimieras 

gvvenas

grobti ir aneksuota

< ’hiengo,
, gyvenas 2230 Blue 

iszvažiavo in Woodboro,

ines ir pažinstainm 
atbuvo su automobiliam.

Juozapo
rvta (Panedeli) 

bažnyczioja 
maz-

Szv.
Kun. Zaikauskas suriszo 
gu moterystes Jurgi Valentą su 
Franciszka K ukuczioniiito.

— Kita Sereda musu pavie
tu aplankys Amerikos 
niszkas orlaivis 
kuris prfbus in 
praszyma
kili pavieto Feru. Orlaivis keti
na a j»lck t i per isztisa 
idant visi gyventojai 
proga ji j ui matyt i.

Mahanojuj lankėsi
ir pažystamus poni Se- 

lickicne isz Hazletono su duk
teria |>onia Oakes ir josios vy
ru isz Dallas, Texas, kur p. 
Oakes turi užsiėmimą orinio

l’rbonas
Avė.,
Wis., vakacijn ir mano pataisy
ti savosuirusia sveikata, bet 
pagyvens pas Joną Bielski pu
si m irt4.

Velionis skundėsi viduriu li- 
Kartu su juo buvo iszva-

žiaves jo draugas Vincas Liut
kus su savo motoro, tad giež
dami isz vakacijn jie parsive- 

Kazimiero kuna.
Pereita Utaminka auto

mobiliais nžmiiszta dar 5 žmo
nos ir lokiu budu Cook County 
nelaimiu skaiezius jau fwisieko 

skaieziu 
'Tie užmusztioji

ga.

■milži- 
Lt>s Angeles 

ezionais ]>er 
virszininku Schnvl-

giantis 
Lietuva.

Lenkai jau esą del to susi
uostė su svarbiausiomis did
žiulėmis valstybėmis ir isz kai 
kuriu ju gave pritarmio.

Esą kalbama, tos kalbos e- 
su matyt, paremtos žiniomis 
isz autoritetingu versmių, kad 
Lenkija ir Vokietija padariu
sios slapta sutarti, kuria einant 
Vokietija ncsiprieszinsianti jin 
grobimui Lietuvos, o už tai 
atgausianti isz Lenku Dancigo 
koridorių ir suvorenybe pn- 
Dancigni.

Aneksavus Lietuva, 
turėsianti Klaipėdos uosta 
galės Dancigą gražinti Vokieti
jai, taip kad Rytu Prūsija vėl 
susivienysianti su fatorlandu.

Yra kalbama kad Fra nei,ja 
su Lenkijos pasiu- 

ir davus suprasti kad
J 

nemalysianti 
priežasties maiszylis indalyka 
kaip aneksavimas bus jau in- 
vykes faktas.

ir

Lenkija
ir

sut inkanl i
linimu
jeigu Lietuva bus aneksuota 
tai ji Fra nei ja,

Z(‘

pa vieta
turel u

pas
gimini

lexas, 
u ž> i< mi ima 

inžinieriaus.- Taipgi lankėsi ir 
ponia Miazgiene (Valentanavi- 
czione) su dukteria Veronika 
isz Hazletono.
ai laukt* ir redvste
Ponstva (Jakes atliko 
automobiliu in ketines

Prie tos progos 
” Sau les” 

k (di one 
dienas.

ISZ SHENANDOAH, PA.

sanvaite 
mazgu 

Margarieta

Praeita sanvaite likos 
suriszti mazgu moterystes 
uaszle Margarieta Maknauc- 
kiem? >u Mikola Okus bažnv- 
ezioje S ’. .Juozapo.

KUR BUNA?

Antanas Paeziukonis, 
kitados kasė duobes ant kaj)i- 
piu hadai gyvena Shenandoah, 

kuris
su Viktorije

kuris

ra., 
buvo 
Jenezaitiene 1905 mete, turi 
Minu Anlana kuris gyvena Chi
cago ir duktere Elenora Cleve- 
lande. V ra labai 
svarbiam reikale, 
szauke in 
los.”

ant Coal ulyezios, 
apsivedęs

190.5 mete,

reikalingas
Tegul atsi- 

redakciji*' k * San-

Paskutines Žinutes
Washington, I). (’. — Bjn- 
prigulinti prie b’ederal 

Trade komisijos sudege su 
svarbiais dokumentais Subato- 
je; 20 ugnagosziii sužeista lai
ko gesinimo. ■ 

U Rymas. —

ras 
m

prie 
komisijos sudegė

Isz priežas
ties dideliu karszeziu daugelis 
namu užsidegė terp kuriu ran
dasi Francuziszka akademine 
Vila Medieije.

Lehigh V alley 
EKSKURCIJA 

in New Yorka
NEDELI0J 7 September™

Dubeltevea 
Tlkiotao$4.00

Specialiszkaa Trelnaa apleis Maha- 
noy City 4:30 ryte. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange Pl. Sta. 
7:20 vai. vakare Standard Timo.

BASEBALL 
Yankees su Boston 

Naw Yorke* 7 Soptomborio 
... Sig- g |---- - — -■

629 užmusztu skaieziu sziais 
metais. Tie užmusztioji yra 
John Hoffman ir jo mažas su
nns nuo Michigan avė., Robert 
Lavan, 6 m., amžiaus nuo Elias 
court; Mrs Florence Fox nuo 
Cottage Grove ir vienas neg
ras.

Hoffman ir jo sunn užmusze 
karas, kuriuo važiavo Matt
hew Domionaitis, 
Union Avė. Domionaitis prisi
pažino buvęs iszsigeres. Jis'ati
duotas in Felony teismą, kalti
noms 
me. -

važiavo
5659 South

dvieju žmoni u užmuszi-

Boston, Mass. —Nedeldienio 
nakti apdegu adv. F. J. Bago- 
cziaus nams ant Petersboro 
gatves.

nams ant
Nuostoliai apskaitomi 

nuo $20,000 iki $30,000. Adv. 
Bagoczius jiats ežia negyvena 
ir todėl gaisro priežasties 
nežino. Kai kurie gyventojai 
sako, kad priesz pat gaisra bu
vo girdelis baisus sprogimas. 
Manoma, 'kad sprogimas pa
gimdė gazas. — K.

ISZ LIETUVOS

Kai kurie
(la

PIKTADARIAI ISZPLESZE 
KĖDAINIŲ KELIU RUOŽO 

RASZTINE
Kaunas— Nežinomi piktada

riai insilauže pro Įauga in Rei
dą i ui u keliu ruožo virszininko 
rasztine, esanezia geležinkelio 
stoty, iszplesze buhalterio, arsz 
tvežio ir vurszininko sandėli
ninko stalus. r

Piktadariai pavogė metali
ni ir gumini peczeczius su ant
spaudus su paraszais “ 
niu ruožo virszininkas
nybiu vienkartiniu bilietu blan 
k u ir 40 litu pinigais.

Apiplesze, matyti,

Kodai-
> t a r-

kėsinosi 
padegti rasztine, nes ant šien
uos kabantis paveikslas smar
kiai nusvilęs, o ant grindų pa
lietas k a ra si nos in kuri nu
mestas apdegęs sugeriamas po
pierius. Policija pastangas nu
sikaltimą iszaiszkinti.

■ ■ ■ .................. .......... ■ ,

SZERU PADARYTI 
NUOSTOLIAI LIETUVOJ.
Kaisziadorys., — Apie Kai- 

sziadorius miszkuoso kasmet 
atsiranda vis daugiau ir dau
giau szernu. Sziemet jie taip 
insidrasino, kad seniai szernai 
iszknisa žmonių buvęs ir sziaip 

I pridaro nemaža žalos laukuose. 
(Pabaidyti szernai nuo žmonių 
nelabai bėga, o medžioti Who 
laiku draudžiama.

Sziemot jie taip

nelabai bėga, o medžioti laitui

APGAVO BANKA ANT 
22,000 LITU

Teko sužinoti kad auksztes- 
niosios tekniku mokyklos bu- 
malteris Garnys padirbo inži
nieriaus Orauroko jiarasza, o 
gal ir su jo tikru paraszu, tik ji 
apsukęs kitu budu ir prisimu- 
szes mokyklos atnspauda, nuė
jo iii Lietuvos banka ir paė
mė mėnesinės algas isz viso 
22,000 litu. Paskui iszdume in 
Lenkija bet vėl grižo in Lietu
va‘kur buvo suimtas jier poli
cija in pasodintas in kalėjimą.

Radviliszikv m

TRAUKINIU KATASTROFA 
RADVILISZKY. 

s., — Einas
Klaipeda greitasis traukinys
tieM Radviliszkin, susidaro su 
prekių traukiniu, 
rimą keletas vagonu buvo 
daužyta.

Per susidti
su-

GIRTAVIMO AUKOS
pasipelnymo 

rengiamos va
inike

Kvėdarnoje 
tikslais, dažnai 
karuszkos — gegužines 
kuriu girtuokliaujama, szoka- 
ma, o gulp insidrasime pesatli
kai, kaip pavyzdžiui L. R. ir A. 
L. iszvaiko net paežius tu 
“kultūringu 
mn rengėjus.

t

not 
pasilinksmini- 
'Uokiose

žinose nukenezia daugelio pini
gine, dora, kitamir pagauszis. 
Ar szventa diena e geriau hutu 
suiinaudoti dvasios paskaidri- 
nimui turiningomis paskaito
mis ir gražinomis dainomis—. 
giesmėmis ?

Viekszneliai., — Luokės va.l 
K. G., szieno vežimą iszmaine 
in degtine ir tiek prisigėrė, kad 
parvažiavęs in namus iszdauže 
visus savo langus, puolė muszti 
savo žmona, vaikus ir sena sa
vo tęva, kuris padu ūžta ranka 
vos spėjo pabėgti.

gegn-

AUKOS PRIE GELEŽINKE
LIO STATIMO

Tesziai— Kretinga geležin
kelio statimo darbai pradėjo^ 
eiti pilnu tempti. Visi didesni 
darbai atliekami maszinomis. 
Žmonis dirba lik antraeilius 
darbus ir .tokius kur maszinos 
negali but vartojamos, bet ir 
tai pasitaiko visokiu nelaimiu. 
Neseniai vienam darbininkui 
kalamoji maszina nukirto abi 
ranku pirsztus, kitas darbinin
kas papuoe po traktorių ir nu
važiavo viena koja ir sumalė 
vidurius jag tasai mirė ligon- 
butijo. Kompanija kuri stato 
geležinkeli verezia. darbinin
kus sudaryti sutartis su iszly- 
ga kad už nelaimingus atsiti
kimus kompanija neatsako.

—;------------- ------
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Kreipkitės pas szitus Biznierius kuriu apgarsinimai ežia 
randasi, jie suteiks jumis mandagu patarnavima ir už- 
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Charles P. Buettner, yra daktaru ziegoriu’’Suv.Valstiju
kad 900

C H & twiw
<•

■

ižde Washington, D. C. .Jojo privalumu yra rūpintis, 
ziegoriu tame name eitu gerai ir laikytu laika gerai. Stovi jis 
prie seno ziegoriaus, 
meto.

kuris eina gerai ir be paliovos nuo 1832

Sveikata Reikalauja 
Geru Lovų ir 

Užklodžiu
ending

svar-

ner
ra

SZTAI KA TURIT ŽINOT
Jog kietųjų anglių apelinkeje sziandien yra tai geriausia
vieta visam sklype, ir kad .Mahanojus ra geriausia dalis , 
kietųjų anglių apskritije.

Namai pabrangs ateinanti meta. Kietį anglei bus vi
sada reikalaujami, todėl ir darbai pasigerins.

Indėkite dali savo uždirbtu pinigu in Merchants Bank
ing Trust Co. banka ir visada turėkite pinigu banke.

Pinigai yra tai geriausia prietelis ka galima turėti 
ir Merchants Banka žino kaip būti prietelium.

_____ £

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOV CITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

I

H. J. HEISER & CO.
-------- PARDAVĖJAI --------

“Easy” ir “A. B. C.” Skalbiamu Maszinu 
“R. C. A.” ir “Majestic” Radios 
“Bengal” ir “Columbia” Peczei

“Hoover” ir “Hamilton Beech” Sweepers
k < ’ (Maszinos del Szlavimo)

27 E. Ceptre St., ^ahanoy city.

>«
II’

■

Naudokite Giara Pieną ir Smetona Parduodama per
FRANK P. HARLEY

Ofisas Mabanoy ir Linden St. Dirbtuve 1.39 W. South St.
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonas 326-J

Bargains
NEW YORKA 

$4.00 IN TEN IR ADGAL 
7 IR 21 SEPTEMBERIO

Matysite daug akyvu daigtu Now 
Yorke, antras didžiausias miestas 
pasaulyje.
Speciali* Treina* Sukatos Nakti
Isz Valanda
Shenandoah ...................... 12:35
Mahanoy City.........................1:16
Tamaqua ............................ 1:45

pataria, kad jeigu 
namo

joriiis psieiti be invairiu 
wl. pirkti Į 
szienikus. I 

svei-

Miegamojo kambario 
biausias rakandas lai yra. lova. 
Snv. Valstijų Agrikultūros De
partamento Namu Vedimo Sky 
rius
daug pinigu pirkti 
kandu g 
nesvarbiu rakandu Jiel 
geras lovas ir gerus : 
Tas žymiai prisidės prie 
katos.

Szeimininke gali namie pa
siūti szienikui nebaltinto muz- 
lino užvalkalu, kuris 
skalbiamas. Ant užvilkto szio- 
niko padek lengva vatipp j>a- 
klodele, irgi skalbiama. Ta pa- 
klodele galima jnrkti arba na
mie lengvai pasiūta isz muzli-, 
no ir vatoy, arba galima varto
ti sena szviesios spalvos 1.... 
dra.

Namie pasiūtos paklodes ir 
j > ri ega 1 v i o u ž va 1 k a 1 a i 
tinka ant lovų ir kartais drūtos 
nes, 
inisžkos.

Paklodes turi būti 24 arba 36 
coliu platesnes ir ilgesnes 
szienika, nes galai irszonai tū

geras lovasl*>

. I

lengvai snia-

I 
kai-1

geriau •

bet pirkios daugiau ekono-

U Z
I

ri but inlenkti po szionikn. Rei
kia Vartoti dvi paklodes. Ant 
vienos atsigulti, p su kita nžsi-

1 » J • j J J i' 1 I • 1dengti, ant anties galima |>ade- 
. . 1 . 1 *vt m h 6A . . V, .(i kaldros. Taį szvariai užlai
kys lovos llž(
paklode ir inlepkti po szienikti 
tik virszu atlenkii ant kaldru.

Paklodes virsžinis galas turi

lin'galųs. Antra t 1 , t

būti apsiūtas apie 2,/2 colius, o 
galinis nuo % iki,1 colio.

Minksztos, pūkuotos kaldros, 
vijhione.s, yra geresnes, ir jaigu 
gerai prižiūrėtos ilgiau laiky 
Vatines k ai d ros, 
jos tai sziltos, bet po keliu metu 
neduoda jokios sziluinos. Jeigu 
kaldros turi kito'kios spalvos 
briauna, lai ir briauna buna ge
ros vilnones ruszies.

Patartina, 
apdengahis. Viena isz minkszto

.. . .■ .' ... *...

S*
kuomet nau-

k a ld ra i apsiūti.
w • •HĮ ■ f II

audeklo ir aut tos kita gražioj 
spalvos užvaikola. Senoviszkos 
namie padarytos kaldros,

d’

j su- 
.sįutos isz szmoteliu nogan szil- A,;,.. nr—___ iA ..I...., ..X

dengta, ant lovos i V paduszku
tris. Kuomet Ir^ a visukiio už- 
0'1 l a A 1 I a «

uždek gražiu užkloto kokio 
lengvo matcriolo. Jos lengvai 
iszskaltosdr nebrangios. Patiir-

Jos lengvai

tina visuomet turėti dvi užklo
tos ir lovoHMsuomot bus szva-

, f " ' If »

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir
raszymo, dol LiOtuviszku vaiku. 15c

m r

1 6 w

W. D. 1IOCZKAUSKAS - CO 
MAHANOY CITY, PA.

į

••

r*tr ‘t
4'4

CRESTMONT DAIRY
GEORGE G. FISHER, Loc. - FRACKVILLE, PA. 
Jeigu Reikalaujate Geriausio PIENO, SMETONOS AR PASUKOS, 

Tai Orderuokite Nuo Mus. Telefonas 89-J

Pamarys sziame laiko yra 
ginusia meto laikas.

16-Dienine Ekskurcija 
ATLANTIC CITY, OCEAN 
CITY, STONE HARBOR, 
WILDWOOD, CAPE MAY

G ir 20 SEPTEMBERIO 
Isz Shenandoah $7.74. Isz Maha- 
noy City $7.20. Isz Tamaqua $6.78

Tikietai geri ant visu treinU

a

UP-THE-HUDSON
$5.00 IN TEN IR ADGAL
Specialiszka Ekskurcija 

NEDELIOJ 21 Septemberio 
Matykite Plakatus

—....... ......................... ..............-.... .. —..... - --------- -- —-----------------------

Apie dauginus informacijų apie 
szitas ekskurcijas kreipkitės ant 
Readingo geležinkelio stacijų arba 
raszykite pas. John .M. Rolin, Dis
trict Passenger Agent, William
sport, Pa.

• ii * h

Lik

Ant Readingo Geležinkelio

-..............■ ............................... ........ .. ■ '

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
I * ♦ *

Jau užbaigom daryt
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, bu dau
gybe nauju paveikslu, .’1 ■ | ” T I *

1
iszuiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot.
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklinei a 
apdarais. Preke bu nu
siuntimu tiktai $1.00,

W. D. Boczkauskas-Co. 
Mahanoy City, Pa.

Knyga

I

DR. C. A. ŽERDECKAS
. . . LIETUVISZKAS DENTISTAS. . .

Tamaqua ofisas, randasi People’s Trust Co., Banko name ir adaras kas 
dien, nuo 9 iki 6 valanda (pagal senovės laiko), iszskirent Seredomis.

Vakarais pagal pareikalavimo.
New Philadelphia ofisas 34 Water St., adaras kas vakaras 7 iki 9 valan

dos.

X—RAY GAS

Seredomis visu diena buna adaras.
Telefonas, Tamaqua 638 Pottsvillc 9-R-2

r^:.“Blue Ribbon Duona”
Geriausi miltai, dideli kepalai.

Patarėme Jumis 1 
Yra iszkepta teip kaip muso žmonis 
duona mili.

Padirbta per: 
H ARTENSTINE’S 

Telefonas, 376-J

gas gali pirkti.

LOMAS AlAUTO ELECTRIC
SERVICE

t

Pataiso Batteres. A-C Spark Plugs 
Automobiliu, Elektrikos ir 

Motoru Pateisimas.
Telefonas 316-R.

126 WEST MARKET STREET 
MAHANOY CITY, PA.

. 1.1. III. 1,1.

KOURY BROS.
Perkrausto naminius daigtus ir 
t.t, in trumpas ar tolimas vietas. 
Dideli naujausios ‘mados trokai. 
Gvarantytas patarnavimas už že
miausias prekes. Teipgi parduoda 
gazoliną. Telefonas 142.
8 OAK ST., FRACKVILLE, PA.

X

Ke ide:—
jau

Geriausia Duona ka pini*

ii a k e r y
FRACKVILLE, PA.

i

Rest YoupErts

I

Yra patarama duoti Savo 
Akis egzammavoti regula- 
riszkai, per datyrusi dakta
rą Akiu. •
Dr. A. T. Liachowitz

Jisai suteik* jumis atsakanti ro
dą ir egsamina. Jeigu reikalinga, 
tai pritaikinsime atsakancaiua 
AKULOR1US.
VICTOIUA THEATRE NAME 

Antras Floras, MAHANOY CITY
T " 1 ■ ” ■ ~ -

TERP DVIEJU.
.... .............................-till-

O ka tu Agate teip
baisei jszrodai t ' Ar gal 
apsi vyra vai ?

Agatoj-^' Kur-gi! Turėjau 
net keturis, su kožna vedžio
ja usi ir visi pamėto.

Kei.de!—- Ar žinai dvi ko? 
Del to jog net keturis turojelJ 
Kad būtumei turėjus tiktai 
viena, tai būtumei žinojus ant 
katro beda verst, o dabar ka!

MAHANOY CITY RELINER & 
PATCH COMPANY

. ■
NUMAŽINTOS PREKES ANT 

SEKANCZIU TAJERIU
Heavy Duty Goodyear, Goodrich, 
Firestone, UtS., Kelly ir t.t. Gvar. 
PREKĘS BALLOON TAJERIU 
29x4.46 $4.00 
29x4.75 $5.75 
30X4.50 $4.50 >

Phone 280
❖ u

30x5.25 $7.0{> 
31x5.25 $7.25 
33x6.00 $9.00

ADA RA NEDELIOMIS IKI ^ET
North Bth Sti už Dick's Baking Co.

Dr. J. J. NiedžinskaS
TAI NIEKO

— Ach, kad no tiejei szla- 
kai ant,veido musu Francs!

— Tai nieko no kenkia! 
Kožna szlnka uždengsime su 
szimteliu, tai ne bus matyti.

LIETUVISZKAS 
DENTISTAS

FRACKVILLE, FA.t

Zstauako Namo Telefonas 482-M




