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Isz Amerikos

— .Jan

Užsinesza ant anglinio 
pavojaus.

Atlantic City, N. J. 
trileka dienu perejo, nuo kada
anglekasei su operatoriais sej- 
mavoje czionais be jokios pa
sekmes, ir kaip duodasi matyt, 
tai negreitai susitaikys.

Komitetas, kuris stengėsi 
padaryti nauja darbini sutarti 
kuri prasidės pirma Septem- 
berio, negali daejti prie jokio , • . • • t

<s

kn-supratimo su operatoriais 
rie ne nori sutikti ant visiszko 
pripažinimo unijos ir 20 pro
centą pakėlimo mokesties. Jei
gu daejs prie to, 
sei ketina atmesti 
praszymus, o tiktai spirtis j>ri- 
pažinimo unijos.

Kaip girdot tai Washingto- 
no angline kamisije 
operatorius ant padarymo 
sziokios tokios sutarties idant 
užbėgti straikui pirma Siui

tai senas kon
traktas užsibaigė.

Isz to visko duodasi suprast, 
jog darbininkiszka kova 
teip lengva kaip isz pradžios 
buvo manyta, ir užsinesza ant 
didelio pavojaus, 
kaip’buvo praėjusi straika.

Operatoriai visai ne nori su
tikti ant pripažinimo unijos, 
pasiraszymo ant dvieju metu 
kontrakto ir “ 
ko, buk tai 
Valst. inatatoms.

Beprotis per 50 metu, mirė 
milijonierium.

New York. — Ferdinandas 
W. Suydain, kuris radosi paik- 
szu priglaudoje per 50 metu, 
mirė ana diena milijonierium, 
bei apie 
žinojo ir negalėjo 
isz savo turto.

Suydam aplaike turto ver
ties 50,000 doleriu po inircziai 
savo tėvo 1874 mete, bet nebu
vo tinkamas valdyti t a ji turtą, 
nes buvo nepilno proto ir likos 
patalpytas priglaudoje. Nuo 
tada, lyg 1923 meto turtas už
augo ant milijono doleriu. Tur
tas susidėjo isz žemiszku loc- 
naseziu miestuosia Chicago, 
Michigan ir New Yorke.

tai angleka-
visus savo

prispirs
ant

st raikai 
temberio, kada

ne

panaszei

czek of” 
pricBzinasi Suv.

nes sa-

tai nelaimingas ne
pasinaudoti

czionais 
suka-
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Pardave sesutes deimantą 
už deszimtuka.

Lilly, Pa. — Earl Meehan, 7 
metu vaikas užtcmiiies ant sia
lo puiku žibanti žiedą, kamba- 
rijo savo sesutes, insidejo in 
kiszcniu ir nuėjo pa rodyt savo 
draugams kurie stovėjo prie 
geležinkelio Stoties. Tame atė
jo kokis tai nepažystamhs vy
ras, paprasze vaiko idant jam 
parodytu ta žiedą, pAsiule vai
kui net visa deszimtuka, ant 
ko sutiko ir pardavė.
trūkis atėjo, nepažystamas sė
do ir nupiszkino nežino kur.

Vaikas alėjas 
džiaugsmu ajisake, 
už žiedą deszimtuka. Sesute 
pradėjo (langiau 

nubėgo

Panic
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Balsavimasuž alu.
Dabar yra proga parodyt ar 
žmonis nori alaus ar pro- 

hibicije.

ISZ VISU SZALIU Isz Lietuvos.

rr

namo su’ 
buk gavo

iszkvot i net 
virszausbroli, nubėgo ant .o,

bet žiedo nerado. Buvo tai sii- 
žiedotines žiedas nuo milemo, 
už kuri užmokėjo 400 doleriu.

merginos
ant tolimesnio

vinczevone

li isz-

nusprendimą
atejvin ka

isz tėvu kurie 
Amerika, pasiliks

Kūdikiai gimia ant laivu pa
siliks Amerikonais.

Washington, D. C. — Lyg 
sziam laikui, jeigu tėvai plau
ke isz Europos in Amerika, o 
kūdikis užgimdavo ant laivo, 
tai tok i s kūdikis pasilikdavo 
tosios tautos jio kokia vėliava 
tasai laivas radosi, tai yra, jei
gu tėvai buvo Lietuvei,
plaukdavo ant Vokiszko laivo 
tai kūdikis buvo Vokietis. Bet 
dabar, pagal 
Henri k io Curran, 
misoriaus New Yorke, tai kū
dikis gimia.s 
plauke in
Amerikieeziu.

Daugeli kartu atsitinka, jog 
kūdikis užgimias ant mariu, 
buna sugrąžytas adgal isz kur 
jiribuvo, nes paskirtas skaitlis 
atejvin buvo iszsibaiges.

Galėjimas vyro ir moteres 
ant smert.

New York. — Antanas Gior
dano, 62 metu ir jojo jiati Te- 

•|resa61 metu, turėjo galėjimu 
ant smert, kapodami vienas ki- 

kirveis, szt įlietais ir
szuudvdami isz revolveriu. Bu
vo tai pirmutinis nesiijirati- 
mas poreles in laika 40 metu 
juju apsivedimo.

Diena priešė tai levai su tri- 
rni vaikais buvo iszVažiavc in 
giri a it e j n a leist i srnagei diena. 
Tėvas nesenei jiardave savo 
grosersztori ir ketino ant sė

Es
ant |la su

Dabar 
likos perkeltu 
laiko. ’
Didžiauses tinginis ant svieto

Ridgefield, Conn. — ” 
miu didžiausiu tinginiu
svieto, nes per visa savo gyve
nimą nedirbau ne vienos die
nos ant savo užlaikymo, teip 
prisipažino Jurgis Washingto- 
nas (filbert, sejitynesdeszimts 
szesziu metu senukas.

Noriais (filbert turi 100 ake
liu geros žemes, bet 
vojo kitiems, o 
vena ir apie nieką nesirūpina. |nat ves jiasilset, bet jojo mote

to, priversda- 
idant pirktu kitu

paranda- 
isz raudos gy-

Jojo pradiedukas buvo guber
natorium Connectieuto Valsti
ja, o 
ka.

pa vieta

Sanarei to- 
iszdalino po

Sanarei National Liberal Su
sivienijimo atvažiavo ana die
na iii Mahanoju idant isztyri- 
net po visa Skiilkino 
ar gyventojai yra už prohibici- 
jo ar prieszingai. 
sios draugavęs
sztorns, aptiekus, restauracijos 
ir kitas vietas kur žmonis su
sirenka, idant inmost u savo 
balsus iii dėžės, tiksle dažinoji- 
mo, ka žmonis reikalauje, ar 
proliibicijos ar gero alaus.

Balsavimo blankus galiti 
gaut, kur tos dėžės randasi 
ant blanku vra sekanti klau
symai, ant kuriu galite balsuo
ti:

blankus

v ra

už perina in ima

Esmu
Blue Laws” 

nejiavelina
4 i

•)
♦ >. visu 

t iesos 
bu

L Asz esmu
visu jirohibicijos tiesu.

2. I’fsmu už vVna ir gera alu. 
prieszingas

(tosios 
Nedelioms

(•žinoti paežius, dirbti, vaiksz- 
czioti ir t.t. tiktai jniverstinai 
žmogui palieja: 
ezos.)

4. Esmu už 
bicije.

5i Fsmu prieszingas vynui ir 
alui.

6. Sulinkų idant
vestos “

ejli in bažny-

\ isiszka prohi-

re nesutiko ant 
ma Antanu

prnbo./dtc burn indijon- bizni. Na ir kada .pribuvo na-

butu už-

\’isi balsai bus suskaitvti. ir 
nusiunsti pas kongresmenus, 
idant niatytn ko žmonis nori

llluc Laws.

Vargszas” paliko $50,000 
turto.

Jonas T 
man, naminis sargas gyvenan
tis Bronxe, apie kuri visi kai
meliai kalbėdavo M
vargszas ir nekarta

i i

New York.

nio prasidėjo
teip senuku. Vaikai iszgirdia 
szuvins kambarije, inbego pa
žiūrėti kas ten atsitiko, liet 

Pohl- I baisus reginis persistatė juju

iiž tai barnis

akjms. Motina gulėjo prie lo
vos su sudaužytu pakausziu 

yra limo kirvio ir keliolika szuveis 
ji suszel- krūtinėje o tęva užtiko mirsz- 

pinejo visame, ana diena mirė, Įtanti su perdurta krutinia ku
rioje kyszojo ilgas szt i lietas.

Kruvinas sumiszimas paik- 
szu ligoiibuteje.

Ellenville, N. .1. — Ligonbu- 
teje del paikszii, kuri randasi 
Napanoche, dvi miles nuo czio
nais, kilo kruvinas maiszatis,

Imk

palikdamas turto 
tanezius doleriu, 
dare pirkdamas namus.
Baltkalniereliu darbininku už

siėmimai neužsimoka.
kurie 

tai v ra
ir kiti, I kada staigai du szimtai pami- 

pamelineja savo užsiėmimus ir Išželiu atsistojo nuo stalu lai- 
instoje prie amatninku, nes ju
ju darbai atnesza

ant 50 t uks- 
Pinigus pa

New York. — Tiejei, 
dirba su kalniereliais, 
klerkai, rasztininkai

y

k e pi et,

maiszatis

savo du

ir darytu lokes liesas kokias 
žmonys reikalauje. Balsavimo 
dėžės bus po visa pavietą ke
tines sau va i tęs, 
kožnam vyrui ir moteriai pro
ga iszreiszkiino savo nuomo 
nes kas kiszasi prohibicijos. 
Panaszius balsavimus toji 
draugavę daro |>o visa Ameri
ka.

Taigi szlapieji ir sausieji da
bar turės 
valdže turėtu

idant duoti

balsavimus

proga balsuoti ar 
permainyti tie

sas ir duoti darbininkui gera 
alaus ir vvna ar visai

123 žmonis užmuszti, 214 
sužeisti.

Sbfie, Bulgarijc. — Ant ge
ležinkelio ejnanczio tei’p Ver
na ir Sofijos, kilo baisi nelai
me kada trūkis iszsirito nuo 
begiu. Nelaimėjo užmuszta .123 
žmonis o 214 sužeista, isz ku
riu daugelis mirs. Nekurie va
gonai sudegė, todėl negalima 
jiažyti užmusztuju, nes kūnai 
baisei ajHlege.

18 užmuszti tikejimiszkam 
sumiszimia.

Ajmere, I m liję.

so-

, ■■ . =:===========: : -.s

Kankina, musza ir sodina in, 
kalėjimus.

Cetaulc (Vovominsko vals). 
menesi ežia, atvyko v 

policininkai ineszkoti

pražuvęs. Nusižndvmo . • * * r/ |
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Kruvinas 
sumiszimas kuris kilo terp in- 
dnsu ir mahometu czionais, 
buvo priežasle 
žmonių ir daugeli sužeido, pa
kol paszauktas vaiskus ajnnal- 
szino maisztininkus. Mahome
tai užklupo ant indiisu proce
sijos kuria iszvaike ir užklupo 
ant juju maldnamio. Daugeli 
palicijantu likos sužeista.
Kunigas-žadintojas vela bus 

nuteistas isz naujo.
Montreal, Kanada. — Džiu- 

re, kuri perklansinėjo teismo 
kunigo Adelardo Delonne, ku
ris nužudė savo giminaiti už
sibaigė su niekuom, 
re negalėjo sutikti ant viroko 
ir likos paleista. Kunigas bus 
vela isz naujo nuteistas už ta 
žudinsta, apie kuria jau visi 
yra gana susipažinia.

ir
užmuszimo .18

nes džiu-

Toblyczinis adus pribus
isz Vokietijoj.

Du Amerikonai

Nusi žudymas.
Biržai. — Birželio 19 d. 

de rastas pasikorusis K. Bru
žas 21 metu Biržų gimnazijos 
VI. klases mokinys. Priesz ke
letą dienu Bružas nežinia kur 
1)11 vo
jjriežastis dar nežinoma.

Dvaru darbininku vargai.
Szaiikenai. (Sziauliu ap.). — 

Jn Spakainasties dvara szimet 
buvo parkviestas darbo inspek
torius sutartims sudaryti. Dar
bininkai |)areikalavo 115 pudu 
javu ir 180 litu metams, 2 
karvėm i” 9 
szieno 16 birkavu, 
veins, linams, daržui sulig ins- 
tatymo. Už ta darbininkai pri
sižadėjo dirbti nuo saules iki 
saules. Inspektorius iszbuvo 3 
dienas ir |>adare sutartis: Ordi- 
narninkams, nemokantiems ra- 
szyti, pakltusus, kokios sąly
gos nustatytos, buvo paaiszkin- 
ta maždaug taip: 105 pūdai ja
vu ir 100 litu

karvių, nuo 2 iki 4 aviu 
ir kitos sąlygos, kokios buvo

•> —— 11

ir .$ avims paszarui 
žemes bul-

(feužes 
lenku 
j)as kaimieczius neteisėtai pa- 
ssavintu isz miszko medžiu'. ♦ 
Radę pas tūla Luikevicziu su
dėtus medžius, juos snkręve iii 
vežimą. Kadangi arkliu med
žiams 'vežti neturėjo, tai be
laukdami ju insake duoti degti 
nes. Pusėtinai inkausze jie 
jKireiszke, kad esą arkliai da
bar nebereikalingi, nes medžią 
ga gali nuvežti ir patys ūkinin
kai. Ir nieko nelaukdami surin
kę kaime keletą jauneliu, kuriu 
tarpe buvo ir 10 metu berniu
kas, inkinke juos iii vežimą ir 
nuvažiavo in stovinti už 10 ki
lometru miesteli. Važiuodami 
pro viena narna iszgirde, kad 
jame kaimiecziai linksminasi, 
res, kad isz jo gudai juokiasi, 
inejes vidun žiauriai sumusze 
jauna mergina, buvusia ten pat 
vestuvėse. Kai vienas 70 metu 
senukas ja užtarė, tai szi pastar 
raji policininkas 

kad

IĮ

taip musze 
jis apsiliejo 

kraujais. Ta paezia diena va-, 
kare atvažiavę sodžiau keli po- 

darbininkn reikalaujamos; dar licininkai žiauriai sumusze ke
lis vyrus, suėmė minėta mergi
na už tai, buk ji pasziepusi po-

• f J • A •

pinigais, nuo 2 szautuvu,
iki 3

1)0 dvaro užvaizdu, sako, kad 
turėsiąs daugiau negu 2kas 

karvi tas turėsiąs mokėti už licininkus, o taip pat ir senu- 
gauykla po 30 litu in savaite, ka už “kaimiecziu kirszinijna 
Yra ir daugiau nesusipratimu, ir pasodino visus kalejinian.

>>

Gere ir siunta.
Fvereczius.

už vaizda neduoda, sakydamas, 
kad tai j) nebus, kaip buvo su
tarta: ka norėsiąs, ta ir pada
rysiąs. Darbininkai susirūpino, 
nežino, kas daryti. Tariasi vėl 
kviesti darbo inspektorių, bet 
ir tai labai abejoja, ar kas in- 
szeis isz to.
vienas, tikėjosi, kad bus geriau 
dabar, pamate, kad laimėjo de- 
szinieji, 
susilaukti ko gero.

Didelis gaisras Skapiszky.
Skapiszkis, Rokiszkio apskr 

— Sekmadieni, Birželio 24 d.
1 vai. dienos Skapiszkio mies
tely Kalvari ninku gatvėje

Tvereczius. — Vietos polici
ja važinėja, po valscziu ir gau
do jaunus vyrukus, gi sugavė 
reikalauja už paleidimu daug 
degtines. Nesenai vienas poli
cininkas taip nusigėrė, kad ne
tekės proto, kažin kur dingo.

Berlinas. — /....v...xV.aU»,
kurie sziadien randasi Berline 
žada prisiausti in Amerika ali; 
nes toblyczaites, kurios likos 
iszrastos per Vokiszkus kemis- 
tus. Pagal juju tvirtinimą, tai 
isz vienos toblyczaites galima 
jiadaryti 35 galonus geriausio 
alaus, o in 24 Valandas alutis 
yra panaszus in geriausia vo- 
kiszka alu.

Ant iszbandyrno 
iszsiunsta keliolika szimtu tu- 
,iu 
ežiu 
ras

kurios likos

jau likos

Pirma visi, kaip
į Po kuriam laikui jis buvo ras-

visai nustojo vilties
tas miszke nebegyvas.

Katedros Bazilikoj sugautas 
vagis.

Kaunas. — Birželio men. 21 
d. 14 vai. kunigams susirinkus 
Bazilikon kanoniszkus poterius 
kalbėti, Bazilikos tanias Bro? 
nius Mastcika pastebėjo žmo
nių klapkose dunksanti koki 

kada daiktu. Priėjės areziau pa
mate didelį|ryszuli visokiu baž 
nyežios baltiniu pririszta. Ry- 
szuli isz klaupku paėmus pasi
rodė Bozilikoje ir žmogysta 14 
metu vaikinas. Užklaustas, ka 
jis ežia bažnyežioje veikias, at
sake užmigęs ir ji ežia uždare. 
Kunigams poterius pakalbejtiw 
pakviesta milicija. Tuo tarpu 
vaikinas edenas paliktas Bazi

st ik la 
uždrausti.

Balsuokit 
uuomonia, 
bimbazelei visom pa jėgom 
stengsis sumuszti szlapiuosius, 
todėl nepasiduokite, ir visi bal
suokite, nes po laikui nesaky
kite kad neturėjote progos.

Tasai balsavimas valdžei 
parodis ko žmonis tikrai nori 
ir pagal žmonių norą permai- 
nis prohibicijos tiesas. —VISI 
BALSUOKITE!

visi pagal savo
nes protestoniszki
visom

toblyczeliu del Amorikic-

4 <
o kaip girdėt, tai yra ge- 
sztopas.” Užkalbinimu 

jau aplaikyta ant milijonu pa
keliu. — Ne vyruezei, adreso 
nežinome ir nežinome kur ga
lima gauti tuja toblyczaitiu. 
Tu rokite kantrybe, in laika du
ži uosi te.

Kalvari ninku 
staiga iszkilo gaisras. Gaisras 
kilo kaip tik tuo metu, L___
žmones po pamaldų jau buvo 
iszeje isz bažnyczios. Nežiūrint 
to, kad sulig galimybes buvo 
griebtasi priemonių gesinti, 
ugnis sunaikino szesziu ūkinin
ku triobesius ir 5 szeimvnos Į 
likosi be jokios pastoges. Nu
kentėjo szio ūkininkai: Juozo 
Misiūno, Jono Burbos, Ant. Ma 
žeikio, Pr. Krisiuno ir Pa Ho
llies sudegė visos triobos, o son 
tikio Murniko-Jaszkos, isz ku
rio kiemo kilo gaisras, sudege 
tik vienas klojimas.

Gaisro priežastis tokia: gy
venusio pas sentiki Jaszka atė
jimo ruso’vaikas jiadego buvu
sia kluone stirta sziaudu; pu-! 
cziant dideliam vėjui, tucz tuo- 
jaus užsidegė artimesnieji trio- 
besiai ir jokiu budn nebuvo 
galima užgesini. Visa dar lai
me, kad vejas pute isztrižai 
gatve; jei butu putes iszilgai 
miestelio pusėn, tai prie tokio 
smarkaus vėjo butu supleszke- 
jes visas miestelis.
• Gaisrui 
gaisrininkai, ir labai.uoliai ge- 

. sino gaisra miestelio žydai.
Pažymėtina, kad Skapiszkis 

tai nelaimingas miestelis, nes 
visai netolimoj (praeity 'buvo 
kilę jau kęletas mažesniu ir 
dideliu gaisru. O praėjusi nu 
deni

I veik visas Kreipsiu kaimas.
•I'į: j V '

užklupdami
maža pelną. Į žiūrėtojas. Maiszatije likos nž- 

Ana diena tokiu kaltkalniere- niusztas 
liu darbininku apie (>()() pristo- dažiuretojas o dvilcka 
jo in muloriu unijos kaipo gi- ti. Ant 
želei, nes sako, jog gs 
t i ant dienos nuo 6 lyg 8 dole
rius dirbdami asztuones valan
das ant dienos ne kaip dirbti Ikus. Kiti dažiuretojai atbėgo 
ilgesnes valandas už daug ma

gali uždirb-

Sukapojo ir iszmete tuks- 
tanesius doleriu.

Kansas City, Kan. — Palici
je ir žmonis surinko 
ant ulycziu s^motelius
potu pinigu verties tukstan- 
czius doleriu. Palicije yra tos 
nuomones, jog tai padare ko
kis sumiszelis ant jiroto kuris 
turėjo už daug pinigu ir neži
nojo ka su jeis padaryti.

Nekurie žmonis ana diena
• mate kaip kokis puikei pasire- 
dias žmogus ėjo ulyczia ir me
te sukapotas bumalizkas, bet I nes, gyvenanezios po No. 3946 
neatkreipinejo ant to daug | West 56-tos ulyczios už nežino

žesnia alga.

Lietuve baisei sumusze savo 
7 metu dukrelia.

Chicago. — Ana diena atsi
buvo 
nes, g

teismas M. Miczcjunie-

x’ ienas pam išželi s ir 
sužeis- 

galo kada pamiszelei 
norėjo iszbegti isz jiriglaudos, 
virszininkas prįglaudos su re
volveriu sulaikė maisztinin-

in pagialba, uždarydami paik- 
szus in kambarėlius.
Drebėjimas žemes Kalifornijoi 
—bledes mažos, baime didele.

Los Angeles, Calif.
fornijoi buvo du trumpi drebė
jimai žemes, kurie padare ma
žai bledes bet baimes daug.

Drūtis drebejimo buvo gana

r Kali-

atydos, manydami kad tai pa- hiszka sumuszima savo septy- l nial.j<us nes Jangai daugelio
prasta popiera.

Tvirtina kad ji apraganavo.
Chelseir, Mass. — Czionaiti- 

nci Lenkai yra tosios nuomo
nes buk juju tautietis yra už-

niu metu dukreles.
Mergaites kūnas sukapotas 

nuo plakimo, nes josios motina 
naudojo virvių in kuria buvo 
inpintas elektrikinis drūtas.

Kaimynai iszgirde merga i-

namu
o pa

kai p laivai ant

likos sutoszkinti, kaip 
kur kaminai sugriuvo, 
mai siūbavo 
mariu.

Permaine kūdiki ant arklio 
ir vežimo:

Shreveport, La.
buk Ii-1 kin budn gal mergaite likos I A rt h tiro Mauzey, prancūzo pa-

raganautas, Ligonis yra pri- tos kliksmH^paszauk’e palicije,
risztas lovoje, Visai neturintis Į kuri aroBztftvojo motina ir to- 
proto. Daktarai sako. I

Motore

gonis isz paprastos priežasties iszgialbeta nuo nuplakimo ant licijai idant jai prigialbetu su- 
x . rasti josios keturiolikos mėne-

Sudže iszkluuses budintoju siu kūdiki, kuri josios vyras 
nusiuntė motina in priglauda permaino ant arklio ir vežimo 

sudegini- Į del paikszu, idant tonais dak- del nepažinstamo žmogaus, po 
i, nes pa- tarai isztyrinetu ar motina yra tam pardavė viską už dvide- 
Krakovs- pilno proto. Kiti trvs vaikai Ii- szjmts doleriu, kuriuos prage- i |1>e

Palicije tęva aresztavojo ir

- serga, bet Lenkai yra kitokios Į 
nuomones ir
,200 nuėjo prie namo tūlos se
nukes, tiksle josios 
mo kaipo burtininkes 
ko, buk tai jiji davė

susirinkia apie

nes sa-

'<wl

rasti josios keturiolikos mene-

tarai isztyrinetu ar motina yra tam pardavė viską už dvide-
* I

kiui kokio tai gerymo ir teip Ikos atiduoti iii prįglaudos na-
apraganavo, kad dabar nieko mus. Tėvas nestojo ant teismo.
neatsimena. Palicije turėjo ne- I , ....
mažai darbo pakol tamsunus kalbinėjo ant savo lez.siteisini- žmogaus kuris pasiemias kucli

A

--gad dabar nieko | mus. Tėvas nestojo ant teismo, 
neatsimena. Palicije turėjo ne- Miczejuniene niekuom neiszsi-Idabar jeszko uepažinstamojo 

« <•• a • . • i i • « 1 I w 4 • • • 1 * 1 •
* •!- v.'U. ■ » mo. I ki dingo nežino kur. V i

. | Prekiavo su mirezia — apgau
dinėjo asekuracijos kompa

nijos.
— Palicije suome 

‘“ pre- 
Kokia tai

griebtasi

Berlinas. 
porele aj)gaviku kurie 
kiavo su mirezia.’*’
Lina Rein, staigai apsirgo ir 
mirė, su 
sios v v ra s v

Per 19 dienu atvažiavo 462 
Lietuvei, da inleis 64

Washington. — Imigracijos 
Biuras skelbia, kad iki Liepos j* A • A « * * - ’
savo ateivybes kvotas. Tarp ju|a,it vietiniu kapiniu. Po ko-
19, devyniolika szaliu pabaigė

didelia gailestia, jo- 
palaidojo moterių

li koje taip gerai pasislėpė, kad 
j įrišėjo gerokai Bazilika isziesž 
koti kol jis surasta. Butą jo ge
rai1 pasislėpta ant vargonėlių 
koplyczioje. 
riu
tarnavęs Aleksote prie bažijy- 
czios už vagyste jau 9 metus 
kalėjimo sėdėjos. Jo kiszeniuje 
atrasta auksiniai akiniai.
Iszvadino laukan, nužudyda

mas savo mylema.
Kupiszkis. — Birželio 20 

d. vakare Bosziulis isz Pyra
gių kaimo, visa diena girtuok
liavęs, nuėjo pas kaimjma Aū- 
gustauski. Iszsivadines laukan 
jo dukterį mergaite 17 metu 
paleido iii ja tris szuviuš, o 
ketvirtuoju pats savo nusižu
dė. Nusižudęs Bocziulis buvo 
grižes isz Rusijos, kame matyt, 

“rojaus” raugo, uos 
nieko nedirbo, o viep

reikėjo kasti 
nauja kapa szale palaidotos 

Duobkasei

Isz Lietuvos szi kiam tai laikuiyra ir Rusija.
gali invažiuoti 526, o 

invažiavo jau 462. Taigi 64 da I Linos. Duobkasei kasdami 
Imti inleisti. Isz nauja duobia, per neatsargu- 

o gali uia, su asžtru špatu permuszo
M

Lenkijos gali invažiuoti 6,195, | birt 
o invažiavo jau 2,864. Isz viso |< 
per 19 Liepos diena L_____ ,

i ne n esi

turi proga
Latvijos atvažiavo 149, 
invažiuoti isz viso 308. Isz

Esąs isz Žicžmur 
Pranas Martuseviczius,

•raba Linos, isz kurio pradėjo 
pieskos.

‘ ‘ > I duobkasei, atidarė
per 19 Liepos diena inkusta mate, jog vietoj lavono Linos, i 
51,425 ateiviai, o guli atvažiuo- grabas buvo pripildytas pieš- *

viso
N usistebejo, 

graba, pa-

i

ti isz viso 71,562.
Iszžude szeimyna su kirviu.
Columbia, Tenn.

koms.
Pranesze apie tai palicijei 

kuri pradėjo daryti sliecta ir 
Rupiu-1 persitikrino apie • apgavysta, 

durnasis už daug isz priežas- aresztavojo motore 
ties menkos svikatos ir-neture- dusių 
damas darbo, OphiiHs Dugger, L 
nutarė užbaigti savo gyvenimu renginejo

■

si! “nuliu- 
vyru. Palicije abudu

suome, kada josios vyras pasi-
• mirti. Mat, jiedu 

mainėsi, —‘yienas viena, ant- 
bes kirviu sukapojo pirma savo Į ms abtra karta mirė ir nuo 
paežiu po tam du vaikus, o ant mirties yminejo dideliu ase- 
galo perpjovė sau gerkle. Vi- kuracije.
sus lavonus surado jojo sesuo Rein aplaike net 40 milijonu 
pas kuria tuomlaikinoi. gyve- markiu.. j. .

ir vargus szeimynos. Pagrie-

no. Visus palaidojo vienam ka
pe.

i

likviduoti stoties

Paskutiniu kartu

Argi tai įie biznis su mirezia 
turėti ąusineszima Jr bizni?

prisigėrė 
namie
tik girtuokliavo. Mat kaip Ru-

sudege netoli miestelio sijos
tikybos, elgiasi. v _

4

1

auklėtiniai, be dorosdr
I
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KAS GIRDĖT
Gadyne lekiojimo artinasi!
In deszimts metu nreoplanai 

pasidaugins kaip sziadien au- 
tomobilei. Nuo 1923 L

10,616,523,638 o likusio 1,088,- 
320,440.69 yra 
tas nuo skolos.

Greicziausia 
skolas Angliję, 
landije. Austrija yra skolinga 
27 milijonus doleriu, 
siu skolininku 
Franci jo, kuri 
3,917,325,948.74, 
skolinga I ta liję, 
linga 445 
Rosije 2i 
85 milijonus, 
milijonus, 
milijonus ir 1.1.

kaipo procen-

atmoka
Kuba ir Fin-
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savo

Didžiau- 
Amerikos yra 

skolinga 
k on i a tiek
Belgije sko- 

doleriu, 
Lenkije 

apie 5 
71

v ra V

milijonus
36 milijonus, 

Lietuva
Czekoslovakije

SAULE

NUŽUDĖ KŪDIKI.
Sudaužė galvelia akmeniu, nu

pjovė kojas ir paslėpė 
pieskuosia. gyveno ponas

uty d a ry ta. sz i rd že, ini slind ama 
jog dabar pasitaisys ir nustos 
grajint kazyras. Nes szetonas 
grajaus ne davė jam atsilsio. 
Vogė sunkei užsidirbtus pinin
gus
Teip, jog

iszaiszkini-

Nuo 1923 lyg 1933 
lekiojamos maszinos bus teip 
naudojamos kaip ir automobi- 
lei pradėjo 
naudojami nuo 
meto.

Žiaunai vra 
nes, jog in deszimts metu nuo 
tebvrio laiko Suvienvtosia 
Valstijosia naudos lokiojamas 

visi žmonis turinti 
turės savo 
naudos del

tomobilei.

prasiplatinet ir
1905 lyg 1915

tosios nuomo-

laiko

maszinas
sziek tiek pinigu,

kurias
gabenimo paczto, tavoro ir le
kiojimo in sveczius.

maszinas,

daug 
skaiitytoju 

prieteliu, 
kanuopasekmi ilgiausio 

pasivedimo
Už visus linkėjimus 

dam szirdinga padukavone vi
siems.

Aplaikcme 
nuo musu 
musu 
mums

velinimu 
ir kitu 

linkėdami

musu darbuosia.
sude-

iszsipilde žodžiai: 
kitam ne-

adgal kokis 
isz Milwaukees 

in kalėjimą

Sztai
“Kas tau no miela 
daryk. ’’

Apie du metai 
tai žmogelis
likos apsudintaas 
Waupana ant dvieju metu už 
svetimoteriavimą. Per visa ta 
laika nubaustasis pakutavojo 
už savo pasielgimu ir gailėjosi, 
jog užsidavė su
ji prie to privedė.

“marnastes

mot oria, kuri 
Maustyda

mas apie “marnastes” szio 
svieto, prižadėjo sau, jog kada 
apleis marus kalėjimo, sugryž 
prie savo, pridiegė les ir vaiku 
kurie lindėjo paskui ji ir pra
dės gyvenimą isz i 
dalis kitaip surėdė.

Kada kalininkas 
marus kalėjimo, 
važiavo namo, turėdamas pri
jautimą, jog ji pasveikins mei
lingai paeziule, apkabys kak
lu ir viskas bus užmirszime.

Kada stojo ant 
savo namo, paeziule 
jam ant kaklo, 
graudžei verkti.
ta pati sarmata, tas pats nuže- 

jisai turėjo 
metus kalėji- 

jojo nebuvimo na-

naujo. Bet

apleido 
t no jaus nu

slenksczio 
nesimato 
pradėjo 

Patiko
tik

jaja

minimas, už koki 
atpakutavot du 
me. Laike
mie, paeziule susinesze su kitu 
ir dabar lauke gyvojo vaisio 
savo prasižengimo.

Kaip toji gyvenimo drama 
užsibaigs, tai nežino, nes pro
kuratorius stengėsi sulaikyt 
taja porelia, o prielaidini lau
ke kalėjimas kaipo lauke taji 
žmogeli.

Ka jus manote apie tai, mie
li skaitytojai! Argi neverta 
ant to gerai apsimanstyt!

Soviatine Bosiję geistu susi- 
visais sklypais, nes 

nuo vi- 
bet tai yra josios 

ne teip se- 
nepripažysta 
taiku, jeigu 

Alatvt *

laikyt su 
dagriso jai atmetimas 
su žmonių, 
kalte. Juk soviatai 
nei garsino, jog 
jokiu svietiszku
yra jiems neparankios, 
bolszcvikai atėjo prie kitokio 
susipratimo. Soviatai iszsiun- 
te in visas vieszpatystes, jog

Suvienytus 
kuri geidže

geidže sutverti
Valstijus Rosijos, 
sutikimo ir kaimyniszko gyve-

• nimo su visu svietu. Bet ar visi 
sklypai gales aukaut prietelys-
ta soviatinei Rosijoi, kuri yra 
sutepta krauju milijonu auku 
nekaltai nužudytos, tai yra 
svarbus klausymas.

Aiiierikoniszkas 
jnentas iždo (skarbo) paduo
da, buk visoki sklypai yra sko
lingi Suvipnytom Valstijoms

departa-

doleriu
(arti 12 bilijonu doleriu) o isz
viso 11,704,844,078

tosios sumos tikros skolos yra*]

spaus- 
ir nakti, 41 

jokio pa-
Liepos

y

bilijonu markiu, o 
suvir- 

vokiszku

10,000

nespaudina 
neapsimo-

Vokiccziai nepaliauna spau
dini i daugiau markiu 
tuves dirba diena 
spaustuves dirba be 
silsio. Pirma sanvnitia
menesije, kas valanda spaudi
ne po 17 
sziiidien begije randasi 
szuin 20 trilijonu 
markiu.

Dabar valdže ketina iszleist 
milijoniniu marke ir pacztines 
markes turinezios po 
markiu verties.

Valdže daugiau 
markiu po 500, nes
ka, ha popiera ant kurios 500 
markes buvo spaudinamos 
kasztavo valdžci 600 markiu.

New Yorke bankai pardavi
nėjo vakar 400,000 Vokiszku 
markiu už viena Amerikonisz- 
ka doleri.

buvo

Mieste Filadelfijoi 115 tuks-
54 savotanežei nigeriu turi

(tik del juodąją) laikraszezius 
isz kuriu puse
neis, likusieji sanvaithiei, jne- 
nesiuei ir kiti. Apie 200 tuks- 
taneziu nigeriu gyvenaneziuju 
Chicago, turi du kartus tiek

v ra k asdic n i-

turi 
laikraszcziu kiek Filadelfia.

arti milijonas
Sarma-

O kiek turi 
Lietuviu laikraszcziu. 
ta net paminėt!

Toledo, 
protes- 

turejo pra-
y

Dr. S. G. Blend isz 
Ohio, ant susirinkimo 
toniszku kunigu, 
kalba kurioje pasakė 
szimts Dievo prisakymai buvo 
žinomi da priesz Maižiesziu, 
jog anksti istorije 
faktu, ir 
knygos biblijos yra paraszytos 
per nežinomus rasztininkus.

Pirmutinios trys knygos sa
ko Dr. Blend, neturi jokio susi- 

su Christusu ne su 
o biblije yra 

daugiau nieko kaip surinki- 
senoviszku pasakų, apie 

kurias kožnas gali maustyti 
kaip kam patinka.

buk de-

priesz Maižiesziu
Izraelitu

pirmutines penkios

neszimo 
krikszczionybia 

nieko
y

inas

Negru tauta sziadien turi 65 
gydytojas, ir chirurges szioje 
szalyje, sulyg skaitiyniu Vi
daus Departamento per How
ard Universitetą. Yra penkios 
dantistes.

Del ju tautos, jiems vertėtu 
turėti 450 gydytoju. Kasmet 
Howard Universitetą užbaigia 
apie 63 dantistai, bet vertėtu 
500 užbaigti. Ir tas
slaugėms. Kas met 90 užbaigia 
mokslą kuomet 600 reikalinga, 

jog yra daįl
ydytoj u ir dan

pats su

Skaitlynes rodo, 
ginus juodu g 
tįstu New Yorke, Philadelphi- 
joj, Washingtone, Clevelande, 
(’hieagoje negu visose szeszio- 
lika pietiniu valstijų kur gyve
na asztuoni milijonai juodu 
žmoni u.

Madridas, Iszpanije. — Mies
teli jo Ajaugluse gyventojai šu
kele maiszati prieszais pabran- 
gihia laidotuvių. Sutvėrė jie 
savo kooperatiszka d raugu via 
ir susitarė apuiejti be kunigo 
patarnavimo. Kunigas ant to 
nesutiko, sakydamas, kad lai
dotuves tai bažiiytinis reikalas 
o svietiszki žmonis neprivalo 
in tai kisztis. Ana diena mirė 
žmogus isz tos parapijos, kuni
gas priverstinai bando nuga
benti lavona in bažnyczia, bet 
kiti ji nuvijo. Palaidojo ant 
parapijos kapiniu be jokiu pa-
maldo ir užmokėjimo kunigui.

Kunigėlis baisui užpyko ir 
ant rytojaus apleido parapije, 
o biskupas kito neduoda in jo 
vieta.

Kaunas. — 1923 motais Ge
gužes 24 d. Apygardos Teismas 
iszvažiuojamoj savo sesijoj Uto 
uos miesto sprendė byla, Vero
nikos Zarankaitės kaltinamos 
žmogžudystėje.

Izs lindi ninku
mu matyt, kad Leliunu mieste
lio, Utenos apskrities, gyvento
ja Zarankieno pragyveno su vo 
kiecziu žandarais sunu, jos vy
rui esant gyvam vaikas gyni i- 
mo metrikose buvo užraszytas 
ant pavardes Zaranka, ir Za- 
rankienes vyras, vaika insune- 
jo. Už kiek laiko Zaranka nu
mirė, Veronika E. Zarankaite 

Elzbietos Zarankienės

ir

sesuo
vyro, baisiai uekente savo mar- 
czios prigyventa, sunu. Už kiek 
laiko Elzbieta, susirgo sziįtino 

bijodama vaika. palikti be
priežiūros, ir nenorėdama pa- 

p r i e žiu ko j Žara 11 k a i te s, 
prasze pastarosios kartu sfu Jco- 
kia tai Helena llajet, nuneszti 
jos sunu in Utena, prieglaudom 

Varonika Zarankaite su Ha- 
jet isznesze eidamos pro mieste 
Ii, kad nepatemytu žmones 
vaika, 
metu amžiaus,
du sugryžo viena. Veronika Za
rankaite; žmones visgi patemi- 
jo iszneszant vaika ir tuojaus 
susirinko reikalavo, kad Zaran
kaite parnesztu atgal kūdiki. 
Gavus lazdų Zarankaite pasako 
kad jos ta vaika pasodino prie 
kokiu tai namu. Ir tokiu budu 
kūdikis žuvo be jokios žinios.

Už keliu savaicziji piemenys 
ganydami gyvulius rado vaiko 
lavonu plešku duoboj, be kojų. 
Apžiūrint kūdikio lavonu, at
rasta sumusztas visas pakau- 
szis matyt akmeniu.

Veronika Zarankaite yra 46 
metu amžiaus; ir Teismas isz- 

jos byla priėjo prie 
iszvedimo, kad kūdikis buvo 
nužudytas Zarankaitės ir Ha- 
jct, kuri pasislėpė, Zarankaite 
nubaudė penkiais metais sun
kiųjų darbu kalėjimo, atimant 
visas teises, boto dar neisz-l 
skaitė ka Zarankaite virsz me
tu sėdėjo kalėjimo.

likti

nepatemytu
kuris tuomet buvo arti 

už keliu valan

žiurėjus,

teises

ANT MIRTIES PATALO, O 
BET BE “SAULES” NE

GALI APSIEJT.

Mielas Redaktoriau “Saules.”
Atsipraszau labai, kad užsi

vilkimui su prenumerata bet 
sztai priežaste del ko ncatsily- 
ginau: mano miloma paeziule 

pavojingai, gulėdama 
jau 18 menesiu, dabar likos pa- 

nežinau 
Myliu

sergar,

SU

i i 

ti 
liaus

nes sirgda- 
dideli su- 

Kada važiavo ant 
užklausė manes: 

už laikrasz-

daryta ojieracije ir 
kaip viskas užsibaigs.
juju laikraszti/het mano moto
re myli da labiau, 
ma skaito ir turėjo 
raminimą.
operacijos

ar užsimokėjai
atsakiau, jog da ne. To- 

‘ ‘ pakol 
mano akys matys, patol “Sau
le” skaitysiu, nes kada akis 
užmerksiu tada skaityti pa
liausiu.” 
lonus nesulaikyti 
nes atsilyginsiu atejtoje.

Argi reikc geresnio pagyri
mo dol “Saules” 
nelaimingos moteres ir josios 
nuliudusio vyro! Patys skai
tytojai gali tai apsvarstyt.

Musu skaitytojo pravarde 
vra Vincas Paszkunas isz P.— 
W. Va. *

atsakiau, 
man kalbėjo:

— Bukite todėl ma- 
‘ ‘ Saules, ’ ’

nuo tosįos

t

Nenorėjo su juom szokt — ’ 
nužudė.

Duncan, Okla. — Septynioli
kos metu Tilman Atkins, likos 
nuteistas ant viso gyvenimo in 
kalėjimą, po prisipažinimui 
buk nužudo 14 metu Edita 
Jones, už tai, kad mergaite at
sisako su juom szokti.

* ' , 1 . ,
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kromelijc savo paežius, 
trumpam laike nu

puolė ant žemiausio laipsnio. 
Tasai ' kitados paguoduotas- 
žmogus no visu, pabaigė savo 
gyVilste hame paikszu, bovin- 
damasis su sudriskusiom kazi- 
rom i gi smart.

TciĮ) tai daveda kaži ros žmo
gų prie prapulties ir

PRIE KO ATVEDA 
KAZIROS?

Vienam isz pristovi ui u mies
tu Vokietijoj,
Link, o kuris buvo kasierium 
vienam isz tenaitiniu banku, 
buvo guodotas no visu.

Linkas buvo jiaczuotu, o jo 
jo pati užsiiniiuejo kronm op
iai ky ta po smertoi 
pažiūros toji 
linksma, 
mergaite, ir rodos nieko nesto- 
kavo jiems* nes ponas Linkas galo, 
turėjo bjauru papratima, o tai 
buvo neprisotintas noras grai- 
jimo isz kaziru. Viena diena no 
galėjo apsiejt be žalio stalelio 
prie g 
pradžios isz mažu pinigu 
tol i aus isz didesnes sumos. Vie
na nakti ponas Liukas sugriži- 
nejo namon drauge su jaunes
niu uredninkn, kuriam apsaki
nėjo apie linksmybes szio svie
to ir apie paleistu vista. Jaunas 
žmogus atsikreipė no jojo siu 
piktumu. Antra, diena ėjo pas 
kalas po mįesta buk kasoje po 
no 
mos 
dingo.
in viena restauracija

banku

tavo. Ant
i no Jo buvo į roiszeimino 

turėjo vaikiuku, ir

rajimo isz kaziru, isz 
nes

Linkutis stokus dideles su- 
pinigu. Pats kasijerius 

Nusidavė su draugais
in viena restauracijų ir tonais 
praleido milžiniszka skaitlį pi
ningu.

Buvo jisai žinomas gerai sve- 
czes toje restauracijoi Graynio 

pragrayndavo. Pragraynoir
ant galo viską, ka turėjo.

Liukas paėmė viską kas ra
dosi bankinėje kasoje. Turėjo 

bėgt, 1i ea t si s ve i k i n i a s 
paezia ne, vai kais. 

Nusidavė in Amerika kur poki- 
tokia
Grayno poteisybei ir tunais. Po 
kelioleka metu, sugrįžo in savo 

Pati prieinu jin su

dabar
ne su savo

teviszke.

t

pravarde .-slan klojosi.

y

liūdno
K W. S. B.
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TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapcziu Atei
ties. Su pagelba kazirom. Pagal 
Chaldolszku, Pcrsiszku, Graikiszku, 
Arablszku Ir Cigonlszku burtlnlku. 
Iszguldincjlmas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra iszdcda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cigonka isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru Ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ........................

Prlslusklto mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes per paczta. 
Pinigus galite siusti stempomis.

W. D. BOCZKOWSKI-CO. 
MAHANOY CITY PA.

25c.

Jeigu norite apsisaugoti nuo nuoskriaudymo tai pribuvę 1 
in New Yorka kreipkitės in atsakaueziausia ,

GEO. J. BARTASZIUS AGENTŪRA 
kuri yra visiems Lietuviams gerai žinoma.

Iszmainomo ir siuneziame pinigus in visa pasauli 
pagal dienos kursą; pasitinkame keleivius New Yorke 
ant stoeziu ir suteikaine nakvine savo hotelije; bagažus
pristatomo ant laivu ir apdraudžiame; padarome pas- 

. pertus ir kitus reikalingus dokumentus.
kainu ant laivakorcziu ir pinigus kurso.

GEO. J. BARTASZIUS, 
Į 498 WASHINGTON ST. NEW YORK, N. Y. 

J Ofisos valandos: Nuo 8 ryte iki 8 vakaro.
| Nedeliomis nuo 10 ryte iki 3 popiet.

Reikalaukite

atsiraugėjimai,

I

€% a hit aras Hitters
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Netvarkumo:
PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,

NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 
GALVOS SKAUDĖJIMAI,

NUSILPIMAS, IR T. T.
Darytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 
szaunai medikaliszko vertes.
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virini-i 
mui, pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viso 
kuna. Jeigu jusu aptiekorius neturi Salutaro Biterio tai 
reikalaukite tesiai iszmus.

Salutaras Drug & Chemical Co.
1707 S. HALSTED ST. Dept. 15.

NERVISZKUMAS,

Jis yra labai veiklus ir

CHICAGO, ILL.

/

/
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Jeigu
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drūtuma szito naujo gumo!

ti t

< į

X

t

•» R1

bandytumet indurti 
su pęilu *— persitikrintumet

DRŪTESNIS GUMAS!
S. U. ” ilgiau nesziojasiKodėl nauji

♦

Dideli ir drūti—bet ne per kieti!
Kaip ir kožna kita dali, szitu nauju 

“U.S.” batu—dideli juodi padai 
reiszkia ilgesni nesziojima.

Yra padaryti isz drueziausio gu
mo kada da buvo indėta in bile ko
kius batus—bet yra toki minkszti 
kad teip lengvai lenkėsi kaip ir jusu 
koja!

Temykite kaip yra didelei pada
ryti isz frunto—-teip pat ir isz už-

U.S. > >

pakalto. Tas extra,didumas priduo-
da didesne drutybe.. '

Temykite teipgi ir ant baltu vir- 
szu.

Pacziupinekite ta drūtuma! Yra
padaryti isz drūto gumo ir ciekio— 
ir yra padirbti drueziai ten kur dau-

£tisl
?‘;vV

TRADE MARK
1

1
✓

j f f!

I

giausia nesziojasi. Prie kulniu, prię 
kulsziu ir prie kojų pirsztu.

Nauji “U.S.” dar parodo del 
szinitu mainieriu kaip ilgai batai 
tikrai gali nesziotis! •

Kita karta kad pirizsite batus— 
tik indėkite koja in “U.S. 
o patis persikanuosite!

Yra teipgi ir naifji “U.S.” ilgi 
batai, padirbti kad duotu ta pati 
ilga nesziojima kaip ir szitie trumpi 
batai.

Nepaisant ar nesziojate ilgus ar 
ilgius batus—klauskite szitu nauju 

U.S..” batu kad kita karta pirk-

U.S.”

> > batus, I

batu kad kita karta pirk- 
site ir temykite kad butu juodi pa
dai/ ir “U.S.” žyme.

United Statds Rubber Company

< (

Klauskite nauju “U.S. 
trumpu ir ilgiu batu

yy

4;
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Kad ji parvažiavo in Perkū
nus, ligonis jau klejojo. Ji, ro
dės, jau jpkiu skausmu neturi, 
szypsojosi ir judino, kasžin-ka 
kalbėdama, lupas; ka ji kalbė
jo ar giedojo, sunku 
prast i, ale aiszkiai i 
vo užtemyti, 
buvo užimtos

o daba r ta dar

dykaduonis.
— Juk savo duona valgai, — 

tarė Mare: — o gaspadorius, 
man ding, vis gali ukeje darbo 
rasti; ale kaip tu nori, Jonai 
asz tavos visai nesulaikau.

Jis lauke dar a'sztuonias die
nas, po tam, kad jie viena va
karą po beržu sudedami szne- 
kejosi, o vaikas žolese žaidė, 
tarė jis:

— Jievutci nieko netrūksta, 
ji turi gera motina, tėvo jokio 
nereikalauja.

— Ji turi tęva, o neturi moti
nos, atsake Mare: — bus kibą 
toisingiaus. Arba gal tu misliji 
vėl apsivesti ?

— Teip, — atsake

L,

i
i

r
i

>

sitiko, viską užmlrszo.
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buvo šu
nį ima bu- 

mislys 
Svki

<r 
joskail 

szokimu.
rodosi, jog ji ir .Joną pažino, 

sznibždejo ji:—• 
szokikas,

— Matai, - 
giltine yra smagus 
jis niekados nenuilsta, vis ap
linkui, vis aplinkui,
dauginus negaliu, ir dar po va
landėlės, linksmu yra, 
mu,

Mare

asz jau

links-

J ievute 
mm orėjo 

atvėrė akis 
kūdikio

nusiszypsojusi

manim eit i! 
ale kaip 

pas ta-

nieks neverks, 
laike mažn 

priesz ja, kurios ji 
paleisti. Ligone
plaeziai ir žiuivjo ant 
valandėlė, 
sznibždejo:

— Ar nori su
ne, ne, dar nelaikąs, 
asz nueisiu, atsiimsiu 
ve, kad pas mane ateitum, li
tai neužilgio.

Mare pereinu 
tas visas 
prispaudė 
prie motinos krutinės.

mane

sziurpuliais
Jiapsireiszkimas.

galvute.1 ievutes

kad žiemos 
szviete ir 
spinduliais

saule 
savo 
jos

Sekanczia nakti mirė Katre.
Ji iszrode stebuklingai graži, 

in langus 
auksiniais 

iszblyszkusi
ale gražu veidą apėmė.

11.
Suprantamas dalykas. Mare 

greit persikėlė in Perkūnus. Ir 
kas-gi but buvę isz ukes! apie 
tn mažai kas kalbėjo. Po pa-; 
grabo tykiai Jonas užklausė:

— Ar tu nori vėl iszeiti nuo 
mus!

•Ji at sa k e:
— Asz turiu savo daiktus 

parsivežti ir randa užsimokėti.
Matutis važiavo su ja drauv 

ge. Jie sėdėjo greta viens kito.
— Gaila to szviežio jauno 

gyvenimo, — murmėjo tarnas 
pusbalsiu: — Ale kas žino, ma
žu gerinus, kad Dievas teip pa
dare. Asz Vežaitienes niekados 
nebueziau galejes kaipo sena 
gaspadine perstatyti, juom 
mažiaus biedna, ale ji but grei- 
cziaus likus biedna, negu, sena 
gaspadine, asz ta spėjau.

— Katre gyveno trumpai, — 
atsiliepe Mare: — ale jos 
trumpas gyvenimas buvo sma
gus, teip kaip margos pleksz- 
tekes, kuri 
kvietkos lakiojus

vasara 
nežinodama,

galas arti, ji apie ta nesirūpi
na. Ar neužvvdetinas

persint y t i,

gražia 
baigia;

nuo kvietkos ant 
pei

są v o
viena 

gyvastį 
kad jos

save, ale Mare nenorėjo jo su
prasti ir tiktai kalbėjo tolinus:

— Juk dar yra Jievute, ma
no sesers duktė, apie ja asz tu
riu rūpintis,
smaginus darysiu.

Jonas buvo cielns sanvaites 
nebylys, jis sėdėdavo 

suolo rankas su
nėrus ir durnojo, arba stovėjo 
prie lango, rodės, jos jis snie
gules skaito.

Katre 
stambios aszaros 
veidą pradėjo riedėti. "Mare ji 
ramindavo, arba, netekus kan
trybes, bardavo, 
svki nustotu 
m išlyti, 
duktė 
kaip 
klausyti

kaip 
siūboje

a.a.

ant

Jeigu kas apie 
kalbėjo,

isz akiu per
tnojaus

j i s jau 
mirusius

apleisti, — prjdure ji 
ale J ievute asz im-

sitiko, viską užmirszi). Katre j 
dauginus nebuvo kliuczia. Jj 
nereikalaVo tokiu insimyleji- 
mo ženklu, kaip kad su jos se
serų buvo, ale jautėsi szirdyje 
užganėdinta, 
norint 
žvilgterėjo, 
sunkaus darbo 

' t 

Jonas dabar 
galėjo juodu 
liepa ant suolelio atsisėdo pa
sikalbėti. Maro taikosi irgi da
bar dauginus pasipuoszti, kad

Jos veidas kur 
pasidaro, nes 
rupeseziu ant 

Alminai jautusi lai
mingiausia savo gyvenime.

Kalia vietinis klebonas gavo 
pavelyjima arba dispensa, pa
skirtoj dienoj 
szliubo. Ant veseilios tiktai gi
mines užkvietė. Vienatinis ne
užganėdintas buvo isz tos ve
seilios tarnas Matutis: jis da
bar jau turėjo pamesti vilti ir 
iszsižadeti visu pretensiju ant 
ūkus, kurioje jis beveik visa 
savo amžių isz’vargo.

kad jis ant jos 
praeidamas meiliai 

arba vakare po 
, prie kurio ir 
smarkiai ėmėsi, 

draugiszkai po

Jonui patikti, 
kas skaistesnis 
neturėjo jokiu 
szirdies.

važiavo ant

užklaustas, ka jis ežia veikia, 
kalbėjo, buk matrosiszki dra
bužiai reikalauju iszvedinb

‘ 1 ' -4 ' f - • k f

m.o, nes kitaip visai kandės su
es. Maro tylėjo, ale szirdyje jos 
pasiliko kas-žin koks nepasi
tikėjimas. Kaip tik ji liko vie-

! J k ; ,i „ I ' ' 1 < 'I ’

iszyediuir
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Visa terla nubraZdavo. 
Tai rots veseile liidijonu,
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Tai teip kaip laukiniu Xfri- 
konu, 

Matote kokie tai kvailei 
Oklahomos Lietuvei! • • •

Ne toli Morgano,

>

na namuose, tnojaus patykoins 
inlindo in kamaraite ir atida
rė skrynute. Tenai ant pat vir- 
szaus gulėjo fotografija, ji Im- 

j nuimta, ir 
Katre lietuvisz- 

kuose rūbuose. Apie ta paveik
slėli Mare iki sziol nieko neži
nojo. Dabar ji suprato, delko 
Jonas teip tankiai kamaraitėj 
lankosi; nuo jos jis paveiksią 
slepia, ale pats žiurėjo in ji su 
dideliu gaileseziu patrotytos 
laimes. Kaip gražiai Katre isz- 
veizejo, ant paveikslo dar gra
žesne buvo. Greit 
fotografija 
paskui ja sunaikinti.

Nciszpasakytas ; 
jam szirdi pervore, 
grabe jos sesuo neduoda jai 
ramybes. Jonas jau nerado pa
veikslėlio, kad 
riaus paslėpti, 
kad Mare ta 
gaiszino, ale venge apie ta su 
ja kalbėti, kas Mares dar dan

tį žga v o.
Ji 

kalbėti, ji teinijo 
minusios minos ir suprato, kas 
jo szirdyje darėsi. Jis nesijau
tu jokio prasikaltimo 
Mare, ale 
mastymai buvo visados su 
Katre. Jis jau teip

laiko buvo pripratęs, 
parėjės namo vieszeti, 

nuturėdamas nieko veikti, bū
davo su peiluku bile koki pa- 
galuka droždavo del zobovos; 
tas dabar jam liko beveik kas
dienine zobova: 
kampe kambario insikniauses, 
ta vaikiszka darbu atkartoji 

Marei nebuvo nieko 
pio, kaip

Vo Karnliaucziuj 
perstatė a.a.

ji insikiszo
in kikzeniu kad

H 
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Kur ten badai Tiltavillo
Yra susaide bobęliu 

NeiszAnaneliu.
Laikosi krūvoje,

Kaip bužes galvoje, 
Kaip in krūva, suejna, 

Be liežuviu neapsiejna, 
Viena kita inskunde, 

Kitas presz ja pagundė, 
Kita vela liežuvi valdžei pa

kiszo,
Biik sesute munszaine nuiiszo, 

Sznipai ablava padare, 
Pas skvajeri keturis nuvare, 

Kur po 10(i dolerukus padėjo, 
Nuliude namon huejo,

O tai vis isz dydelio pavydu
mo.

it

I
Oklahomoje Veselka atsibuvo, 

Nu ir kone visi pribuvo, 
Ten maeziau puikiu funiu. 

fl‘erp musu lietuviszkiu žmonių 
Mezlova, užėjo, 

Žmonelei dovanas davinėjo 
O tos dvi seselds, 

Strapinėjo kaip viszteles.
O jau ana,

Isz juju viena, 
Kiek tai puniu pridarė, 

Ir viską iždave, 
Sunku man senukei atmyti, 

Ir apie viską apsakyti.
Szoko džiazu, ir kazoku, 
O szirdeles tik ir moka.

Viskas buvo matyti, 
Net slyksztu buvo žiūrėti. 

Na ir kas ftasidare?
Vienas vyrukas szposn padare, 

Ar tai koja pakiszo, ar pa
stūmėjo, 

Jog augsztieniku vyrto ant 
grindų gulėjo, 

Net kas ten tirksztelejo, 
Driek tam da stenėjo.

Teip ant žemes pagulėjo, 
Išet Džievulis susimylėjo 

.Jog da.gyva pasiliko, 
to puolimo neatliko.

y
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sl^ausmas 
, kad net

ji s, aut 
jos pažvelgdamas: — paskuti
niame laike apie ta mislijau.

Ji, rędos, iszsigando, ant 
kaktos pasidarė raukszles.

— Juk asz galiu tavo narna 
kasdien
ant gato: — 
si n su savim.

— Kas ta sake, 
iszeiti? — užklauso jis nusiste
bėjos.

— Teip ar tu misliji, kad asz 
czionai bent viena valanda pa- 
silikcziau ilginus, kad svetima 
pradės gaspadinauti ? — atsa
ke ji nekantriai.

— Nėra reikalo, kad svetima 
motore butu, abelnai nėra rei
kalo, kad kokia motore ateitu!

Abudu tylėjo kelias miliu
tas, paskui jis paėmė jos ranka 
ir tarė:

— Mano brolio teisybe, kada 
vadino mane nesuprateliu, kad 
asz nežinau, kas
šia yra; toks jaunas, 
juk negaliu likti noapsivedes 
ūke yra jau syki ant manes ap- 
raszyta, o to kūdikio asz esu 
tėvas, o kad asz, kaipo matro
sas, ant laivu po 
kycziausi, butu 
giausiu dalyku.
tiktai vienas iszejimas lieka:

, kokios 
nereikia jesz-

kad tu tari

jis norėjo ge-
Jis neabejojo 

paveikslėli pra-
kad

apie
nt'baszt niūkęs 
te i p pa t graži

Nusibodus 
iszeidavo in

ir

Matutis mat v- 
atsirėmusi

plauki-

Al
kas !

— Teip, — t a re jis: 
viskas lengvai atsiejo, 
liko, ji apie ta dabar nesirūpi
na. Visai kita dalis mums isZ- 

mažai turėjo 
veikti, o sunkiausiose 
dose vis tu dar ja iszvadavai.

Mare patvirtino ta viską dū
saudama.

— Labai man liūdna, — at
sake ji: — kad asz ne syki jai 
ir tos trumpos valandos užvy- 
dejau; teip kaip ji, asz bueziau 
vis tiek negalėjusi linksmintis.

— Kaip dabar bus? — pra- 
, dėjo tarnas po valandos tylėji

mo tolinus kalbėti: — su ūke 
turi didele sunkenybe, q juk ne 
siu dirbtum; geriausiai butu, 
kAd Jonas tau ūke pavestu, o 
iii sau iszsirinktum vyra, kurs 
ttan galėtu pagelbeti ukeje.
L Matutis nušlijo pats apie

puole. Ji teip

daly-

- jai 
ir kas

valau-

vietos užjeszkot i
pavedu Ma-

man geriau- 
kaip asz,

y

ji buvo gaspadine 
tiesu ir

nieks 
visa

Tiktei dau
giaus szirdi 
teipgi tylėjo.

Ale ji 
nereikalavo 
ant jo nusi-

priesz 
jo visos mislys ir 

a.a. 
nuo karoi-

Ir piktumo.
Da apie viską dabar nutylė

siu, 
Ant kito karto paliksiu,

() tada Dzievaž nedovanosiu, 
Irda geriau iszklosiu.

* * ♦
Kur ten dydeloje peezcje — 

nežinau, 
g apie tai girdėjau,

Jog moteriukes labai szvarios, 
Tr d y dėlei geros.

Badai tenaitfries bobeles, 
Iszmintingos kaip viszteles, 

Su žydeleis perlavoja, 
Savo vyrus apgaudinėja. 
Perlorius niekus atncsza 

Priverstinai sukisza. 
Smninia ir susivelia, 

Ir a ps i vemia, 
O gal kaip pribusiu pasitaisys, 

Ir apsivalis.
vvstes e
kada

7

12.
Keli menesiai praslinko ga

na rainiai. Mare jautėsi dabar 
tikra gaspadine pilnoje to žo
džio prasmėje. Kožnas apturė
jo savo, kas jam priguli, nei 
mažiaus, nei dauginus. Dabar 

pagal visu
reikalavo, kad ja už 

tokia visi pripažintu. Kad bu
tu teip linksma, kaip prie gas- 
padinavimo jos sesers, 
nugalėjo tikėtis. Mare
sanvaite buvo paszventus dar
bui, užtai ji nekente, kad Jo
nas tinginiautu. Vakaro pa
vargo visados ėjo anksti gulti, 
nedelioms paprastai važiavo in 
bažnyczia ant misziu, o tan
kiai net ant miszparu. Ji krei
vai žiurėjo ant vyro, kad jis 
sykiais po pamokslo ėjo su ki
tais in Jęarcziama, 
kas negalėjo ant to 
t i: ji visados lauke 
me, pakol 
Užtai Jonas 
klausyti jos persargu

nes 
pasiliko 

motina.
Mares, 

darža malkas kapoti, ale neil
gai, rodės jam šylu visai truk
davo. Nesyk i 
davė ji ant kirvio 
ir pagrimzdusi mastymuose.

Kaip tiktai vanduo ant ma
riu pasidarė liuesas
mui, tnojaus iszvažiavo J Anas 
kur norint 
matrosą, ūke jis 
re i, tardamas:

— Asz czionai visai nereika
lingas, važiuosiu 
riu. Gaspadoriauk, 
patinka, asz nieko nuo jus ne
noriu.

Jau vėlai vasara, tnojaus 
po nunokiipo lauku, jis vėl 
pargryžo. Jo sesuo Marike ta
da isztekejo, ir 
gobtu vi u užkviestas. Kitaip
gal jis vėl butu su tuo paežiu 
laivu iszvažiaves, 
rosiszkas gyvenimas dabar 
jam nelabai patiko. Ūke rado 
gražiausioje tvarkoje, kietis 
pilna grudu ir.kitos Dievo do
vanos, daržine prikrauta iki 
stogui szienu. Matutis visa lai
ka dirbo su didžiausiu noru, ti
kėdamasis 
inieri. Jonas 
patemyti tokia didele permai
na ir (ai trumpame 
brolis nugalėjo 
girdamas tokia stropia 
dine.

— Tokia moteri reikia ture-
sakydavo: — jeigu ___ _______ ______________v

ražiai gyventi. ' su didžiausia kantrybe, tiktai
Jam visai tas nepatiko, kad | kada-nekada jos skruostai pa- 

Jonas rengusia 
riu važiuoti.

Pora nedeliu teip praslinko. 
Jonas mate Mare nuo ankstaus 
rvto iki vėlaus 
piai darbuojantes. O kaip ma
loni ji buvo kūdikiai! del jo ji, 
teisybe, nuturėjo daug laiko, įgąsdintas: — tai veliju asz ge
nio visgi ji traktavojo kaipo riaus iszeiti, o czionai liks vis- 
brangu sveczia. Viena nedėlios kas teip, kaip buvo, tai nuo ta- 
diena, kada jie drauge isz baž- 
nyezios gryžo, jis jai apreiszke, 
kad jis jau turi iszvažiuoti.

— Ar jau I — užklausė ji, ro-1 dama: — rodos, apart bažily- 
dos visai neinteresavodamasi. ežios kliueziu, kurias vietinis

— Asz tau tiktai po kojų klebonas pasirupis iszriszti, 
painiojausi, — atsake jis. kitokiu

— Anaiptol* tu man visai ne- |nakti! 
esi kelyj, namas gana didelis, 
o, po teisybes, juk jis tau pri- Į per savo tęva 
guli.

— Teip, — atsake jis, kaip I to džiaugsmo gerai UŽsitrau- 
isz miego atsibusdamas: — ke. Jaunavedžiai susirinko pas 
teip stovi ant popieros, vienok Juozapa Vėžaiti, 
asz esu czionai svetimas. buvo labai jižganedjnti. Czio-

— Ar asz tau kada iszmeti- Inai tapo nutarta už trijil nede- 
nejau, Jonai, apie ta? ?

— Teisybe, ne; tu esi man 
per gera, o po draug ir Jievu- 
tei, asz visai ant to noužsitar- 
navau. Vienok man nesmagi!,

vėl ant ma- 
kaip tau

buvo ant 
užkviestas.

jis

norint mat- 
gyvenimas

li»
n

mares tran- 
neiszmintin-
Taigi man

kur norint

pasįjeszkoti 
drauge, ir vienatines 
asz reikalauju, 
koti t.oli. Asz nežinau, filtre, 
delko ;
Kubilienės pa klausyti^ 
žinqi priežastį, viskas tuokart

asz tuokart nenorėjau 
? ale tu

darėsi vaikiszkai be a pini si i- 
jtmo, ale tuszczia to, ta viską 
reikia dabar užmirszti.
nėra jokios

i\uo
Asz nualinau nors vyrai 

Pasirodys geru b
Bet kur Vau, kaip padūko, 

Nuo daržuku tvoras nulupo.
In s tuba nesziojo,

Novos del jaunavedžiu dova
nojo, 

Ir ceberius ir karvių mefczla, 
Vadghaiiu pajaiiYs ‘tošzla.

Isztikro piemens to nedarytu, 
Tik Oklahomos puslaukinei 

teip padarytu.
Szoko visokius piemeninius 

szokius, 
Nuo Alytaus, Krosnos ir Il

ga u kos,
Tai mat Oklaliomecziu baikos 

Ir be musztiniu neapsiėjo, 
Akalorius medinius užsidėjo, 

O vienas nusikando net liežuvi 
Tai dabar cacvte turi.f

Nežino dabar ka padarys, 
Ar ta gala sngydys, 

Ant galo, 
Laukan iszsigavo, 

O kad gruodą buvo.
Tai kaip vienas gruvo

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS.

Buvusia daktaras karlumeneje. 
Gydo visokias Ilgas.

Priima ligonius iki 10 valanda ryte.
12 iki 2 popiet. 6 Iki 9 vakare.

Tuom-laikinls ofisas randasi 
’ KAZUNO APTIEK OJE, 

38 S. Jardin St. Sbeaaadeah, Pa.

). 

piktes-
vvro be 

darbo sedinezio žiūrėti. Ji pati 
visados rado koki norint užsi
ėmimu apie ūke. 
gus, kurs ilgas 
mastymo perleidžia
ri kokius negerus mierius savo1 
szirdyje. Dabar isztikruju jai 
rodėsi, jog jis su Katre norint 
dvasioje draugauja ir daro ko
kius plianus, kad jai atsiker- 
szyti. Teisybe, ji paveiksią a.a. 

nakties 1, o jeigu Jonas kada lasers 
(langiaus gere, kaip privalo, 
tada ji omo ji 
vede namo. Mare turėjo kasžin | jai net sapne pasirodė

ale jos nie- 
prikalby- 

savo veži- 
liesugryžo.

ant -savo *

palauk, tas tik-
Apie

vyras 
nesyki turėjo 

, ant ku
riu nieko neatsakydavo, tiktai 
sau mislijo: “
tai yra pirmus metus.

Taigi szokius jauna gaspadine anei 
kad mislijo, ant veseiliu ir kriksz- 

nieks teip ne apie ūke, ne apie tynu ji nusėdėjo ilgai iki gilios
abejones,

vaiku, net apie mane nesiru- 
pis, kaip tu, jeigu tiktai neat
sisakysi būti drauge mano gy
venimo. Juk mes drauge užau- 

laike,.o jo Į ginti nuo jaunu 
draugiszkai

pakol aplinky- 
apie ta dali

dar pasiekti savo 
nenorom turėjo

atsidžiaugti | dps 
gaspa-

nori

atgal ant lini

kad asz czionai

dienu ir visa- ♦
g v venom8?

viens su kitu,
bes.... na tai jau
ginus nekalbėsime. jam vis patiko,

Ji klausė to viso iszguldymo
o

sidare raudoni, 
nedinta. Kad jis užbaigė, tarė 
ji •

ja u tesi užga-

esiskubink, Jonai, mažu
vakaro stro-|tau kita gerinus patiks, aszgerinus 

galiu juk iszeiti.
— Ne! — suriko, kaip ko isz-

ves dabar viskas priguli.
— Duok man iki rytojaus 

pasimislyti, — kalbėjo ji sto-

iszriszti
visai nematau; laba

Ant rytojaus pranesze jam 
, kad ji sutinka 

už jo iszteketi. Perkūnas isz

y y

sėdžiu ktiipo

Del jos žino
vą landas ant 

rodėsi tu-y

y

y

ROYAL MAIL
Greitas Tiesioginis Kelias Tarp 

NEW YOBK, SOUTHAMPTON 
IIU HAMBURGO.

Ant naujausiu puikiu "O” laivu 
OHIO, ORCA, ORI)UNA, ORBITA 
IN EUROPA ISZ EUROPOS 

Treczia klesa
Hamburgt 

Piliau 
Memel 
Kaunas

Trcczia klesa
$103.50
$106.50
$107.00
$105.15

$102.50
$105.50
$106.00
$106.00

sudegino, jai dabar 
fantazijoje rodėsi, jog sesuo už 

už apykakles ir | tai reikalauja atsilyginimo. Ji 
?, aK^ne 

kokia ant- jo intekme: jis jai I pavidale fotografijos, ale kaip 
niekados nesiprieszino. Katre i-sz grabo pargryžes szkeletas. 
ji teipgi priversdavo, ale kito- Į Toliaus bus.
kiubuduijig

ja i ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY, 

26 Broadway, New York,
arba pas rteUwlus agentus.

GERA PROGA PLIKIAMS!

*

ra ji no su juo, tas 
ale ka Mare 

dare, viskas buvo iszmintingai 
apmislyta ir ji turėjo visados 
racija. Liepe ji, jis pats sau už

jos i lėk la usy da ma s; 
viską ta dare tiktai isz meiles 
del jo, ale vis truko tos tikros 
prietelystes, kuri turėtu tarp 
vyro ir moteries vieszpatauti.

Teipgi su Jievute elgėsi ji 
dabar asztriaus. Teisybe, Jie
vute, kaip ir visi vaikai, nuo-1 
lat insipriklijo pamotei, 
nubaudimas nesyki buvo asz-1 
iresnis už nusikaltimą ir visai — 
nepaejo isz meiles, ale dau- / 
giaus isz neapykantos. Jievu-J-į 
to dabar ant tiek nebuvo ne- ■ M H laiminga, kad ja tėvas arba ■ 
motina apleistu vaikszezioti II 
neszvaria, jai dabar nieko ne-; I 
stokavot Marei paežiai ir bū
davo dabar gerai, 
motore
Pakol vyrui pilnai užsitikejo

Puiku ženklą gavo,

Net ir kūdikiai pastebi!
Ir yra taip legva visiškai iš gaivus paša-

kenktu

ale

nes buvo, 
ir gaspadine namu.i 
t, ■-..................: ?

viskas buvo gerai. Ale viena;

tinti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus Ruffles

pleiskanų mirtinąjį priešą—-ir jūsų 
vos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 

ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją

tų L 
galvos bus taip tyra, kaip kūdikio

Arabiszka Mostis yra tikrai 
pasekminga ir kas prisiims ke
liolika stempu ir savo adresa 
tai aplaikys tuju arabiszku gy
duolių dykai. Raszykito ant 
szio adreso Dr. Jmbco, 236 
Broadway, Box 9, Brooklyn, 
N. Y. Pasinaudokite isz szios 
progos visi kurie yra pus-pli- 
kiai arba visai yra nuplikta.

tokia užlaikyti. Svari galvos oda užlaiko plaukus puikiais—
pleiskanos tnojaus sunaikina juos, 

pafito ženkleliais tiesiai j labaratoriją.
L./.: --

104-114 So. 4th St.

t

Nusipirkite bonk^ Ruffles savo aptiekojo Šiandie už 65c,, arba prisiųskito 75c.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

Lietu visikas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas 

G. BOGDEN 
f *

4 S. Main St. Du Bois, Pa.
IF

Po sunkaus 
dienos 
darbo

t" >
TIMC HAM

I ■ i, -n

Kasyklose ir 
invairiose 
dirbtuvėse

4

CUNARD
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Southampton ant Milžinu lalv« 
Vienatinis vandenin kelias Lietnvon 
Aquitania Mauretania 

Berengarią

VISI TAVO MUSKULAI, VISI TAVO SANAR1AI YRA BAISIAI

Apleidžia New Yorka kas Utarnlnka 
Greitas persCdimas Southampton©.

Lietuviai ypatiszkal lydėti
In Hamburgą 3 klesa $103.50 Kare* 
Pilta va 3 klesa $106.50, Tax extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIEtVVOB 
sėda ant laivo Pillavoj važiuojant 
In Southamptona ir ten persėda 
ant milžinu laivu. Kožna savaite.

Greiciiausi laivai pasaulyje.
Informacijas apie prekes ir reika

lingus dokumentus del iszkalno ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no bile agento. Pareikalaukite. Yra

NURAŠKYTI IR SUSTYRE.
Ne bandyk juos priverstinai manksytl, ir traukyti, tuoml dar dau-' 

giaus juos nukankypi.
darbo draugu, kad - ,

MESZKOS BALSAM AS
(BEAR BALSAM)

| h >■ ’ į! f ) :w i ’ i i ' 1 į , .

suteikė jiems taip puikia ir greita pagelba.
Balsamu^snlagiai trydhmas suskaudotas vietas, tada jausiesi visai 
liauju žmogumi. Jeigu negausi tuos vaistus pas vietini aptiekoriu 

• arbk pardavėja, prlslusk mums 35c., ir 5c. už pasiuntimą, mes tuojau^ 
isxsiusim buteliuką Balsamo.
Tho CENTRAL PRUd STORE, Ltd. 24 E. Centro SL, Sheimndoah, Pa.

4

Patikėk daugeliui tukstanezlui tautieeziu ir Į

gražia pavasario diena, kad ji,r 
, ji kamaroje 

atrado, kur jis savo matrosisz* 
kas drapanas laike, kasžin ką| 
toki ji patemijo^ jo .rankose, 
paveikslėli kokio tai laiszko,

isz ko visi Jonui neregint,

liti kelti vęseilia, bet visai ty-
A 4 * ♦ > * ’ i k. * I a , ' —* • J _

kini. Teip norėjo Mare, kad ne-
pasidarytu daug kasztu. Ji 
jautėsi labai laiminga ir užga
nėdinta, gal but pirma syki sa
vo gyvenime. Kas pįrmiąus at-

jautėsi labai laiminga ir užga-
f ’ I • 1 • • ' . * / * C ■ 1’ ' I . M •

in kuri ląbai Jonas buvo insi-
’ ■ ! 'i ■ -* > . • i i ■' :i L I 1 '1 ' t t ■. • j• ! ■ i '■ . ii 1 ■<. ’ 'i ■ ,

žiurejes. Kaip tik jis Mare
* M.; A F to . . « , _

patemijo, greit inmote ta daik-
' n ' į 1 ■ ' ■ J * ' ''' ' j i ‘ ' 'k

ta in skrynaito ir uždare. Jos

4 į Mi

,; o

Praszalink sustyrima

Jelgu negausi tuos vaistus pas vietini aptiekoriu

.*li

vienas jusu mieste ar apielinkeja.
CUNARIK LINE, 
25 Broadway, 
New Tort. f

w tr? • •-

to

't
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Ant J. Sakalauskai 
UETUTTSZKAM GRARORIUS 

IB BALS AKUOTO JA S

les

Laidoja kuaus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Teipgi p ri
sta t* automobiliui visokiems reika
lam*

Parduodu visokius paminklus, didel
ius ir mažiui ui pigiausia preke, todėl 
>lgu pirkaite POMNINKA tai kreip
kite* pa* mane, aei asz gailu jumis 
pigiau gedaus parduoti negu kiti.
Btl E. Fiae SU Mahaaoy City, Fa.

ATSIUSK TIK $1.60
O gausi sallklo Ir apyniu del 15 gor- 
cziu naminiu alaus
kaip padaryti ir prisluntlma apmoka-

Gcriausia stambi trajanka 60c 
Puplalnzkai 

Truk-

Žinios Vietines
— Sziadieu Szv. Onos.

4 B Sau

s

SAULE

•s

r

«• • •

1 #

H. A

M"

t

i

Subatoje,

i
i ;

įj BHl

su pamokinimu

mc.

11.00.

Aukso 
senovės

arba 6 pakelei už 13.30.
35c arba 6 pakelei už $1.75. 
žolių 30c arba 6 pakelei už $1.40. 
Knyga "Daktaras Namuose
Kantlczkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius valkams po 25c. 
Gyvenimas Szvcnluju $6.50.
Altorius Maldų Knygele,
smagus drukas, prasto abdaro po 75c.
Mlnksztu abparu su kabe $1.60. Celu- 
loldo abdarais $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru 65c. Ccluloldo $1.50, 
Mlnksztu abdaru $1,25.
popleros 30 gatunku. tuzinas už 65c.

M. J. ŽUKAITIS.
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

I^ilazkams

TvtreMauai* Llitavliak*
B AM K A

Mdil« k**cU* iBdit* Tilitl- 
)m B**k* D«>*rt*miBto. 
Bilu >• *rl«Blar* ▼iliUjei.

. t«4* kad Stulgai luditl maao 
B*uk*j« ■•gali gralutl. Prl-

' Imu stulgus saugiam palalkl- 
muL Siuaeiu šlaitui la vi
sus dalis svist8, sagai dliaoa 
kurs*. Parduodu Lalvaksr- 
.tss. kosssaulju unstatytams 

k*iu«aii. Parusiu* Passsor- 
tua k«lta*jaatl«sii !■ Llituva 
▼lakas daroma talilugal, gril 
tai Ir ilgiai. Raižyki t • t>li

< kaisis a gausiu Ulslnga 
atšalima. Adniavoklti:

V. LAPINSKAS
•di W. Mahaaiy 

MAHANOY CITY. - FA.
L

JONAS M. CISARIKAS 
.Pire Isinrance Ageat v

Apdraudilu (Inszurinlu) Namus, 
Tironu, Naminius Rakandus, 

nuo Uięnlea. 
doriausiose Kompaaljoss

I r

BIS W» Mahanoy Avė, Mahanoy City! 
■BBBBBHBHIB^SMHBBSSWWmmi m • n h m » • «•••* im i ■ i h m mi C

Ltotuvlartai Graborlai

K. RĖKLAITIS
Laidei* Numlrallua pa<al 

aaujauala mada ir mokala. 
Turi pagalbininke matare.

Prteinamoa prekei.

1888 _ 1923. — 
jubilejus 35 metu.

Džiulajus baigėsi už kc- 
iuriu dienu.

— Edu ūke, trijų metu duk
roje Vaikevicziu, gyvenanti ar
ti Pleasant Hill, baisei likos 

kada prisižiurinejo 
gesinanezius de-

* 1

28 Julajaus, 
bus paskutine diena ant užmo
kėjimo randa už vandeni. Po 
tai dienai bus priduota 5 pro- 
vento bausme ant visu neužmo
kamųjų bilų. Todėl atsiliginki- 
te tuojaus. — Mahanoy City 
Water Company.

— Antanas
lota ant E. Pinė uli. nuo E.- J. 
Lynch, ant kurio statys puiku 
narna. St. Gegužis pirko narna 
nuo P. C. Fentono ant E. Cen
tre uliezios.

49

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

GERI PAMOKINIMAI.

Masis pirko

,.»*» wmi .... ......

Isz Shenandoah, Pa.
..................-

— Jonus Kestinunas,
metu, isz Lost Creek likos su
žeistas iii koja laike darbo No. 
2 kasyklosia. Likos nuvežtas 
in Ashlandę ligonbutip.

Elizabeth, N. J. — .Jonas Tu- 
tulis pirko nuo Gus Apostolos 
žemes plota ant rytines dalies

apdegta,
žmemiems 
gaiiiczius krumus artimoje na-

Padejimas yra pavojingas.
Graborius Traskauckas

turėjo maža nelaime kada susi
nu tomobilium.

mo.

tai tie patys ka per- 
saliuninka Vasaiti isz

taksos

n įjos

1SZ

nuo taksu ir

Kaipgi

dirre su kitu 
Blades mažos.

— Mare Lamaicziute isz Ta
nia fcves, laike maudimo Lako 
side, apslobo ir pradėjo sken- 
sti. Williamas Herr isz Maha- 
nojaiis supratęs merginos ne- 
lainieĮ, iszgialbejo jaja in laika. 
Dr. Holderman jaja atgaivino.

— Du jauni banditai, netu
rėdami da 20 metu, užklupo 
ant stritkariu stoties Wigeni- 
je, sulaikė pardavėja tikietu 
su revolvercis, pasiėmė 380 do
leriu ir dingo tamsumoje nak
ties. Atsitiko tai apie dvilekta 
valanda Nedėliojo. Detektivai 
ir steitinei jeszko banditu. Ba
dai v ra •' 
szove
Frackville tyksle apipleszimo.

— Taksoris Blew iszsiun- 
tinejo rokundas ant užmokėji
mo taksu. Visos moterėlės tu
rės szimet niokoti po $5.43 ypa- 
tiszku taksu, o locnininkai stu
bu nuo 15 ir daugiau doleriu 
mokos daugiau ne kaip praėj
iu meta. Isztikmju szimetinos 

nesvictiszkai pakilo,
Kur musu Taksoriu Draugove 1 
Argi jau nėra kam apie tai pa- 
sirupyt. Juk aifglines kompa- 

likos apszacavotos ant
milijonu doleriu daugiau tak
su, del ko nemoka. Argi mes / 
turimo laja sunkia naszta nesz- 
ti del palengvinimo kompani
joms. Laikas apie tai gerai ap
svarstyti. Girdėt, jog moterėlės 
taksu nemokės ir padarys strai 
ka.*Ba ir kam dviems galvoms 

vieno namo mokti taksas
ant mokslainiu / Gerai Ameri
konai sako, jog “ 
mirties neiszsisuksi”. Bet kas 
per daug tai szelauk.

nekelti randas jeigu 
locnininkai turi niokoti lokes 
pasiutiszkas, taksas, turi kelti 
idant iszejti ant savo.

— Geria.uses importavotas 
austrijokiszkas dieles gausite 
tiktai pas aptiekorui Milių 
302 W. Centre ui. I

— Pottsvilles sūdąs iždavo 
nusprendimą kas kiszasi trus- 
tisu S 
pijos, kur vieszpatavo 
panaszus lietuviszkoje parapi
joj. Sudas uždraudė trustisams 
kisztis in parapinius reikalus. 
Matyt Pottsvilles sudui nubodo 
bažnytinei ergelei ir susiprato, 
jog tieji ergelei, tai nieko dau
giau kaip keliu “kas tai asz!” 
kurie geidže valdyti parapijos 
pagal savo kurpali.
— Izabele, 21 metu duktė Ka

zimiero Darasevicziu, 504 W. 
Qcntre ulyežios, apsirgo aht už
degimo plaucziu Nedėliojo ir 
nuo to laiko guli be valdžios. 
Ligoniu uuveže in PottsvHles 
ligonbuti in kur pribuvo ligo* 
nes brolis daktaras W. C. Da- 
rasevieziaus kuris randasi Po
lyclinic ligonbuteje Filadelfi
joj, stengdamasis su kitais 
daktarais iszgialbet savo sesu
te nuo mirties.

— Panedelio vakaru užsi
degė Ideal marszkiniu dirbtu* 
ve ant Beach uli; Visi ugnage- 
sei suvažiavo ir nepoilgam lai
ku užgesino liepsna. Dirbtuve 
buvo intaisyta su automatiszku 
gesinimo aparatu, todėl ugnis 
neprasiplatino

___  tik vienojo vietoje, kitaip bu- 
m W. CeūtoTsU Mahaaoy City, Fa.) tu visa sudegus.

BIS Weft Bpruoe Street 
MABAM0T CITY, PA.

Bell Telephones No. 149

CAPITAL STOCK 
Boruta* Ir Profits B6IM44.60

t(8kam« *atr* *roc«ata *at auditu 
Moliu. Pme•■ta pridedant prla jua 
ptalg* 1 Baaaža Ir 1 Liepos, aepal- 
MU1 8r ataaaaat parodyt knygute 
ar ai. Mea ■ortai kad Ir jua turi- 
tomat reikalą au mum banka, ■•- 
paliaat ar maiaa ar dldella.

Beakai adaraa aue 9 ryta Iki S 
popiet flubatomia 9 ryta Iki 11 ral.

t
H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vlce-Prez.

i Joa. E. FERGUSON, Kaslerlua.

4

W. TRAŠKAUS KAI
PIBMUTTKIS LIETIJYIMKAB 

■RAMBIU! KABAMO T UITI, FA.

laidoj* Kmup Numirusiu. Pasamdo 
Automobilius del Laldoturlu Krik- 
sstlalu. Veeellju, Paslvatlaejlmo 

ir L L
BSB W». Ceatrd BU Mahaney C!tyf Fa.

CMAB. S. PAKULEI 
Besi EttaU Aieat Ifotary Fablio

Jelga noriu pirkti ar parduoti Stabas, 
■tau galimo jumis tarno patarnauti. 
Bandarojamo namus, koletarojamo 

randai ir taip toliam.

zmoniin

pas
5

9

v. Marijos slavoku pam
ergei i s

kas tai asz!

tolinus kaip

Girdėt buk locnininkai 
vela pakels randas iszstubu 

priežasties pabrangimo taksu.

— Tomis dienomis atsilan
kė in redakcije senas gyvento
jas Mahanojaus ir skaitytojas 
“Saules” p. Jonas Viszniauc- 
kas kuris nuleido miestą 22kuris apleido miestą 
metus ir dabar guvena Selley- 
ville, lud. Teipgi atlankė se- 
seryta Lincziauskiene Meiz- 
villej, pas Muranckus pažysta- 
pas Muranckus Saint Clair ir 
nojui.

LIETUVIU DIENA.
SKULKINO APSKRICŽIO, 
PA., DIENA 15 AUGUSTO.

Mahanoy City, birželio 10 
diena, Norkevicziaus svetainė
je, Skulkino apskriezio invai- 
riu kolionijn 
te devintos
Dienos reikalus. Vieta ap
rinkta ta pati, tai yra, Lake
side Parke, per Žolines kur yra 
daili ^irraite 
pelną tos
Vesti in fondą Vilniui vaduoti, 
f n komitetą tai dienai sutvar
kyti inejo delegatai nuo sziu 
kolonijų; Shenandoah, Mahan
oy City, Mount (’arinei, Frack
ville, Tamaqua, ir Girardvilles, 
po du
Iszrinktus komitetas 
pasiskirstė sekaneziai: • 
St. Petruskevicze, prezidentas.
K. Pronckevicze,
A. Leskauckas,
K. Žėgly.s, 
A, Sereika 
P. Želiqnis,

delegatai svars- 
dienos Lietuviu 

Vieta

ir ežerėlis. Visa 
dienos nutarta pa-

isz kožnos kolonijos, 
vietomis

virę pros, 
vice pres, 
rasztinin. 

2-rusztinin. 
kusijerius.

Kun. P. Gudaitis, Kun. Š. Nor- 
presos ko-

kaip pasekmingiau 
a p vai k sz- 

Programas padarytas

butas ir P. Dulke, 
mitetas. Nariais: P. Taraila, V. 
Norkūnas, J. Kadzcvicze.

Szitas komitetas per keletu 
darytu savo susirinkimu ižda- 
re planus,
ta Lietuviu Diena 
czioti.
sekantis:

a) U va landa, miszios.įr pa
mokslas. Miszias laikys kėni J. 
Valancziunas; pamokslu sakys 
kun. P. Miesz.vinskis. 
Szenadorio choras.

b) Pirma valanda 
koncertas, laikytas
ant kalno (kur sudėti stalai.) 
Dainuos cliqjai isz: Shenan
doah, Mahanojaus, M t. Carinei, 
Frackvillos, Tamakves. Kalbe-

užpraszyta: Sonatoris
V. Bartuszka, D r.

Giedos

prasidės 
girraitei

toju
Pepper,
Paksztas.

c) Ketvirta valanda > prasi
dės sportai, invairus žaislai, 
lenktynes, base ball ir t.t.

Readingo geležinkelis 
rūpins ekstra trukius, pa leng
vinus privažiavimu. Apie ėji
mą trukiu bus apgarsinta ant 
plakatu ant kožnos stoties.

P. G. Kamisijos narys 
Kun. P. Gudaitis,

Tamaqua, Pa.

pasi-

Valgiu Gaminimas
—m—

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai • • . . $1.50

W. D. BOCZKOWSKLCO. 
MAHANOY CITY, PA.

— Ponstva V. X. Zemaiczei 
buvo iszvažiavia automobilium 
in Harveys Lake.

— Juozas Lapinskas, 341 S. 
Chestnut uli. likos Sužeistas in 
aki per szmota anglies laike 
darbo No. 4 Packer kasyklosia.

— Sahininko Skaudžio pa
ti, likos pavojingai sužeista per 
automobiliu kuriame važiavo 
Jonas Didwell. Poni Skaudžie- 
ne aplaike žaiduli galvoje ir li
kos nuvežta in Ashlando ligon- 
butia ant operacijos.

Gilberton, Pa.
ryta apie treczia valanda ugnis 
sunaikino dvi szantes užpaka- 
lije namo 
Kaimynai

—* Seredos

i 4 «g-
užgesino

Blcdcs isznesza ant

Antano Paplauckio. 
suorganizavę 

nagesiu kompanije ’ ’ 
liepsnas.
keliu szimtu doleriu.

t Marijona 34 metu, pati 
Kazimiero Vinskio, antim kar
tu Rudini n iene, mirė Panedelio 
vakaru sirgdama tiktai dvi die
nas. Velione paliko vyra, viena 
dukteria, ir su nė, dvi sese re s ir 

Laidotuves atsibus Pct- 
ryta. su pamaldomis 

Meizvilles bažnyczioje, kuua 
palaidos ant szv. Jurgio kapi
niu.

broli.
ny ežios

ANT PARDAVIMO.

Parsiduos pigiai kerieziu- 
kas (gb-cart). AtsiszAukit ko- 
reieziausiu nes locnjiiinke ap-gi

leidžia miekta. Atsiszaukit pas 
Katre Navickiene 817 E. Cen
tro Street.

IR GREITAS 
ER NAUJAUSI

KREIPKITES TRIE DR HODGENS, 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 

ATRAKINTAS
GYDIMAS J1

' ISZRADIM4 IR SI’ASABA.

MAIIANOY CITY'bus kožna Utarnliikn 
30 E. Centro St. ant nntro floro. 

Ofiso valandos: 1> ryto Ūki 0 vakore.
KODĄ SUETIKIA DYKAI.

DAKTARAS 11ODGENS 
rhlladdlphta Specialistai 

Užslienejuilu Ir Chronluku Lira , 
Eikite ten kur elite tikri kad <*u-‘ 

alte tvirti rodi Ir atsakanti mediką-' 
liizka gydimą, per daktare kuria turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplalkote nuo mane* yra 
gvanntuotgs.

J ilgu esate silpni, aervlsskl ar 11- 
guoti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, atejklte pu mane ir pas
laptingai pasikalbėsime. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas Ir sunkumas po val
giui, gazal, svaigulis, silpnumas ssir> 
dies, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos ligos* iszberlmai, papueskos, 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunls- 
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargę ir 
silpni? Ar stokis jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jaigu teip tat matykite ma
ne.

RumaUsmas visokiuose padėjimuo
se. telppgi isztlne ir sstyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuotl ir trote nuodeju, 
silpni ir nuvargo, pailso isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotinat ant vo- 
gos, silpnos atminties, sarmatlyvl, 
greitai pailstai, pikti, IszbliszkuslB Ir 
Iszberimai ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas peczuose, skausmas kau
luose, skausmas gerkleje, stokai en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžlu katare, astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, isztinima gerkles (goitre,) krau
jo, odos Ir specialia ligas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

Ateikite gausite rodą dykai. Fo tam 
Iszalszkinsiu kokis skirtumas, gores
nis ir daug pagelbantls yra mano apa- 
sabas gydimo. Padekavones nuo dak
taru, lojerlu Ir dVaslszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rekomendavotl per 
garsinglausius nuropos ir Amerikos 
Specialistus*: • •

TAMAQUA Daktaras Hpdgcns buna 
kožna Soroda ir jo ofisas tenais yra po 
No. 44 BROAD ST. Qflsos valandos 
nuo 9 ryto iki 8 vakaro.

plota ant rytines dalies 
Broad Str.

Bevažiuajant Jonui Ku
biliui nuo 77 Bond Str. nutru
ko jo autoipobiliaus jėgos grio
vė (pasidaro 
ir su sykiu 
masziua. Vos spėjo jis pats isz- 
szokti isz maszinos ir davė ler- 

ugnhgesiu stoeziai. Ta- 
cziaus iki pagelba pribuvo, gai 
sras masziua jau buvo sunai
kinęs.

Chicago, Ill. — Chicagos lie
tuvių tautiszkos
(3509 So. Union Avė.) klebo
nas kun. X. M. Žukauskas pra- 
nesze laikraszcziu reporteriam, 
kad pereita ketvirtadienio nak
tį pleszikai iszplesze jo bažny- 
czia. IszneJ>zta parapijos turto 
už apie $300.

Apie puse po desziuitos va
karo, sake jis, jis pastebėjos 
szviesa bažnyczioje. Bet jis vie
nas bijojęs eiti pažiūrėti. Jis 
pasiszauke kai kūrins savo pa
rapijomis ir paskui nuėjo ap
žiūrėti. Bet bomai iszpiszkeje 
savais kelias.

Piktadariai ineje per Įauga. 
Viską iszvarte ir daug dalyku, 
kaip tai žvakių, drapanų ir ki
tokiu brangenybių isznesze, — • 
viso už apie $300.

Paskiau paszaukti hetekti- 
vai viską surasze ir pasižadėjo 
pl.eszikus surasti ir parapijos 
turtą sugražinti.

Sako, kad plėszikai yra nu- 
žiuriami.

— Szeszi metai atgal Kon
stancija Stoszkiene apleido sa
vo vyra, 
Buvo tai 
mas. .Ji kartu su 
pasiemuni ir savo vaikuezius: 
Konstancija ir Beni. Ji su savo 
vaikucziais gyveno visa laika 
Aurora, III.

Keletas dienu atgAl Stanis
lovas Stoszkus susilaukė savo 
vaikuezius. Sako, kad jo žmo
na, K. Stoszkuvieiie, būdama 
geros szirdies moteris, atsiun
tus juos pas j u tęva. Nuo savo 
vaikucziu Stanislovas sužino
jęs, kad jo moteris padoriai vi
sa laika 
auklėjo savo vaikuezius.

Apleisdama savo vyra, ji ne
reikalavus nuo jo jokio turto 
bei alimonijos. Todėl, sako, 

neturįs 
mielai sutiktu ja 

pas save parsikviesti, jei tik ji 
sutiktu tatai daryti.

— Vakar, kaip mums pra- 
neszania, likes 
Miller,

imi

i f I

“short circuit”) 
užsiliepsnojo visa

bažnyczios

stanislova Stoszku. 
mažas nesusi prati

sa vi m buvo

gyvenusi ir gražiai

Stanislovas 
-. . jpriesz ja ir

Todėl, sako 
nieko

aresztuotas P.
turis gražialietuvis, 

krautuve, 2128 W. 22-nd St. Jis 
esąs aresztuotas Board of Ed
ucation and Registration pat
varkymu nes užsiminejes žmo
nių gydymu, neturėdamas tam 
leidimo. Kitais žodžiais sakant 
jis nebuvo daktaras, bet yra in- 
tariamas praktikavimu medi
cinos.

Arosztuotasis esąs nugaben
tas in Marquette policijos sto
ti.

— Subatos vakaro, prie 35 
ir Aubum gatvių smarkiai le
kiantis “Checkeris” — auto
mobilius, užlėkė ant Barboros 
Shikeviczienes, kuri apie 9 vai. 
vakaro grižo isz sankrovos. La- 

pavojingai ja sužeidė —bai
sudaužė jai gava ir aplaužė pa
ežius.'

Sužeista tuoj nugabenta ii 
St. Paul ligonine.

r"T ~ir ' J r ~~ ~ ~ ' 1 - "i .. ...... —

Harry Domson
PLUMBERIS IR BLEKORIS
Padaro'atsakanti ir gera darba 
už priCnama preke.
ir inveda visokias paipas," pa
taiso stogus ir t.t. Kreiukites 
pas jin o busite užganėdinti.
818 E. Centre St. Maiianoy City

Pataiso

— Gyvenimas žmogaus da
lyte daugiau jeigu buna dalyp- 
stetas vargais labjau.

Juonį labinus keiksi, 
tuom pas velnią daugiau iny- 
lestos turėsi.

— Niekas teip pigei nekasz 
tuoje, jeigu kas ka už dyka isz- 
kaulije.

— Jeigu ant kelio 
ties ant akmenų
vaikyne paklysi ir iii vieta ne 
nuėjai.

DUOKIT APDARYT SAVO 
SENAS KNYGAS.

Gal turite da isz Lietuvos 
brangu paminklą savo sena 
maldaknyge ant kurios moki
notės poteriu, o kuri yra suply- 
szus ir be viražu. Prisiunskit 
pas mus, o
skūra ir bus geresne ne kaip 
buvo nauja. Apdarpme teipgi 
visokes istorines knygas, na
ta, mėnesinius laikraszczius ir 
tt. Prisiunskito knygas in re
dakcija “Saules.”
bus padarytas puikei ir ge
rai. . . (t.f.

bus apdaryta in

gyvas- 
pasilsesi, tai o darbas

.Jeigu del kito isztiĮein
ant pagalios už 

kam savžine in 
durys paklybys, tai
durys neatydarys.

mas busi, tai 
szuni pasiliksi.

— Jeigu
isz tikro

GYVENIMAS

Sz. Marijos Panos 
PREKE TIKTAI 25 c.

W. D. B o cakowiki-Co. 
Mahanoy City, Pa.

I

i

Levit’o Sztoras
13-15 W. Centre St. Mahanoy City

8

(**

c<

Gražiausi siutai del vyru ir vaiku. 
Marszkinci ir nektaizos, apatinei 
drapanos, szkarpetkos, skribelcs ir 
kepures ir t.t. už prienainas prekes 8

8

Užsimoka Pirkti Levito Sztore” |

» «•» <*■ *•» <h>

i

/

Prie Ezerio Lakewood
Parke

Geriausia maudynes vieta. Geras 
ir czistas vanduo. Cimento iszlie- 
tas dugnas. Galima ežia iszmokti \ 
plaukti trumpam laike,
wood ežeras yra saugiausis del 
jaunu ir senu.

Lūkc"

Merchants Banking Trust. Co.
MAHANOY CITY, PA.

Nori kad taupytumet savo pinigus sziam banke.
Nori kad atydartumet taupinimo ar Czekiu 

skyrių. Ji gali jumis suteikti pagelba.
Ji žino kaip suteikti pagelba savo • prieteliams.
Musu depozitorai yra musu prieteliai ir szita 

banka jeszko daugiaus prieteliu.
Ji suteikia patarima kur geriausia investyt 

pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperte.
Gera banka yra jusu geriausia prietelis.
Dekite savo pinigus in

J4ERCHANTS BANKING TRUST 00.

. DIREKTORIAI: 
D. M. GRAHAM, Prez.

LEON ECKERT, Vlce-Prez.
D. F. GUINAN, Sek. KasljeriM

J. H. GARRAHAN, W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON,
T. G, HORNSBY, A. dAiISZEVICZIa/ M. GAVULA.


