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Girrios dega, milžiniszkos ble
des, badai 56 žmonis pražuvo.

San Francisco, Calif. — Vi- 
suosia pakraszcziuosia Paeifi- 
ko, dega milžiniszkos girrios, 
po visa Kalifornija. Iii laika 
vienos paros, badai 56 žmonis 
pražuvo. Goose Neck kalnuose 
iszdege 10 milijonu pėdu me
džiu. Keturi dnkoborcai pra
žuvo Pond Oreolle, \\ ashingto- 
ne. Bledes daejna ant milijonu 
doeriu. 
mu iszdege, teipgi ir 
szei mynos, kurias 
siaube isz visu szaliu ir nega
lėjo iszbegti isz liepsninio, rato.

mirė.
Dvieju 

metu senumo Julius Fulmer, 
mire nuo suvalgymo netikru 
vynvuogiu kurias rado ant mo
tinos skrybėlės. Kūdikis mane, 
jog tai t i k ros, 
sirgo mirtinai ir mirė po keliu 
valandų.
Sumuszta kad nenorėjo teke

ti už senio.
Berwick,

itl

Salgudiszkio St. tar- 
Ta r u s z k e v i c z i u s - Ž o - 

m. vaikinas, 
turėjos prie

— Bu v. 
nautojas 
maitis, apie 22 
vienintelis sunūs, 
stoties žemes gabalu, buvo pa
mylės Trinkimu kaimo viena 
mergina. Bet Taraszkeviczius 
buvęs blogo budo ir elgesio, tai

T. 
apie Brooklyn, N. Y. — Du bandi

tai insisuko pas A. Biczkn, lai
kanti saldainiu ir cigaretu biz
ni ant 167 Scholes St. ir parode 
neva “bėdžių,” 
prohibicijos agentai 
šia pas ji krata. Biczkus paste- 

vra pa- 
“Ka

Norėjo paskandyt kūdiki 
ceberije.

Baltimore, Md.
Darata Griffith iszgialbejo nuo
paskambsimo savo trijų metu 
dukrelių Mariute, kuria tarnai- 

l ee- 
berije. Griffithai negyvena su 
savim ir matyt nubodo jam rū
pintis apie jaja, paliepdamas 
tarnaitei ja paskandyt, nes lar

ge veno 
norėjo

Logansport, Ind. — Dovydas t(1 Tilv|,,1. j„ pa.sknndvt
Burwick, sapnavo ir mate kur 
randasi paslėpta bleszine su 
auksincis pinigais, kuriu per 
daugeli metu negalėjo surasti. 
Mete 1882 kada banditai už- 
klupincjo ant nauju apsigyve
nusiu tennis farmeriu, Burwick 
bijodamas idant jojo pinigai 
nepatektu in banditu nagus už
kaso juos prie savo namo ble- 
szineje. Po tam jokiu bud u ne
galėjo juju atrast, nes užmirszo 
vieta kur juos užkasė. rl'ai buvo 
42 metai ailgalios. Sztai pracj 
ta sanvaitia sapnavo jisai buk 
mate vieta kur 
pinigus.

buvo užkasės 
Niekam nieko nesa

kęs, idant isz jojo niekas nesi 
juoktu ir nepavadytu paikszu, 
nusidavė prie savo grinezios, 
kuri jau radosi griuvesiuosia, 
paemias špatu pradėjo kasti 
ant tosios vietos kuria mate 
sapne. Ir isztikruju po kokiam 
laikui pasiseko gilukningai su
rasti auksa kuri buvo užkasės 
per tiek metu.

Nužudė gundytoju.
Mrs. Juzefina

metu, motina pen
kių vaiku, likos aresztavola už 
nužudinima Petro Stincone. 
Motere neužginezino kad ji nu
žudo, bet tame turėjo gera prie- 
žaste, nes nuobrodis prie josios 
prilipo lęajasmąla t a ja diena

New York.
Romano, 27*>7

gundomąją idant nužudytu sa
vo vyra, duodamas jai revolve
ri ant iszpildymo užduotos, bet 
motore atkreipė revolveri ant 
Petro, paleisdama in ji tris szu- 
vius.

Pasidavė po nužudinimui 
žmogaus.

Philadelphia. — Praejta Su
imta likos nužudytas Stanislo
vas Levandauckas ant Gani 
nlyczios, per savo kaimyną Jo
ną Fedalije kuris po tam pabė
go, bet Panedelije sugryžo ir 
pasidavė in rankas palicijos. 
Priežastis žudinstos buvo nesu
tikimas kaimynu už vaikus ku
rie kožna diena susipcszdavo 
o ant galo ir tėvai eme dalybas 

ant galo
gerai supliekė 
Tas isz piktu- 

in st ubą iszsinesze 
szuvi

tame nesutikime ir 
Levandauckas 
kaili Fedalijui. 
mo inbego
revolveri paleisdamas 
bet ne su tikslu nžmuszimu sa
vo kaimvno. e

Inspejo savo ir sesutes mirtis, 
h įspėjimą s m ir

iu dvi die

savo

na it e 
teipgi 
mergaites.

Tarnaite

su Griffith u ir 
atsikratvt nuo

Tarnaite likos 
$1000 kaucijos o 
po $500 lyg teismui.
Kluksai iszdegino savo ženklą 

ant kunigo pecziu.
Battle Ureok, Mieli. — Pas

torius Van Loon savaite adgal 
Sz la

ka i p jisai 
“vienuolika dienu pek- 
jo plaukai žili. Mat, jis

turėjo pilkus 
dien,

astatyta po 
tėvas Owen

plaukus.
pergyvenos, 
vienuolika

Mat, ji

Kalifornija.
J

Pekinas.
niu pražuvo U 
tai kaimu liko.- 
on,

rl

ir Kiangsi

aržuolas, 
m t r.

Daugeli kolonistu na
vi sos 

ugnis ap-

Kūdikis apsigavo — 
Birmingham, Ala. —

nurijąs kolos ap-

■

Tukstanczei žtnoniu pražuvo 
tvanuosit Kinuosia.

Įikstanezei žmo- 
amiosia, szim- 

užlietais Hon-
Haman, Ai(huh 

provincijosia, per nuolatini lič
iu. Bledes
aplinkine Kaljane likos užlie
ta. Pekiną teipgi kcrszina už- 

geležinkelei isz ezio-

milžiniszkos. Visa

liejimu, o
nais in Sui Yau likos užlieti.

Kalgane gyvena apie 75,000 
žmonių, upe

Ar ne storiausia medis 
Lietuvoje?

Szteinenzes d v. Paupio vai. 
Kžerenu apskr. yra
kurio skersumuo siekia 
40 cm. Reiszkia jo storis aplin- 

(apskritimas) turi apie 
10,5 met. Tokiu bildu 5 suaugo 
žniones negalėtu jo apimti. 
Specialistu

kui

4

pasisako esą
i, ir darv-

loji'”
turėjo nelaimes pasakyti pa
mokslą priesz Kluksus ir pa
smerkti ju paprotį kryžius de
ginti. Už tai Kluksai ji kanki
no ir paleido indogjne trijų co
liu didumo raides KKK su 
karszta geleže ant jo peties. 
Spėjama, ka<i pastorius buvo 
apgirdytas nuodais pirm pavo
gimo, kadangi jis mažai atme
na kas su juo atsitiko. Dakta
rai bando dabar atgauti jo 
mintis. Jis prisimena, kad ėjo 
in banka iszmainvti czeki. Pa
ti sako, kad jo paraszas ant to 
czekio darytas jo ranka, bet 

jau tada

Pa. — Palicije 
jeszko keturiolikos metu mer
gaites Kožes Hanger, kuri pa
bėgo isz namu, nes josios tėvai 
jaja privertinejo idant iszteke- 
tu už Jono Jurko, 50 metu, se
no turtingo Slavoko, o kada ne
paklausė tėvu, bajsei likos su- 
muszta. Mergaite per kėlės 

pas kaimynus, 
isz te-

bėga per vidurį 
miesto ir lenais daugiaiisb pa- 
nesze bledes per iszsiliejima 
upes.

Surado slaptinga skarba.
Ant ukes 

gaspadoriaus I‘apelko, 
kas, kasdamas darže 
molini puodą nuo trijų kvorfu, 
pripilta sidabrineis 
da isz laiku Kazimierio Didžio
jo o naujausi pajeuanti isz lai
ku karaliaus Zigmanloll 1. Vai- 

sidabri- 
po lova, 

apie tai, uesa-

isz kur

Vyszog ra das.
bernu- 
užtiko

pinigais

kas

iszskaitliavimais 
jis turėtu ne mažiau 1500 mo
tu. Tas aržuolas mažai turėtu 
konkurentu ir Europoje.

Pažymetina, kad karo laiko 
rūpinosi vokiecziai apipiausty- 
dami nudžiūvusias szakas, už
kaldami toliu skvlos. Prie ar- • *
žuolo padare pilyina,
kunigai sakydavo pamokslus.

Ir vėl nauja auka.
Szio Bįrželio 7 d. 1 vai. nak

ties nuszauta Vahioziu kaime 
Ona Letarkiute isz Vaitakie
mio kaimo, Punsko valscz.

Ji ėjo su drauge in Lietuva 
nakezia, nes diena, esant dabar 
labai sustiprintai lenku sargy
bai, jokiu budu negalima per 
linija pereiti.
buvo prasislapscziusi pro len
ku sargyba;
lietuviu sargybinis sziapus li
nijos jiedvi pastebėjos 
szaukti, kad sustotu.
manydamos lenku sargybini 
jas stabdant, pradėjo bėgti to> 
Ivn nuo sienos — 
Kadangi praeives 
tai sargybinis du kartu iszszo-
vo i n o ra. Da bn r v tona,, paklau 
sė ir apsistojo, o antra, bijoda
ma patekti in lenku nagus, mat 
nesze keletą laiszkn; vis tolyn

Jau laimingai

merginos tėvai ir pažinstamie- 
ji eme ja atkalbinėti nuo jo. 
Mergina tai pametusi Tarasz- 
kevieziu ir susikalbėjusi teketi 

vaikino. 
inv\kt i

už kito kaimo 
t urejo

bejos, kad tiu bėdžiui 
prastos hlekeies, pasako: 
jus ežia monijat! Czia nėra jo- 

Por Į ki bėdžiui. Jus esant visztu in- 
Ant to banditaiju

pasiskoli-

siartjno prie jos 
paleido in ja 
krutinę ir in galva, 
vietoje mirė.

Sekmines 
vestuves.

Ta ra sz ko v i czi u s, 
nes isz savo draugo karo szau
tuva, sumano merg’ina nužudy
ti. Padabojęs, kai mergina ry
ta iszejo karves milžti, jis pri- 

visai arti ir 
du szuvius: in 

Mergina
Toliau vaikinas 

tuo paežiu szautuvii prisitaisęs 
sės perszove save. Subėgo žmo
nes dar užtiko Taraszkevicziu 

Merginos motina isz ap- 
paemusi
Taraszkevicziu i

Ta ra szkc vieži u s taip

spektoriai!” 
supyko puolė ji muszt ir grie
bėsi prie jo kiszeniu; bet jam 
laikant rankas kiszeuoj, trauke 
ranka ir nuplesze kiszene, ta- 
cziaiis nieko nesuspėjo atimti. 
Mat Biezkui surėkus, pradėjo 
bėgti vidun žmones, tpom tar
pu banditai pasmuko laukan, 
ir pabėgo susėdo automobiliun, 
kuri buvo pasistatėk ant (Ira-

Chicago. — 
ties kuri iszsipilde 
nas po inspejimui, likos iszduo- 
ta per grabiniu Moore, kuris 
palaidojo ana diena Mare Gar
cia, 17 metu, ir josios sesutia 
Laura 22 metu, szale viena ki
tos.

Kada Teresa atlankė
teta, paregėjo dvi puikes leli
jos žydinezes darželije ir pra 
szc savo tetos idant taisės leli
jos paguldytu jai ir sesutei ant 
krutinės, nes abi neužilgio 

pirma, o in 
po tam mirė 

sesute Laura. Juju motina mi
ro du metai adgalios o tėvas 
gyvena kur ten Meksike.

Du perszauti szeimyniszkam 
barni je.

Wilkes Barre, Pa. — Laike 
szeimyniszko barnio Hanover 
Township Anele Powlicicne, 43 
metu, likos persžauta, o josios 
vyras Juozas mirtinai sužeis- 

t WjuwiJPęLra 
Fairpį 22 : 
praszalino in kalnus. Palicije 
jojo jeszko.

nes 
mirs. Mare mirė 
trileka minui u

motu, kuris po t^gi!
■ - - --------

I

matyti, kad nuodai 
veike. *•
Užsipelne ant geros virvutes.
Shamokin, Pa. — Warren 

Ross, gyvenantis Trevertone, 
tėvas keturi u vaiku isz kuriu 
dukrele Viola vra seniause tu
rinti 14 metu, 
kalėjimo už sužagejima 
locno kūdikio, 
užvedė skunda 
rakali, o žmonis kerszino ji pa
korimu jeigu ji neuždaris ka
lėjimo. Tasai iszgama prasižen
gė ant tiek, jog atsėdėtu kale- 
jirrie mažiause penkosdeszimts 
metu už visus savo bjaurus 
da rbelius.

Josios vyras vertas tiktai 
pusantro dolerio.

Wilkes Barre, Pa. — Stora 
moterėle atėjus in suda užsis
pyrė aplaikyti teisingysta už 
aplaikyta skriauda. I 
sios užklausta ka ji nori ir už 
ka nori skunsti savo prieszi- 
ninke, pasako buk kita motore 
paveržė jai vyra ir nori idant 
jaja uždarytu kalėjimo. Advo
katas jai patarė užvesti skun
da ant piniginio atlyginimo. 
Motore sutiko ant to ir paliepė 
tuojaus užvesti skunda, bet 
kada josios užklausta ant kiek 
panesze bledes už at kalbinimu 
josios vyro, moterėle pasako 
bnk ant pusantro dolerio už
teks, nes josios vyras daugiau 
nevertas. Motorėliu ir skundu 
is'zmete isz sūdo.

5 ir 3 metu vaikai apsvai- / 
ginti munszaine.

Philadelphia 
metu mergaite ir josios broliu
kas Juozukas, 3 metu, vaikai 
M-akolskiu, gyvenanti po. No. 
1815 South 7-tos nlyczios, (Jam- 
denc, likos surasti per kaimy
nus gulinezins be žado, apsvai
ginti munszaine. Abudu likos 
nuvežti in Homeopathic ligon- 
buti.

Kada tėvai buvo iszeja, pa
liko ant stalo bonka munszai- 
nes. Vaikai matydami, jog tė
vai trauke isz. bonkos, mane, 
jog tai turi būti gardus gery- 
jpas, iszgorc po stikleli su 
augszcziau mindom pasek
mėms.

Tre vert one

likos uždarytas 
savo 

Mergaite pati 
prieszais t a ji

visus

M ergą i t e 
dienas gyveno 
bet Nedėliojo pabėgo 
nais ir nežino kur sziadien ran
dasi.

Apsivedė 7 kartus — viena 
nutrucino.

Mount Gilead, Ohio.

tuo tarpu, deja,

ome
Bet jos,

at rasta skarba nuėjo

gyva, 
maudos 
svieklusi 
galva.
pat mirė.

akmeni ir

ham Avo.
Banditams nepasiseko nie

ko pasiploszt, tik labai skau- 
A. Biczkn; jam 

galva palei ausi ir 
in akis bei rankas apdaužo. Vie-

džiai sumusze 
prakirto

—— AIrs. 
Eleonora Yooman, 39 metu li
kos uždaryta kalėjime už nu- 
trucinima savo vvro Lewiso su 
kiiriuom buvo apsivedus tik du 
metai adgal. Motere prisipaži
no, buk tai buvo josios septin
tas vyras, o su vienu apsivedė 
net du kartu, keli isz juju yra 
mirė o su kitais persiskyrė.

Palicije dabar mano, buk ir 
tuos velniszka motere ūžt ruči
ni) kurie mirė. Lavonus iszkas 
ir peržiuręs juju vidurius.

pripildęs kepure 
neis pinigais paslepi* 
niekam nieko 
kvdamas. Pasiėmė keliolika in
kiszeniu — iždaliiio kelis savo 
draugams o keliolika davė mo
tinai. Ant rytojaus motina uu- 
nesze kelis pas kupeziu tyksle 
pardavimo. Slaptybe iszsidave 
in-kėlės dienas, palicije dagir- 
do apie
pas motina atome pinigus kai
po ir nuo vaiku viso 7() szmote? 
liu.
Tragcdije szeiminiszkam gy

venime.
\\ arszawa. — Priežodis sa

ko: “Jeigu gaidžiui gerai, tai 
ir visztai patinka,” 
szei atsitiko kaime

in Lietuva, 
nesustojo,

Jeigu

iszkeliavo in 
in kasvklas kur su-

TRUMPOS ŽINUTES ISZ 
VISUR.

Bobų, kur 
gyveno nuo keliu metu jauna 
vedusi pora, Mikolas Trzevicz- 
kei. V v ras neturėdamas darbo 

Vokietija dirbti
“.Juliusz,”

sipažino su mergina ir su jaja 
nyveno ant kurios praleisdavo 
konia visa savo uždarbi. Terp 
vedusios poros isz tos priežas
ties kildavo baisus nesuprati
mai, 
neat kalbės vvro

— Minersville, Pa.— Kazi
mieras J ilsina vieži us likos su- 

Kada jo- ze,stns Pr,e Gtto kasyklų Įier

— San Paulo, Brazilije. — 
Keturi tukstanczei žmonių li
kos užmuszta laike pasikėlimo 
czionais.

— Plymouth, Pa. 
pirma pavogė

’ ant rytojaus insigavo lengvai 
in Vinco Matuszkevicziaus 
sztora paimdami'registeri ku
riam radosi 21 dolerei.

— Chicago. — Du žmonis 
likos užmusztais o 20 sužeisti,, 
kada didelis t rokas su pikni- 
kicriais sugryžinojo namo. Už- 
rnusztieji yra Juzefina Marzec 
ir Jonas Javorski.

— Parvžius. — Ameriko- 
niszki lekiotojai atlėkė in czio
nais isz Viodniaus in 21 valan
das. Isz czionais atlėkė in 
Londoną.

— Philadelphia. — Kardi
nolas Daugherty iszkeliavo in 
Seattle, Wash, ant priėmimo 
biskupo MacGinley kuris ne- 
senei aplaiko titulą biskupo.

— Pittsburgh. — Asztuoni 
žmonis mirė nuo raupu o apie 
szimtas serga. Miestas pasky
rė $10,000 kovoti prieszais laja 
bjauria liga.

(> nupuolimą szleilo.

Veronika, 5

Vinco

raktus J

Vagis 
po tam

— Tuscarora, Pa. — Stella 
Maravicziute, 12 metu mergai
te likos sužeista per automobi
liu. Likos nuvežta in Coaldale 

[ligonbutia.
4

motore matydama, jog 
nuo mylemos 

atsimokėjo vyrui pasijeszko- 
dama ir sau prielaidini. Pekla 
namie kilo da didesne.

Ana diena Mikolas atejas

bego. Sargybinis trecziu kartu 
paleido s uvi ir pataiko in 
kairiaja koja, augszcziau kelio, 
bet taip bjauriai; kad velione 
po 20 minucziii mirė.

Musu “cinauninkai.
Pravažiuojant isz Kauno in 

teko pastebėti 
Sziauliu stoties bufete prie sta
liuko trys asmenys, kaip maty
ti isz ju kepin iu pagražinimu 
— geležkelio valdininkai, dru- 
cziai insigerusius svaiginąn- 
cziojo skystimėlio. Taip jie jau 
buvo gero ūpo, kad nežiūrėda
mi, jog jie randasi vieszoje vie
toje, pradėjo kabinėtis prie ten 
buvusiu keleiviu. Vienas isz 
ju — Gužutis nusitveręs žydu
ką lamdė ji visokiais budais,

11

Maszci kilis,

visokiais budais
namo užsigeriąs, pagriebė ilga stengdamas nugriebti už barz-
peili, szoko ant moteres suba
dės jaja mirtinai. Matydamas 
ka padare ir gulinezia paezia 
kraujuosiu, numėtės peili isz- 
bego laukan; bėgdamas gele
žinkeliu užtemiuo ejnanti žan- 

jog žan.da- 
metesi po

czinauninko” 
stoties 

Kiti sėbrai” S-gaila 
in szias

Mara. Manydamas, 
ras ejna ji suymti, 
praejnaneziu trukiu būdamas 
sumaltu ant szmoteliu.

Kaimynai subėgo in grinezia 
kur pamate mirsztante motore 
kuria tuo nuvožė in ligonbutia 
kur neužilgio mirė. Paliko du 
vaikus isz kuriu mažiauses tu
rėjo dvi sanvaites.

dos, bet szis neiszkentes tokiu 
“vaisiu” isz 
puses leidosi bėgti isz 
miestan. ” 
ir Jokūbas nesikiszo 
imtynes.

Jhiszaliniani žmogui tai ma
tant labai keista atrodo tokie 
kompromituojant valdininku 
pasielvimai vioszoje vietoje.

Isz Amerikos svecziat
Szia vasara atvyksta isz 

Amerikos in Lietuva gana 
daug musu iszeiviu aplankyti 
gimtaji kraszta bei savuosius 

Kiek teko patirtį, at
Wilkes Barre, Pa. — Du

anglekasei Juozas Kilia ir Jo
nas Vaszko, likos suih^iskyti 
per trūkimą dėžės dinamito 
prie Glen Alden kasyklų. Szaf- 
1 as teipgi likos suardytas.

* Girardville, Pip
zas Szataitis, 41 metu, likos su
žeistas thicker No. 5 kasyklo- 
sja ir likos nuvežtas in Ashlan- 
do ligonbuti.

Juo-

Kaip tai mados (neszeinc) 
žmogų permaino. Kitados mo
terėles turėjo tiktai vienii 
f rimta ir peczius, o tos naujau
sios —
JI I II VlAVVCtl. 1OO

užpakalio ir pryszakio peczoi.

toreles turėjo

gentis.
vyksta iszgyvonusieji Ameri
koje ilgus metus bent 20 — 
30 metu. Iszszilge gimtojo kra- 
szto nori pamatyti sziu 
Lietiivos 
Pasivioszeje

Nusiszove.
Panevėžys. — Sziomis dieno

ms! Panevėžio žydu ligoninėn 
atgabenta Raigolo p-le C. Sz. 
sunkiai sužeista isz revolverio. 
Atsitikimas buvo sekantis: jos 
brolis atvykęs isz keliones, pa
sidėjo avo revolveri po pagal
viu ir iszejo. Kiek laiko pras
linkus pasigirdo szuvis. Subė
go žmones rado ja klane. Kaip 
teko patirti, savižudystes prie 
žastis — nelaiminga meile.

nas isz banditu atrodė in Ita
lą, kitas buvo kitokios rases, 
riebus, raudonas padauža.

Anton Blaskie
45 metu am-

So. Honoro St. Jis

Chicago. —- Pavieto ligoni
nėj pasimirė 
(gal Blaszkis), 
žiaus, 4456, 
susižeidė Liepos 5 d. kada jis
iszszoko per savo namu ant 
aiigszto Įauga. New City poli- 
ja sako, kad tuo Taiku'jif buvo 
girtas' nuo munszaino.

— Illinois darbo departa
mento tyrinėjimais, bedarbe 
Illinois valstijoje nuolatos di
dėja. Surinktosios žinios roįdo, 
kad laiko pastarųjų trijų mene
siu dar 7 nuosz. darbininku li
ko atleisti isz darbo. Palyginus 

Ir pasklido liūdna žinia su pereitu motu vasara dabar

Isz vestuvių — szermenys
Jurbarkas. — Gražus iszau- 

szo Birželio penktosios dienos 
rytas. I . ?
isz Norkų ir Aksamitausku na- yra atleista isz darbo 11 nuosz. 
m u in placzia apylinke.

Jonas Aksamitauskas buvo 
pamilęs Norkyte. Bet Norkyte 
pamylo kitu 
Norkų. Juodu jau rengėsi tuoj 
susituokti.

Vakare — 
dienia — jaunaja 
tęs inszliuba, 
kus, o ryta jau važiuos in baž- 
nyczia...

Bet ta pati vakaru jos anks- 
cziau 
nas

vaikina, Klevą

tai buvo treczia- 
ronge sesn- 

pyne jai vaini-

pažintasis bernelis Jo- 
Aksamitauskas atėjo 

kerszti už save. Jis pasiėmė ka
ro szautuva ir per langu prisi
taikęs, paleido in mergina szu
vi. Kulka pataikė in szirdi — 
mergina tuoj mirė. O vaikinas, 
parėjės namo, pats taip pat nu
siszove.

Taip karsztai rengiamos ves 
tu ves Norkų namuose

Aksamitausku 
namuose taiji pat guli ant len
tos tas, kurs visa tai padare.

virto

nnt|-. i f

Ui;

szermenimis'.

kuri sakėsi

darbini n k u,
Sziemet svarbesniosios indus, 

trijos yra atleidusios isz darbo 
apie 80,000 darbininku. Delei 
overprodukcijos daugelis ka
syklų užsidaro, taip kad ang
liakasiai dabar sudaro žymia 
dali bedarbiu. Be to daug be
darbiu yra privažiavusiu isz 
kitu valstijų, kad dar labiau 

betiarbiu
Illinois valstijoje.

Bedarbe labiause paliete Mo
line miesteli. Ten pereita ino- 
nsi paleista isz darbo apie 
nuosz. 
priesz

padidina skaicziu

25
Menuodarbininku.

tai buvo atleista 13 
nuo^z. Joliete atleista 14 nuosz. 
Chicago betgi nuo bedarbes pa
lyginamai mažai kenezia. Czia 
pereita menesi atleista arti 3 
nuosz., bet užtai darbai pradė
jo eiti niekuriose sezoninėse 

, pav.,dirbtuvėse 
ežius.

vaitos

pas kriau-

i
s

ii

vii

7

"i'

||fv

: 't

■4

S

*■!

i

i
■!>i: i

r'l
1 i, iii

Barnis del jaunos lietu- 
užsibaigė labai nelai- 

mibgai — vienas ju liko iižmu- 
sztas, o kitas sėdi galėjime ir 
yra kaltinamas žmogžudystė
je. Peter Kontiun, 35 m., 3656 
So.JJiwn Ave., barny liko ki
to vyro užgautas in galva spai- 
dykla ir tai taip smarkiai, kad 
galvos kiauszas sprogo ir jįs 
neužilgo pasimirė pavieto ligor 
ifinej. Tas kitas vyras, Anton 
Monowski, 39 fn., 2907 Lowe

lt
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Už pabueziavima 100 litu.
Kaunas. — Sziomis dienomis 

Kriminalen pęlicijon atėjo pi
lietis ir pranesze, kad jisai 
vioszbuty 4‘Vernai” susipažino 
su 'dailia panele,
esanti artiste. Paflirtavusi su 
tuo piliecziu, galu gale ji suti
ko užj.00 litu pasibueziuoti 
— Panele inejo juo 
krmabarin ir paprasze 100 litu. 
Vyras davė jai KM) litu, bet ji ,

dienu 
žmonių gyvenimą.

po 2 — 3 mene
sius pasavuosius ir susipažinę 
su krasžto padėtimi vecziai 
grysz in Amerika, o.nekuria 
ju gal pasiliks ir Lietuvoj. Bet 
tokiu, be abejones, toatsiras vi
sai nedaug, kadangi sziuo mo
tu Lietuvoj gyvenimo sąlygos 
labai nepatogios. Visgi yra ga
na malonus apsireiszkimas, 
kad amerikiecziai neužmirszta

sai nedaug, kadangi sziuo mo
tu Lietuvoj gyvenimo sąlygos

atskiran
’ Avo., tąpo aresztuotas. Jis pri-

III

sipažinsta sumuszes Kontiuna 
ir tai už tai, kai! Kontiunas 
meilinesis prie p-les Annie Lu- 
kis, kuri gyveno Kontiuno na
mie. — “N”

— Stasvs

vietoj pasibuoziavimo parode 
jam szpyga. Vyras pasijuto la
bai inžeistas ir visa vyla per
davė policijai. Policija, kuri 
turėjo jau žinių, kad ‘Versaly’ 
invyksta ne tokie dalykėliai, 
padaro tardymą. Panele aresz-į 

kaltinama
° Versalio*1 savininkas pa
trauktas atsakomvbon.

’į Ashley, Pa.

■ Į
J

ill
4- 7 iii

■ Mk J

•SlinikW^k1^1!!) indu,r fi'ijbrjno- 
Mflht?iNo. 3 pienes, Tmbjo 

maudytis artimam prudeiije ir
r

Versalio M
savo gimtines ir nesigailėdami t uotą ir 

f run to visai neturi, tiktai isz nei vargo nei leszu malonėja ' —___
užpakalio ir pryszakio peczoi. ja aplankyti.

sziandienines poniutes

nnskendn Ivhnn cnrndn
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Daugelis žmonių

nes ir Skulkino pavietu aplai- 
ke groinatas nuo savo pažysta
mu kurie iszkeliavo in Europa 
atlankyti gimines, rugodami,
buk kelione jiems kasztavo |s]0 SUgry$. jn tevynia kur užsi

dės ant saves pramones bizni.
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PAJESZKOJIMAI.
Bliu*

As’Z Agotai Juszkauskyte* po 
vyru RaczienO pajeszkan save) 
brolio Igne) Juszkausko ir Var-

i» nUtB lltm—KlIW^UlXI—'IB *

priduodan, I fa Lietuviszku Kaimelis
'■ W ' Him    iw>.II   

Hazleton, Pa. — St eiti nei už
klupo ant salinno 
West

leis svetimžomius ] 
ežius tokiuos pasportus,.kaipo|7i

< <
v * T

gana iszmintingi ir spindulei

trumpo regėjimo.
Abudu yra suangia prie pil

vo ir turi tik viena pilvą. Priek 
tam yra 
gerai iszsivystia. ;

Tiejei suaugin brolei paejna 
isz Iszpaniszko gimimo, pribu
vo in Europa tiksle iszmokhno 
pramones. Po užbaigimui mok-

sidedanti isz szesziu ypatų isz- 
leido 16 tukstaneziu doleriu, 
turėdami mokėti po 31: dolerius Įku'rį'kn;; s,; aidoli,r|lasi^ven- 

timu, vargu ir nenuilstan- 
czioms spėkoms josios uždeto- 
jaus ir sziadien yra prasiplati
nus po visas dalis svieto.

Saule” 
laikraszcziu

° |kurie jaja remia 
užganadinimu. Visuomcniszki 
tranai, kurie turi lengvus gy
venimus gyvendami krauju 
svetimo darbo, kaipo irtieje 

Panaszus^ padėjimas po visa ĮKurie gyvena isz tamsumo žmo
nių, buvo ir yra nevidonais 
“Saules,”

už lova ant pernakvojimo, pie
tus ir pusryczius vienam Pary
žiaus hotolije.

Tas pats ir 
keleivei*, nes už mažinuse 
daigta Kaune lupa nuo Ameri- 
kieeziu kiek inmanydami, 
brangenybe 
Virszininkai už 
tania v ima 
privalo imti.

su Lietuviszkais 
už

neiszpasakyta.
mažiausu pa

imu trigubai kiek

7 ...
k Amerikietis 

pasirodo, tai nuluptu ir kaili.
Europa. Kur ti

Vargingi Amerikoniszki ka
reiviai kurie dalybavo avieti
nėje karėje ir sziadien serga 
visokioms ligoms, mirszta nuo 
juju du kas diena po visas da
lis Su v. Valstijų..

Todėl American Legion ap
garsinu' idant visi buvusioje 
kareiviai iszimtu savo “com
pensation
gyvi, nes jx) amen apiaigys 
tiktai treezia dali paszWpos 
kiek jiems teisingai priguli.

gyvi*
’ 5

savo 
aplikacijos būdami 
po smert aplaikys

Visur miestai rugoje buk 
mot eres aplaikydamos lygias 
tiesas su vyrais no nori mokėti 
taksas. Wilkes-Barrejo, Pa., 30 
procentas moterių isz viso pa
vieto tiktai užmokėjo taksas.

Norint s paskutinios naujos 
liesos prispyrė moteres mokėti 
taksas ir gali bausti kalėjimu 
už ju nemokejima, bet nieko 
negali įdaryti ir priversti mo
terių ant mokėjimo, nes mote
res sako, jog nebalsuoje ir ne
mokės taksu. Daugelis nenori 
mokėti taksu už mokslaines 
tvirtindamos buk neturi vaiku 
ir ne turi už ka mokėt, o tosios 
ka turi vaikus ir yra vedusios, 
sako, buk vyrai moka už tai 
taksus, tai kam joms mokėti 
antru kart už ta pati — mote
rėlės turi tame teisybe.

Norints kėlės moterėles pa
sodino kalejiraę, bet turėjo joL 
sės tuojaus paleisti. Taksorei 
turi tikra beda su moterisz- 
koms taksoms.

*

Kongregucijonaliszkas

si ola

skamba: 4 l Priymkie,

“Saule” likos nustatyta ant 
drūto darbininkiszko pamato,

i 4

v ra
visados ir dabar 

da rbininku, 
ir skaitei su

v ra
kovojo priesz jaja 

seniau norėdami jaja užtemdyt 
panaszei stengėsiir sziadien 

padaryt.
Prictelis 

nis darbo,
t i Saules v ra žmo- 
novisados turtingi 

ir žymus, bqt visados prielan
kus ir naudingi.

t)

(’žaliukas Czaplinas, juokin- 
giauses žmogus ant '.svieto, ku
ris prajuokino milijonus žmo- 

krutamnosia paveiksluo
sią — iszkeliavo in Moskva, 
Rosije.

Aplaike jisai kontrakta nuo 
tenaitinio dirbėjo krutamuju 
paveikslu ant padarymo keliu 
paveikslu. Badai Czalinkui pa
tinka bolszcvikiszka Rosije 
(kodėl nepatiktu, jeigu Czap- 
linas yra Žydiszkos veisles). 
Tik nežine kaip patiks pa
veikslai bolszevikaras po nu
traukimui.

niu
in Moskva

Lietuvei o ir Lenkai tiki, jog 
perkūnas ne trenk* in narna, 
kuriame randasi nesenei užgi- 
musis kūdiki*, neturintis da 
vieno moto, teipgi namas yra 
apsaugodamas nuo perkūno, 
ant kurio stogo garnei iszlipi- 
no sau lizdą arba kregždes.

Bet ne ant visu namu iszsi- 
renka paukszczei sau lizdus už 
tai reike rūpintis apie kitokia 
apsauga. Pagal senoviszka 
žmonių papratimu nuo perkū
nu apsaugoje žolių bukietas su
sidedantis isz 7T visokio szta- 
mo žolių kurios yra pririnktos 
per Jonines nakti.

Žmonių tikėjimas 
tris kartus ant moto buna di
džiause perkūniję tai yra: per 
Inžengima in Dangų Jezuso, 
Dievo Kūno ir Paėmimas M. 
Dievo in dangų.

Taisės szventes 
neje su dideliu iszkilmia dan
guje, todėl užojna perkūnijo su 
[žaibais. Da ir sziadien kaip kur 
žmones szaudo isz karabinu ir 
atiduoda garbe kareiviai laikė 
tuju apvaikszcziojimu.

Liuko perkūnijos ir žaibavi-

Pagal

*

yra, jog

apvaikszti-

Amžina atsilsi suteik sieloms 
Vieszpatie, o szviesybo amžina 
tegul joms laisto eloktrikinei 

”!? (nes szvieczia tai 
lunkiszkas žodis Avieei).

Arba paimkime taja “ 
kuri yra — dusze’ (lonkiszkaį 
dusza) poteriuosia kuri szitoip 

o Dievo 
mano siela, nes siela trokszta,
neteko gyvingumo, panaszi in 
ryzą, nes josios nuodėmės yra 
didesnes už roputina ir snkau- 
puoti lyg padanges...” — ne
užsimoka daugiau 
s k a i t y t o j u s m e ge n y s 
szytu beskaitydami nauja Lie- 
tuviszka kalba,

juju nesupranta ir jusu 
maldų neiszklausytu.

* ?

talpyti nes
susima i-

Dievas
o gal ir pats

DAR APIE LEIDIMUS GRY- 
ŽTANTIEMS SVETIMŽE- 

MIAMS.

1 Migracijos virszininkai isz- 
leido reguliacijas apie leidimu 
davimu svetimžemiams važiuo
jantiems pasisvecziuoti užsie
ny. Tie kurie mano insigyti to
kiuos leidimus gali gauti rei
kalingas formas nuo Imigraci
jos Komisijonioriaus. Reikala
vimas turi būti paduotas anglu 
kalboje. Laiszkas turi būti už- 
adresuotas sziaip: Hon. Gom- 
missiemer General of Immigra
tion of Labor, Washington, I).

Lniszkas turi 
skambėti: “Dear
Please send me* a copy of App
lication Form 1 
permit to reenter

iszpildžiusius 
jos.vizų reikalavimus. Vienok, 
reikia prirodyti kaid tokie sve- 
timžemiai pirmiau teisėtai gy- 

J nngtineso Valstybėse*, 
nes tik leisetai inleisti sveti ra
žam ia i tegali leidimu, gauti t to
liau nri patvirtinti, kad jie gry 
l.a ant tolinus .Jungtinėse Val
stybėse apsigyventi, ir kad jie 
iszvažia^o trisdeszimt dienu 
tarpe* nuo (lie>nos kada jn pas
porta i buvo vizuoti ir keliavo 
nesutrukdant kellone's nuo isz- 
važiavimo vie*te>s.

Sngryžimo leidimai geri tik
tai ant tiek įniko kiek juose pa
žymėta, bet slyg instatymo, tu
riu gera priežastį, 
jos Komisijonierius 
pratęsti nedaugiau kaip szeszls 
menesius ant syk. Tokie* prate- 

duoelami praszan- 
tiems, jiems pridavus aplikaci
ja rasztu. Ir tokie laiko prate
simai bus eiliodami tik tokiems 
svotimžemiams kurie turi su- 
gryžime) leidimus ir negali bū
ti skaitomi tu svetimžemiii kla
sėje, kurie) dabar užsieny ir ne- 
insigijei 
nors teiks instatvnias 
mel nebuvo gulen iuejes.

— KIaI.S.

visus imigraei-

* 2*; t*^r"Lietuviszkas Grabontls
K. RĖKLAITIS

t tew

veno

I migraci- 
gali laika

simai bus

sugryžimo leidimo, 
'dar (uo

C.
44

panasziai
Sir: —

ANT PARDAVIMO

Du lotai mieste Port Carbon, 
randasi gražioj ly

gioj vietoj ir dar nu užstatyti. 
Statos after a temporary visit | Didumas lotu 30 pėdu ploczlo 

yours.

110. 631, for a|Da. Lotai
■ the United

l Manuczio
Hazletone, paymdami

ilniig visokiu gor.ymiUr kolos žavieziu Vlado, Juozo ir Vinco. 
Visi-paeina\isz Simno, Mari
jampolės Apskr. Meldžiu atsi- 
szaukt žemiau nurodytu 
raszu arba juoj? žinanezin mel
džiu pranuKZt apie juos.

A. Knczas
2018 Eva Ii no

I lamtramek, Mieb.

Planutispinigines niaszinas. 
likos pastatytas po $1000 kau
cijos lyg teismui.

Dvieji^Mio.tii Jevnte Du
ba, likos baise*i sužeista per pra 
ejnanti antompbiliu, nuo kuriu 
vėliaus mirė. Kūdikis bovino- 
Si tame* laike priei stufros kada 
pasiūtiszkas automobilistas iii 
jaja trenkė. Locnininkei maszi- 
nos noRUomp.

Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 
Turiu pagelbinifike moterių. 

Prieinamos prekes. K

ant-

Pajeszkau
Rimeikio

516 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.

Teleponas No. 149
k>

—- Netoli 
Liepos 5 d. 

sutarė

Su prasiplatinimu daugybe 
automobiliu protestoniszki ku
nigėliai pradėjo bedavot, jog 
jiems bizni pagadino, nes po vi
sa sklypą turėjo uždaryti net 
468
bažnyczes. Mat, žmonis gyve
nanti ant farrau ir mažuosia 
iniesteliuosia arba ant kaimu 
ne ejna in savo bažnyczes, tik
tai sėda iri automobilius ir 
pyszkina Nedalioms in dides
nius miestus in bažnyczes, kur 
iszgirsta geresnius pamokslus, 
o priek tam ir pasi važine ja po Imo ne reil^e raanstyt apie jokia 
aplinkines sugryždami isz baž- moterių, o motorui apie vyra, 
nycziu. . nevalo keikt arba gerti karsz-

Dabar ponai bimbazelei ne- tu gervinu, nes tuom pritrauko 
lėkdami džiabu, turi pasijesz- prie saves perkūną; negalima 
koti sau kitokio užsiėmimo. UŽ Ino 
tai dabar geidže investi 

tiesas,Law ’ ’ 
szventadieniais 
sėdėtu namie.

rūkyti pypkes o nuo pe- 
Bluo |cziaus atsitolyt ant septynių 

Po medžiu ir pa vo
i l

idant žmonis Ižingsniu.
nevažinėtu ir Į jinga stovėt, o ypatingai po se- 

verba, kuriosia

Profesoris Dovydas Todd isz 
Amherst Tcolcgijos laike pra- 
lekcijos czidnais turėjo kalba 
apie d re bo j ima žemes l^yris gu
li sunaikyt visa miestą New 
York* butu tat baisesnis drebė
jimas ne kaip. buvo Japonijoi.
Tvirtina- jfaafiįavo pranaszavi- 
ma ant to* jog už daug isziimi 
aliejaus iaz žemes, kuria duoda 
gyvybia viduržemiui, o kada
aliejus iszsibaigs tada gali,kil
ti baisi nelaime* f <

Neapoli ujo iszlipo isz laivo 
lyg sziolei nežinomi Europoje 
suangia Sinmiszki broliai, ku
rie paejna- isz pietines Amcri-
kos f niMttMM ‘feč'MiflikA metų, 
yra mažo agio, rmažo ūgio, baltplaukei ir

na gruszia ir
gyvena seni velnei. Saugiausia 
stovėti po medžeis beržu ir 
alsniu nes tai “nekalti” mc- 
džei prie kuriu perkunai ne 
yra priejnami.

Gal tuosia senoviszkuosia 
paproeziuosiu in kurias seno- 
viszki žmonis tikėdavo 
tiki yra kiek teisybes.

ir da

per 135 pėdu 
visokiu

kuria galės gaut i leidimą su- puit adreso.
gryžti in Jungtines Valstybes, *k žemaitis
ir taipgi kita forma No. 634, JI5 S. West S(.
kuri turi visus reikalingus pa-Į Shenandoah, Pa.
tarimus kaip aplikacija iszpil- 
dyti. Sziu formų negalima gau
ti isz laivakorcziu agentu, 
bankieriu ir kitu privaeziu in- 
staigu, 
kreipiantis 
Komisijonieriu Washingtone.

Szluos leklimus reikia gerai |MAHANOY CITY^bus kožna Utarnlnks 
Jie nepavelys imi- 

in Jungtines

abroad. Respectfully yours.” 
Aplikantas tada gaus forma su

laivakorcziu

bet galiama gauti tik 
pas Imigracijos

suprasti, 
gruntui sugryžti 
Valstybes, jei isz kokios prie
žasties jis butu nei leidžiamas 
po imigracijos instatymu, bet 
tiktai parodo, ftad svetimžemis 
gryžta po laikino svecziavimo 
užsieny, ir yra skaitomas kai
po nekvotinis imigrantas. Jam 
sugryžus jis ineina in Jungti
nes .Valstybes lygiai taip pat 
kaip kitas koks nekvotinis imi
grantas. Pavyzdin, jis turi tak
sus užsimokėti.
skaityt nei raszyti ji palieczia 
tas instatymas, kuris sako, kad 
tik tokio nemokantieji svetim
žemiai yra liuosi nuo skaitymo 
bandymu, kurie yra iszgyvene 
Jungtinėse Valstybėse

Jei nemoka

darbu.
Arti prieilgio.

Atsiszaukite
(t.f.

Leicester, Mass., 
nuo Worcestcrio 
du “jaunieji” 
ir abudu — broliai 

7 metu, o vaikinas 5 
metu G. ir W. Nickols. 
sti ryta atsikėlė, 
gaut pasiėmė savo drapanas ir 
trauke in bnžnvczia. Tėvai su
kilę neranda vaiku.
davė žinia policijai, kuri leido
si jeszkot. Sugavo Worcost<*ry. 
Buvo ateje 5 mylias, 
klausinėjo: 
vus ? “Jaunavedžiai
kilu/, kad juodu nori vest, todėl 
kad esą keliamieji metai (Leap 

Sako, kad pernai buvo 
o daugiau ap

sivedė, negu szimet, kai kelia
mieji. Policistai užklausė: o ka 
jus žinot apie tai ? 
me laikraszty — jie 

Jaunavedžius”
namo. Isz tikrųjų, laikraszeziai 
buvo pranesze, kad pernai nuo 
Sausio iki Birželio, Worceste- 
ry apsivedė
m(*t. tik 733; todėl ir szi t uodu 
vaikiuku permatė reikalą nors 
viena pora skaitliu padidinti.

M-Il-I ■ 1 — III B Mg

mergina.

I

“vesti 
ir seseria:

” Ank- 
tevams n no

Tuojau h

kode!
Policija 

paliko te- 
y J paaisz-

year).
paprasti metai,

4 4

Nagi mate- 
atsake, 
sugražino

839 poros, o szi-

SERGANTI ŽMONES.
KREIPKITĖS PRIE DR HODGENS 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 

ATSAKINTA9 IR GREITAS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
I8ZRADIMA IR SPASABA.

80 E. Centre SL ant antro floro. 
Ofiso valandos i l> ryte Ud 9 vakare.

RODĄ SCETIKIA DYKAI.

J

DAKTARAS HODGENS *
Phlladellyhh Specialistes 

(Jtstseaejaste ir Chroalsska Liga 
Blklte tea kur ssate tikri kad gau 

site tvirta rodą Ir atsakanti mediką 
llsska gydimą, per daktare kuris turi

... f

penkis daug metu puekmteso praktikavimo
inetus isztisai priez izvažiuo- Oydima *• aplaikote nuo manu yra

gvarantuotas.
Jalgu uate silpni, nervlsskl ar 11-siaut, ir pirmu syk teisėtai in-

važiavo ir dabar gryžta po sze-1Bsdaryklte'toi HaiduTka kiū
Jis saa padare, ateikite pas mana Ir pat*

turi sutikti visus reikalavimus UukU ,r*
sziu menesiu isz užsienio.

pavojinga, 
kaslink Ii uosy bes niro užkre- ‘ 
czianiu ligų ir t. t. Taigi nega-

- ? C , - - -. ,.
dies, ir visos viduriu netvarkos grsi-

užkre-

Įima manyti, kad yki inleistas, 
visuomet bus inleistu. 
tantis svetimžemis turi lygiai

▼Karia netvarkos. aptrauktu IK 

tasai* svaigulis, silpnumu ««ir» 
Ir visos viduriu aatvarkos irai-

liul,

Gryž-Įtal palengvintL 
_ Odos UgeSt Issberimal, papueskos,

^ukitai/imign.ntai.s^
Odos ligos. iMbsrimai. papucskoa,

ti visus imigracijos instatymu | Šiltai vyrai ar pajėgos justi jaante 
tes jus apleidžia! Ar asate auvsrga D 
silpni! Ar stokos jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa- 

žiavo užsienin, kol dar nebuvo Įlsnklteo, jaigu teip tai ssatyklte ma 
naujo imigracijos instatymo. __ 
Priosz sugryžiant jie turi gau-Įsėrtelppgl Issttee Ir sstyvt suleakteMi 
ti nokvotine imigracijos viza, 
prie kurios jie turi teise kaipo 
ijekvotiniai imigrantai.

reikalu v iraus.
Nekuriu svetimžemiai iszva-

..... .. \
Busatinuui visokiuose *adsjte>uo-

Ąr esate norvuo|i Ir troto nuodiju, 
■lipni ir nuvargę, pailso !■■ ryto, b«

nekvotiniai imigrantai. Kad ambicijos, bs gyvumo, trotlnat ant vo- 
gavus tokia viza, jie turi kroip- <0-* ‘Į11®110* atmintie*, aarmatiyvi,
tis pas artimiausi 

kad

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

- ' »■ —■->

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas

savo dėdės Sta- 
paeina isz 

Apskr. 
Miestuko. Jisai bu-

*s 191K 
III., paskiau

nislovo
Kauno Red., Baseinu 
isz Kelme 
vo pas mane 
m. ir 
iszvažiavo in Glen Cove. Turiu 
du sunn Stanislova

?s
at važia v< 

Kewanee,

!

ir Blada.
Turiu labai svarini reikalą, joi- 

ar mi-

MM—i e • o — »■* I—B—11 — —I —K

MICHAEL V. W0LFE 
(VILKAITIS) 

336 E. Arlington St.
TAMAQUA, PA.

u kas žino ar jis gyvas 
ros, meldžiu praneszt.

Antanas Balui is 
123

Philadelphia, Pa.

< r

(t.58)
Sigel Si

Pajeszkau a-psivedimui mer 
gilios ar naszles , nuo 30 iki 40 
metu. Asz esmių 38 metu senu 
mo nasziis. Mvlinczios szeimv 
niszka gyvenimą atsiszaukite 
o suteiksiu platesniu žinių per 
laiszka.

Box 122
Petras Mncziokas

Minden, W. Va.

EMIGRACIJOS 
LAI PAGERĖJO.

Lietuviai Kreipkitės prie 
Savųjų.

REIKA-

PARDUODA VISOKIUS NAMUS 
TAMAQUA, PA. TEIPGI ESMIŲ I 

n
4

CHB>eK

INSURANCE AGENTU.
<sw eo» s»aw —> i—n>— sa ■»'<■» e e i

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

M*»••* i»«K ................ ’’**1

J

t

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo' 
automobilius del laido.tuviu, kriksa- 
tiniu, veeeliju, pasivažinsjimo ir tX 
520 W. Centre St. Mahanoy City Pa.

CAPITAL STOCK $125,000 00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

f

Gerbiamieji, kurio manot keliauti 
in Lietuva szift vasara, tai nepra
leiskite Leip puikioH progos bet 
tuoj naudokitės ja.

.Amerikos Valdžia užgyre nauja 
instntyma kuriuomi rementis kiek 
vienam svetimszaliui gyvenan
čiam Amerikoje yra leidžiama 

gimines ir 
sugryžti in Amerika

M iestas 
liet ui,

Frackville, Pa. 
auga kaip 
naujus namus stato visur ir jei- 

u teip toliaus augs

grybai po

tai per-
Mahanoju ir Tamak-

<r
virszms
ve. Mete 1915 Frackville rado-

osi tiktai 4190 t I 
sziadien arti devyni
czei. Lietuviu 
gyvenusiu daug,

gyventojai, 
t ukatan- 

rzion yra apsi- 
nes daugelis 

pirko lotus ir pasistatė sau pui
kius namus ypatingai isz Ma- 
hanojaus, Gilbertono 
aplinkiniu miesteliu. Kada pa
darys szioki toki paredkn, pra
dės dirbti ulyczes, užvesti van
deni kur reikė ir sanitariszkas

‘ g 1926 
pasidaugins 

ant deszimts tukstaneziu.
Kas teip stebuklingai pake

le E rack viliu ant kojn !
jaunus žmogus, pilnas energi
jos ir nepailstanezio darbszavi- 
mo del savo tautiecziu, o tuom 
yra 41eorge Haupt Jr., 
pardavinėja lotus, stato namu 
ir turi dideliu plytinyczia.

Idant supažinti redaktorius 
laikraszcziu isz Schuylkill pa
vieto su miestu Frack v ii les 
ponas 
kvietė visus idant pribūtu 
Utarninkc kaipo jojo sveczei, 
pamatytu kaip miestas užaugo 
ir duoti suprasti 
jojo daroma.

Suvažiavo

ir kitu

paipas. Manoma, je>g ly/ 
metui gyventoju

Sztai

kuris

miestu *
Haupt szirdingai pa
vis us

kas v ra del

keturesde- 
kuriu 

Saules”.

svetimszaliui
A merikoje 

aplankyti savo szali, 
laike 
l)v kliuczip. įsivažiuojantiems in 
savo tėvyne Amerikos Valdžia 
iszduodu tam tikrus liudijimus, 
kad jis ar ji galės gryžti adgal ir 
nereikalaus ju paskaityti prie nu
statytos kvotos, skaitliaus atva- 
žiuojanezi in szia szali.

Pasiuncziu pinigus in visus 
szalis pigiausiai, parūpinu paspor- 
tus, padarom 
kaneziai priruosziam kelionėn. 
Keliauninkus pasitinkant stotyse 
New Yorke; suteikiam nakvyne, 
nes užlaikom savo vieszbuti.

Reikalauk Laivakorcziu kainos, 
pažymėdamas isz kur ir kur nori 
važiuoti.

George J. Bartaszius
498 WASHINGTON, ST.

NEW YORK, N. Y.
Telephone: CANAL 7716 —

savo
metu

szia szali. 
pinigus

Afidavilus ir atsa- 
priruosziain

CUNARD
IN LIETUVA

I Trumpiausiu laiku,

AQU1TANIA

i

kas Sercda, 
Trejais Ekspreso Laivais

BERENGARIA 
MAURETANIA

Per Cherbourga ar Southamptona.
Lietuviai kurio važiuoja -in 
Lietuva pasisvecziuoti neil
gesniam laikui kai metams, 
gales grižti in Amerika ne
atsižvelgiant in kvota.

I

IMokame 3-czia procente ant 
sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalu su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis. l

H. BALL, Prezidentas^ , 
Geo. W. BARLOW, Vico-Prst. 

įjos. E. FERGUSON, Kasierius. 
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Ant. J. Sakalauskas 
LIETUV1SZKAS GRABORIUS ' 

IR BALSAMUOTOJA3

u

automobilius

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pici preke. Telpgi 
pristato automobilius visokiems 
reikalams.
Parduodu visokius paminklus, dide

lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirksite POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau gerinus parduoti negu kiti. 
333-335 W. Centra Stn Mabaaoy City

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS.

į Bnvnsls daktaras kariumstudn. ‘ 
Gydo visokias ligas. t 

Priima ligonius iki 10 valanda ryta. 
12 iki 2 popiet < iki » vakari 
210 N. Main St Shenandoah

o W o o eiw

12 Iki 2 popiet 6 iki » vakari.

i

ISZ LIETUVOS
Jei manote parsitraukti gimines • 

isz Lietuvos, tai vietas užsakykite 
dabar. Musu ofisas Lietuvoje 
suteiks jiems pagelba ir rodą. Visi 
treczios klesos keleiviai turi sau 

neprilygsta-

apie 
szimts redaktorių terp 
buvę) ir redaktoris “ 
Visu paveikslai buvę) atitrauk
ti ir patalpyti laikraszcziuosia. 
Visi sodo in automobilius ir li
kos apvežti pe> visa miestą ir 
aplinkinia. Apie szeszta valan
da visi nuvažiavo in Brandon
ville in Colonial Inn, kur likos 
pagaminta puiki 
Laike vakarienes
redaktorių iszreiszko savo szir- 
dinga velinima del ponei Haupt 
vėlindami pasisekimo ir laimes 
padaryti isz miesto Fraekvilles 
viena isz elielžiausiu miesteliu 
visam pavieto. Apie eleszimta 
valanda vakaro auteimobilei at
vežu redaktorius namo. Buvo 
tai puikus priėmimas reelaktei-

dabar. Musu ofisas Lietuvoje

ATS1USK TIK $1.60
O gausi užtektinai salyklo ir apyniu 
del 15 galionu goriausio naminio 
alaus. Atsiusk $1.50 o gausi naujausi 
*ir didžiausi Sapnu knyga su daugybe 
paveikslu ir drūtais viražais. Teipgi 
mes užlaikome didžiause žolių vaisti- 
nyczia, czion galime gauti visokias 
žoles ir szaknis kokias tik ant avieto 
randasi, gražiai sudėtos in dėžutės su 
lietuviszkais nurodymais kokios yra 
žoles nuo kokios ligos ir kaip anuos 
vartuoti. Teipgi mes turime sutaiso 
tam tyczia žoles nuo visokiu ligų, 
kaipo tai nuo iszgasties, nuomariaus, 
sz. Vito szokio, galvos ir sprando 
skaudėjimo, ausyse ir galvojo ūžimo, 
nuobemioje suklajojimo ir visokios

atskirus kambarius, 
mas szvarumus ir maistas. Apie 
daugiuas informacijos klauskite 
pas vietinius agentus arba nuo: 
CUNARD LINE

25 Broadway Į FĮ r 
New York l .

na

vakarione. 
kožna.s isz Vgreitai pailstai, pikti, Issblisskusls ii 

Issberimal ant vejdo, pailsės, nuvar-ko n su Hari 
prisiųstų (skausmu psczuou, skausmu kau- 

jiems aplikacijos blanku. Apli-* 
kacijos forma nekvotiniai imi- 
gracijos vizai yra 
skiriasi nuo formos 
imigracijos vizai, kuri yra bal
ta. Nekuriu sziu 
gali norėti sugryžti pirm kol

virszininka
orgijos. Todsl nelaukite, , M

Pasekmingai gydiiu katara. astma
J I 

nervu suirutes, nuo rumatizmo, stre- i 
nu skaudėjimo, kosulio, kokliušo, . 
dusulio, kokliuszo, džiovos, patrūkimo 
viduriu nedirbimo ir j u užkietėjimo, 
nuo szlapinimosi lovoje ir t.t. Teipgri 
geriausiu sutaisimu turime del mote
rų nuo visokiu moteriszkiu nusilpnė
jimu, mėnesiniu nesmagumu ir t.tt 
Geriausios palanges trojonkos 60c. su 
prisiuntimu. Gromatoms popieros su 
kvietkomis, drukuotos tuzinas 75c. 
Atsiusk 10c. o g^usi visokiu žolių ir 
knygų katalogo. Reikalaujam agentu 
visuose aplinkinėse.

M. ŽUKAITIS, 1
451 Hudson Ave,

mėlyna, ir {dusuli, užimu galvoje, trumpo girde-
I 

jo, odos Ir specialu Ilgu pUvp, teks
tu, kspenu, pūsles, lumbago ir neori-
A A _ J1

Ateikite gausite reda dykai. Pq tam

kvotiniai P1“0’ UlU®lma (arklas (goitre,) kra» kosulio,“ORDUNA” i
ĮmieliKaip juras patinka 

skaitytojai, perkraipymas po
teriu kokius jus tevelei kalbė
davo ir putys sziadien kalbate. 
Paimkime ant paveizdos: 
“Amžina atsilsi, duok du- 
szioms Vieszpatic, o szviesybo 
amžiąa tegul joms szvieczia.” 
Dabar knygosia tiejei žodžei 
pagal nuplakima kvailiu ro

ant

'Ii

svctimžomiu ils.

IsMlsskteslu kokis skirtumu, csroo-bivairus Amerikos konsulatai ma jr daugpageibantls yra mano spĮ. riti kurie stebėjosi karaliszku

formatoriu sziteip skamba:

bus aprūpinami reikalingomis 
vizų formomis. Tokiuose atsi
tikimuose Amerikos konsulas 
užvizuos ju pasporta, prideda
mas toki užrasza “duotas vie
ton imigracijos vizos,” 
gracijos inspektoriai uoste in-

• , j

ir imi-

|sabu gydimo. Padekavonsa buo dak
taru, lojsrlu Ir dvulsskuju. Tis gydi
mai patvirtinti ir rskomsndavoti poi 
garsingiausios Ruropos ir Amsrikos 
Specialistus: . (

TAMAQUA Daktaras Hodgens buna 
kožna Seroda Ir jo ofisas tonais yra po 
No. 44 BROAD ST.
nuo 9 ryto Iki 8 vakare,

.'' t J

priemiifiu pono Haupt ir tpip 
užaugimu

Frackvillos. *
'7 

»wi. ■ ■■ ■si-iii h i m ims

greitu miestelio

—SBBB I SB W»<S»OSB W <B ■■

ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS..

“ORBITA”
“OHIO” “ORCA”

Tie .laivai yra nauji Ir moder- 
niszki visame. Geriausi del juru 
keliones, žinomi del gero patar
navimo ir vigados visame. Geras , 
ir užtektino valgio paduodamas 
•nt baltai uždengtu stalu, Szei-

«

Oflsos valandos
■ir t: i .4,.
V ■ :"'IV Ii/

Skaitykite “Saule”
■ y ”ki,.-*' -v 1 s

minios, moteres ir vaikai gauna ; 
■pedale patarnavima.

BOTAI MAIL STEAM
PACKET COMP AMT, 

M Broadway.
arba pas vietinius agentus.

I

Maw Tortu

f’1 A

tnm i
Rochester, N. Y,

»
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Po trumpam pavasariui, ate-

KVIETKU
BROfĄAS

jn a__ »

jo vasara karszta;
Dusimus oras spaudi*

Po besiraioziojanezius ir 
hlizgaftczius pietų spindulius, 
kada saule hiski iszbalo, oras 
davėsi tiesiog nepakeliama. 
Kokia tai sąnariu^ padaryda
vo neveikliais, 
blakstienos

krati

•)

*

ne.

ale kur tai ant szirdies dugno 
raieziojosi kaipo koksai žaltys, 
kokia tai paslaptingoji nera
mybe... baime...

Borisas vienok
syti to balso.... Apie tai jau no 
laikas!.. Gryžti atgal negali už 
jokius pinigus... ir... pagalinus

nenori klau-

f 
y

(

apsunkintos visai net nenori, 
nenoromis žlugo.

Nuvargo kviotkai nulenkė gal
veles ir savo žiydus glaudė er
ezini! lapu, net bankszteliu si
dabriniai balsai ir kaip žmones 
taip ir visa prigimimą apėmė 
koks tai miegas.

Turtingo vasarnamio mokyk 
los kambaryj kasdiena tuo pa
ežiu laiku toji pati atsikarto- 

szeszeriu metu
su savo

Į
I 
I

i

1

•h

<

davo regykla:
Jurgutis atsisezdavo 
jaunu (hale prie sunkios lekci
jos — pradžios skaitymo. Po 
keliolikos minueziu isztompto 
temijimo, vaikiukas pradėda
vo placziai atidarinėti lupas ir 
nuolatos mirkezioti žvdraino- 
mis akelėmis,
nemielaszirdingai tryne, 
vaikiuko akvs vis kaskartas 
silpnyn žiūrėdavo ir galvele ■ 
ant knygas vis tankiau linguo
davo, kol

kurias taippat
Bet

nepasiremdavo ant

• 1 • •

Borisas mokinosi Peterbur
go universitete.
abelum revoliucijos tekėjimu 
netrukus
kimi, davėsi insitraukti in re- 
vohicijonierin partija ir prisie
kė jos virszininku visokius pri
sakymus pildyti.

Pirmiausia jam liepta gryž
ti in Maskva ir tonai seseries 
namuose apsigyveni i.

Paklausė.
Boriso sesuo

po turtingam Maskvos pramo
nininkui, dideliu turtu ponia 
graži, graži ir jauna,intraukta 
svieto pasilinksmiifimu suku
riu, jieszkojo ko nors, kad kam 
pavesti globon maža Jurgiuką. 
Borisas paaukavo savo prisi- 

Apsieme būti jo 
globėju ir pirmu
net rukus prie to patogaus vai-

i tarnavimus, 
j

Sugriebtas 
t 

draugams priszne-

Viera, naszle

mokytoju ir

knygos ir saldžiu nekaltu mie- | k° drueziai prisiriszo.
jaunuomenes.

vaiko 
nenoreda- 

kankinti, nu-

gu ne užmigdavo.
Borisas, nubovvtas 

kova su miegu, ir 
mas jo perdaug 
duodavo, kad vaiko pasielgimo
visai nemato, o kada vaikiukas 
jau drueziai užmigdavo, tada 
jaunas mokytojas palengva pn- 
sikeldavo, pasiimdavo laikra-si koku
szti, arba ntsisezdavo prie lan-

Tarp jaunuomenes, kuri 
skaitlingai lauke jo seseries sa
liomis, Boriso atyda atkreipė 
vienas jaunas aficieras, kapito- 

Arliapov daugiausia prie 
Vieros kibo. Borisas netrukus 
dasižinojo, kad Orliapov buvo 
suims Maskvos kariumenes ko
mendanto. Tuojaus susiprato, 
kokiame randasi padėjimo...

nas

randasi
Ko ir žiūrėdavo in puikias apy- Į •>"" revolueijonie-

riu komitetas jam paskyrė mi
sija, pasiuzklamas ji in seseries 

i namus. Atėjo kadangi jam ži- 
Borisas laukti ; njHt |ęa(j jaunas Arliapov drau-

linkės, matomas toli isz vasar
namio.... Saukdavo.

Bot sziandie
negali.. Taigi patylomis atsis
tojo isz savo nemylėtos kertes, 
uždare Įauga ir ant galu pirsz- 
tu prisiartino prie stalo. Pasi
žiurėjo jausmingai in mieganti

ge su savo tėvu dalyvavo revo
liucijos numalszinime Maskvo
je. Tėvas mokėjo kytrial save 
užslėpti prisidengti, sunuo-gi 
buvo mažai dar

vaikiuką ir pabucziavo karsz-1 įp neapsižiurintis...
tai jam in kakta.

Jurgiukas tvirtai
Borisas, atsargiai žengdamas, 
kad nesugirgždetu grindys bu
vo jau pas duris, kad tuo tar
pu kas toks pastalėj pasijudi
no. Jaunikaitis pradėjo tykiai 
bnrties:

Gulėk, Boks, nevalia tau eiti 
paskui mane, dabok 
girdi ?

Milžiniszkas szuva san-ber- 
nard su stambia rausva szers- 
timi (plaukais), supdamas sa
vo milžiniszka kurni ant žemu 
kojų, ant pono žodžiu su rim-

sunus-gi 
svieto mates 

taipgi tei-
•singumui turi but padaryta už

miegojo.

Jurgiute

gana...
Atėjus 

dienomis, 
leisti sostfpile Maskva ir ka- 
prisas ja priverto pasirinkti ir 
ant vasaros apsigyventi vienoj 
palei miestą vilioję.

Borisas tuojaus 
graju.

Kasdiena
nas Orliapov, jau kaipo Vieros 
sužieduotinis, atjodavo in ta 
vasarnami su 
reiviais.

o

pirmoms [........
Viera suniislijo ap-

pavasario < ...

suprato ta

po pietų kapito-

SAULE

Sr A t T J As bt ’ d A s0 Wt. (IVDIMO SZAL('ZK).
Ant gydimo szalczio, influenzos, bronkitis ir kitu gerkliniu 
nesmagumu, szitas naujas aparatas likos iszrastas. Galima ji 

sunaudoti ir namie inkvepdami klorino guzo 
szaltis gydosi.
......— j------- -* ------ ---- ----- . -..................... . -į -- r-.T- • -

tėti....

‘ ‘ kviet ku bro-
ir atrado ant tuszezio ke

in žole, 
medine 

virszans

Borisas tikėjosi

visiszkai paveldėti jo seserims 
szirdi ir tik Jurgiuko tėvu, bu
vo jam tiesiog tas nepakelia
ma. Spaude kumsztis. Ne! Nie
kados jis to žmogaus nepava
dins broliu!...

Ale Viera, ji myli... turės ken 
gal nuo to jo, Boriso

neapkęs...
Susipurte, kaip meszhmgio 

apimtas.
— Kaip tai ’ Tai turi but dar 

abejojimas? No, jau dabar per 
volu.... prisiekė... turi Imt pak
lusnus...

Greitai atidaro 
ma ”
lio prie parko. Nieko nelaukda
mas tuojaus padėjo 
ežia pat pas vartelius 
skrynele, ant kurios 
buvo prilipinta ženklas kokios 
tai Parvžians firmos.

Skrynelėj buvo puiki maszi- 
nerija, kad nustaezius ja pagal 
parodymus.
iszszaukti nelaiminga atsitiki
ma. Pakako prie tos skryneles 
bile kam lengvai dasilyteti, 
kad pagimdyti baisiausia eks- 
pliozija. 

• • •
Norėdamas gryžti in parka, 

Borisas turėjo porlysti per vie
na muro skyle, kuri neperdaug 
buvo didele. .Jani reikėjo pas
kubėti. Szi rd i s
smarkiau... neiszaiszkinta bai
liu* spaude jam gerkle... Bego 
paszaliniu takucziu imfltsižiu- 
redamas ant nieko, o 
pirsztu inslinko kambariu, kur 
neseniai paliko mieganti Jur
giuką, dvasios jam stokavo... 
visas kambarys rodos,* su juom 
sukosi ir szoko...
mirgėjo aukso kibirkszteles...

Vaiko ne buvo. Jis pasinau
dodamas dėdės prasiszalinimu, 
paliko kambarį ir su Boksu isz- 
bego parkam

Borisas, kurio szirdi supur
tė baisi neramybe, staigiai stu
mt* duris ir tuojaus atsidūrė 
in salimui, kur Viera paprastai 
praleidi nedavo kasdiena 
įlieti.

Tai-

jo plake vis

kada ant

priesz .akis

po-

f

kurio pagalba
„I, ■

persigandymas,

*

didžiausias 
supainiotas su nusiminimu.

Staiga isz už po medžiu su
blizgėjo liepsna, 
kamuoliai prasimuszo
nuo baisaus trenksmo sudrėbė
jo žeme...

Mirtina tyla, užstojo. Nu- 
gazdinti paukszcziai nutilo.

tirsztu durnu 
oran...

ir kritoBorisas susiūbavo 
veidu ant žemes baisiai sielvar
taudamas. rT 
vas, kuomet-gi... 
virpėjo..
mato sudraskytus sąnarius, o 
tarpe ju m*palyteta stebuklin- 

sveika vaiko galvute, 
užstenges... baltas... 

suczianptos.. 
akeles primerktos, 
plaukeliai sutarszyti, sukru
vinti... Taigi ir jis pats nenori 
jau ilgiau gyventi...

į po tam viskam, ka dabar mato.
Ale kas tai tas? Ar tai sap

nas, ar tai tikrasis atsitikimas? 
'Tenai, isz parko gilumos, kas 
toksai szaukia ji vardu.... 
sas vyriszkas... taip! 
galva ir atsiklaupė kaip galint 
ant keli ii.... 
nuotu... Ak!....

— Didis’Dieve!....”

Taigi jis buvo gy
ja rgut is. Sa

ja m pasirodo, kad

ga. ir : 
Veidelis 
mažos luputes

auksiniai

negali..

Bal

Ar-gi tai jis sap-
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Ilgas plaukas, 
'Trumpas protas,

Ne viena kvaile in czion at
važiuoju,

Na ir su kitais bujoję, 
Ne, vienas ir apsivesti prižada, 

Da ir ant kendžiu po kelis 
dolerius duoda.

'Toji kvaile paveda del szpie- 
liaus dusze ir k u na,

Ir kas isz to viso paskui buna?
Kada jau toji meile perojna 

rubežiu doros, 
Szpiclius ne turi kitokios ro

dos,
Pa lieka mergina aprūpinta,
O pats leidžesi in apygarda 

kita,
Teip dabar Nudžerzes steite 

atsitiko,
Aptaisęs grinorkelia, pabėgo 

ir paliko.
Tai mat mergele tau Amerikos y 

Mylemasis pabėgo, o ar ims 
dabar tave kitas?

N e se n e i m a n d r a v a i, 
l’ž tai užmokėti gavai, 
Man tavos labai gaila, 

Kad ant tiek buvai kvaila.

• • •
Ton kur užkaborije Pennsil- 

vanijos,
Yra kelios bobos nedoros,

Pakelt* # Vakarais po strytus bėgioja, 
Ant vyru ir vaiku nedboja.
Viena isz tokiu padaužo, 

Prasiszaliuo nuo vaiku mažu

Neperszokes per 
tvora nesakyk op.

*> J’r7 1 p
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kampelyVienam Lietuvos 
yra labai graži ir poetinga vie
ta apie kuria mažai arba visai 
neraszoma. Kodėl? Sunku pa
sakyti. 'Turbut dėlto, kad nėra 
isz ten raszytoju, o isz kitur 
niekas neatvyksta. F

Man besitrankant po IJetu- 
vos kampus, pasitaikė proga ir 
in ta kraszta nuvykti. Ir ka pa- 
maeziau r vieta tai vieta, tiktai 
poetams Imti, gal kuomet ir 
atsiras dainius, kuris inpins in 
savo dainas tas gražiąsias vie
tas, gal ir labai pragarsės ne 
tik savame kraszte bet ir kitur.

Kaimas stovi tarp dvieju 
upiu ir treczio —
gale kaimo lauko 
upes susilieja in viena. Kadan
gi kaimas vienkiemiuose gyve
na, tai keletas gyventoju gyve
na tarp upiu,
pasistatęs trobas, visai prie su
siliejimo upiu. Taip kad isz tri
jų pusiu upėmis apsuptos tro
bos ir didesniojo 
pat trobas yra sala,
medžiais. 'Ten papuolęs dainius 
arba tepliorius medžiagos il
gai nepritruktu.

Man besigerejant ir besi
džiaugiant gamta<atejo namu 
szeimininkas jau nebejaunas 
vyras kokiu 60 metu, rimtas ir 
giliai galvojantis. Pradejiįs su 
juo kalbėtis ir man giriant

mažo upelio, 
visos trvs

o ypacz vienas

npeje priesz 
apaugusi

ir

juo kalbėtis ir 
apylinkes, jis atsako:

— Apylinkes gražios ir visi 
žmones gerai gyvena, bet goru 
žmonių mokytu neturime, 
kuoipet susilauksime, 
Dieve, bet dabiir neturime. —- 
Pakalbėjus apie invairius da
lykus jis man sztai ka pasako: 
— Su na u, dar jaunas esi, gyve
nimo neprityrus, tai 
mas ir gėrėdamasis

Gal 
duok
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tenai.:., 
toli matoma jaunas aficieras... 
o prie jo.... ‘ prilipęs prie ran
kos.,. bėga mažas Jurgutis.... 
Ant vaiko veideliu blizga ne- 

brilijant ines
ale balselis skamba 

kaip koksai varpelis. Jurgutis 
szaukia ir prie jo bėga....

Borisas tai verkia 
kiasi, ale jauezia, kad jei tasai
laikas pasirodytu tik prisima- 
tyinu, jis iszeitu tuojaus isz

iszdžiu\ ilsios 
asza ros,

tai juo-

lis
- Gaszliai nutvėrė vai- A

Szis stovylas kuris turi asz- 
t nonos pėdas perstoto kunin- 
gaikszti Valijos (rudu Angli
jos karaliaus), kuri padovano
jo Aga Khan del miesto Bom
bėjus ant atminties atsilanky
mo kun. Valijos nesenei.

I •

Taigi sūria u,

tnmu pamojo kelis sykius su- 
vuodega ir sugryžo tingiai ant 
senos savo vietos, kur pirmiau 
gulėjo.

Borisas duris privėrė ir, dai
rydamasis ar kartais kas jo ne
mato, iszejo in placzia prieme
ne, o isz tenai tropais greitai 
ant namo pastoges.

Tenai, tamsiausiame kampe, 
stovėjo nedidele skrynele, pa
daryta isz balto medžio. Bori
sas ant pirsztu prisiartino prie 
jos, atsargiai ja pakele ant 
szviesos, apžiurėjo, ar kas jos 
nepagadino ir taippat tykiai, 
prasilenkdanuis susidurti su 
tarnais, iszsprudo in parka per 
paslaptingas dureles.

Ėjo greitai medžiais tankiai 
apaugusia alėja apsupanezia 
parka pusraeziu; skrynele kar- 
sztai spaude prie krutinės, tirti-
kiai žiurėjo in laikrddeli ir dar 
greieziau skubinosi.

Pergyveno mislyj savo dar
bo pasekmes ir su žingeidumu !i,l *

atjodavo
dviem savo ka- 

Sysilaikydavo prie 
bromo, kareivius su arkliu sa
vo pasi ūždavo 
bepilamas toliau 
laukti, o patsai per vartus ei
davo in vasarnami. Tenai pa
buvus ilgoka laika, pereidavo 
lieszczias per parka ir per var
telius, ’•’—J:.....,..... h 
bromą, 
tenai 
vius. .Jo tokio pasielgimo neži
nodavo net pati Viera tai-gi 
tame dalyko niekados ir kalbos 
jokios nebūdavo.

toįi jodinėti, 
ant kelio jo

vadinamus 
y y

atrazdavo

kvietku 
iszcidavo ant kelio ir 

savo karei-

Taipgi dabar prie'nf vaide
liu skubinosi Boris, o skubino
si juo greieziau, kad jam rei
kėjo nueiti kelio geras galas, 
idant nebūti pamatytu.

Studentas Orliapovo labai 
neapkentė; ji rūstino užsitike- 
jimo szeszelis ir nieko tokio isz 
visko nedarymas, 
patogus jaunikaitis su juom 
kalbėdavosi. Juk jo devynio
likti metai davė jam tieka būti 
tam jaunam afieierui lygtim; 
tai-gi kam tam afieierui taip

kada tasai

proto galvojo apie sekanezias daug didžiuotles! Tas ji labai
Scenas. ' V’
« Ant to buvo pasirengus

erzinoj O’mislis, kad netrukus
tasai svetimas žmogus turės

'ih

iiiii. j ,

sa

atsisuko 
žiūrėdama in ji

gi dabar ji stovėjo prie 
atviro lango ir ramiai žiūrėjosi 
in “kvietku bromą.”

— Kur yra Jurgutis ?
szuko Borisas tokiu permainy
tu balsu, kad sesuo 
nuo lango ir
savo gražiom, pilnom nusiste
bėjimo akim, pradėjo linksmai 
szypsoties.

—• Borisai! kas tau? nusira
mink, nieko blogo neatsitiko, 
norints turiu pripažinti, kad 
labai negeras daiktas palikti 
viena vaika kambaryj.

— Kur Jurgutis?! —atkar
tojo Boris beveik jau inpuoles 
nusiminiman.

Dabar ir Viera neapsakomai 
ale pasukdama

* ‘ kvietku bro-

proto.
ka ir prisispaudė prie krutinės 
tarytum, norėdamas persitik
rinti, ar vaikas gyvas, kad tuo 
tarpu vaikas persigandęs tuo 
apsireiszkirnu pradėjo verkti.

— Tam viskam kaltas vis 
szuva Boks — aiszkino kapito
nas iszbales ir nenoromis sz.vp- 
sodamas. —Padariau laižybas 
su Jurgiuku, katras pirmiau 
pabėgsime i u

Boks szoko bėgti, Jur- 
gucziu tuo tarpu pasipainiojo 
kojos ir jis pargriuvo, 
tiesiog užpuolė ant ' 
bromo”....

Borisas to pasakojimo ne
klauso. Su viena ranka pakele 
auksztyn vaika, 
tina isz tolo pamatytu.

— Skubiu kimi* 
na m afieierui.

— Ale—pradėjo aficieras isz- 
lengvo,
Borisui in akis — ar galiu but 
tikras, kad po tavo stogu bu
siu be baimes ?...

Borisas pasjžiurejo in oficie-

persigando, 
akis in parka tarė:

— Žiūrėk, dabar juos užden
gi toji medžiu krūva, 
leisti draugauti savo prieteliuip 
kapita.

'Borisas suriko ne savo bal
su... Mėtėsi kaiĮ) sužeistas žvė
ris, szoko ant lango, nuo ten 
ant taraso ir — in parka.

Netrukus Viera, kuria apė
mė baisiausia baime atjauzda- 
ma nelaiminga atsitikima, be- 
go paskui, ji, ale pamato vion 
tik BoriteO szeszeli. Bego kaip 
viešnia, szaųlf||amas pasibaise- 
tinlu balsu, buriamo skambėjo

. K „ ' *

i

praszesi

, o Bok s 
^‘kvietku

ida n t ji m o-

— tarę jau-

žiuredamas t iesiog

ra ir atkartojo:
— Taip... broli...

Valgiu Gaminimas
’ '(p*—'

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti ssia knyga r

ir ji turėta rastis Idek- 

didelio tomato. "Drūtais 
audeklinei® apdarais. Pro-
Z ------ L ''r -------

W. D. BOCZKOWSKI CO.

> v

vienam name. 162 puslapiu

ke tiktai . $1.50 z
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•lu sveczius pas viena nuėjo, 
Apie szoszta valanda stube- 

lia užrakino.
Ka ten dare, kožnas gal žino, 

Bosas gana in duris barszkino, 
Kad boba namon ojtu kalbino,

Bet duriu neatidaro, 
Ba butu abudu laukan iszvare. 

Kada antra valanda atėjo, 
Vaikinas duris atidarė, pats 

iszejo, 
Ir savo paniunka iszlydejo. 

Toji tuojaus namon nubėgo
Prie duriu pribėgo,

Barszkyt pradėjo, niekas ne
atidaro, 

(t vvras susimaiszes nežino 
k a daro, 

'Turi sau valgi pagamyt, 
Vaikus nurengti ir paguldyt 
Toje apygardoje kelios toip 

daro, 
Ir kas bus isz juju ant galo?

Vaikucziu neprižiurote,
Grinezos neapvalote,
Po lovom szaszlavos, 

Kuriu nejudinate niekados, 
Turbut cziukem pasiliksite, 

Ir cziukems pastipsite.

li jus nelabos, 
Skulk i no bobos, 

Ar jau isz proto iszejote, 
Argi jau girtuo\liaut nepasi

liausite.
Dievaž ant st ryto puldinėjo, 
Kaip namon girtos sngryži- 

neje, 
Ir da atsiguliu ant lonczes 

szposus varinėjo, 
Vaikai stobodamiesi žiuri ant

mamos, 
Neiszmano kas ežia do ko- 

t medijos.
Burdingierei parojo ir žiurėjo, 

Kas sukrpvino misiuke neži
nojo.

Dviejosia vietosią galva pra- 
muszta, , 

Czia vaikino kraujui toszka 
Vyras josios klausom

. Kur tau ihiszele galva pra-
■ ■ ‘ ‘ muszta ?

Nligi gryždama in skiepą nu- 
roglinau, 

Kakta in sklopa nuski’iodžiau;
* ir teipikas dimia hunu, 
j .Jog not kitos valgi virt pri 

buna.
T

gyvenimas.

Gražiau- 
bet ir visoj 

Aukszta, plaukai
kaime,

važineda- 
apyli rikė

mis, mokinkis isz pagyvenusiu 
fžmoniu, nei knygos, .mu moksj 
las nepriduos tiek iszminties, 
kaip praktiszkas
Sztai kad ir musu kaime, yra 
viena graži mergina, 
šia ne t ik 
pa rupijoj.
geltoni, veidas apvalus ir gana 

Pažiurėjus in ja ne 
isz kur tokio 

angeliszko gražumo panele. 
Daug kas isz pamatymo norėtu 
vesti, bet susipažinę su ja grei
tai atsisako.
paklausiau —
— Ne sunau,

szviesus.
vienas pamano,

to iszejo isz kraszto. Tvirtina 
kad Dievo nėra, 
šuoliu žmonių 
Bijome senesni A

Asz noiszkentes 
gal kvaila yra? 
protinga ir per

daug protinga, kaip dažnai pa
sitaiko Lietuvoje. Ji mokinosi 
liaudės mokykloj, paskui ko
kioj tai seminarijoj, paskiau 
gryžo in namus ir daug skaity
davo taip, kad isz didelio rasz-

sako tai tam- 
prasimaiiymas.

žmones bemo
kinti vaiku, , kad neiszrnoktu 
taip, kaip ta panele.

Sztai pernai, mano kaimyno 
dukteriai atsitiko nelaime. Tai 
musu panele, juokės visokias 
kalbas prasimanyjdama, net ne
galima nei sakyti žmonėms ka 
pripasakojo. — “Sako, tai kai
mo mergeles kaip aveles. Ko
dėl man - tas 'nepasitaiko.Aai 
tamsumas žmonių. * Dar sako, 
kad Dievo taip** skirta buvo, 
žiūrėkit asz nei Dievo nei vel- 
niojiepripažinstu, man nėra ir 
nebus jokiu nelaimiu. Kada 
musu liaudis apsiszvies ir nus
tos tikėjusi apgavikams kuui- 
gams, tol nebus ranlaus gyve-

Tokias josnimo žmonijoj.’’ 
kalbas leisdavom pro szali, bot 
tarpusavy senesnieji pakalbė
davom: palauk mergele, gyve
nimo nepažįnsti ir nesakyk, 
kad asz to niekuomet nepada
rysiu. Ir savo vaikams gynom
pas ja eiti ir iJtaUsyti tokiu 
jos kalbu.

Bet sztai szia vasara, žiūrim 
musu panele einu jau liūdna ir 
ttobenorį kalbėti su žmonėmis, 
nes gėdytis pradėjo, savo pa
sakymu turi atszaukti. Taip ir 
(užsipildė priežodis r 
ezokes per tvora nesakyk op.

4 ‘ Neper-

prisižiūrėk in 
ta nelaiminga atsitikima ir in- 
siraszyk giliai-gilįai savo szir- 
dyje. Tas menkas, ir negražus 
atsitikimas, gali būti didžiau
sia pamoka gyvenime. Niekuo
met gyvenime nesakyk, kad to 
ir to asz nepadarysiu, savo jė
gomis daug nepasitikėk, bet 
daugiau Dievu. Jei Dievo ne
apleisi, jei Dievuje vilti turėsi, 
tikrai iszaugsi vyru ir galėsi 
daug ka nuveikti tėvynės la
bui. Bet jei Dieva atmesi, ku
ris viską valdo ir visa yra su
tveręs, kaip szia gražia apylin
ke taip ir daug gražesniu, tai 
tikrai gyvenimas bus sunkus 
ir liūdnas. Dabar kol jaunas esi 
kol gyvenimo nepažinsti, rodos 
daug gali, Dievas visai nerei
kalingas, bet insigilink nors in

>daiktu, nors in ta paezia žole 
apgalvojęs suprasi viską.

Taip jis man pasakos padavę 
ranka sakydamas: Telaimi* 
na tave Dievas, kad man tektų 
dar karta tave pamatyti pra* 
kilniu vyru. Dovanok man, gal 
užgavau taip kalbėdamas, botį 
priederme yra musu scnesniių 
jaunuosius mokinti,

Acziu dėduk, 
atidengia! savo szirdi ir paro
dei gyvenimo knyga, tikrai 
man szi praleista valandėlė* 
daug naudos atnesz. Mano de-* 
dūkas atsitolino.

Bet asz atlikau vietoje ir gi
liai iszsisvajojes apie dėduko 
kalba, nepamaeziau nei saules 
nusileidžiant.

Parėjės in bubi vis galvo
jau pasakytus dėduko žodžius: 
”mokin|iis i 
tik isz knygų, 
per tvora nesakyk op!”

Tie pasakyti dėduko žodžiai 
dažnai atsikartoja mano at- 

nežinau ar pražus 
jie kada nors.
mintyje ir

1

k

■H«i 
s

kad mart

isz gyvenimo, no 
? ir neperssokes

. Graužietis.

GYVENIMAS , SZVENCZ1AUSIOS 
MARIJOS PANOS,

Visas pilnas aprasxpnas apl«

«»

I

Gyvenimą S iv.-Marijos Fano*. 
95 puslapiai. Puiki knygele. 
Preke su pruiuntimu tiktai 

—4, 
W. D. BOCZKAUSKAS-CO.

MAHANOY CITY. pA.

PUIKI MALOA-KNYGELE 
“ANIOLAS SARGAS”

Vito* reikalingo* malda*, Utaaija*, 
Paikiai apdaryta mink—m* 

* * ' e *_ a * <

imu tiktai li.so.

ir i.t. Paikiai ap^FFt*

rre*< . ių A i
W. B. - BOCZKAUSKAS-CO.

MArtANOY CITY. PA. J
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Minersville, Pa.

f,.

’ — Subatoj pripuola Szven- 
to Vincento.

— Franas Kasian kuris bu
vo užgriautas kasyklosia du 
kartu ir iszgialbetas nuo smort, 
ana diena pametu darbu kasyk
losia ant i visados, nes mano, 
jeigu trccziu kartu ji patiktu 
nelaime tai butu po juom. Da-

losią ant > visados,

— Juozas 
Maczinskas kuris nužudo savo 
mezia 15 Juniaus po tam pa- 
ego, sugryžo ir pasidavė in 
rankas policijos. Perklausymas 
atsibuvo pas skvajeri Flynn, 
turis nusiuntė Maczinski in 
Pottsvilles kalėjimą be kauci
jos lyg teismui.

Philadelphia, Pa. — Pana
Maro Ncdzinskiuto duktė St.

bar dirba su iszvcžiotoju pie- Nedzinsku, kurie kitados gyvo-
no.

— Vincas Vasilewski kuris 
gyveno su naszlia New Bostono 
likos apskunstas pas skvajeri 
Miernicki Szenadorije už sveti- 
moterysta ir pastatyti po $.300 
kaucijos lyg teismui. Vasilew
ski turi tėvynėje paezia ir vai
kus apie kuriuos užmirszo su- 
sineszdamas su naszlia. Vasi
lewskio szvogeris Juozas Ja- 
nuszkcvicz isz Masacziužes isz- 
girdes apie savo szvogerelio 
pasielgimą apskundė ji už sve
timoteriavimą.
brolis laike teismo pas skvajeri 
kerszino atsimokėti Januszke- 
vieziui už tai, ir pats turėjo pa
sirupyt $300 kaucijos.

— Miesto palieije aplaikc 
žino, buk kokis tai
apie 45 metu, penkių pėdu ir 
penkių coliu dydžio sverentis 
apie 175 svarus, likos užmusz- 
tas Nedėlios rvta ant 68 ulv
ezios subway New Yorke. Jisai 
turėjo tikieta kuris rode, buk 
iszkeliavo ant ekskursijos kuri 
apleido miestą Nedėliojo. Jeigu 
kur dingo kokis žmogus nuo 
lojo laiko tai 
miesto palieije.

Vėliaus dažinota buk
i Androviez, 
525 W.

laimingai irno Gilbertoue, 
pasekmingai užbaigė apticko- 
niszka. mokslą ir egzaminą 
Philadelphia (’oilege of Phar
macy.

Pana Nedzinskiute
Dr. E. G. Klimas iszkeliavo 
Philadelphios kurio iszkeliavo 
su paežiule in Lietuva ant va- 
kacijos.

ANT PARDAVIMO
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Sidabrinis Pinigas. ISZPIAUNA GYVULIO
KAULUS ISZ AKMENS.
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Slavokas Mikola 
ant ■gyvenantis 

ulvezios.e

— p-

Pine

.Ieva Krasauskiene 
sugryžio isz Pittsburgo kur 
lankėsi pas gimines ir pažin
si a mus.

— Stanislova, 17 metu duk
tė Jono Piecho isz Vulkano, ej- 
dama in darba in miestą likos 
pataikinta per maža lokomoti- 
va prie Vulkano kasyklų ir 
baiaei sužeista. Mergina likos 
nuvežta in Ashlando ligonbu- 
tia.

— Juozas Dalinski, 
sužeistas in aki 
anglies Bukinant

likos 
per szmoteli 

o kasvklosia 
ir likos nuvežtas in Pottsvilles
ligonbuti.

<■ii.nr . ...
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Kazimieras Sisekm'is isz 
Fra k vilios, likos aresztavotas 
per burmistrą,už mųiadoru pa
sielgimą. 'Povas pribuvo 
miestą pas Mikola Abramavi-
ėziu, 511 W. Mahanoy Avė., 
jau gerai užsitrankęs, 
mosis idant jojo dukrele Nellie 
sugryžtu namon su juom ir 
pradėjo kelti revoliucije. Duk
rele, kuri lankosi pas p. Abra- 
maviezins, nenorėjo važiuoti 
namo su girtu tėvu. Ant galo 
burmistras paėmė tęva po savo 
apgloba, nubausdamas ji pini-

spirda-

giszkai ir likos paleistas.

tu-— Vaši liūs Vilkowski 
rejo kokia tai neapykanta prie- 
szais moterių Kazimiero Skrip- 
kuno, 901 E. Pino u Ii. 
pas Skripklinus kerszino
muszimu Skripkunienes su re
volveriu kuri turėjo prie saves. 
O ada Vasilius daginio kad ji 
jeszko “dedes” norėjo isz-

I nejas
už-

dėdės norėjo 
smukt isz miesto, bet ji suome 
ir turėjo pasirupyt 
lyg teismui.

kaucija

Ta k so ris Blew pradėjo 
už taksus. 

Szimot nuo žmonių tikrai kai- 
kožna tuks-

iszsiuntinet bilas

liūs lups, nes už
t anti1 vertes turto reikės mokė
ti po 50 doleriu. Taigi paskuii- 
n i uosi a .itinkimuosia balsavo 
ant paskolos del miesto ir da
bar žmonis turės už tai kentė
ti. Argi kas girdėjo idant už 
du tukstanezius vertes prape- 
tes raiko mokėt szimta dole
riu. O kur dingo tiejei protes
tai prieszais anglines kompani- 
jęg itlanLmokętu (langiau tnk- 
su, o zmonim sumazytu? Viš- 
kas nuėjo ant szunc uodegos. 
Jau tik neteisingysta su tom 
laVonma!

Naujas 6 ruimu namas su 
skiepu, maudykle ir kitokios 
vigados, in 
m a 
A

kuri tuojaus gali- 
insikraiistyti. Randasi po 

o. 318 E. Market St. Kreipki
tės ant adreso (t.f.)

317 E. Pine St.,
Mahanoy (!ity, Pa.

PARSIDUODA PIGEI.

•)

Dviejos st ūbos po No. 510 
W. Spruce St. Du ark lei, 5 ve
žimai, roges, dump wagon, 
sztebelei ir maža farmuke. Vis
kas geram padėjimo. Kas no
rėtu pirkti praszau atsilankvti 

(i.f.pas mane, po ; y

510 W. Spruce St., 
M aba noy City, Pa.

. . . 5:08
. . 5:45
. . 5:52
. . 5:33
. .6:14

. . 6:42

$4.00
IN ATLANTIC CITY

$3.50
IN WILLOW GROVE 

Nedelioj, 20 LIEPOS 
Specialitzkai Exkurtinis Treinas

Isz Apleis isz ryto
Shamokin .................................5:00
Mt. Carmel...........
Ashland ................
Girardville...........
Shenandoah .........
Mahanoy City .... 
Tamaqua .............
Philadelphia (Reading Ter.) 9:40

Dubeltavas tikietas isz Mahanoy 
City ir Tamaqua in Atlantic City 
$3.75; in Willow Grove .$3.25.

GRĮŽTANT-Specialiszkas trei- 
nas apleis Philadelphia 7 :30 vala
nda vakare Standard time; 
vai. vakare Daylight Time.
Ant Readingo Geležinkelio

8:00

CHAS. S. PARMLEY 
Real Estate Agent. Notary Public

Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkites pas mane, asz jumis 
ta reikalu atliksiu. Randavoju namus 
ir kolektavoju randas.
namus ir forniezius. automobilius t.t.

Kampai Catawiaaa ir Market St. 
Mahan y City, Pa.

Insziuriniu

T1KRIAUSES KABALAS
Arba Atidengi m m Paslapczlu Atei
ties. Su pagelba kazlrom. Pagal 
Chaldeiszku, Perelszku, Graiklszku. 
Arablszku ir Cigoniszku burtiniku. 
Iszguldinejlmas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra iszdeda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka Ibz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų.

:UT“ 25c.VISO* TRIS KNYGUTES ’ 
TIKTAI UŽ ......

Prisiusime jnumls 25c. Gausite 
▼Įsas tris knygutes per paeita. 
Pinigus galite siusti stempomls.

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

•Visoje karaliaus Kodako ka
riuomenėje 
narsesnio už gražųjį Marzi. 
Karo su turkais jis taip atsi
žymėjo, kad atkreipė in savo 
visu dome. Visa kratine jam 
apsagsto ordenais...

Karas pasibaigė, 
ramusai taikos laikas. Nulin
do Marzi, isz rupesties nežino 
kur dėtis. Veikti visiszkai nė
ra kas: pasirodyti paraduose ir 
dirbti gimnastika 
priesz kareivines? Et, neverta 
taip tarnauti! Ir, ilgai negal
vojęs, Marzi atsisako isz ka
riuomenes ir gryžo teviszken.

Pareina jis namo, o lenais 
viskas ne taip, kaip paliko; ir 
tos vietos, kur stovėjo tėvu na
mai, pažinti nebegalima. Tėvai 
pasimirė trys metai atgal; bro
liai pasidalino tarp saves tėvo 
palaikus, 
mirszo.

— Argi man nieko neduosi- 
te? — paklausė broliu — levas Į karaliaus pul'kan'.’ Vi toki atsi-

nebuvo kareivio 
už gražųjį

aikszteje
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namo,
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draskyti.
Karta, anksti ryta, tik saule 

užtekojo\ pro sužeistąjį kisz- 
keli ėjo tas pats senelis, ku
riam Marzi kadaise atidavė 
paskutini savo sidabrini pini
gą. Senas elgeta tuojaus paži
no savo geradari, 
jo a rėžiau

L
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o apie Marzi ir pa

mirdamas, i 
siems lygiai dalytis?

— Nėr nieko pas mus tau, 
brolau. Sztai pasiimk, jeigu no
ri, sidabrini pinigą, ir eik savo 
keliu, 
sim...

Nesi ha re Marzi
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priėjo prie 
ir palytėjo ji savo 

•burtu” lazdele.
Kiszkelis akies mirksny isz- 

Ibudo, isztiese kojeles, padėko
jo seneliui ir isz visu jogu lei
dosi bėgti prie karaliaus rumu. 

ĮPasi vertes vėl žmogumi, jis 
stojo priesz karalių ir visa pa
pasakojo, kaip buvo.

| • • a

Dinosauruso kaulus, kuris turi 80 pėdu, gulėdamas 50,000 ma|u(j
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Bet Baratokas iszkart neno
rėjo tikėt juo ir paszauke prie 
Marzi kareivi, kuris jam pada
vė “burtu” žiedą.

Nelengva buvo visa isztirti. 
........ inai, Marzi tarė karaliui:

— Vicszpatie!' paliepk savo 
______________ ___ : lai ji 
pasakys, kuriam jos vyru bū
ti.

Baratokas pagalvojo ir liepe 
paszaukti gražiųjų Milo. Pa
macziusi Marzi, karalaite taip 
nudžiugo, kad, nesijausdnma, 
puolė jam ant kaklo ir suszu- 
k o:

I — Sztai mano vyras! Sztai
“ burtu ”

svaru akmens, buna iszpjaunami per tyrinėtojus senoviszku I _ Vicsznatie!*
atradimu Suv. Valst. muzejui. Darbas užims mažiause penkis Į(luktoriai nuleist mus: 
metus. Tiejei žvėrys Dinosaurusai gyveno ant. svieto milijo
nus motu adgal ir tik juju kaulus dabar suranda terp akme
nų.

Sztai jis ir vėl kareivis. Ry
toj jo pulkas turėjo iszkeliauti. 
Marzi gerai žinojo visus karo 
dalykus, prie to gi buvo nar
sus ir gražus, taigi ir pakliuvo

. .)u]’ lieDc Vl* Į žymėjimą neapkentė ji dauge
lis kareiviu, kai kurie dar gi 
pr i siege žiauriai jam už tai al
ke rszy t i.

Karta kaip tai,. 
tai buvo, — viena

— senei jau 
geroji fėja 

4 4
o neisi, tai jėga iszvary- 

| padovanojo Baratokui 
» I

niga, paverkė prie tėvo ir mo
tinos kapu i 
akys veda, kur kojos nesza.

— Eisiu, — mano jis, — sve- 
timon szalin laimes jeszkoti.

Ilgai, ilgai jis 
ėjo per 
laukus 
na k t i 
dangum: kada po kruinu per
nakvos, o kada ir visai tyrame 
lauke. Oras vaiskus, diena sau
lute szihlo, isz miszko pauksz- Įgclbos. Prieszas, patemijes at- 

__________„ia Baratoko ka
riuomene, narsiau pradėjo pul
ti ir briautis gilyn ir gilyn Ba
ratoko karalijon. Norom neno
rom reikėjo Baratokui stot mu-

burtu” žiodą ir lie-davė jam ‘‘
pe sergėtis tu, kurie jo taip ne- 
apkenezia, nori nužudyti.

Marzi ir pats mane, kad lai
mingai parneszt žiedas jam ne
pavyks, todėl paprasze kara
laite paimti prirodymui, kad 
jis pas ja buvo, tris daiktus. 
Mile su t i ko;
virsti pilku karveliu ir isztrau
ke dvi plunksnas isz jo sparne
lio; paskiau

buvo,
ji liope jam pa-

sidabruota žu- 
bur- vimi ir nulupo nuo jo asztuonis 

žiedą; kuomet karalius ji žvynelius,

ir nuėjo sau, kurl(]aV() nepergalimu. Su kuo ta-1 
n r Vnina nna?n Lt. i •_ i___  _  _ i____

pasiėmė pi-11 u ” 
užmaudavo ant pirszto. jis lik-

da kariaudavo, ta nuveikdavo. 
Nelaimei, 
“buri u ”

vienas pats skubiai ruoszdamasis karau, 
. ‘ Ipamirszo. Ir sztai, neprasidėjo

sz i karta karalius 
žiedą (talismana),

kalnus, miszkus, per L - - -
žalias pievas; ne viena (jar karas, kai laime ji apleido.’ r" (iar Karas, Kai laime ,p apieiuo.

jis. nakvojo, po atviru ĮI’rieszas suvis netikėjai užpuo
lė jo kariuomene, kad ji nespė
jo pasitraukt nei in artimiau
sia miestą, kur but radus pa-

toliu giesme skamba, laukuose Įsitraukianczi 
gėlės kvepia, žiogeliai szokine- 
ja, viskas gyvena, džiaugiasi...

Marzi nudžiugo.
— 'l iesa, nėr už ko nosis pa

kabėti! — mano jis. — Asz dar |szin. 
jaunas, jogu yra, kas žino, gal 
laime man dar szypt’els...

Sztai jis eina karta pavaka
re pro miszka ir mano,

Karalius gailiai velke, maty
damas, kad niekaip negales 
prieszui atsispirti. Tuomet su- 
szanke jis visus vyriausius va

inikas pasijeszkoti medis pla-|dus (heroldus) ir liope skelbti 
ežiomis szakomis, 
prisiglaust galėtu. Nespėjo jis 
apsidairyti, kaip, tartum, isz |žiedą), tas 
žemes priesz ji iszszoko senelis- 
elgcta; stovi senelis, graudžiai 
verkia, aszaros byra, taip gai
liai iszmaldeles praszo...

Pagailo Marzi vargszo 
nelio; iszeme jis isz kiszeniaus 
vieninteli sidabrini 
padavė elgetai:

Dėkoja senelis, lenkiasi.
— Acziu tau, vaikineli, amži 

ncužmirsziu tavo mielaszirdvs- v 

tes; o už tai, kad pagailėjai se
nio, sztai tau mano dovana: ko |priėjo prie karaliaus 

“Vicszpatie! Asz apsiimu tau 
pristatyti žiedą iku musziui 
prasidesiant; tiktai tu jau sa
vo žodžio nepamirszk!..

Baratokas savo ausim neti
kėjo, džiaugėsi, ruosze kareivi 
kelionėn...

Marzi, ilgai nemanęs, tuojau 
pasivertė* pilku kiszkeliu ir

ar ne

, o kiszkiui gala uo
degos nurėžė.

Czia Marzi vėl pavirt 
buvęs, žmogumi 
ves Mile, vėl pavirto pilku kar

do
1 $

I r 
ilgai jis taip loke virsz debe
siu, virsz giriu ir kalnu, pakol 
nepakilo smarkus vejas. Susu
ko ji ore ir priverto nusileist! 
žemen. Priesz ji toli, toli tesė
si rugiu dirva. Greit jis pavir
to kiszkiu ir isz visu jogu pasi
leido bėgti pirmyn. Žiuri, jau 
ir karaliaus palapine 
Nudžiugo Marzi. 
no jis, 
per savo vestuves karaliaus rū
muose.”

Staiga 
Kiszkelis 
kojeles ir

o, kaip 
ir pabuezia-

veliu ir iszleke padangėn, 
snape taip ir blizga “burtu 
žiedas brangiu akmenėliu.

ir blizga

A

kam 
žiedą.

Marzi visas taip ir užsidegė 
laime. O Baratokas, tartum, 

in jaunuju 
k a daryti.

asz atidaviau

O Baratokas, 
pamirszes, žiurėjo 
porele ir nežinojo, 
Mile, matydama, kad tėvas vis 
dar svyruoja, priėjo prie juodo 
medžio skryneles, 
auksiniu rakteliu ir 
tuos paežius daiktus, 
paėmė isz Marzi, jam ' 
žiedą atiduodama.

— Tėvo! — tarė ji, — lai tas, 
kuris vadinasi mano vyru, l>e- 
ga pilku kiszkeliu, plaukia si
dabruota žuvele, lekia mėlynu 
karveliu...

Pžmuszejas pabalo ir, 
baimes, nei žodžio isztarti ne
galėjo.

O Marzi,

atidarė ja
iszeme

4 i

Iszgiąlbike gyvaseziu.
Magduke Westbrook turi už

siėmimą Venice, Calif, kaipo 
iszgialbike gyvaseziu žmonių 
kurie nemoka plaukt, o bet ne
bijo ejti in vandeni. Ana diena 
Magduke iszgialbejo tūlam 
žmogui gyvasti, kuris jaja ap
dovanojo deszimtuku, bet ne
turėjo tam skupuoliui iszduoti 
reszto. Dabar Magdute insitai- 
se sau redžisteri kokius neszio- 
je konduktorei ir jeigu mat is 
kad kokis skupuolis vela jaja

kuriuos apdovanos su deszimtuku, tai
hurt u f f $

ISZ

i

jam iszduos reszto.

kur nakti |visur, kad kas iki musziui at- 
nesz jam talismana (“burtu” 

gales vesti jo (lukte
ri, gražia ja Mile.

In karaliaus ruimus buvo to
li. Pakeliu buvo kalnai, upes 
tęsęsi lygus laukai.
cziau, kaip per septynias die
nas ir septynias naktis negali
ma buvo nei man vii toki kelia 
nukeliauti. Heroldai tik szau- 
ke, tik szauke, bet niekas ne
apsiėmė ta atlikti.

Czia Marzi staiga atsiminė- 
senclio-elgctos žodi, drąsiai 

ir tarė:

J

Anksz-
se-

piniga ir

tik panorėsi — viskas tavaip 
ir bus.

— Ar gi? — paklausė lyg 
nenorėdamas tikėti Marzi.

Pasako tai senelis ir dingo, 
tartum, jo suvis nebuvo, tar
tum, žemen nugramzdėjo.

Ta vakara Marzi nemiegojo; 
jis atsikėlė ir nuėjo toliau. Ei
na, bet senelio žodžiai isz proto 
neiszeina...
trukszminga miestą, 
vaiksztinejo brangiais rubais 
apsitaisė, moterys kokias tai 
negirdėtas dainas 
Aikšzteje kariai 
asoeziu vyną gere ir ka tai gin-

Ryte priėjo dideli 
Vvrai

dainavo.
isz auksiniu

ezijo. Priėjo prie ju Marzi,^pa
siklauso; pasirodo jam, kad ka^ 
riai tokiu budu vilioja jaunus 
vyrus in karaliaun Baratoko 
kariuomene, 
stigo žmonių

kuriam tuomet 
, o, kaip tyczia, 

reikėjo karau stoti. Viliotojai
pasirodo linksmi, pinigai taip 
garsiai žvangėjo ju kiszenose... 
Nbiszkente Marzi, priėjo prie 
ju, iszgere dvi-tris puikaus vy
no tauros. Szirdin karszczio, 
tartum, kas inpylo; Marzi pra
dėjo szokti ir pats nopatemijo, 
kaip ant jo galvos atsirado ka- 
reiviszka kepure baltom 
plunksnom.

kepure

skubino, bego, kai vilyczia, per 
laukus, žalias pievas. Sztai 
priesz ji upe. Akies mirksniu 
jis pavirto isz kiszkio didele
sidabrino žuvimi, greitai per
plaukė upe, paskui jis pasiver
tė pilku karveliu ir nulėko 
virsz kalnu ir miszku.

Baratokas nei insivaizduoti 
nespėjo, kad Marzi jau buvo 
pas jo rųmtis. Rudos atdara 
Įauga pa.į gražįaja Mile, inlc- 
ke jis pilku'kalveliu; kaiirlai- 
tc sėdi ir verpia, o karvelis at
sitūpė ant keliu. Pamacziusi 
karveli, paėmė ji Milo ir pra
dėjo visokiais saldumynais 
vaiszinti. Staiga Marzi vėl pa
sivertė žmogumi ir, kaip buvęs, 
atsistojo priesz karalaite, pa

langu pas' gražiąja Milo.inlc-

pasakojo jai viską. Milo užrau
do, nuleido akis, paskui, tar-
tum, atsibudusi, pagyro Marzi 
už narsumą ir pasako, kad tin
kanti būti jo žmona. Paskui pu

vo narsus, vikrus, — greitu lai
ku dar ibzplete ribas savo ka
ralijoj ir dabar gyvena su savo 
gražuole-žmona. Marzi myli sa
vo szali, rūpinasi žmonių bū
viu; prioszai bijosi jo ir gyve
na taikoje; jo pavaldiniai myli 
ji ir ramiai sau gyvendami dir
ba kruta po priežiūra savo ka
raliaus Marzi.

pasivertęs pilku 
karveliu, užlupę karalaitei ant 
keliu. Jinai pridėjo jam prie 
sparnelio plunksneles ir jos ti
ko. Žuvelei tiko asztuoni žvy
neliai, o kiszkeliui — galukas 
jo minksztos uodegėles.

Dabar karalius, sužinojęs vi
sa tiesa, liope nubaust nenau
dėli, o Marzi paskelbė vyru sa
vo dukters.

Vestuves tesėsi visa savaite. 
Buvo didelio džiaugsmo. Po 
vestuvių .Marzi gavo visas že
mes, laike paskutinio karo nuo 
prieszo užkariautas. Marzi bu-

1— Verto V. V.ma t v t i.
— ina-“Tai 

smagiai paužsziu asz TEMYKITE BROLIAI LIETUVIAI.

szuvis! 
isztiese 

Ka
reivis sargybinis, neapkensda-
mas laFiningojo,

pasigirdo 
sudrėbėjo, 
puolė apmiręs.

pamanė, kad 
visai ji užmusze; priėjo prie 
gulinezio, atėmė žiedą ir nuėjo 
tiesiog in karalių.

Laime vėl gryžo Baratokui. 
Priesza sumusze, pati karalių 
paėmė nelaisvėn, 
naikino. Pergalėjusi kariuome
ne plevesuojaneziom vėliavom 
linksmai gryžo namo. Sostinėj 
karalių patiko triukszmingai. 
Piliecziai linksmai szauke, me
te jam ir jo linksmai kariuome
nei po kojų gėlės.

Isz rumu lango 
jeszkojo akimi savo 
Marzi; nebuvo jis kariuomenė
je kviecziancziojo ja linksmin
tis auksztai 
voni.

Karalius tuomet inejo in rū
mus. Didelėj baltoj salėjo ji 
pasitiko duktė.

— Sztai tavo 
jai Baratokas, 
Marzi užmuszeja: 
dėjau jam tavo ranka už tai, 
kad jis mane iszgelbejo nuo 
prieszo. Lai rytoj sutuoks jus 
Ir Jai visa karalyste mano nu
džiugs, brangioji mano dukre
le!

Iszklausiusi levo 
gailiai apsivorlce.

užmusze;

miestus su-

Mile veltui 
gražuji

iszkeltom vėlin

vyras, — tarė 
rodvdamas in 
— asz prizą- 

už tai

ir Ja i visa karalyste

karalai to 
Ji užsidaro 

savo kambaryje, nulindo; ne
valgo, negeria, niekam nei žo-

>

džio netaria. Nuq jos veidu din-
go raudonumas, akyse matėsi 
baisus liūdesys. Matydamas, 
kaip nyksta Milo, karalius la
bai susirūpino ir liope suszaukt 
daktaras isz visu karalystes 
krasztu. Ilgai jos klausinėjo, 
žiūrinėjo visi daktarai, bot nei 
vienas isz jii negalėjo suprasti, 
nepažino Miles ligos.
. ..O tuo motu paszautas kisjį- 
kelis vis dar gulėjo lauke. Gro- 
bonys paukszcziai suko apie ji, 
kiekviena minuta pasirenge

Asz parduodu farnias. Esmių ežia 
pragyvenęs 11 metu ir numanau 
reikalus apie farrnas. Turiu laisnus 
pardavima farmu. Parduodu visokias 
farrnas su budinkąis, sodais ir prie 
ežeriu. Parduodu ant visokiu iszmo- 
keseziu. 
neiszdirbtu farmu. 
adreso.

11 metu

Teipgi turiu daug nauju 
Kreipkitės ant 

Sep 2
Antpnas Macunas, 

R. 1, Box 51. Irons, Mich.

9
Praneszimas Visiems Draugams 

ir Kostumeriams.
Turime garbes sziuomi praneszti kad 

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO. 
persikėle isz senos vietos 1707 S. Halsted St. 
in nauja vieta po No. 639 W. 18th St. Chicago.

Visi, kas tik vartojo SALUTARO BITERI, sako 
kad jis jiems labai pagelbėjo nuo galvos skau
dėjimo, pilvo sopėjimo ir pagelbėjo nuo daugelio 
kitu ligų, taip kad tie žmones ir sziandien musu 
Kompanijai yra labai dėkingi, taipgi praszykite 
jo savo aptiekoje, o jei negausite, tai raszykite 
in musu nauja vieta czia paduotu adresu, o mes 
prisiusim jums kuonogreieziausiai.

SU TIKRA PAGARBA

Salutaras Drug & Chemical Co.
639 W. 18th ST. CHICAGO, ILL. 
’ Telefonas: Canal 6417.
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Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.

—i—- <i^fiwwnn
3-czias procentas už jusu pihigus ir saugumas del jusu 

pinigu yra geriaus negu lOtas procentas be jokio saugumo.
Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-czia pro

centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart 
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris 
dirba ir czedina. Dėkite .savo jpinįgus in. srita, Banka o 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa
dauginimu procento.




