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Isz Amerikos
Prirakino paezia ant lenciūgo 

idant apsaugot nuo kitu.
Haverhill, N. Y. — Manvda- 

mas buk jojo pati susinesza su 
kitais vyrais, Charles Bradley, 
40 metu paliegias žmogus, pri
rakindavo savo paezia ant len
ciūgo kada iszejdavo isz stu- 
lw>s.

Apie tai
kada mot ere,

Lietuvis nusiszove neturė
damas darbo.

Pails, N
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Stbvylas isz vieno didelio 
szmoto anglies.

Hazleton, Pa. - 
nepaprascziausiu stovylu visoj 

gyvastį per Pennsylvanijoi randai art imam 
miesteli jo Latt'imer, padarytas

11

V ienas isz

Merginos žudo kudykius ku
rias karszta meile apvaisino.

Tsz Kauno apygardos teismo 
darbu apyskaitos matytis, kad 
nuo 1924 m. Sausio men. 1 die
nos ligi Birželio 10 dienos (be
veik per puse metu) iszejo aik- 
szten ir pasiekė teismo sienų 
43 kūdikiu nužudymai. Kauno 
apygardoje nužudyta

3000 žmonių užmuszta revoliu- 
cijoi Brazil! j oi.

Sao Paulo, Brazi lijo, 
tukstanezei 
užmuszta o

Trys 
likos

I1Maga ra ralis, y. V. — 
Fred” Philipas, 21 metu Lie

tuvis, ateni(‘ sau 
pusiszovima isz priežasties ne-

Savžndintoja isz vieno szmoto anglies kuris 
, ant kurio 

randasi prikalta bronzine tob- 
Ant ai min 

isz Pardee 
daly 
1918

4 i gyventoju
daugeli sužeista

muszio^ia terp pasikėlei i u ir
Sūnūs nužudė tęva.

Kaunas — Birželio 14 d. Vv- *
Tribunolo buvoTribunole 

metu vaikino 
nn-

riausiajame 
nagrinėjama 17 
P. byla, kuris kaltinamas

Tardymas
B*

20 dienarandaviszkio vaisko
Julajans. Musziuosia dalybavo 
apie deszimts tnkstaneziu pa- 
sikeleliu gerai i 
siu.

turėjimo darbo.
surado žuvininkai prie kranto 
upes apie 2 mylės nuo Lewis
ton. Szale jo gulėjo revolveris. 
Ph iii pas turėjo prie saves $22. 
puvo jisai pasidavęs iu vaisku 

knr ket ino va-

svėrė devvnis tonus Rosijoi per 
siszkos raszlavos

n y
if-

apsiginklavu-1 žudyme savo tėvo.

ISZ VISU SZAUU
Bolszevikai panaikino Rusisz- 

ka raszlava.
Moskva. — Bolszevikiszka 

valdžia invede nauja reforma 
panai k i n ima Ru- 

litaru, o in
juju vieta pradėjo naudoti lo- 
t\ niszkas litaras, teip kaip mes 
Lietinei naudojome. Permaina 
užeis nuo naujo meto. Lyg tam 

mokslą i nes ir 
pasironginet

6 kud., 
Panevėžio ap. — 5, Raseinių — 

17, Rokiszkio 
Vienos — 3, 
Tarasu ——- 3

lyczia su paraszu:
darbininku

Brothers kasyklų, kurie
ka roję

t ies
i i

Randaviszko vaisko likos I parode, kad szis vaikinas suži- 
iszsiunsta. apie 25. tnkstanczei I n<)j°s\ .i°K levas už bloga elgi-

I
1, Ukmergės
4, Alytaus —masi ji nori isz namu iszvyti ir 

asmeniui, 
karta inbego in narna, kuomet 
apart levo nieko nebuvo, szove 
isz revolverio in tęva, bet no- 
nuszove, tik sužeidė. Vėliau su
žinojęs, kad tėvas dar gyvas, 
galutinai sužeistąjį tęva nužu- 

policijon 
pranesze apie visa in vyki. ’Tei
sme jaunas 
pažino kaltu.
baudė 15 metu sunkiuju darbu 
kalėj iino.

*
1
I

ik

ant apmalszinimo pasikėlimo.’
Lengvas ir pigus persiskyri

mas vedusiu poru Rosijoi.
Jeigu kas geidže

apturėti lengva ir pigu persis- 
moteres

osviet iueje n k i parduoti kitamva! dže,laikui 
gyventojai t art's 
ir priprasti prie naujos raszla- 
vos, nes sena bus pavėlinta 

pirmos Sausio, 
1925 meto. Nauja permaina Ims 
labai naudinga, nes tiieje, ku
rie mokėjo kalbat rusiszkai da
bar galės lengvai 
skaityt i,' pamfszei 
k isz k a kalba.
Iszrado būda diybimo aukso 
— iszradimas neužsimokes.

Gerai pažysta
mas l)r. Adolfas Miethe, pro- 
fesoris politeknikos Charlotan- 
burge, iszrado būda kaip pa
dirbti auksa. Pirmutini miksa 
kuri profesores padirbo, nega
lėjo pažinti geriausi žiaunai. 
Bet tegul vokiecziai nesidžiau
gė isz tojo 
dirbimas jojo 
giau ne kaip auksas yra vertas.

Perimantis atsitikimas Ja- 
poniszkam teatre.

'Tokio. — Vienam isz czionai- 
tiniu mažesniu teat relių, atsit i- 
ko labai perimantis atsitiki
mas. J’eatre buvb rodytas per- 

” Pabegi- 
Terp vaiku ku-

tik tada 
szesziu

dažinota 
motina

vaiku, pribuvo ant palicijos su 
skundu, o ant kaklo kabojo 
szinotas lenciūgo asztuones pė
das ilgio. Palicijai pasakė buk 
su lenciūgu ant kaklo turėjo 
dirbti visoki namini darba ir 
dažiureti vaikus. Vvra dakta- 
rai isztyrinejo ir rado kad jisai 

nepilno proto
prieglaudoje del pamiszeliu.

Nenorėjo būti sunkenybe 
kitiems, nusižudė.

Chicago. — 
lojo apjakti ir

t 'han

kaip pasirodo pagal 
’flirtą ap- Poniu-

v ra ir uždare

Vž tai, kad pra
dėjo apjaKii ir rupi uosi kad 
ant senatvės bus didele sunke
nybe del savo vaiku, 72 mot n 
Adolpas Szlepke, užbaigė savo 
gyvasti pi'r pasikorimą.

Priosz atminima sau gyvas
ties Szlepke pnrasze: “Jau pa
senau, o priek tam pradedu ap- 
jakt. Visus vaikus iszauginau 
ir gales gyventi be manės. Bu
vau geru žmogų ir goriau bus 
kaip susivienysiu su savo my- 
loina motina.”

Vienas tėvas yra sunkenybe 
del kelioKkciw^^nitri, botMeva* 
iszaugina ir deszimts vaiku ir 
tai ne sunkenybe.
600 svaru motore mirė; gra

bas svėrė 430 svaru.
Panedeli- 

je atsibuvo laidotu ves Katros 
Bristol, 49 metu, kuri svėrė 600 
svaru, būdama palaidota gra
be, kuris svėrė 430 svaru, o bu

tai sunkiaus('s grabas koki 
kada naudojo del nobaszninko 
visam v a Išlijo.

Motoro gyveno 
laipsnio ir reikėjo naudoti vin
ilas idant nuleisti lavonu ant 
nlyczios. Dvileka vvru nesze 
graba ir pakol nnnesze in kara- 
vona tai turo jo pasilsėt du kar-j^j 
tu. Motore mirė nuo pervirszi- 
nio ūgio ir styramo. Neiszejo 
jiji isz namu per keturis metus, 
nes negalėjo vaikszcziot.

t ies Szlepkė fiar;

Ansonia, Conn.

vo

Dvilcka

Jan pa

ant treczio

sena
p*
r*

UOS

1 m m lot i tik h*
Moskva.

Fort Niagara, 
žinot i.

Gimias czion Kinczikas pa
liko dideli turtą.

Sacramento, Calif.
Ho, Kinczikas gimias ezionais, 
mirė ana diena palikdamas vi
sokio turto vertes ant milijono 
doleriu, 
palikta testamentą.
laikis naszle ir du likusieji su
ims kurie czion yra gimia ir 
užbaigė universi(otus.

Iszpyle 71,500 galonu gero 
» alaus in grabe.

Chicago. — Praejta sanvaite 
ezionait iii(‘ palieijt* iszpyle 71,- 
500 galonu gero alaus iii grabe 
artimoje Standard Beverage 
bravoro. Sudas paliepė bravo
rui užstatyti $10,000 kaucijos, 
jog nedarys daugiau alaus, bet 
to paliepimo neiszpilde ir alus 
likos iszpiltas. Szimtai žiopliu 
ryjo seile žiūrėdami kaip gar
dus skystimėlis bego lipduku.
Perskyrė suaugusius in viena 

dvynus, vienas isz ju mirė. 
New York. ... . A • « • ***..

teres szird i s Beilinas

ta raszta
kaip- Slavo-

— Viena isz pa- 
kmingiausin operacijų kokia 

ligonbutije ezionais 
gimusiu suaugusiu

S( 
ai šilui vo 
ant iK'seuei 
dv vinį.

Praejta sanvaite niotere, ku- 
pravardes daktarai 

pagimdo 
vienas

Daktaras

r los 
davė, 
kuriu

ne isz- 
dvynukus, isz 

t no jaus
< r

i

mirė.
gdisda-

operacijų ir
mirusio, ku-

Minenber 
mas iszgialbeti gyvasti antram 
nutarė 
atskirt 
rie buvo
Operacije buvo pasekminga ir 
kūdikis gyvas ir sveikas.

Nužudė tęva ad tasai už 
daug keikdavo.

Hudson, Wis.
• .J°.l° tėvas Paisei

padaryt i 
gyva nuo

suaugia prie szonu.

Penki vaikai sudege de- 
ganeziam name.

Aloreer, Pa. — Penki vaikai 
sudege ant smert deganeziam 
name, kada molina stovėjo lau
ke raudama plaukus isz galvos 
negalėdama juos iszgialbeti isz 
liepsnos. Vaikai turėjo nuo de
vyni u menesiu lyg
metu amžiaus, prigulinti prie 
t'armorio Reb Hebglino. Suang- 
lijusius kunus rado visus ant 
kruvutes 
vieni prie kitu.

deszimts

ba vo 
met e.

'Tasai m i Iži niszkas sz n iotas 
anglies likos iszkastas isz vie
tiniu kasykla per draugus tu
ja, kurio pražuvo ar dalybavo 
karėjo.

*

Ne nori su juom gyventi kad 
josios nebueziavo. 

t 'iiiciaiiat i. ()hio.
to Alma Sarg(‘iitieno myli idant 
josios vyras jaja bacziiiotn ant 
lupeliu, bot tasai “gramozda” 
apie tai ne nomisliuo, jog mo

to reikalauji' ir
geidže, na ir už tai Alma inno- 
sze skunda aut persiskyrimo 
nuo tokio szmoto ledans. Vvras 
ant josios nžmet inejimo atšaki', 
‘‘asz tavi's ir teip nemyliu, tai 
kaip asz tave bueziuosiu, juk 
tu isztekejai už manos tiktai 
del mano pinigu, todėl jeigu ne 
turi del manos jauslos, lai ir 
tavo lupos man nesaldžios.” 
Negana to, moterėlė nžmetine- 
ja savo Harry buk jaja lankei 
sumuszdavo ir pasielgdavo ne- 
žmoniszkai. Alma reikalauja 
nuo vyro $10,000 atlyginimo.
Atvažiavę isz Ameriko jaunie- '
je in Lietuva ne bus szaukemi 

in kariumenia.
Chicago. — Lietuvos Konsu

latas ezionais 
szama suinteresuot u 
žiniai, kad gautomis 
mis žiniomis isz Lietuvos, szi 
meta nei vienas isz Amerikos 
atvykęs Lietuvon szaukiamojo 
amžiaus sveczias, Lietuvos Pi
lietis, nebus szaukiamas stoti 
kariuomenėn ir gales visiszkai 
nekliudomai gryžti Amerikon.

'Todėl pirmesniojo konsulato 
užvardvto:

Liet uvoje
atatinkamos vietos, kur

sziuomi prane- 
asmenu 
ofieiale-

pranesz i mo 
gryžima s, 
kius,”
kalbama, jog jauni vyrai iki 27 
metu amžiaus atvvke isz Ame
rikos Lietuvon gali Imti szan- 
kiami karo prievole atlikti; — 

7‘Ida bar jau visiszkai atpuola.

“Su- 
atsilan-

— I Z I < 11 k < l( l 
keikdavo ir 

iriesztaravo prieszais Dieva 
21 metu Willard Kruger, 
mnsze savo Ieva su geležiniu 
sztanga o kuna paslėpė senoje

Matyt, savžine |Mato gala prohibicijos, jeigu 
ramybes, 

ies nuvažiavo in miestą ir paši
lu ve in rankas palicijos.
Kirmėlė inslankiojo in mer

gaites lovelia.
Norwalk, (’onn.

xiaulinyezioje.
leda viliojo šuneliui

t 
uz-

— Ba įsus 
diksmai paejnanti isz kamba
rio kūdikio, pabudino tęva Kd- 
warda S. Martina, kuris nubė
go |iažiureti ko teip penkių me- 

Tevas užtiko

iszradimo, nes pa- 
kasztuoje dau-

kerima nuo vvro ar 
tegul keliauna in Soviatirfzka 
Rosije, o ypatingai
niszki milijonieriai kuriems 
vedlinis gyvenimas nubodo.

Pagal naujės tiesas, tai nesu
tinkamosios poreles gali ap- 
laikyti persiskyrimą in penkes 
miliutas už pusantro dolerio.

pasielgimas 
ne yra užgana-

dinta priežastis, tikai jeigu vy
ras ar niotere, pameta vienas 
kita, lengvatikista tikėjimo, už 
daug dievobaimingumo, piktas 
būdas arba politikiszkos pa
žiūros v ra užtektinai 
tinii aplaikyti

Nemandagus 
vieno ar kito,

Ameriko- de ir pats nubėgės

žmogžudys prisi-
Teismas ji nu-

Kėdainių — ° 
kud. Nepaminetd^Szakiu. Vil
kaviszkio ir Mariampoles apy
garda. Be to ta pati apyskaita 
pažymi, kad esą, girdi, daug 
kūdikiu nužudymu visai nosn-^ 
sekta. Ir kas juos ten visus be- 
suseks ? Žudoma, žinoma, dau
giausia, slaptosios meiles vai
siai — be kunigu duoto szliubo 
gimė vaikeliai. Ir kuogi tie ma- 
žiuleliai kalti, kad jie užvaisi- 
nami ir gimdomi be szliubo...

r

i

priežas- 
persiskyrima. 

Pavėlinta vienai porai persis
kirt tiktai tris kartus ant meto 
ir tiek kartu užtekėti. Todėl, 
sziadien Moskvoje persikyri- 
mai kilo ant 48 procento dau
giau.
Nužudimas
konsulo buvo tąi politikisz- 

kas suokalbis.
Moskva. —

isztyrinejima, tai nužudinimas 
Amerikoniszko 
horane, Persijoj, 
politikiszkas
inklampyt Persije in kare.

Daug politikiszku vadu likos 
aresztavota 
spaustuves.*

Amerikoniszko

Garlaivio nelaime Nemune.
Kaunas — 

:30 vai. vakare, 
Liet.

sąjungos Gegužines 
“ Vz..atsitiko 

maszinu

*■»

l

ežiam isz
p rotes.
garlaivy
nelaime:

Sekminiu 1*d. 
beplaukian- 

Valst. Tarn.
Mat, ant aukszto

Nemunas 
garlaivio

skyriuje invyko kaž koks spro
gimas, isz. ten pasirodo ugnis. 
Lszsigando 
prie garlaivio kraszto, 
pakrypo. In nuleistas ežia pat 
valtis žmones eme szokti be jo
kios atodairos. Valtvs noiszlai- 
ke ir enlc skėsti, bet iszsigau- 
de žmones tebęszpko in jas. Po 
viso to dvi valtys' buskendo. 
Skėstanezius pavyko iszgelbo
ti, bet^c yisns, yru keletą žu- 

su žeist a s gar
laivio maszinistas.

keleiviai subėgo 
kuris

in vidų ir, ki

Nelaimes per uginia.
Lekecziai, Szakiu apskr. — 

Birželio 23 d. 4 .vai. ryta Ru- 
biszkiuose sudege žydo Benc- 
kaus troba,
gulėjo vienas nepilnaprotis ir, 
neatsargiai rūkydamas, užkrė
tė žarijomis troba. Pastebejes 
gaisra inbego 
tiems nieko nopraneszes, atsi
gulė. Kada kiti pastebėjo gais-

, tai visi iszbego. Bet tasai 
nepilnaprotis likosi ir gal butu 
sudegęs jogu ne ekskurininkai, 
gryžtantieji isz Rambyno, ku- 

‘ buvo su- 
iCnbisj^kiu malku

rą

y 4riti garlaivis “Egle

pasiimti. Ekskursininkai, pas
tebėjo gaisra, nubėgo ir isz- . 
nesze isz deganezio namo žmo
geli nepilnaproti ir gyventoju

Trobos sienos iszgolbo-

statymas po vardu: 
mas Mot ynos. ” 'T 
rie dalybavo tam perstatyme, 
sėdinti motore terp susirinku
siu, pažino vienam, savo sūne
li, 13 
už pražuvusi laike paskutinio 
drebejimo žemos, 
na likos užmusztas 
ras, bet moterį' 
stebuklingu Imdu 
Motina pažinus savo pražuvusi 
šuneli, staigai paszoko ant ko
jų ir su kliksniu mėtėsi jam ant 
kaklo su verksmu, is'z pradžių 
publika mane buk tai priguli 
prie perstatymo, bet kada da- 
žniojo kaiš ant tikiuju atsitiko, 
džiaugėsi draugo 
Džiaugsmas motinos 
buvo d-idelis nes vienas ir kitas 
mane buk dingo laike 
baisios nelaimes.
Pamiszele motina norėjo isz- 

kept savo vaikus.
Beri imis. — In laika atėjo 

levas isz darbo miostelije Nit- 
tau, idant iszgialbeti savo tris 
vaikus nuo bai'sios mirties ir 
apmalszyt-i savo moteria kuri 
staigai pa pa i k o.
motore ka tik buvo, parengus 
vaikus i n det i in karszta pecziu 
tiksle iszkepimo vaiku savo vy
rui ant vakariene^. Motore ap
valdė at įduodamas in rankas 
palicijos kuri uždaro jaja prie
glaudoje del pamiszeliu. 
kai tik truputi lųidoge.
Japoniszkas laivas nuskendo;

57 pražuvo. ’
— |>(‘iik('s- 

deszimts septyni laiyoroi ir ka
pitonas nuskendo su laivu Nip
pon Kyushu, kuris vožė tavora 
isz Kobo. Baisi viesulą palai
ke laiva kuri paskandino in 
kėlės miliutas.
Bakmutas kone visas iszdege.

Mieste

metu senumo, kuri laike

ik's tuja (lie
jos i os vy- 

iszsigialbojo 
nuo smert.

su motina.
ir vaiko

tosios

Pagal vėliausia

konsulaus Te- 
ketiuo būti 

suokalbis idant

ir uždaryta trys

Tetegraniai pranesza, but 
kazokiszka palicije, kuri sten
gėsi apgint konsuli Imbra, du 
palicijantai likos užmuszti, o 
dvideszimts sužeista.

pranesza,

PASKUTINIOS ŽINUTES.

New York. — Prohibici-

$

vusiu. Sunkiai

Perszove vaikina.
turtą, 
tos.

Pažeige, Ežeru u apskr. — 
Nak t i isz 23 in 24 d. Gegužes 
m. sz. m. Pažeiges kaime sude
gė pil. Iz. Urbono dėžine, kie
tis ir gyvenamasis namas. Pats 
pil. Urbonas su avo žmona vos 
spėjo iszbegti isz deganezios 
klėties, naktiniuose drabužiuo-

I

Szilenai, Szakiu ap. — Ge
gužes 28 d. pas ūkininką Mot. 
Martinkevicziu ūkio reikalais 
atjojo jo giminaitis J. Czesna- 
viezius. Kieme susitiko ūkinin
ko sescri Ona Martinkeviczai- 
te ir su ja eme kalbelis. Staiga 
mergina iszsitrauke brauninga 
ir szove in Czesnavicziu. Szisai 
krito. Martinkeviczaite buvo 
besiszaujanti ir pati, bet nepa
vyko. Ji jau daugiau kaip de- 
sziint metu buvusi praradusi 
su tuo vaikinu savo nekaltybe. 
Llyg szio laiko ji vis tikėjosi, 
kad Czesnaviczius ja ves, bet 
kada kieme besikalbant suži
nojo, jog jis kita mergina ža
das vesti, 
nužudyti.

Nužudžiusi ji ne

se visi kiti drabužiai sudege. 
Eina gandai, kad trobas pade- . 
gusi mergina, kuria pil. Urbo
nas suviliojo ir, ja pamėtės, ve
dė kita.

Vėtra ir perkūniję padare 
daug bledes.

Pajavonys, Vilkaviszkio aps. 
Gegužes m. 30 d. Pajavonie- 

czius isztiko didele nelaime. 
Vakare apie saules laika paki
lo debesys isz pietų puses su 
dideliu perkūnija ir su juomi 
ėjo audra su ledais visztos 
kiauszinio didumo. Vieno kilo- g 
metro plote viską sumaisze su 
žeme drugius, dobilus ir vasa
rojų. Medžiai likoi be lapu/ 
taip kaip rudeni. Langus visus 
iszdauže su sziubais. Žmonos 
kuriuos užtiko laukuose, tapo 
kuone primuszti, taip kad kai 
kurie net serga.
tiktai Pajavonio valscziu. Sza-
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jos agentai suėmė 500 skriniu 
geros importavotos arielkos at
gabentos isz Europos.

Portsmouth, Va. — Asz-
tuoniolika darbininku likos su- 

eksplozijoi parako 
Suv. ValsUparako magazino.

* \\r:ii.z.,. n......z. n.. _
Swoyersville, 1 ikos 

užmusztas .Juozas Goryl, tėvas, 
penkių mažu vaiku su paežiu.

Scranton, Pa. — Keturi 
ulvezios in- 

kasiklas Gibbons
•1*1"

Toledo, Ohio. — Now York 
Central trūkis trenkė in t roką 
kuriame važiavo sugryžtanti 
piknikioriai ant Oak Harbor; 
12 jaunu žmonių likos sumalti 
ant szmoteliu.

Washington, I). C. — Kož- 
na menesi butlegeroi atgabena 
isz Europos po milijoną dėžių 
arielkos, 
valdžios agentu.

susivienys abi politikiszkos 
partijos.

New York. — Per tusivieiiy- 
jima Republikonu ir Demokra
tu, prohibicije greitai gautu in 
sprandą, teip kalba pirmsedis 
Charles S. Wood, susivienyji- 
mo draugavęs prieszais prohi- 

’roliaus sako jisai, jog 
neužilgio atsikratysime 
nuo tos pasiutėlės teip staigai, 
kaip jiji buvo 
sprando žmonių, 
ir su 
stengsis

bicije.
visai

žeistais

14 '.4zafto,
Wj Ikes-Barre, Pa.

Nelaiminga

Ryžosi vercziau ji
■>
r

*

nesislepe; 
pati pasidavė policijai ir pasi
sakė ji nuszovusi. Velionis bu
vo ‘>2 metu vyras, vienas kiek 
daugiau prasimokinusiu.

audra
)■

*

namai ant Cedar 
griuvo in 
Coal Co.

«K‘ rn

Szunu kankinimas.
Medžiai likoi be lapu/

t11 f

Ji Iii
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limis nieko nepakenke. Nuken- j

Sziauliai. — Per trumpa 
laika Sziauliuose buvo iszszau- 
dyta daug szunk. Dabar jau 
žmones gali vaikszczioti daug 
sąugiau negu pirma. Bet taą 
szaudymas yiy no szunies žu
dymas, tiktai jo kankinimas. 
Man teko matyti koletą szunu 
kurįe paszini tomis kojomis 
staugė ilga laika, kol neprisi-

Ir '.dabar žinau
viena žmogų, kuris gydo savo 
gerajam szunolhu 
kojas. KultUripgose szalyse pb- 
]leistai prižiūri, kad gyvuliai 
nobutu kankinami, oipas mus 
netik to nėra pildoma (nors 
“Gyvuliu globos draugija” 
yra iszleidusi atatinkama atsi- 
szaukima), bet ir kitiAns duo
dama pavyzdys, 
g’orai szuni nuszauti, kad jis

tu Julvte klvke.
mergaites lovelėje didelia juo
da kirmelia kuria užmusze. |; 
Matyt, kirmėlė inslinko per 
Įauga ir gavosi iii lovelia kūdi
kio idant suszilt prie szilto kū
no. ,

sako prie- laivai susimusze, 528 iszgial-Įjos kuri konszina visiems per

susiglaudžiusius

Neturi vyro, namo, ne jokio 
daikto.
“Kaip pasiklosi, 

teip iszsimiegosi ” i 

žodis, bet Mare Kaneckene, 10- 
21 Dewey Ave., in tai netikėjo. 
Ūžmirszo jiji dažiuret savo sa- 
mogonkosper ka iszpiszkejo in 
padanges, nuo ko užsidegė na
mas, sudegdamas lyg pamatu. 
Ugnagesiai pranesze apie tai 
palicijai kuri aresztavojo mo
teria ir turėjo užmokėt $100 
bausmes ir kasztus už dirbimą 
munszaines. Budžiui pasakė, 
buk josios vyras Petras pabėgo 
nuo josios dvi dienas adgal. vyru namo isz saldžiosios ke- 
‘MMbhr h nieko’ /kioturiui HkLH 
bėdalf nbpasrse kinta’’ ’ u^rugd-

Chicago. —

užmesta ant 
Iszmintingas 

sveiku protu žmogus, 
atnaujini ypatiszka 

laisvių ir paguodonia del tiesu,
iszgialbeti sklypą nuo visisz- 
kos prapulties ir demoralizaci-

beti, 4 užmuszti, daug sužeista, pavedima pasiūt iszkos prohibi- 
Pasažiennis ei jos,”

J Kad tai tiejei vadovai žipo- 
kitu p“11 susiprastu greitai ir vela 

" 1 “laisve” kuri 
likos už- Ižmonims nebuvo teip kenks-

New York. — 
laivas plaukontis isz Bostono 
iii ezionais susimusze su L___
laivu artimoje Jmlith Point. |su»rnžytu laja 
Keturi pasažieriai l___  _
muszti, daug sužeista o 528 isz- minga, kaip buvo priosz tai. 
gialbcti. Nelaime atsitiko nak-1 ANT PARDAVIMO 
ties laiko kada didesne dalis 
pasažieriu miegojo. Viena jau
namarte Mrs 
Brooklyno, kuri sugryžinejo su | sville, Pa. Apie dauginus infor

macijos keipkites ant adreso
- > 4 Mrs. Kvainauckas 
' 11 'E. Sunbury St.

(t.aug.12)

pasažieriai

Namas ir “bottling works”
Oscar Green isz I biznis, ant Sunbury St. Miner-

bottling works

Vai- Ledai sieke

likos užmuszta, kadalionos, 
nosis laivo pataiko in juju ka- Į ■
• . I / jiuta.

Tokio, Japonija.

paga 1 iszt y rinojima
artno mirtis.

kad bent 
nebeimtu, 
valdžia in

ar ne. R (Klos,
*

Ii:I
t

Karkovas, Rosi jo.
Bakmuto, kilo baisi ugnis vi
duriu lesti ir konia visas iszde- 
ge. Didelis vaistinis maisto ma
gazinas sudege. Vaiskus su pa- 
gialba-ugnagosiu dirbo per ko
los dienas stengdamiesi užge-

paszautas
Praejta meta Su vieny tosia 

Valstijosią ugnis padare bledes 
ant 508 milijonu doleriu. Pada
linant taja suma, tai ant dienos 
pripuola po 1,391,780, ant va
landos 57,990 doleriu o ant kož- 
nos minutes po 966 doleriu. — 
Tai matote, kiek tai ugnes pa
daro bledes, o daug galima bu
tu apsisa^got nuo tuju Ugnių, dar. galėtu parbėgti in savo

draugija

kaip reikia

syt ugni. Bledes padarytos ant jeigu tik atkreipi urnom atyda szoimininku namus ir pasakyti
Minersville, Pa. milijonu doleriu. k a darome. s 1 f JU jiems sudiev.

teje žmones norėtu, 
valdžia mokeseziu 
bet nežinia ar mus 
tai atsižvelgs 
vertėtu.

Banditai gyvuoje.
Birželio 9 d. 7 kilom, nuo Pa 

piles irgi užstotas vienas žmo 
gus ejes su kastuvu plytų dirb
ti, bet jokio turto pas ji nėra 
dus, paleista gyvas, 
kad policija viena toki bandi
tą suėmus ir pristaezius in akis 

kuris pripažinęs. 
Banditas pats prisipažinęs,kad 
jis ir Navicki nuszoves £(jd. 
Biržei io i pr i o i K u rszeu u a Mitą.* 
Jam mat Uvimteziai * bimoif^id 
kalinai.

Barvydui,

I

■

1
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Girdėti,
’I I
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Lenkiszkas konsuhs pajesz- 

ko Stanislovo T)ailydoM Amon- 
koniszko kareivio, kuris tar
navo Francijoi ir buvo gazuo
tu sugryždamas adgal in Suv. 
Vai. kur likos patalpytas in 
valdiszka ligonbutia. Jojo pa-

žinojo juju būda ir gyvenimu 
ir buvo pahaszus in 
i '
je savo gyvasties, o kada jam 

karsZta

ir buvo pahaszus in juos, bot 
nekarta buvo dideliam pitvoju- SPAZMAI

■'* uja,

tenais jau buvo per 
turėjo sklypą apleisti.

Vėliausiais valdžios cenzo
’ apskaitymais, Chicago dabar 

turi 2,939,605 gyventojus.

jeszko jo pati Zofijc Jeigu kas lveJntoju'.'

Vi
soj gi szaly yra 112,078,611 gy-

VERTE KAROLIS VAIRAS.
»■' * '.• * ■ 1 v ■’

apie ji žinotu tegul pranesža: 
General Polish Council^! 115 N. 
Robey St., Chicago.

na tūlodami pigu

Reliance marszkiniu korpo- 
raeije isz Illi no jaus kuri susi
deda isz $5,600,000 knpitolo 
naudojo daiigiauso kalininkus 
isz kalėjimu Oklahomos valsti
jos ant dirbimo marszkiniu, to
kiu bildu suezedindami milijo
nus doleriu
darbininku. Priesz toki naudo
jimą kalinlnku užprotestavojo 
gyventojai Oklahomos, nes tu
ri maitvt ir užlaikinot kalinin
kus o milijonieriszki fabrikan
tai isz to gausei pasinaudoję. 
Valsczius aplaiko tiktai po 60 
centu už t nzina marszkiniu k a 
kalininkai pasiuva arba po 5 
centus už vienus marszkinius, 
uždirbdami tokiu būdu praejta 
meta net $999,409.44. Visos 
darbininkiszkos organizacijos 
teipgi užprotestavojo prieszais 
naudojima kalininku prie to
kiu darbu, nes kiti darbininkai 
neturi-darbo arba turi dirbti 
konia už dvka.

Iszpanijoi, provincijoi Mur- 
zi, atsitiko baisi nelaime ku
rios priežaste’buvo pats tėvas 
savo szeimynos. Inžinierius Ro- 
veda ant geležinkelio, turintis 
paezia ir trejetą vaiku, susine- 
szc su kokia tai moteria apleis
damas savo szeimynelia, knri 
daugeli kartu turėjo kensti ba- 
da. Kada moteres maldavimai 
ir aszaros nieko nepagialbejo, 
inpnole in dideli nerimastį ir 
gailesti.

Ana diena Rovedicne pasi
ėmus visus vaikus, nuvedė ant 
geležinkelio *ant kurio josios 
vyras vare lokomotiva, nžriszo 
vaikams akis, o kada lokomoti
va prisiartino, nnstume po ra
tais visus ir pati szoko po 
juom. Keturios aukos likos su
maltos ant szmoteliu per loko
motiva, kuria vare tėvas tos 
nelaimingos szeimyneles. Tė
vas juos mate, bet jau buvo per 
vėlu sulaikyti plienini milžiną.

Nelaiminga motere buvo pa

S33

K. RĖKLAITIS

A

pasisodinau ‘&ivo kedeje. Po to 
paskambinau kad 

ateitu Prosperas, sukurtu ilg
ui, atnesztiųkiek vyno ir pa

pūgai bos.

vi cna pas ūriane, niūno motėmis 
buvojau senai mirusi. Parėjau 
in ęavo butą nušimines, pailsės 
ir puoliau in kode, 

'1 ■r1*’4 ' V ik a!1 i. ii

Taip jąu j pastebėjau kad 
mergina laike valgio turėjo 
pirsztine apt kaireses rankos.

Po pietų nuėjau maudynių 
parkan pasivaiks^ezioti. Kele
lis ėjo linkui mažos Auvergne- 

j se stot ies Chatel-Gny one, pa si - 
* slopu si ok prie didelio įiūgšzto

' -’7 t; FF 'V F* f t: J
vęrdanczįū žalti n in

mergai ha laike valgio turėjo
a * . . ■ « * * • Y’i '1 * . *

maudynių

4

ir puoliau in kode, negalėda
mas nieko galydti, negalėda
mas nei pasijudinti. Asz buvau

7 <

smarkiai j

numirėliusLaidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 
Turiu pagalbininke moterių. 

Prieinamos prekes.

sza uktu ko k j
— Prosperas inejo kambarin 

pažiurėjo in mano (lukteri, isz- 
sįžiojo, lyg isz iszgasties ar 
bąįmes, ir griuvo negyvas.

— Tai jisai buvo insilaužes 
in kapu voltą, apvogė mano

J

r

knpcziu drebanti pūkiną, so
pu liu indas, kentejime pasken-

stolius Chatel-Gnyone, pusi- 
. l^jALili jJl* . ' 1 k lu JLr I 'jhf 1JL. A jiiLM MMh X.

kabio, nuo kurio 'tekėjo daug
’ iszHiVer-

žnnozju giliu užgesuMU vul
kanu gelmių. Ten toliau; virs

516 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.

Telcponas No. 149

dūsi žrriogysta; mano siela buUotclio sveeziai palongvolįa 
rinkosi valgomajame kambary, 
prie stalu. Tarnai nesiskubino, 
kad ir vėliau ateinanti sveeziai

Vo tai. atdara žaizda.
— Mano senas tarnas Pros- 

pįras pagelbėjo man paguldyti 
pagelbėjo, taip

volUi,
niipjoYe jos pirszta ir 

jo užslėpti vagystes žymiu. Net 
karsto neužvože ir nepastume 
vieton, numanydamas kml asz 
jo niekados neiijarsiu, nes asz 
visiszkai juo pasitikėdavau.

— Taigi matai,

(lukteri, i 
parbėgo, palikes ja; jis negalė

rn

Julyte karste,nopasivelintu ir kad jiems pa^ ųnuįų išZgė^ŪSių kratū 

inaudjhink^i/

>
miestu paaugo 

taip 
Amerikoje yra 79

Vienuolika
100,000 gyventoju, 

kad dabar
miestai, turintys virsz 100,000 
gyventoju. Nekuriu betgi grei-

iki

tai auganeziu miestu skaiczius 
gyventoju dar tebera neapskai
tytas.

New Yorkas turi gyventoju 
jau virsz 6,000,000, o 
phia virsz 2,000,000, bot Clevo- 
landas dar n o pa siek e 1,000,000 
gyventoju. Betgi Detroitas, 
manoma, jau tni padare.

Dabar didžiausi 
miestai, paeiliui 
vra: New Yorkas 
Philadelphia,

gyventoju.

Pluladol-

-J

Amerikos 
savo didumu 

ChicrigO, 
Philadelphia, Detroit, Cleve
land, St. Louis, Baltimore, Bos
ton, Los Angeles, 
San Francisco, 
wnukee, Washington, Newark

New y.tivctnc, 
Visi jie turi virsz 

400,000 gyventoju.

Minneapolis, 
Cincinnati.

Pittsburgh, 
Buffalo, Mil-

Orleans

Medum ir pienu plaukenti 
Suvienyti Valštijei, ne visus 
žmonis apteikė dovana laimes 
ir užganadymo.

Suraszas parodo, buk praej- 
ta meta nubodo gyvenimas del 
12982 žmonių, kurie nesulauk
dami mirties, patys sau atome 
gyvastes, o tai isz visokiu prie- 
žaseziu.

Viena moterėlė atome sau 
gyvasti už tai, kad jai pastipo 
kanarka.

Penkiolikos metu kvailiuke 
pasiskandino, palikdama gro- 
matelia ant kurios buvo para- 

“Lai buna prakeikti vi
si vyrai.”

Josios drauge teipgi atome 
sau gyvasti kad jai tėvai nepa-

szyta:

atome

vėlino nesziOti naujausios ma
dos ilgas szlebės ir skrybėles.

Nestoka tuju žmohiszku ne
laimiu ir neužganadimo isz su

gyvenimo, kuide perima 
kožna žmogų.
vo

tiems nereiktu antru kartu nė-, 
szioti indu. Seni miiuiųinuMu, 
kuriu sezonas jau beyedę bai- 
gosi, dairosi ir kaska^žiurejo
in duris ar liepa regos koki nąu-

*

J. G. BOQDEN
322 W.Long Ave. DuBojs, Pa 

Lietuviezkas Bankięrius

lt'

sakąiit, nžtiuliuoti paskutiniuJrū virszhnėą kilo aiigsztyn iki 
tarpo kitu kalnu. ChatebGūyo- 
ne yra prie visos augsztū kalnu 
grand įjos.
Puy de Dome yra augszcziau- 

si isz visu virszuniu;
iiukSzcziausis 

cziurkuru

miegan. J is iriojo in mano kam
barį 'ir paklausė:

—• ?‘Ar nonų i
kiaJ

Ar ponui nieko nerei- ir Laivakorcziu Agentas
ja veidą.

Tai yra svarbiausi invairia*
• Ms ' * > J'« 1l «* w

nybe kurortu. 
pietų laiko kad gavus pi*b^os 
apžiūrėti naujuosius sveczius, 
kad sužinojus kas jie, ka daro, 
ka inislija. Mes visados norime smingu takeliu, 
susitikti su maloniais žmono
mis, pasidaryti nauju pažin
omu, gal ir kokia meiles sfera 
susidaryti. Szitokiame alku- 
niavimosį gyvenime nepažihs- 
tamieji turi kartais begalines 

Sukeliama žingei
dumas, simpatija gan greitai 
apsireiszkia, ir visos dienos ei
goje'jaueziama draugingumas.

Antipatijas jauczihme per 
savaitė, ir draugiszkumn. — 
per menesi; in žmones mes žiū
rime kitokiomis 
darni juos ir 
vandenų kurortuose. Ne karta, 
vienos valandos pasikalbėjimu 
vakare, po pietų, po medžiu 
pėrke, kur cziurlena sveikatos 
szaltinelis, randame 
augsztos inteligencijos ir pas
tebėtinu nuopelnu; gi už mcnc- 
sio-kito visai pamirsztame tuos 
naujus savo draugus kurie isz- 
pradžiu buvo mus taip sužavė
jo-

Czia taip, greieziau negu kur 
kitur, sudaroma ir pastovus 
bei rimti rysziai. Žmones mato 
vieni kitus kasdien; susipažin- 
sta labai greitai, ir ju jausmai 
nepraranda savo šviežumo il
gu ir neapribotu artimumu. 
Per ilgus metus mes atsimena
me tas meilias pirmąsias drau
gingumo valandas pirmuosius 
pasikalbėjimus, kur sielos pas
laptis atidengiama, 

žvilgsnius

Žmonęs lankia

Szitokiame alku-

Sancy

rcikszmes.

akimis maty- 
pažindami juos

žmonose

pastovus

Mieste Grand Rapids, Mich., 
mire žmogus pramintas 
“Home Made” Way, kuris 
nuolatos girdavosi, jog viską 
gali pats pasidaryti, iszski- 
riant valgymo. Tasai žmogus 
pasidirbo sau graba kuriaUie atidarinėjo

Rovoda staigai papaiko ir likos likos palaidotas — nuo 
pradėjo sirgti.

Way, kuris turėjo 69 metus, 
, czevery- 

kus, drapanas it net netikru s

likus gromatelia apraszydama 
apie vyro neteisingysta ir del 
ko papildo ta ji baisu darba.

žmogus
$ > WavJ *

kada

tuos pir
muosius žvilgsnius kuriais 
klausiama ir atsakoma in klau
simus apie paslaptingas mintis 
dar lupu neiszreiksztas; bran
ginamo atminti pirmųjų szir- 
dingu pasisveikinimu ir tu va
landų kuomet su pa’sigerėjimu 
atidarinejome savo szirdies 
slaptybes tiems

savasias paslap-

cziurkuras yra ' Y 
isz'viiiu augsztuju <vu. 
ir pantai yra visustaežiausias.

Vakaras buvo labai sziltas, 
vaiksztinejau sau uk- 

klausydamas 
muzikos griožusios 
szale parko.

Ir sztai pamaeziau ateinan- 
czius mano pusėn tęva su 'dūk
to. Nusilenkiau 
prastai koteliuose 
vyraę staiga sustojo 
re:

— Ar negalėtum, pone, pa
rodyti mums kur kokia dailia 
vieta pasivaikszcziojimui, kad 
butu rami ir nelabai stati. Ir 
atleiskite kad jus.užkalbinau.

parodyti 
jiems kelia in slėni kuriuo ma
žas upelis; slėnis buvo tarpe 
dvieju augsztu ir apaugusiu 
medžiais atskardžiu.

Jiedu mielai sutiko mano pa
sisiūlymą.

Ir mes, žinoma, 
kalbėti apie vandenų ypatybes.

— Ak, — tarė jisai, — mano 
duktė turi keista liga, kurios 
buveine nėra žinoma. Ji serga 
nesuprantamais nervu a t akais. 
Kartais gydytojai spėja kad 
ji turi szirdies liga; kita karta 
jie mano ja sergant kepenų li
ga. Sziandien gi jau sako kad 
tai esanti protejine liga užpuo
lanti ja visokiaropais budais 
ir paeinanti nuo viduriu, kaipo 
kūno vyriausiojo gaivintojo ir 
reguliatorio. 1 
ir sziton vieton 
Kas lieczia mane, 
kad tai nervai, 
Kaip ten nebūtu, 
dalykas.

ir asz

Kasine,

taip kaip pa
daroma; 
ir prataP

Asz pasisiūliau

pradėjome

Sztai del to tad 
atkeliavome. 

, asz manauasz
ne kas kita.
tai liūdnas

Atsiminiau tuos keistus jo
rankos judėjimus
siau jo:

— Bot ar visa tai 
tais paveldėta?

ir paklau-

kar-

savo
kas ir mums

uždarytas paikszu name, o ka
da pasveiks turės atsakyti už 
savo baistl darba ir pasielgimą, dirbo sau skrybėlės,

nes te-

kaip juo-

Daug skaitome apie Tibeto 
szali kuri randasi Azijoi, bet 
mažai apie ja žinome, 
naitinei gyventojai neinleidže 
41 svetimųjų velniu”
sius praminė, nes jeigu katram 
ir pasiseka in tenais insigaut, 
tai netenka galvos. Bet vienam 
Amerikonui pasiseko in tenais 
insigaut ir aptaszyti apie juju 
gyvenimą, o tuom žmogų yra 
Dr. William McGovern isz To
peka, Kan, Amerika. Jisai ra- 
szo:

Tibetas guli ant kalno 15,000 
pėdu augszczio, neturi malku, 

girriu ir mažai van
dens, oras yra 120 grodusu
augliu,

szalczio
. nuo kada užgema lyg smert, 

kas naudoje tabaka tam iszba- 
do akis, kožna motere turi ne
mažiau kaip po tris ir keturis 
vyrus, kožnas žmogus iszgere 
ant dienos nuo 50 lyg 200 puo
duku arbatos iszvirtos są drus
ka ir sviestu, moteres tepasi su

žmonis nesiprausė

dantig. Mažoje dirbtuvėje, ku-
rioje praleisdavo kas diena po 
dvileka valandų, dirbo per 23

I' A.. te M ' a A ' M .. Ii ‘ k m a.

metus, mokėjo jisai padirbti
A — ' .1' ’ f f ~ -

ir savo cigarus. — Grand Ra- 
pidse visi ji pažinojo isž navat- 
nb jojo budo ir pasirėdymo. 
Gyveno jisai malavodamas ap
garsinimus ant sztoru.

.... ..................... ........................... III !■

Nicola Pelegrini kasijerius 
banke Neapoliuje, Italijoj, pa
dare daug bledes del tojo ban
ko isz kurios nieko nepasinau
dojo. Už koki tai prasikaltima 
likos iszbartas per di rėk t ori už
koki tai apsileįdima prie dar-
bo. Nicola tuom labai užpyko 
užsidegdamas karszcziu atši-

Iszomias isz l^asos milijoną 
lirų, ^uplėsze ant szpidteliu ir 
inmete in pecziu. Už tai likos 
aresztavotas ir nubaustas ant 
asztuoniu metu iii kalėjimu ii’

mokėjimu už tai bankui.
Iszomias isz Ipisos milijoną

Ąsz tik pakraeziau galva.
“Ponas blogai daro”, 

dar sake: — “ponas pakenks 
savo sveikatai. Gal ponaš leisi, 
asz pagelbėsiu atsigl'ilti lo
von ?

,ps

pagelbesiu
- 7 * *
Asz atsakiau: 

mane viena!”
— Ir jis iszejo isz kambario, 

laiko taip 
Ak, koki tai buvo

i c Ne, palik

užgesusi
piktai

— Nežinau kiek.
prabėgo.
naktis! Buvo szalta. Ugnis ma
no kambaryje buvo jau senai 

Szaltas, ledinis žie
mos vejas, tikra, pūga,
ir su imiirtimu pute in langus.

— Kiek valandų taip prabė
go? Sztai asz buvau ežia vie
nas, be miego, bejiegis, sutrin- 

akim,
sudribusiu

tas, placziai iszplestom 
iszskestom kojom,

desperacijos 
Tik urnai suš

liurti varpe-

kunu, bejauslis, 
apimta dvasia.
kambejo didysis 
lis.

Paszokau kad

narna, 
kelinta

net kode 
sutratėjo. Garsus žvangus var
po balsas aplėkė visa 
Atsigryžau pažiūrėti
valanda. Buvo tiktai antra va
landa ryto. Kas gi galėjo atei
ti pas mane tokia 
da ?

vela valan-

t is.
Taigi szi vakara, kaip ir ki

tais vakarais, laukėme ar ne
pasirodys koks naujas veidas.

Pasirodo tiktai du, bet jie 
buvo labai ypatingi; 
vyras ir moteris — 
duktė. Jie
gar’o Poo tipus; ir betgi mate-

tai buvo 
tėvas ir 

primine man Ed-

si juose kažkas malonaus kar
tu ir kažkas nelaimingo.
žiurėjau in juos kaipo in liki- 

Vyras buvo labai 
kiek pri-

nėra
Ar tik ir ta- 

mistos paties nervai nėra kiek 
paliesti ligos?

Jisai ramiai atsake:
— Mano nervai ? Ak, ną-*— 

mano nervai visados buvo tvir 
iii 1

Ir po valandėlės pridėję:
— Ak tamista turi omenyje 

keistus mano Į 
mus kai bandau kū paimti, ar 
ne? Tas, matot, yra pasekme 
baisaus atsitikųūo koki esu tu
rėjos. Tik tamišta insivaiždink

0’
*

■ rankos judeji-

Tas, hiatėt, yra pasekme
. • i • • e' , '*-• ", « .

Asz° K

mo aukas.
augsztas ir laibas, 
kumpos, visai baltais plaukais, 
nors Veidas neatrodo senas; jo 
užsilaikyme ir visoje stovylojo

szita mano dūkto buvo gyva
palaidota! ? V

Asz tiktai išbariau, uAkV!
taip labai nustebau.

Jisai tese toliavi:
—t Sztai kas atsitiko. Labai

* 1"' - . : .. .

i

ji esant protestonu
aiszku. Julyte gan dažnai tu
rodavo szirdies ligos atąkbs. 
Mes visi tikęjome ja tūriui 
szirdies liga ir nžthi buvome

matėsi
Duktė, apie dvidcszimts ketu
rių ar penkių mėtų amžiaus, 
buvo nedidele, bet labai laiba 
ir iszbalusi. Kartais pasitaiko 
susitikti tokius žmonos, kurie 
atrodo perpilni kasdjeninib gy
venimo vargams pakelti, per- 
silpni vaikszczioti, 
gyventi. Ji bet gi buvo daili, 
skaiseziu dvasiniu dailumu. Ir prie jos szoho per dvi dienas ir 
ji valgė nepaprastai lotai, tūry-
i i .m w L, ,,’■■«• ‘v < t '4 • . / #

visi tikęjome ja turint

prisirengė prie kad ir blogiau
sių pasekmių. • < ■

— Viena diena ja inno^ę Vi

krutėti ir

dun visai užszajlusi/i, be gyvy-
1

Ąsz buvau.

bes. Ji pargriuvo be sąmones 
sodne

11 pargriuy 
--Gydytojas paliudijo kad

K ■ ’i . ■

ji jau nebėgta

tamistyte, 
kad mes esame kibai nelaimin
gi žmones.

Jisai nutilo.
Jau buvo naktis skleidusi 

savo szeszelius ant apleisto ir 
liūdno lenio; mane pagavo kaž
kokį paslaptinga, 
jutus greta szįtu keistu žmonių 
greta, tos merginos kuri sugry- 
žo isz kapu, ir to tėvo su jo 
spazmiszka ranka.

Negalėjau nieko 
del to ju atsitikimo. Tik murm- 
terejau:

— Koks baisus atsitikimas!
I ž valandėles gi pridėjau:
— Eikime vidun. Szalta pa

sidarė....

naktis

baime past-

pasakyti

PAJESZKOJIMAL
Pajeszkau Liudvika Bingela 

paeina isz Vilniaus Red., Gyu- 
to Kaimo, • Ratniczios Para., 
Merkines Valosi., Traku Ujez- 
do. Jeigu kas apie ji žino mel
džiu praneszt arba tegul patsai 
atsiszaukia.

Mr. Anthony Poniskis 
2824 Alter St.

Philadelphia, Pa.

v
MICHAEL V. WOLFE 

(VILKAITIS) 
336 E. Arlington St 

TAMAQUA, PA.
PARDUODA VISOKIUS NAMUS 
TAMAQUA, PA. TEIPGI ESMIŲ 

INSURANCE AGENTU.

W. TRASKAU3KA8 
PIRMUTINIS L1ETUV15ZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY.

►.............

1
Laidoja kunūa numiru«iu. Paaatndd 
automobilius del laidotuvių, krikaz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo Ir t.L 
520 W. Centre St. Mahano/ City Pa.

/J

CAPITAL STOCK $125,000 00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

i

— Ir varpelis suskambėjo 
antru kartu. Tarnai lie abejo
nes, bijojo eiti prie durų. Pa
siėmiau žvake ir greitai nuli
pau laiptais žemyn. Buvau be
ketinąs klausti: “Kas ežia!”

— Ir, susigėdęs savo silpnu
mo, atsklendžiau diiris^ Szirdis 
plake kuosmarkiausia. Buvaiu 
persigandęs. Atidariau duris ir 
tamsoje pamaeziau balta sto- 
vyla, staezia, lyg szmekla, ar 
dvasia.

— Užėmė man kvapu, nutir
pau isz baimes, vos galėdamas 
isztarti:

— “Kas — kas — kas tu?
— Balsas atsake man:
— “Tai asz, teveli!”
— Tai buvo mano duktė.
— Asz tikrai maniau kad ei

nu isz proto. Pasitraukiau at
gal. Vis traukiausi atgal, mo
suodamas su ranka, ljrg norė
damas nublokszti iii szali regė
jimą — tas rankos mosavimas, 
tas keistas spazmo gestas ir da
bar pasiliko mano rankoje.

— Nesibijok, teveli, 
tarė tas regėjimas, — 
buvau mirusi. Kaž kas bandė 
numauti maųo žiedus ir nupjo
vė man viena pirszta; kraujas 
pradėjo begtj, ir asz atgijau.”

— Ir isztikriiju pamaeziau 
jos kruvirfa ranka.

— Puoliau ant keliu pas
pringdamas nuo verksmo.

— Paskui, kiek atsipeikėjos, 
dar bot gi nesuprasdamas tos 
laimes kokia pasiekiau, nusi- 
vedžiau ja in savo kambarį ir

szmekla

savoPajeszkau savo draugo ir 
kaimyno Juozapa Stoskeliūną, 
paeinantis isz. 
mo, 
Krasdavos G mino, 
Red. Meldžiu atsiszaukt, arba 
žinantieji 
praneszt.

M. Anthon v Poni skis 
2824 Alter St., 
Philadelphia, Pa.

Vidugiriu Kai- 
Puncko Para., Seinų Aps., 

Suvalkų

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir Jut 
turėtumėt reikalu .su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

Kas —~~
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apie- ji malonėkit .
H. BALL, Prezidentai.
Geo. W. BARLOW, Vice-Prei.
Jos. E: FERGUSON/ Katerina.

I

I,
1

"*R.
f

Ant. J. Sakalauskas 
L1ETUVISZKAS CRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJASarba 
Esu

Pajeszkau 
naszles del apsivedimo. 
vaikinas 31 metu senumo, tu
riu gera užsiėmimą. Merginos 
ir naszles gali atsiszaukt nuo 
20 metu iki .30 metu 
Geistina kad
valkieties. Atsakvma ♦ 
visoms.

Mr. John Puskunigis 
, 78 Elmwood Ave. 

Lockport, ?

merginos

senumo.
atsiszauktu Su

duosiu

A

<■ 1 m'
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Laidoja kunus Numirėlio para! Nau
jausia mada. Pigi preke. Taipgi 

; pristato automobiliui visokiam! 
reikalams. y *

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to- 

L Y. del jeigu pirkaite POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju- 

------  mis pigiau geriaus parduoti negu kiti.
333-335 W. Centre St., Mahanoy City

$

ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

“ORBITA”
“ORCA”

I

“ORDUNA”
I

j Tie laivai yra nauji ir moder- ■ 
niszki visame. Geriausi del jutu ■ 

i keliones, žinomi del gero patar
navimo ir vigados visame. Geras 
ir užtektino valgio paduodamas j 
ant baltai uždengtu stalu. Szei- 
minios, moteres ir vaikai gauna !

* specials patarnavime.
i snvAT irirr flrrvsw

“OHIO”

L

Daktaras Juozas J. Austrą 
lietuvis.

i Bwnuls daktaras kartamaMfa 1 
Gydo visokias ligas.

Priima ligonius iki 10 valanda ryte.
12 Iki 2 popiet • Iki 2 vakaro.
,210 N. Main St Shenandoah i

I

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY, 

9B Broadway, Tl _
arba pas ▼ietlnlua agentus.

ATSIUSK TIK $1.60
O gausi užtektinai salyklo ir apyniu 

, . _ 7 del 15 galionu geriausio
Mew Tert.

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 svieto 
randasi, gražiai sudėtos in dėžutės su 
lietuviszkais nurodymais kokios yra 
žoles nuo kokios ligos ir kaip anuos 
vartuoti. Teipgi mes turime sutaisė 
tam tyczia žoles nuo visokiu ligų, 
kaipo tai nuo iszgasties, nuomariaus, 
sz. vito szokio, galvos ir sprando 
skaudėjimo, ausyse ir galvoje ūžimo, 
nuobemieje suklajojimo ir visokios 
nervu suirutes, nuo rumatizmo, strė
nų skaudėjitfao, kosulio, kokliušo, 
dusulio, kokliuszo, džiovos, patrūkimo 
viduriu nedirbimo ir ju užkietėjimo, 
nuo szlapinimosi lovoje ir t.t. Teipgi 
geriausiu sutaisimu turime del mote
rų nuo visokiu moteriszkiu nusilpnė
jimu, monetiniu nesmagumu ir t.t. 
Geriausios palanges trojonkos 60c. su 
prisiuntimu. Gromatoms popieros su 
kviėtkomis, drukuotos tuzinas 75c. 
Atsiusk 10c. o gausi visokiu žolių ir 
knygų katalogą. Reikalaujam agentu 
visuose aplinkinėse.

M. ŽUI^AITIS, , 
451 Hudson Ave,* ? V

NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS
ARBA ISZGULDYMAS SAPNU

Su 283 Naujais Paveikslais.
160 Puslapiu.

8 coliu ilgio, 5į4 col. ploczio
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Pagorintas ir padaugintas 
iszleidimas. Sudėtas per se
novės ir szos gadynes astro
logus ir isztrauktas isz viso
kiu senraszoziu. Iszguldantį 
kiekviena sapną, įr kas atei
toje stosis. Šą priedu plane
tų ir visokiu burtu. :: ::

Knyga puikiai drueziai 
apdaryta kietais audeklineis 
apdarais.

• - ... - -

turn begalėdama pa.judinti ran
ku. ' " ‘ : lv-

. Tu r būti ji. ir turėjo atvykti
; '■ . •W i _ .in

SAPNORIUSguldžiau ja ir karsta, nulydė
jau in kapines ir padėjau mu
sų szomyhos kapo aklepe. Tai

‘ f # i ■ . "J - f f 1 ■ a ■-

p1
-Į »■ ■

! ■ J *

„ i

'• J /

o v'4

'■'A;'

Oi
■: >

M A/. /Mužmokėjimą pen k i u tųkstan- 
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Jeigu būtu juos pavogias ir
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Miiczionai pasigydyti pHfe van- yra )5acziame Loraino vidury
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Jiedu sėdėjo prieszais mane, puoszta savo auskarais, bran
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sviestu idant būtu patogesnes, 
sklypas kuriame kožnas ket
virtai vyrės yra kunigtl 6 klio- 
sztoriu randasi tūkstahczėi, no- 
kuri uosia randasi hėt po 10,000 
zokoninku kurio fahkėi užklu- 
pa ant žmonių atimdami jiems 
viską ka turi ir t.t.

Dr. McGovern tik tokiu bil
du in tenais insigavo,

I

ui-

‘ <hi in tenais insigavo, nes mo-
, kej°

V' ffl *
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ežiu lirų bausmę;
denu. — Norėjau kad ji butu pa 1

prisisavinias safy tai gal nolųi-
tu aplaikįąs tokios bausmes. 
Už sunaikinimą vaistiniu pini-
gu, kožnam sklype baudže siv 
riai.

—♦

SKAITYKITE SAULE
c»t, i . f t * w; i< * * ■' u . ■ .
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i w ■S'J. Mžolėtais ir žiedais, — vis tai 
buvo dovanomis ^kurias ųfez 

nervingas. Kas kartais kai jis pūts jai buvau davės; taip jaii

kitoje stalo pusėje. Tuojau pa
stebėjau kad tėvas buvo labai - M. _ * » . * a • k

norėjo ka nors pasiekti, jo ran
ka padalydavo toki? keista zag- 
zaga. Tasai jo rankos judėji
mas taip erzino mane khd tu-

1

re jau nu^igryžti in szali.

norėjau kad ji butu parėdyta 
pirmąją savo balino jupa.

— Gali sau tamista. atsivaiz- 
duoti kaip asz jaųczįausi su- 
gryžes namon. Ji buvo vienu

1 1 i”''11 •*1
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PREKE $1.50 I
W. D. Boczkauskaa - Co.,

Mahanoy City, Pa.
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PaveikslėlisT 

isz Trans- 
vaeiines 
Kares.
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tuom labinus padidinęs sopuliAplink, kaip tik akys užma
to, matyti tesentysi begaline jo szirdyje, todėl ne joje jis in 
smiltino tyruma arba 
piesku
krantas uolinis,
akmenio ejle kalnu,
volei tyruma vietomis paaugu-

tcsentvsi
jo sudrebėjusi 

suspaudže drnezei karabinu, o 
per suspaustus dantis iszsiver- 
že isz lupu žodis keiksmo ir 
duoda prisakymą savo isztiki- 

, idant pasisku- 
Įbintu, o tas paklusnus nesza sa
vo poną visas susziles, bet sku
bina kiek gali.

Aplink isz visu szaliu rodosi 
juodu debesiu ant 

sklytymo dangaus apreiszkenti 
Isz rytu ir vakaru; isz 

žiemiu ir pietų, arba isz visu 
keturiu szaliu k via su dideliu 
smarkumu augsztyn, rodos bu- 

ugniniu tent skubindamiesi ięlant vei- 
karszcziu uolu atgarsis atsiimi- kiau susiliet in viena milžinisz- 
szc ir atsikartodamas aidais Į ka aptementi ciela

I su.

t > ezion
“mares
būtent

tęsęsi nuogo
už kuriu

ten, tik ranka
velei

si nudžiovusi maža žole ir velei Imam draugui, 
nuogos uolos inkaitintos 
les spinduleis.

Visur vieszpatauje malszu 
mas ir tykumą;

san-
vo poną visas susziles, bot sku-

neiszgirsi nei 
paukszczio, nei žvėries balso, kamuolei 
viskas rodos lyg iszmire, nes 
maž kas ezion ir gyvena, 'fame audra, 
davėsi girdėt atgarsis arkliniu 
kanopų ir sudundejimas uoli
nes žemes.

X lio

iszmire,

puczenczin

ir atsikartodamas 
pasklydo po ciela pustyne.

Ant virszukalnio uolinio kal
no pasirodė raitelis, vienatinis.

Rankoje laikt^ lųiprovinta 
karabinu, prakaitu apszlaksty- 
ta jo veidą šlepe nuo saules 
spinduliu dideli brylei bau- lio kuris 
riszkos skrvbeles.

Sulaikė ant valandėlės arkli 
ir apsižvelgė aplink, ant apja- 
kinejenezei giedro dangaus da
žo aiszkei iszsirvže 
raitelio ir arklio.

Neilgas buvo pasilsis. Raite
lis paleido kamanas isz rankos 
o arklis pradėjo atsargiu nusi- 
leidineti'žemyn in kltfrd iii kur 
mete smarku žvilgterėjimą rai
telis.

Afriko kalnu dricžle szypda- 
ina iszbego isz po kojų arklio, 
kaimine antclopu (laukines ož
kos) mėtėsi pasispardydamos 
in kloni, persigandusius 
lio. , ..

ženge pirmyn
st yrio-

dangų debe-

pavai ksl a s

ra i te-•

Arklis d rasei 
aplenkdamas asztrius 
jenezius akmenis, perszokine- 
damas per perskylimus akmens 
uolinio kalno ir žingsni prisku
bina. *

Raitelis suvis ant nieko ne
paiso skubina pirmyn. Skubina 
jis su telegramais — veža svar
bos ir reikalingas labai popie
ras nuo generolo Botho pas va
da Dėvėta.

Pagalinus nujojės 
prijojo upeli.
suvis, bet krantai augszti, 
linei ir status.
apie tai, kad nujot, 
kaip gautis ant anos szalies

« * *1 *
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Permainos Natūraliza
cijas Procedūroj.

Pirmutine Praszymo Forma. 
Yrą dabar liktai viena pirmu
tine forma piisząnt naturąliza- 
eijos: 
vartojama 
kantas atvažiavo 
Birželio?29 d.,'1906 i n ’ t.i> 4 i ik * ’ 1 n

No. 2214. Ta turi būti 
ar apli-nežiūrint

pųTU ar po
Kada
1 f M /

* m. Kada
,i» d ■ ■ * # « T ■ ' ' i # I # 1 / I

upįikantas pasirengęs priduoti ; 
natūralizacijos praszyma, ji$ į 
turi l^ręiptis pas lęiamo rasz- 
ti,nin^a arba, pąs nąturalizaci- 
jos egzaminuotojo jo distrikte 
kad gavus pirnpitine forma.

i < O' " jp' # ' i

natūralizacijos
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kuri nesenei aplaiko Chieagos žvėriu
ko ja s kaip 

kaip pradeda

Szis žvėris yra žinomas kaipo “giedantis szuo” 
ežius isz aplinkines Amazono upes isz Brazilijos. Tasai muzikaliszkas szuo turi 
antis, snuki kaip ėdikas skruzdelių ir trumpas ausis panaszes in žiurkes, o 
giedoti, tai jojo balsas panaszus in paukszti.

Arklis visa szuole pasileido 
nuo kalno ir iresi. kaip tik in
kai) i na pirmyn.

Reikia perbristi upeli pakol 
užstos audra, pavėlinti ne ga
lima nes po tam butu blogai.

Po velniu! tai kulkos duz-

prisilenkė prie

I )evetas

Kopija jam bus greitai prisiu- 
(nera reikalo aplikantui 

atsilikti nuo darbo, kad pa
ežiam nuėjus, ir nėra, reikalo 
turėti liuęliąinku). Kada apli
kantas iszpį|d,o pirmutine for
ma. jis turi pridėti intencijos 
pareiszkima ir 
nusiusti natūralizacijos 
rninuotojui kurio 
pažymėtas ant pirmutines for
mos. Nėra reikalo paežiam for
ma nuneszti natūralizacijos eg- 
zam i i motoj ui. Nusiųsk 
lauk kol busi paszauktas.

Atvažiavimo

s(a. 4

abi popieras 
egza- 

antraszas

..........  ' . v '• ,P ' f * f r ’ 
SzirdeloR, kiloki laikai nžejtia

Jog už mergina užmokėti, 
pareina, 

Po kelis desetkus doleriu 
Ant visokiu daigiu ir ap

rėdai u.
Jeigu jaunikis be dorybių 

neduoda.
Tai jau didele gęda, 

Szia gadynia pirkinėti paezia, 
Tai negirdėta, ajbąęzia. 
Susipranta pats vyras, 
Jeigu yra politicznaa, 

Savo mylema pagal iszgale 
apredis, 

Ka reike suprovis.
Kad man daugiau to nebutu, 

Ne viena pinigu neprašytu

>

varvda- 
aba- 

tu, kurie

motoras, tukstanezeis
mi jais su vaikais iii savo
žus; taigi vienas isz
naikina viską ju tėvynėje, gu-, 
je žmonije isz po locnos pasto
ges.

Kas-gi ne

Bauras viena ranka uusitvėrės 
uodegos arklio, kita pagriebė 
per Imsią skenstanti savo nevi
doną ir plauke paskui arkli, 
kuris įszvydes po valandėlei 
nuolaidesni krauta ir pajautęs 
žeme po kojom dreba nuo pasi
stengimo kabindamasis savo 
plieninėms kanopoms ant kran
to ir žvengdamas isz džiaugs
mo, rodos būtent sako savo 
gaspadoriui atsivejzilamas ant 
jo kad jau iszsigialbejo.
, Tolinus pirmyn arkleli mano, 
gelbėk mus, trauk

isz kur į atsako jam Bauras.
puolinėjo sznvei. Dovanai! nie- | 

per tris žingsnius

ja ir

A tyažiav imo Cert i fikatas. 
Jei reikalaujainas atvažiavimo 
certifikąjas, galima gauti nuo 
natūralizacijos egzaininuotojo, 
jam gavus tavo pirmutine for
ma.

Pirmutinis Aplikanto ir Liu
dininku Egzaminavimas.
vus ;

duos jamtatkęr- 
szinti už tais skriaudas visas 
bent tam kuri turi savo rauko- 
se?'

Bauras dreba visu kunu. 
Duszioje jo atsibnna baisi ko
va, dvi prieszingos sau jaustos 

Jau 
dr(‘banczes,

t vert gulinti ir mesti in vande
ni, kada szviesns žaibas apja- 
kinantis blygstelejo ir griaus
mas trenksmingas puoli* szale 
jtl.

tarė Bauras, puldamas ant ke
liu szale gnlinezio savo nevido
no ir muszasi in krutinia dru- 
ezei, kalbėdamas: Dieve susi
milk ant manes!

Susidrutinias tais žodžiais 
pasikėlė, m i si y s apie kriksz- 
czioniszkas priedermes iszblaį-

visu

Ba kaip da dažinpsiu, 
Tai kaili iszkocziosiu.

»

ii
Kur ten Ohajuja, 

A’ienoje apygardoja
. Ga- 

, , ii 4

atvažiavimo certifikata — 
jei jis reikalaujamas — ir kada 
natūralizacijos egzaminuotojas 
gerai peržiūri pirmutine for
ma. kuria aplikantas prisiuntė, 
aplikantui bus praneszama 
kad teiti su dviem liudininkais 
pas natūralizacijos egzaminuo-. 
toja. Szis pirmutinis aplikanto 
ir jo liudininku egzaminavi
mas atsitinka, pirm pasiraszy- 
mo ir praszymo pridavimo, o 
ne paskui, kaip kad pirmiau! 
buvo. Szi permaina procedūroj 
buvo priimta kad natūralizaci
jos egzaminuotojas galėtu bū
ti tikras, kad aplikanto popie- 
ros ir tinkamam stovy.pirm 
pridavimo. Tekino budu apli
kantas iszvengia daug keblu
mu ir iszkascziu kuriuos butu 
turėjęs pakelti, jei kokia nors 
klaida atsirastu jo popierose

* _ - r JT1*! t >. f ‘
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Teip bobeles nuo namines 
siunta,

Jog kaip kudykis gpirgsta 
nejunta.

^0!

■ Labinus 
sprando arklio.

— Skubinkis žirgeli, pirmyn, 
skubinkis, generolas
turi aplaikyti telegramos...

Gulėdamas ant sprando žir
go Bauras dairosi in visas sza
lis, geisdamas patirti

kovoje... 
rankas

isztrauke savo 
idant nu-d rnozeisuniurnėjo 

Bauras pats in save — baisi 
viesulą atguje....

Paplojo glamonėj per suszi- 
lusi szlapia sprandu savo ark- 

rodos dekavodamas 
už lai savo ponui žvenge links
mai su džiaugsmu ir pasisteng
damas nesza ji pirmyn, rodos 
pats jau žinodamas kur reikia 
ji nnneszt ir kad koveikiause 
stot ant vietos. >

Saule paliovė kaitinus ngni- 
neis spinduleis žeme ir pasislė
pė po debeseis. Toli ant krasz- 
to dangaus žaibas perk irto juo
dus debesius ir sugriovė kaip 
tai liūdnai, o storas baratinis 

po kelis syk 
suma isz vt ame 

su garu szutinaneziu.
Įirisilcnke 

sprando arklio, o iszmanus ark- 
ženklina. Kas 

perszokineje 
augsztos žoles, kas 

kart smarkiau musza patkavo- 
mis in akmenis ir skubina pir- 
mvn.

Sumargintas putomis pra
kaito prunksztantis nuo nuil
simo kabinasi ant virszukalnio 
uolinio vieno isz vielos cjles 
kalno, dreba jo kojos nuo pasi
stengimo isz visu pajėgu, o 
szmotai baltu putu nupuoline- 
je nuo jo szonn.

— Sustok žirge mano!
Treezin kartu, 

virszukalnio, sulaikineje raite
lis savo isztikima arkli, apim
ti ne je akimis

Szlcktai!
I >a t s i

balsas griausmo 
atsikartojo ore

Raitelis prie

lis žino ka tas 
skubia u

kupst us
kart

užjojus ant

kur aplink per tris žingsnius 
tolo negali matyti: viesulą mai- 
szo su oru žemes ir užtemdo 
svietą.

Pirmyn žifgeli pirmyn!
Arklis numano ir 

isz visu pajėgu.
Velei ntiduzge kulka; 

ras pajautė karszti petije.
— Per tirti! vos ne instrigo, 

na, nuėjo sau tai nieko.
Bauras nepaiso ant savo žai- 

dulio, kuri' padaro • kulka už- 
dreskus kurni, o yrėsi pirmyn. 
Jau girdi dabar beldimą ark
liniu kanopų vejeneziu ji Ang
lu raitu, vielas pulkas, rėkda
mi :

— Sustok Bauriszkas szunie!
Sustok prakeiktas kales sū

nau !...
Kulkos szvilpe p r 

tas Bauro ausis...
— Pirmyn arkleli mano, pir

myn, aeziu Dievu jau brasta!...

Putuojenczios vilnys daužo
si in drebanezias kojas arklio 
kuris apjakintas smiltino vie
sulą ženge atsargei in vandeni.

žemes

st engesi

Kau

Jau ant kranto!
Ir ezion plauke upeleis van

duo nuo lietaus, bet jau vienok 
arklis, Bauras ir Anglikas ant 
kranto ir nesibaimina prigeri 
mu.

Anglikas guli ant žemes ne- 
pasijudinanezei, buk bo gyvas
ties.' Bauras prie szviesos žaibo 

iszgelbetame
visiszkai karei\ i. Bi> abejones

ne

Vieszpats prakalbėjo —

< ) suginus-

bus

iszv vdo jauna

da gal gyvena 
iszgelbejo.

ant tuszczio

" Palikti todėl ji ezionais ne-' 
galima, lietus užlies ji gulinti. 
Gal tai tas pats kareivis, kuris 
paleido kulka 
užgavo jo poli .’ O kad ir ne jis
szove, bet kiekvienam karte vi
josi Baura ir pasirengęs buvo 
užmuszti ji! Niekas ue perszka- 
dis Baurui inmesti ji atgal in 
lipia.

Teip, tai

in Baura kuri

nevidonas, pleszi- 
kas kankintojas, kuris degina 
Baiiriszkus namus, žadina 

kankinažmones
namus 1

i sznie kinoje

-•■vi;

$
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vino jo apdegusi veidą, ant ku
rio blizga dabar jau ramumas 
ir prieteliszkurnas.

nuo

in kluoni 
Vandens mažai

uo- 
Nei pamislinti

negalima,
J 

kaip persigant per ji? Jeszkot tyrumos, aprinkdamas kelia to- 
brastos — nėra laiko. Kožna 
valandėlė yra baisei brangi nes 
ant jos gal kybo gyvastis (lan
gelio žmonių o ir laisve Trans- 
vaeliaus!

— Hop, žirgeli mano!
Arklis iszsitiese, ir jau rai

telis riseziuoje smiltino tyruma 
dulkindamas ir palikdamas 
paskui save 
smilcziu.

Veidas jaunikaiezio raitelio 
užsiniauko kokioms tai nesma
gioms inisleinis; akys jo ne
linksmai žvelgė in maža debe
sėli isz užkalnio iszplaukenti, 

augsztyn, 
durnu. Tai ne isz kamino namo 
bauriszko rūksta tie durnai, ne smilcziu ir netrukus musze in

ant

laiko.

ir 
debesius karsztu

ar pasikelinejenti

plota smiltinos

lesni nuo ežia. Mato velei upeli, 
daug didesni ir sriaunesni, bet 
mato brasta, bus galima per
bristi! Matyti aplink tai ezion 
tai ten isz užkalnu ant kuriu 
rodos guli juodi debesei, ka
muolius baltu (lomu atsižyme- 
jenezius aiszkei ant. juodumo 
debesiu; vis tai dega triobos jo 
tautiecziu Bauru, bet nevidonu 
niekur ne matyt, sunaikino 
prasiszalino in kur tolinus.

Tame iszt ikro smarkus vejas 
kaip paprastinai nriesz audra, 
kuris aproiszke grasinanti, ar-kuris aproiszke grasinanti 
ba užejnanti dideli lietu; vie
sulu vare drauge su savim in 
kalnus per tyruma debesiusper

vilioję jie alkano raitelio, jog akis raiteliui ir arkliui, ne tik 
ten ras pasilsi ir susidrutinima 
— tai durnai rūkstanti isz de
gėsiu sudegintos fanuos bau- 
riszkos per nelabus anglus, nie
ko ten pannksminanczio ne 
ras raitelis, žino jąu jog vienos

apjakindama ir užtemdama bet 
ir skaudžei kapodama žvirgž
dais.

latrystes ir pil^tądarystes nela-

Ant'nnoęa^ikąlojg^ki^
bu Ųiktadariu anglu persistatis

— Nieko tas! Kulkos ku
rios szvilpe pro ausis broliu 
skausmingiau kapoje, jaigu už
gauna.'

— Tolinus žirgeli, prie bras-
* 1

1

Žaibai pleszo juoda sklytima 
dangaus, griausmas nepaliauje 
griovius rodos būtent kamuolu 
sznvei laike didžiausios musz- 
tynes ir
lietus buk isz viedro ir sriovos 
vandens, puolanczios isz debe
siu užtemo viską, reikėjo pasi
duoti ant pajėgu ir instinkto 
(pajautimu) arklio.

— Pirmyn žirgeli mano!
Vanduo kas kart gilesnis. 

Arklis kerpa ausimis ir pakeli
nėje augsztyn galva.

Urnai drumstas vanduo per-

pagalinus pasiliejo

sįlieje per nugara arklio apse-

Raitelis nuszoko nuo arklio 
if į r ’ v t i • ’

yadzes kamanų paėmė in dan
tis ir stipriom rankom skyrė in 
szalis pufuojenezes ir užanc^es

mins lyg pažastų raiteli.

t is ir stipriom rankom skyrė i
e 31 ; ifi/

vilnis plaukdamas szale arklio.
r.pe invales plati, bet jau noto- 

, vienok statąUč 
nes

li krasz(o, 
augszto

vienok 
kranto uolinio, 

vanduo toli nunosze juodu nuo 
brastos.

Staiga i davėsi girdėt vandę-
nije tarp uženeziu vilipu trupi-/ 
pas szauksmas “help*’’ — gel
bėti, sza’uko kas-žin kas Ang- «♦ • ■ « • ’ I ' ‘ S ’ k ‘ W

gel-

liszkai.
Prie sužaibavimo žaibas tru

puti apszviete pavirszine van
dens ir Bauras nužvelgė raudo-
na rankovių su iszkelta ranka 
skenstanti Angliszka kareivi.

Isz^nąijiys arklis nužvelgęs 
statu krauta plauko pakrasz- 
ę^ią je^^dan^s puoląidesnip;
statu krąnta plauko pąkrasz-
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Gere kaip siiejna, 
Per ka ir kūdikis isz svieto 

iszejna, 
Tokios bobos kiaulių neat

stoja,
Ba kiaule savo vaikus daboja, 

Norints keletą turi, 
Bet visas gerai prižiūri.

O tu netikus boba, 
Girtuokle nelaba, 

Gal netrukus gala gausi, 
Kaip girtuokliauti nepaliausi.

• • •

Dvi mergicos i u vaikina insL 
mylėjo,

Bet su abiems paeziotis ne
galėjo,

Na ir viena davė 150 dol. at* 
stampnos,

Del merginos kitos. 
Kada vaikinas apie tai daži« 

nojo, 
Abidvi mylėti atsižadėjo, 
Puikei padare vaikinas,

Teip, kaip kitados SalamonaSd
* * A iM

In Skulkina mergina atvyko^

<4

Jauslei pakele nuo žemes 
Anglika ima ji in savo glebi ir 
nesza ant savo ranku kaip kū
diki; genis arklis seka paskui.

Niekur vienok ne matyti 
Bauriszko kiemo, kur buvo, tai 
ten tik pamatu, sutrupėją nuo 
ugnies, akmenai stovi ir guli 
juodi degesei, kuriuos užliejo 
liet us.

Bet iszvvdo netoli kafriszka 
grinczele. Nesza in ten savo 
naszta.

In ketverti
Anglikas guli kafriszkoje grin- 
czeleje.

Lietus, kokis (ik Afrike gali 
būti liaujesi lietis. Oras atvėso 
ir smagus. Bauras yrėsi per 
smiltinia tyrunia, kuri dabar 
ne dulksta; arklis su naujoms 
pajėgoms stengėsi koveįkiausę 
dasiekti mieri Icelipnes; bauras 
jauezia szirdyje smagumą ir 
džiaugsimi isz savo padarytos 
labdarystes, jog ne nusidėjo 
priesz Dieva, linksmas skubina 
iszpddyti dabar savo privalu
mą del labo savo tėvynės ir 
tautos.

— Skubinkis dabar žirgeli 
mano pasilsėjus. Tiesiog pas 
vada Dėvėta!

po praszymo pridavimo, irJAm 
reiktu isznaujo viskas daryti.
Pasirąszymas ir Praazymo Pri-

pcrojusdavimas. Laimingai
pirmus egzaminavimus, apli
kantas ir jo du liudininkai na
tūralizacijos
siuneziami pas Teismo raszti-

Rasztininkas iszpildo

egzaminuotojo i

Nesza

adynos vėliaus

yrėsi per

pinką. Rasztininkas iszpildo 
aplikanto natūralizacijos pra
szyma, ir priduoda ji, aplikan- 
tui po juo pasiraszius, ir jo 
dviem liudininkams patvirti
nus.

Su lyg szios naujos procedū
ros, atliekama dvi transakcijos 
vienu syk, pirmutinis egzami
navimas ir praszymo pridavi
lnas. Apykantas ir jo liudinin
kai iszvengia keblumu ir isz- 
kaseziu kuriuos pakeltu du syk 
važiuodami, kaip kad buvo da
roma senoj procedūroj.

—Foi eiga Laafuase Infor. Service.

Arba da kas atsitiko,

Bertaini alaus užfundino, 
Na ir vaikina prisisavino.

Ant užsaku davė, 
Veselka padare, 

Bet nežinau ar toji atsibuvo^ 
Ar viskas pražuvo.

Dzeržes nekurtos bobeles, 
Papratia prie guzeles, *

*>
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jog

savo

4
Asz ir ant baluko nulapsejau, 

Geiys laikus ten turėjau. 
Muzikantai rėžo bo galu.
O oze szirdeles nesza su 4*- 

nerkemąlifc
O buvo tai puiki besieda, 

Tegul vilkai suėda. .
Mat garnis dovaneliu atnesze, 

sveeziu suprasze, 
Ir vyru, 

Ir morgu, 
Gere ir ulavojo, 

Kol nesus i d ado jo;
Tai bent balukas, . 

Nepadaris bile kas. 
• • e

Daug žinau tokiu moterių, 
Ka vagia daigtus isz sztoru, 

Nuejna ka nėra dereti, 
O žiuri kad ka nugriebti, 

O ka jau nuo farmeriū, 
Tai prisivagia invales obuoliu. 

Vagia nuo buezeriu, 
Aragia ir nuo sztorninku, 

Ir tai vagia ceikius. 
Visokius niekus.

'T *1 ' I 1 jJ T J ■

O kada vagiant suseka, 
Ir uždaro in lakupa, 

Bet tokios gėdos neturi, 
Kaip paloidže vela žiuri,

Valgiu Gaminimas

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti asla knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapių 
didelio formato. Drūtais -

Tai daug
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KVIĘCZIU IR KORNU
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KARALIUS.
Paveikslas parodo Artliura 

W. Cutten isz Chicagos, ku
ris greitu laiku pralobo, už
dirbdamas keliolika milijonu 
lengvu budu ir sziadieu yra ap- 

Kviecziu ir korąu 
turėdamas 

szi mot ruge- 
, su-

ir kvieczius

Jisai 
jog

szauktas 
karalius.
pei jautimą,
pjutę Amerike bus menka 
pirkinėjo kornus
pigęi o kada įtaigai grudai pa
brango uždirbo du milijonus 
doleriu in kėlės valandas už 
kornus iy konią tjek uždirbo.
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tint riebaluotų motū'lū, 
but Inai, „reikutingan link,

rijk|X|n| Pat. Ofise.

Trynimas Vi*«d»a Suteikia Paltui viBimlį!
NcntsldOkit i ./ / ‘ * **"

kuomet Jptns būtinai reikalingus
Ncatsidftkit

inentua 1

audęklineis apdarais. Pre
ke tiktai . , . . $1.50 

W? p. BOCZKOWSK1-CO. 
MAHANOY CITY, PA.
v į t T’l i> n* * ■ ■

V'!i

Ircff. s. v. /i

V

visuomet buvo i
b* - 

vlmiomctbuvop»RU(iin<i|rj’'duole. 
iniikiaiiBis Ir liibhuMd |>at|kOtinaB lini- 5
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mentas, \okj tik iiIiiIkrI nuplikti. 
ŠIJrA tikrus*8, jai neturi IŠKABO, vale- 
ba Zcnkllo. * < .
J o F. AD. RICHTER A CO.
104-1H So- 4th S»., Iroitfyn.

1 , Įo t.,t
___ N. Y.
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DA TURIME SZIMTUS PUIKIU 
SIENINIŲ KALENDORIŲ.

t —» «* !■> I M .

Da turimo kelis šeimtus Sieniniu ‘ 
Kalendorių (Keturi Kalendorei ejna 
in setu) ant szio meto. Yra tai labai 
Puikus Kalendoriai, kurie privalo ra
stis kožnam katalikiszkam name.

Katrie vėlintu turėti tuos puikius 
kalendorius arba kam kitam nusiunsti 
tegul prisiuneze Doleri o mes tuojaus 
iszsiunsime ant paduoto adreso.

W. D. BOCZKAOSKAS- CO 
MAHANOY ClfY, PA.
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Bet tokios gėdos neturi,

Įca pavogti, 
Be pinigu nupirkti, 
Jeigu motina
Be pinigu nupirkti

VHt) u,<< i
Ir isz vaiku bus ne kas* kitas.
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ŽINIOS VIETINES. Isz Shenandoah, Pa.
Ml

I

I

LA 
iV 
b

|y
kili

■'iiji

I '7

I

4

full I M-

I

j H».,
* ♦

Visoms Onutems linki
mo geros sveikatos, kuriu tai 
varduves pripuola Subatoje.

*— Sztorninke p. Budrevi- 
cziene po keliu sanvaieziu sve- 
cziavosi pas g
tarnus Harrisone,

*"'« *4 — Szimas Markevieziiis, 
500 E. Centre uly., likos sužeis
tas in koja Indian Ridge kasik- 
losia.

'.imas

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU. 

/

Steitinei
Era na Kuraucka

SAULE—f - . r ------------------------------------------ -

Ausis kurios negirdi - 
ir kodėl.

i r

yH n .»4

<

užsi-

iminės ir pažys- 
Brooklyne, 

New Yorke ir Dzeržeje, sugry- 
žo namo. Poni Budreviczieno 
sako, jog visur smagu bet na
mie smagiausia.

— Read ingo kasikius mo
kes Petnyczioje. Utarninko 
ta pati kompanije mokės Ash
lando distrikte.

(indėnasVladas t indėnas isz 
Mine Hill mire Uta minko rvta 
Ashlando ligonbuti nuo sužei
dimu su peiliu kuriuos jam už
davė Jonas Kezlaviczius kada 
abudu susipeszo už szuni. Kaz- 
laviczius likos uždarytas Potts * * • 
vilios kalėjimo.

— jp\nglokasoi turėdami pi-
laidais v raningebu, visokeis 

apgaudinėti per apgavikus ku
rie pardavinėja visokias szeras 
bondus ant greito pralobimo, 
ant nelaimes, m' tiejei pralob- 
sta ka jeises perka, tiktai tiejei 
ka parduoda.
pirkti kokius bondus ar szeras 
neisztyrineja pirma banko ar
ba pas žmonis kurie jums duo
tu gerus patarimus.

Apsisaugokite

PRANESZIMAS.

Sorodoje 30 Liepos 1924, bus 
paskutine diena mokėti randa 
už vandeni kolei nebus uždėta 
bausme. Po tai dienai ant visu 
neužmoketu rambi bus uždėta 
bausme ant 5-t<> procento,
bus sukolektavoti pagal musu 
tiesas ir regulacijas. lt

Mahanov (’itv Water ('<».
PARSIDUODA PIGEI.

ir

. Dviojos st ūbos po No. .510 
W. Spruce St. Du arklei, 5 vc- 

roges,

st ūbos

žiniai, dump-wagon, 
sztebelei ir maža farmuke. Vis
kas geram padėjime. Kas no
rėtu pirkti praszau atsilankyti 
pas mane, po No. (t.f.

.510 W. Spruce St., 
Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO

Du lotai mieste Port Carbon 
Vii. Lotai randasi 
gioj vietoj ir dar ne užstatyti. 
Didumas lotu 30 pėdu ploczio 
)>er 135 pėdu ilgio, 
visokiu darbu, 
ant adreso.

<J. Žemaitis
31.5 S. West St. 
Shenandoah, Pa.

Turime 2,000 Elektrikinu 
Prosu ir Iszparduosime po $5.

L ------------

Iszsiusime teipgi per paczta, 
jeigu prisiusite $1.00, reszta už
mokėsite kada aplaikysite pro
są, užmokėdami teipgi nusiun
timo kasztus. (A.22)

LOUIS WASCH,
1139 East Mahanoy Street, 

Mahanoy City, Pa.
PRANESZIMAS.

g ražioj ly-

Arli prie 
Atsiszaukif e 

(t.f.

Kellogg Radiator Corp, pir
ko Tamaqua Mfg. kompanijos 
dirbtuve. Jie ves sena bizni ir 
statys nauja fabriką. Suteiks 
darbo del 1 (UJO vyru. Tas reisz- 
kia stoka namu Tamaqua. Asz 
turiu/la r keletą namu ant par
davimo už prieinamas prekes. 
Dabar laikas pirkti namus Ta- 

brangyn.
(t.60

Prekes ejsmaqua.
Matykite

Michael V. Wolfe 
(Vilkaitis) 
336 Arlington St., 

Bell Phone 193J, Tamaqua, Pa.
ANT PARDAVIMO

suNaujas 6 ruimu namas 
skiepu, maudykle ir kitokios 
vigados, in kuri tuojaus gali
ma insikraustyti. Randasi po 
No. 318 E. Market St. Kreipki- 
te» ant ftflaeaa (Lf.)

317 E. Pine St., 
Mahanoy City, Pa.i

Nupuolęs nuo karuko 
kasikiu, Edvar

das Kuczinskas 
W. CojiI uly.,

prie Weston
nuo

17 metu, 968 
baiso i likos su

žeistas in galva ir likos nuvež
tas in Ashlando ligonbuti.

— B. Dabulis, gyvenantis 
priemiesezio Heights, likos su
žeistas Ellengowan kasi k losią.

— Jonas Bernotas isz G ir
ai važiavęs in sve- 

czius su savo

SimaHome

užstato

norėjo 
J uoząs 

už ji

vilnin per-

ausies kanalas 
Jis suima 

gyvūnus ku-

/

y

“Pir-

ardvilles,
szeimynelia pas 

Frnna Raisa, 225 W. M t. Ver
non uly., juju dukrele Veroni
ka, 3 metu, iszbego laukan ir 
dingo. Norints visur iszjeszko- 
jo, bet mergaites 
Ant rytojaus mergaite ir tėvas 
atsiėmė.

— Du vaikai Edvardas ir 
•Juozas Kokai, 7 ir 4 metu, su
rado angliniam viedre dinami- 

patrova kuri
Vaikai likos baisei sužeisti ant 
vedo ir ranku. Abudu nuvežti 
in Ashlando ligonbuti.

Baisei

nesurado.

t ini sudaužo.

pasižeide And
rius Spūdis, E. Centre uly., ka
da laike darbo Maple kasiklo- 
sia, paslydo puldamas ant pi
kio, pramuszdamas sau kakla 
ir veidą. Tuojaus likos nuvež
tas in Ashlando ligonbuti.

Isz Lietuvos
Lietuviu milžinas Džiugą.

randu pas M. 
kokius padavi- 
miestas, lygu-

Apie Džiugą 
Balinski sztai 
mus. “Te Isz i u 
moję ant kranto Masties ežero,
vietoje kur isz jo 
bino sriautas, 
su lyg 
rieiieriaus, vadinamo 

su pagalba

iszteka Dur- 
esas insteigtas 

padavimais tūlo 
Džiugu, 

kuris su pagalba draugingu 
jam velnikszcziu, visur grumes 

negirdėtų drą
sumu, ir tokia spėka 
kad pats vienas savu kuciumi- 
ramaktu užmuszdavos sziintus 
vokiecziu, didelius ąžuolus isz 
szaknu isz va rt y davės, 
nu versdavęs ir 11. Jis irgi eže
rą pas miesteli iszkascs ir Tel- 
szius insteiges. Priesz mirsiant 
sava ranka, supylęs 
ir ten palaidotas 
pasmyli nuo miesto 
in 
žinkapis 
liaudis dar 
kalnu vadina; 
randasi kaimas 
dilimas Džinginenai. Istorija 
nieko nesako apie taji ricieriu, 
bot tas visgi yra tikra 
lotas szoimvnu 
sziandien

vietos

krvžeivins su♦
turėjos,

kalnus

sau kapa, 
tapo. .Juk in 

pakelyje 
Alsėdžius kvszo didelis mil

ai* pylekalnis, kuri 
sziandien Džiugo 

o artymais jo 
su dvaru, va-* 

Džinginenai.

, kad ko
va rd u ir 

tarp apy-
tuo 

randasi
linkės kaimiec/Ju.

Kupczei merginu kunu.
Sziomis dienomis

policija susekusi gVvu prekiu 
trumpu laiku 

Var- 
ir Turkijos

y i

Vilniaus

pirklius, kurie 
pardavė 300 mergaieziu 
szavos, Vengrijos 
paleistuvystes instaigoms.

Darant krata, rasta visa vir
tino mergaieziu, jeszkancziu 
uždarbio ties 
tora.

mergaieziu,
‘ ‘ iustaigos’-’ kon-

Prisiuncziu jums pinigus ir 
meldžiu siunsti tolinus laik
raszti del mano brolio Kazi- 

.Jisai man 
i “Saule

rnierio in Lietuva.
raszo, buk laikraszti “Saule” 
negauna regulariszkai o tai 

priežasties, kad 
vage nuo paczto ne tik 

bet ir patys

negauna 
yra isz tos 
jnja 
prasti žmoneliai 
paczto virszininkai, sakydami 
jog tai geriauses laikrasztis del 
skaitymo, kuri kožnas gali su
prasti — visi ji myli skaityti, 
todėl ir vage.

No. 170201 — M. J. .
_ Shenandoah, Pa.

TEMYKITE BROLIAI LIETUVIAI.
Asz parduodu farmas. Esmių ežia 

pragyvenęs 11 metu ir numanau 
reikalus apie farmas. Turiu laisnus 
pardavimu farmu. Parduodu visokias 
farmas su budinkais, sodais ir prie 
ežeriu. Parduodu ant visokiu iszmo- 
keseziu. 
neiszdirbtu farmu 
adreso.

t

Teipgi turiu daug nauju 
Kreipkitės «nt

-...  -.. ........ -... ■ Sep 2-
Antanas Macunas, 

Irons, Mich.R. 1, Box 51.

Frackville, Pa.
aresztavojo 
kad turėjo ant saves puskva- 
tierki munszainio kuri 
parduot ant pikniko. 
Stankeviczius
kaucija lyg eismui.

— Iszpuhlama isz lango nuo 
treczio laipsnio, Helena Drop- 
kin’ienę, stebuklingu budu isz- 
sigialbejo nuo wmert, aplanky
dama tiktai isznerima rankos 

sulaužytus szonkau-ir kelis 
liūs.

Vincze- 
Juoząs

Minersville, Pa. — 
vones laisnus iszomo 
Kasulis su p. Agnieszka. Asa
na vieži u t o.

— Panedelio ryta, apie penk- 
valanda, Ashlando ligonbuti 
mirė Vladas Du d y na s, 
tu, sirgdamas 
laiko.

37 me
nuo kokio tai

90— Aleksa Raulinaitis, 
m., apsivedė su Emilijc Hand
ler isz Tremonto, įvažiuoda
mi in Elkton, Md.

• ’ - -

Claridge, Pa. — Czionais bu
vo didele ir smarki ugnis kuri 
sunaikino du sztorus
Italijon u namus. Bledes pada
ryta, ant keliolika tukstaneziu 
doleriu. Isz kokios priežasties 
kilo liepsna, tai nedažinota.

ir dvi

Chicago. — Pereita septinta- 
dieni pas naszlo Mare Zidins- 
kiene, kuri gyvena prie 559 W. 
14 St., atėjo tūlas Sadauskas, 
kuri ji pažinojusi seniau, bet 
nežino kur jis dabar gyvena, ir 
norėjo su ja nepadoriai 
elgti.

pasi-
Tai neinstongus jis pra

dėjo reikalauti pinigu ir pas
kui pasikvietė darkui pasikvietė dar du jaunus 
bernelius ir visi trvs Židinskie- 
no tiek sumusze, kad ta. mot ris 

guli lovoje. 
Piktadariai pabėgo.

Sumusztoji moteris pranesz- 
dama ta žinia, praszo 
moterims, joms vienoms esant, 
neinleisti in namus jokiu nepa
žystamu, o net ir mažiau pažy
stamu žmonių.

jau kelinta diena

patarti

Petras 
, gyveno 42 

Liepos 15 d.; 
> 19 d. nuo

Dr. Nicoll, New Yorko Val
stijos Sveikatos Virszi įlinkas 
iszaiszkina kurtumo, priežas
tis ir duoda penkis paprastus 
patarimus, kuriu klausant', ga
lima kurtumo iszvongti.
minusiai, niekuomet nemėgink 
iszimti isz ausies yaszko kaip 
tik su minkszta kepetuko. An
tra, insakyk vaikams nieko ne
dėti in ausis; guzukai, žirnukai 
ir kiti maži dalykėliai daug sy
kiu yra buvo kurtumo prie
žastimi. Treczia, jei koks gy
vūnas ausyje insigauna, reikia 
mėginti ji iszplauti su sziltu 
vandeniu; jei taip nesiseka tuo 
mot reikia kreiptis pas gydyto
ja. Ketvirta, jei liežuvėliai ne
sveiki, arba adenoidu buvimą 
parodo per uosi kvėpavimas, 
reikia eiti pas gydytoja ir pa-

vi
sus nesveikumus reikia prasza- 
linti. Penkta, jei ausis pradeda 
skaudėti, ir kurtumo 
pa i rodo 
šiai teirhuiis 
Tuojaus gydaiit 
vengti yisiszko kurtumo.

Kada f įkalbama apie 
naturalh manyti, kad kalbama

vaiszka, 
arba

4
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Tavo Pareiga Jais Rūpintis. =
Maži ktidikini negali hlekuoml pagelIj/Hi • Kuomet jų vidu

riai iižki< tčja, jiu nežino ku>« jiem* kenkta. Tai i ra ndkala* jų*» 
motinos! Prižlurčkit juo* ruposiingai.
veiklų kiekvienq dtenq. Ir Jei apsireikš ų norw mažiausia vidurių 
užk let AJimas, duok He jiems Bambino—K mlilJų Geriausi Draugų 
Kūdikiai m Agata jj. Jie net prato daugiam*. Jk veikia greitai, len
gvai, tikrai. Bunka 35c. aptickoM* ar tiesiai ife labor stori jok

F. AD. RICHTER & CO.
104*114 So. 4th Street Brooklyn, N.Y. *

Kuomet jų 
'l ai i ra r< ikol;n 

Pridaboki!, kai jtj viduriai 
mažiMUBia

*1

■'ir 1 <JV J f
i”

siduoti iszegzaminavimiii;

ženklai 
reikia k u ogr e i c z i an

gy dy t o ja.
galima isz-

pas

ausis

tik pie ta ausies dali kuria ma
tome ir kuri apart guvnio ge
ros vietos dhlkems kolektuotis

' vV* •' j ♦ ■ ; 1 ,f%

ta i ppa tsuima ir balso vilnis 
ir pernesza jas in vidurines au
sies dalis. Žinojimas musu gir-

tome i r kurįapart guviu o go-

laukinio ausies kanalo 
kiinszimas žus priežastimi gir
dėjimo netekimo, daugiau ar 
mažiau, priklausant ant kiek 
susitmkdys balso 
neszimas.

Iszlaukinis
turi daug vaszko. 
dulkes, ir mažus 
rie insigauna in ausi.

Špilkų, krapsztuku, degtuku 
ir kitu asztriu dalyku niekuo
met nereikia in ausi dėti,- kad 
tuomi iszkrapsczius
nes taip galima perdurti 
kaip nors ausies būgną sužeis- 

Jci pasirodo reikalas ausi 
izvalyti, reikia daryti su mink
szta szlapia skepetaite, susuk
ta smailiai.

Kartais lovai mano kad au
sies skaudėjimas yra vaiku pa
prasta liga ir gamtai duodama 
liuosybe tai atitaisyti, karais 
inlaszinant szilto aliejaus, kad 
uomi skausmą sumažinus. 
Daug protingiau yra paszaukti 
gydytoja, kaip tik ausis prade-

Skausmas ausyje 
ar be karszczio 

užsikrėti
mą, ir užsikrėtimas kartais ga
li būti 
dytojas atėjės randa 
sies būgnas isztines jis pradu
ria ji, kad iszloidus skistimams * 
iszteketi. Jei.jis to nepadarytu 
nusies bugna^ pats traktu, ir ,l . A ■ • • *

——--------------- ■ ....... . _ •** ' f

dejirno aparato nematomu da
liu konstrukcijos pagelbos su
prasti, kas atsitinka, kuomet 
ausis pradeda skaudėti ir ko
kios 5’ra kurtumo priežastis.

kanalo, 
vidų yra 

iszterdpta, pievele, kuri isz isz- 
vaizdos ir isz darbo kuri dirba 
vadinama ausies būgnu. Užpa
kalyje szio būgno, yra viduri
ne ausis, kurioje yra 
mažu kauleliu ir jie 
tvarkytį, kad kuomet 
juda ir Jdti juda. Vieno kaule
lio virszune siekia ausies būg
ną. isz vidaus.

Kas tjk neleis tiems 
liams liuosai 
šieji būgno sutruk imas,

Apacziose cent ralio 
kuris ciba in ausies1 ‘

keletas 
taip su- 

v ienas

kanle- 
judeti, arba nu

li r isz-

ti.

skausmu

da skaudėti, 
su karszcziu 
reiszkia koki nors

labai pavojinga. .Jei gy- 
kad a li

ta ausimi daugiau nebūtu ga
lima girdėti.

Kaip galima 
vengti? Nuo vidurines 
in gerkle siekia nu ižą 
vadinama. Eustachian Triube
le. .Ji inleidžia ora in vidurine 
ausi kad oro spaudimas ant 
ausies būgno butu vienodas isz 
isz abieju pusiu.

Jei liežiuveliai ir 
pievele apie ta 
sveikam stow

kurtinio isz- 
ausies 

t riu bei o

žmogus turi 
Vidu- 

dau- 
tuojaus po

gcrklps 
triubele vra 

vidurine ausis 
neužsikres. Bet jei liežiuveliai
nesveiki ir adenoidai auga 
ypacz prie pat triubeles, gali
ma lengvai ausi užkrėsti ypacz 
tuo laiku kada
szalti nosyje ir gerklėj, 
rines ausies užkrėtimas 
ginusiai atsitinka 
sirgimo tymu, skarlatinos arba 
kitos ligos.

— Foreign Language Infor. Service

CHAS. S. ČARMLEY
Real Estate Agent. Notary Public 
Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkitea pas mane, asz jumis 
ta reikalą atliksiu. Randavoju namus 
ir kolektavoju randas.
namus ir forniezius. automobilius t.t.

Kampas Catawissa ir Market St.
Mahan y City, Pa.

CUNARD

Insziuriniu

SERGANTI ŽMONES.
KREIPKITĖS PRIE DR. HODGENS, 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 

AT8AKINTAS IR GREITAS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

i

AQU1TANIA

Lietuviai kurie važiuoja in 
Lietuva pasisvecziuoti neil
gesniam laikui kai metams, 
gales grįžti in Amerika ne
atsižvelgiant in kvota.

IN LIETUVA
Trumpiausiu laiku, kas Scrcda, 

Trejais Ekspreso Laivais
BERENGARIA

MAURETANIA
Per Cherbourga ar Southamptona.

I

MAHAI0T CITY bos kožnn Utaratnki
30 E. Centre SI. ant antro floro.

OflNo valandom 9 ryte Ukl 9 vakare.
RODĄ SUETIKIA VYKAL

<

ISZ LIETUVOS
Jei manote parsitraukti gimines 

; isz Lietuvos, tai Vietas užsakykite 
I dą)>ar. Musu ofisas Lietuvoje 
j suteiks jiems pagelba ir rodą. Visi 
j treczios klesos keleiviai turi sau 
'atskirus kambarius,
1 mas szvarumas ir maistas. Apie

' da)>ar.

neprilygsta-

I daugiuas informacijos klauskite 
j pas vietinius agentus arba nuo:
CUNARD LINE 

25 Broadway 
New York

;tV
a ta <■«

I'

REIKA-EMIGRACIJOS 
LAI PAGERĖJO.

Lietuviai Kreipkitės prie
'Savųjų.

Brooklyn, N. Y. — 
Vaitaszka, 40 metu 
Little St. Mire T 
bus laidotas Liepos 
10 vai. isz ryto Kalvarijos ka
pinėse, iszlydetas isz kun. Ko- 
džio bažnyczios. Laidoja 
borius Juozas Garszva.

— Liepos 17 d. New Yorke 
raita policija turėjo pagelbėt i 
ramiai palaidoti pasimirusią 
Mrs. Dominick Scola, tūlo Ita
lo žmona, nuo 207 Stanton Str., 
isz baimes kad neužpultu žy
dai. Mat tamoteriszke, pirm 
isztekejimo buvo žydelka ir 
vadinosi Jennie Lefkowitz, bet 
pora metu atgal
Italo, Dominick Scola, ir nese
nai susirgusi, priėmė kataliku 
krikszta potam ir pasimirė.

Szermenu laiku minios žydu 
pradėjo rinktis prie Scola na
mu, ir nors jie dar nieko neda
ro, bet ju riksmas 
mas tiek iszgasdino 
jus ir 
valdžiai insikiszti ir su polici- 

nul vdet i

buvo

policija,

Ilgiau iszbuvo ore negu kiti lekiotojiai.

gra-

isztekejo už

ir galdeji- 
gyvento

kiu! prisiėjo

jos pagelba jos k u na 
in kapus.

Mirusi moteriszke, dar 4 me
tu mergaite būdama, kaimyny
stėje augę su Italuku, ir taip 
supratę, kad užaugus ju roman 
sas užsibaigė vestuvėmis. Da
luko tėvai susitaiko, kad suims 
vede žydclkaite, bet jos tėvai 
ja prakeikė; dėlto ir jai mirus 
žydai surengė 5,000 minios 
demonstracija, kurion net poli- 

• • 1 • * *1* J •cija turėjo insikiszti.

•— Sokantiejo Brooklynie- 
cziai įniro:

Ona Pajaujis, 6 metu, gyve
no 59 So. 2nd St. Mire Liepos 
18, palaidota Liepos 21 d.

Mare Halomas, 4 metu gyve
no 196 Varet St. Mire Liepos 
20, buvo laidota Liepos d.

Ona Likaviczius,
Gyveno-121 Jay^ Str Mire -Lie* 
pos 21, buvo laidota Liepos 23 
diena. . (

39 motu.

jį1B,

KCOUPEZ<

9

j..
S

Gerbiamieji, kurie manot keliauti 
in Lietuva szia vasara, tai nepra
leiskite teip puikios progos bet 
tuoj naudokitės ja.

Amerikos Valdžia užgyre nauja 
instatyma kuriuomi rementis kiek 
vienam svetimszaliui gyvenan- 
cziam Amerikoje yra leidžiama 
aplankyti savo szali, gimines ir 
laike metu sugryžti in Amerika 
be kliucziu. įvažiuojantiems in 

Amerikos Valdžia
iszduoda tam tikrus liudijimus, 
kad jis ar ji gales gryžti adgal ir 
nereikalaus ju paskaityti prie nu
statytos kvotos, skaitliaus atva- 
žiuojanezi in szia szali.

Pasiuneziu pinigus in
szalis pigiausiai, parūpinu paspor- 
tus, padarom Afidavitus ir atsa- 
kaneziai priruosziam kelionėn. 
Keliauninkus pasitinkam stotyse 
New Yorke; suteikiam nakvyne, 
nes užlaikom savo vieszbuti.

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

George J. Bartaszius
498 WASHINGTON, ST.
. NEW YORK, N. Y.

Telephone: CANAL 7716

savo tėvyne

visas

.. ............................................................................................................................................................................................................................................... Ii...................—..ii,I. » ' 1.1 ....... .. ....................

Sztai Francuziszkas lekiotojas M. Coupel, kuris drauge 
su M. Broubin lekiojo po pada nges per 37 valandas, 5!) miliu
tu ir 12 sekundas be paliovos ir atsilsio. Amerikonai Mac-

DAKTARAS HODGENS 
rhlU*«li»Ua

BltUeaeluU ir Chr*xlMka Llo
Rikiu Ua kur mU tikri ka* *a»> 

alte tvirta rodą ir aUakaatl mediko* 
llaaka lydima, >er daktare kurio turi 
daug metu pasakmUgo graktlkaviama 
Gydimą ka a»ląikoU auo maaea yra 
gvaraatuotaa., .

Jeigu esate silpai, asrvlsikl ar U- 
guotl, nsdaryklU tos klaidos ka kiti 
ssa padare, atsjkiu pas meat ir pas
laptingai pasikalbėsima. Laukti yra 
pavojinga. ... < .

Y įdurti aotvarkoa, aptrauktas 1U- 
iuvla, uiklmlmaa ir sukamas po val
giui, garai, svaigulis, silpnumas s*lr- 
dies, ir visos viduriu aatvarkos gral
iai palengvinti.

Odes ligos, Issbsrimal, papueskoa, 
dedervines Ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda por etano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jauaio- 
Us jus apleldliaT Ar saats nuvargo Ir 
silpni? Ar stokes juxu drūtumo, mlU 

•> rūmo ir pajėgos tea gamta- -jsrns pa 
c ieakltno, jeigu taip tai matykiU auk* 
J ne.
S Rumatlsmas visokiuose padėjimu* 
? so, telppgl Isstlao ir sstyvi sulsa Iri sesi
> pasiduoda per mano gydimą.
c Ar ecato aorvuotl Ir troto nuodeM 
\ silpni Ir nuvargo, pailso Įsi ryto, teo
> ambicijos, be gyvumo, trotlnat ant vo- 
/ gos, silpnos atminties, sarmatlyvl, 
c grsltal pallstat, pikti, issbUsskuslo ir 
J tssbortmal ant tveldo, pailsto, auvar- 
S skausmas pečiuoto, skausmas kaa> 
? luoto, skausmas gerkleje, stekas an*> 
C orgijos. Todėl nelaukite.
S Pasekmingai gydilu ketera, astma, 
5 dusuli, uiimaa galvoje, trumpo girdo* 
2 jlmo, isitinima gerkles (goitre.) krau-
< jo. odos ir spoclajai ligas pilvo, take* 
S tu. kepenų, puslos, lumbago ir neari- 
? tie.
? Ateikite gausite rodą dykaL Po tam 
% isealotklnslu kokis skirtumas, goros- 
S nls Ir daug pagelbantls yra mano spa-
> sabas gydimo. Padakavones auo dek- 
c tarų, lojeriu Ir dvaaleekuju. Tie gydl-
< mal patvirtinti Ir rskomondavotl per 
S garelnglaus! ua Buropoo ir Amerikos 
? 8poclallstU|:
s TAMAQUA Daktaras Hodgens buna 
S kožna Sereda Ir jo ofisas tonais yra po 
2 No. 44 BROAD ST.
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Of Ison valandos 
nuo 9 ryte iki 8 vakare.

❖ ❖

<
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a t silsio. Amerikoną i
Ready ir Kelley dalaike <58 valandas ore praejta meta.

Elenyte Pasimokino.

— O kur tu, Elenyt 
taip gražia gėlo t 
motina.

— Mamyt, ponia Barauskie
ne nuskynus isz savo darželio 

davė,

gavai
~ paklauso

linksmai atsake

I pripildosavo maloniu kvapu 
dideli kambarį, taip-pat ir ma
ža mergyte, savo mandagumu, 
linksmumu ir meilumu, gali 
palinksminti savo broliukus 
sesutes ir visus namiszkius.

Mažoj Elenyte saldžiai nusi- 
szypsojo, ir, apkalbinns moty- 
ną, meiliai ja pabueziavo.

žodžius

❖

Skaitykite “Saulen

d.

man 
duktė.

— O, kokia graži! Koks ma
lonus jos kvapas! Kaip ji gra
žiai pražydus! — kalbėjo mo
tina paėmus gele in ranka.

— Mamyte, ar tamsta myli 
paklauso Elenyte.

asz labai
gėlos t

— Taip, dukrele,
Žiūrėk, kaip ji 

skaniai kvepia, net visa kam
barį pripildė savo maloniu 
kvapu. Ir tai tik maža gėlelė. 
Pamasczius valandėlė, motina 
atsisėdo, pasisodino Elenyte 
ant keliu ir, žiūrėdama in gėlo 
tarė:

■4 • iM* .*•*•*. 4»*

gali isz szioš gėlės pasimokyti, 
maža gelele

myliu gėlos.

Elenyt dukrel,

Matai, jei szita

*iu daug-

Ji 
suprato motinos žodžius, su
prato, kad tai yra szirdingas 
motinos pamokinimas.

ir tankiai nuo to laiko, Ele
nyte klausdavo saves, ar jinai 
savo mandagumu, linksmumu 
ir meilumu pripildo namus 
linksmybe, kaipja maža geide 
pripildo kambarį savo maloniu 
kvapu.

PRANESZIMAS.

Asz Kazis Matukas isz Coal
dale, Pa. pranesziu kad trauki
mas laikrodėlio, ka ketino but 
31 diena Liepos, tai tas trauki*' • 
mas likos atidėtas iki 1 Dienai 
Septemberio per Labor Day.
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PleUkunų mirtinąjį pricJų. kurk, iri1 , . ! jH< sa.

K/Jx* hišk°« ir karaliaus JuYgio. buvo 
. . ročiu puikiom* 

l>onioimt ir Kružlai apMrikitiiHdem« 
virunis papuošti savo galvas su gra
žiais |H*mk iiH. Jei Aitas paprotys galio- 
tų ligi šiol, tai šiandien daugeli* 
žmonių gak'tų paslėpti po peruku 
plehkanornla apdengta* »avo galva*. 
Tačiau vietoje to, jie šiandien naudoja

Kolonijališkosios Dienos
Dienodc W;uhingtono ir Lafavetto i - # ’• - • •
pilnai guliojun^iu papročiu 
|K>nioin* ir Kražiai j w 
virgin* pupuošti savo pilvas

tų ligi šiol,

plehhitnoniii updengta* »avo galva*.

ištepsi juoini galvų kasdien
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l!“ Uk rctkarčhU gulifr reikalo, greitai ap
t — _ »-■'— .—"7 —X vaitų iu|>,vnų , mrxvj.iluts
pranyks ir plaukai tuojaun atgaus savo natural j, norma) j gražiniui. 
Ihifllev iralima gauti visose uptivkoae jh» 65c. bonkiĮ, arba u>. 73c. ’ '

ValU galvom odę nuo šių minančių baltų lupynų; n it 16 j in ui* tuojau* liruiH'kii Ir niuiilrni nUr.inu .. * ____ .!• w

M
. - . —,, ____ — prisiun

čiame puštų tiekiai H dirbtu
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Mahanoy City, Pa.
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3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu

I r
I

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 
augą didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris
dirba ir czedina. Dėkite savo pinigus in szita Banka o 
persitikrinsite ir maty ei tek ai ptfti-pinigasftugftjm-pa
dauginimu procento. %




