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ISZ AMERIKOS
KITAS MYLĖJO JOJO PA- 

CZIA — NUSIŽUDĖ.
Egg Harbor, N. J. —

t nri-

“Už 
tai, kad tu teip nori turėti ma
no paezia, asz atsitraukiu per 
atėmimą sau gyvasties.
k i uosi u, jog po mano mireziai 
busi laimingas su jaja.“

Tokia tai gromatelia paliko 
Jonas Vandauskas, 30 metu, 
tėvas dvieju vaiku ir sužeista
sis kareivis paskutinėje karė
je, kuris pasikorė savo name, 
kurio lavona surado jojo pati 
Darata, kada sugryžo isz mies
to.

Mot e re baise i

.)<>-

nulindo kada 
užtiko lavona savo vyro, už- 
ginezydama, buk mylėjo koki 
kita vyra, sakydama buk 
sios vvras buvo labai užvvdus
isz priežasties sutruk ima ner
vu nuo žaiduliu kokius aplaike 
kareje.

Ana sanvaite bandė 
atimti sau gyvas t i per iszgeri- 
ma karboliko, iszdegindamas 
baisei burna. Kada truputi pa
sveiko, pasikorė.

sanvaite jisai

virszmin-

PROHIBICIJOS VIRSZININ- 
KAI PAKLIUVO IN BEDA.
Chicago. — Majoras Percy 

Oweh, proh i bici jos
kas ant [Ilinojaus, Stone direk- 
toris prohibicijos isz pavieto ir 
septynios kitos dideles “žu- 

kurie privertinejo kitus
dideles

vys, “
ant užlaikymo prohibicijos, pa
tys pakliuvo in rankas val
džios. Visi* likos pastatyti po 
10,000 doleriu kaucijos kožnas.

Valdže pradėjo tyrinėti vir- 
szininku pasielgimus, nes važi
nėjo puikeis ir brangeis auto- 
mobileis, pirkinėjo namus ir 
rede savo szeimynas geriau 
kaip galėjo tai daryti isz aplai- 
kytu algų. Priek tam paėmė 
grafto apie du milijonus dole
riu.

pirkinėjo 
szeim vnas

MOTERES DIDESNES 
KVAILES.

Moteres 
i procento di 
ne kaip vyrai, 

daktaras William

v raNew York. — 
ant dvideszimts 
desnes kvailes i 
Teip kalba 
Hickson. Taji dalyka isztyrine- 
jo ligonbuteje in kuria atsilan- 
kinedavo moteres ir vyrai ant 
gydymo.

Isz vyru, 
sirgo, juigal jojo 
daugiaaše 
rasztininkai ir 
terp moterių tai tarnaites, dar
bininkes fabrikuosią ir restau
racijos i a ir hotel i uosi a.

kurie prot iszkai 
rapart a, tai 

sergaproto
maszinistai, o

liga

TIKEJIMISZKA KVAILE.
Meksikali, L. Calif. — Asz- 

tuoniolikos metu Marijona 
Martinez, būdama persemta 
tikejimiszka kvailybių, uždegė 
ant saves szlebes, bėgdama ant 

buk jaja 
Elijoszius nuvež in dangų. 
Žmonis paregeja gyva žibintia 
stengėsi užgesyti liepsna, bet 
nelaiminga mirė dideliosia 
kankesia. Manoma, buk mergi
na norėjo tokiu budu atpaku- 
tavoti už koki tai prasikalti
mą. Tokia tikemiszka kvaily
be vieszpatauje terp daugeliu 
žmonių pietiniam Meksike.

DAUGYBE NEREGIU.
Washington, D. C. — Pa

gal apskaityma draugoves 
National Prevention of Blind
ness tai isz/ szimto tuks- 
taneziu neregiu, 15,000 neteko 
akiu visokiosia pramonesia ir 
kožna meta vis

metu 
būdama

ulyczios szaukdama, 
nuvež in

mirė

1

apakai tyma

dauginasi.
Pennsvlvanijoi yra daugiau*

DĮJ-KART SANVAITINIS LAIKRASZTTS n SAULEI
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DVI MAŽOS LIETUVAITES 
ATVAŽIAVO ISZ LIE

TUVOS.
Chicago. — Dvi mažos 

gaites, vienuolikos
mer- 

metu Mag
dalena ir jos keturiu 
šute Brone Bradauskaites, vit 
uos padare didele 
Lietuvos in Amerika, 
vyko Chicagon pas savo 
Czarli Bradauska, 
4538 So. Donore gatvėj.

Abid“ mergaites 
in New Vorka garlaiviu Levi- 
thanu. Laivui atplaukus in uo- 

ji apleido, 
nežinojo, 

Jas

metu se-

kelione isz
Jos al

te va.
gyvenant i

at plauke

st a visi pasažieriai
bet abidvi mergaites 
kas daryti, ir lauke laive, 
užtiko Keleiviu Padedamosios

’ Aid So- 
Kalbina- 

ir lenkiszkai
pagaliau

liet uviszkai,

m 
neturin-

parodo buk

Draugijos (Travelers 
ciety) darbininkai, 
mos ir rusiszkai 
mergaites neatsake; 
bandyta kalbinti
ir Magdute tuojau nudžiugo. .Ji 
papasakojo, kad ji su savo ma
ža sesute važiuojanezios 
Chicaga: pinigu jos 
ežios, bet Chicago j gyvenas tė
tė ir jis ju laukias.

Pasakodama Magdute visa 
laika laike savo sesute už ran
kos, nepaleisdama, ir nenuleis
dama akiu nuo savo pintines, 
kurioj buvo visas ju turtas su
dėtas. Antroj rankutėj Magdu
te laike savo pasporta.
AMERIKAS SUNAUDOJĘ 79 

PROCENTĄ GAZOLINO.
Washington, D. C. — Sunau

dojimas gazolino Amerike yra 
didesnis ne kaip jokiam kitam 
sklype ant svieto.

Pagal apskaityma Departa
mento Pramones,
sunaudojimas gazolino pripuo
la ant kožnos galvos po 69.3 
galonu. Vieno meto sunaudoji
mas gazolino tik Chicago už
tektu ant varvino visu automo
biliu Amerike per asztuones 
valandas 
iszdirbo 1,500, (MM),000 galonu, 
o 1924 mete pasidaugino ant 
devynių milijonu 
vienuolika bilijonu isz 
Amerikas praeita meta sunau
dojo 79 procentą viso sudegin
to gazolino o 
rubeži už 160 milijonu doleriu.

Juniaus menesi iszdirbta 
250,557 nauju 
36,096 automobiliniu troku.
PAVOJINGAS APGAVIKAS 

ANT GALO LIKOS UŽ
DARYTAS KALĖJIME.
Philadelphia. — 

Filipov, žinomas 
Adolfas 
farrneris, kurio farma randasi 
Neshaminy, Berks paviete, ir 
yra verta apie $20,000, kuris 
diena 
bet 
žmonis, 
I Ilinojui

per
Mete 1914 Amerike 

galonu

arba kimia 
viso.

NE DVASIOS, TIK ŽMO
GAUS RANKA PADE

GINĖJO.
Stevens Point, Wis. — 

gaus ranka, o ne dvasios

žaste 34

pagal
Parks, kuris

Motiejaus Eiden, 
szerifo

90 met u, 
paini r-

SUV. VALST. AMBASADO
RIUS MIRE JAPONIJOI.
Washington, D. ( \ — Suvie

nytųjų Valstijų ambasadorius 
Edgar A. Bancroft mire Japo
nijoj Utarninke, sirgdamas vi
duriu liga, turėdamas 68 me
tus. Buvo Japoniszku ambasa
dorium tik nuo praeito meto. 
Jojo pati mirė nesenei, neturė
dami vaiku.

Isz Visu Szaliu
— Nepaprasta dra- 
nesenei pati Ven- 

sargo Vagne- 
sk vriu

Zmo- 
, kaip 

isz pradžių manyta, buvo pric- 
slaptingu padegimu 

ant farmos
iszt yri liejimą 

aresztavojo far- 
merio sunu Edwarda, 
kada surado skudurius 
kytus in karasina po past ogia.
Sūneli uždare kalėjime. Tėvas 
negalėjo suprasti *kas padegi 
noja teip tankei namus, many
damas kad tai turi būti dva
sios, bet kada szerifas pasislė
pė name, kada tėvas iszvažia- 
vo ant jornarko, szerifas suėmė 

dvasia“ kuris tai daro isz 
kerszto, kad jam tėvas nedavi
nėjo pinigu ant praleidimo.

t 4 it u ris tai

7 ♦

P ragy-

JEIGU NORI GYVENTI, MO
KĖK UŽ VISKĄ BRANGEI.

Washington, D. C.
venimas Amerike sziadien pa
brango ant 74 procento dau
giau ne kaip 1913 mete. Nami
nei rakandai pabrango ant 115 
procento, maistas ant 75 pro
cento, o drapanos ant 200 pro
cento. Ir gyvenk tu žmogau isz 
mažos algos.

SZLIPORIUS APLAIKYS 
$20,000,000. 

Mo.

Paskutines Žinutes.

Laike muszio name ant51
Tilton uli. likos nudurtas sep- 
tvnis kartus Juozas Erankovs- 
ki ir nugabentas in ligonbutia 
mirsztantis.

51 Garfield, N. J. — Russel 
Grant, 62 metu, susilaukė ant- 

dantu. k 
drūtas

susilaukt treezia pora.
Pa. — Juo- 

apsiszutino
iszverte

ra pora
sveikas ir

tan u kas v ra 
ir da tikisi

Girardville,
Zubris

sriuba, kada
su

51 
zas 
karszta 
ant saves torielka.

Harrisburg, Pa. —• J li
menusi Pennsylvanijoi 

likos užmuszta ant plentu vie
nuolika ypatų o 202 sužeista.

Shamokin, Pa. — Dr. 
Reese isz czionaitines ligonbu- 
les padare operacijų

Kaczergienes

51 
niaus

V Pa.

ISZ LIETUVOS
NUOBODU UBAGAI.

Užpaliai. (“V-bes” kor.) — 
Paskutiniu laiku, Užpaliuose, 
vaiksztantieji ubagai labai su- 
gudrejo. Mat, užgirdė kur nors 
kad to ir to sudegė ar kita ne
laime atsitiko, tai tuojaus eina, 
kur palei tolimesnius sodžius 
ir sako, kad ju tas ir tas sude
gė, teip ir teip ir praszo, tai pi
nigu, tai lasziniu, tai geni dra 
bužiu. Žmones 
“maldingumui,
duoda o tie gave, 
nasi toliau. Ir teip daugelis, ki
tu nelaime naudojasi. Po keliu 
dienu žiūrėk, visai neto butą. 
O paskiau, kuomet tas nelai- 
mingasai pasitaiko, tai nieko 
jam jau nekliuva ir dar gauna 
gražiu sodžių, 
gudriu yra 
tarnu.“
tokius tanius uždarvti in ‘kliu 
ba valstvbini.’

padanges kate

DRĄSI MOTERISZKE IR 
RAZBAININKAI.

Viednius. 
sa parode
griszko gi i rios 
rio, kuris sau skyrių girrioj 
gyvefio. Vyras buvo iszejas in 
girria, o vakare užvažiavo ko
kis tai žmogus atsiveždamas su 
savim dideli gurbą.
tftmas prasze moteres idant ji 
priimtu ant nakvynes, nes 
jo toliau keliauti per girria. 
Motere paprasze ji in vidurį ir 
prigialbejo jam inneszfi gurbą 
iii vidų. Nepažystamas iszejo 
su kokiu tai reikalu.

Motere pasilikus viena, pa- 
temino kad gurbo dangtis pra
dėjo palengva keltis.
gando motere, liktai greitai 
priszoko ji prie sienos, pagrie
bė ten kabanti karabina ir szo- 
ve in gurbą isz kurio buvo isz- 
sikiszus žmogaus galva, žmo
gus susmuko adgal. Tuom lai
ku iszgirdo motere isz lauko 
kelis kitus vyrus prisiartinan- 
ezius. Greitai užgesino lampa 
ir pa leido antra szuvi per lan
gą, pataikindama in kita pik- 
tadari, kurie greitai apleido 
kiemą, nesirūpindami kas at
sitiko su juju draugu. Piktada- 
rei mane apipleszti girrininka, 

t a ja diena turėjo namie 
daug pinigu.
KLIERIKAS NUŽUDĖ TĘ

VA IR M0OZEKA.
Niemenczensko 

Karoliniszko kaime, 
semi-

Nepažys-

bl

Nenusi-

17 KOMUNISTU SUSZAU- 
DYTI.

Viednius. — Septiniolika ko
munistu likos suszaūdyti Stwe- 
ne, Czasokve ir Berk v ienose. 
Bulgarijoi, kurie dirbo prie- 
szais valdže ir už dalvbavima 
iszneszime in 
droš Sofijoi.

Deszimts tnkstaneziu liūdin
toji! dalybavo teisiniu prie- 
szais 900 kaltininku. Teismas 
atsibus Surnene ir Tarnove.

KAS TAU NE MIELA IR 
MAN NE DARYK.

Berlinas. — Nesupratimai 
terp Lenkijos ir Vokietijos ar
tinasi su pavojum. Vokietije 
dabar mano atsimokėti len
kams už iszgujima vokiszku 
padonu isz Lenkijos. Dabar vo- 
kiecziai mano panaszei atsimo- 
ket lenkams. Nuo Augusto vo- 
kiecziai pradės iszguiti lenkus, 
pirma, visus tuos, 
žemiszkus turtus, 
rie gyvena artymoje rubežiaus 
ir prie fortecu po tam visus ki
tus lyg 1 Julajaus 1926 mete.

Isz Lenkijos tam paežiam 
laike iszguis apie 400,000 vo- 
kiecziu, o isz Vokietijos apie 
J5,000 lenku.
DIDELIS VARGAS PROFE

SORIAUS SZEIMYNOJ.
Varszava. — Ant rubežiaus 

Volyniaus, aplinkinėje Stora- 
ževo, Lenkiszki sargai suėmė 
visa szeimyna kurie buvo pus
nuogi ir iszrode kaip laukinei, 
o ne balti žmonis. Pasirodė, 
buk tai buvo profesoris kij’ovi- 
iios politėknikos mokslą ines 
Eustakas Dyszkiewicz-Trochi- 
mowskij, kuris nutarė iszbegti 

Rosijos. 
sanvaieziu bego 

per girrias ir krūmus, kensda- 
ini bada ir visokius nesmagu
mus.
BAISUS KANKINIMAS KU

NIGO IR DVARPONIO.
Minsk. — Tik ,dabar dažino- 

ta apie baisės kaukes kokes už
davinėjo kruvina ezerezviezai- 
ka. Aukos tuju baisiu kaukiu 
buvo prabaszczius Lipino, ku
nigas Karpovicz ir buvusis 
dvarponis Boleslovas Karbov- 
ski, abudu lenkai.

Priesz nukankinimą 
auku, nelaimingus kankino vi- 
sokeis budais: degino popiera 
ant juju krūtiniu ir pilvu, isz- 
trauke nagus, degino kojas ir 
rankas, o ant gaivu liejo ver- 
danezia smala.

Išz kankytiniu iszgavo pri
pažinimą, buk likos sukeltas 
suraszas tvksle atėmimo Mins
ko nuo Rosijos — ir priskyri
mą jojo prie Lenkijos. Abi au
kos po tam nužudė perpjauda
mi gerkles.

rp

katrie turi 
tuosius ku-

J

patikėdami ju 
y y neatsako ir 

greit skubi-

Tai mat kokiu 
“Dievo 

Ar nevertėtų policijai
Užpalių

SLAPTAS BRAVORAS.
Naumiestis, Szakiu apskr. — 

Naktį isz 26 ir 27 d. VI pasie
nio polįc. II ro rajono iniciaty
va Siy&lžiii kaime ūkininko K. 
Rakausko rugiuose rastas 
ma gori kės“ 
“operacijos 
K. R. su bernuku ir dviem ark
liais. Užtikus “bravorą,“ K. 
Rakauskas puolėsi bėgti. In 
nesustojanti paleistas szuvis ir 
sunkiai perszauta krutinę. Nu
vežtas in Szalcius*
GAISRAI PANEVĖŽIO APS. 

GEGUŽES MEN.
Panevezys — Viso apskrity 

gaisru Gegužes meu. buvo 8. 
Kūtes sudege 4, daržines 5, ja- 
vynas 1, dirbtuve 1 ir gyvena
mi trobesiai 3. Padegta 2, per
kūno uždegta 2, 
priežastys 4.

Grudu sudege 38 klg-, paša
ro 135 et., gyvuliu 24, pauksz- 
cziu 28; dirbtuvėj sudege visos 
maszinos medžiui apdirbti ir 
100 lentų; vežimu sudege 2, ro
gių 13. Nuostoliu padaryta 
61.380 lt. Apdrausta tebuvo 
vienoj vietoj in 15.000 litu.
SUMUSZE TĘVA IR SUNU.

Troszkunai. Dienoje szvento 
Antano atlaidų Milaikiszkiu 
kaime bevakaruodamas jauni
mas teip primusze 
ka-teva Gudoni 
kad sziuos visus tris rytojaus 
diena reikėjo iszgabenti Pane
vėžio ligoninėn. Pykczio prie
žastimi, buk, buvęs tėvo pa
barimas bevakaruojanezio jau
nimo, kuriam besibarant inir- 
sze pesztukai szoko senio musz- 
ti, del ko teko ir tęva beginam 
tiems sunams.

VISAI NEKRIKSZOZIO- 
NISZKAI.

Tveruose. Žemaiczius sabo
tuoja. Kunigai vieszai ^kelbia

ant Ma- 
iszimdarnas 

net 1500 akmenuku isz viduriu, 
fairy t own, N. J.

apsivertima didelio t roko ku- 
isz pikniko, likos 

sužeista 38 žmonis ir vaikai.
51 Mount Carmel, Pa. — Bai- 

apdegintas Mikolas 
St abi nsk is per eksplozije gazo 
Savre kasvklosia. Likos nuvež
tus in Ash lando ligonbutia.

res

51 rp — Per

kurie “sa-
Prie

? y
bra voras.
dalyvavo patsai

Springfield, Mo. — J. C. 
Rucker, 64 metu, kuris per vi
sa savo gyvenimą gelando pei
lius ir pjukiaSuv-czięnaitineje 
skcrdinyczioje, 
buk jisai pasiliko 
sukcesoriu prie 200 milijoninio 
turto Irlandijoi, o 
yra 20 milijonu, doleriu.

Ruckeris aplaike žine 
savo dedvs buvusio kongres
meno isz Colorado, buk teis
mas, kuris tęsęsi per septynes- 
deszimts penkis metus, užsi- 

du bankai Anglijoi 
varantuoje iszmokejima tojo .

aplaike
vienu isz

zine

jojo dalis

metus,

nuo

baigė ir
g
milžiniszko turto 1927 mete, o 
sukcesoriai gales pasidalyt 
turtu da priesz ta laika.

gales

išgabenta iii už. PASIKORĖ ISZ GAILES- 
CZIO IR SARMATOS.

Pittsburgh. — Petras Kras- 
ki, 54 metu, likos uždarytas 
kalėjime už pasigėrima ir isz 
tos priežasties labai nulindo, 
buk ant senatvės aplaike tokia 
sarmata, 
uždarinėjo kalbėjo: 
karta savo 
a re hz t a volas

Dievas žino, jau dau
giau tas neatsitiks.“
les valandas po tam, kada sar
gas peržiūrinėjo kalininkus ir 

in kambarėli, rado 
Kraski kabanti ant diržo nuo 
sztangu.

menesi
automobiliu ir

Nikalojus 
teipgi kaipo 

Morovski, turtingas
Įėji me.

likos

Kada ji palicijantas 
“Pirma 

gyvenime esmių 
ir uždarvtas ka-

— In ke-

ris važiavo

sei likos

Daktaras: Ar žinai, žmogeli, 
jog jau tavo paezei niekas ne- 
pamaezis.

Žmogus: — O gal, kad gerai 
kaili iszlupti, ba jau syki jai 
pagelbėjo.

nes bravorą

Vilnius. — 
gminoje, 
klierikas isz dvasiszkos 
mn ijos nužudė savo tęva ir mo-
czeka kirviu ir sužeidė mirti
nai savo deszimts metu sesu
te. Po papildymui tosios bai
sios žudinstos pabėgo in szali 
Lietuvos. Priežasties žu,dinstos 
nedažinota.

isz bolszevikiszkos
Per daugeli

nežinomos

Pasikalbėjimas Kurcziu.

ja. Bet Balakierius 
del ko neiszpilde jos

Tuo laiku

prie jo eiti. Ir
Bala-

patogu ?
- Niekis!.. — atsake earie- 
ir

a prpleszdavo 
suimtas Benld, 

Juozo

dirstelejo

Keletą kartu cariene Ekata- 
rina sake Balakieriui, kad jis 
atvestu savo žmona ir supažin
dintu su 
nežinia 
noro.

Viena karta caras labai buvo 
ko tai susirupines.
jisai buvo labai piktas ir pa
vojinga buvo 
kad tas ilgai nesitęstu
kierius sumanė pataisyti jam 
upa. Sztai ka jis sumanė.

Parėjės namo liepe žmonai 
rengtis pas cariene, nes ji no
rinti susipažinti.

Brangioji mano, Balakierius 
sako žmonai:

— Tik jau

atrado

kuomet kalbėsi 
su cariene. tai jau kalbėk in ja 
kiek galima garsiai, nes carie
ne kurezia ir pyksta, 
jaja patylomis kalba, 
kalbėk kuogarsiausia.

— Atvažiavęs Balakierius in 
rumus, žmona paliko

kaip su 
Žiūrėk,

nevos dirbo ant farmos 
nakt imis 

likos
ant skundo 

Zbojavskio, nuo kurio pavogė
$10,300 ir adgabentas in Fila- 
delphia.

Palicije nesenei aplaike žine, 
buk Eilipovas turi didele dirb
tuve munszaines ant savo far
mos po žeme. Palicije
požemine dirbtuve kurios ver
te daeina ant $14,000. Kada ji 
steitinei aresztavojo, pasiūlė 
jiems $5,000 idant ji paleistu, 
bet pasiulinima atrnete.

Jojo pati ir vaikai nieko ne
žinojo apie dubeltava gyveni
mą tėvo, pakol neiszpažino vis
ką priesz iszvažiavima in kalė
jimą.

Filipovas arba Morovski pri
sipažino buk jisai nužudė pali- 
cijauta Saint Louis kada ji no
rėjo aresztavoti, kaipo ir prie 
pavogimo pinigu Benld’e. Ne
gana to, padirbinėjo netikrus 

ir pardavinėjo kvai-pinigus

Partija.

buvusi

New Yorke

DU LIETUVEI SULAIKYTI 
KASTELGARDEJE; ATVA- 

ŽIAVO UBAGAUTI.
New York. — Lietuvoj susi

tvėrė nauja partija vardu Lie
tuvos Darbo Žmonių
Ji siuntė Amerikon du atstovu 
Juozą Miluką (turbūt 
amerikieti) ir partijos sekreto
rių studentą J. Staniulaiti? At
vykus Amerikon,
isz ju pareikalauta po $500 už
stato, kad po szesziu 
grysz atgal.
state reikalauta suma kun. A. 
Milukas, o J. Staniulaitis netu- 

liko ant Ellis

menesiu
Už J. Miluką už-

rojo geradėjo ir 
Island.

Suprantama, kad szie du 
naujos partijos atstovai piena
vo pavažinėti po Amerikos lie
tuviu kolonijas, apsakyti apie 
Lietuva ir gauti palankumo ir

caro rumus, žmona 
prieszkambary, 
pas cariene 
žmona jau ežia.

— Jusu Didenvbe! 
kartu liepėt atvesti 
žmona, bet kadangi ji sirgo, tai 
asz negalėjau iszpildyti jusu 
paliepima, o dabar kuomet jau 
sveika tai asz pasistengiau isz
pildyti jusu norą. Ji dabar 
prieszkambary laukia; kuomet 
galima Jusu Didenybei ja pa
matyti? Tiktai Jusu Didenybes 
praszysiu malones: mano žmo
na ir pirmiaus mažai girdėjo, 
bet dabar po ligai visai apkur
to, teip kad su ja kalbant pri- 
seina labai rėkti, nes kitonisz-

o pats nuėjo 
pasakyti, kad jo

Keletą 
man savo

ne ir liepe Balakieriui pa- 
szaukti žmona.

Balakierius
pas cariene, o pats nuėjo in ki
ta kambari.

Ir prasidėjo kurcziu pasikal
bėjimas.

Cariene skaitydama Bala- 
kieriaus žmona kurezia roke 
kiek galėdama; o Balakioriaus 
žmona sulvg insakymo savo 
vvro norėdama intikti dar la
biau roke, teip kad riksmas bu
vo giitdeti visuose caro rūmuo
se ir jo kabinete.

Caras prisiklausęs riksmo ir 
supratęs carienes baisa nuėjo 
pažiūrėti kas ten darosi. Eida
mas sutiko Balakieriu.

— Kas ežia per riksmas? — 
klausė jo caras.

— Nieko, Jusu Didenybes, — 
atsake juokdarys, — tai mud
viejų žmonos draugiszkai kal
basi!..

Caras inejes in carienes kam
barį ramiai paklausė:

— Kas per riksmas tavo Kat 
rinke su ta moteriszke?

Ekatarina 
moteriszke

invede žmona
savo

szeimynin- 
ir du jo sunu,

atsake, kad ta
- Balakioriaus 

žmona; yra labai kurezia ir su 
jaja reikia labai garsiai kalbė
ti.

Balakioriaus žmona, iszgir-
dus. kad ja skaito kurezia, su
prato kad ja vyras apgavo pa
sako carienei, kad vyras jai 
liepos kalbėti kiek galint gar
siai, nes cariene esanti kurezia.

Iszklauses abieju žmonų isz- 
sireiszkimus, Petras Didysis

neva vyskupo insakymu, neda
ryti jokiu tikybiniu apeigų t.y. 
nekriksztyti, neszliubavoti, ne-

SURADO UŽKASTA ŽEME
JE DIDELI SKARBA.

Moskva. — Prie palocelio 
kunigaikszczio Jusupovo isz 
netycziu likos surastas skarbas 
žemoje per sodininką kuris so
dino jaunus medžius.

•Skarbas susideda isz dauge
lio brangenybių, sidabriniu ir važiuoti pas ligonius, nepriim- 
auksiniu indu kuriu verte da- 
eina ant keliolika milijonu do
leriu.

Manoma buk tasai skarbas 
prigulėjo prie kokios tai ženk- 
lyvos szeimynos, kuri buvo 
priversta apleisti namus laike 
apėmimo Rosijos per bolszevi- 
kus.

Kokis tai bolszevikiszkas 
kvailys praneszo apie tai val- 
džei kuri viską konfiskavo del

Danoszejui da i vine jo
milijoną doleriu kad tylėtu bet 
tasai norėdamas prisigeryt

saves.

norėdamas

ti in kapus, kas tik priklauso 
nors kuriai ne
demokratu organizacijai arba 
skaito panaszius laikraszczius 
ar knygas, Žarėnuose ir k. se
nai teip daroma, Lieplaukės 
kleb. Strikas vieszai yra pasa
kęs: “greieziau asz komunija 
szuniui atiiduosiu negu valstie- 
cziui.“

Szitokiomis priemonėmis a- 
pakes klerikalizmas siekia sa
vo tikslo, visai pamirszdamas, 
kad tuomi tik pagreitina savo 
babiliono griuvimą ir laukiaY • 1 •_ ------ ----- ----

krikszczioniu♦ •
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Kas Girdėt
* I

— padare ant žiurkių. Padaru, ji
sai tris klot kas, pastatydamas 

t ovisus szalu kitos teip, kati žiur- 
kes galėjo iueiti i u kokia norė
jo, bet turėjo pereit slenksti iii 
kuri buvo iuleista elektrikus 
•pajėgos, o katra isz žiurkių at
sistodavo ant tojo slenksczio, 
aplankydavo elektrikiui sukra- 
tyuni. Pirmoje kletkoje patal
pinu patinus, antroje pataites, 
o trevzioje skanius valgius, ko
kius žinikes myli. Isz pradžių 
atsinorejo žiurkėms dalypsti- 
net elektrikini slenksti, bet vi
sados bandė gautis in klelka 
kurioje radosi valgis, po tam, 
pergalėjo badas.

Bandymas su 
buvo teip pa."ekmiiigas, nes tik 
viena isz penkių, norints kente 
dideli bada. norėjo gautis prie 
pat ino.

Panas/, v i buna 
niu.

Sauuuma nu
38-1 a met i- 

“ Saule” 
melus pasiliko vieno-

Su szituoin
Iv” pradeda savo 
nia kelione po svietą, 
per tuos
"ia raukusia. O kiek tai isz Lie-
tuvuzkii laikraszuziu taip pu 
dare.' \'ieni perėjo isz ranku in 
rankas, daugelis mirė ir keli 

laikosi ant kojų bet “gėra
le jai” nenorėdami pasiduot, 

doleriu 
gyvasti užlaikyti 
“Saule

po padu jokiu bendrovių, orga 
nizaciju ne d va s isz k u szelpeju 
ir yra neprigailminga nuo visu, 
todėl raszo teisingai 
nauje
laikraszcziu kokiu privalo nuli 
del naudos ir pralinksminimo 
visu skaitytoju.

Jeigu Dievulis mus užlaikys 
prie gyvasties, 
sulaukti auksi-

V O"

(

kemsza tukstanczjus 
idant juju
k a n neilgia use.

nenorėdami

raszo
Iv giai

sveikatoje ir 
tai da tikimės 
niu jubilejaus.

t ♦ ne vra
pataitėms ne

visiems
ir t ar 
ir vu.

n terp /.mo

Ant sejmo Airisziu susivieni- 
Aneienl Order of Hiber- 

kuris atsibuvo Atlan- 
padaryta rezo

valdže pavėlintu 
lirbti geresni alų ir pardavimu 

— Sziur, kad Airiszei to

pino 
niaus.

* ‘ \'iska ka turiu

mano szeimynelia, 
esmių užganadvtas 
laižybu. jog esmiu

ant "V ieto, 
tai mano namelis, kelis szimtus 
doleriu ir 
Kz kurios 
ir eisiu i>z
laimingesnis, ne kaip kokis mi
lijonierius.

'Teip kalba daugelis žmoni u. 
Jeigu tai viekas ka žmogus tu
ri. užlėk" jam lyg pabaigos 
jojo gyveninio 
jausti" laimingu

Juk turtas patraukia paskui 
save daug vargo ir rupesezio, 
nes sunku ji ji užlaikyti.

Jeigu turi užganadinanezia 
savo pareikalavimu, 

pavydi milijonic-

užtek"
- kode! nevali

i muga del 
tai kodėl 
riams!

Jeigu laikai gyvenimą tokiu, 
kokiu jisai yra, 
jojo v K k a k a."
nesirūpindamas

semdamas isz 
yra geriausio ir 

apie
daugiau ne kaip žmonis, kurie
t u ii didžiausius turtus.

nieką

sziu- 
ravo grindis Grand Central 
Palace hotelijc New York.

kuriame

Varginga motere kuri 
grindis

ra-
koperta kuriame radosi 

szimtas doleriu kada czystino 
viena kambarį. Koperta sugra 
žino savo darbdaviui. Szis

paprastas daly- 
parodo teisingysta

var

< i< »

at-
siti k ima> v ra 
kas, bet 
moteres kuri turėjo daug 
go. bet pinigu* neprisisavino,
norints tai galėjo padaryti be 
jokio nužiurejimo.

Josio." vyras rado"i kaleji 
me. turėjo du mažu." vaikus, 
randa buvo neužmoketa ir dir
bo tiktai dvi dienas, 
buvo alkani.

Norints turėjo tiek 
bet pinigus sugražino,
nebuvo josios loenastis. Darb 
i 
i
raszczei, o 
darni 
prisiuntė jai 3(H) doleriu už jo
sios teisi ūgy.sta, kas parodo, 
jog teisingysta užsimoka visa- 
(los,

11 vaikai

va rgo, o 
nes tai

lavis apdovanojo jaja penkeis 
lolereis. Apie tai aprasze laik- 

geraduszei 
apie teisinga

skait v 9 
moteria,

kas

jeigu ne tuojau.* būna at
lyginta tai vėliaus.

tuo ja u s

Kaip kada pacziules už daug 
reikalauje nuo .savo vyru, o ka
da tiejei nevalninkai, užimti 
rupeseziu kasdieniniu gyveni 
mu, kovojimą už būvi, neparo
do del savo prisiegcliu meilin
gumo, kaip tai po vinezevonei 
dare, ’tai moterėles
pradeda savo vyra visaip nu 
žiūrinėti ir kvaksėt, jog jaja 
nemyli. Sztai pirmutinis žings
nis prie nesupratimu ir persi
skyrimo. Moteres, kurios ma
no, jog apsiriko su vyru ir ma
no buk juju meile del josios at- 

. szalo, nežino, jog rūpindamasis 
apie iszmaitinimą savo szeinuy- 
neles su visokioms priesziny- 
berns, duoda geriausia davada 
savo meiles ir prisiriszima del 
savo mylimiausiu namie.

ar meile

4 i 
T t 

tie (’ity. likos 
liueije idant 
t
v yno. 
tik lauke, o jeigu gautu geres
ni alų tai spirtųsi ir geros vis
li es.

Kas yra drūtesne, 
ar badus ?

Szi klausymą iszriszo užga- 
nadiiiaiU'Ziai protwiria Fred. 
Moss isz Aiudi ios. Iszbandvmn

<

pasielgdavo kaip su asilu, ’rau
kei, per visa diena, nedavinė
jo jam nieko daugiau kaip duo
na ir vandeni., vį^i jį laike ant 
juoko ir bade pii;szįąis.

Bet sutruko jame kantrybe, 
lingo kaip aknjnio vandenije.
Pažinota vėliaus, kad jisai ap
sigyveno ant vienos salos Indi
jos mariosia ir jokiu būdu ne
galima buvo ji prikalbyt, idant 
sugryžtu namo. Sake jisai, buk 
jam geriau gyventi su lauki
ne i s ne kaip su paežiu.

Gijukis dabar persimainė ir 
ponas Smitli su mielu noru su 
gryžo namo, kada dažinojo, 
buk jojo miela prisiegele dau
giau ne yra teip iszlaidi, nes 
mirė, palikdama jam visa tur- 
t a.

Žmogelis adgijo ir dabar vi 
sai neezedina to, ka jam velio
ne paliko. Gerai daro.

MOKYKLOJA

Pasakykie man Juozuk 
klauso daiaktorus, — 
v o mama viena plieną padės in 
szepuke 50 obuoliu antra 50 o 
buoliu o trcczia diena kada ati
darys ar daug ras f

— Daugiausia bus 85 obuo- 
lei ir tai vargui...

— Kokiu spasabu tikta’i
tiek !

ponas profesoriau 
ežia ir suvalgytai! 
jau asz tikrai žinau!.

m

f 
jeigu ta

Vokiu spasabu jog asz 
pe dalaikv- 

15 obuoliu

SUDIA.

Sudžia: - 
ar turejvi dranga .’

Vagis: — Pats 
džinu, 
g

Ar tu pats vogei,

Szioj gadynei 
auti teisinga dranga..

ponas
sunku

su

Rugpiuezio Istoriszkos Dienos
Kugpiuezio 5, 1864 

Bay Kare, 
gut,

Mobile
Paira-Admirolas 

savim 18 
laivu, isz kuriu keturi buvo ka- 

užpuole Fort
Morgan ir Fort Gaines, 
saugojo Mobile Inlanka, pieti-

turėdamas po

riszk i laivai,
kurie

neje A laba moję.
Konfederet u didžiausias lai-

Is? Lietuvos.
Lietuviszkas Pasakos.

sakes: “
hi me.

t k

les apskr.)

DERLIUS GURĄS.
Viszakio Ruda. ’(Mariampo- 

— Sziais metais Vi 
szakiu Rudos apylinkėse labai
rugiai gražus. Žmones negali 
jais atsigėrėt i. Vasarojus (mic 
žiai, avižos ir kt.) prastas, 
saule iszkepino, 
nėr teip nėr. 
nes irgi skundžiasi, 
daržoves pridaiginti — per 
daug jau žeme iszdžiuvus. Apie 
bulves kol kas nieko 
negalima, nes dar lik lemia isz

I ai n k use

SURINKO Dr. J. BASANAVICZlUS. 

f *

APIE DEIVES, LAIMA, 
LAUMES IR VANDENINES.

no
klausės:
me f” — pauksztis:

atsisėdus kankles 
Žmogus ejes je.sz-

'1

nes 
o lytaus kaip 

Su daržais žmo
nes sunku

žemes, 
szieno sziais 
žaus.

Visa beda ežia 
stoka, kurio 
susilaukt i.

pasakyt i

žoles daug, 
melais Ims gra-

tai Iv taus 
žmonelei negali

G.
Kita karta buvo Laime.*,, tai 

jos katra viena žmogų tuojau 
užgimusi palaimindavo,
tais, kūdikiui užgimus, iszgirs- 
davo po langu 

lai bus tokiu, 
bar esmiu.'’
dien main\davusios: \ iena die
na turtinga, kita diena viduti
ne,

asz esmių tavo kaimy- 
” Žmogus da bal
ta i kur rngno lai- 

“tavo lai
me anoje pusėje kalnu ant ipe-
džio szakos 
skambina. ’ ’

atrado tokia gražia 
merga: ta jo laime davus kiek 
ten jam pinigu ir liepus eiti in 
miestą apimti traktierių ir pri
žadėjus jam padėti. Žinoma, 
tai tada jau jam vedes gyven
ti.

kuli ir

Kai

«>
szitoki baKa: 

kokiu asz da 
() tos laimes kas-

sako, žmogus negales
nusileis, isz

10.
Dabar jau — dulcu P. Dievui, 

szia gadyne žemele apsiezyšli
jo, ale kita karta tai būdavo, 
sako, laumes, raganos, tai bu 
da vo,
kaip tiktai ."aule

išskelti, tuojau 
>ako, ir sutiksi ar lau 

ragana. Paklausus:
ka jos darydavo?’’ “Gi, saku, 
būdavu pirtisc persis, būdavo, 
sako, paupiais mazgosis, skali• 
sift...” Pidamas isz pirties mo
terys 
prineszusio." 
vandens, 
k lau." u.":
i
prielaida ryta nuėjusios atras
davo paliktas pirt’ije dovanas; 
szilku kaspinu.", ar sako, lau
mių buviises galvas kaip ožkų 
su ragai.", tiktai su krūtimis 
kaip moteres.”

(TOLIAPS BUS.)

grinezios kojas 
būdavo, 
me ar

- kita diena su visai nieko 
neturėdavo. 'I’ai tas žmogii." to- i 
kiu ir būdavo lyg numirdavo, 
kokia Imdama laime ji palai 
mindavo. Todėl ir dabar sako 

teip laime leme
katram vienam nuo 

yra laime duota, bet 
gali at ra "t i. ’ ’

1 I 1

t < ta i

REUMATIKAMS GYDYKLA
Pasvai v s

žeme netik gera, derlinga pa- 
virsziu turi, bet ir mineralu jo

tie kalkių ir 
ipso klodu, Leveues upe." kai 

kurie szaltiniai duoda 
nai sieros vandens.

Birsztouo šie 
Pasvalio

Szios apylinkes 
gera,

arba: 
Dievo 

ne \ isi te

* Ji im a:
s s

per kuri moksliszki ir valdisz- 
ki leidiniai siausti užjūriu ir 
gauti nuo svetimu szaltiniu del 
iszdalininio szioje szalyje. 'Tau 
tiszka Zoologijos Parka, turint 
1,768 gyvulius, ir kitus sky- 

Institucijos reikalus \al
Vice Prezidentas, Vyriau- 
Teisdaris, 3 nariai Senato, 

3 nariai Atstovu But 
gerai žinomi 
greso paskirti.

Rugpiuezio 12, 1898
jungimas Hawaiijos prie Su
vienytu Valstybių. Hawaii su

je yra apseziai. 
g

pusei i - 
Jo sudėt is

rius. 
do 
šia s I'eisdaris,

pa 1 i k da v u si os 1 a u m e m .s 
ir paszirdžiuses 

vantas, muilus.
“tai delko teip joms 

iarydavai.’” atsakvmas: už ta

Pa-t.

Vieno l urtingo 
i r 
viena: “tas vaikeli" 

ir bus t uiti liga.' 
mažas

jis lyg lu ir lu

tėvo 
iszgirdo 

“tas

ginus 
balsus lė

nemenkesne už 
ros vandenų sudėti, 
sieros vandens gydymuisi nuo 
reumatizmo jau yra naudojami 
isz senu laiku. Priesz kara ezio- 
nai gydydavosi gana daug reu 
matiku. Po karui naudojimasis 
sziais vandenimis žymiai su
mažėjo (gal but del loszii sto
kos). Bet tinstamosios 
metus lankvtoju 
pradėjo d idet i.

Karszto vandens voniai lig- 
sziol ežia darydavo žmones, ar 
cziau sieros szaltinin j 
savo kambariuose. Bet 
metais pil. Kazvs 
state prie didesniojo 
szaltinio. net tam tikra pirti su 

reumat i 
jau prasi 

keletas ligo- 
Kuriems

S
1 ’ 

numirs;’’
reni lessee, 

vienu vienas saugiojo 
(niauka. Bet galu gale, po bai- 

Tennessee 
Konfederet u 

lo laivo

o ir (> kiti 
pilieeziai, Kon-

ir jis 
Mobile

vas buvo 
vienas

* Idienosvalandų sll

palaiminimu del
Ne

Aszt uoniu 
darbas plieno dirbtuvesia pasi
rodė dideliu 
darbdaviu ir darbininku,
laimes laike darbo daug susi
mažino, nes darbininkai dirb 
darni po 12 valandas per diena 
buvo pailsia ir daugiau bud.i 
vo nelaimiu.

Teip tvirtina 
banko Gary, 1 ndiana. kur 
dusi dideli fabrikai plieno. Isz 
asztuoniu valandų darbo dar 
bininkai yra labai užganady- 
tais kaipo ir juju szeimynos.

nes

prezidentas 
ran-

Apie stebuklą kuris atsiliko 
pranesza lai kCzenstakave, 

raszczei sekaneziai: Kokis tai 
22 metu jaunas vyrukas, girdė
damas, jog ubagams tonais vra 
didele rugepjute, sumanė ir ji
sai nuvažiuoti in t'zenstakava 
rinkti skatikėlius ir nudavine- 
li kolieka.

Atsisedia" prie bažnyczios 
melde praeigiu almužnos saky
damas, jo 
gali valdyti rankas 
--------- 1 davinėjo

užgimimo tie- <
; ne kojas. 

Žmonis davinėjo apszcziai. 
Bet ana diena, atlankė bažny- 
ežia palicijantas.
maldavima ubago, 
nėjo jam akyvai ir perimtas

> artin- 
jo tiksle da\ imo jam 

keliolika centu.
Sztai atsitiko uegirdetina 

daigias:

nuo

Girdėdama" 
prisižiuri-

nn e 1 a s z i r d y s t e, p r a d e j < 
lis prie

S
Kolieka, matydamas 

prisiartinanti palicijauta ma
ne, kad ateina

Palicijantas,
il u me isz 
mat vda- 
suprato,

ji peržiūrėt ir 
aresztavot, pakilęs 
vietos.
mus toki stebuklą
kad tai apgavikas, pradėjo vy
tis ir suėmė su pagialba keliu 
žmonių.

Staigai pasveikias kolieka, 
atsilsės keliolika 
Įėjime.

menesiu ka

Kada motere būna niekai — 
tai yra niekesne ir arszesne už 
vyra ir greitesne ant papildy
mo blogo. Patogi motere kada 
liekasi bjauri yra — labai 
bjauri. X’isiszkai, moteres yra 
daug geresnes
daug arszesncs už vyrus 
pradeda siunsti.

už vyrus arba 
kada

Nesenei Londone mirė mote
re Smith Wilkinson, kuri per 
savo nepaprasta praleidimą pi
nigu atkreipė at valu ; 
Turėjo ji ji keliolika 
szlebiu, kelis szimtus skrybė
lių, daugeli žeipeziugu, perlu ir 
1.1. Tankui pirkdavo szlebe, tik 
del to, kad ja ja turėti o ne ne- 
szioti. Jaja praminė Aladino 
karalaitia arba auksiniu ponia. 
Bet josios vyras, tai buvo tik
ras lepšio — panaszus in pu
deli. Kada ji ji ėjo ulyczia pasi
rėdžius kaip karaliene, jisai 
ėjo szale josios, apsiredias kaip 
nlwxnl’U \T urtkio imticri

ant vįsu. 
t szimtu

11 hn <ru«u Vutnin t oi fieri

sius kovos laivas 
turėjo pasiduoti, 
apsaugojimas 
puikiausia." ; 
Amerikos kariu istorijoje. 
I ui jos vyrai žuvo 
žeista. Konfederetu 72 žuvo ir 
20 sužeista ir 1280 vyru paim
ta. Kuomet 5,000 kareiviu ap
supo tvirtoves, jos pasidavė.

ilugpiuczio 6, 1777 
kany Kova, buvo Revoliucijos 
kares kruviniausiu kova. Pul
kai Britu, Kamuliecziu ir Imli 
jonu užpuolė Fort 
(netoli Rome, N. Y.) Rugp. 3, 
1777. 800 gyventoju, daugiau
sia isz ju Vokiecziu, 
vyste Generolo Nicholas Her
kimer, ėjo in pagelba t v irt a pi
les. Didelis pulkas Indijonu ir 
Britu buv 
kirsti. Kiti Britai pasislėpė 
Oriskany, netoli l lica, lauke 
Generolo Herkimer. Prasidėjo 
baisi kova. Vyras priesz vyra, 
"U kirviais, peiliais, akmenims 
ir 1.1., pakol Indijonai, maty
dami kad daugelis ju žmonių 
buvo užmuszti, pabėgo. Britai 
juos M‘ke. Herkimer irgi nete
ko daug vyru bet negalėjo sek

Apie 500 vyru 
Generolas 

mirtinai su

4 4

buvo

- Pri-
pa

apgenimas visoje sp|eda isz 12 salų Siaur Paeiti
• • • • • I

,)l

ir 100 su-

Oris-

po vado-

o iszsiuusti juos nu 
Kiti Britai

Stour-

In-< J

institucijos

ti užpuolikus, 
žuvo szioje kovoje. 
Herkimer buvo 
žeistas ir mirė už keliu dienu.

Rugpiuezio 8, 1829. — Szio
je dienoje pirmas garvežys 
vartojamas Suvienytose Vals
tybėse. I /.vardintas
bridge Lion ir buvo vienas isz
keturiu pabudavotu Anglijoj 
ir pasiunsti Amerikon <iel De
ki ware ir Hudson (anal Rail
way Company. Pirma kelione 
buvo Honesdale, Peunsylvani- 
joje. Reles buvo isz medžio pa 
darvtos. Horatio Allen inžinic »
rius vare garvežį tris mylias 
I \u i n sy 1 va 11 i jos g i r iose.

Rugpiuezio 10, 1846.
steigimas Smithsonian Institu
tion. — Anglas, James Smith- 
son paliko savo turtą isz $575,- 
000 Sit vieny toms Va 1st y borus, 
del insteigimo
Washingtoue, jo vardu pavar
dinta, jeigu jo brolėnas mirtų 
be inpediniu. Smithsonian In
stitution buvo insteigtas Rug
piuezio 10, 1846 m. Per fiska- 
liszkus metus 1923, Smithson
ian Institution iszsiunte arba 
prisidėjo prie iszsiuntimo dau
gelio moksliszku ekspedicijų. 
Per tuos metus, Institucija isz- 
leido 100 knygų ir pamfletu, 
isz kuriu, 133,966 buvo iszda- 
lint i. Smithsonian Institution
isz viso turi 1,090,000 leidiniu. 
Institucija turi sekaneziųs įky
rius: ^autisiskg Mrnseju, Duik‘8 
Taųtisz^ka Gakrijg, /li^pkos 
EU|pgiafij()s pitųą, 'rkUJĮbB’’ 
i Bursim’ AfaiiaiShtt | YttiO »•( jon

ko Okeane, apie 2,101) myliu 
nuo Paeifiko kranto.
James t’ook rado Hawaii salas 
kuomet jis ten eksploravo 17 
7H metais.

apie
(’aptain

Jis salas pavadino 
Sandwich Salas.

sa las,
siau civilizuoti žmones. 1895m.
salų karaliene

rado jas
Kuomet jis 

apgyveno pu

buvo priversta 
prasiszalinti, ir Rugpiuezio 12, 

buvo prijungtos 
prie Suvienytu Valstybių. Bir
želio 14, 1900 salos tapo organi
zuotos in teritorija. Sulyg 1920 
cenzo, gyventoju Hawaii buvo 
255,912, isz ju apie 60f< buvo 
aziatiszki žmones, daugiausia 

17', Hawaiiveziu, ir
Portugalu ir Ispanu. Vic- 

,, i ■ i, rj<t < pa n a sz u s m 
žmones, 

dideli, plaukai 
raudona.

ir pusėtinai 
darbsztus. '1’eritorija valdo le- 
gislalura isz dvieju butu, Se
nato isz 15 nariu ir 
Buto isz 30 nariu. Gubernato- 

valdininko

1898 m. salos

J a ponu, 
15^ 
t iniai Pgyventojai

Zelandijos.Naujos
\’eidai ilgus ir 
juodi, spalva 
Žmones gero up<

rudai
)

dvejus 
skairzius vėl

gy vena.
: szi'iis 

Armonas pa 
sieros

reikalinga -
Kiekviena vonia

atskiromis voniomis 
kams. Maudymasis 
dėjo. Yra atvyki* 
niu net isz tolokai.

daromi masažai, 
kainuoja 4 

litai. Pats pragyvenimas czio- 
nai yra pigus. Butai moki
niams

Atstovu

rius užima valdininko viela.
Su v. Valstybių prezi

dento pusk irtus 
G ubernatorius 
vvaiios pilietis.

PAS BARBERI.

.Jie vra
ant 4 metu, 

turi būti Ha-
—F.L.I.S.

Atvažiavo Lietuvis in Lietu- 
viszka apygarda, o kad barzda 
buvo inželus, nusidavė pas Lie
tu viszka barberi ir 
skųst barzda, 
spjaudias ant
barzda ir veidus 
kias paszauke:

— Ar tu vis 
muilini!!

— Mat,
skutu tai spjauju 
veido o ateivius, 
niau, — ant muilo.

liepe nu- 
Barberis pri

minio, muilina
J ti tas paszo-

teip žmonis

kaip saviszkius 
tiesiog ant 

tai politicz-

Lehigh Valley 
EKSKURCUA IN 

Niagara ^||?
IR IN BUFFALO

NEDEHOJ 9 AUGUSTU 

$5.00 ADGALlČs»po,w ADGAUOS
Treinaa apleis Mahanoy City 9:80

Sukatos vaksra, Augusto 8. <
Pribus in Niągpra Fą|ls 7:45 Ne
dalios ryta Aug. 9, Buffalo 6:30.
ryta. Griitant aplais Niagara Fa||«
3 vai., T
|»ą Buffalo 4 valanda

■ : ■. - v jf • i.*

Nedalios vakąrą Aug. 9,

•į-
5

.!■ *

h

>f*S fflj Trr”

M

sūnūs, 
miant;
augs dideli 
antra: “jis
trcczia: “ne, 
metu augs — toje irtoje dieno 
je ji Perk tinas užmusz... ’levas, 
tiems metams artinantis,
murijo akmenų mūra labai sto
ra ir tv irta ir, to> nulemtosiom 
dienos sulaukės,

uždaryti iu ta mūra, bet
ant los dienos nubege." 

io kopų "t 
Ta diena už

norėjo sa v o ANT PARDAVIMO
siuiu
SUI1U", 
in kopu-t n daržu ir į 
lapių pasislepes
ėjo juodu" debesis su žaibais ir 
Perkūnas spyrės in ta mūra ir 
sutrupinės, o tas vaikeli 
va s pasiliko.

•T V-

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

Apie dauginus dasiži- 
nokite ant adreso.

V. Lapinskas 
G01 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City,* Pa.

mieste.

(t.f.)
VU'

pa va''
RAGANIAUS STEBUKLAI

yra pigus.
iszsiskirsczius vasaros 

atostogų, teip pat gana pigus, 
ir ju yra užtektinai.

Susisiekimas su Pasvaliu 
na patogus, nes miestelis i 
pat geležkelio. Isz Panevėžio ir 
Biržų kasdien ateina automo
biliai; pasztas korespondencija 
gauna kasdien.

8.
Gv veno du kaimvnai — • ♦ 

nas turtingas, o antra" 
ges. Teip viena karta ta> pa
vargėlis pjoVGš rugiu." lyg vė
lumo; kada jau kit i 
nys buvo isz lauku namo par 
eje, tada ir tas pavargėlis, na
mon eidamas, pamatęs ant dir 
vos turtingojo — jo kaimyno, 

kuprinejanti; ejes

visi žino-

i ga 
prie

kasžin ka
žiūrėt, radęs žmogyste po grei- 

varpas ir 
K lauses:

, atsakymu

tumu berankiojant 
nesziojant in krūva.
“ kas tu ežia esi
gavės

Magijos Raganius J. 
Czekanaviczius iszlcido 
10 magijos paslapcziu, 
kaip iezvesti kitam pi
ga isz ranku, teip-pat , 
patiesz rankoje pinigas 
pranyksta, kuris potam 
pasirodo prikibęs kam 
prie padalku arba prie 
lubu, ir teip toliaus isz- 
leido kitus labai stebė
tinus sekretus. Teipgi

V

t

APIPLESZE SENUTE.
Paprndžiai, Pilv. \ I. — Isz 

Birželio 20 in 21 nakezia, (apie 
12 v.) pas pil. Baltruszaitione 
atvyko .Jurgis ir Petras St an. 
isz Jurgeliu kaimo ir paprasze 
i n leist i pasiszildyti, g’ 

miszko.
nemanvdama, insi-

p rd i, par- 
Senute

kaž-ka 
vienas

važiuoja isz 
nieko pikto
leido apsiszilti ir davė dar sūri 
pasistiprinti. Svecziai 
sumurmėję griebė B ne
už galvos antras už kojų ir isz- 
nesze mete iii szulini. B-uei pra 
dejas rėkti Jurgis ir Petras 
Stan. atplesze rentinio gabalu 

nutilo.

ir 
rent inio 

ir mete in szulini. B-ne 
l’žpuolikai manydami sene už- 
ninsze nuėjo savais keliais. Ta
da B-ne vėl pradėjo rėkti. Rik
smą iszgirdo tarnaites, 
šukele kaimvnus ir 
isztrauke B-ne isz szulinio. Isz- 
trauktoji apie 3 vai. gulėjo be 
žado. Isz atsipeikėjusios 
nota, kad piktadariai 
giminaieziai, ir jie užpuolė del 
to, kad sene ilgai gyvenanti ir 

Jie uorėje pa-valdanti turtą.

*

Sukilo 
vos gyva

suži- 
yra jos

ežia esi.'
“a>z esmių to tavo kai

myno laime — surenku varpa*, 
iii krūva, kad ne vienas grūdas 
nepražūtu.” Szis dabar klau 
se: “ 
sakius:

” Szis
kur mano 'laime ” — pa- 

“lame ir tame mi>zke 
vyženas pina.’’ Ilangiaus szis 
ir ejes jeszkoti ir atradęs tokia 
dailia merga: vyženas py mis 
rankose turėdama ir užmigus. 
Jis priėjės, pabudino; ta jo lai 
me szokus greitai isz miego ir Au&- 3
sziam pasakius

I langiaus

iszleido Monu Kaziras kurias iszag- 
zaminavus pasirodo kad kazires pa
prastos bet ežia kas tik kokia iszsi- 
trauks ir pavirsta potam visos tokios 
tai tūzai tai karalei ir 1.1, ir gali su 
juoms daryti 20 skirtingu monu. Kas 
szituos sekretus turės ir szita kalade 
kaziru tas pridarys susirinkimuose 
daug baimes ir juoku. Viską sykiu su 
paaiszkinimu prisiuneziu tik už $2.50 
Raszykite prisiusdami Money Orderi 
o tuoj gausite. Adresavokitc szitcip: 

PROF. J. CZEKANAVICZIUS, 
193 GRAND ST.

BROOKLYN,. N. Y.
BOX 88

imsime abu 
du vyženas pinti ir tu tuojau I 

Teip jiem 
greitai szis 

Dauginus ta jo 
laime liepus jam užimti dides
ne prekione, ale pasakius, kad 
ir vyžų nemestu pinti.

9.
Ta paczįa pasaka kiti sziteip 

sako: Pavargėlis per rugpiuti 
atsiloszes prie gultos ir 
rankoje turėjęs; 
snaudžiant užlekes 
kasžin koks ten 
tis ir emu nnu tos jo gubos var
pas skabinti; szis su grebliu 
kai davus tam paukszcziui, tas 

ai,, ai! kam tu mane 
“tai 

pauksztis at-

* 4

ueszi i szpa rd uoli, 
besidarbuojant, 
prasigy venos.

r p

koks

* J r 11

giebli 
jam ten be

aut gubos 
pauksz-

SZIS

surikes: 
muszi ?”

trumpinti senes amžių ir pusi- Di Inkiest.'
dalinti paliktina. Piktadariai 
aresztuoti ir iszgabenti Vilka- 
visz.kio kalėjimam

LĖTAS 2M0PELIS.

Atėjo sveezias in restauraci
ja ir liepe duot torielka vira
lo.

Ei, gonp^dor! tas viralas
atsiduoda muįlu!

— A r i kro tnu i lu ? 0 tai 
tas giv|uokli« kukoriivs turėjo 
0 ~ . •' f .ii’* '■ * J*

A 71 ’ * !" e

k 4

v

Žmogus sakes:

7 i

WALTERS
BOTTLING WORKS
JUSAITIS LR LESKAUSKAS. LOC

MAHANOY CITY, PA.

DIRBIMO M1NKSZTU GĘRYMU

Del Pikoinkama, del Baliu, Vestuvių, 
Kriksxtynu ir in Namus. :: 

Pabandykite musu gerymus o busite 
užganadyti. Galite užkalbant per 

Bell Telefoną No. 59-m. 
Patarnavimas greitas ir mandagus.

OFISAS: 
406 West Mahanoy Aveuna 

BOTTLING WORKS: 
406 West Maple Street

MAHANOY CITY, 7Ą.

,1 1 n

Merchants Banking Trasi Co. Buka
Mahanoy City, Fju

S-csIm procentas ni jtuin pinigus Ir saugumas del jusu
Jrocentan be jokio Baugumo.

Merchant! Trust Co. Banka moka S-os|a pro- 
<m. H W? IWfrWlW P1“! ' '$00’|SwR5 mMyalte ^10

....................... ..................................................................

de} Imogens kpris 
sslta

pinigas auga su pa-
in uita panics o
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I Teviudys Tada pirminipkas pastate 
kaltinamajam paprastu klausi
ma :

d#

4

>

1

“SAULE*’

(“L ) 
nusikaltėli esant pamiszusi. 
I<a\p-gi kitaip akszkinli ta 
keistu prasižengimą.’

V iena ryta szatu apylinkėse, 
nendrese rado du sukibusiu 
draugėn lavonu, moteri ir vyra 
du žinomu aukszto luomo ponu 
turtingu, jau nebejaunu ir tik 
pernai vedusiu, moteriai likus 
naszle vos priesz trejetą metu.

.Jie neturėjo prieszu, ir nieks 
negalėjo jiems kerszyt. Atrodė 
kad jie buvo muszami kažin 
kokiu asztriu gelžgaliu, o pas
kui inmesti nuo stataus kranto 
upėn.

Tartly ma s 
zultatu. Jurininkai 
nojo. Jau norėta užmesti ta by 
la, kai \ ienas jaunas 
stiliaus, vardu Jurgis Liudvi 
kas, pramintas 
pasidavė policijai in rankas.

In visus klausinėjimus jis at 
sakinėjo ta pati:

— Asz pažinojau 
melu, moteri tik 
dažnai duodavo man tais\ ti se 
nobinius baldus, nes asz 
nusimaniau tanu* darbe.

O kai jo klausia:
— Kodėl tamsta 

dei.’
Jis atkakliai kartojo:
— Asz juos nužudžiau del to 

kad norėjau.
isz jo liebliv 

traukti nieko kita.
Tasai v\ rūkas buvo, be abe

jo. uždraustos 
atiduotas augint i iii 
paskui nžmirsztas ir pamestas. 
Jo vardas buvo Jurgis Liudvi 

pavardes jis neturėjo, 
bet, kadangi, paaugėjęs, jis ta
po nepaprastai 
pasižv mejo tokioim

Advokatas tvirtino 
esant

Kijrtij. Asz nieko nežipojau. Jis 
užsakė baldu. Paskui asz suži
nojau, kad jis teiravosi apie 
mane pas kleboną, žinoma, gi
liausioj paslaptyj.

Jis ateidavo dažnai. Jis duo
davo man darbo ir getai ap
mokėdavo. Karlais jis net apie 
szita su manim pasisznekeda- 
vo. Asz ji pam\ įėjau.

Sziu metu pradžioje jis atsi
vedi* su sa\ im savo žmona, ma
no motina. Liejusi dibtuven ji 

tariau ja 
Paskui ji

pasijutau 
naszlaitis, isz-

esybe protestavo 
niekszybe; tai buvo 

teisumo,
pro! ėst as.

garbes ir at-
Asz

fu

kas. o

iszdidžiai, dek-

liedavo jokiu re 
nieko neži

artimo

Buržujų, pats

vyru pora 
pusmet i. Jie

gera i

juos nužu-

— Kaltinamasai, ar tamsta 
neturi nieko daugiau pasakyti 
savo apgynimui ?

Vaikinas atsikėlė.
Tai buvo lieknas, žemo ūgio 

vyrukas geltonplaukis, plikom 
akim, szviesiom ir nejudomom. 
Jo balsas buvo stiprus, malo
nus ir skardus. .Jo isztartji keli 
žodžiai bematant pakeitė susi
dariusi del jo bendra nusista
tymą.

Jis kalbėjo
lamatoriaus tonu, bet teip aisz- 
k iai, 
buvo „
Ivies szales kampe.

Ponas pirmininke, kadan- 
asz nenoriu patekt iii bepro 

ežiu namus ir bevelinu 
tai pasakysiu jums visa tiesa.

Asz užmusziau ta vyra ir ta 
moteri dc! to. kad tai buvo ma
no tėvai.

O dabar 
ir teisk it.

Viena ponia, pagimdžiusi šu
nų, atidavė ji auginti iii sodžių. 
Ar ji bent žinojo, kur nugabe
no jos kaltes dalininkas maža 
nekalta padoru, pasmerkta kę
sti amžina vargu, neteisėto 

dar 
mirti, nes 

mėnesinio atlv-

kad kiekvienas žodelis 
girdjmas toliausiame di-

(

krlr.

mirti.

iszklausv k i t mane

dalininkas

o 1 -

daugiau: 
aukle.

(> galima isz-

meiles k udikis, 
>odžiu, o

protingas ir 
s i ugi m to

mis savv bemis ir lepumu kokio 
neturėjo jo draugai, tai ji pra
minė 
de liko jam visam amžiui, 
pasirinko sau 
ir buv*o žinomas, 
gabus stalius. Jis net 

d rožinei i
Žmones tarė ji esant labai eg
zaltuota. karszta komunistiniu 
ir nihilistiniu indeju szalinin- 
ka. dideli mėgėja romanu kru
vinomis dramomis, 
ir puiku kalbėtoja 
darbininku ar ūkininku 
rinkimuose.

Advokatas tvirtino 
teli esant pamiszusi.

I>z tikrųjų, kaip galima bu
vo prileisti, kad tasai amatnin- 
kas nužudė savo

artistiszkai

bnržnjn ” ir toji pravar-
Jis 

dailides amata 
labai 

mėgino 
medi.

kaipo

intakinga 
vieszuose 

susi-

nusikal

kurie per
in tris

geriansius 
klientus, turtingus ir dimsnius 
(jis juos pažinojo). 
poru metu buvo davė
tukstanezius franku uždarbio 
(tai rode jo knygos). Liko vie 
nintelis aiszkinimas: 
mas “idee fixe 
ris. žudvdamas «
szija visiems buržujams. Adv 
katas gudriai primine duota

apylinkėj 
pav arde, jis su-

9 t

pamiszi- 
prolctaro, kn 
<lu ponu, ker-

t >

teip drebėjo, jog asz 
sergant nervu liga.
atsisėdo ir paprasze vandens 
stikline. Ji nieko nekalbėjo; ji 
žiurėjo beprotes 
mano baldus ir 
sakinėjo, tik 
iii \ isus vyro
iszejns :ihz nusprendžiau.

Ūkininkai ir Ūkiu 
Darbininkai kaipo

Antanas Ramanauskas
Lietuviszkas Graboriui 

.• ' ''1 ’ 3 ’V
I
H

f!

-ll'

Emigrantai.
Naujas imigracijos instate 

mas, kuris inejo galen Licpo- 1 
diena, 1924m., duoda 
be imigrantams

•litį

MILL & PATTERSON STS.
ST. CLAIR, PA.

iHzbnlHamuoj* ir laidoja mirusiu* 
ant visokiu kapiniu. Pagrabu* paruo
šia nuo pupraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobiliu* del 
laidotuvių, veseliu, krik*zty”Ju i* 
kitiem* pasivažinėjimam*.
Bell Telefoną*. 137J M.

pi rmeu\ 
kurie yra pri 

tyre ūkininkai, jei jie ą ra pi 1 i<* 
ežiai los szalies 
k\<»ta

VISOS

i Amerika

vescliu,

v ra

Asz susivaldžiatų atrakinau 
duris ir maeziau, kai jie pražu
vo vakaro tamsoje.

Tada asz staiga 
visu apleistas,
stumtas, iszbrauktas isz gyve
nimo. Mane apėmė baisus Ii u 
desys, sumaiszytas su pykeziu, 
neapykanta ir pasibjaurėjimu; 
visa mano 
priesz ta 
kilnus,
mestos meiles 
pasileidau bėgti Senos krantu, 
norėdamas juos pavyti; jiems 
reikėjo eiti tuo keliu iii Szatu 
stoti.

Asz greit juos prisivijau. Vi
sai sutemo. Asz tvlomis szliau 
žiau žoleje, kad jie neiszgirstu 
manės einant. Mano motina \ is 
(
tavo kalte, 
užsispyrei 
proteste mii>u 
ma buvo >
sirodnnt patiems, Juk 
galimo 
num tai kuriam galui buvo rei
kalingi tie pavojingi vizitai?”

'Tada asz pripuoliau prie ju. 
maldaudamas. Asz sukužde- 

“ Matot, 
tėvai. Jus jau

veik 
k n rin

szalv- i-z
► J. G. BOGDEN

322 W.Long Ave. DuBois, Pa
f

kurios metine 
oOt) ar daugiau. Be- 

Eai ropos
traukia imi

gruntus turi kvota- vir-zijan• *1' * ežias .300, ir galima sakyti, kad 
Europiccziai iikininkai ir nkiii 
darbininkai peiklau-o 
rineziu pirmenybe imigrantu. 
I migracijos 
k a reiszkia

Lietuviszkas Bankieriu* 
ir Laivakorczin Agentas

žvilgsniu in 
beprasmiai at - 

teip” ir “ 
klausymus.

t I

tada gana ilgai ir už- 
Asz maeziau 

nein

ne ’ ’ 
Jei 
kad 

tai poniutei trūksta vieno szu-
lo.

J i atėjo vėl kita menesi. J i 
buvo rami valdi* save. Jie szne- 
kueziavo
sake daug baldu.
ja dar t ris kart us, nieko 
spėdamas; bet viena syki ji pa
ti elne klausinėt apie mano gy
venimą, mano vaikyste ir te-

‘‘ Mano to
li ieksza i, — 

” IVida ji pri-

mano
vus. Asz atsakiau: 
vai, ponia, buvo 
jie mane pameti*.
‘‘paude ranka szirdi ir parpuo
lė ant grindų, apalpusi. Asz 
tuoj pamaniau:

Bet asz

lar velke. Tėvas kalbėjo: ‘Tai 
Kodėl tu Imtinai 
‘it i pas ji! 'Tai be 

pudelyje. Gali
zc.'lpti ji isz tolo, ne

mes ne- 
pripažinti ji savo su

(

Asz
jus tikrai esate 

iszsižade- 
nejaugi

Jau gana -u tokiu vyru. 
Jeigu boba in barzda iiistrigtu, 

< ieria ilsia įienesziot i. 
Jeigu turi bjauri boba pe-ziotk 

(> ka su boba .’ Iszgere mun 
szaines ant drąsos, 

Pa.-imela vyra ant a-lo>. 
Ir pesza plaukus isz barzdos, 

< iaila labai, ba buvo puiki 
ba rzdele. 

Kaip szluotele.
os misiukes geras bar 

beris.
Jszlikro, niekas to ne iszdari-. 
Kad žmogui barzda draskytu. 

Gyvu i bjaury t i.
Nežinau ar isz to prova bus, 
Ar viskas dingo
Gerai kad be provos apsiėjo, 
Tai pinigai ant niek nenuėjo. 

♦ ♦ ♦ 
Pilamadelpijoi ant

Isz I

pric lu

‘ pri t y re 
I uroj. ’ Tai i ci-zkia

Biiira> i-zai-zkiii.i 
agri kul 

in* vim tik 
u k i n i lik ns ir u k i u da rbi n i n k u-,
Ih’I ir tuo*-, kiirii’ apsipaziiie 
miszkais n arkliu 
auginimu. Kiek tokiu imi: 
tu \ \ k>ta iii Jungi ine- \'al-t 
bes.’

(H iciale
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Liofuviarita* Grahorlae
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėliu* pagal 
naujau*)* mada ir mokat*.

•<

Turiu pagelbininko moterių.
Prieinamo* preke*.

*16 W. SPRUCE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

Telepona* No. 149
I-kail lynus baigiau 

tis Kovo menesiui IJ’J.'nn.. 
rodo, kad Vokietija iki i 
ko yra atsiimt u- 97G9 pri t \ r it 
siu

pa 
kn< I

$1,000 TIK UŽ 60c.
GOc ir Rausi musu 
\ cries t u n tanezio 

doleriu 
\ ra a pirn-

A t s', utį s k Trim- 
steljuklaigu Z'Jiu 
(lok’riu. K a
žmogui rci-zk:a, 
tas kokiom n<>rs 

1

agri k uit u ri st ii; Sz.\ I i j; t 
2K12; Lenkija 7'Hi; | talija .'Hi| ; 
Rusija !K’; Roinuni ja 34: \’f.

la v i ja 1 I : • ><-k- >

tas tjkstar.U*
jppjti ;i

< bei \ id uriu ku- 
z m i > £ u s y ra s u .* i ra u • 
ir įvairiu nesmagu-

pražuvo. g r i j a J G; J 11 g o s 
Slovakija Taip p.it \ ra pra 
neszla, kad Szveieanja. Dar:

\ i a

jau:
mano
jot manės viena karta, 
jus ir dabar mane atstumsit

Tada, ponas pirmininke 
pakele priesz mane 
jums prisiekiu savo

apalpusi.
4 4

n ieko
sz norejan,

kokiom
, j gedimo? 

kės, neimk.-mas
.Jeigu tokiam žmogui ir

[aukšliai k;d:.a parodytum, tai jam ma-
llUo-Ziin' I *

k vol n -u u k i n i n kai-. G a
i r

1>V

Tai mano mo- 
nepnsa- 

kad ji dar

ranka (I ...

neszla, kad Szveieanja. D; 
ja, Ilolandi.ia, ir Norvc 

o" dideli

»ma!“ 
kiau. 7 
ateitu pas mane.

Asz isz savo puses 
dėjau {(brautis apie 
sužinojau, kad jie apsivedė tik 
pernai Liepos menesi, 
jam mano motinos vyrui mirus 
priesz trejetą metu, 
szvagždejosi. kad jie mylėjosi 
tebesiant gyvam v\ rui, bet ne- 

Asz buvau 
tasai inrody nias, kuris iszkar 
to buvo paslėptas, kad 
butu sunaikintis.

Asz laukiau, 
vakara, mano tėvo lydima, 
atrodė tada labai 

kodėl.
ji man tart*: 

tamstai linkiu laimes, nes tam- 
diu dvasiai tai Į sta beabejo, manysi kada nors 

apie savo szeimos sukūrimą, 
asz noriu padėti tamstai 

tinkama
Asz pati buvau karta 

iszleista už nemvlimo 
žinau, kokia tai nelaime.

isz bado ir

paėmusi mane.

mimo geda ir 
pasmerkta 
nebegaudama 
ginimo, galėjo kaip dažnai at-
-itinka, palikt ji be priežiūros, 
leisti jam numirti 
-kurdo!

Moteriszke.
buvo dora, turėjo kilnesne szir
di. Daugiau moteries ir moti
nos jausmo, negu mano moti
na. Ji mane užaugin. Ji kvailai 
padare iszpildžiusi savo parei 
ga. Geriau hutu palikti pražu- 

iszmest us
sodžius. kaip

Kiti vaikai vadino mane 
benkartu.“ Jie

žodis, vieno ju
nežinojo, ka

t * ’

irgi pra- 
juos. Asz

Bes 
o kai 

apykakles 
kiszenes re

LI" i l<l
rnu Lpiinta

pirma

Žmones kiszeneje 
asz ji 
<r

ar ne

instrumentu, 
musziau, kol

turėjo inrodymu.

vėliau

Ba
< >, 

gavo.

cziai tuos vargszus. 
iii aplinkinius 
isznictamos lauk szaszlavos.

Asz augau ir manyje brendo 
neaiszkns mano negarbės jaus 
mas. 
* 4

reiszkia tasai 
nugirstas levu namuose. Asz n 
to nežinojau, bet juste jutau.

Asz buvau, gi 
sakyti, vienas gabiausiu moks
leiviu. Asz bueziau buvęs do 
ras, gal net inžymus žmogus.Į-vai iszsirinkti 
ponas pirmininke, jei mano tė
vai neimtu padare tos nedory
bes, neimtu manes iszsižadeje.

Jie padare la neikszybe, 
nusikalto priesz mane. Asz bu
vau auka, o jie — nusikaltė
liai. Asz neg;
neturėjo pasigailėjimo. Jie pri
valėjo mvleti mane: jie manes 
i szsi žadėjo.

Jie davė man gyvybe — bet 
ar gyvybe yra dovana? 
tai buvo nelaime. Po to, kai jie 
teip nedorai mane pameti*, asz 
likau jiems skolingas viena — 
kerszta. Jie nuskaudė mane ne-1q :js 

prilaikė ja ir

nežinau 
eiti mimo,

žmona.

.1 i atėjo viena 
J i 

snjandinta, 
Rnoszdamosi 

4 4 A ..e,

lais-
sau

\yro ir 
Da 

jie j bar esn turtinga, bevaike, lais
va ir galiu daryti sn savo tur
tu ka tinkama. Sztai 

dėjau gintis, o jie Į dalis.
Ji padeve 

ryta voką.
Asz domiai in ja pažvelgiau 

“Tamsta esi mano

ta mstos
11

man dideli* uždą-

Man

Jis 
asz 

gar lie, in- 
statymais, musu laisvąja 
publika. Jis man sudavė, 
asz nutveriau ji už 
jis iszsitrauke isz 
vol veri.

Maim protas aptemo, 
žinojau, kasdaresi; asz turėjau 

savo 
musziau.

ah'jau.
l'ada ji eme szaukti balsu, 

insikabinusi man in 
“Gelbėkit! laikykit 
Rodos, kad 
sziaii. Argi asz žinojau kas da 
l esi t no moment u .’ 

Paskui, kai asz
juos abu gulincziu žemeje, 
neilgai

eme
ba rzda: 

žudiką! ’ ’ 
asz ir ja užmu

pamacziaii 
as/ 

galvojęs, inmeeziau 
juos Senon.

Sztai. Dabar 
ll(’.

Kalt inamasai atsisėdo in sa
vo vieta. Jo kalba pakeitė visa 

atidėta ki

I s z to

teiskite ma

bylos eiga, ji tapo
tam posėdžiui. Ji neužilgo bus

Jei mes Imtume
vietoje, |<a mes

nagrinėjama.
prisiekusiųjų 
padarytume su tuo tevžudžiu ?

\ ei te Danguole.

pripildtisi
sa v< >
lima> <laikta> kad Vokiet i ja 
Szvedija pripildys daugiau ie'

’’ ‘ ........       ” * ’ » k v oi 11
i m igra nl ai-.

X < t

ka< I agri k u it u r i 
lideii

I )

1butu sveikata, negu tas auk
šti kaina-.
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistžoliu, ku
rios jums sugražina sveikata.

Vaistžoles yra nuo sekaneziu ligų: 
viduriu užkietajimo, skilvio n emali
nio. nenoro valgyt, strėnų ir pecziu 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 

(krutinę, reumatizmo, plauku slinki- 
plei-kanu, szlapinimosi lovoj, ir 

ligų. At"iunsk 60c, tai gau*i

Taigi, jeigu jautiesi esą* 
nors nesmagumu,

gu Jo iitiosziinczim >av<» 
su to> rinzio 
Vieiitik Britanija nc>ilaik 
taisv kle>, 
sudaro < 
imigrantu nu 
pos s/.aliu.

Padėti- 
tu Elll'opo- 
tos >iisiileda i>z I uriiicziu į 
rnenybe imigrantu, 
Amerikos piliecziu 
kurie sudaro 
pirmenybe
Reikia atminti, kad in>latyimn 
sako, kad 7)0 nuoszimcziu >za 
lies metines kvotos

to-, 

t <11 
niiosziinl i \ i-ii 
šzia tire-

patrūkimo,

Kn n i

v i-a i
- >zalv

skirt iug.i 
se. < z i a

nio, 
kitu litru. At-iun-k 60c, 
vaistžoliu nuo bile vienos virszuj pa
minėtos big’«.

Jeigu kenti 
skausmu-’, u..ima 
szirdies liga, tai at-iun-k Sąc :r gausi 
musu gausius \ai-tn-’, taip vadinamus 
“Nervu Preparatas.” Nervu liga yra 
labai blogas dalykas bet. musu Ner
vu Prcparata” užbėga tai ligai kelia 
ir suteikia žmogui ramuma.

Atsiunsk 10c, tai gair-i visokiu ma
želiu ir knygų katalogu. Reikalin

gi musu žolių pardavinėtojai visuo** 
miestuose.

I‘ic 
k V o

• ! r
\ r.i 

rimi iH'ini'-, 
t ari nežili 

imigrantu kle>a.

nervu suirimą, galvos 
ar-y e. nuomarą,

k nric
( r

kita

Ant to s
gali Imti 

vartojamas dvejoms imigrantu 
grupėms — prity iiniem?

ir
agri

su

rupem 
kult luistams ir nekiiriom> 
Amerikos piliecziu giminėms. 
Isz sziu dvieju grupių nei ve
na neturi pirmenybes ant kil 
Pietines ir Rytu Europi 

daug leidimu pra 
szanezin pirmenybes Amerikos 
piliecziu g 
priesz Balandžio 1d..
pildė turineziu pirmenybe vic 
tas sziu metu kvotoje, ir kitose 
szalgse, ir ateinaneziu metu, ir 
dar ateinaneziu metu, taip kad 
prityrusiu agrikult mist u pro
gos iszvažiuoti isz tu szaliu la
bai menkos.

No tik prityrė agrikulturis 
tai, bet ir ju žmonos ir vaikai 
neturinti 16 metu amžiaus gali 
gauti turineziu pirmenybe imi
gracijos vizas, jei sykiu va
žiuoja arba mano greit važiuo- 

buvo neteisingai

M. ZUKAIT1S
451 Hudson Ave., Rochester, N. Y.

I vse tiek

(
is >za Ant. J. Sakalauskas 

LIETUVISZKAS GRABORIUI 
IR BALSAMUOTOJAS

automobiliu*

Laidoja Iranu* Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi, preke. TaM 
pristato automobiliu* jisoktem* 
reikalam*.

Parduodu visokiu* paminklus, dida* 
liūs ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes as* galiu ju< 
mis pigiau geriau* parduoti negu kiti 
333-331 W. Centre St., Makaaoy ĮCitjt

iminems buvo duot a 
kad pri

PAJESZKOJIMAI.
ir tariau: 
motina. ”

Ji pasitrankė kelis žingsnius 
ranka akis, 

lyg nenorėdamas in mane žiu- 
i, vyras, mano tėvas, 

suszuko: 
tamsta iszejai isz proto!

Asz atsakiau 
Asz gerai žinau, 
mano tėvai.

atgal ir uždengt*

Mano brolis Jurgis 
nauskhs, apie 13 
gyveno Shenandoah, 
teii iszvažiavo in
III., du metai atgal gyveno Ho
boken, N. J. 
žino malonėkit

K riža- 
metn atgal 

Pa. isz 
Springfield,

kuprei ir neūžaugos,nedoriausių, 
budo, 

ali skriausti žmogų.
- Inžeistas žmogus 

ja ; apvogtas žmogus 
ma savo i 
Kvailintas, 
gus žudo, sumusztas, iszniekin-1 paslaptyj; asz nepyksiu ant 

jus ir pasiliksiu tuo, kuo esu — 
su-1 stalium. ’’

Jis traukėsi 
prilaikydamas savo žmona, ku
ri pravirko balsu. Asz, pribė
gės, užrakinau duris, indejau 
lakta in kiszene ir tariau: “ 
žiūrėk, tamsta in ja ir dar ban
dyk neigti, kad tai mano moti
na.’’

Tgda jis perpyko 
nubalo, iszsigandes, kad staiga 
gal kilti skandalas kurio iki 
sziol pavyko iszvengti; kad ju 
padėtis, ju geras vardas ir gar
be gali staiga žūti; jis tarė vir- 
paneziu balsu: “Tamsta esi 
niekszas, tamstai nori isztrauk 
ti isz mus pinigu. Te, kad norė
jai, daryk gera liaudžiai, tiems 
neiszmaneliams, padek jiems, 
szelpk juos!’’

Mano motina kiūtojo, 
kusi proto:

žmoniszkiausiu, 
bjauriausiu
(r

kokiu tik
4 4 A r

siisirm 
kimo,

I dileliu, >enu, vaiku ir jau 
nimo.

Kur s/.oko ir kiykav 
kožua> iii gerkle
legul sveikas szoka, 

Kaip moka.
Sztai at vėžliojo milžinas. 

Kaip gyrėsi drūtas besamas, 
Kožnam lindo in akis, 

Kad >u juom pasimegi>.
Sztai szoko vaikiukas skaln us, 

ITLzokias prie* milžino ar 
ne parmuš/., 

pa>idare didele mu>z 
tynė,

Krauju teszkyne,
“ Aniolai sargai ” pribuvo,
\ iska apmalszino ir po vis

kam buvo.
iisirinkimo buvo ir 

mergina, 
i*s jau gana,

Kožnam vv rui ka tokio in «
. ausis sznabždejo, 

Ženytis su juom norėjo, 
.Jau tik vyruezei ne kas,

Jeigu mergica pra>zo kad 
imtu kas.

'l’eip, ženytusi ir džiaugtųsi, 
Ir sn pelėda gėrėtųsi, 

Oj vyruezei, nuo tokios burrrr, 
Tokia proto ne t ur!

♦ ♦ ♦

Jau kas nuo Dievo paženk- 
lv tas, 

Tai jau būna m* kas,
Kaip
Tivjei kabinasi prie kilu vi

sados.
Mėgsta su stiklu galva dau

žyti,
Su tuom priesz kitus pasigirti, 

Reikėtų po sziksztiBpakiszli, 
Ir kupra isztaisyti.

♦ ❖ «*

Vyruezei sukti nereike, 
Sukcziu visi peikt*, 
t) ir už vagi palaiko, 

l’ž k a kalėjime ji laiko.
V ienas gavo pedes 38d. su 

centais,
Perdirbo ant 48, nuėjo in 

sztora su reikalais.
Pas žydą ezeki pardavė 

Dolerius 48 su centais paėmė, 
Žydas in banka ezeki nunesze 
žydą paėmė, ne neatsiprasze 

Turėjo belą pastatyti,
Paskui ėjo apgaviko jeszkoti. 

Vaikinas prisipažino,
Jog jisai kaltas, nesiteisino, 

Dabar sėdi kalėjime, niekas
Į , ueiszima,
[Tūkstanti doleriu už iszemima. 
rKožnam sukeziui teip pareina,

Visom latrystoms galas par
eina.

ANT PARDAVIMO

Jeigu kas apie ji 
praneszt arba 

tegul patsai atsiszaukia.
Petras Križanauskas 

Box 447 
Girardville, Pa.

i ’ >
Nieku gyvu. 
kad jus esat

Jums nepavyks 
mane tokiu budu. 

Prisipažink ir asz laikysiu tai
asz

4 4

kerszi-
jega ati

tarta. Apgautas, ap-1 prigauti

primine 
naszlaiezini

4 44 »

Ka asz

sziani 
buržujaus

szAiko:
— Ar tai nėra karti ironija, 

pasityeziojimas, galis dar la
biau sukirszinti ta nelaiminga 
vaikina, kuris neturi nei tėvo 
nei ipotinosf Tat karsztas res- 
pu b l i k os szali n i ule a s.
sakau? jis net priklauso prie 
tos politines partijos, kuria ne
senai musu szalis szaude ir trė
mė. o kuria sziandien ji priima 
iszskestomis rankomis, tai par
tijai, kuriai gaisras yra princi- 
ju. o žudymas — 
sta priemone.

Tos liūdnos idėjos, skelbia
mos dabar vieszuose susirink i- 
pjuęse, pražudė szi žmogų. Jis 
?girdėjo respublikonus, net mo- 
eris, teip, moteris, reikalau

jant Gambetos ir kitu kraujo. 
»Jo nesveikas protas
laike: ir jis insigeide kraujo, 
Im’žuiii kraujo!

Ne jis reikia smerkti, gerbia
mieji, bet Kihnuna!

Isz visu pusių buvo
pritarimo žodžiui. Buvo aiszkit

visai pa p ra

iszk a ui i n t a s žnio-

tas žmogus žudo.
labiau apvogtas, apgautas, 
kankintas, moraliai sumusztas 
ir iszniekintas, negu visi tie. 
kuriu pykti jus pateisinant.

Asz at kerszijau, asz nužu
džiau.
padaryti.
minga gyvybe, kaipo atlygini
mą už ta baisu, vargo pilna gy
venimą, kuri jie man davė.

Tamstos kalbėsit apie tevžu- 
dybe! Argi tai buvo mano tė
vai — tie žmones, kuriems asz 
buvau nepakeneziama naszta,

Asz buvau

prie duru, vis

(t.(H I

asz
Asz turėjau teises tai 

z\sz paėmiau ju lai-
Pa

ir baisiai

Pajeszkau savo brolio Anta
no Kanlavicziaus. Jau ilgas 
laikas kaip nežinau kur jis ran
dasi. Man labai yra svarbus 
dalykas jo sužinoti, todėl pra- 
szau atsiszaukti, arba kas apie 
ji žinote praszau praneszti ant 
adreso

Mrs. Antanina Kainick
323 E. Mt. Vernon St., 

(Aug.7) Shenandoah, Pa.

Kanlavicziaus.

Kiffll ..>•1
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CAPITAL STOCK |125,000.QQ 
j SURPLUS IR UNDIVIDED 
i PROFITS 1628,858.61

*

graiijtas Imdavo

l>a
Mokam* 8-cxi* procentą imt 

audito pinigo. Procentą pridedant 
prie ju*o pinigo 1 Sausio ir Į 
Liepo*. Mes norim kad ir jo* 
turėtumėt reikale su musu banka 
nepaisant ar maža* ar dideli*.

|Į

priedu.
NAUJAS IŠRADIMAS

DEKSN1O GALINGA MOSTUS 
Gydo. Rcumatixma, Ranku,, Kojų, 
Nu«aro« ak audė ji ma, Snlti, Ranku, 
Kojų, tirpimą.' Dusuli, Galvos skau
dėjimą, Ir teip visokius skaudėjimus 
( tik ne rona* ).
TUkstančial Žmonių yra iisigyde o 
milijonai dar nežino apie tai,, 
; “ ’ ‘ t yra tiek
verta aukso, kiek ji pati sveria •«> 
*g naudos gydymo. A
Kaina 78 centai, *|.5O Ir **,00, 
ir M> centu extra už perslunlįm/.

Klauskite pas aptiėjcorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

; ’ OINTMENT.

ti. Pirmiau 
manoma kaip imigrantu, taip 
ir ju giminiu szioje szalyje kad 
praszymas pirmenybei 
prityrusiu agrikult m ist u,
rojo būti patvirtintas luomi 
kad imigrantas at važiavęs tuo 
jaus užsiims ukes darbu, 
davo padaroma 
darbdaviu tokio darbo, ir imi

apruĮ)inama< 
su tam tikru patvirtinimu, ku 
ri jis turėdavo induoti Ameri 
kos konsului. Vienok toks 
tvirtinimas yra prasižengimai 
priesz darbo kontrakto
kuris randasi (1917m) imigra 
cijos instatyme, kuris neleidžia 
imigrantui (iszskyrus tarnui 
tvs, kunigus, profesorius ir ki
lus profesionalus), apsirūpinti 
su darbų szioj szaly priesz ai 
važiavimu. Tie kurie taip daro 
gali būti atskirti. Kiekvienam 
konsului palikta sprensti koki 
patvirtinimą jis reikalaus nuo 
imigrantų, kurie sakosi esu 
prityrė agrikultijrisjai. Be abe
jones, kieRyjenas konsulas rei

siaubas, gėdos deme; kuriems 
mano gimimas bnyo nelaime, 
o mano gyvenimas gresi* gero 
vardo praradimu?.. Jie jeszko- 
jo egoistinio inalonnmo; jiems 
gimė netijęet^i kudįjiis. Jie 
pražmle kuilijęį. Atėjo mano ei
le jiems atsilyginti.

(> vis dėlto dar
girdimi gala buvau pasiryžęs juos iny-

to neisz-

kaki advokatas laimes byla. 
Valstybes gynėjas 
ilžio.

neeme

4 4 rnTamsta *

k 4

H. BALL, President**.
Geo. W. BARLOW, Vice-Pre*.
Joe. B. FERGUSON, Kasteriu*.

gimc netijęę^i kuylįĮcis. Dekanlo GxHn««1 Mo«U* yra tiek
K

lėti.

priesz pat

Priesz pora metu, kaip as^
J 1 • J £ _ ♦* ..inti sakinu, tasai vyras^ 
tėvas, atėjo pas mane1

ievas, atėjo pas pi eina

nete-
1 ’ I 

/ L 
tebebih I

‘Jei 
tamsta tųcz< tuojau mus iieisz-

kusi proto: “Einum, einam!
Tada, kadangi durys 

vo užrakintos jis suszuko:

leisi, asz patųpdvsiu iii kaleji- 
" i,, 'ma už apgaule ir smurtai

*g naudo* gydymo.
Kaina 78 contat, *1.50 Ir **,00. *

W. TRA8KAUSKA1
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

►
K

*

« * f įff f

K!“’??!*??.* P*’„ap*iakoriu* tolp

OINTMENJ. ’

Namas del vielos familijoa 
j » 1 £ £ 1 fl

’ J*’
loto,^ ant kampo jjrie 

iUųtilo Tį ‘ ‘ ’f' ofįs^.

aut viso___  _ „ T - »
No. 436-438 Ę. Centre <' Atsi- 
taito ih “Šauks’* ofisą. kalauja kokio nors dokumvn-

> —l.lj.I.tS,Iglio pHrodyvio.

*_________________________________________________

i .i, » '
Laidoja kunus numirėliu. P*r**md4 

i > i' Iii 1 'I1

automobilius del laidotuvių krik**- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t.L
•20 W. SL Mahiapi G»tl. Rb

b» f
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ŽINIOS VIETINES.
« _____

pirma diena svietą se- 
Ludvikas Ži- 
amžiaus, ku-

smala ir 
Tasai 
namie

Subatoj 
Rugpiuczio—Augusto.

— Ana diena Kluksai už
klupo ant tūlo žmogaus Bran
donville, kuri aptepė
apibarste plunksnomis, 
žmogus badai turėjo 
prielaidine su kuria gyveno po 
viena pastogia su savo mote- 
ria. Kluksai po tam nuvažiavo 
in Sheptona kur surinko nike
lines maszinas isz salimu ir 
sztoru ir sudegino ant laužo.

— Nedėliojo steitinei su
ėmė deszimts liambilistu už vi
sokius paržengimus tiesu, o la
biausia už pasiutiszka važiavi
mu. Steitinei nepaliaus areszta- 
voti tokius kvailius, pakol vi 
su nesurinks ir nepasodys už 
kroteliu.

Moterėlės
tęs, nes pavieto kamisoriai ne 
užilgo ketina aresztavoti 
500 moterių kurios nenžmoke 
jo taksas. Kaip girdei, tai keti
na statyti nauja kalėjimą idant 
visas in ji uždaryti katra nem> 
ri mokėti taksas. Kvailas bau 
ginimas daugiau nieko.

Feliksą Soroka, 
Market ulyczios,
kitu draugu atlankyti urvą ap 

balandėliu 
kur susibarė su viena, 
deris vardu Nik nubegias ant 
virszaus ant riksmo
ves, szove penkis kartus in S 
roką sužeisdamas ji 
vietosią. Po szaudimui visi isz 

sužeista nu

Luzerne, Pa. f Magdalena 
Makevicziene, mirė 
Julajaus in deszimts 
po palaidojimui savo mylemo 
vyro, palikdama kanuodidžiau- 
siarn nuliudimia pelikes dukre
les ir viena sunu Pittsburge. 
Sierai os dabar
vieni su sziuom svietu, 
apgailestauja 
teveliu, 
ajnžije be jokios teviszkos 
globos. Velione paliko daug gi
miniu ir pažystamu, 
gailestanje josios.

bi diena 
menesiu

turės kovoti 
kurios 

mylemuju

apsisaugok i

apie

316 E.
nuvažiavo su

tcrsztn Ringtone
Barten-

paleist u
() 

keliosia

leko nežilu* kur, o 
veže in Ashlando ligonbuti.

— Ana diena atlanko re 
dakcije poni Marijona Ambra- 
zeviezieno su sumini isz Mount 
Cannel, ka tik nupirktam nan 
jam Cadilae autoinobiliuje. Pa- 
sisvecziiavus pas 
gryžo namo.

— Pacztas pranesza 
tiejei ka’siuncze pas 
mus postkartes su paveikslais 
miestu ir kitokiu 
;dant prilipvtu

pažystamus

idant 
pažysta-

apsk., Kal- 
ir parapijos, Iva

na szl v s ir

ne;
Yorke ir broli

t Paliegias ant sveikatos ir 
sirgdamas konia per metus, 
Utaminke po piet apie penkta 
valanda apleido szi 
nas gyventojas 
linskas, 78 metu
ris nuo kokio tai laiko buvo 
apsigvvenias pas savo vedusia 
dukteria Ona Jaksztienia ant 
432 W. Mahanoy Avė. Velionis 
paėjo isz Suvalkų 
va rijos pa v.
tiszkiu kaimo, buvo 
jiergyveno Amerike 56 metus. 
Paliko viena sumfJona, Chica
go, (lukteriąs Jaksztienia mies
te, Katre Giluviene, Shamoki- 

Elena Laukaitiene, New 
Petra Žilinską

mieste. Laidotuves atsibus szia 
Petnyczia su bažnytinėms 
eigomis 
ežioje. Laidos graborius Traš
kanok as.

— Tunnel Ridge likos su
žeistas pavojingai K. Sinkevi- 
ezius, 411) \V. Pine uli. Dr. Sc- 
ligmonas likos paszauktas pas 
sužeistąjį tiesiog in kasyklas. 
Kada žmonis paregėjo dakta
ra ineinant in 
manoma kad
didele nelaime, bet greitai li
kos iszaiszkinta del ko daktara 
paszauke po žeme, kas ne tan
kiu pas mus atsitinka.

ap-
Szv. Juozapo bažny

kasyklas buvo a
po žeme patiko

ISZ SHENANDOAH, PA.

paveikslu 
du centus. 

Pik valdžios atspaudvta marke 
’’ centą ant postkartes ejs per 

zta o ant kitu reike prilipyt 
centus.

— Inžinieriai pradėjo mie 
u ti Centre ulyczia ant pradė

jimo darbo cimentuoti taja uli 
ežia nuo D Ivir asztuntos. Gali 
ma tikėtis, jog darbas prasidės 
da priesz rudeni.

— .Tonas Malinovskis da 
girdės, kad jojo motina randa 
si name Alekso Sinkevieziaus, 
410 W. Pine ulyczios kur buvo 
n a ud o j a ma m u n s za i n 
k i gervinai ir kad
saip plūdo ant jojo motinos, už 
klupo ant Alekso kaip \ iesnla 
ir teip bjaurei apdaužė kad rei 
kejo ji nuvežti in Ashlando 

blogam
Malinovskis likos 

aresztavotas. Sinkevieziaus du
krele iszbego paszaukti 
novski kada josios te\ as panie
kinėjo jojo mot i na.

— Ant populariszko
testo kuri laike West End ug- 
nagesiai, pirma dovana lainu* 

T.abaczausku;
dovana Frane Traskauekiute, 
o treczia Emilije Aleksandra 

Isz vvru laimėjo pir- 
sla vokas Petras

P<>

e ir kito 
Aleksa vi

gonbutia, kur randasi 
padėjime.

Ii

Mali

kon

jo Juze ant ra

vieži n t e. 
nia dovana
Hudock, o antra musu gerai ži

Antanasnomas dainininkas
Žitk us kaipo populariszkiausi

Visi likos apdovanoti 
puikioms dovanoms.

— Vtarninko diena kasyk
los Kolsas pradėjo

vyrai.

Kaip girdėt tai

gC-

dirbti po 
septynes valandas ant dienos, 

ir Tunnel Ri
dge kasyklos pradės dirbti pa 
naszei o ir kitos Readingo ka
syklos.

— Jurgis Jeskeviczius
rai pažystamas del daugelio, 
apleido Mahanoju iszvažiįloda
mas in Brooklyna ant apsigy
venimo, kur jojo pati Ona gy
dosi ligonbuteje, o vaikai turi 
užsiėmimus, kad su
mynelia galėtu drauge 
ti. Ponas Jeskeviczius 
veno Mahanojui per 40 metu. 
Nuliuko pažystami ir draugai, 
kad senas gyventojas apleidže

savo szei- 
gyven- 
pergy-

Pinigai tikrai puola 
per jusu pirsztus

AR ESI PATRUKIAS?
I

K

savo 
pasilikdamos jaunam 

ap

kurie ap- 
Laidotuvps 

atsibuvo iszkilmingai 
nytinems apeigomis. • Likusios 
dukreles siunezia visiems tiem 
kurie dalvbavo laidotuvesia ir 
prisidėjo nors kokiu bildu prie 
pagelbėjimo likusioms siera tė
tėms szirdinga aeziu ir Dievo 
atlyginimo už juju gera szirdi.

su baž-

Kada Be
važiavo su

Tamaqua, Pa. — 
trns Sinkeviczius 
troku kuriame radosi 50 bnksu 
ir du pusbaczkius alaus sulaiko 
ji prohibieijos sznipai, kurie ji 
sumusze ir atkiszo revolveri in 
jojo moteres krūtinio. Negana 
to, da likos aresztavotas ir pa
statytas po $1,000 kaucijos lyg 
teismui.

jeigu

Mahanoy City bus kožna Utar- 
ninka, 30 E. Centre St. ant 
antro floro. nuo 9 vai, 

ryte iki 8 vai. vakare.

Kreipkitės pas Dr. Hodgens 
Philadelphia Specialiste.

Jeigu teip, tai asz galu jus 
iszgydyti. Be operacijos ir 
be patrotinima laiko. Vyrai 

į moteres ir vaikai tikrai isz- 
I gydomi per mano spasaba.

Silpni, Serganti Vyrai ir 
Moteres.

Beabcjones jus kurie esate patrū
kiu kentete per metus, isz priežasties 
<ad gal bijojotes operacijos su pjaus
tiniu. Kodėl nepasinaudojate isz pro
gos kokios asz galiu jums suteikti su 
mano pasekmingu gydymu ir bukite 
vienas isz mano dekinfru pacijentu. 
Klausykit ka szitas žmogus raszo:

Beverly, N. J.
Brangu* Dr. O’Malley: —

Negaliu rasti žodžiu invale* jutai* 
padekavoti už stebėtina patarna
vime delei 
mane nuo

manei, iszfydydama* 
dubaltaro*

jus czedinat pinigus, bet juos neinvestinat. Butumet szian- 
dien ant $350.00 turtingesni jeigu butumet investine tiktai 
apie $1,000.00 pirkdami.

PENNSYLVANIA 
POWER & LIGHT CO. 
PREFERRED STOCK

Neserganti bet vis gi ka tik 
pajiege dirbti. Nelaukite.

metui
daktarus bet man 

pagialbati. Dar esmių 
aeziu

>

rupturo*, 
nuo kurio* kentėjau per devyni* 

ir negalėjau dirbti. Ban
džiau visokius
negalėjo 
sveikas, aeziu Dr. O’Malley isz 
Wilkes Barre, Pa. Asz esmių Lie
tuvis, 70 metu amžiaus ir szirdin- 
gai rekomendavoju Dr. O’Malley 
del kiekvieno Tautieczio kuri* eta 
tam paežiam padėjime kaip asz 
pirmiaus buvau.

Jonas Gedminas, 
Box 68 Beverly, N. J. 

(Tikra gromata randasi mano ofise) 
Virsz-mineta gromata yra viena isz 

szimtu gromatu ka aplaikau nuo vyru 
kurie buvo tame paežiam padėjime 
kaip jus patys kurie sziandien esate 
patrukta. Sziadien szitas žmogus esą 
padėjime uždirbti dvigubai tiek kiek 
pirmiaus uždirbdavo už tai kad esą 
geresnis žmogus del savo pono. Isz
kirpkite žemiaus padėta blanka dabar 
ir prisiuskite su 6c. stempomis o gau
site paveiksluota knygute apie patrū
kima.

Jeigu esate silpni, nervuoti arba 
turite kokia liga, nepadarykite klai
dos kaip kiti padare, ateikite dabar 
ir slaptingai apie tai pasikalbėsime. 
Laukti yra pavojingai.
PILVO—padėjimas, aptrauktas lie
žuvis, sunkumas ir nesmagumas po 
valgiui, plakymas szirdies ir kiti pilvo 
nesmagumai greit paszalinti.
KRAUJO, NERVU IR ODOS—ligos 
visuose padėjimuose gydomi.
RUMAT1ZMAS—teipi gydomi.

Asz pasekmingai gydu katara, du
suli, bronkaitis, užima galvoje, pilvo, 
inkstu, pūsles, kepenų, teipgi lum
bago ar neuritis.

1 Ligos paprastos vyrams visuose pa
dėjimuose. Gydymu kuri ant pabai
gos jeszkote.

RODĄ SUTEIKIA DYKAI.
Kožna Sereda, Ketverga ir Petnyczia 
galima matyti daktara Pottaville, 
9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.

Antras floras Bausum name.
4 S. CENTRE ST. POTTSVILLE, PA

padėjimo

automo
bilini laisni nuo saliuninko 
Stanislovo Milbuto už perlau- 
žyma tiesu ir 

kada buvo 
trenkdamas in žmogų 
Reagan, kuris nuo ž,aiduliu mi 
re.

Valdže atėmė 
nuo kada jie buvo pirma karta parduodami del vietiniu žmo

nių penki metai adgalios.
Szi t as stock’as arba szerai atnesza procentą kas tris 

menesius, kurie per metus laiko siekia
važiavimu auto- 

girtas, 
Joną

niobi limnva-Aleksa 
žinodamas 
susidarė

SEIVERTO LIKUCZIU 
I3ZPARDAVIMA3.

guve

Ba barški s 
ant motorcikliaus, 

su automobiliam ap- 
laikydamas kelis smarkius su
žeidimus, vėliaus likos nuvež
tas in Ashlando ligonbuti.

Raudono Kryžiaus Drau 
pajeszko Valterio Ost- 

rovskio, kuris randasi ligonbu-
tije Indianoi. Manoma kad jo
jo gimines gyvena ezionais, o 
jeigu atsiszauks tai iszgirs 
naudinga žinia.

Adolfas Valukonis likos 
Maple Hill kasyklo-

tai

sužeistas 
s i a.

— .Juozas Lrbanaviczius, 15 
metu, gyvendamas po 429 W. 
Arlington uli. pavojingai susi
žeidi) kada nupuolė nuo t roko 
Ringtone. Troke važiavo kelio- 
liko žmonių isz Bit t ings grove 
kur piknikavo.

Helena Palevicziute, 13 
metu isz Heights, eidama rink
ti uogas arti prudu, likos su
žeista per troka kuriame va
žiavo keli anglekasiai isz dar
bo. Koja ir ranka likos sužeis
ta.

Prasideda szi rvta Panedeli 
7 Liepos ir trauksis

Mažiems vai'kams siu- 
telei vert(*s $1.25 parsiduos po 
88c. Mergaitėms'szlebukes ver
tes $1.75 po 95c. Bungalow Cre
tonne žiurstai vertes $1.50 po 
88c. Vaikams vasarinei apati- 

drapanos 15c. Moterems
paneziakos po 15c. Vaikams ir 
mergaitėms paneziakos po 15c. 
Romperei ir kryperei mažiems 
vaikams 88c. Tweed Kniokerei 
po $2.25. (61

o 
vergo.

iki Ket-

nos

Seiverts
29 Ę. Centre St., 
Mahanoy City, Pa.

FAKTAI KURIAS PRIVA 
LOTE ŽINOTI.

% už jusu pinigus
Pirkite Szerius nuo bile kokio darbininko kuris 
dirba del szios kompanijos, jie yra musu agentai.

Iszkirpkite ir prisiuskite del pirkimo szeru arba del informacijos. 
oiessBMessueueuoosiooosieesioee us ai o o ■ i i

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO.
Investment Dept. Allentown, Pa.

(Mark X in[] meeting your requirements)
[] Please send me free copy of booklet telling more about your

Send

Preferred Stock and the Company.
[] I wUh to subscribe for ........... shares your Preferred Stock

at price of $100.00 and accrued dividend per share, 
bill to‘me showing exact amount duo.

[] I wish to subscribe for ............ shares your Preferred Stock
on Easy Payment Plan of $10 per share and $10 per share 
per month until $100.00 and accrued dividend per share ha3 
been paid.

[] Please ship[] Please ship.......... shares your Preferred Stock at $100.00 and
accruded dividend per share with draft attached through

Name of your Bank
Name ....................

/

nuo

DIDELE PROGA.
DEL VYRU NUSILPNEJUS1U ANT 

LYTISZKU ORGANU.

Vardas ....................................
Clvczia ....................................•p

Miestas ....................................
Lietuvųizkai galima susiraszyti ir 

pasikalbėti. 
DR. A. W. O’MALLEY

(Specialist)
68 S. Franklin St.

WILKES-BARRE, PA.
t

Street
City

n ■ » i e * » »<*»<****» * <►•••*»• • •

senas

K. Sutganis, 45 metu, isz 
Lost (’reek, randasi Ashlando 
ligoubutije perszautas per pu
ti. Badai susipesze jisai su ko
kiu tai Vincu Baraszevskiu, 
kuris in ji szove, po tam pabė
go. Palieije jeszko Vinco.

Raidas Pikaitis,
žmogelis, rinkdamas anglis ant 
durtbankio likos 
per nuslinkima dorto, norints 
žmonis gana stengėsi ji iszgial- 
bet, bet negalėjo. Laidotuves 
atsibus Subatoje. Velionis tu
rėjo 55 metus, paliko paezia, 
dvi (lukterės ir sunu kaipo ir 
kelis anūkėlius.

— Klementas, Antanas ir 
Jonas Kulinskai ir Pranas Pa- 
rupolis isz. Preston Hill, va
žiuodami automobiliu in Ham
mond kasyklas, susidūrė su ki
tu karuku kuris iszeitinejo isz 
ulvezaites adbulas. Brolei 
rodami ;
nelaimes, trenke m 
Walsho kuri sudaužo, po tam 
invažiavo in narna Daley ir 

re i kės puse 
namo sugriauti pakol automo
biliu galima bus iszgauti. Visi 
likos maž-daugiau skaudžei su 
žeistais.

— Jonas Kuczinskas likos 
sužeistas St. Nicolas kasvklo- 

Mikola Andruszkeviczius 
žaidulius in ranka

užgriautas

no- 
apsisaugot tolimesnes 

, trenke in gonkeli

in 
teip sudaužė kad

šia.
aplaike
Kehley Run kasyklosia.

— Moterių Sąjungos Drau- 
“Ice Cream’o va-

Panedelio vakara, 3
gyste renge 
kariene”, 
Augusto, Szv. Jurgio Bažny- 
czios svetainėje. Prasidės 7 va
landa vakare. Bus ir daug ki
tokiu valgiu ir gerymu. Įnžan-
ga tiktai 25c. Užoraszo . visu

Doleris yVa jusu geriausias 
prietelis. Mokslas yra galybe. 
Jeigu žinote kaip czedinti do
leri, jus visada galite turėti 
prioteliu.
kokio tavoro kuri mes parduo
dame, 
pinigu.
reikalingu naminiu rakandu, 
geležiniu daigtu, klijonku ir 
mažių karpetu, fonografu ir t.t. 
Teipgi visokiu didumo sietai 
dvi langu ir duriu.
L. WASCH (Yvaskeviczius)
Upholstering and Hardware. .1

1139 East Mahanoy St.
(Ant skerdynes, 12-toe ulyczios) j 
MAHANOY CITY, PA.
SEIVERTO LIKUCZIU 

ISZPARDAVIMAS.

AUKSO KALNAS AGENTAMS!

Jeigu reikalausite

ateikite o suezedinsite
Parduodame visokiu

Prasideda sziadien, Panedc- 
lije, ir trauksis per tris dienas, 
Utarninke, Seredoj ir Ketver- 

suezedinti pinigu 
(61

ge. Galite
ant visokiu pirkiniu.

Seiverts
29 E. Centre St., 
Mahanoy City, Pa.

Niekia neall būti palyginama, kaip 
ištrynimas su geruoju, senuoju

Pain-Expelleriu
Ka! tik paatebit ap.ireiiklmą ialčlo. 
tuojaua naudokit Ij garaų naminj 
pagalbininku, kad itvengu, tolimesnių 
komplikacijų.

paiivuii apeii vilniui^ taniu, 

tuojau* naudokit l| garsų namini

Bomplikacijų.
SSc Ir 70c vaistinėse. Tėmykit, kad 
butu Inkaro vaiibaženklis ant pake- 
Uo._y Tad? richter a co.

cal. fit*Berry & South Sth Sts.ry a South 5th 
Brooklyn, N. Y.

Nusilpnėjo ant lytiszku organu vyrai, 
kaip tai nervu, paliks Iszgydyti ant 
visados per vartojima gyduolių Novo. 
Tai yra; galima pasakyti, eudauna 
gyduole, kurios fszgydo jau tukstan- 
czlus vyru sergattczlu lytlszkoinls li
gomis. Jei esate sergantis ant lytiszku 
nusilpnėjimu, kad kenkia jums betvar
ke nervu, kad nustojate vyrlsz.kumo, 
kad esate nusilpnejuslam padėjime, 
szaltos kojos ar kojos, galvos sopėji
mai, užkietėjimai viduriu, nevirlnimal 
skilvio, Inkstu liga arba k.^os ligos 
pūsles, nemielus sapnai, baime sutikti 
žmones, kaip tai daro nekuric, palik- 
siet iszgydyti per vartojima gydyoliu 
Novo. Gyduoles tos in trumpa laika 
padarys jus sveikais, tvirtais ir lai
mingais, tada-gi galima bus naudotis 
gyvenimu ir jo ypatybėmis. Del atydos 
kad pertikrinti jus, apie tai, kad Novo 
gyduoles ta padaro, iszsiunsime jums 
dykai kompletiszka kursą tu gydyoliu, 
užtektinai ant 15 dienu, kada-gi pri
siusite mums savo adresa ir 60c stem- 
pomls arba sidabru del apmokėjime 
kasztu už persiuntimą.
kreipti atyda ant to, kad tai nėra maža 
dėžutė, bet kompletiszkas kursas isz- 
gydymui, užtektinai ant 15 dienu, labai 
lankei yra užtektinai iszgydymui. Ta 
proga tik ant trumpo laiko, todėl ra
ižykite mumis tuoj ir nelaukite, teipgi 
praneszklte kokiam laikrasztije skai
tėte szi apgarsinima o mes iszsiuslme 
jumis tuojaus tas gyduoles.

Novo Company,
Dept. 43, Box 33 Brooklyn, N.Y

GEO. J. BARTASZIUS 
Lietuviszka Užeigos Vieta 

Arba Hotelis.

Pinigu ir Laivakorcriu Siun
timo in Lietuva Agentas.

George J. Bartaszius 
498 WASHINGTON, ST. 

NEW YORK, N. Y.
Tcleponas: Waker 4335

LIEPOS MENUO LIKUCZIU 
PARDAVIMAS.

Szlebes 
po $3.50 

Szlebes vertes 
$5.75 po $3.95. Szlebes vertes 
$10.50 dabar po $7.45. Žiursti- 
nes szlebes po $1.39. (61

Seiverts
29 E. Centre St., 
Mahanoy City, Pa.

PRANESZIMAS.

Prasideda szi rvta. a 
kurios parsiduodavo 
dabar $2.25.

Neleiskite 
Pleišką-

F. AD. RICHTER A CO 
Berry A South $th S ta.

Brooklyn, N. Y,

noms 
Sugadinti 
Jūsų 
Gražumų

lelskanų

•I
*

Atsargiai prižiūrimi nagai, 
I sveika veido išžiūra ar nau- 

tauiioa mados aprčdalal ne- 
lūs patėmyti, ieigu plaukai 

I bus pilni pleiskanų. Neda- 
leiskite, kad tie Įkyrus balti 
parazitai gadintų Jūsų gra- 

I sumų. Naudokite

Raffles 
kas vakaras per dešimt dienų 
ir pleiskanos tuojaus išnyks. 
Po to retkarčiais naudojant 
apsisaugosite nuo jų. Ruffles 
parduoda Jūsų vaistininkas 
po 65c bonką arba 75c 
tiesiog iš laboratorijos,.

I

Reikalaujame agentu ir agen- 
cziu del pardavinėjmo Deksnio 
Nauju Gyduolių.
dirba nuo $50 iki $100 per san- 

Klauskite platesniu
informacijų. Adresavokite:
DEKSNIS OINTMENT CO.

518 Main St. Hartford, Conn.

Agentai už-

Prastom at- X

vaite.

EKSKURCIJA IN
NEW YORKA

NEDELIOJ 16 AUGUSTO

$4.00 in ten ir adgal
Apleis Mahanoy City 4:40 ryte.

Grįžtant apleis Jersey City nuo
Exchange PI. Stacijos 8:35 vakare.

Eastern Standard Time,

Lehigh Valley 
Railroad

The Route of The Black Diamond

H1(‘S

$4.00
in ATLANTIC CITY arba

$3.50
in WILLOW GROVE

Nedeliomis 2, 16, 30 August
Speciali* Treinaa Subatoa Naktį

— Tavo Pareiga Jais Rūpintis. ”
Maži kūdikiai negali niekuomi sau pagelbėti I Kuomet jų vidu

riai užkietėja. Jie nežino kas Jlenia kenkia. Tai yra reikalas Jum, 
motinos! Prižiurėkit Juos rūpestingai. Prklabokit, kad jų viduriai 
veiktų kiekvienų dienų. Ir Jei apsireikAtų nors mažiausia vidurių 
užkietėjimas, duokite Jiems Bambino—Kūdikių Goriausi Draugų. 
Kūdikiai mėgsta jj. Jie net praAo dauginus. Jis veikia greitai, leiv 
gval, tikrai. Bonka 35c. aptiekose ar tiesiai U laboratorijos.

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

' Isz Isz ryto
Shamokin ........................... 1:30
Mt. Carmel ...........................1:30
Ashland ............................... 2:21
Girardville................. . 2:28
Shenandoah ...................... 2:00
Mahanoy City ............ 2:49
Tamabua ............................ 3:16
Pribus in Philadelphia .... 6:00

Tiokictas isz Mahanoy City ir
Tamaquadn Atlantic City $3.75,
in Willow; Grove Parka $3.25.

• *

GRĮŽTANT—Specialiszkas trei- 
nas apleis Philadelphia 7:15 vaka
re Standard Time o 8:15 vakare 
Daylight Time.
16-Dieninea Pamatines Ekskurci- 
joa, Augusto 6 - 20 ir Septamberio

Apie daugiaus pasiklauskites 
ant Readingo Dypu.
3.

(62

John J. Flynn, plumeria ir 
blekorius persikrausto isz 1109 
E. Centre St. in nauja vieta po 
No. 119 E. Mahanoy St.

CEASHORE 
O ATLANTIC CITY

OCEAN CITY, Etc,
16 Dienines Ekskurcijos 

KETVERGAIS
6 ir 20 Augusto, 3 Septemborio

Dubeltavas $7.20Tikietai
Tikietai geri ir ant Pullman karu ' 
damokant rcgulariszka Pullman j 
preke. <

ISZ MAHANOY CITY j 
Tikietai geri ant bile kokio treinoi 
dienoje ekskurcijos (pridedant t*’ 
treina kuris apleidžia Williams-( 
port 11:20 naktij priesz tai.) < 
Galima sustoti Philadelphijoje J 
važiuojant ir grižtant. (
Apie daugiaus informacijos pasi-1 
klauskite ant visu Readingo gele-4 
žinkeliu stacijų. ]

L




