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ISZ AMERIKOS
SVAINE KAIPO SARGAS 

DORYBES. — JUOKINGAS 
ATSITIKIMAS.

Baltimore, Md. — Tulas Lic- 
tuviszkas biznieris, kurio pra
varde ezion neraszysinu' del 
pagiiodones jojo, lankei turėjo 
iszvažiuot isz miesto su reika
lais palikdamas jauna paczinh' 
po globa savo sesers, kuri te 
mino ant kožno žingsnio savo 
brolienes.

Palikta jauna paczinh' bodė
jo paskui draugiszka gyvi'ui 
ma ir lankei Nzeidavo in miv> 
ta. Ant galo susipažino su 
kriauezium R. kuriam motere 
le labai inpnole in aki ir szirdi, 
ant galo pradėjo jaja
net i jo>io> name paslapta kada

Sva i nei 
da la 

ant bro

ISZ LIETUVOS

at lank i

vyras i>zvažiimdav<>. 
nelabai tas patik<», 
biaus pradėjo temyl 
limes pasielgimu.

Ana diena svaine suvuodus 
buk adatinis kareivis 
micgkambarije jaunos 
res,

ir

randasi 
mole 

paharszkino in duris. Bu 
v<> tai netoli pnsiannakt. Po
nas K. pasislėpė’
Kzejas per Įauga. Moterėlė in- 
leido svaine in viduri. Kas ten 
atsitiko, tai mums 

nepraiu'sze, ba ten ne- 
Matvl kariszka konfe- 

rencije buvo labai karszta, nes 
B. porstovejo ant gonkeliu 
daugiau kaip valanda * laiko 

isz baimes kaip

ir pradėjo juoktis isz nepapras
to regėjimo. Ant galo svaine 
susimylėjo ir inprasze in vidų, 

tai laikui žmonis 
mato kaip R. iszbego isz namo, 
nulos kad paskui ji visas pul
kas velniu vijosi.

Nežim’ ar vvra?

pnsiannakt. P 
ant gonkeliu

kore>pon
dvntas 
buvo.

drebėdamas isz baimes kaip 
lapelis. Keli pnt?igiai sustojo

Po kokiam

apie tai da- 
žinojo ar no, nes nieko apie tai 
negirde jome, tik tiek, 
biznierius kur isz va žino ja, 
pasiima 
(•zi ule.

<n

kada 
lai 

savim jauna pa

STATYS GELEŽKELIO 
STOTI UŽ 300,000,000 

DOLERIU.
— Planai ja u y ra 

ant pastatymo ežio 
o sto

ties ant svieto kuri kasztuos 
net tris szmitus milijonu dole 
riii. Sziadien keturiolika gele
žinkeliu naudoja tik t ris slo

po trilekos motu ap- 
nutarta pastatyti 

tik viena stoti 
visi geležinkelei.

(‘ent ral,

< liieago. 
padai yI i 
nais didžiausios geležkeli 

svieto

jau

)s .‘io.
Jaeksono

moterų su-
Simms’iiite,

SUNAUDOJAMO AKMENI- 
NIO ANGLIES KIEKIS.
Kasmet geležkeliu reikalam> 

sunaudojama iki 7(> lomi minė
to anglit's. Praėjusiam
geležkeliu valdyba gavo 
lies isz žinomos vokierziu St in 
nes firms po (it) su 
1 u. Viso pernai
akmeniniu augliu

PRAGERE PINIGUS UŽ 
SITRUCINO.

M ikalaiika
S

Elektrikine žibute del eropia nu

ti>, bet 
svarstymo,

in kuria sueitu 
l’rvs stot v s 

Grand Central, La Salle ir 
Polk bus pra.szalintos, jeigu ge 
ležinkelei susitars.

UŽ $400 NUSAMDĖ VYRA 
UŽMUSZTI.

Chicago. — Visai szaltai Ku
biliene papasakojo teismui,pa jia šakojo 
kad ji už $400 misamdžiusi 
žmogžudžius nudet i 
vyra, dėlto, kad tas 
ir lindo prie jos 15 
gaites nuo pirmojo vyi‘o. Stebė
tina tas, kad tuos $400 ji pasi
ėmė isz vyro po mirtinos, kuo 
mot gavo $1,000 isz apdraudos 
kompanijos. Kartu teisiami 
žmogžudžiai.

RADO $5,200, GAVO $1 
RADYBŲ.

Dallas, Texas, Liepos 29. — 
Vienas vietos bankininkas, 
damas bankan, pamote savo 
krapszi, kuriame buvo $3,600 
pinigais ir $1,600 czekiais. Asz 

metu berniukas 
poperiu 

sužinojęs, kam tas turtas pri
klauso, nunesze ji in banka ir

jos antra 
meilinosi 

metu mer

ir

ei-

tuoniolikos 
krapszi rudo ir, isz

MOTERYS MOTERĮ ISZ- 
SMALAVO IR PLUNKS
NOMIS ISZVOLIOJO.

Shreveport, La., Liep<
— Kroso miestely,
parapijoj, vakar apie pusantro 
szimto ar daugiau 
gavo Miss May
nudraskė nuo jos rnbus plikai,
apipvle ja visa smala, iszvolio- 
.1° 
miestelio, 
daugiau ji nebedryst u 
lin gry žt i.

('nat Iv vos miesl ei io 
didžiuojas savo smurto 
sakydamos, kad jos
sios paneli* Simms’iute 
kad ji grieszijanti su vyrais.
BROLIS BROLI NUŽUDO 

DEL MEILES.
— Xors I low- 
met n va i k i nas

plunksnose ir iszvijo isz 
prigrūmojusios, kad 

miesle-

ir

pilietes 
žygiu, 

nubaiidii- 
irz tai,

Brighton, N. J

22 liudininku 
Szovimas 

sze- 
Kalejime

a rd Moore, 19 
ginasi, kad neszoves brolio 'Ta
mo. isz meiles rTam paezios, bet 
prokurorai ir
bandė ta inrodyti. 
in vv ko pas broliu mot i na 
szi menesiai atgal, 
llowardas netik kad ne sidiesc'
jo. bet dar nžsinnklejo 10 sva 
m. 'Tarno žmona irgi 
ginezina, kad ji 
nesimylejo... Dalykas
mi indomus, kad džiureji1 yra 
pmiki vyrai ir septynios mote 
rys.

LOSZIMAS ISZ KAZYRU 
UŽ GYVASTĮ.

karsztai 
su llowardu 

dar 1 uo-

Mexico City, Mex. — Keli 
motai adgal, kokia tai Horten- 
sije..Cortes, labai .patogi mer
gaite, likos pavogta per bandi
tus, kurie jaja iszveže su savim 
in pietus ir priverto vesti pana- 
szu su jeis gyvenimą, ir teip 
prie to gyvenimo priprato, jog 
draugavo su
apipleszimuosia 
muosia.

Po keliolika 
gyvenimo, ] 
pabėgti su vienu banditu, in 

gimtini miestą, bet pirma 
pasiėmė pinigus 
bes kokius banditai 

laike plėsimu.

jeis visokiuosia
ir užklupi-

pasisekė 
vienu

sa v o

tokiomenesiu
merginai

k rovia

ir brangeny- 
buvo su- 

Po 
trumpam laikui linksmo gyve
nirno, praszvilpe viską. Vėliaus 

pasiutiszkai insimyle- 
t urt inga

stengėsi

mergina 
jo in

‘' ■1 r> 
iszgauti i<z 
g<»-

kupeziu, kuris 
visoms spėkoms jaja 

nagu josios drau- 
Nutare aplaikyti savo liuo- 

sybia per loszima isz kazyru
su tom iszlygoms, 
kuris 
ja arba jiji nužudyti pirma.

Prasidėjo loszimas terp llor- 
tensijos ir josios mylemu ban
ditu. Liiidintojum tojo mirti- 

loszimo buvo turtingas
kupezius. Giluki turėjo Hor- 
tensije, kuri tuojaus isztrauke 
revolveri, paleisdama szuvi iii 
pirmutini jauniki, 
ma ji ant vietos.

Mergina likos
bet likos paleista, nes toki 
Įėjimai Meksike tankei atsibu- 
na, o prick tam prigialbejo jo
sios turtingas jaunikis, kuris 
gerai pripylė kiszonius auksu 
virszininkams.

n io

sezonu i

ane-

virsznm Ii 
bii\‘o

149,734 1 
uos ir kokso 2,973 tonos
9K3,600 litu. Sziems 
paskelbta varžylines

i n vežt a

už S, 
met ams
paliektl

21) tonu augliu, kuriu užteks Ii 
gi ateinaneziu met u Sausio me 
nėšio.

ministerija 
garantuoti Lietuvai 
vieno milijono svaru 

nn

ANGLAI SUTINKA SKO 
LINTI LIETUVAI.

Anglu 1‘iuan.sii 
sutinka 
paskola
sterlingu sumai maszinoms 
pirkti, elevatoriams ir geležiu 
keliams statyt i. Szita paskola 
Lietuva ture"iaiil i suvartoti 
Anglijoje.

turėsiant i

SURADO NEGYVA VAIKA.
Liksmxle, Kretingos apsk r.

— Birželio 11 diena Liksuodes 
rado negy 
met u

ganyklose piemens 
va vaika kokiu 3 metu am
žiaus. 3-czia diena po to polici
ja suome ir to vaiko nužudyto- 
ja tai buvo jo t ikrą mot ina B. 
P., tarnavusi pas uk.
kaime. T
na, apsigavusi susilaukė snnu. 

metus buvo augina
mas kitame kaime pas kaž-ko- 
kia moterį. Moteris pareikala 
vo isz B. P. užmokesnio už vai
ko auginimą ta pinigu neturėjo 
ir turėjo vaika atsiimti. Vesda
ma in Liksuod('s kaima, 
lieso miszkely pridaužė 
in medi, užkimszo

Suodes
Pai dar nesena mergi

Sūnūs <> • >

neto 
vaika 

jam burna 
namaiiomis, o pati pabėgo. N

i r užt i ko neužilgo piemenys
laiminga vaikeli.

Motina —
a resztuota.

e-

nužudvtoja su

jog tasai, 
iszlaini(‘s, turės tiesa ja-

užmiiszda-

areszta vol a, 
ga-

*

TEISINGI ŽODŽIAI.

Doleris vra raudinas to
dėl teip greitai ritasi nuo mus. 

lengva yra gailėtis arty-
J

*
mo kada tasai buna nelaimėje 
bet sunku ji suszelpt.

Geras užmokestis nesu
mažina žmogaus noro prie dar
bo.

e

del vargszo.
Slaptybe yra ginklu ir

*

G rinczele

*

prietelium.
# r>___ __

yra palocium

Žmogus nežino verties sa-

SENI PINIGAI.
Vev i iženai, Czia pi I. .J nozas 

Bumszas besijodamas krosniui 
dirbti žvyrą, kuris buvo atvež- 

miestelio 
žvirduobes, atrado 1S senovisz- 
ku sidabriniu pinigu isz 17 
szimlineczio. Isz ju seniausias 
yra 1655 m., vienoji' puseje su 
paraszu: Phil. 1111. D. G. I lisp, 
et Imliai um rex. Antroji' puse 
je paraszas sunkiai heinskaito- 
inas. Kiti pinigai isz 1662, 1663 
1681, 1682, 1683, 1684 ir 168;) 
m. Pastarasis dar gana puikus, 
vienoje puseje su paraszu: Su- 
premus dux in Prusia. Antroji' 
puseje paraszas 
mas ir sunkiai 
Vieni tu pinigu yra

tas isz A’ e viržiui u

nesupranta- 
inskaitnmas.

su lenku 
areliu ir lietuviu vvtimi, o kiti 
yra Prusa. Jis juos visus par
duoda. Kas juos nori nusipirk
ti, tesikreipia in pil. 
Vevirženu pasztas.
duoda ir už 3 litus, o už 
daug brangiau nori.

Jonavos valsez., 
apskr. Birželis 1S 

d. norėjo nns'iiiiodx t i apdey 
venos sziame kaime pil. Juozas 

Iszejus isz 
Lietuvos vokiecziauis, jis 
/J 1

I Salai ka, .38 met u.

Bumsza, 
Kitus par

k’d us

LIETUVIAI KARININKAI 
KELIAUJA APIE ŽEME.
Kaunas. Tu 

Argentinos
du buvę Lietuvos 
liniukai, A. Kaziunas-Kazlau-

>,“ Lietuva 
praneszama, kad 

armijos ka-
> >414 11 l\(< 4 y IVK/Hiumn- IMl/att u-

akas ir M. Butaviczius jau pu
se kelio apie žeme yra padare. 
Jie isz Virbaliu iszvažiavo in 
Iszpanija per Vokietija ir Bre
mena, paskui persikėlė Portu
galijon, o isz ten Afrikon, isz 
kur nuvyko.Brazilijon ir Ar
gentinon. Isz ežia važiuosiu

isz

sll 
doleriu.

Liet uvoje
Minėta diena jis

esencijos, bet ma
ni vv-

suma 
gy vemlamas

g'y 
isz Amerikos ir atsinrsz* 

savimi geroka 
bet
pragėrė juos, 
iszgere acto 
lyti iszgere nedaug, nes 
kils policijai ir gydytojui, nors 
labai sunkiai, bet dar galėjo 
susi kalbėt i. Pats jis sakėsi ne- 
norejes nusinuodyti, bet tik at
sipagirioti isz va kary kszczios, 
todėl ir iszgeres acto. Spėjama 
kad nusinuodijimo priežastim 
bus prageri i c j i
sugyvenimas su žmona, 
iszgis, sunku t iket is.

ARKLIU LENKTYNES.
Kaune ,|au kelinta karta szi 

met buvo snrnoszta arkliu lenk 
tvnes. Parodos metu lenktvnin 
žiurėjo daug žmonių isz pro 
vincijos. I.enkt v niu
nuo miesto ir nelabai tinkama.

doleriai ir ne 
Ar jis

vieta toli

PRASZO KNYGŲ DEL 
ELLIS ISLAND KNYGYNO.

Tukstaneziai imigrantu kas 
meta atvyksta in 
\ralstyb(‘s ir kiek 
praleidžia ant 
Szioms dienomis visi imigran 
tai privalo mokėti skaityti, nes 
instatymas draudžia inleidima 
in Suvienvtas Vnlstvbes nemo- 
kaneziu skaityti. Kuomet imi
grantai sulaikyti ant Kilis Is
land kaip praleidžia laika? Be
veik visi pageidauja knygų ar
ba laikraszcziu savo kalboje.

Jau per kiek laiko Koreign 
Language Information Service 

kalbu laik- 
Island. Be- 

siunsdami laikraszczius biuru 
vedėjai nutarė pristatyti kny
ga svetimose kalbose 
land knygynui, 
ryta ir jau pasiausta 
knygų bet tas tik pradžia. To
dėl Lietuviu Biuras

I nformat ion 
kreipiasi prie visuo- 

knygu lie-

rp

Suvienytas 
laiko 

Island.
no rs 

Kilis

siunezia invairiu 
raszezius in Kilis

Kilis Is 
Pradžia pada- 

apie 100

prie Por-
eigų Language
Service'
menes praszydami
tuviu kalboje. Praszome si liūs
ti in: Lithuanian
K.L.I.S., 222 Komi h Avenue, 
Xew York City., isz kur Ims pa 
siunsti in Kilis lslan/1.

—F.L.I.S.

Bureau,
ooo

Paskutines Žinutes.

y’-y.“Y“

T
akties laike. Tosios žibutes duoda tiek 

skaityti laikraszti tris mylės tolumo o 
szviesa net nž 73 invliu.

n
Taisės žibutes stato visur, kur paezlinei areoplanai leke 

szviesos, jog galima 
areoplanai gali mat vii

la i ke.

UŽ PIKTA UŽMOKĖJO 
GERU.

Ar daug yra tokiu vyru kurie 
dovanotu savo moteriai kaip 

saitas padare?

alsi t i ko 
n (‘s vaikai szios

Kokiam tai mieste 
tai nesakysiu, 
poreles da gyvi, gyvena dorai 
yra vedus ir augina savo szei- 
myneles, todėl nenoriu idant 
isz mano priežasties nusimintu 
o priek tam neyra mano tikslu 
juju inžeisti per szita apraszy- 
ma.

Tam mieste gyveno lietuvisz- 
kas biznieris, kuris turėjo jau
na ir patogia
meilus vaikuczius,

sužeistas ir mirė ligonbuteje, o 
jai sužeidė baisui koja ant ku
rios radosi gana 
(ženklas).
, 'Trys metai suėjo ana sauvai 

te nuo apleidimo moteres toji 
nelaiminga žmogų, kuris sėdė
jo pats vienas tamsiam kamba- 
relije, maustydamas apie savo 
graudinga gyvenimą ir meilin
ga paezia kurios isz szirdies 
nugalėjo rszraut, kad sztai kas 
tokis pabaladojo in duris.

Kada atidaru duris nutirpo, 
dingusi 

(^a, pa
ilsus, susirgus, apdriskus ir ap
dulkote — suvyto josios pato
gumas, jaunyste dingo.

zvme
m

Priesz ji stovėjo jojo 
pat i. — Buvo riaukszl

pacziide ir du ) 
mylėjo pa

ežiu ir vaikus daugiau už savo 
gyvastį. Bet motere buvo lais
vu pažiūriu motere, lengvo bu
do ir mylėjo siausti ir naudotis 
isz gyvenimo. Josios patogios 
akutes mate tik 
rus, o del savo neturėjo nei ma- 

misiszy psojimo. Isz 
's dideles meiles del 

josios, vyras jai atleisdavo jo
sios prasikaltimus, bet jiji pa
mynė po kojų jojo meile, gera 
szirdi ir da szandijo isz jojo 
gero budo.

svetimas vv-

Temi
nu ant savo v\ ro akimi, kūrin
sią buvo matyt sarmata, gai
lestis, abejone ir aszaros. Pasi
rėmė prie duriu, iszsemta ant 
pajėgu, bado ir nuilsimo.

Kada vyras jaja paregėjo 
szirdis jame paliovė plakti, su
klydo balsu džiaugsmo ir 
si stebėjimo, pagriebęs 
glebi, nunesze iii

žia usio 
priežast it

rrTula diena susipažino ant

Isz Visu Szaliu
PERKŪNAS TRENKS IN 
KUNIGĄ LAIKE MISZIU.
Poznan i us. — Penonžke, an

tra diena Sekminių laike sztur- 
mo, perkūnas trenkė in kryžių 
ant bokszto katalikiszkos baž- 
nyezios kurioje kunigas laike

Žaibas inpuoles in vi-
ba žnvezios, pataikė in

Miszes kunigas 
pagini ba pa rap i jo

kim igui pridėdavo

miszes.
dnri
kielika, kuri kunigas laike rau
kusia, siiparalyžavodamas ku
nigo rankas.
pabaigė su
nu, kurie
szlapius kompresus ant ranku 
ir luom laik paralyžas apleido.

Po tam perkūnas trenku in 
vargamistro grinezia, perioke 
pro sedinezius prie stalo ir ant 
galo in žeme. Nieką nesužeido.

BANDITAS APVOGĖ 
KLEBONIJA. .

Garsus banditas
Paniecz, ”

prabaszcziu pa-
nusiuntė

Kroka va. 
vardu “ 
gromata pas 
viete przevorskam buk jisai
paskiria diena atvažiuos ji api- 
pleszt ir kad butu ant to pasi
rengiąs ir sudėtu visas bran
genybes in maisza kad jam bu
tu mažiau darbo. Kunigas pra
ncūze apie 
susirinko
prabaszcziu laukdami pribuvi
mo bandito. Kada palicije bu
vo nasislenus krūmuose drau-

tai palicijai, kuri 
paskirta diena pas

nu
joja in 

kambarėli ir 
paguldė in lova kuria buvo pa
metus ir apterszus.
valgio ir gerymo, 
mas isz džiaugsmo, 
veidą nuo dulkiu,

Atnesze 
svvruoda-

11 Kaunas, Lietuva. — Mies
telis Dau'kanlai likos sunaikin
tas visiszkai per ugnia. Valdže 
isz Kauno iszsiunte pagialba.

Harrisburg, Pa. — Anta
nas Vikrovski bus pakartas 19 
Oktoberio, už žudinsta savo 
tau't ieczio.

11 KI Paso, 'Tex. — Norints 
per diena buvo labai karszta, 
bet vakaro snigo per szeszes 
valandas ir tuojaus tirpo.

11 Scranton, Pa. — Apgavi
kai padovanojo žmonims daug 
lotu užmiestije New Yorko, bet 
turėjo užmokėti po 50 ir 100 
doleriu už dytu’s, o lotai radosi 
pelkesia ir po vandeniu.

už žudinsta

*
skandyti didžiausia laivo.*

Maža skylute gali pa-

Viena motoro yra del ta
vos skarbu o antroji tave su- 
bankrutys.

Liežuvis yra kardu;Liežuvis yra kardu; lie
žuvis užmusza ir iszgelbsti.

pirma susipažink su josios mo
tina.

Apsivesk su dukteria, .bet

1 • 11

pasislėpus krūmuose drau
ge su kunigu, tame atvažiuoje 
automobiliuje senukas zoko
ninkas ineidamas tiesiog rn 
klebonije, kurioje pasiliko tik 
vargonininkas ant sargybos. 
Apsakė “zokoninkui” vi$a pa
dėjimą. Staigai isztrauke isz 
habito revolveri kuri pridėjus 
prie nusigandusio vargoninin
ko krutinės paliept* tylėt. Pa
liepė jam inkiszti galva in pe
cziu ir paemias nuo stalo kali- 
mori uždėjo jam ant pecziu sa
kydamas, 
gu pasijudins isz 
bomba truks ir 
padanges.

Po tam “zokoninkas” susi
rinkęs visas brangenybes ir pi
nigus, su szaltu krauju sėdo in 
automobiliu ir iszvažiavo, o 
vargonininkas vis laiko galva 
pecziuje, su baime idant nepa-

buk tai bomba ir jei- 
vietos, tai 

ji isznesz in

zokoninkas

nuprausė i«^.vt bombos, 
apmalszino

josios baime ir ramino visokeis
budais.
sios nelabo pasielgimo, nes lai
mino, kad pas ji

Neiszmet i nėjo jai jo

XesulaukdaAii bandito, ku
nigas su keleis palicijantais 
nėjo in klebonijų ir tik ant bai

kim igo žmogelis pradėjo 
kalbeli ir melde idant nuimtu 
nuo pecziu bomba.

Galima suprasti kunigo pik
tumą ir policijos, kada viskas 
iszsiaiszkino. Banditas savo 
prižadėjimą dalaike ir ka pri-

si)
sugryžo, — 

Pasielgi nėjo 
jaja teip, rodos kad jojo 

niekados neapleido.
Kada ja dažiurinejo 

numojo, trindamas josios pail
susius sąnarius, akys jojo už- 
temino žaiduli ant kojos, 
lypsti'damas žaiduli su pirsztu 
tarė: “ 
no kojale, ant galo rado vii'ta 
atsilsio.”

Jiji tylėdama, dirstelėjo ant 
jojo nusistebėjus o isz akiu nu
sirito aszaros, įtaigai gerai nu
sijuokė nežmoniszkai ir varg- 
szei szirdis truko — numirė. 
Jisai matvdamas savo mvlema 
negyva, krito ant josios kruti
nės teipgi negvvas.

Truko szirdis mot eres, kada 
pamate, kad josios geras vyras 
teip su jaja maloniai pasielgė, 
o kada sau atsiminė kokiu bo
du aplaike taji žahlnli, suspin
do jai szirdi gailesius ir džiaug
smas,

baliaus su kokiu tai sporleliu, juokėsi ir verki'.
pameta gera vyra ir vaikus, 
iszpyszkedama po velniu iii ne 
žinoma szali.

Kada vyras 
ant tikruju ji 
papaiko isz g

ir su

ir gla-
dažinojo buk 

pamėtė, vos ne- 
;ail('sczi<> ir rupes- 

czio, bet turėdamas

ant szando nuo visu 
guodojo, 

Į'yveno apleistoi bokuželeje, su

vilti, jog 
da kada vela sugryžsz po jojo 
pastogia. Taja vilczia maitino
si ir gvveno. Nuo tosios dienos 
kada ji apgavinga pacziide ap
leido niekas jam buvo nemiela. 
Pardavė bizni, vaikus atidavė 
po apglobė kitu, praleido pini
gus kokius turėjo ir ant galo 
pasiliko
kurie ji pažinojo ir 
M.
vilczia szirdijediena ir nakti, 
jog da pasimatys su pabėgėlė, 
kurios paveikslas jam 
akyse nuolatos.

O jiji ? Būdama linksma mo
tore, greitai nubodo jai spor- 
telis kuri pamote ir susineszo 
su kitu, o ant galo ir su trecziu 
ir kaip toji bitele lekiojo nuo 
žiedo ant žiodo idant iszcziulpt 
isz jo pajėgas. Bet viena nakti 
iszvažiavus automobiliu jo su

st ove jo

Da-

Varginga, sužeista ma-

- žadėjo pasiimt, pasiėmė ir isz- 
pleszkejo isz po nosia palioijos.

LENKU KALINIAI LIETU
VOJ PASKELBĖ BADO 

STREIKĄ.
Vienna, Austrija, Rugpiu- 

ezio 2. — Isz Lenkijos prane- 
sza, kad 125 lenku politiniai
•kaliniai laikomi Kauno kalėji
mo, Lietuvoj, paskelbė bado 
streiką. Streiką jie paskelbė 
protestui del blogo maisto.

Lenku Raudonojo Kryžiaus 
atstovai iszvv.ko Lietuvon tar
tis su Lietuvos Raudonuoju 
Kryžium del žmoniszkesnio el
gesio su politiniais kaliniais, 
del goresnio maisto ir del leidi
mo kaliniams gauti siuntinius 
isz savo giminiu ir draugu.

Kada pinigas kalba, tai 
teisybe tyli.

Kada vargszas pasilieka

O

*

jog jai vyras atleido 
kaltes, negalėjo josios szirdis 
paneszti pervirszinio džiaugs
mo ir truko.

Ar daug tokiu vyru randasi ponu tai kankina vargszus. 
ant svieto ? Gal isz keliu inili- 
__  4 ♦ -. - 1 - 1 * I *

« Mieruok gelumbia de- 
11 A 1 t • • ♦ 1 • *



■||F

. - 
e S p®
I

tw

SAULE
** |*| • ■ ............ W.... . -I— ....... ....... ... ■» |« *■ * *■ "*-..■—"‘MMw

Kas Girdėt
Ibi!įll

1
rt

: '4h
U

■

;i'W'
“I

V 41’|
I-į’

aij

f
Ii!

fe 'I

r
iyP
i

I"

/

i sz ra do idant

|n Vokieoxiu rankas (1); mete 
1940 iszkiL revoliucije Franei- 
joi; tam paežiam mete gimine 
Romanovu apims ir valdys isz 
naujo visa Kosije po kruvinai

FARMU GYVENTOJU
SKAITLIS SUMAŽĖJO Liet"»iszk«s ^os-
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Viską konia 
prigialbet moterėlėms ant ga 
vimo patogumo, ne tik veido 
bei ir kimo. Dabar artistas Jo- 

Iszpanijos, ku- 
Xew V orka, sa

Iszpaniszkos mot eres

se Quadras isz 
ri" pribuvo in 
ko, buk
turi patogiausius kelius už ki
ta" moteres;
da ugia u
ne kaip kitu tautu nu»ter«*s.

Jeigu norit e moterėles ture
ii patogius kelius tai daugiau 
melskitės ant keliu ne kaip se- 
dinezio*.

Pagal m u "ii 
peržiurines 
jieji puikiK
t be difterence .’

o tai del to, kad 
meldžesi k lupszezios

kas
> ar

Whats

n iKHDone. I 
moterių kelius 

ar ne.

Senu pat arle 
greitai ir nu-

\ ra :

su Krist ( L

žmoii i u 
"Greitai atėjo

• » r jo.
Bana"Zei atMtiko

• "U Hannevig. kuris iii laika 
dvieju metu i"/. mažii'!i*i;o pa 
"tojo dideliu ir galingu, kurio 
turtą apskaitė ant daugebo n.i 
h jonu do|ci m.

Tasai žniogn 
t ra k t i u i 
laivu ir
Xoi i rgi "Zk n 
t 

opera liaus 
X < »rvcįji jom.

Kada svietim* kare nžsibai- 
Hannevig

I”

bizni 
paaukav

pradėjo koii 
"tatymo doku, 

o milijoną 
koronu (268,(KM)

loleriu) ant pastaiymo didele" 
()s|o|(‘, sf;i lyezioje

ge, Hannevig su bank imt i jo.
Ana diena atsibuvo pirmas su 
"irinkinias skolininku. Terp 
kitu radosi du Amerikonai, ku- 

buvo kaltas 
vienuolika milijonu, 

kitam deszimts milijonu o vie
nam Anglikui puse milijono.

Teip,

riems Hannevig 
vienam

laikė* kares priviso 
daugeli milijonierių, kurie* isz- 
nandojo valdžes 
i r 
kaip

k a res

iie*"a vzinuigai 
apgavingu būdu, panasze*i,

Amerikonine areoplanu 
dirbtuve*, kuri padirbėt elel Suv.
Valstijų du areoplanus 
valdže* neteket net keturis bi- 

" doleriu.lijonu

už ka

( 'zion Anierike priviso 1 iek 
nauju provu, jog nežilu* ko 
žmogus turi laikyti." ir kiaušy

»o Wa."h- 
paviet no-

priviso

neži ne

ii. Xe tik jujn pridirl 
ingtone, valstijosia, 
Ma, mie"tm»"ia užtektinai, bet 
kalėjai nauju provu \ is jeszko 
kokia ežia nauja prova iszra-sti 
ant žmogiszko jungo, o lankei 
pa d a r o

Val"tije Floridoje1

jungo, 
ir labai juokinga".

pask u t i- 
nioje legislaturoįe inneszta už 
mammas: idairt seni jaunikei 
ir senmerges mokėtu po 27) do
lerius metinio padotko. 
"onjaunikio paskyrė 30 metu, o 
senmerges 27) rnetus( Pagal 
provininku nuornonia, tai mo 
t ere sulaukus 27) metu 
"sena boba, 
va?

Kitas užmanymas buvo: 
idant vyras negalėtu paraszyti 
bankinio ezekio, be pavelinimo 
savo paežiu les. 
nvrnas nors vra * • 
lx*t daug iszmintingesnis 
pirma.
kos priimti ir 
ant jujn pasirasze.

Amži

jau yra
Argi tai ne akv-

užmanymas

Ant ras užma- 
nepaprastas, 

už
Abudu užmanvmai Ii- e 

gubernatorius

ne sunku... tikMirti ne vra 
dirstelėt mirezei in akis, tai di- 
Ižiause žmogaus sunkenybe.(

atsirado tūlas 
kuris sztai kaip

Sziadien konia kožnas vra * 
akyvu žinoti 'kokia bus ateiti* 
Europos:’ Bet ne visi apie tai 
geistu žinoti, ba tokia žinysta 
novisados yra geistina.

Vokiet ijoi 
‘ ‘ i 11.spot o ja s, ”
spėja ateiti Europos:

Torp 1928 ir 1930 metu Vo
kietijoj bus iszriiiktas diktato
rius panaszei kaip Italijoj;
1929 mote atsibus didele skor- 
dyno Vokiszkti kunigaikszcziu 
ir kitu augsztos kilmes žmo
nių; 1940 mete \rokiszkas dik
tatorius bus iiužndvlas, o cie
sorius vela užims valdže terp
1930 ir 1940 iszkils nauja Vo- 
kiszka-Francnziszka kare o Al- 
zacije ir Loteringa gausis vela

ir balsei revoliucijai.
Isz tujų inspi'jimii 

suprast i

1925'METAIS
i 'i.

galima 
labai linksma 

kad \’okte- 
tosios miomo- 

biis jujn.
nuo ju

jn laike svirtines kares.

SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.
t. ■—..  —.----------------'s..- - ————   .....  - .
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laumes,
sios, atsiėmė ji.

’ 30.
Xekurei motinai laumes ku

diki apmainė;
ežia meta eidamas dar isz lop
szio neejo, todėl ji, senu mote

sekaiiczia mikli ateju- PAJESZKOJIMAI. ANT PARDAVIMO

tas
I 

jau iu t re

.l<‘g 
ateitis Europos ir, 
ežiai d a vis yra 
m*s, jog provincijos 
kurias Francije atome

* uk in

Kokia tai Katre (iželczikie- 
ne isz Buffalo, X. Y., nudavi 
nrjo labai dievobaiminga mo- 
terelia, nes laukydavosi kožna 
liena iu bažnvezia. bot kas isz 

"kad meldėsi prie figūros, 
1 urejo velnią už skaros, 

>
velnią

uioviszkas priežodis sa-

( 
t o, 
() 
k a i į 

ko.
Pasirodė. Imk toji dievohai 

minga moterele lankydavosi iu 
bažnvezia, tik del to, idant ap- 
voginet kitas moteres. J i ji ses- 
da v 
v o
savim krepsziukus, 
I 
davo savo 
je, (iželezikiene

o in lonkas in kurias sesda- 
moteres, kurios turėdavo su 

o kada ei- 
lavo prie komunijos ir palik

krepsziukus lonko- 
iszimdavo pi

nigus ir kitokias brangenybes, 
krepsziukus savo

o nedasi- 
ateidavo na- 

sau nu
pakol

vagilka malszei
bažnvezia jesz-

palikdama 
v ietoje.

Moteres nieko pikt 
prasdavo 
mon o
eidavo in kita 
koti nauju aukii.

Ant galo zakristijonas sto
vėdamas ant koro užtemino 
kaip vagilka i"Zt uszt inejo vie 

kreps/iuka, pasi 
isz bažnv-

ran- 
l ž tai likos 

nubausta ant szesziolika mene
siu iu narna pataisos.

dangstydamasi 
eziuin dievobaimingam 
pleszinejo savo artimus.

ims moterį1"
tiko jaja iszeinant
ežios, ai įduodamas jaja in 
kas palicijanto.

tai
Teip 

po plosz- 
api-<n

Isz Rymo
Spezzi, Italijoj, 

perimtas
nutarė pa-

dev viliu

pranesza. buk 
kokis 

t ikeji-

savo
už<lar\ damas 

kambarelije per

mieste
tai Masella,
miszka kvailybių,
nukaut Dievui 
metu dukrelių, 
juja mnžam
mainytu ant koplyezios, kuria 
mergaite niekados neiipleisdn- 
Vo.

Tik tada, kada laike paskn- 
drf*b(*jimo žemes, koply 

sugriuvo, kaimynai rado
Masello, turinti jau

limo 
ežia 
dukride
a>zt imniolika met u.

Palieije paėmė
1

Bei ant nelaimes

Juugtiniii Valstybių 
gyventoju skaiezius sumažėjo 
ant 182,090 y pa l'ii 1924 metais, 
sulig Jungtiniu Valstybių Ag
rikultūros Departamento, ku 
ris daro tyrinėjimus aut 27),900 
ukiu. 'Tai yra sumažėjimas ant 
.6 nuoszimeziu tai." metais, nes 
ukiu gyventoju skaiezius Sau
sio 1 d. 1927) metais sieke 31, 
134,000 sulyginus su 31,316,000 
Sausio | d. 1924 metais. Szis 
aprokavimas apima netik dar 
hininkus, bet ir visus vyrus, 
moteris ir vaikus gyveiiaucziii." 
ant ukiu.

Persikėlimas nuo ukiu iii 
miestus ir miestelius 1924 me 

apie 2.
Kės

APIE DEIVES, LAIMA, 
LAUMES IR VANDENINES.

I aium(‘s 
gancziiis žmones 
užleist. jog 
mint,

mie- 
leip

nuo

tais apskait Ii uojamas 
077),000; persikėlimas iu uk: 
buvo 1,396,000 taip kad ukiu 
gyventoju nuostolis buvo 679, 
000 ypa tos, 
ežiai, 
metais sieke 763,090, 
mai 266,000, taip kad gyvent 
jai pasidaugino ant 497,000. 
kuris 
ventojii 
iki 182,999 
ežius.

Panas/, u s 
darytas 
ukiu gyventoju 
ant 460,000, sulyginus su 182, 
900 
mas nuo ukiu 
metais buvo 
mis su

arba 2.2 niioszim 
Gimimai ant ūkiu 1924 

ir m iri
(I

s knit litis 
persikėlimo 

n i'ba

ant
sumažino gy

n nosį oi i
.6 nuoszim-

1922
aprokavimas

metais
sumažejima

pa- 
paro< lo

1924 me-

1924 metais. Persikeli 
iii metus 1922 

2,999,099 sulygi 
2,07a.900

tais, kuomet buvo daugiau. Su- 
gryžinias in ukes 
buvo KS9,000
TMI.OOO 1924 metais.
Įima" nuo akiu in miestus 1922 
metais buvo 1,120,000 arba .‘Ui 

metais,

1922 metais 
sulyginus su 1.

I Visike

niiosziinezia i <> 1924 
679.99(1 arba 2.2 mioszinirziai.

Xau-I )vi geografines dalis,
>S Anglijos ir Piet u Al lan 

tino Valstybėj .purpdo pa^i 
dauginima gyventoju ant ūkiu 
1924 metais, 9 nnoszimcziais 
ir .2 nuoszimeziais. Kitos dalis 
parodo sumažejirha. Kalnu 
Valst i bes

-PiH’pd
71 *

1 >e.|i, 
nepabnsdnvo,

Todėl sr

rodą v

pasekdama, 
kevalu almi" 
la limy t is, 
skubino"!

ve| at "i

I >7.

111

pamok inima
k i a ii szo

tada tas
es.

pažill rejes
prie aini pa<

rodos žengdama,
szhmta

kukszduli berže
laume" 

arba

na i 
(in

Pajes 
rm i i ke 
lollielle, 
Red., 
Kaimo 
(
\ f I 
l< 11 >

zkmi sesutes 
vadinasi 
isz 

‘S

• |h> \ \ru
|LU‘i na 

Ma riampoles 
Senos Rudos,

()nos JII-
Ma- 

Suvalku 
Apskr., 
S k riau-

I / i n Pa ra. < I i i dėja u kad pribu- 
Amciika pas savo vai

nors 
Jeigu 

meldžiu pra-

pas
Joną M a lon i 

( ’onnecl icut 
kas apie ja žilu

Ill

kur
Vaisi ijoj.

I

neszt arba tegul pati atsiszau-
kia. H.

Nauji namai Frackville, Pa. 
Preke $1,600 ant lengvu ifizmo- 
keseziu. Teipgi lotai minėtam 

Apie daugiaus dasiži-mieste.
nokite ant adreso.

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.(t.f.)

Antanas Ramanauskas
Lietuviszkai Graborlus

A

MILL A PATTERSON STS.
ST. CLAIR, PA.

Marijona Baibokiene
416 K. 7lli St., 

Kewanee, III.

I’ajeszkau savo brolio Anta- 
Kanlavieziaus.

is

ru
emv m 
at vi rt, 
lopszio atsikel 
k ul< ne.
gule. ’Tai žmona, 
kut inio" 
si pjovė 
k upst a
suaugusiu szaku szaka). su ta- 

didnalii laimuti bai" 
tada laume", jo pasigai 

įėjusios, molinai jos

je t a
<>.

< • I ir laidoja mirusiu*Iflzbalsamuoja
ant vlaokiu kapiniu. Parrabu* parua- 
szia nuo papraaeziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobiliu* dal 
laidotuvių, veaeliu, krik*«ty"iu la 
kiliom* paaivažindjimatn*.
Bell Telefoną*. 187J M.

k i rt
Įėjusios, mot inai 
jau gerai paaugii."i kmliki 

"avaji atsiėmė. 
: 11.

Tnlas ul< i n i n ka> t urejo kadi 
ir nega- 

ga n t i
va i k"Z

sze
nakt imis iki

vadinas szale 
lovos

pa k r i k szt i ji m
idant laumes

2Ū.
galėdavusios

mi(*gu
joms pribu

tada jo" 
lengvai naujai gimusius kūdi
kėlius apmainydavo.
nieji I Jei nvninkai ta būda tu- 

o per
sza įminki 
k udikeli 
ruot,
kūdiki neapmainytu.

26.
megdaio

laike naktimis szeszauninkes 
lova iki kūdikio pakrikszt iji
mo apszviest, idant laumes kū
diki neapmainyt u.

27.
I ,auksargnose, 

pas nekuria 
ateju."i
drauge paėmusi ir t ik po t riju 

ale tas

() o Žibu 
atėjusios

ra ž i 1111" i.
"ii Jau ilgas 

kain nežinau kur jis ran- 
Man labai yra svarbu."

▼Mėliu,

SenoVvje 
na k t iinis

radvilu

k i laume" apmainyta,
l('j<» 
juom, ne?
(‘/Joti ir nekalbėjo. X’ieini" ke

I

jok io.- rodos 

ji" negalėjo

t i k ra ji, į
I no
I lai k;
I dasi.
i
i dalykas jo sužinoti, todėl pra- 

szau atsisz.ankti, arba kas apie
"'i '

l

Tilži pa v., 
gaspadine laume 

\aik(di isz lopszelio|sZ

lei vi
(

lave
I I

i t»<la prikiirinl i pe- j 
hienai, ir apmainy■; _ 

ta 1< nd i k i kepti, t k i n i n k a ", |
pecziu

l w

S (

■žiu, kai|

( 
prikiirino 
apmainytąjį

Ivdamas keleivio r< h la,

dienu atgal 
vaikas visai 
veizdejes.

at neszns, 
kilouiszkai isz-

2 S. 
pav.. uck ariame

ji žinote praszau praneszti ant 
adreso 

Mrs.
Oi) 
t).

. Antanina Kai nick 
2Ū I’.. Mt. Vernon St.

(Amr.7)

i
I

Shenandoah. Pa.t

J

❖

Skaitykite “Sauleii

(ivltlapes
dvare moteriszke, kaczeig’ ma- 

kudikeli 1 arėdama, iu dar- 
ir bedirbdama 
mažiuko iu tar-

za
ha vili t urejo
buvo ji savo
plysi padėjusi, kuris cziou sau

inii’gojo.
aplink bevaikszt įlieda

mas, pamate ruda kudlota lyg 
esanezios

mažiuko
moryti (at
lieta pade-

t.\ kiai 
ezion

l žveizdas,

sziini isz szale 
1 a rply si u 
slenkant,

gi r ms 
at -prie 

k ursai,
mainai in mažojo 

mažiuku paėmus nu- 
prie girios.

i-/i,. A ž

ir kada jau rengė--
k 11 d i k i 

tuom tarpu atbėgo 
mete t ikraji kūdiki 
a 1 siIiepdaina : "asz tavo aimi- 
nii kaip karatai! i, > 
pecziu nori kept i.

kepli, 
laume, iu
per duri< ✓

AR KAS KENKIA JUSU SVEIKATAI?
JaiguŽinoma, tas yra labai svarbus klausimas.

Jus turite galvos svaigimą, akiu raibima, ausu spengimą 
ir neturite apetito. Todėl Jus jaueziates ligotais. Jei 
norite būti sveikais ir praszalinti sveikatai pariszkadi- 

negerumus, tai vartokite nieko nelaukdami

I n mano iii I

A t neszt a< i 
laumes, tikrasis kudikis Iniv 

"Zi Ik iii i us <aprengtas m 
žilis.

(I

1 1

Iraini- S 
(Tolinus bus.) /

janezius

I

i

Todėl Jus jaueziates ligotais.

SALUTARO STOMACH BITERI
Skaitykite “Saule 11

Nueikite in savo artimiausia aptieka ir reikalaukite 
jo, jei aptiekorius neturi siuskite užsakima mum, o mes 
Jusu reikalavima isz pildysim kuonogreieziausiai.8 2gLehigh Valley 

EKSKURCIJA IN

Niagara Falls
I NEDELI0J 9 AUGUSTO 

IN TEN 1R 
AD GALIOS

I 
Trainas aplei* Mahanoy City 9:50

I Subatos vakara, Augusto 8. 
Pribus in Niagara Falls 7:45 Ne-

I

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO. 
639 West 18-th Sthcet - Chicago, III.I Ci

IR IN BUFFALOdamas, <» 
siskubino prie girios. Morytis 
ale didoi verkti pradėjo; mote- 
riszke, apie ta atsitikima nie
ką nežinodama, buvo be<*inauti 
ji nutildyt, tai užvaizdas jai 
priszauke, minaii ne eiti artyn, 
o more, girdėdama savo atmai
na labai beverkiant, atneszusi 
t ik ra ji k iidi k i savaji atsieinus 
iu giri* nupirdiuo. T’ai priszan- 
ke uzveizdas moteriszkei: “ 
bar eik savo kūdiki atsiimt.

tai

$5.00
l

Subato* vakara, Augusto 8.

i

i

Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pau

I J Į __
i C "■ B1W
i r
i i 3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 

< pinigu yra geriaus negu lOtas procentas be jokio saugumo, 
c Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-cxia pro- 
> centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart

I dėlios ryta Aug. 9, Buffalo 6:30 

ryta. Grįžtant apleis Niagara Falls 
3 vai., Nedėlios vakara Aug. 9, 

’ isz Buffalo 4 valanda.

j tehl^Ii^Mley
! Railroad

RSsSflisfTW Black.D1<ujs»««8 j

sumažejirha. 
1 uredamos 

liu." ant 2.8 nuoszimcziu.
Sumažejima." akiu gyvento

ju .jiems pt*rsikeliaiil iii mies
tus, neskaitant nei gimimu nei 
mirimu, buvo augszcziausias 
Kalnu Valstybėse, siekdamas 
4.9 nuoszimczius. Kitose <lal\ • 
se, iszskyrus Xaujaja Anglija, 
sumažėjimo nuoszimtis paei
nantis nuo persikėlimo in mies 
tns buvo l\gus arba mažesnis 
negu per visa." Jungtines Vals 
t y bes, 
ezi us.
pasidaugin ima .9 nuoszim- 
eziais, nes daugiau žmonių per
sikėle isz miestu ant ūkiu, neg 
isz uki u i n miestus.

11 liest o-

da-
1 1

auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris

Railroad
29.

Anoj žiloj seimvej, kol lau- 
dar ne

I

dirba ir czedina. Dėkite savo pinigus in srita Banka o 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga iu pa
dauginimu procento.

mes naujei gimusius, 
kriksztytus kūdikėlius kartais 

megdai’o,

tjtĄOfr

BALLBANDC*apma my 11 
gaspadine su mažiuku, 
pakriks/.) ijimo

O g; 
bos.

mergaite po 
areszta vodamiapgloba

josios Ieva.
pasirodė. Imk mergaite Imda
ma uždaryta koplyczioje per 
tiek metu, neteko proto. Ati
duota iu ligonbutia kur dakta
rai st<*ngsis sugrąžyti kiek ga
lėdami mergaitei protą.

s;i V< f

UIIO
k

siekdamas 2.2 nuoszim- 
Xaujoji Anglija parodo 

‘)

’•aspadorius, lyg

st ubą at sine-

$1,000 TIK UŽ 60c.

Atsiunsk mums 60c ir gausi musu 
stebuklingu žolių vertes tukstunezio 
doleriu. Ka tas tūkstantis doleriu 
žmogui reiszkia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei viduriu su
gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir invairiu nesmagu
mu apimtas. Jeigu tokiam žmogui ir 
auksini kaina parodytum, tai jam ma
lonesne butu sveikata, negu tas auk
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs 
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistžoliu, ku
rios jums sugražins sveikata.

Vaistžoles yra nuo sekaneziu Ilgu: 
viduriu užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pecziu 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c, tai gausi 
vaistžoliu nuo bile vienos .yirszuj pa
minėtos ligos.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdies liga, tai atsiunsk 86c ir gausi 
musu gausius vaistus, taip vadinamus 
“Nervu Preparatas.’* Nervu liga yra

patrukįmo,

Ubai blogas dalykas, bet musu Ner
vu Preparatas užbėga tai ligai kelia 
ir suteikia žmogui ramuma.

Ats|unsk 10c, tai gausi visokiu mu
su žolių ir knygų kataloge. Reikalin
gi musu Žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

M. ZUKAITI5
451 Hudson Ave., Rochester, N. Y.

*fAR*

Angliakasiu Ceverykai

I ’ersikelimas 
miestus buvo < 

‘se,

nuo ukiu 
lidžiausias Kal- 

arba 19.8 nuo-

m

nu Valstvia
szimeziai. Po ju augszcziausiai 
stovi Pacifiko, Xaujosios Ang- 

\’iduriu(*s
Ritu Sziauriu Vidurines Vals- 

Persikelimas 
miestu Kalnu 
stovi pirmoje 

seka Xaujosios
Pacifiko, Vidurines 
ir

li.jos, Atlantiko, ir

lybes isz eiles, 
ant ukiu 
Valst vbes

isz
vėl 

vietoje*, kuria 
Anglijos,
Atlantiko, ir Ryt u-Sziaurin 
Vielurines Valstvbes.

—F.L.T.S.

įiekuri 
iki jo 

laumių 
lapydamasi iižkuknej gulėjo,

ant sargy-
- priszakiuej šluboj. Vie

na mikli jis pajuto dvi laumes 
peezsz.l uoste iu 
szusios, kuri nuo jųdviejų vy
niojama ir lyg lele bevystoma, 
iii kndiki pavirto. Gaspadoriui 
dar didesniu dyiu belaukiant, 
laumes dvi padarytaji kūdiki 
palikusios iu užkukni prie .sze
szauninkes nuėjusios ir jos kū
diki pasiemusios, ta ant stalo 
atsiiiesze, isz 
meiles nei viena 
vieta su annum at pildyt eit, iki 
galia usei, 
sius, abidvi

džiaugsmo bei 
no norėjo jo

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO CAL1NCA MOST1S 

Gydo, Reumatirrna, Ranku, Kojų, i 
Nugaros akaudajima, Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau- 
dėjimą, ir taip visokius skaudejimuj 
( tik na r on as )•
Tūkstančiai Įmonių yra llslgydo o 
milijonai dar nežino apie tai. 
Deksnio Galinga Mestis yra tiek 
verta aukse, kiek ji pati tveria su» 

į liti naudo* gydymo.
Į Kaina 75 centai, SERO ir $3 00. 

Ir 10 centu extra už persiuntimą.
Į Klaupkite pat aptiekorius teip

liti naudos gydymo.

PEKEN'S HEW DISCOVERY 
OINTMENT.

Seksais Ointment Co.
fl* MAIN AT.
mantford, CONN,

ri"

*

1

SOX 3M
i

Su Prailgintais Puspadžiais

todol susigineziju- 
ana szeszauninkei 

nunesze. Gaspadorius, isz lovos 
strakterejes, atsiėmė savo vai
ką pas save in lova, o laumes 
dvi, atsiskubinusios, pavogtąjį 
kūdikėli ne rasdamas, didoi 
nusigando, viena kita kaltyda- 

ilurnau neg’
kas žiu kas dar butu 

s pragy- 
josdvi, lyg nebūvu-

pirma susi-

džiaugdamasis 
iszgelbejes,

ma, 
bare, o 
nusidavė, jei ne gaidy 
dės butu, o 
sios, per įauga laukan iszuže.
Gaspadorius, 
savo kūdikėli iszgoinejes, ne- 
szes ji pas paezia, kuri su lau- 
mycziu lovoje rauges. Del to 
atsitikimo ji kunigui pasiguo
dė; tas liepe ta laumyti su kir
viu perkirst ; ta rodą gaspado
rius pritapęs, kirvi pasiėmęs, 
drasei laumyti perkirto, tai ta
sai vėl kone visai in pecz- 
szhioste pavirto, ir isz kožno 
szairdo kranjrtH sravėjo jie ji in 
szali nudėjo paliko gulėt, o

Jie yra toki kurie nešioja ilgQ laiką.

Žiurėkite del Raudonos Boles ant kiekvienos poros kurios 
gausite tvirtus drūtus ir smagius čeverykus kurie sutaupys jums pinigus 
dleto kad jie nešios ilga laika.

Lopac ir Himiner čionai parodo yra padirbti ypatingai kasyklų dar
bininkams. Juos galite gaut baltus, raudonus arba juo/ns.galite gaut baltus,

pirk site

U/.klausk it keletą senų Angliakasiu. Jie jums pasakys kad “Ball-Band 
(Raudonos Boles) yra tos rūšies kuri duoda jums daugiau dienų nešiojimo.

Jus juos galite gaut beveik kiekvienoje krautuvėje kur parduoda gumi
nius čeverykus.

Mishawaka Rubber fSl Woolen Mfg. Co.
460 Water Street. Mishawaka. Ind.

Namui kuriu užmoku milijonais už rusį.
k
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Dede Ma rtynas
. A A .r 'X A

rvaga-

a
Ik v
j

“HA (J i;fp»

Prisiminus musu tėvus, se
nelius, gimines, mirusius neisz- 
vydus szviosiuju laisvos spin
duliu, dažnai pamatome, kaip 
nustebtu jie, kaip apsidžiaug
tu, jei stebuklingai pabustu isz. 
amžinojo miego, iszeitu i-z ka 
pu in pintųjų pasauli ir apsi
dairytu aplink. Kaip stebintu 
juos daugybe nematytu, neti
kėtu daltku. Bet jie neprisi
kels isz savo amžinojo miego 
ir neteks jiems pasiyižiaugt 
naujojo gyvenimo stebuklais, 
in kuriuos mes, jau pripratę, 
žiūrime szaltomis akimis....

Bet buvo žmogus, kurs per 
gyveno tai, ka pergyventu pri
sikėlęs i-z numirusiiiju.

buvo aszt mmiasd ie-
szimts ketiniu metu seni-, de 
de Martyna-, — kaip 
linkiniai ji vadino.

Gyveno ji- viename

buk Ii ngujo žodžiu. Syki kaime 
pnsklvdo gandas kad kokiais 
tai reikalais greitai atvažiuos 
apskrities virszininkas.

Kaimas in tai menkai
vo tacziau dėdės Martvno szir- 
dis nerimo. Jo kaimynai pasa
ko jam, kad apskrities 
ninkas, tai valdininkas 
srus truputi in pristava, 
ir in gubernatorių.

— Bet tai lietuviszkas 
bernatorius, lietuvis? — 
jaudinęs klausė dede Mart v 
nas.

— Žinoma, lietuvis, 
gi * — atsake jam.

Musu

virszi- 
pana- 
o gal

,gu - 
susi-

Tai

visi ap

1 Jot u 
vos kaime, ties kurhm vingilio- 

upelis, mm kurio gana 
auksztu krantu 
kiti matos.

Dede Martynas.
bet protingas žmogus, pergy- 
venes sunku vargo - bau

kurio 
toli toli aplin-

paprastas.

slinku vargo 
džiauninko gyvenimą 

kankinimais
rusu 

senatvei susi- 
dar vienos nelaimes: 

penkiasdeszimts ketvirtais me
tais savo amžiaus jis apako. 
Jis nemirė, laižiau gyvenimui 

pasauliui jis mirė; jc

nimo vargais ir
perpi 1 dy t a, pe rgyv ene s 
perse k jojimus.
lauke

norst i kada 
esant: juk apie 
buvo skaitos

mos 
senoje 
vaizdai

paveikslai. Jo 
at gimdavo 

laiku.

sziam
szirdies gilumoje užsiliko vis
gi stiprus troszkimas pamaty- 

Lietuva laisva 
szia laisve jis 

smarkiai drau
džiamose lietu vi szkose knvgo 
se. o joms jis tikėjo.
% Jo sieloje užsiliko vien tam- 

praeit ies
atmintyje 
‘isz vergovės

sunkus ir baisus vaizdai.. Savo 
mintyse jis aiszkiar v imdavosi- 
tik tai, k.i kada nor buvo ma 
tęs akimis: jo galvoje s/.\aiste 

jionai, ju urėdusi iszdijus 
skaudus rimbai, rusu žandarai, 
kazokai... Hua, tamsi vargoves 
naktis, be džiaugsmo, be vii 
ties proszv ai-te> : teip ji" ginu 
ir mirė nematęs auszros...

Karas terp lietuv iu ir ju en- 
geju užsibaigė visai nepalietes 
(ledos Martyno 
molio.

Lietuva tapo laisva.
Ir dwle Martynas 

laisvas

<r i. r-.vvenamo kai

irgi tapo 
bent teip jam kiti 

sake. Akins jis, laisves nemato 
ir jos nejuto likusiais savo 
tūriais pajamimais.

Laisvo jam reiszkesi 
džiuose: 
su. “ 
daugiau nebe ra. 
mynuoso, ju pasikalbėjimuose, 
mintyse, kasdieniniuose gyve
nimo rupesniuose, jis nejuto jo
kio pasikeitimo. Vis tie patys 
žmno". su tai.- paežiais palinki
mais. vargais, neturtu, kaip pir 
ma. Kada ji nuveždavo arty- 
miausio miestelio 
jis smuklėj girdėjo ta pati rik
smą ūžėsi, kaip ir seniau, juto 
tuos paežius menkniekius, kai
mynu tarpt' nesantaika kelian- 
czius...

“ Kur gi laisve .’! 
ta klausė jis pats 
darnas ąžuolu pavėsyje ir savo 
negyvomis akimis dairy)luina
sis.

ke-

zo- 
ru

Ir jis juto, kad rusu t ikrai 
Bet savo kai

4 i

jam
Nebėra daugiau

bažnyczion,

’ — ne kur
savęs. sode

jei aky— Ei, jei akys jo jam dar 
tebeszviestn, skristu jis pana- 
sziai arui, pažiurote kaip gyve
nasi naujame

— Kaip tik dabar

Lietuvos pa sau-

man rei
kalingos akys — ne karta kar- 
cziai kartojo jis.

Pažiūrėt in laisvaja Lietuva 
buvo didžiausis senelio trosz
kimas. Szi mintis užtemdyda
vo visa kita. Ba ilgos ji supau- 
cziojo gyvenimo jo nelieto — 
visa tame gyvenime huvo men
ka ir paprasta! Jis bijojo nu
mirt nesupratęs, ka-gi tikru
moje reiszkia laisve, bijojo nu- 
stot proto nesupratęs to ate-

o kas

1 net m is ! 
*• vėl klatiso jis nustebės.

ar len
kas tavo manymu turi but ? —
su pasigailėjimu atsake jam 

jau mate vir- 
val- 

(liniukus, atvažiuojanezius net
laikinoj sosti-

paežiu ?

Kas gi. ar rusas.

kaimynai, senai 
szininkus ir auksztesnius

ju vidscziun 
nej, Kaune, dar niekas ju nebu
vo buvęs.

Bet dede Martynas tomis ži
niomis nepasitmikino. Jis klau
sinėjo, kaip virszininkas apsi- 

su žmonereales, kaip elgiasi 
mis. ar turi karda.

Jam iszaiszkino, 
tokiu, kurio kardus dovi. Ir jis
džiaugsmingai atsiduso.

Pamatysiu ji. kai jis at va
* * t Ižinos,

kad v ra ir

* •

— nuolat maste jis. Ga 
lop ir virszininkas atvažiavo, 
nors tai buvo ir ne 
virszininkas, bet policijos va
das. Apsistojo jis pas Preiksza 
kurio trioba didžiausia ir 
žiausia visame kaime.

Vvksta dede Martenas ♦ •
Preiksza. beldžia savo lazda in 

Preiksza,

apskrit ies-

gra-

pas

vartus ir klausia:
ar pas tave sveczias apsistojo f

— Czia. dede Martynai, ežia. 
Kokiu nukalu
kai Ponas virszininkas iszvar- 
ges kelionėj silsis.

Xa, pasakyk jam. kad jis
su ma-

tu pas ji atvy-

iszeitu czia valandėlei 
nimi pasikalbėt.

— Koks gi tu atkaklu.-’ K u 
riems gi reikalams tau reika 
liūgas ponas virszininkas.’ 

* • < ■ * s a mm

- <) tai] 
Pasakyk jam: 
nas nori tave matyt.“

— Nori ji matyt .’! - pa
klausė Preiksza. kareziai nusi- 
szv psojes, ir pamano sau. kaip 

i tu ji matysi!
Bot senis reikalavo. Jis savo 

lazda jau belde in palanges. Jo 
sena galva lingavo.

Szoimininkas nuėjo pas vir- 
-zininka ir papasjikojo jam. 

vienas suvaikejes senis, 
aklas, nori su juo pasikalbėt.

— Kokiais reikalais ’— klau
so virszininkas.

— Atėjo tamstos pažiūrėt.
- Manos pažiūrėt ? 

kai. kad jis aklas.
— Teip, jau senai apako. Bu

vo kada tai pasiturintis ir pro
tingas žmogus, — pridūrė 
Preiksza. — Bet, Dievo, matyt, 
valia — apako nežinia del ko... 
Dabar žiuri ir nemato... Nėra 
ka ir bekalbėt: miros žmogus... 
J'ik kodėl jo Vieszpats nepa- 
szaukia pas save? Gerai dar, 
kad turi ūki tat jo sūnūs ir 
marti prižiūri ji ir, reikia pa
sakyt, kad 
szo.

(T

kad

• # * s % i. * v* *

i sau. man paežiam.. 
M art v“ Dede

J'

Juk sa

neapleidžia varg-

Arba

Martynas, iszgirdes 
suprato, kad tai

— Indotnu, — tarė policijos 
vadas. — Tegul ineina! 
ne, palauk, asz pats iszeisiu.

Ir jis iszojo,
Dede

batu bildesį, 
jis, lietuviszkas gubernatorius 
ir nusienu* kepure.

Virszininkas pamate priesz 
save baltplauki seneli, bet isz 
pažiuręs sveika dar ir stipru, 
dideliu, pajuodavusiu ir nude
gusiu veidu. Jis ramiai, palan
kos galva, stovėjo.

— Sveikas! Ko nori, seneli ?
— mandagiai paklausė polici
jos vadas.

Dede Martynas pakele gal
va, inhede in ji savo negyvas 
akis... Tik raumenys Jo plataus 
veido nervingai drebėjo.

— Ar tu, sūneli,,busi virsz.i- 
ninkas?

— Ne,. policijos vadas.
— Ar toks pats, kaip seniau 

pri»tavaii.ph»tav»n.

(lai ir didesnis, — juokini 
dainas atsake policijos vadas.

Dede Martvnas priėjo ar- 
cziau, inspraude savo kepure 
po kairaja pažastimi, paeinc ji 
už raukos, paliete gelumbine 
szvarko rankove prisilieto prie 
variniu sagu ir pabueziavo jas.

— Vioszpntie, 
atsiduso šimelis,
ir nutrynė rankove riedanezias 
aszaras.

Paskui 
tari1: —
sutrukdžiau tave.

Ir belsdamasis lazda nuėjo, 
a a a

Dedei Martynui prasidėjo 
vėl tos paezios, nuobodžios die
nos vėl jis pajuto beribe tamsn, 

tamsia 
virszi

Seneliui 
jis tikrai ji tada 

mate ir todėl dabar visai tikė
jo, kad rusu Lietuvoje 
nebera. ir kad lietuviai
Gyvenimas aplink bego savaju 
vaga. Viena paguoda 
tepasiliko: tai 
kad Lietuva laisva, 
klausos kartais in
ginezus, jis stebėjosi, kad žmo 
nes vietoje džiaugsmo nuodija 
savo dienas invairiais menk
niekiais, tnszcziais plepalais. 
Be to, juk jie mato,
valo gi laimingais jaustis.

akli, o asz 
ne karta maste jis

maeziau! — 
persižegnojo

žemai 
Atleisk.

nusilenki* ir 
vaikeli, kad

atgimusios Lietuvos.
|r dedi* Martynas gy . ; 

sau visai nieko nežim»damas 
apie tai, kas dedasi pasauh je. 
Isz lengvo ji paėmė apatija, ir 
jis lyg ir nieku nesidomavo. 
Isztisonds valandomis, net die
nomis, stovėjo, jis 
ažulais ir inbedes savo užgesu
si žvilgsni ordven, klausėsi la
pu szlamejimo, upelio 
nimo.

Rodes, kad daugiau jau ne 
invyks jokis invykis, kurs ga
les iszjudint jo isz lengvo mir 
sztanezia dvasia.

Tacziau atsitiko.
Karta pasklydo gandas kad 

pro kaima Ims pratęstas 
žinkelis ir kad inžinieriui

meno

kalnely po

cziurle

kurioj, lyg 
nakti, žibėjo lietuvis, 
ninkas — pristavas!
rodosi, kad

t ikrai 
laisvi.

jam tik 
insit ikinimas. 

Ir. insi 
viet inins

tat pri

“ Iszeina, lyg jie
- matas,”
sau vienas. Ir jis siūlėjo po dar 
senesniu už ji ąžuolu, klausosi 
upelio eziurelenimo, 
duodamas sau keliaująs kur 
tai toli toli, ir mates ka tai 
szviesaus. inžymaus — ir džian 
gosi.

Laikas teip ir bego.
Viena karta dede Martvnas 

vėl buvo sujaudintas nauju in 
vykiu. (Jryžo namo kareivis — 
raitelis, vienintelis visame kai 
me.

insivaiz
sau

Kaip gi jis gryžo, 
viszkuose rūbuose.' — vėl klau 
sinejo dede Martynas.

— Karei viszkuose.

karei

atsake
jam.

— Ir su durt uvu .’
— Dargi su kokiu: iszgirsi. 

kaip einant jam skambės.
kareivio žiu

narsuoli. kur t u ?

sumi, kad 
Mart v n ui. 

patenkintas szypsosi.

Senelis nuėjo 
rot.

— Ei, tu
— Ko nori, Martynai — klau

se senis Jonas.
— Kur. tavo kazokas? Noriu 

pažiūrėt in ji.
Jonas paszauke 

parodžius ji dedei 
o pats
Kareivis inejo.

Dėklo Martynas isz kardo bil 
desio sptyja, kad tai jis. puolė 
priesz ir suspaudė kieta ranka 
kareivio pratiesta. Paskui jis 
paliete stora miline, sagas, k<* 
pure, karda. ir — pabueziavo 
ji. Visa laika žiurėjo in kareivi 
savo užgesusiomis akimis.

— Tai pas mus dabar yra sa- 
lietuviszka kariuomene ?

drebėdamas isz
vo,
klausė 
džiaugsmo.

— Teip, yra, dede: ir kariuo
mene, ir kapitonai, ir generolai 
musu, — linksmu balsu atsake 
jaunas karys.

— O ar neatvažiuos jie kada 
nors pas mus!

— Kas? Oenerolas? — Ir ka- 
jo tėvas pasileido

JIS

reivis 
juoktis.

O dede Martvnas visa valan
da klausinėjo apie lietuvisz- 
kuosius ministerius Kaune, 
apie lietuviszkas anuotas, apie 
kariu inankszta, žodžiu, apie 
viską....

Ir girdėdamas kareivio pa 
sakojimus apie visus tuos ste
buklus, jis pajuto lyg jo sieloje 
suspindėjo kokia tai paslaptin
ga, skaįHri szviesa...

ir

li vėl jis 
pamate žali u n kalnus, upeli ir 
visa Dievo sutvertąjį pasauli, 

žavinanti,.teip stebuklingai 
gražu.

— Szt a i, kada man reikalin
gos butu akys, — gelianezia 
szirdinu isztnre senelis... .

N\»l ilga laika dede Marty
nas gyveno naujai gautais in- 
spudžiais. Kaiman daigiau ue- 
bea t vykdavo nei vienas naujas 
žmogių tolimesniu kampu

jo siela

gele- 
jau 

pradėjo matavimus. Szis gan 
dus pasiekė ir dėdės Martyno 
ausis ir vėl prižadino
isz letarginio miego. Jo atmin
tyje ginu' simai jau užmirszlas 
dalykas: jaunas dar 
jis girdėjo pasakojimu 
|)irl;l:(»,
ir vokiecziai inži|iieri"i 
i r 
kelis sziai apvlinkei

Imdamas 
vieno 

kad rusai valdininkai 
t a rusi

galop nuspreiMe, kad gelež 
uorei ka 

liūgas: daug milijonu kainuo 
sias. o neapsimokesias.

Kaip.’ I.ietuviszkas gėlo 
žiu kol is !

Jis nenorėjo tiket. 
kelis ! Didele valstvbe

(leložill ■ 
to dar 

bo neapsieina atlikt tat nejaugi 
mes.’

Bet gandas nenutilo ir to
liau vargino vaizduoto aklo se
nelio, teikdamas maisto jo pro 
t ui.

Viena gražia diena jis i-z 
girdo, kad geležinkelis jau tie 
siamas. Jo kaimynai ėjo dal
bai) prie to naujai tiesiamo ge
ležinkelio.

Nustebo senelis.
Matomai atsirado moks 

pasauli-

neniit ilo

gražia

kad ne vokie

linge-niu inžinieriu 
gi platus...

(> inžinieriai ar vi- v okie 
ežiai .'...

Jam pasakė,
ežiai, bet lietuviai.

Kaip.’ Nejaugi 
ežiu ’ Ir tiesa geležinkeli ten. 
kur rusai valdininkai ir vokie- 

o radę no 
me- te.rime 

mes ' ()
milijonai, apie kuriuos kadai 
šia girdėjau .'

Ir milijonai pas mus da
bar susirado... Kas barzda au 

szukas jai szukuot

musu pa
I r t iesa

ežiai inžinieriai buv 
galimu. .Nejaugi 
tiek mokvtu žmonių.

gina.
t uri!...

tas

vėl at

jam

Sirin dodos Martyno 
gimė: ir kariuomene, ir minis 
toriai, ir mokvti žmones, ir mi 
lijonai, ir visoki stebuklai!

Dabar Lietuva rodėsi
kuo tai nepasiekiamai auksztu.

Nuo to laiko jo mėgiama po
ilsio vieta tano kalva prie upe 
lio, penkių szimtu žingsniu at 
stūmė nuo kaimo.

Nuo pat ryto iki vėlaus vaka
ro stovėjo jis ant tos kalvos ir 
klausosi sprogimu, 
kastuvu bildesio in
žinstamu ratu tarszkejimo - 
žodžiu, viso ūžesio, 
geležinkelio tiesima.

Pagaliau geležinkelis 
užbaigtas ir pradėjo lunkeijo-
nuot. Dede Martynas pinna sy
ki gyvenime iszgirdo garvežio 
garsa ir tekiniu bildesį.

szvilpo lietuviszkas

szauksmu, 
žeme, pa

kurs Ivili

buvo

kad pasiklau

l’že ir 
geležkelis.

Dede Martynas lyg isz mie
go pabudo, atgimė.

Visada, artėjant traukiniui, 
ėjo jis kalvon,
sius jo bildesio ir ūžesio.

Jo mintyse geležinkelio bu
vo surisztas su laisvosios Lie
tuvos sąvoką. Savo užesiu ir 
bildesiu jis kalbėjo dedei Mar
tynui apie naujus laikus.

Keleiviai geredamiesi
langus gražiomis apylinkėmis, 
stebėjosi visada matydami 
žmogų, stovinti aut kalvos ir 
sveikinanti juos kepures moja-

pro

I

visada

vimu. Tai buvoledo Martynas 
tokiu budu sveikinas laisvėja 
Lietuva.

Kaimynai, nuolat matydami 
ji ant kalvos, juokavo sakydn- 

“Dodę Martynas žiuri“.,.
Szis pasauliui ir žmonėm^ 

miros žmogus atgimdavo vėl 
traukiniui artėjant ir džiąug0-

nu:
f

•*••■**••■**•*• k ■ii-iii

si jnomi vaiko džiaugsmu: tik 
t raukius .s sukeldavo jo minty
se tikrąjį laisvosios 
vaizdu. Bet, kadangi 
venime jam nekaria

tai jo vaiz- 
bnvo lyg koks tai

- aitvaras 
liepsna, 

ir skriste

I net uvos 
savo gy

nei vkojam 
mulvt traukinio, 
duotej jis 
sparnuotas siaubas 
leidžias isz 
szvilpes, 
skrendąs neapsakomu greitu 
mn Lietuv 
mis, sa\<> keliom j 
visiems apie atgimusia, 
I Jot u va 
ga sailgojo ji nuo ln 
mu, kuriuos tenka 
mums, matant iems...

Laimingas ner<‘g\ s!...
Dažnai koks nors nauja- kon 

duktoriiis stebėjosi nnolal m.i 
t\įlamas ant kalvos, 1 rankiniai 
pro ja einam, vis la pat i >eno|i 
kepure mojuojant ir klausinėjo 
kaimieeziu, troezia kla 
miansioii stotin

— Kas per žmogus 
lai kepure mojuoja.’ Ar brpro 
t is, ar ka .’

\ i-a i ne, įlažnia ii"ia i 
jam kaimieeziai:

M ari \ nas ž i n ri.
♦ ♦

gerk les 
kaukiąs

laukais 
skelbdamas 

laisva 
A kilimas k;i ip uždą n

nusivyti 
pergyveni

< >s n <ririo

a r t y 
vy k-taneziu :

ten mio-

de< le 
namo. K i t a rvt a

H >11 ž I i | 
manydama- dede 

nusiritus 
ra< lo

v i i szn lieji*:
-a 
dr.

"iigniaužtoj
Ji.-

-\ ri

n t -a k \ da \ <» 
lai ded<*

♦

Karta vakare 
nas nebegrvžo
siimis ji> jeszkodamas 
ant kalvu.-, 
Martyna belipant 
m\ n in upeli. Bei jis 
vo tęva kalve-
de Martynas mirė 
rankoj kemire laikydamas, 
mirė pasiuntė- paskutini 
kinima laisvai Lietuvai.

:: GALAS ::

Mahanoy City bus kožna Utar- 
ninka, 30 E. Centre St. ant 

nuo 9 vai.antro floro.
ryte iki 8 vai. vakare.

Kreipkitės pas Dr. Hodgens 
Philadelphia Specialistą.

Silpni, Serganti Vyrai ir 
Moteres.

Neserganti bet vis gi ka tik 
pajiege dirbti. Nelaukite.

JeijĮU esate silpni, nerviioli arba 
turite kokia liga, nvpatlaiykite klai
dos kaip kiti padare, ateikite dabar 
ir slaptingai apie lai pasikalbėsime. 
Laukti yra pavojingai.
PILVO -—j tadėjirnas, aptrauktas lie
žuvis, sunkumas ir nesmagumas po

padėjimas, 
sunkumas ir

valgiui, jdakymas szirdies ii- kili pilvo 
nesmagumai greit paszalinti.
KRAUJO, NERVU IR ODOS—ligos 
visuose padėjimuose gydomi.
RUMATIZMAS — teipi gydomi.

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

Ligos paprastos vyrams visuose pa
dėjimuose. (lydymą kuri ant pabai
gos jeszkot<*.

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

Antra* floras Bauaum name.
4 S. CENTRE ST. POTTSVILLE, PA

CAPITAL STOCK *116,000.00
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 9028,958.01

| Mokame 8-eata procentą ant ; 
audita pinigą. Procente pridedant 
prie jaau pinigo 1 Sausio ir 1 
Liepai, Mes norim kad ir jas 
turltamet reikalo su muša banko 
oopabant ar matas ar didelis.

B. BĄLL* Presidentas. j
Geo. W. BARLOW, VicePres.

Iloe, B. FRRGU80N, Kasierius.
W, BARLOW, Vico-Proa.
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Ba jaimaxodi-

n a k t i

i i i kK •

A meri k e lokiu,
Ka prisikabina prie vaikinu, 

O kad ir privoreze paezinoti-, 
o džiaugi i", 

Ba kiek t ilpa, kaili lupa. 
Gerai skilia, 

alo nei rukus pameta.

-zi u r.

Tai neką
Kiniu ar riebia

larbo in* duo-,
»>.

Ant g
Kok i a \ eselka. toki" g\ \ <■ 

nima-.
Ir ne kas Dievo palaįminima< 

Vy rui'zei, nuo pa v n-l ro> i r 
vainos,

I r mm prieplaukos mergos,
I szgialbek mus Vio>zpat ie!

♦ » ♦

Ana diena girdėjau
Jog jaunikei taksu- mokė-, 

Ir nuo to neiszsikalbe-.
padarysime, 

griebsimi*,
Ba 50 dol. kas meta- niokoti, 
Tai jau gali boba i-zimiityii.

O ir jauniklėms <
Pakol apsipaczim 

Tai tau gude rateliu,
1 r ka padarysimi* broleliai

< t ka ' kitaip vaikine neis/, 
puola, 

Gyvas ne lysi in ora.
Sakoma, buk jaunikio dn-zi 

neiszgany s,
Ba p<» sniert senas jauniki< 

ožkas ganys.
Lai jaunikius Dievas gina, 

0 visus apteikia gera mergina, 
O tada apsives.

Ir puiku gyvenimą ves.
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i Lietuviukas Grąborim 

K. RĖKLAITIS

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

Prieinamos prekes.

■ 18 W. SPRUCE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

Teleponaa No. 149

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS CRABORIUft 

|R BAL3AMUOTOJA3

automobiliai

Laidoja kanu NumMIa pa«al Narv 
jauaia mada. Pi<L proto. Toipgl 
pristato automobiliai visokioms 
reikalams.

Parduoda visokius paminklus, dido> 
lias ir mažius už pigiausia preke, to» 
del jeigu pirkaite P0MN1NKA tai 
kroipkitoo paa mane, nes ass galia ju^ 
mis piglaa gorilas parduoti negu kiti. 
333>338 W. C«atro St., Mabaaey Citg

W. TRASKAU8KA1
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY. ;

fili............ "N,, i'įi.. TNamas del vienos familijos, 
aut viso loto, ant kampo prie 
No. 436-438 E. Centre St. Atsi-

♦

Laidoja lėtinus7iium<reHu. Parsamdd 
automobiliui del laidotuvių brikas- 
tiniu, vsseliju, pasivažinėjimo ir t.t, 
120 W’ £»»ir« !•» IUb»Mr Ciip, Fe

V'i

vi#
. i »■
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SAULS

ŽINIOS VIETINES.
Sz.iadivii lieadingo
Antanas Litkovskis 

skandžei sužeistas in koja

] >ede.
Ii

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU. “MUNSZAINO”AUKA.

ko-
Pi iini ikas\ k losią.

Kaip g 
bus lu-darbe. .\eKnrie prana 
szanje. Imk Ims slraikas, nes 
operatoriai visai nenori pristo Į

>.kiu pareikalavimu an I

irdel, tai Sept. 1, 
Nekurie 

bus st raikas.

Girardville, Pa. — Helena 
IJuboskiute, devvniu mi'tii, nu- 
puolė nuo tvoros susižeisdam.i 
skaiidž.ei galva. Likos nuvežta 
iii ligonImlia.

w.

t i a 111 ji 
gleka-uu ir da kerszimi iiumu- 
szimo mokesties ant ko žinoma 

os. Szeip ar 
t»*ip galinu* I iket is sustojimo 
kasikiu. Anglekasei nesutinka 
ahf jokios arbit racijos 
toriai ne nori ne dal\ bant i | 
srdijc Atlantic City. 
ma< i<zrodo gana

Pancdelije ap\’aik>zt ine 
jo 'UVo 
\ om*>

anglekasiai iieprist 
galinu*

•c."*
o opera

a >
Pa duji 

ker-zinant is.

(h’szimts iiiriii 
suka k t uves, 

naciai Lapinskai 
įdyczios. Ant
dienos likos suk viest i 
ir pažystami km ie lik

\ nieže 
p.p. Kaži 

ant Smilei
I

t ei p 11 n k sinos 
gimines 

{os ka ra 
liszkai priimt i ir pavirsziiit i. 
Linkime “jaunavedžiams" sii 
laukti sidabriniu siikaktu\iii.

ISZ SHENANDOAH, PA.

M J a tiek e\ icz i n s, .T’> I \\ . 
Washington Avo., likos snžei> 

i a p< 
n :i

tas Keh|e\ liiin kasyk 1 
mųmolima anglies. Likos 
vežtas in lig<»idmte.

Szimrt s A nd i i n hm i s,

i

ve 
a 111

Mikolas Žiugžda pasida 
kandidatu ant burmistro 

t i k iet 11, 
k a i po

h’epnblikoniszko
\ ra žinomas

yra jaunu
Žiugžda
* ‘ M iek i Susz.kevicz 
v\ raku ir kaip girdėt butu ge 
i ii Inu mist i ii.

Brockton, Mass.
\ eezas ė.'l I iiter\ a le 
rast as kaltu degt i nes 
ir nubaustas $*2(M), ir 
menesiams kalojimo.
tinęs \ irimą gavo $2<H), už par- 

J is mokėjo

J nozas
St. buvo 
la i ky me 
dviems 

l ž. deg

davinejima $1(M).
$1(10, bet už kitus dalykus ape 
linoja.

Duquesne, Pa.
d. ezionai pat iko

. Ta diena ji< nn 
i ujo pas savo dranga Jokubaus 

k.i pagelbiUi jam narna malev

| za Karpinska.

. • .. . .

IM

W. <’oal nli. alėjas namon uz-i 
o ant 
pi h a.

geria*;, iszpile puodą v i ra I 
Faves ap>isziitimlamaš 
Dabar randasi bg<ml»utuju.

\’im as Zm<o <ki, 4!> nu* 
ln. <>32 \\ . Columbia idi. lik 
Runislas pel savo dukterų 

|ov< >)e. 
ties buvo 
poakis, vaikus. Buv<> miszliii.

gyvu
sa o

I ’i icžast i> 
szirdies liga.

11 -> 
ne 

mir
Paliko

-— Ornboriaus V. Levana 
viezians pati siigryžo 
pinger
kur gydėsi per kul

— A. Staukaloni> likus
per -av<>

llgonbntes

KOi sumusztas 
dinghosi 
iszniete burdiiigu i i 
('Till go.nk<‘lim S
Si pavojuje Ashland 
toje.

Szi va

I„iepos I I 
nela ime J110

aiigszl o. 
le koja.

() 
11 i r abudu nukrito nuo t reezio 

Jokubauskas susižei 
o Karpinska.s ant vie

- užsimiisze.
\ elionis pai'jo isz Sziauliu 

;ips., (ri iizdžiu parapijos, 
ko didžiausiame nuliijliim' mo 
tei i l'jnilija, t ris suims ir dvi 
dukteris. \’rlionis buvo links 
mo budo žmogus, mėgo skaity 
ti knygas ir la i k raszczi us be 
skirtumo pažiniu. 'Tapo palai 

kataliku

1SZ
I’.-lli

i r 
pažiniu.

vok ieezi u

gUs

() 
dotas ant 
kapiniu. Lai bnmi jam lengva 
sZIos sza 1 les žemele.

i I b *1" • 
I*'dad el t I jo

es sa 11 va ile>.
hai
bur

kuris po lam 
ano 

u*ist as ramia 
ligoilbll-

l > Z (i e i

Lynn, Mass. -
gy v. 77 (’ot tage 

apkali intas ir 
sakomybon už. szims 
Kazokas prisipažino, kad 
musze diržu. Sake, kad 
< 
stos. 
$2(i. Kazokas v ra

Petras Kaze- 
St., buvo 

patrauktas at 
muszima. 

szuni 
miisze 

įeito, kad tas szuo darža kap 
nubaudė ji ant 

\ ienra n k is.
Teismas

11

Iszmintingi Žodžiai.
Tikėk m Dieva, bet 

tuokiu savo biznio
Jeigu esi gauI\ 

viržiu lai

\ .ik

ga I \ a turi d i< lul i li

dok, o jeigu 
kiauszimiis.

Didele 
Vargus.

Pirmutine 
l bl‘t»>, a n I ra 

1 re/*Z<‘ 01lo sZet < »le •

Mazgok klanini

1 i. be! ji ji vis |v> m purvyną 
teip ir <11 žmogum.

[Lili

nuo

i

i <
1

Elizabeth, N. J.
d. adv. V. Bruzinsk'as, 
I* J1 za bet h o h et 11 v i a uis 
nomas >iu\'(*ja>

ir K. Szi mona i t > .’’>() m.,
pi I iet y be:

Itevaz.iiiojant,

L i epo-, ‘2!>
2S m., 

gerai ži
P. PI u ugi s, 2!)

2 TVi m.
' zo I 'įmigini iszeme

|H»piera>. Bevažiuojant, kaž 
imt iko ju automobiliui, ku

\ I . I I I 11 O

/moduli', o

klek II- >

i ka

I mas buvo
1 PI n n gi s isz.krit

t o k s
o |S Z.

liaiis per pirmauali il
ga I va. (ry d \ 1 <.ja i >ak

1<\V S.P>

FAKTAI KURIAS PRIVA
LOTE ŽINOTI.

Doleris 
prie! el i s. 
.Jeigu žinot 
leri, jus visada 
prieteliu.

yra jus n geriausias
Mokslas yra galybe.

k a i p
via 
uzedinti do

gą lit a 1 lindi 
Jeigu reikalausite 

kokio tavoro kuri mes parduo- 
siiezedinsite 

visokiu

e

daine, 
pinigu.
reikalingu naminiu rakandu, 
geležiniu daigiu, klijonku ir 
rnažiu karpei u, fonografu ir 1.1. 
Teipgi visokiu didum 
del langu ir duriu.
L. WASCH (Yvaskeviczius) 
Upholstering and Hardware 

1139 East Mahanoy St.
(Ant skerdynes, 12-tos ulyczioa)
MAHANOY CITY, PA.

ateikite
Pa rduodaim* 

naminiu

o

o sietai

Valgiu Gaminimas

Namu Prižiūrėjimas
Kohia moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
u*"Ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinei* apdarais. Pre
ke tikUi . t . . $1.60 

W. D. B00ZK0WSKI-C0 
"BJT A TY A TkTZXXF ATmtT "T1 A

•>

Id.*
I ’limgis vargiai bei 

i na v i c z i u i
I >zak i n ia i dant vs,

i

J J .

tai g l e 
iie-zk į > *s •smarkiai atsimiisze in szale 

! kelio stovinti medi. Alsimiiszi 
smarkus, kad 

automobi 
s u s 1 s k a I 

o, kad
s/.gis. Simo 

gi iszmiiszti visi prie 
o a d v.

z i n-k u i teip gi [įlįst* t i na i 
sii> ka Id y ta. I ,a i m i ngia ilsia 
sii, buvo tai jaunas Brazilišku 
t is, kuris rodos visai 
ta.

Bra- 
galva 

- vi

ne ližei >

Mot iejaiis 
k oris

J. Damijo 
pasimirė pereita 

Audito

Chicago. — Lietiniai neteko 
dar vieno savo žvmaiis darinio 
tojo 
na iczio,
penktadieni, Liet m iu 
'■įjo.l-

Vėl ionis M . J. Da mi jonai t is 
buvo apie 5G m. amžiams; Ame 
riko,j iszgyveno kelias deszimf 

iszpradži u
pask ui ('hieagojo,

Waterbury,
v i

iii A mo
jis pats sa v o 

prasimu 
paskui užėmė

vieta terp Ame-

('S

SLA.

met u, 
('onm, o 
siir uoliai darbuodamasis belu 
\ iii labui. Al važia v 
rika bemokslis
jėgomis prasilavim 
sze in virszii ir 
vadovaujama 
likos lietuviu: tnbi laika buvo 
prezidentu ir didždfusios lietu
viu organizacijos
dirbo tautininku eilese ir nepa
liovė dirl)os iki pat savo mir
ties, nors kartais jam tekdavo 
ir labai didelis vargas vargti, 
('hieagojo jis per ilga laika ve
dė A. Olszewski o dideli knygy
ną paskui kada A. Olszewskis 
pasitraukė isz to biznio,
Damijonaitis buvo užsidėjęs 
savo sau krūveles.

M. .T.
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Svarbiausia man vaidenasi 
kaip dabar asz gyvensiu, kuo
mi mano ir mano mažutėliu ne
laimingai prasidejes 
mas užsibaigs? 
pabaiga ?

Pask (m dės

imm

K u r
gy v (Hii- 

jo galas,

>

St reel’u 
lairausi;

s, lilt
nusiminęs.

Išimi \\ . ( enti(‘ 
Shenadorije. Žiūriu, 
matau: mano pažystama 
lenkes galva ir

I ‘asi \ eju, t rali k iii ji už ra li
es, tariu:

Sveikas .Jonąi!
Jis nustemba, žiuri iii mane 

i n d e 1111 o m i > 
ki, žiuri ant ra.

Sveikas,

na. 
ko\

( mintyse, girdžiu

akimis. Žiuri

ei-

,>v

sak<> lutai.
I'ai kad tave kur, 

1‘asikeiles, brolau.
ll<* lie

pa z man.
Tu ir I riipnl i kitaip isz.

rodai.
Pa men u, 

maezia u 
Tuomet birai 
mas... Bot dabar? Kame 
lykas? Kas nutiko?

()l !... I Jaiig klausyt, ma 
žai girdet...

1 )ar nesąkai ?...
Ka jau

I a i

f I'

syk kai
visai k i tok i s buvai.

smagus,

a nuo

links- 
gi da

ežia... 
t a v o

pa s i ki*it( 
liisanja. Snukiai du 

Nelhime, matyt, ji ko 
kia isztiko.

Dar karta 
akimis. Vul atsidusta.

A >z vėl sa kan:
I bisauji... I’adarei ka ?

I ‘ra kei k t i!.. I Ija urybe 
uždususiu balsu.

1 r jis, pagaliau, lyg ir neno 
romis, 
koja.

a a.
sa kau

J
Bet

Jonas 
sa uja.

reikalas.
‘s...

jis mane apveda

S. !

zankia jis

11 u 1 i 11111 is i u balsu

/amu,
degtino... Ta
1 ine... Juk pameni
dnle !

paša

vaikai,pat i, 
prakeiktoji deg

mano Mag

Ta i ko Imta.'! Kepami n 
siu! Lietuvoje \ieiiame kaime 
gy Vellollie. 
'rn vi imp

Kudikysteji* drau 
Kam dar klausti?

i su ja nutiko?
Amžina atilsi,

po žirnio...

ga vome...
Bet kas < r

Ji jau

<
Magde ?... 

le?!... Nejaugi?!... Nejaugi ?
Tavo M ag

Tiesa... J i įniro...
Bet kaip gi tai nut iko ?... 

sako Jonas, 
dabar mes

gyvenami*... Ta degtine, la pra- 
‘‘ munszaina ”... musu 

ardo!...

Žinai, brolau, 
sunkius laikus

kei kt oji 
gyvenimą 
žinai, buvo gera, rimta ir rami 
moteris... (), kokia szeimiiiinke 
ji būvu!... Bot užėjo munszaiiio 
laikai... Daro ta pasilijauretina 
nuodą musu kaimynes, neiszsi- 

Karta ka
pa kia u

I nagaI ia u, ma 
\er 

s, sy-

mnnszama
Magde, kaip

keiiuzia ir Magde, 
riau, kita surūkiau 

Bet
lydama >avo kaimynes 
danl, ma! ydama jas girtas 
kiu su jomis draugaudama 
priprato ir ji... Tuomet jau ir 

draudimas nieko
bėjo... Mano pabarimai tiktai 
pragara namuose šukele...

pasida re

>e, paliovė.
>a v o

mano negi J

Mano Magdute
>ai kitokia. Pareisi isz darbo 
ji girta, 
purvini,

v i

Tuomet dar 
nesusipra-

namai apleist i, \ aikai 
\alkiojasi gatvėse... 

Dar labiau užpuoliau ja barti. 
Bet be pasekmių.
t ik arszesni barniai, 
linini, pingarns...

O karta dar arsziau nutiko. 
Pari'inu t ula diena isz darbo 
jos nėra, kanu pas savo kaimy
nus, einu pas pažinslamiis, tei- 
ratijuos policijoje 
nežino, 

< le jo...
nieką s nemat e,

niekas 
negi r

Skaudu, liet ka darvsi, žino
gus.

Iszjeszkojau visur. Jos norą.
Sziaip taip sutvarkiau savo

Mažesniuosius vai-namelius.
kms atidaviau prieglaudon, di
lesniuosius pas save pasilikau.

Pradėjome gyvent i.
gyvenimas, bid

(

Ne koks tai
y venom. .Juk muši skandintis 

Kožnam, 
skaudžiausioj padėty 
gyventi ir ganai... Toks jau 
stebuklingas gamtos surėdy
mas.

Viena diena betgi. Niekad 
asz los dienos noužrnirsziu. Bu
vo tamsus, paniuręs szvonta- 
dienio popietis. Sėdžiu asz sa
vo kambarėly. Sėdžiu ir misli- 
nu. Apie daug ka mislinu. Sun- 1 • 1 __ 1. . 1

irt 
r». — -----

nesižud vsi. kad ir 
norisi

kaž kas barszkina iu duris. 
Atidarau

< I<»!...
nugi mano M ag-

A, lai I u, brangioji! Tu 
siigryžai pas mane!
lik taip sau

'Tu buvai
iszejus.’... Taip,

> f

I>rangioji ?! ar ne ?!
Sugriebiau ja. Spaudžiu sa

lidiyje, biieziuoju.
kiek sma

Baugu darosi.
k reczia...

Mano t ik

Kodėl tu to

kva io

)

juoki is,
t asai juokas bu

Kaip kokios tikros hepro

vo g
Kiek džiaugsmo, 

gurno!
Bet mano Magde ?!... J i szal- 

la, tartum h‘do plytele. Ji žiuri 
in mane perverstomis akimis. 
Ji nieko nesako. Ji baisi iszro- 
do.
S Z i II l’ĮJIS

Magde, kas tau ? Kas su 
tavim pasidarė?
kia? Kodėl tu nieko nekalbi7!
Magde, brangioji, tark žodeli 
snk v k kas tau v ra ?

Ji pradėjo 
lis. I r ba isus 
vo!
les. Kaip kokios pamiszeles...

Ji ir buvo bcprol e.
Sziaip taip sužinojau, kur ji 

o dingusi. Ja, mat, nuo ma 
paviliojo musu kada 

buvęs innamis. Su juo ji gyvo 
no i r t u rojo “gerus laikus: 
viro kiek tik norėjo “munszai 

abu gere ir <lž.iaiigesi. ( b>

iu n' 
nes musu I a i

* 1

r>

no, ”
re kiek ii k jiems kada norėjo 
si.

Bet, anlgalo, alm prasigėrė.
Jis k a z. kur isz.si-Ji

(
pamiszo.

la ugi no.
A, kokia tai nelaime!
M a n ia u su ja dar gy ven t i. 

'bariau, ji(dar pasitaisys. Bet... 
jau nelun’o 
įa ligoninėn 

pora menesiu, 
Magdute Dievui

ja

galima.... Prisiėjo 
at idnot i.

pa lai k ills
lira ngioji
>zia ai idave, amžinai
pasauliu at siskyre...

Paverkem su

Ten gi 
, mano 

d 11 
su >ziuo

vaikeliais, pa 
laidojom... Ant jos kapo gi pa 

o ant 
pa rasza: 

ilsisi a.a. Magde N.
B<*t jei bucziau turėjus tiesos, 
tai kitaip 
eziau in 
N iekad 
raidėmis

staeziau gražu 
krvž(*lio 
“Czia i

k ry želi, 
užd(*jau

a.a. 1 J

pa rasza buasz ta
paminklą inraszrs, 
neiszdilstancziomis 

asz ten bucziau inka- 
a. Magde N.les ; “ ( 'zia ilsisi a.

Muiiszaiiio Anka.
Perk u no (IželisI «

EKSKURCIJA IN
NEW YORKA

NEDELIOJ 1G AUGUSTO 

ip4.00 in ten ir adgal 
Apleis Makanoy 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

AUKSO KALNAS AGENTAMS!

agon-Keikalanjame agmitu ir 
ežiu del parda\'inėjmo Deksnio

Agentai ūž

Klauskite
Adresą vok it e:

platesniu

Nauju Gyduolių.
dirba nuo $50 iki $100 per sau- 
vailo.
informacijų.
DEKSNIS OINTMENT CO.

518 Main St. Hartford, Conn.

J GEO. J. BARTASZIUS I 
SLietuviszka Užeigos Vieta?
< Arba Hotelis. >

Pinigu ir Laivakorcziu Siun
timo in Lietuva Agentas.

George J. Bartaszius
498 WASHINGTON, ST.

NEW YORK, N. Y.
Tclenonas: Walter 43.35

AMERIKONISZKA FLOTA ATLANKĖ SYDNEY, AUSTRALIJE.
Sydney, Australijoi kur ana <

>es matoma puikus I’otaniszki daržai o užpakalije puikus miestas Sydney. .Korinis 
lij<' yra mažai užgyveni a> >kly 
priguli prie Anglijo.-.

Pristova lieiia atlankė \ merik<miszka flota. Ant kaire-

s, bet ateitoje gali but i \ ienas I 'Z d i<lžiau-i u.
A ust ra

A usl ra liję

ISZDALINA UŽGRIEBTAS ARMOTAS NUO VOKIECZIU.
d(*l didės

"F

e \v; 11

4

įniko karu-
I ’aveik

la s į>a ro(h( |< ro\ jHla arinei u ant 
vagonu l'oit N

\ a 1 <Iž«‘ iszda I i na
ui u m iest n Voki >zka> a rinot a 
kurias paėmė 
kuriu turi apie

<♦«.

■ »

4>

•<

MOROKOS SULTONASINVAŽUOJA IN

$L, V-

a

g h vih sVecZ.i in ,IU

m

a! važiavo 
in miestą Fez

iiž.2.in.idv! malmmoio.
sultono Abd (J

>u1 a i ka,
< i ra uif(‘

MIESTĄ FEZ.
I da m 

nil', jog trip

Krim ir Franrijos viewzpipaijip 
. . 4 . . I A _ - _ • 41, I#sue judhi 

TnkrttaįJ 

ežiai žmoiiin pas\ eikipo >ž<*ll^.

$4.00 Dubeltavus
Tikietas

>

t

Isz ryto
... 12:01
... 12:10

. .. 12:47
• •• 12:55
... 12:35 
... 1:10
... 1:45

Specialia Treinat Subatoa Naktį

Isz
Shamokin.................
M t Ca^niel .............
Ashland .................
Girardville .............
Shenandoah .............
Mahanoy City.........
Tamaqua .................
New Yorke (Liberty St) . . 6:35

p.
■s

z

MOTERE NUSZOVE BANDITĄ.
Sztai pa veikslas Mrs. Lillian Rodgers, josios dukrele ir 

kuri užklupo banditas Mathew Kolidee, kuris 
Kanadoje 
sužeistas

v v ra s William, 
alėjas in Imperial Banka Saint Davids, Ont a rio 
tiksle apiplesziino. William pasiprioszino ir 
bet jojo motoro pagriebus revolveri $zove iii

J 
likos 

banditu už-

IN

NEW YORKA
NEDELIOJ 9 AUGUSTO

New Yorke (W. 23rd St.) .. 7:40 
GRĮŽTANT—Apleis New York® 
nuo W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7:00 vakare ta pati 
vakara in viršz-minetas stacijas.

Ant Readingo Geležinkelio
‘I

Liberty St. 7:00 vakare ta pati

k




