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SUĖMĖ TĖVO ŽUDINTOJU
PO 26 METU.
Dalton, Ga. — C. P. Hannah,
26 metus adgal buvo da vaiku.
Jojo tėvas, kuris buvo perdetiniu policijos tame laike likos
nužudintas per koki tai pikta
darį kuri stengėsi aresztavoti.
Jaunas Hannah prisiege prie
tėvo grabo, jog nepaliaus jeszkoti žudintojaus, pakol jojo ne
suras ir nrat iduos in rankas
teisingystes.
Ana diena likos atvežtas in
czionaitini kalėjimo kokis toi
Will Jones isz Goinsville, Tex.,
kuris nužudė Hannah 26 metus
adgal. Simus seke paskui jojo
pedsakins per paskutinius deszimts metus pakol jiji nesura
do ir liepe aresztavoti.
PRIJAUTĖ
PRISIARTINANCZIA MIRTI
Litchfield, 111. — Mrs. J. M.
Lemens'iene isz Shelbyville, 42
metu, iszvažiavo automobiliniu
in sveezius pas savo dukteria
in Hillsboro. Kada motina sugryžinejo adgal, buvo labai nusuminis. kalbėdama savo dukterei: “ Nežinau kas su manim
darosi, nes bijau važiuoti namo. Prijaucziu kad mane keti
na patikt kokia baisi nelai
me.“
Kelionėje namo VOS
vos josios
automobilius nesusidure su ki
tu automobiliu. Mot ere teip
perRigando^ jog nzoko isz automobiliaus susižeisdama baisei
galva, nuo ko mirė ligonbuteje
in kėlės valandas.
U2RASZE SAVO SMEGENIS
UNIVERSITETUI.
Washington, D. (\ — Ana
diena mirė czionais Mrs. Hele
na Gardner, kuri padare nepa
prasta testamentą, kuriame užrasze, buk atiduoda savo sme
genis del Cornell universiteto,
idant žinunai isztvrinetu ir nusprenstu ar tikrai moteriszkes
smegenis yra menkesnes už
vvru
ir ar motore •vra tinkama
*
apimti svarbius dinstus. Josios
kuna sudegino, bet priesz sude
ginimą, daktarai iszpjove jo
sios smegenis.
ATLANKĖ
PROTESTONU
BAŽNYCZIA, LIKOS UŽ
DARYTA KALĖJIME.
Montreal, Kanada. — Vž tai
kad patogi, 20 metu Albina
Fointaine, atsilankė kelis kar
tus su savo drangoms in protestoniszka
bažnyczia, likos
aresztavota ant paliepimo miniszku Notre Dame de Charite
dn Bon Pasteur, at
atvežta
vežta in
Maison Helene ir uždaryta ka
lėjimo kaipo paleistuve. Kuni
gas Abbe E. Martel isz Roxton
Pont buvo skundiku.
Mergaite tame laike me Iže
karves kada atvažiavo konsztahelis ir be jokio iszsikallie
jimo iszveže mergina in prie
glauda. Josios pusbrolis pra
nesze apie tai valdžei kuri pra
dėjo daryti slieetva.
BURMISTRAS PATS PA
KLIUVO IN BEDA.
Scranton, Pa. — Mikola Jurkeviezius, burmistras miestelio
Mayfield, kuris nesenei raszo
gromata gubernatoriui buk ji
sai yra kaltas už laužymą prohibicijos tiesu, sziadien pats
pakliuvo in kilpas steitines palįcijos kuri aresztavojo poną
nurmistra už turėjimą namie
daug guzutes.
Burmistras sako, buk steitinei patys paslėpė guzutia jojo
namuosia idant ji galėtu areszX* • v -J. •
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3Z METAS

ISZ LIETUVOS

TIKEJIMISZKI
GROMATA PERSZKADINO
Dideli
Amerikos
cioplanai
leks
in
Hawaii
salas
be
sustojimo.
PASIUTĖLEI BADOSI
PERSISKYRIMUI.
PEILEIS.
Detroit, Mich. — Sudže 'Teo
'felieran, Persija. — Persiszdoras Richter aplaike gromata
ka Raudono Kryžiaus draugu- SŪNŪS SU MOTINOS PRIEisz Europos nuo Krano Maido,
ve likos paszaukta in pagialba LAIDUNU NUŽUDĖ GRYkuri buvo perszkada aplaikyŽUSI ISZ AMERIKOS
del daugelio tikimiszku pasiu
mo persiskyrimo Jono Maido
TĘVA.
tėliu, kurie laike tikejimiszko
nuo jojo paezios, nuo kurios
ma hornet on iszko apvaikszczionorėjo atsikratyt, t virt indaPanevežvs. — Birželio 16
jimo vadinamo “gera Petny- Mikas Senionis isz Jotainiu
mas. Imk pati ji apleido 1910
ežia ’ ’ uždavinejo sau žaidulius kaimo, Ramygalos valscz. isz
mete. Maidiene jiarasze, buk
peileis ir kardais in pilvą ir važiavo in miszka ir daugiau
vyras iszvažiuodamas in Ame
galvas. Daugelis mirė nuo žai- nobegryžo. Ant rytojaus Se
rika 1910 mete, prižadėjo jai ir
duliu.
du k t erei, buk atsiims joms lai
nionis buvo rastas miszke be
vakortes ir pinigus ant kelio
MOKYTAS UBAGAS.
sąmones ir, nugabentas in Pa
nes, kada tik uždirbs užtekti
Vienna, Austrije. — Rudol- nevežio ligonine Birželio 18
nai pinigu. Maida neiszpilde
>
fas Hruby,
žinomas kaipo pasimirė.
savo prižadėjimo ir ne nešinu
Suv. \ alstijei padirbo du didelius areoplanns, kurie be jokio susilaikymo lėks isz San “ubagu karalius, ’’ ubagauda
Kriminalei policijai pasisekė
te jokiu pinigu ant maisto, nes
Dingo in Honolulu, llavaja in laika 21 valandas. Kožnas areoplanas turės keturis žmonis ir mas po invairius krasztus, isz- iszaiszkinti sztai kas: ligi 1924
susipažino czionais su kita. Su
paims su savim 19,000 galonu aliejaus. Kapitonas Rodgers valdys tais naujės orines maszi- moko deszimt kalbu. Aresztuo- m. Senionis gyveno Amerikoj .
dže atmetė Maidos praszyma ir
tas dabar su kitu savo draugu, ir tankiai siųsdavo pinigus sa
na s.
da kerszino kalėjimu, jeigu ne
ubagu, Hruby pareiszke, kad vo žmonai Veronikai ir sūnui
liūsi uns savo paežiai laivakor
jis bevelijąs doru budu sau Antanu Belevicziu, ir atsiustus
GERA BAUSMIA'
NEUŽILGO VISI
te ir pinigu.
duona pelnytis, ubagaujant, ne pinigus iszaikvodavo. 1924 m.
DEL PASIUTISZKU
GALĖSIME TURĖTI
TĖVAS NETEKO DUKTERS
kad virtus plesziku.
BAMBILISTU.
Liepos mėnesy Senionis sugryAUTOMOBILIUS.
IR 1000 DOLERIU.
Hruby ubagaudamas yra ap žo in Lietuva ir ežia tuojau
Indianapolis, Ind. - I ’olici
i .os Ang'i'les, (’;i I.,
1 ji i ko
lankęs beveik visus Europos prasidėjo nesutikimai terp vy
Raynolds, III. — Nelekiąs sa jos virszininkas Riki.off ir ko nioj ežia nivl iiu' j A ineriean BOLSZEVIKAI NUŽUDĖ
KUNIGĄ IR SUTERSZE
krasztus. Tuo tarpu kai sziaip ro ir žmonos. Mikui Senioniuį
vo dukreles ir tūkstanti dole roneris D-ras Doeppers, ir kiti (‘liemical Social v konvencijoj
♦
BAŽNYCZIA.
žmones, keliaudami isz vienos iszvcažiavus in miszka, Anta
riu, Robertas .Johnson, turtin nustatė dar szitokia bausme praneszta kad jau iszarsta nau
gas farmeris yra didelei susi- neatsargiems važiuotojams aii < jas mot oras i r naujas ‘ ‘ sinet i
Bobruiskas, Rosije. — Czio- valstybes in kita, privalo ’būti nas Beleviczius ir Senionio sū
rūpimas, Sztai priežastis jojo tomobiliais. Jei girtas būda uis * 1 kuras, kurie automobiliu n ais pasklydo žino, buk atva- nai turėti pasportus, leidimus, nus Antanas nuseke Mika in
rupest ies: Tėvas pardavė savo mus, ar sziaip neatsargiai va pramonėj žada padaryt i re vo ižinos bolszevikiszka kamisije vizas, — Hruby mokėjo be vi- miszka ir ežia lazdomis apsvai
kuri padaris revizije kleboni KU tokiu oficialiu dokumentu ginę Senioni paliko miszke.
dukrele bernui Albertui Peters žinodamas žmogus savo auto liucija.
už tūkstanti doleriu. Albertas mobiliu suvažinės žmogų va
Sugryže namo iszverte višua
I) ras T. A. Boyd, General joj. Ant tosios žinios subėgo apsieit i.
pasiėmė dukrelia duodamas tė žinotojas bus uždarytas lav O- Motors kompanijos tyrimo de daugeli žmonių in bažnyczia,
Senionio daiktus, jeszkodami
BAISUS ATKERSZIMAS
vui bankini kvitą ant tukstan- ninej, ar namuose, kur bus pa partamento vedėjas, sako, kad sustatė lonkas prie duriu idant
doleriu, bet pinigu nesurado —
MUŽIKO.
czio doleriu.
guldytas jo užmusztasis asmuo naujasis motoras esąs stipriau neinlcist i in vidų kamisije.
Maskva. Kaimo Ivankovo, mat, Mikas Senionis slėpdavo
Tėvas nedasiprato kad kvi praleisti viena valanda su savo sias, koks kada buvęs iszraslas Kada apie tai dagirdo kamisoKostromos srities, mužikas nuo žmonos ir sunaus pinigus.
tas yra negeras, pakol dukre
ir kad su vienu iszrasto naujo rins, iszsiunte in lenais žanda Graezevas baisiai atkerszino Aresztuoti Antanas Belevi
le neiszpiszk i no su bernu in LENGVATIKE INTIKEJO kuro galonu automobilis gales rus, bet buvo juju per mažai,
savo kaimynams už tai, kad ji czius, Antanas Senionis ir Ve
nežinonHi szali. Dukrele buvo
todėl pribuvo daugiau, ir žan
CIGONKAI IR NETEKO
lėkti 50 myliu.
nuskriaudė žeme bedalinant. ronika Senionienc kaltėje pri
užganadyta isz berno ir sutiko
1,070 DOLERIU.
Padaryta ir kitu stambiu pa- darai pradėjo iszmetinet susi Laike Rugiapjūtės jis padegė sipažino.
ant pardavimo.'
Plymouth, Pa. — Pas. M. La- gerinimu, Nebereikes ‘ ‘gyru rinkusius isz bažnyczios.
ju namus, o kuomet tie isz lau
Tėvas nuvažiavo in miestą bodienia, 328 Ransom ulyczios, szift uot i, ’ ’ nes inžinas veiks
I ’rasidejo muszei, kunigas ku bego gesinti, tai jis kaip
PABĖGO NUO TĖVO.
permainyt kvitą in banka bet atsilankė cigonka su pasiulini lygiu gerumu leidžiant maszi- nenorėdamas matyti pralieji- zuikius juos szaude. Tokiu bu
Kaunas. — Liepos men. 15 d.
ten dažinojo, buk jojo “ žente mu, jog jai isZlmrs ateiti, bet na visai pamaži, ar greitai. mo kraujo nekaltu pai*apijonu,
du jis nuszove 17 žmonių, 12 pabėgo nuo savo tėvo Miko
lis“ turėjo tiktai pusantro do- motore nenorėjo jokio iszburi- Karbono “t‘
iszejo
lankau
idant
padaryti
robeliai, ” nuodinarkliu ir nudegino trylika so Stelkinio 16 m. amž. sunūs
lerio. Johnsonas pranesze apie liio tik melde eigonkos idant < rp• garai
laika. Vienas isz žandaru pa dybų, ir pats pabėgo.
........ ir ju smarve visai pa
Bronius, iszsineszdamas su Sa
tai palicijai, bet jauna porele iszgydytu josios vyra nuo ge- szalinami.
leido in kunigą szuvi, užmuszvim 950 litu pinigu.
jau radosi už septynių kalnu, iTvmo munszaines. Kokiu ten
damas
ji
ant
vietos.
Myne
žmo

General Motors kompanija
Paskutines Žinutes.
Tėvas kvitą pakabino remuo- ‘ ‘ stebuklingu
nių
metėsi
ant
žandaru
isz
ko
budo cigonka tuojau pradės tuos inžinus dir
NUŽUDĖ SAVO VAIKA.
sia ant sienos ant atminties.
kilo
kruvinas
muszis.
Bolszevipermaino moterį ‘S 1,070 dole- bti ir visiems savo automobiU Rockwood, Calif. — Bai
Kaunas. — Liepos m. 16 d.
SUDEGINS 200 LAIVU.
rins ant sukarpytu szmoteliu lianis vartoti. Kūra gi gamins kai szove in žmonis užmuszda- si vėtra sugriovė 21 namus, 15
vienos Kauno ligonines tarnai
mi keliolika ir s užei do apie
Washington, D. C. — Valdže popieros ir dingo nežino kur su Dupont Kompanija. Sintetini s
t risdeszimts. M iestelije
ap žmonių sužeidė ir padare milži- te pagimdžiusi kūdiki, pas
kuras
galimas
esą
gauti
isz
ke
pinigais.
daro pasirengimus ant sudegi
niszkas bledes czionais.
maugė ji ir pakiszo pastogėje.
szaukta
kariszkos
tiesos.
,
anglies
ir
lignito,
rosmo
Jis
Buvo tai visi pinigai, kokius
nimo du szimtus laivu už ku
Clarkson Bet isz szalies pastebėjo kiti
11 Pittsburgh.
bus
vadinamas
“
svnl
hol.
suezedino
per
motore
sunkei
riuos užmokėjo net 200 milijo
Coal Co. isz Clevelando uždare asmens ir pranesze virsziilinROSIJE
TURI
NAUJA
automobilis,
sakoma,
Naujas
nu doleriu. Kožnas isz t uju lai daugeli met u. Palicije jeszko
kasyklas Dillonsville ir St. kui. Rastas pastogėje kūdikio
“RASPUTINA.”
1,000
svaru,
arba
svers
apie
eigonkos
bet
čigoną
sunku
vu kasztavo valdžei milijoną
Clairsville, nes neapsimokėjo lavonas patalpintas ligoninėn.
Paryžius.
—
Soviatine
Rosipusi;
tono.
Dabartiniai
gi
pap

doleriu, bet tik keli buvo nau sulipti su pinigais.
jeises dirbti per mokėjimą di Kaltininke sulaikyta.
je
susilaukė
naujo
Kasputino.
rastai
sveria
apie
2,
5(H).
Gal
toji
moterėlė
neskaite
doti laike kares.
deliu algų darbininkams.
Juonį
vra
kokis
tai
Aleksan

Western Maine and Salvage laikraszcziu kurie žmonis labai KARVE MYLI VISZTIENA.
11 Farmington, Mass. — UŽ ABORTUS BAUDŽIA.
dras
Steponas
Senin,
buvusia
kompanije pirko tuos laivus po lankei persergsti nuo tokiu ap
Roswell, N. M. — Szis mies
Terp Kliuksu kilo kruvinas
mokyklos
daraktoris,
po
tam
Kauno apygardos teismas
400 doleriu už viena, apiplesze gaviku, bet ka daryt, žmonis tukas, turi garbe tureli viena
maiszatis
kuriame
penki
likos
prigulintis
Birželio pabaigoje Kėdainiuo
nuo ju viską kas tik turėjo ko myli būti apgaudinėtais laikas tim* karve, žinoma kad valgo laikra.szt įninku,
paszauti
ir
daugeli
sužeidė:
75
/
kia verte ir sudegins. Laivai nuo’ laiko, bet už taji pamokini mesa. Tfulo farmerio Vincento prie komunistu partijos. Su jo aresztavota.
se nubaudė akuszere Marijona
jo
pagialba
galima
iszpraszyti
yra po 287 pėdas ilgio ir 45 pė mą sūriai užmoka.
karve, palikta viena kieme kur '
If Amsterdam, Holandije. Giedriene pusantrų metu sūnnuo
bolszeviku
viską.
Badai
du ploczio.
POSTKARTE ĖJO PER 17 vaiksztiiK'jo 4 K visztukai, su- tasai naujas Rasputinas turi — Didele viesulą sunaikino kiuju darbu kalėjimo už pada
valgė juos visus, iszskiriant
kaimeli Borcula, asztuoni žmo rymu Alenai Jankauskienei
LAVONAS TUSZCZIAM
METU.
kokia tai ipnotiszka galybių.
nis užmuszti ir suvirszum 100
NAME.
New York. — Ana diena tik viena.
aborto. Pastaroji už sutikima
sužeista,
2000
žmonių
pasiliko
negyva
tinka.
Palicije gromatneszis atnesze postel
Philadelphia,
VAIKAI MIRSZTA NUO
padaryti abortu
nubausta
be
pastoges.
jeszko giminiu 17 metu senu- korte del Mrs. William Na r veBADO.
dviem savaitėm paprasto kalė
II
Mount
Carmel,
Pa.
—
mo Onos Krainiak, kurios la zen, kuri apreiszke, buk josios
Dublinas, Airija. — Didžiau Vladas Czinski, 20 metu, mirė jimo.
voną surado name kuriame giminaite susilaukė dukrele.
sio Tipperary apskrities mies Hamburgo ligonbuti.
Paliko
gyveno, bet jame nesirado gy Motore nusistebėjo, nes tik
to, Klonmelio, burmistras isz- tęva, moezeka, ir kelis brolius. UŽPUOLĖ SEIMO NARĮ.
vos dvasios. Mergina buvo mi praeita menesi buvo atsilan
leido praneszima, kur jis iszSkaudvile. — Liepos 7 d.
II Philadelphia. — Czionais
■x;
rus kėlės dienas, bet priesz ap kius pas giminaite apvaikszdeda sunkia savo miesto padė atsibuvo seimas Lįetuviszku Skaudvilės Nemakszcziu vieszleidimu szeimvnos ta diena bu czioti 17 metu sukaki u vi u jo
ti. Žmonos kenezia bada; dau Katalikiszku Draugyscziu kle- kely Adakavo staeziatikifli,
vo matyta per kaimynus.
sios dukters ir žinojo, kad ki
%
giausiai kenezia vaikai, kuriu bonijoi kun. Kaulakio, 324 vadinami burliokais, užpuolę
'
Palicije mano buk tėvai pa tos dukreles nesusilaukė. Dirs
daug mirszta ligomis, pagim Wharton ulyczioj. Biskupas važiuojanezius isz Va nagi s$liko merginos lavonu lovoje telėjus ant dienos ir meto kada
dytomis nuolatinio badavimo. Crane laike miszes del suva- kiu palivarko Seimo Hari .J[.
idant miestas jaja palaidot u postelkorte likos iszsinnsta,
&
Lsz daugybes bedarbiu vos tik žiavusiu delegatu.
• Skyrių ir pil. Baisa. Balsui “betnes buvo vargingi ir negalėjo persitikrino kad buvo iszsiunsszimtas tegauna nedarbo por
ginaneziam p. Skyrių, srriarkimo palaidoti. Kiti vela ma ta 4 Oktoberio 1908 mete. Pos
cijas, kiti isz niekur jokios paPRIKISZO GERAI.
kiai sužeidė galva. Užpuolfkai
no, buk likos nužudinta.
telkorte ėjo net J7 metu per
szialpos negauna.
\
Sėdėjo strytkare du ne seni suimti ir tardomi.
paczta.
ISZSIDURE AKI PEILIU.
vyrai, ir tame inejo trejetas su
>
TURTINGA UBAGE.
NUDURE SAVO VYRA
LENKAS BLOGIAU
New York. — Keturiu metu
lakusiu misiukiu, kaip rodos
.4
•/
PEILIU.
London. — Prieglaudoje del saluninkes. Ne buvo tuszczios
SZAUDO.
Eleonora Brunkel, kuri gyvena
ubagu, mirė ana diena 71 metu vietos atsisėsti, — turėjo sto
po 572 — 12tos ulyczios, netePrice, Utah. — Charles Pow
Liepos men. 12 ir 1.3 d. 23 v.
senmerge
Agnieszka
Clarke,
ko akies nepaprastu budu. ell, 47 metu, kontraktoris sta
vėti. Tada viena atsiliepė gar- 30 m i n. ties Taugeliu kaimu
kuri likos surasta savo vargin sei in kitas dvi:
Mergaite, sėdėjo ant lovos, bo- tymo tiltu, mirė ligonbūtoje
lenku policininkas perŽenge
O
goje bakūžėlėje mirsztanti nuo
vindamasi su peiliu kuri nau nuo baisaus žaidulio kuri jam
— Seiliaus vyrai buvo del demarkacijos linija musu pu
Z
bado. Kada jaja nuvožė in li motorinio luomo mandagesni, sėn ir pasislepes krūmuose 3
doje del skutimo bulviu. Stai- uždavė j?)jo pati. Powell alėjas
gonbuti, sake buk ne turi isz ba moterem pavedinejo savo kartus szove in musu sargybi
gai iszgirdo koki tai riksmą namo nerado pagamintos va
ko maitytis ir neturi jokios sėdynės.
lauke, paszoko pažiūrėti kas karienes ir isz piktumo uždavė
ni Mickevicziu Kaži, bet per-,
Vanda Hawley Apsivedė.
pastoges, bet vėliaus pasirodo,
atsitiko, bet puolė nuo lovos in- paežiai ypa su ranka per veidą.
Vienas isz vyru, kuris ne- szove tik drabužius. Atsakyda
smeigdama peili in aki. Ligon- Motpre teip tuom inirszo, jog
Garsi krutamuju paveikslu link senuke melavę, nes turi mistino savo vieta pamesti, at mas in tai musu policininkas
• 14. ...i ••
•
buteje daktarai isztrauke pei pagriebė ilga peili kuri insmei- aktorka Vanda Hawley ana gana gera stubelia ir gana pi siliepė:
ir ji nukovė vietoj. Nukautojo
li, kuris ant giliuko nedalyps- ge vyrui in peczius, jog net diena apsivedė su lekiotoji! nigu banke. Stubojo palicije
- Seniau buvo kas kitas plicinink lavonas yra mpsu pucn------ 1..
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Kietųjų anglių kasyklų anglekasiai ne nori st raiko pirma
Septemberio, bet ir net rot i na
vilties, jog su operatoriais su
sitaikins. Lewis’as apreiszke,
buk gailesį kad terp angle k a
siu ir operatorių nepadaryta
geresnius pajrlk mes ant pose
džio Atlant ie < ’itv. P įsi i engi
inai ant st raiko eina be pęr
1 ra n k os. Ke t u resdesz i m t s sa
nariu isz Scale Committee tu
rėjo susirinkimą ant kurio nu
tarė idant prezidentas Lewis’
as apszauktu straika Septem
beriję, jeigu ne bus padaryta
"Ziokia tokia sutartis. Lewis’a.s
sako, buk stiaikas atue"Z daug
bledes anglukasiams, bel tik
per straika galima bus gan t i
ta. ko darbininkai reikalauja.
Kožnas konfiskuotas butelis
arielkos per prohibicijos agen
tim, kasztuoja valdžiai 27 do
leriiis. Argi nebotu pigiau De
dei Samiu pirkti jaja mm Imt
legeriu *
Suv. Vaisi įjosią randasi 200
milijonai kapu, pagal raparta
gralxniu. Randasi 30 vietų
2968 pavietuosia sziam sklypia
kur laidoja numirėlius. Pa
prast uosia kapinynuosia yri
apie 6,600 kapu po treeziai
gentkartei. Suv. Valstijosia isz
viso randasi daugiau kai| » 89.
900 kapiniu.

Isz Lietuvos.

Majoras
miesto
Asbury
Park, N. Y., ponas Hetrick, ant
užklansymo, ar teatreliai kin
tamųjų paveikslu privalo būti
uždar\ tais Nedeliomi-s, atšaki',
buk tam lizinam ine yra prie
szingas. Majoras sako, buk Ne
delia, tai panaszi in ilga vasa
rinia diena, k U rlojo v įsas su
t verimas džiaugėsi. - Die\<>
iszmi n 11." nereikalauje, idant
toji vienatine diena sut verta
del vargingo darbinyiko, Imtu
nuobodi ir bu jokiom linksmy
be".

M iami, Floridoj,
paliuije
aru>ztavojo koki lai pusgalvi
už pasiutiszka varymu auto ■
mobiliau.". I ž tai sudže ji nu
Ijaude aut de^zimts liūnu ka
lojime.
Laiku teismo pasirodė, Imk
kaltininkas t ari didelia szei
my na kurio"
iszmait imma."
puola ant jojo
j”j'» paežiu, o du
szimt s dienu kalėjimo neat
nesztn niekam jokios naudos
tiktai blede.
I r k a daro s udže
Nesumažino jam l>a ilsinę.",
tiktai permainų, buk kaltiniu
kas turės atsėdėti kalėjime
deszimts Nedeldieniu. I ’alicije
turės dažiureti kad kaltininkas
kožna Subatos vakaru ateitu
in kalėjimą ir ji apleistu negreieziau kaip Nedelios vaka
ra : idant Pancdelio r\ ta galėtu
eit i iii darba.
Visi pagyre iszmint i tojo
sudžiaus o ir kaltininką" sut i
ko atlikti bausmia su mielu no
ru.
(

)

Co. Londono Baniato grupe" ir
Vokiecziu Bu n kelsim h ler o interesu, ir tasai sindikatas kon
troliuosiąs Pietn Afrikos deimautu kasyklas, kurios duoda
pasauliui beveik visus duiman
t us. Sindikatas visa kasvklu
)>rodukcija painias in savo ran
kas penkeriems metams, pra
dedant nuo ateinaneziu metu
Sausio pirmos dienos.

ITofe.">oris Rafaola." Bendaii
di, garsus inspetoja." drebųjį
mu žemo, pramiszauje. buk
neužilgio Italijoj bus smarku"
drebėjimas žemus kuri." pada
r\s milžiniszkas bludo ir pra
žus daugybe žmonių. Drebųjį
mas žemus kutina Imti >zi ar
ateinanti menesi.
i

Daug

ant svieto randa ^i
graudingu atsitikimu — bet
skaudžiausiu regėjimu yra mo
tina, kuri verku ant savo sūne
lio bjauriu pasielgimu ir kada
ja ja negandoje ir nemyli.

IŠRADIMAS

NAUJAS

DEKSNIO GALINGA MOSTIS
»
Gydo, Reumatizmą, Ranku. Kojų, i
Nugaros tkaudejimn, šafti. Ranku.
Kojų, tirpimą. Du»uli, Gnlvoa «kau
dė Bma. ir taip visokiu* akaudojimua

( tik no romi L
Tidcataočiai Žmonių yra iieigydo o
milijonai dar nežino apie tai.

Daktnio Galinga Moatta
yra tiek
verta auka), kiak ji pati tveria tulig naudo* gydymo.

Amerika s v ra sklypu kurio
gyventojai suvalgo daugiausia
mėsos. Kas diena žmonis sunaudoja 60 milijonu svaru me
sos, kas reiszke, buk ant kožuos burnos pripuola po puse
>varo ant dienos. Daugiause
suvalgo jautienos, ba po 2:L
nuvijęs, 4 uncijes kiaulienos,
2 1/5 verszienos. Jeigu valgyt limeni daugiau daržovių ir
vaisiu, tai mum" Dzcitu geriau
aut sveikatos.

Kaina
75 centai, $ 1-50 ir $3.00,
ir 10 centu extra už persiuntimą.

KlaunAite pas aptiek oriu* teip
DEKEN’S NEW DISCOVERY
OINTMENT.

Doksnis Ointment Co.
• 1S MAIN ST.‘
BOX 392
HARTFORD, CONN.
U. S. A.
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PESZTYNĖS DEL
GANYKLŲ.
Graszeziai, Krekenavos v.,
Panevėžio aps. — Jau priesz
ka ra G raszezi u kaimas b\ line
josi su Palinkuves kaimu, del
ganyklų. Pradedant valseziaus
teismu ir baigiant senatu, palinkuviecziai visur praloszdavo. I žejus vokierziams. byla
buvo nt naujini n.
Bet vok ie
ežiai tos bylos,
rodos, ne isz
sprendė tik buvo uždraudė pa
linku\iecziams ganyti, ginezi
jaluose ganyklose. Silsi kuilį"
Lietuvos valstybei ir teismams
b\I la buvo vėl atnaujinta, bet
iki szio laiko dar neiszspresta.
Dabar toji byla guli Kaune,
apygardos teisme. Nors ir bu
vo
kelis
paskirtas jos
sprendimas, bet del kaž kokiu
priežaseziu, tiek pat sykiu bu
vo ntidetas.
Graszt ieuziai iki
nebus galutino teismo sprendi
mo. naudotis ganyklomis jiems
neduoda.
Tokiu budu dažnai
terp grasztiecziu ir palinkuviecziu invykdavo nniszt y nes. Bet
didžiausios inusztynes i n\yko
Iaepos men. 2 d. kai graszt ie
ežiai nuėjo parveši i ganomu
ginezi jaluose ganyklose palių
kuviecziu arkliu, tai szie puo
le graszt ieezius, apsiginklavę
basliais, ir invyko nematytos
iki tol niusztvnes: daug kru\ i
nu. o dar daugiau gerokai >n
muszt u.
N uosta bu ir pasibjaurėtina.
kad tose įiesztvnese daly\ avo
net inteligentai: \ iena" linu
įlies mokytojas ir du kandid a
tai iii mokytojus
sėmimui
jos mokiniai.

PASIKORĖ.
Zapyszkis, Kauno apskr.
Pypliu kaimo pil. J. Poderys
Birželio 24 d. su savo szei m v
na iszvažiavo bažnyczion. o na
mas saugot i paliko šavo snnu
Juozą, 20 m. amžiaus vaikina.
Gryže namo, tėvai rado snnu
klojime pasikorusį.

JAU BAISESNIS IR UŽ
ŽVĖRĮ.
Birželio pabaigoje I ’aiiuve
žio apygaiylo." teismas
t,
migli
nėjo byla jau ir už žveri baise.-> X ..
nio žmogaus.
Aleksas a\ iuekaiisku>, UI v
žes isz Amerikos pas savo žino
na ir dvi dukteris (vyresnioji
jaunesnioji 13 m. am21 m.
žiaus) Naujamiestyje pradejo
jaust i “simpatija ’ prie vyresniosios savo dukters. I ’astaro
ji, pastebėjusi savo te\<> tokius
norus, kategoriszkai atsisakė,
tada tėvas ja pavarė isz namu.
I ž kiek laiko Vaicekauskas
pateko kalėjimai! ir isz kur
grvžes
gryžes namo pradėjo jausti
11
simpatija * ? prie savo 13 met u
dukters, su kuria ilga laika ir
žveriszkai elgesį iki nepastebė
jo tokius nieksziszkus jo dar
bus kainu nai.
rr
Teismas Vaicekauska pas
merke desziniczia inei u sunkiuju darbu kalėjimo.

Geras paprotys
Naudoldt Ruffles kasdien, kad užlaikius
galvos odi| sveika ir kad turėti puikius
žvilgančius plaukui,

Ruffle

T r v.s daktarai Filailvlfijoi
turėjo sunku darba pakol isz
rme adata isz merginos pirszto.
Bet daug sunkiau yra iudeti
adata in daugeli merginu ran
ka s.

sunaikina pleiskanas, tą svarbiausi
prieią gražių plaukų.
Nusipirkite bonką už 65c iiandien
75c kuomet
pas savo vaistininką
siumiianta tiesiog ii laboratorijos.
F. AD. RICHTER & CO.
Berry A South 5th Sts.
Brooklyn, N. Y.
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37.
Viena net urt inga moteriszke, vasara szieno eidama gri •liti, iszsinesziis karl u ir savo
rp
mažuti vaikeli. Ta vaikeli padi
dėjus pakuliuij skubinai .141
bus sziuiia o, vakarui a! ėjus
sk ubiiiiidis
namo, bijodama,
kad laumes ne užpultu, ir u z
miiszus ta savo vaikeli. Par!
ėjus namon atsiminus, bei jau
buvo po laiku. Rūpestinga mo
teriszke klausiusis per na k t i
lankau iszeidama, kas K irdesis.
ir iszginlo baisa: “ uziucze- l'u
Ie nžmi rszuolelis,
palikuolelis.
Nuėjus rvta at ra<lus ta
savo vaikeli linksma, smagu,
sz i I k a i s aprėdyta. — <) a nt ra
t urt inga moteriszke iszgir«ius,
kad leip \ ienai nutiko.
nutiko, tu.p
pat ir szi, pasiėmus tyuzei >avo maža kūdiki, ir ji niieju" iii
miszka szieno grobti. Teip pat
ir ji vaikeli pasidėjus po kulinu, per diena grėbus, o vakarui
atėjus, lyuzia vaikeli palikina
skubino- namo, mislydama ant
rytojau- at rasenti szilkais pa
red\ta. Bet, naktije i>z»‘jii"
laukan, i "/.girdus szioki bal>a;
o
“eziiiczia liūlia tyeziolika,
nuėjus at rado nuant rvlo
<
smaugta ir maitkauliais apkrauta.
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,aHUa’ *«ib» rpnu ui Mavc Jit
uk---mums
!3
r'
liudijant ■P'e ,,nk»mu» davinius.
■iunčiatnų pranciitnų,
gautus
nuo ividurių
'
uikleUjlmo,
•'■udojant Bambino
vidurių dieįū^
(diarrhoea).
>
viduriavimo
Bambino
o-moino pavyzdi*
pavyzdin ir Dr. Riche
tinom» bus
bus r
-- K,
0>terio Knyga Motmonn
pasiųsta
dykai
kiek
v‘«narn, kas tik
pareikalaus. Bambino
Parsiduoda visose
- i vaistinėse
po 35c bonka, arba Salima
J gauti tusiai iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO
Berry & South 5th Su

invede kelia in
plentą.
Statant inauja
..... '
per Szusznpe
tilta, laikinasis tilt;as buv<> m
vestas 111 nugrėsta gaivu
arba
tikriau giiovi. Prilijo
s grmvvs
pasidarė neiszli| ’amas, t kiniu
kai maukusi ir v’mkas buv
■ - o gerai, bet \ažiiio<l;r•nia autoniobi
liu m savo gimtine tuv'mzke ;
•ap
klimpo Liet
I Jet u\ os vaisi
\
bu?
valstybes pre
zideiitiene |lH,ni Stulginskiuiiu.
Daug pastangų reikėjo, kol i
IsZ
purvyno automobiliu
isZVu/.e.
Bet laikinasis tiltas ituoj tapo
isz griovio in plentą iinvesfas.
Mariampoliecziai labai dūki
K in
gi p. Prezidentiuiiui, kad JOS
pravažiu\ ima." t1 e k d a u v gel t >
4
padare.

VALKATŲ GAUJA.
Sz. m. Liepos
’s mm.
mum 12 d. 7>
vai. rvto pro miugn." iszgiislau
lyx kad kas nepertoliese re
kauja. dainuoj a. Pabudus iszgirdau koia tai bernu daina
blianjant lyg kad girtuokliu
pulkas dainuotu, Man labai
keista pasidarė, jog tokiu auk
styvu ryto metu girti
vaikszuziodami mieste keltu triukszma ir neduotu ramiems pilie
ežiams ilsėtis,
Neilgai trukus
pasigirdo stiklu cze rsz koji mas
ir visa krūva (apie 10) va i k u
12— 13’metu perskrieja Petro
Armino gatve nudulkėjo Szeszupes ūpus link. K y t a a t s i k e les sužinojau, jog \ai kežai
triukszma kūle (rėkavo, daina
vo ir t.t.) mieste S( >de ir ji apleisdami
paleido
t uszuziom
bonkom iii budele kraut avele
(t iesPet ro A rmi no g- ve), kur
nakvoja vien moterys-krautuvninkes Kita nakti isz 13 iii 14
Liepos žmones pasakoja, jog
vel arti miesto sodo kas tai

triukszimi kėlės. Turbūt vėl tie
patys pusberniai tai padare,
nes neturėdami isz nuobodumo
ka veikti, valkiojasi naktimis
ir kreczia visokius szposus. Ar
tik ne szi kompanija, bus pade
gus praeita savaite ir krautu
vole Bažny ežios gatvėj N r. 9?
Kam pridera, reiketu in tai
kreipti domes ir juos nuo tokiu “žygiu
žygiu” sudrausti. Reikia
stebėtis, jog atsiranda tokiu
tėvu, kurie visai nežiūri savo
vaiku ir jie netik patys tvirksta, bot ir kitus s^ivo amžinus
draugus tvirkina. Kas gi isz ju
bus, jei jau dubiu- tokiu metu
(12-13) jau linktimis baldosi ?
K
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SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.
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Sziomis dienomis prasidėjo
.....
oro pasztas susisiekimas tarp
Anglijos Baltijos Valstybių ir
Rusijos. Laiszkai yra vežami
^7
’
'
—————
orlaiviu lygi Berlyno, isz ten
naktiniu traukiniu lygi Karaliaucziaus, isz Karaliaucziaus
Mahanoy City, Pa.
ve! orlaiviu: (a) Klaipedon,
Rygon, Talinan, Uelsinkuosna;
3-criąs procentu ui jusn pinigus jr saugumas del jura
(b) Smolenskan ir Maskvon,
i7
LENKAI RU08ZUSI
aigu yra gerlaug
geriaus negu lotai
10ta» procentas be Jokio saugumo.
Isz Londono in Helsinkiu i pinigu
ARDYTI GEDIMINO
laiszkas turi nueiti per 36 va
Merchants Banking Trust Oq. Banka woka S-csia proPILIVILNIUJ.
landas, o Lietuvon dar grei
centą už jnsu sutaupytus pinigusta suma IfM-kart
eziau. Bė paprasto mokesčio, .Auga didyn. Yra tai saugiafl ir.
Aihiius. — Vilniuj i u vyk o
ogądstarbi
už oro laiszkus in Lietuva ir J dirba ir csedina. Džkite savo p
o <s senovės mylėtoju susirinkikitaa Baltijos Valstybes reikia
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa * mas, kuriam, be ministorijps,
• V®'
primokėti 6 pensai už uncija, o
ir keliu vaivadijų atstovu, da
dauginimu procento.
lyvavo, vyriausybes delegatas,
in Rusija — 8 pensai. Laiszkai

Merchants Banking Trust Co. Banka

■^... SI f

sūnus griuvo nuo kėdės, likęs
negyvas.
39.
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Gimines yra tai žmonis, ku
rie pas tavo atvažiuoja in sue
______ t_______
rzins, kada jiems buna per
Ka ." diena darbininkai Bosi
karszta, idant patys sau iszsijai suranda užkastus t art n
virti valgi namie.
kurie prigulėjo prie pabegimia
Lee Reiehman, didžiausias turuziu i>z Soviatine." peklo>.
A na diena vaikai siausdami
deimantu importuotojas, sako,
palovi ti
kad neužilgio deimantai pu- aplinkui Paszukiuo
brangsia. Pagal jo, "U.sidares Moskvoju surado brangia.- at
naujas deimant u sindikata", mintis po mirusiam carui d<
susidedąs i<z J. P. Morgano & vanotas del Paszukiiio.

•J

♦

p

& co.
n

keletas profesorių.

Susirinki
’nas nutarė perdirbt i Gedimino
kalno bokszta.
Kažin, ar neštai \ s
lenkai
t’odimiiio kalno bokszto ‘ ‘ \v za
kopinskini stylu
stvlu” su vigais
lenku pagražinimais
Ta i t le
s*°g butu barbary be. priesz ku1 *a isz kalno reiktu protestuoti.
Be I“. tasai
lasai suvažiavimas
nutarei kasinėti Gedimino kai
na ir katedros požemius, kur
tikisi rast i daug I ,iet u \ os senoves brangen\ bin. Jeigu tie
darbai invyklu, ireiktu lietu
\ iams pasistengt i., kad bent
k o k > a ilgias butu t u darbu ko
misijoj. Kitaip lietuviu
bra n
ginusi seiio\es
senovės paminklai atsi
durtu Krokuvoj ir Varduvoj,
ui lenkam." netiiikami bus su
nakint i.

MIRĖ.
Milinis. Mirė x\."Zmt‘iios
< Ižia konas geras lietin is kun.
M. Ab< u a viezius. J is daug me
tll
bu\o Vilniaus .ant rosios
o<r imimzijos kapelionu,, pirmas
prie rusu dėsli* Vilniuje gimnazistams tikybos pamokės lietuviszkai isz sziaip jau niekur
nesislepe su savo lietuvybe.

Geras abelnam naudojimui
linimentas

Pain-Expelleris
Kuomet reumatizmas ar neuralgija
vargina jus, ištrinkite skaudamas
vietas liuo atsakančiu šeimyninių
linimentu ir tuojas pajausite paleng
vinimą.
35c ir 70c bonka vaistinėse. Tėmykite, kad butų Inkaro vaiabaženklis

F. AD. RICHTER A CO.
Berry & South 5th Sts.
Brooklyn, N. Y.

i

L
Jį

FAKTAI KURIAS PRIVADOTE ŽINOTI.
Doleris yra jusu geriausias
prietelis. Mokslas yra galybe.
Jeigu žinote kaip ezodinti do
leri, jus visada galite turėti
Jeigu reikalausite
prioteliu.
kokio tavoro kuri mes parduo
dame, ateikite o suezedinsite
pinigu. Parduodame visokiu
reikalingu naminiu rakandu,
geležiniu daigtu, klijonku ir
mažių karpetu, fonografu ir t.t.
Teipgi visokiu didumo sietai
del langu ir duriu.
L. WA3CH
WASC? (YyaslMvMuB)
(Yvaskeviczius)
Upholstering
bolstering and Hardware
HMdware
1139 East Mahanoy St.
(Ant sktrsynes, 12-tos ulyczios)

MAHANOY CITY. PA.
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38.
net urejo
Tula> ūkininkas
laimes: \ isi jo
j<» vaikeliai t nu
jaus po užgimimui numirdax’o.
Viena karta važiavo keleivi"
isz tolimo kraszto, ir in.Mprasze
pas ana ūkininką iii mikvv;u-,
Buvo vasaros laikas; kėlei vio
arkly?, tapo pastaiyui? po pa
sziure, ir kada prisiartino asz
tuntą valanda vakare, minėtas
keleivis nuėjo pas pasziine ir
atsigulė ant savo vežimo. Dv\
likta valanda nakezia turėjo
užgimti ukininkKo paežiai kūdi
kis, dabar priesz užgimimą atejo trys laumes ir pradėjo lem
ti gim.sciieziam kūdikiui atei
ties gyvenimą. \ iena pratarė:
b 4
jai gims priesz užgiedojima
o*
aidžių, tai bus vagis;” antr.i
>a ke: “jai gims po užgiedojimui gaidžio, tai bu> kunigas; * I
ant galo atsiliepė treezia: “tas
kūdikis, kuris užgims, gyvens
pundeli"
tik tolei, pakol szi> pundeli
malku susikurens, kuris ežia
stovi padėtas.
Laumes pasikalbeja nuėjo savo keliu, o k e
leivis pasiliko begulintis ant
savo vežimo, bet jis nemiego
jo ir visa laumių kalba girdė
jo.
Sulaukus antros dienos
szeszta valanda isz ryto atėjo
tarnaite in pasziure, suėmė ana
pundeli malku ir jau buvo be
neszanti užkurti pecziu: 4 4 neimk tu malku, atsiliepe kelei
vis, jos yra mano! ’ — L a mal
te nieko nemislydama ana pun
deli malku padėjo; o pasiėmus
antra užkure pecziu ir viskas
buvo gerai. Dabar anas ūkinin
kas paprasze keleivi in kuinus
— už krikszto tęva — ir kelei
vis prisakė, kad anais malkas
nesudegintu tolei, iki jis atva
žiuos antru kartu savo kriksz
to sūnaus atlankyti. — Nuo to
laiko prabėgo jau dvideszimts
metu, pakol anas keleivis va
žiavo tuom paežiu keliu ir už
važiavo savo krikszto sunaus
at lankėti.
Isz atsilankymo
ke•
•
J 1

Pu mano įrisdeszimto meto
— pasakojo Everks isz Melnra
gės, Klaipėdos pav. — laumes
mane tankui slogino. Asz gir
džiu tankui laume nuo Jui;es
pareinant, in gala stabus pabil
dinant ir mane daug nakeziu
po kelis kartus besloginant.
Mete 1888 neknrioj naktije jau
kelis kartus slogintas, juo apkelis kartus slogintas, juo apsimaudijes, nei aki neužveriau,
ir, apie lai bemislinedarnas, pamaeziau dvi senas mergas lie
tuviszkuose rūbuose szale du
rti bestovinezias; tuom žyg*
parnauziau ir viena jauna gra
žia mergaite kojų gale szal.*
mano lovo? bestovinezia ir iii
manu dabotingai bužiuriuezia.
Anos-d\i, prie duriu stovinczios, tarų: ‘“‘ mes ėjom visos
vienu kuliu iirr radom žmogn
pilkosu
kuline.se begulint.”
keliuose
Teip kaip jos dvi ant jaunosios,
leip pat jaunoji ant jųdviejų
žodžiu padabojo ir. tiems vos
nuskambę jus, pasijutau jauną
ja mergele ant manes sunkei
bcgulinuzia. Man jau supykus
besiginant, iki ryto dar kelis
kart u."
būtent septynis - ta
nakt i slogintas tapau t Asz
s/.iaip niekados k a dva siszka
nemaeziau, kaip tik ta kart
tas tri" mergas. Sakoma, kad
tinklą paklode? vietoje pa si
dedi, lai laumes ne ateis slogyi
mane, alų nei tas ne maezijo,
mane ne vien naktije. bet jau
i r isza ii"Zii" rytnietije slogiue la vo.
40.
Finariune isz Klaipe«los pa
teikė, jog pirm daug metu jos
broli laumes vienoji* naktije i"Z
lovos tri" kartus iszmete, ka
czeig ji" ir su visa syki, y pa c z
treuzia karta, prieszsistenge.

<

(TO U AUS BUS.)

PAJESZKOJIMAI.
Xe\v Jursev
steito
st ei t o valdžia
♦
pajeszko Agneszkos Matutis ir
duoda jai atsiszaukli iki 18tai
dienai Septemberio 1927). Su ja
turi labai svarbu reikalu kas
link paliktu pinigu First Na
tional Banke, mieste Freehold,
N. .L Tegul jiji pati ar kas ki
tas kuris apie ja žinotu prane(68
sza ant adreso.
Stokes & McDermott,
Freehold, N. J.

Asz .Jurgis Varanauskas pajeszkau savo pusbrolio Juozo
Nurūko, isz Suvalkų gub, Sla
bados parapijos, Nemunaiczio
kaimo. Girdėjau kad gyvena
Scran tone, Pa. Teipgi pajeszkau kaimynu isz tos paezios
parapijos, o isz Mauk u nu kai
mo Valonta ir Julių Buikucziu
kurie gyveno kitados Sheboy
gan, Wis. Teg ui a t si sza ūkia
ant adreso.
J in gis Varanauskas
37)7 Pine St.,
Elizabeth, N. J.

ANT PARDAVIMO
Namas del vienos familijos,
ant viso loto, ant kampo prie
No. 436-438 E. Centre St. Atsiszaukite in “ Saules” ofisą.
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leivio buvo visi labai užganė
dinti, ypatingai sūnūs, kuris in
dvideszimt metu sulaukė savo
krikszto tęva. Likosi parengta 'CAPITAL STOCK 1X11,000;
ii
SURPLUS IR UNDIVIMD
didele puota, ir dabar keleivis
raovm
apsakė girdėta laumiu kalba,
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f Katre *

pust i ne ?
Asz gyvenu su šimeliu.
— Negalima sakyti su sene
liu. Reikia su pagarbu sakyti
su “seniu.
seniu.” — O jus, Ksipove,
su kuo gyvenate
. ................ ’
— O asz gyvenu su boba!...
Katre teip aiszkiai insivaizdavo sau Esipovo ramia fizio
nomija ir tik pastebianui jo
akvse
gražiose
r....... — .....
— liepsnele, jog
garsiai nusikvatojo...
— Juk jis ne bobutes neturi,
tai jis tik tyczia pasakė. Bei
ka visgi daryti su jo laiszku .’
Atsakyti.’ Ir kaip atsakyti, —
rasztu ar asmeniszkai ?... Jeigu
asmeniniai, tai ka pasakyti:
te i p al- “ne
Vieszpat iv.
lyg asz tai žinau!.. () jeigu asz
teip. ” tai jis gal
pasakysiu “teip.
dar uores bueziuotis .’...
Ir Katre teip aiszkiai in>i
Esipovo ramiomis
vaizdavo
gražias lupas ir pradedanezius
dygti ūselius, jog net akis už
merkė ir visa krutinę garsiai
atsiduso.
Bet ir užmerktomis akimis ji
vis mate tas lupas, kurios jeszkojo jos lupu ir, ant galo, sura
do ir prilipo prie ju — karsz
tos ir aistrios...
“'I'eip *, ar
- Vieszpatie!
(>
‘ ‘ ne,
ne. ” “ teip ar ‘ ‘ ne ' ’.’
sztaii N i na jau bueziavosi su
junkeriu .. Ak. ta Nina — .11
nieko nesibijo!..
Kai rei pašyla re karszta ir
troszku palapinėje... Maszinaliai ji isztrauke isz kiszenes
\eidrodeli ir pažiurėjo iii ji..

Katre buvo to amžiaiiH, kai
merginos in klausima: kiek
jums metu.’ — greit atsako: —
Neužilgo
busiu szesziolikos
metu!...
Ji ka lik perėjo in szeszla
klase ir jos siela buvo pripildy
ta jaunystes vynu. Rudesi. kad
kiekviena miuute jos siela isztruks isz krutinės, kaip veversys, ir pasikels auksztyn ir ten
auksztai ims cziulbeti sidabriui u baldu...
Smagu btiv o ir todėl, kad
kvotimus ji labai gerai iszlaike
ir todėl, kad buvo gegužes mv
nvsis, ir ju užmiestes sodyboje
trbržydejo obeles, ir todėl, kad
nauja rasine skrybėlė jai labai
tiko, ir todėl kad visi mokyto
jai “tokie juokingi ” ir tik matematikas — “asilas, ,♦ ir todel, kad gimnazistas Es ipov in
parasze jai pirma meiliszka
laiszka..
Viskas buvo maiomi, links
ma ir ‘ ‘ stebėtina. ’ ’ 1 r sunku
buvo pasaky t i kodėl j < )S s ieloje
buvo tiek daug muzikos: ar tai j1
lodei, kad Esi povas para-z.e 1
meiliszka. laiszka. ;ir kad žem- I
nogės prinoko ar kad jo.- •Irau j
gr N imi ‘‘ jau bueziavosi. ’ 4
n
— Ak. lai Ninka! Reikia tik
pusi kiaušy t i. kaip ji kalba su
vvrais!...
Buvo ir dar viena aplinky be,
Kaip blizga akys!.. (> vei
del kurios jai buvo linksma ir
dai. Dieve mano, tai ne veidas,
tuo paežiu laiku neramu. l*it>
Vieszpatie. pa
Rūtiniais metais pa S ja rysz ale gaisras!...
mokyk mane kas daryti! Tei] I
kiai pasireiszkc krūty s.
s
ar “ne .’... ’‘'I'eip ar ne ! Ir
— Dar praeitais metais bejeigu “teip tat nejaugi tai
veik nieko nebuvo, o dabar įau
iii akis pa
tokios, kaip Ninos —■ pana- galima jam tiesiai
sakyti! O gal rasztiszkas at ša
bzios in didelius apelsinus... \’ikymas geriau ! — Eu, kaip tai
sos senosios jekeles uebet inka
rasztisz
ir kas bus toliau
net sunku ne v y kušiai iszejo kas atsakymas tarsi gimnazi
pasakyti...
Gal
joje... Bet kaip szilta!...
Katrei atrodė, kad tasai nau butu gerai iszsimaiidv ti ? Prie
jas prideczkas jos figūroje vi upes, kaip tik prie pat maudy
siems in akis metasi ir kad visi nes, su meszkeremis rankose
žiuri in ta vieta.
sėdėjo dede Sitsza ir senas, nu
Ir gimnazistas Esipovas žiu driskes kaimietis Nazaras apie
ri. ir visi vyrai, ir moky tojai... kuri buvo kalbama, jog jis per
Ir visa tai jai buvo tiek ne paskutiniuosius penkiolika me
smagu. jog guldama miegoti ji tu nesiprausė ir net nesimaude
apžiuredavo savo krūtis ir at
upėje.
Udususi sakydavo:
Meszkeriojo karpiui ir su di
— Ir kas tik isz to ieszcisf...
džiausiu intempimu ir t y deda
Net gimines pradėjo tai pa
mu žiurėjo in plūdes.
stebėti... Nesenai buvo atėjės
Katre priėjo pažiūrėti.
(lede Šiuža ir pažiūrėjęs in
— Ar kimba, dede Sasza.
Katre (kaip tik in ta vieta pa
Bet dede Sasza nieko neatsa
žiurėjo) linksmai tarė:
ke, tik emv purkszti, kaip karO. tu \ įsai didele pasida- sztu vandeniu apipiltas.
rei. Katriuk!... Snjaunmerg»e
—Tss... Negalima ežia kalbė
jai!...
ti!..
Suurzgė ir Nazaras, žilas ir
Visi vvrai tai vadina - “su
lannmergejo......
Ir ta rnaite nnplikes. kaip senas kunig< >
Grusza irgi sako, jog musu pa szuo.
žinojo. kad Nazaras
nele “sujaumnergejo,
sujaunmergejo.” tik vie
Katre žinojo,
nas ievas niekuomet nepastebi. neapkentė mergų ir bogu.. Jis
Jis toks szvrlnus, toks undo likėjo, jog žuv is nustoja kibu
I
nūs. Ir negalima dasiproteti ar si, jeigu moteris pakrantėje
jis pastebėjo, ar vis tebemano, pasirodo ir su insitikinimu sa
kad asz maža... Bet užtat “asi kydavo: ‘“‘ 7žuvis nemėgsta nelas” — matematikas... Tikras szvarumoI”4 ... Katrei tai buvo
gyvulys tas matematikas... Pa juokinga, ir kad paerzinti seni
sakoja, ka,d jis tturi
uri auksini ji atsisėdo szalia jo ir sznibžd ant i burnoje...
t > sztai Nina domis paklausė:
ne kiek, nesisarmatija kad pas
— Jums butu ne proszali iszja irgi iszaugo... Net ty czia ap simaudyti, Nazare.’
tempia, kad butu labiau pasteNazaras suprunkszte:
biama....
— Ar asz mažas ar ka ?
— Ak, toji Ninka!... Reikia
Suprunkszte ir dėde:
tik pasiklausyti kaip jinai kai
Katre, Katriuk, eitum tu
iszsikur nors isz ežia...
ba su vvrais!..
Sodne buvo szilta, linksma ir maudyk., ('zia negalima kalbė
ramu. Obeliu žiedai jau buvo ti...
— Bet kur man maudvtis,
nubyrėjo, saulėje matėsi georginai ir rožes ir ly g užkimusi jeigu jus prie maudykles stovi
k minuose kukavo gegute...
te.’...
Katre pasislėpė palapinėje,
- .Dieve mano, ar vietos ma
kuri buvo apaugusi vvnuoge- žai ? Na, ant ano kranto... Pa
mis, ir koki szimtaji karta skaj imk valtele ir perplauk...
te Esipovo laiszka.
Bet dede neužbai gr* e ir paleli“Asz Jus iki toki“ lapsnio ke meszkerkoti.
myliu, jog negaliu tai net žo
Kas tai didelis ir stiprus etm
džiais iszsireikszti. ’ ’
traukti meszkere. Užvirė vanJis szaunus, labai szaiiniis ir duo, meszkerkotis in kampa
baisiai drąsus.. Kokiu tik szpo- sulinko ir apie puse jo iii van
8U jis su mokytojais neprikre- deni pasinėrė. Bet staiga kažczia!... Ir Katrei prisiminė juo- kas suskambėjo ir meszkerkokinga istorija, Lotvnu kalbos tis smarkiai paszoko auksztyn.
czechas klausinė
— Paspruko!... Nutruko!...
mokytojas
Dede pažvelgi* in Katre, kajP
jo mokiniu, kurie ju gyveno
kartu su tėvais, o kuriejie. žiuibna in žndcika. O Nazaras
Baisiai darkyta rusu kalba Cze rei k szi n ingai pastebėjo:
4 4
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ch aa kftlbejo:
- Teip, žuvis nemėgsta ne— Su kuo jus gyvenate. Ka- sz va rūmo.
Moteviszkaja lyti

negerbi*..
.lai atrodo, kud virszuje ply- .
✓
Katre garsiai nusikvatojo ir szo bomba, kad in vyko kas tai
/
4b
/
Lt
t
inszokusi in valtele ome irtis. nopoprastas,
nepataisomas,
M
/
/
*—Stebėtina, kokie kvailiai szlvksztus...
✓
/.f h
I. •
tie žuvėjai!... Net deda Sasza:
Kilt re nematė,
Katre
neinate, kaip isz na
7
universisteta baigė, o visgi tiki mu iszejo maluninike, kaip pas
’✓
tuo, kad žuvis nemėgsta ne- kui ja iszdulino tėvas ir pasis
/
szvaruma... Kaip gerai, kad tė lėpęs in krūmus pažiurėjo in
/
/
Z
vukas negali pakęsti to kvailo dukteri....
✓
/
>4
/
meszkeriojimo!..
Paknopstomis ir užsikabin
✓
Upe buvo rami. Vanduo — dama už krumu, Katre bego
z
kaip veidrodis
Prie krantu namo, kaip striela...
plaukiojo i r savi ligai nardesi
.Jos krutinę spaude verks
TARADAIKA
ant •vV ’s: g; 'a m vandeni,
44 44M4 III, o noU'“ įj mas... Norėjo verkti, norėjo de
dega in dangų,
Ant valteles juoti nuo •legiimuezios. neptinut upe
gintarines
spalvos keneziamos gėdos, kuri karsz Nekurie sako Imk Szenadori,
baumžirgis, o pro szali kažko ta vilnimi buvo ja visa užplu- Negali pasigiart kad ir nori.
kiais savo reikalais praūžė sa dusi.
Bet ten už pinigą visko gausi
mane... Sztai iszszoko isz vau
— Ak, kad nusiskandinti... Arba isz kitur parsitrauksi.
dens didelis karpis ir kaip lo Ak, kad nebegyventi, daugiau
Daugelis nuo munszainv''
peta sudavė uodega in vanile nebegy venti... Kam dabar beproto neteko,
ui...
i gyventi
() nek u rie j r a pja k<>.
— A kaip gerai irtis upe...
Už deszimtivs minueziti Kat
♦
*
♦
A k, kaip gerai!..
re jau buvo namie.
Kas su toms Springfildes
Katre e me smarkiai dirbt i
Nieko nemanydama, nieko
merginom daro-'i,
irklais, ir valtele bego pirmyn. nematydama, ji inbego in savo
Jog nuo vaikinu kralo-i.
Ant ano kranto nuogas kai kambari, užrakino duris ir
Liepe angelskai mokyti^.
mietis maude arkli. Sudžiūvęs, Merkdama puolė iii lova, pa
Tada galės prie ju gretylis.
geltono kūno kaimietis sėdėjo slėpdama galva in paduszka.
ant arklio ir plikomis kojomis Deszimcziai miiiuczin praėjus Da paliepė ir ežiu kramt v t i.
Žaliom scilėm spjaudy t i.
musze jo szonns. Szlapias ark prie užrakintu duru tyliai pri
Tada tik Lietuvius mylės,
ly s visas žibėjo saulėje.
ėjo tėvas. Puosznus, jaunas,
Ir kalbelis >u juom galės.
— Na, arkliuk,
I >ar gražus, jis stovėjo nusiminęs
Vaikinai kitokio> rodos ne
karta!... Kaip gerai, kad tėvu I ir jo veidas reiszke fizini skau
turi.
kas nupirko szia sodyba... džia sma...
Jeigu mano paeziuol i- ant
viskas stebet i na i gerai!.. Visai
— \ erkia.. Kaip negerai isz
uugarkos žiuri.
kaip kaimas...
Tai vyreli isz lokiu merginu
Ir Katre vėl pradėjo svajoti. ėjo... Ak, kaip szlykszcziai i>z
ėjo...
juokėsi.
asz jam pasakysiu
— Ka
Kelis kartus jis net papurtė Ir prir ungarkaieziu gretinasi.
>H
“trip” ar” “......
ne”.’ Ir kada jis
Su joms apsipaeziuoje.
ateis, sziandieii, rytoj? Bet bu:s runka, tarsi but u ja rankomis.
(t rąžei ir meiluje gyviloje.
staeziog nepakeiicziama su ju<11 privvres...
— Kaip
verk iii. va rgsze...
susitikti... Jeigu jis užsimanys
*
*
Asz i liže i
biieziuoti
Ak.
Ak, kaip man gi* Ak, kaip negerai...
Jeigu norite ^orkes mat y t i,
ra i! Atsigulti in valtele ir už džinu jos jamiysti ,įos juk ma
migti kaip vygeje ir tegul vau no, kad levai aukszeziau to. Turite iii l’rooklina nusiduoti.
Pamaly >ite kaip tenai- spin
kad su tėvais to nepasitaiko...
dilo nesza mane toli—toli!...
I r kas dabar darv t i — ineit i
telei szoka.
— O sztai tėvukas aname
;
Ne, lik ne O I M > k n i pel i u teip kaip m o Į< a.
Įe- pas ja, pasibelst i ?
krante.. Ka jis ten daro .*’
tai. dar blogiau Ims... Ak, kaij )
Isz p ra d žiu kai| i sustoja
vuk... - ne. negirdi...
< la i r< »si,
Antrame krante terp medžiu negerai, kaip negerai!...
Kožnas is/sižiojas rodos pra
<) už duru vis girdėjosi dide
tėvo figūra...
ryt ka taikstosi,
- K ui jis eina — in malū jaut is verksnia^.
— Galva 111
Pradeda alkūnes kilnoti.
paduszka inną .’ Gal i r man in maitina irt is
— ten teip gerai maudytis?... gniaube... \’argsze mergaite... 'I'eip kaip varna rengėsi lėkti.
Ir leidžesi -u dideliu szturmu.
Nuo tolo Katre seko tęva ir Bet kas dabar daryt i
'Povas priglaudę prie duru
Su aromo jauezio miklumu.
gėrėjosi jo dar jauna ir gražia
ausi ir stovėjo nubalęs, nusinii- Kaip arklei aleinvezio vežioja,
figūra...
nes, prislėgtas... Jam rodėsi,
Merginom ant pirszt u min
Koks mano tėvas dar jau- kad pro verksmus Katre kažka
džioja.
nas! Jau senis — 42 metu, bet kalbėjo, ir jis stengėsi tuos žo
Ne dyvai, tai praktikas alsi
tik biski tepražiles
<> koks džius nugirst
i... Ir nugirdo...
nugirsti...
buvineja,
gražus!... () asz ar iii ji panaszi Verkszlvndanui, kaip kūdikis,
Turi miklintis per diena
ar in mama .’ Žmones sako in Katre murmėjo:
nusisedeja.
ji... Bet kas daryti su Esipovu ?
— I r t ei p pasielgė geriausias
Geriau, kad knyga in ranka
Nejaugi tai galima jam in akis isz žmonių!...
paimt u,
pasakyti? Ne, ne, jokiu bildu...
Ka naudingo perskaitytu.
Geriau asz jam paraszysiu...
Tokiosia guogesia negerai.
Bet kaip ‘Gerbiamas Tamsta,’
$1,000 TIK U2 60c.
Vieni tusztumai ir pelenai,
I k
gerbiamasai ”.’ Ne. toil
ar
Skaityt, ra>zy t ir rokuot i
raszyti negalima... ‘Gerbiamas
Atsiun.sk mums 60c ir gausi muau
nemoki,
Tamsta ’ butu labai kvaila... stebuklingu žolių vertes tukstanezio
Vos kojas paveiki o džiaza
doleriu.
Ka
tas
tūkstantis
doleriu
“Gerbiamasai ” visgi geriau.
szoki,
žmogui reiszkia, jeigu jis yra apim
nors irgi labai kvaila... Sztai tas kokios nors ligos bei viduriu su
Isz to duonos nevalgysi,
Ninka — ta savo junkeriui tie gedimo? Toks žmogus yra susirau
iszmok veluk koki amata,
siai raszo: “Mano mielas ka kęs, nelinksmas ir invairiu nesmagu
tai geriau turėsi.
mu
apimtas.
Jeigu
tokiam
žmogui
ir
iliuk ”... Ak, ta Ninka!...
<) los mergieos ka ant szokiu
Ir Katre prisiminė, kaip ji auksini kaina parodytum, tai jam ma
in urvas valkiojesi,
lonesne butu sveikata, negu tas auk
su Nina sėdėjo kavinėje, gere so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs
I-z tokios motin džiaugsmo
kakao su py ragaieziais ir prie apimtu kokiu nors nesmagumu, tai
neturėsi;
kaimyninio staliuko pamate greit reikalauk musu vaistžoliu, ku
Ba jeigu nuolatos szoks,
rios
jums
sugražins
sveikata.
stebėtinai gražu kokiu penkių
Vaistžoles yra nuo sekaneziu ligų: 'Tai ir dorybes rubeži persz.oks.
metu vaika.
viduriu užkietėjimo, skilvio nemali- Tada motyn su dukra dejuosi,
— Nina, tu mėgsti berniu mo, nenoro valgyt, strėnų ir peęziu Sarmata nuo žmonių turėsi,
kus?
skaudėjimo,
patrūkimo,
dusulio Tegul tavo dukra namie sėdi,
Teip, bet ne tokius...
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po
Dirba viską — nesigėdi
nesigėdi,
krutinę,
reumatizmo,
plauku
slinki

O kokius ?
Užsiima siuviniu
mo,
pleiskanų,
szlapinimosi
lovoj,
Ir
Metu asztuonilikos....
Valgio virimu.
kitu ligų. Atsiunsk 60c, tai gausi
Ak, ta Ninka! Tikras baisu- vaistžoliu nuo bile vienos virszuj pa
Ir skalbimu.
f
mas!...
minėtos ligos.
Eegul blakes isz lovų iszvaiko,
Išžioto valtele slinko prie
Jeigu kenti nervu suirimą, galvos
Su bambileis naktimis ne
malūno. Karta valtele buvo skausmus, užima ausyse, nuomarą,
sivaiko,
szirdies
liga,
tai
atsiunsk
86c
ir
gausi
inkliuvusi in krūmus, bet Kat
O tada bus gera gaspadine
musu gausius vaistus, taip vadinamus
re patyrusia ranka paliuosavo “Nervu Preparatas.“ Nervu liga yra
Ne bus naktine bambiline.
j»labai blogas dalykas, bet musu Ner
Apie penkiolika mill ueziu vu Preparatas užbėga tai ligai kelia
♦
♦
»
prisiėjo irtis ir kuomet ant ga ir suteikia žmogui ramuma.
Kiek milijonu krepszije tu
Atsiunsk
10c,
tai
gausi
visokiu
mu

lo, valtele priplaukė maitina,
rėjau,
su žolių ir knygų kataloga. Reikalin
Katre pajuto nuovargi visame gi musu žolių pardavinėtojai visuose
Visas jum sudėjau,
kūne...
miestuose.
l)a vienas pilnas stovi,
— Eiti gal pas mainu inke
M. ZUKAITIS
Bet man davinet nesinori
4S1
Hudson
Ave.,
Rochester,
N.
Y.
pieno papraszyti? Puiki boba
Noriu vakacije pasiimti,
ta malūnininko... Stebėtinai
Ant r*< >•calo svieto iszrunyti,
graži, puikaus kūno sudėjimo
Idant nervas apmalszyt,
r
— visai nepanaszi in kaimiete.
Nuo visokiu marnaseziu al
Visi kainiiecziai sako, kad ji
si k ratvt.
Kokie asilai tie
nai ragana...
LdetuvUikM Graborlna
ANT PARDAVIMO
kaimiecziai...
Katro pažvelgė
pro langa MILL * PATTERSON STS
Nauji namai Frackville, Pa.
mažo viesaus namuko ir tyliai
81. OLAIR, PA.
‘J
Preke $4,600 ant lengvu iszmopasibaidė... Bet kas tai? Dievo
mano, kas ten dedasi? Ant tė Įiabąliamuoja ir laidoj* miraafus keseziu. Teįpgi lotai minėtam
ant VUokta
VUokia kapiniu. Pagrabųs,
Pagrabųs.partiopargnvo keliu sėdėjo mahminke ir aaia nuo papraMsiautiu iki jprakiš mieste. Apie daugiaus dasižL
juodu bueziavosi... aistriai, il nUuiiu. Paxfpindo automobiliu*
lua de) nokite ant adreso.
V. Uninskas
laidotuvių, yn^Įu, krikutyMu it
gai be paliovos buc^iaVosi....
601 W. Mahanoy Avq.
K.atr<‘ suriko, uždengi* ran kiUa^t pa»|yaMp«imami.
(t.f.)
Mahanoy City, ga,
komis veidą ir pasileido be^ti. W»U T«UIuuM. 1374 M.
- VW*»-
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ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU.
h’ugp. b
Brooklyn, N. Y.
d. t urejo but i teismus < Inos Szi
moliuniiitcs (Paežys \ c| liepa
rodė), bet ji pasiskundė 11CI H
riet i advokato ir net iirml i hz
Juda teisėjus
ko pasmndyti.
jai davė advokatu ir bylos na
griuejiimi atidėjo anl Rugp. Is
d.
—» A nt Rugp. II in Brook
lyną szaukiamas \ argon in i n k n
seimas. Seniau v argoniniiikai
turėjo stipria organizaeija. bet
karo laiku ji sugriuvo. Seimas
bus buvusioje Pel kau -vd ai

Mahanoy City bus kožna Utarninka, 30 E. Centre St. ant
antro floro. nuo 9 vai.
ryte iki 8 vai. vakare.

o
‘""%

»
Hi:

Kreipkitės pas Dr. Hodgens

Bllsll \V ie|<

Silpni, Serganti Vyrai ir
Motcres.
į

Neserganti bet vis gi ka tik
pajiege dirbti. Nelaukite.
Mlpni, ricrvm.t i arba
tunte kk.u I41 a įiep.iįlai ) I ite klaitio^ kaip ki’i pa<!ai(‘, utcikile dabar
ir ? lapt i l v a t ai «ic tai pa-ii.albcMine.
Laukti \ ra pa\

Jitfai.

PILVO™ pa<lcj imas,

aptrauktas

lie-

zu \ is. s u u k u ma* i r ne-niagunias po
valgiui, plakv mas szirdie.s ir kiti pilvo
a g u mat g t p 11

11 p

pa ■ z al i 111 i.

KRAUJO, NERVU
pailcj I IIIU'’ “

VlMlO'C

RU MATIZMAS

IR ODOS—ligos
“Vtl'HH!,

terpii

tfpmini.

du kataro, <luII. ne "iii, 1)1 > >! 1 a 111 >, u z i n.ai galvoje, pilvo,
ink V;, pU^h-, k u ;><*n u, toipgi lum-

di

| i gi t; d HI i l

-kaityti pu-ia u In-tux i -/k
ten lanko-i v i-i ketini iiiii'ii
vi'-los lietuviu < la k t a ru i; \ ;i
liukas. M i-, v ieziu -. Paidmii' n
Žukauską-.
Teip-gi y ra pora ii 11 < ■ i ■ i \ i - /.
k u .-įaugi u.
V.

Chicago. -

Specialistą.

Philadelphia

lieje.

Povilas Laki;:i, 27H l’Tmit
| la buzkfje
st„ nors iszbnvo ka
sZe.sZ.lll> llieiię.-ill.Zl.‘!oiio>
už
niiiszima ir v a rv ma b vai k u
a nt ga t ves. bet lie| ta- i mok i 'i* ■.
kad teip elgtis liepa* i‘H U. \<pa reje namo, pri-igeie, ir ve!
vaike paezia su vaikai
ai'. \ ienakuriu yra kufliki'-.-1’olmmmia-.
tai iižmatrs. >zoko ji a re-zl m •
t i. bet tas, paėmė- dimnim p*‘i
Ii, norėjo pasiprieszint i. bei g u
vo buože in ga I va i r t n re ji >
žinoti i n Long I - la n< i Ii?“ Ubll
ti.

r

pa ’tkiniJKai

A z

bar' ’ ai

! eurit i
Da»>« ‘ast'r vyrams vr uosc pa-

lap

tie.l: m tm i*.

U”*

Gydymą kuri ant pahai-

z k o ! t'.

RODĄ SUTEIKIA DYKAI.
Kožna Sereda, Ketvertą ir Petnyczia
galima matyti daktara Pottsvillet nuo

Koroneri- Wolff 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.

paskelbė, kad Birželi n

I .ie

i )

po lliclie-i llose > Z K H 11 ♦' i I' •. • ' I t ‘
prigėrė 112 Ž111 < ► 111 ■ -. |! i I;h |pe 2-|
vai kai.
I ’ernu i tuo puezi u la bI\ ' 1 I ‘/< | (
prigėrė o7 zmoiie-.
I’ i;i l r-zule I >a
»;iiraezi
;i<-zin
mi ■ i > .
gyvenanti prie bbli.) S. S.ixxxci
.\ \ e. apie piisuiit ru inei n .1 t _i;i !
u la
liko sunkiai sllžeisl U.
prie 4!» ir Kedzif g;il \iu n u I
;at vekari
“ užvažiavo 1 ra n k i
g<..
uis.
Beįeito ant radiciii t > I \ t e JI
važiavo in darba ‘Is g t. ga t ve
( I ideI i s
ka riu. Bevažiuojant
t rokas smoge in igutvekan ir
p-ia Daracziunieiie■ part l enke
ant grindų.
grindu. Reiszkia. vi-uskaiismus, kuriuos teko pergy
venti pusant i u met u atgal, vėl
atnaujino!
Pagal sviekat ns bjuro
m i re 21 s
raparta, tai czionai
žmonių nuo munszainvs in lai
ka dvieju metu (>2S raudasi pa
miszeliu ligonbutesia o 12624
Ii kos aresztavoti.
— Czionais sudege Harris
Bros. Lumber (’o. t gnis pada
re bledes ant $1,500.000. prasi
dėjo nuo eksplozijos 1600 galo
nu kubilo gazlino.

Pavogta Per Gyvo
lavoro Kupczius.
17

•

Antras floras Bauium name-

I S. CENTRE ST. POTTSVILLE, PA

Aūk^o'aūūFAlūi^

I» ei k.d.i iiju hip a i r ridu ir agenezi u del | »u l du \ 111 e i m o Deksii iO
N u 11J11 G \ ( 1 uoliu. Agentai už:
iki $|(Hi per sandirbu nu o $7.11
vaite,
K la u •'kite platesniu
iiiformacijn. Adresai likite:

DEKSNIS OINTMENT CO.
518 Main St. Hartford, Conn.

GEO. J. BARTASZIUS
Lietuviszka Užeigos Vieta
Arba Kotelis.
Pinigu ir Laivakorcziu Siun
timo in Lietuva Agentas.

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

Teleponas: Waker 4335

Ant. J. Sakalauskas
EIETUVISZKAS GRABORIUK
IK BAL3AMUOTOJA3

Laidoja kunus Numiraliu paffal
jausta mada.

PlgĮ

preke. Telptf
automobiliui
automobilius
vtaokleaM

pristato
reikalams.

Parduoda visokias paminklas, dlde*
liūs ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tai
kreipkitės pas mane, nes ass gailu ju
mis pigiau geriam parduoti negu kiti,
333.331 W. Ceatre Si., Mokate, Clip

W. TRASKAUSKA0
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS
GRABOR1US MAHANOY CITY
IF4
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Laidoja kunus numirėliu. PareandO
automobilius del laidotuvių krikaitiniu, vėsėtij u, pasivažinėjimo ir
<20 W Cantr* St. llahaaoy Cite. Pa.

Mrs. \’irginia Cookson, likos
pavogta per kupczius kurie
pristatinėja motcres ir mergi
nas in paleistuviu urvas Mek
sike, ir buvo priversta prie to
jo baisaips gyvenimo per kelis
menesius, pakol jai nepasiseko
isz ten iszbegt su pagialba vie
no Amerikieczio. Panasziu bū
du datig merginu <lingsta Ame-

rike, apie kurias niekas nežino.

Uetuviakkaa

Graboriat

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėliui pagal
naujausia mada ir mokai*.
Turiu pagalbininke moterį*.

t

i

.Priainamoa prekes.

116 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.
’ii M

Teleponaa No; 149
T

T
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11-TOJI LIETUVIU DIENA Jeigu Kitiems Gerai Padarysi

ŽINIOS VIETINES.

Isz Shenandoah, Pa.

Redakcijos ofisas bus
iždarvtas Subatoje per visa
diena.
-- Subatoje
szvente
In
Dangų Žengimas Szv. P. Mari
jos arba Žoline.
— Ajrisziu nauja parapine
mokykla bus paszventyta asz
tuntą Septemberio. Biskupas
Crane paszventins.
— Pavieto kamisoriai keti
na priversti visas moteres
idant mokėtu taksas, o katra
nemokės sodys visas in kalėji
mą. Sako kad tai ne jokis
džiokas“ tik tikra teisybe.
Steito inžinieriai jeszko
geresnio kelio• vedanezio isz
Ashlando iii Centralije
*
idant
praszalint statu kaina kuris
yra vienas isz pavojingiausiu
szioi aplinkinėje del automobi
list u. Badai dirbs tiesesni kelia
kuris sutrumpins kelioue in
Shamokus ant trijų myliu.
— Nežinomi vagy s apiple
sze Royal Pool ruimi ant W.
Centre ulyezios, paimdami pi
nigais ir brangenybėms verties
300 doleriu. Manoma, kad pul
ruiminei sveczei ta
taji
ji darbeli
atliko.
Panedelije kun. Czi‘sna
suriszo mazgu moterystes Joną
Burczioni su pana Marijona
Kersevieziute. Svodba atsibu
vo pas nuotakos tėvus ant W.
Maple ulvezios.
parapine
Lietuviszka
mokykla atsidarys S Septem
bėrio kurioje mokys Szv. Frau
ciszkaus minyszkos isz Pitts
burgo. Parapi.ie pirko tuszczia
lota prie mokyklos ant kurio
statvs
narna del minvszku.
*
•
Prabaszczins Czesna energisz
kai pasidarbavo idant parga
benti minyszkas del mokinimo
vaiku lietuviszkos kalbos ir t i
kejimo kas buvo labai pagei
dalijama del musu ateinanezios
gent kartės.
— Subatoje pribus aiitomo
bileis isz Filadelfijos in Liuk
są id komitetas kuris apgarsys
svietinia iszkihnia kuri atsibus
Filadelfijoi 1026 mete.
Po pedei burmistr ti ho
’clije tiek buvo sveeziu, jog lie
\ liejo daugiau priimti ant
ik vynes.
Kiti užsimokeja
L tusmes už pasiifvrima likos
uvesti namo o kiti pergulėjo
t nt grindų.
- Ashlando ligonlnites glo
bėjai pranesza visiems, jog
vaikai žemiau 12 metu nebus
inleisti su tėvais atlankyti Ii
genius. Jokis sveezias ne bus
inicialas jeigu ne turės paso
nuo savo daktaro, globėju ar
dažiuretojaus. Kožna atsilan
kanti ypata turės turėti paša.
. — Gerb. K u n. A. Szmulksztys, Lietuvos Seimo Atstovą S,
Krikszczionu Demokratu par
t i jos Pirmininkas, tik ka atvy
kęs isz Lietuvos, sakys prakalba apie naujausius inv vkius
Lietuvoje ir pasak OS apie Lietuvos politika, Prakalba bus
graži ir žingeidi, nes kun. A.
Szmulksztvs yra geras kalbe
loja s. Prakalbos ims Subatoj
Lakeside parke, per Lietuviu
Diena 2 vai. po pietų, priesz
choru koncertus, toje v i (4 oje
kur chorai dainuos. .

— Jonas Balcziunas nukri
to nuo siubynes Lakewood par
ke susižeisdamas gana skaudžei.
Jonas Szerkauckas likos
sužeistas Ellengowen kasyk lo
sią per szmota anglies kuris
nukrito nuo virszaus. G vvdosi
namie.
Dvi mergaites RTita Ed
monds 14 metu ir Mare Shistle
16 metu, inszoko in automobi
liu ant paraginimo Julio Barovskio ir Alberto Kadany, ku
rie nuvožė mergaites in Home
town. Kada sportelei nenorėjo
gryžti adgal, mergaites iszszosį! s i že i s< 1 a mos s k a 11 d že i.
ko,
Bambilistai likos aresztavoti
už suvedžiojimą mergaieziu ir
pa vogimą automobiliaus nuo
Juozo Žilinsko 28 S. Emerick
uli., kuri pagadino.

i 4

Jonas Kai’iMiviczius, 24
m<du isz Heights, likos sužeis
tas in koja Packer No. 5 kasyklosia. Gydosi Ashlando ligonbutije. Ta paezia diena likos
suspaustas tarp karuku Stasis
Saukus, 37 metu, 103 N. Union
uli., Locust Mountain kasyklosia ir iszvežtas in Ashlando ligonbut i.

— Gubernatorius Pincbot
atlankys musu miestą Ltarnin
k e tiksle peržiuri'jimo naujos
ligonbutes Apvažiuoju jisai po
visa va 1st i tame tiksle idant
žinoti kiek reikės paskirti pi
nigu ant užlaikymo valstiniu
ligonbuczi u.

Cleveland, Ohio. — Liepos 2
d. ties namais galvojo tapo tro
ku mirtinai sužeistas V. Giligodo sūnus Fabijonas, 6 metu
amžiaus. Liepos 31 d. jis mirė,
J is buvo vienai inis ju sūnelis;
tėvai paliko < lid<4ianie nuliu
dime. Laidotuves buvo gražios
buvo keletas geliu vainiku, nuo
tėvu ir nuo kitu, Jono Szerau
kos, A. Szimkuno, S. Zaborskio, ir nuo kitu.
Lai buna jam lengva szios
szalies žemele.

kurie turi

Iii <4■4'11
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Prasidės Szv. Misziomis ir
pamokslu 11 vai. priesz piet.
Suma laikys Kun. A. Ba k li
nas. Pamokslu sakys Kun. T.
Žilinskas. Antra vai. po pietų,
girioje, bus penkių choru Kon
certas.
Pramogos invairiu invairiausius. V'isas dienos pelnas bus
pasiunstas in Lietuva Vilniui
vaduot i.
Lietuvi, atmink Vilnių ir vyk
per Žolines in Lakeside Parka.
Presus Komisija.

Specialiszki ekskursini treinai
ant Readingo geležinkelio ap
leis Shenandoah 8 valanda isz
ryto, o grįžtant apleis Lakoside 9 valanda vakare in Ma
hanoy City, St. Nicholas, Gilbertona, Mahanoy Plane, Lost
(.’reek, Shalt ir Shenandoa.
Extra ekskursini treinai in
Lakeside, apleis Mahanoy City
8:36, 8:55, 11, 1, 3:25 ir 6:20.
Grįžtant apleis Lakeside in
M a ha no v Cit v 4:45, 9, 7:45 ir
9:55. Pasažieriai isz T’ama<pia
gales grižt namon ant treino
kuris apleis Lakeside 9 valan
da vakare.

PARSIDUODA FARMA.
Farma 54 a keri u žemos, su
gyvuleis ir maszinoms. Apie
puse mylės nuo Ringtown sta
cijos. Apie 4 mylės in Shenandoah, ant kelio einant in Mt.
Carmel, Centralia J Ashland ir
Shamokin.
(67
Albert Seltzer
Ringtown, Pa.

Reading
. Lines ✓

SUDE.
Sudžia: — Ant tuszezio tu
užsigini, kad tavo pati liūdina
priesz ta ve!...
Kaltininkas: — Kaip jiji ga
li liudint, kad draugia su manim vogė 1!....

803 E. Pine SI.

Lehigh Valley
Railroad

ei n r_ ?

“Vilnius.“

Joseph Jenkins

gimines Bostone,

na

Iszoiles vienuoliktoji, bus
Lakeside, Pa., Schuylkill countv,
15 Rugpiuczio 1025 m. (per
•J
žolines) su obalsiu:

»)

galėtu pasinaudoti isz tos pi
EKSKURCIJA IN
i i
trugios keliones ir pamatyti
puti svieto.“
NEW YORKA
— p. Violeta Mockaicziute NEDELIOJ 16 AUGUSTO
nuo 38 S. Main St. kuri pabai
gė muzikaliszka mokslą Leaf- $4.00 in ten ir adgal
son-Hille Konservatorijoi, Phi- Apleis Mahanoy City 4:40 ryte.
ladelphijojc, pradedant nuo 1 Grįžtant apleis Jersey City nuo
dienos Septemberio duos lekci Exchange PI. Stacijos 8:35 vakare.
Eastern Standard Time.
jas del norineziu iszmokti grajyt ant skripkos. p. Mockai
cziute mokys studentus pagal
Sevick
garsinga
metodą.
Kreipkitės ant adreso:
The Route of The Black Diamond
x c \

SUBATOJ 15 AUGUSTU

Peoria, Ill.
Rngpiucz.io
sky re su sziuom
diena, persi
persiskyrė
svietu Marijona Skucziene, po
ilgai ligai deszimts menesiu,
mirdama Szv. Franciszkaus Ii
gonbutije. Velione turėjo apie
38 nudils kurios vyras jaja pa
mėtė szeszi metai adgal ir ncžino kur jisai randasi; turėjo
du vaikus, viena i.y, ju pasiėmė
vyras iszvažinodamas. Paliko
10 metu dukrelia ir sunu 18
metu apie kuri nieko nežinojo
ANT CHIEF BURGESS
kur jisai randasi, du pusbro
Balsuokite už
lius, teta ir du dėdės ezionais
Amerika. Velione gyveno var
gingai, bet buvo dievobaimin
Republikonas
ga motore ir mylinti per visus. Praszo juso balso in intekmes
Per rūpesti geru žmonių likos
grąžei palaidota su bažnvtinems apeigomis ant Szv. Juo- A/wvvvvvvvvvvxrkA/vvv\riz
zapo kapiniu.

— Isz Tamakves iszeis ekskursije Augusto 17 ir 31 ant
PARSIDUODA.
New Jersey Central geležinke
lio in New Yorka, o isz ten lai
Naminei daigtai arba fornivu in Bostoną per penkes die- eziai, viskas geram padėjimo.
na«, o kasztuos tiktai $47 >2, Kas pirks gales pa randavo t i lį
tas užmoka už visus kasztus st n has del gyvenimo.
(67
keliones su hoteliu ir 1.1. Patai
Mrs. A. Gentautiene

pinorno szia žinelia idant tieje,

BUS LAKE SIDE PARKE

$4.00
in ATLANTIC CITY arba

$3.50
in WILLOW GROVE
Nedeliomis 16 ir 30 Augusto
Speciali*

Treina*

Subato*

Naktį

Isz

Isz ryto
Shamokin ............
... 1:30
Mt. Carmel..........
... 1:30
Ashland ................
. . . 2:21
Girardville..........
... 2:28
Shenandoah ........
... 2:00
... 2:49
Mahanoy City . . .
Tamabua ............................ 3:16
Pribus in Philadelphia .... 6:00
Tiekietas isz Mahanoy City ir
Tamaqua in Atlantic City $3.75,
in Willow Grovo Parka $3.25.
GRĮŽTANT—Specialiszkas treinas apleis Philadelphia 7:15 vaka
ro Standard Tuno o 8:15 vakare
Daylight Time.

16-Dienines Pamatines Ekskucijos 20 Augusto ir 3 Sop
iem bėrio. Pasiklauskite ant
Roadingo R. R. Stacijų.
Ant Ron-dinirn

Onln^nlrnHrt

Dalybaus patogumo konteste.

Padėkos už tai Neaplaikysi!
Teisybe pasakius, nebuvo
visam mieste mylimesnio žmo
gaus, kaip ponas Smageviczius. Teisingas, milaszirdingas, ne szlyksztus, visados bu
vo linksmo budo, todėl visu
szinlys prie jo lipo kaip mu
ses prie midaus.
O būdamas teisingas miesto
rodininkas eme pinigus nuo ko
galėjo, bet už daug nelupo,
kaip tai kiti dare; nuo vargszu
visai ne eme, tiktai suszelpdavo, bet duodavo slapta. Mokesczius niekados nedidino, bot
tik numažydavo. Jeigu savi
ninkai namu norėdavo pakelti
randas, tai jisai inkalbedavo
jiems kad tai nekrikszczioniszkas darbas, apiplcszimas savo
artymo.
Tame mieste mirė ponas Jo
nas Skupaitis, dede Smagevicziaus, bevaikis naszlys, ku
rio visas turtas teko jojo seserunui, kaipo vienatiniam giminaieziui. Ponas Smageviczius
mažai kada užsidėdavo su sa
vo dede už gyvasties. Kada ji
sai buvo gyvas, labai retai pas
ji atsilankydavo, o daugiausia
tiktai tada kada turėjo koki
svarbu reikalo. Reikia žinoti,
kad Skupaitis buvo labai kie
tas sodietis: elgėsi kanuobjau
riausia, beszirdingas del varg
szu, o d<4 savo randauninku
neturėjo jokios mielaszird vs
tos.
Velionis toipgi paliko dideli
murini narna, poteisvboi uola
bai puiku, buvo didelis ir gerai
užlaikomas. Ji randavojo žmo
nis vidutinio stono — viso apie
dvyhdca szeimvnu.
szeimynu. Apaczioi
turėjo kelis ruonius dažiureto
jas arba namu sargas.
Naujas locnininkas aplaiky
to turto ir namo, paskyrė pir
miausia puse to viso ant labda
ringu reikalui, idant patoisyti
padarytas skriaudas, kurias
velionis už gyvasties padare,
po tam pradėjo poržiureti kon
traktus, kurie buvo padaryti
su loenininku namo. Baisiu
pyko ant velionio dėdės, kuris
ta meta buvo pakelius savo
randauninkams randa ir visokeis buliais juos nuskriaudavo.
— Dabar bus kitaip, naro
(lysiu žinonims, jog ant svieto
da randasi milaszirdingu ir geraszirdžiu žmonių.
Kada apie tai galvojo, inejo
in kambari namo sargas, idant
pasikalbėt su nauju ponu ir
priimti nuo jojo naujus prisa
kymus.
-— Gerai kad atėjai, turiu
pas tave reikalu. Pasakvk višiems randauninkams, jog nuo
pirmo, visiems randauninkams
bus randa sumažinta ant puse
kiek mokėdavo.
— Gal ponas norėjai pasa
kyti kad randa bus pakelta, —
tarė dažiuretojas su nusistebe j imu.
— Sakiau kad sumažinu
randa, ar supranti ?
— Del Dievo szvento! Tai
negirdėtas daigtas, jog jeigu—
Negalėjo užbaigti savo kalba,
kada ponas Smag’cviczius ja
pertrauke, o dabar su staigu
mu paszaukc:
— Mano brangus sarge, asz
esmių tokio budo žmogus, jog
ka karta pasakiau, teip turi
būti ir gana. Padaryk tuojans
kaip tai liepiu, asz vėliau apie
tai pranesziu randauninkams
per raszta.
Nusistebėjas sargas iszejo

traukt už daug namines, ir ne
žino ka kalba. Ant rytojaus in
ti kejo, kada nuėjo pas k ozu a
randauninka
ir apsakė buk
naujas ponas numažino randa
pusiau ir nežino kas isz to gali
pasidaryt.
Visus randauninkus apėmė
kokia tai baime ir nerymastis,
prijausdami kokia tai prisiartinante nelaime. Viso namo gy
ventojai nusprendė, ,l<’g cze
kas nepaprasto atsitiko.
.Jau cze kas negerai! —
kalbėjo visi, cze kas nepapras
to. Vienas in kita kalbėjo:
— Pažiūrėsite
kaimynai,
jog namas neužilgo ejs su du
rnais. Gal neužilgo sudegs ir
isz to pasinaudos gerai saviįlinkas!
Tai
ne! — atsi Ii epe ki
Tai ne!
tas, — asz jau nuo senei matau
jog namas nedrūtas ir gali su
griūti ir mus visus užmusz.
Gaspadoris apie tai nesirūpina
kad tik niekas isz jo neiszsikraustytu, todėl nužemino ran
da.
Ir tarnaites pridėjo savo,
buk nebaszninko dusze tranko
si naktimis, skambina lenciu
gaiš ir dejuoja, Kerszino a p
leidimu ir pasijeszkojimo sa u
kitos vietos, o lokiam užkeik
tam name ilginus negyvens.
Visi kalbėjo kitaip) ir kožn as
turėjo savo pri('žast(\
Ir kas
ant galo alsi!iko?
Kada ran
dalininku menesis pasibaigė,
iszsikrausto isz t ujui namu in
kitas vietas, norints t u rejo
daugiau mokėti raudos, o ant
galo ir pats d a žiu re to jus pade
kavojo už dinsta ir teipgi iszsik raust o.
Ponas Smageviczius vėliaus
dažinojo f)riežast(* del ko jojo
randauninkai i szsi krausto li
nusijuokęs tari':
.Jeigu kitiems gerai padarai, padėkos už tai neaplai
kai!
Kada nakcle randa konia
tris kartus tiek, kiek mokėjo
pirmutinei randauninkai, žmo
nis atsikraustė ir nerugojo.

Turtingas
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Miss Fern Jackson (sėdinti) \ ra i - z
raeiise, N. Y. o
Miss Adrienna Dare (stovinti) i>z L< A ngeles. ( a Ii forui jos,
kurios likos iszrinktos kaipo patogiausios merginos isz savo
valstija ir keliaus in At lantic (’ity, dalybauti patogumo kont(‘si)c, kuris tonais atsibuna kas mrta<.

Laimėjo 100,000 Doleriu be paliovos.
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ANT PARDAVIMO.

Du lotai mieste Palmerton,
Pa. 50 per 150 pėdu didumo,
ant geros ulvezios ir nebrangei
parsiduos. Kas nori gauti ge
ra kavalka žemes prie pat fab
riko. Kreipkitės ant adreso.
Geo. Eliuauskas
65)
Box 204,
New Philadelphia, Pa.
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Laura Could, l>t
| ‘T>i <k y r 11 motore milijonieriaus (iouldo,
ana diena losze i>z pinigu kaži rnyczioje Le Topu(4, Francijoi, padedama ant štai o pasku t inia tlcsziml > dolerine bu
maszka. Gilukis buvo su jaja, ue> in k(4cs valandas, be atsi
traukimo nuo stalo laimėjo szimla lukstaneziu doleriu.

Žmogus

Pavieszino

Puikei

Q

savo

Gimines.

t

I

Į

t

UUlUT

I*#*.1'1

!w>

k

Antras žmogus isz kaireses, kuris tupi pirmoje eileje paženklytas
kryželiu,
vrą
Charles Rodes isz Ft. Lauderdale, Floridos, kuris dasidirbo milijonus doleriu ir nežinojo
ka su jais daryti. Ant galo nutarė padaryti “gerus laikus“ did savo giminiu, kurie gyvena
po visas dalis Ameriko. Visiems nusiuntė tikintus in paskirta vieta isz kur visus paėmė ant
Apvožė visus po Meksika, Yellow
savo specialiszko trūkio — buvo ju isz viso 54 ypatos. Apveze
stone Parka, Grand Canyon ir kitas ženklyvas vietas. Po kelionei kožna apdovanojo po 50
doleriu. Rodes iszdave $40,000 ant pavieszinimo savo giminiu. Argi negeras užmanymas?
Kiek tai tureziu galėtu panaszei padaryti savo giminėms “grid taims kurie negali patys
to padaryti.

su baimia ant veido. Jojo mo
tore paterninus kad kas tokio
nepaprasto turėjo atsitikt su
ponu užklausė vyro:
— Kas atsitiko ?
— Jau gana. Baisybe! —
ir daugiau negalėjo isztarti.
— Ar isz tarnystes tave pa
leido? Ar turimo kraustintis?
— Ne, ne, mano szirdžiuk, PARSIDUODA 3 FARMOS.
kas kitas atsitiko. — Ar žinai,
musu naujas ponas sziadion Už tai kad noriu apleisti farstaigai iszejo isz proto!
Žinoma, jog nei pati, nei mo
tina, nei duktė netiko jam,
jam tiks szios farmos.
?65

ANT SZERIFO
Balsuokite už

ANT SKVAJERIO
Balsuokite už

JOSEPH WYATT Richard T. Ryan
Renublikonas
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