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37 UŽMUSZTI 100 SUŽEISTI PERKŪNAS ISZGYDE JAM
RUMATIZMA.
PER EKSPLOZIJA
ANT LAIVO.
Bakersfiehl, ('a Ii f. — Perk li
Ne\\ port, I?. I- • H ypatus nas vra < I i< l<* I i n rot linui I '.iii
JAUTIS UŽMUSZE 30
PALIKO VYRUI 10 DOLE
forilijoi. bet g i I u k 11 i n g.a>, yra
YPATŲ IR DAUGELI
RIU IR LIEPE PASIKART. likos užmuszti o suvirsz szim- tasai žmogus in kuri ji saj pa
SUŽEID0.
sužeistii isz
Ne\v York. — “Palieku tau tas maž daugiau sužeist
taiko. Tas iszsipilde ant Noali
priežasties
eksplozijos
boilerio
I /ūke joAlini, Ita liję,
ant stalelio deszimts doleriu.
W. Mier>, l>7 metu, laike pas
Nusipirk sau virvia ir pasi jaut laivo Mackinac, kuris plau ketinio szlurmo su perk unija. m a rko, ant kurio siisirinko
kark ant josios.“
Miers sirgo ant rumat izmo daugeli žmoniu. staigai iszvir
ke isz Newport in Pawtucket.
Toki tai buvo paskutiniai žo Ant laivo tame laike radosi 677 arti du met us ir negalėjo do baisu riksmą žmonių ir
szaiiksma paneli >os per k.u k i
džiai mylemos paeziules Celi
vienos
vaikszezmt
ne
m*
valdvt
žmonių ir laivas jau buvo at
nos Marcinkeviczienes in savo
rankos. Guledaimis lovoje, per lo baisus smniszimas.
Priežastis tojo sumiszimo bu
vyra kada ji apleido ana diena plaukęs arti krauto kada kilo kūnas trenkė in narna atlėkė
pasiimdama su savim 18(M) do eksplozija. Jeigu laivas Imlu ant lovos pataikindamas in pe vo didelis jautis kuris buvo nulerius, apdraudos polisas, sū buvęs toliau DUO kranto tai ežius Miers’o, iszdegindamas kinkytas ir lengvai pririsztas
neli Jonuką ir drapanas. Mar- skaitlis negyvu bot u Im ves ant peeziu ženklą ant szeszin prie vežimo, Paprastaii mal
cinkeviczius alėjas isz darbo daug didesnis.
coliu aplinkui. Serganti nuve szaus budo, tasai gyvuli:s šiai
pradėjo m indžio!,
ne tik ka nerado savo paežiu
.
•že in ligoniui! i. Daktaras sake gJ;ai paszelo,
les, pinigu, sūnelio bet ir savo DVI PACZIOS — PATEKO buk jisai iszgis nes pei kimas ji ir badyt ragais žmonis. Apie
IN NELAIMIA.
szvogerio Antano Viskupavi
visiszkai iszgyde. — Ne visi ?>0 žmonių likos siibadvt i ant.
Philadelphia. — Negana kad geistu tokio iszgydymo, nes ne- smerl, daugel i sužeidė isz ku
czians kuris teipgi dingo su
turėjo czionais paezia ir penkis visados peikimas yra teip pa riu keliolika mirs, Pakol insin(’e Ii na.
tusi jauti nuszove, padare ji
X u< > kokio tai laiko visi vaikus, Jonas Skivis , 2.5 metu, sėkmingas.
sai nemažai bliides del perkup
žvirblei ant stogo, o ir žmonis apsivedė su antra Serantone,
nt keliu
žinojo apie Antano prisiriszi Pa. ir dabar randasi bėdoje. NAUJAS SUSIVIENIJIMAS ežiu kurios daejna aant
KUNIGU.
milijonu lirų.
ma prie savo piiss(‘seres, bet Skivis \ ia laivorin, o jojo pati
Tomis
....
diePhiladelphia. - T
vyras dažinojo apie tai ant ga dirba Methodist ligonbuteje.
STEBUKLINGAS
lo kaip tai paprastai atsitinka Kada jojo moterį* daginio kad uomis s usi organizavo jo kimi
Jonas atsibaladojo in Eiladel- gu <draugavo po va d<> v vst a KRISTUSO PAVEIKSLAS.
su v v ra i s.
Ma re i n keviezins nepirko vir fije liepi* ji aresztavoti už sve- Kun. Dr. Carrigan isz (tver
Szeimynoje Le
Berlinas.
brook
seminarijos,
ki!
ria
ūž

vutes ant pasikorimo, tiktai limoterysta. Motore sake buk
hmonu Pragojo, nuo keliolikos
tvirtino
popiežius,
iu
taja
pirko varanla idant palieije su juom apsivedę kada turėjo
gentkarezin randasi paveiks
draugu
via
kunigai,
priguli
ik
kėlės
san
va
i
les
’Ujt
jeszkotu pabėgėliu. Kada vy U
las Kristnso galva su erszkebiskupai
ir
kardinolai
—
skaitras nuėjo dažinot in duonkep migai dažmojo buk jisai vede
cziu vainiku, kuri godojo Letuviu kur Visknpaviczius dir- kita motere Serantone. Skivis lije 1000 Amerikoniszku kuni hnionu gentkartos su dideliu
Ik), pasuke jam buk Antanas aiszkino buk mane su antra gu.
garbi*. Paveikslu nnmalavojo
motere
iszvažiuot
in
San
Pran

gavo vakacija ant keliu dienu
Gabrielius
LIETUVIS UŽMUSZTAS garsus artistas
nes iszvažiuojo apsivesti su ko ciška, po tam jeszkoti persisMax. Toje szeimynoje tikėjo,
DIRBTUVĖJE.
kvrimo
nuo
savo
pirmos
pakia tai naszle Celina.
buk kas isz jnju uores parduoti
Chicago, III.
Walter
GeNuskriaustas vyras mano ežios.
riba, 31 m., 3....
.
v., paveiksią, tasai staiga minezia
146 Emerald
Ave.
dovanoti savo prisiegeliai jei RADO 2,390 DOLERIU
likos užmusztas Schultz Bak mirszta. Tomis dienomis mirė
gu sugrąžys jam tuneli ir pini
SENAM PE0ZIUJE. ing Co. dirbtuvėje, prie 55,jr staigai paskutinis impedis gi
gus. *
'
Bellefonte, Pa. — Po mir- Wabash gaiviu. ,Ks per atvi mimo Leltmonu ir tai tame lai
eziai Mrs. Kairiuos Schrover ras elevatoriaus dui'is nukrito ke, kada pasiraszinejo ant kon
KABYKLOS SUNAUDOJĘ isz Millesbergo, josios sun us dvejetą auksztu ii* tiek susižei trakto ant pardavimo tojo pa
DAUG MEDŽIO.
Adomas iszpardave visus ra di*,
kad neužilgo pasimirt* veikslo del tūlo Amerikono.
Washington, D. C. — Depar kamlus o sena ku knini pecziii Washington Park ligoninėj.
Panaszri atsitiko ii* su diedu
lamentas t’kvstes skelbo savo padovanojo
ku ii* tėvu mirusio kada taji
kaimvno 700 GRYŽTA
del
raparte kiek kasyklos sunaii James’o Shutz už jojo patarna
paveikslu oaiilavinejo. Pusk u
DARBAN
HERRINE.
dojo medžio nuo IJOJ lyg 1924 vimu. Schutz atvežė pccziu na
t i n is I jehmonas pardavė taji
meto, ir teip: Per taji laika ka- mo ir pradėjo i>ziminet isz jo
Herrin, III., Rugp. 14.
paveikslu už 7,000 doleriu ir
svk losią sunaudojo <S,8.").‘>,104 jo skudurius ir kitokius niek- Consolidated kompanijos ka džiaugėsi jog atsikratys nuo
kKnrkainpiniu pėdu propu ir n i e k i 11 s ir tame* surado sena syklos No. 7, per kelis, mene tosios pavojingos szeimynisz296,5L'),6(H) lentų; Pennsylva- maszna prikimszta su 10 ir !?0 sius szventusios be darbo, atei kos at mint ies be jokios bausnijoi sunaudota daugiausi.i. dolerinėms bumaszkoms. Kito- nanti pirmadieni jau ims dirb mes.
“ Bausme“ vienok pa
Geležies ir kitokio metaliaus je masznoje teipgi rado bu- ti. Apie 700 darbininku 1 ures tiko ji in kėlės valandas po
sunaudota suvirszum 22 mil i maszkn o dvejosia blekinesia vėl darbo.
pardavimui paveikslo.
jonus tonu.
Naujosios Burr kasy klos,
radosi damg sidabriniu pinigu.
JESZKOS PASLĖPTO
Kaim «vnas Imdamas teisingu terp Herrino ir ('art ervi lies.
GYVATE KURI TURI 16
SKARBO
žmogum, sugražino pinigus visa vasara nieko neveikusios,
PĖDU ILGIO.
ALEKSANDRO DIDŽIOJO.
sūnui, kuris ji apdovanojo gau- ruosziasi irgi pradėti dirbti.
Duluth, Minn. — Prie mažo sei. \'iso radosi senam peeziuBaku. — Kada Aleksandras
miestelio Realstono kas diena je 2.390 dolerei. Simus nieko ne “VELNES” SKRYNIOJE. Didysis, Ihisiszkas caras, ėjo
ai vėžliojo milžiniszka kii ineh* žinojo buk jojo motina buvo
Varszava. — Pati loeninin- prieszais Persus 331 mete, da
kuri turi 16 p(»dii ilgio o tris czedinus pinigus peeziuje vie ko magazino skrybėlių ant lis jojo armijos sukilo prieszais
pėdas aplinkui. Gyventojai po toje bankoje, nes jeigu butu Marszalkovskos ulyczios, Kat- ji prie Kaspisku mariu. Badai
nusileidimui saules ueiszeina padėjus pinigus banke lai bu ziene, pasilikus viena šluboje* caras užkasė milžimszkus skar
isz stubu, nes yra perimti di tu apie tai žinojas. Gerai kad isz ryto, iszgirdo kelis kartus Ims kuriuos surinko nuo savo
dele baime. Pavietas iszsimite peczius gavosi in teisingas ran kokius tai sznabždejimus pa- prieszu, mat vdamas pavoju
in tonais kelis žmonis isztvri- kas, nes jeigu butu kas kitas einanezius isz virtuves.» Liejo idant nesigailiu iii rankas pasinet apie tai ir sugauti taja gy tai pinigai Imt u dingia.
pažiūrėti kas tai butu, pamate kelelin.
vate gyva.
uždangala didelius skrynios
Arkioliogiszka draugavę ADAUG NELAIMIU BUVO
pasijudinant in virszu.
zerbaiszkos repu klikos dabai*
GAUSI DOVANA KUBAN0.
PER DŽIULAJU.
Pakėlus uždangala iszbego pradėjo jeszkoti tojo užkasto
New York. — Armando CarNew York. — Tik dabar Ii
teyo, kuris pribuvo ana diena kos užbaigtas skaitlis kiek bu ant ulvezios szaukilama: “Vėl skarbo, kuris badai randasi
nes! velnes! Pagelbos! Katavo- a|)ie 65 myliu nuo miesto Baisz Kubos, pamote maszna su vo nelaimiu per
paskutini
2.5 tukstaneziais doleriu. Pini Džinlaju nuo ugnių. Konia du kit!” Tuojaus subėgo daugybe ku. Toji draugavę aplaike
gus surado varginga motore, szimtai ypatų mirė ir likos už- žmoniu, keli narsiausi inejo in planus ir mapa nuo seno žmo
kini rado masznoje jojo pra muszti per i’ajerkrekius, dali virtuve ir pasirodė, jog vieto gaus kuris pavogė juosi nuo
varde ir kokiam hotelije gyve ginusia isz ju buvo vaikai. je velnio, pasislėpė in skrynia turkiszko sultono daugeli metu
na, nnneszdama pinigus ant Apie du tukstaneziai ypatų li Edvardas Mazurkeviczius, my- ailgal. Mapa parodo vieta kur
tojo adreso. K u barni s nudžiu kos sužeista ir apdeginti. Pa lemas Zofijos Matyszczak, tar skarbas likos užkastas. Ar toji
go sugrąžinimu pinigu, apdo ežiam mieste Saint Louis li naites pas Katzus, kuris susi draugavę suras Aleksandro
.......v, bet tikisi
vanodamas mot oria 3000 dole kos sužeista apie 150 žmoniu. tarė su jaja ta nakti apipleszt skarba tai nežine
riais. Vargsze isz džiaugsmo ANGLEKASIAI NENORI gnspadorius ir drauge pabėgti .surast toje vietoje daugeli sein Amerika. Palieije abudu už noviszku užlieki! paeinaneziii
apsiverke. UŽ pinigus nusipir
ARBITRAM JOS.
dare kalėjime.
da priesz Kristuso gimimą.
ko sau grinezele ant formos
Philadelphia. — Virszininant kurios nuo senei geide ap
NE PAVYDI.
il Shamokin, Pa.
kai anglekasiu unijos ir locniPranas
sigyventi.
In kur neszi tuos du (ly
Garda nekas 42 m. senumo li
ninkai kasykla iki sziam laikui mis♦'
ANGLIES KASYKLOS
kos užmusztas kasykloje per
da nepasiduoda vieni kitiems
—
Matai,
mano
uoszve
va

PRADEDA VĖL DIRBTI. ir kaip iszrixlo tai tikrai už
kar pasakė, jog už dyna duotu eksplozija gazo.
Terre Haute, Ind., Rugp. 14. stos milžiniszkas straikas pra savo puse gyvasezio... tai asz
GERAI PASAKĖ.
— Per tris menesius stovėju dedant 31 diena szio menesio. noszu jai net du...
sios uždarytos kasyklose pra Virszininkai unijos visai neno
GERA PATI.
Mano brangus, pasakykit)
deda vėl dirbti. Sziandie atsi ri pristoti ant arbitracijos bet
— O del Dievo, kūmute! man, kaip galėjo toki dideli
darė Bardyko kasyklos, in ku- turi vilti kad Prezidentas Coo
varpa teip augsztai ant bokszrias gryžo 300 darbininku. lidge ar Pennsylvanijos guber mano vyras pasikorė!
— O tai rakalis, jeigu ma to užneszti!
Ateinanti pirmadieni pradės natorius Pinchot gal ta reika
Matai, ji tada užnesze, kaip
taipjau dirbti Shirkio kasy lą paims del aipsvarstymo ir no Motiejus teip padarytu, tai
klos No. " T, duodamos darbo padaryti sutaiką tarpe unijos asz jam su verdaneziu vande da buvo mažas, tai per tiek
metu užaugo!
niu akis iszDlikvtau.
ir locnininku kasyklų.
400 darbininku.
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Isz Visu SzaliuIISZ LIETUVOS

ISZ AMERIKOS

9

W. BI. BOCXKOWnil, Fro. ft Bfr
. BOCBIOWBK1, Bitter
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P0PAS PARENGĖ “VEL- PASZIUTISZKAS NEBYLIS.
NIA” IDANT BAUGINTU
Salaks, Ežeronu apskr. —
KAIMIECZIUS.
Liepos 5 diena Gudiszkiu kai
Minsk. — Atsibuvo czionais mo buvo vestuves. In vestuves
GRAŽI SZIENAPJUTE
teismas laike kurio pasirodė isz apylinkes susirinko nema
ŽEMAITIJOJ.
kaip yra t amsi* i s ir hmgvati ža žmonių, daugiause jaunimo.
Piaszvitus saldutei, žema iAtsivedi* su savim ir rusa ne
keis risiszki mužikai.
ežiai sujudo sziemint i — kaj
Idant turėti didesni pelną byli, labai stipru vyra. Iszsigekad ’ll' nakt imis mažai miega:
nuo savo parapijom) ir turėti res, rusi‘lis ome kibti prie linkpjnuja, grebia ir veža sziena
didesniu paguodom*, vietinis smina neziu. Stvere Pra t kimu
galvairukeziom. Szieno szimet
popas su pagelba diako padare kaimo seniūną už gerkles ir
nors ir mažiau, bet daug geres
“ velnią “ idant banginiu kai- pradėjo smaugt i. Vos tik ai inis už pernykszti — gales žemnoezius. Prikalbino viena vy trauke. Pakilo didelis snmiszimaieziai gyvulius kaip dobi
mas. Norėjo nebyli suriszti bet
la is szert i. Pernai szieno buvo ruką kuri parėdė in kailiniuslr pabijojo. Atsirado kaž kok s
pridėjo ragtis ant gali os. Laii laug daugiau,
bet kas isz .o,
k e nakties ‘ ‘ \’elnes gazdino ‘‘gerojus’ ’ ir insidrasines pra
kad visas szienas buvo supuvęs
kaim ieczi us visokeis būda is o dėjo geležgaliu tvoti nebvli.
ir gyvuliai sziandiis geriau
kai]) kada darydav (I 0,1 s pado- Iszszauke policija ir gydytoja.
e< le.
rialus vi
visokes
sokes bled ps ir szpo Kalbama, k aki nebylis jau prie
Giraite, Varėnos va Is. Musu selins.
mirt ies, o smmiszes ji ukinin
sodžiuje pereita sekmadieni,
Tamsus kaimiioezia i mane, kas aresztuotas.
sz. m. 1!) diena atsil iko nelai jog tai bausme Dievo už juju
NELAIME.
me. ('kinikas Juozas Maezio- griekus, lankydavosi in eerkve
Viliai, Paimnmnelio valscz.
uis parvedąs savo gana puikia neszdavo ahmižnas ir niok<*j<>.
Liepos men. S d. Viliu sod.
kumele isz ganyklos pririszo ja gerai už paszventinimiH grin
pil. Jonui (’ypni jo paties tar
sod<4y,M(iir buvo aviliai biržių. ežiu kad praszalyt velnią.
nautojas Vacys Jannszevskis,
Kumele besisukdama su virvė
Ant galo valdže prisiuntė pjaudamas sziena, pakirto demis apie avilius pargriovė vie kaiminėje
isztyrinet
iszt
vrinet velnio szin<‘ koja. Prieszakine gysla
na avili. Bites inirszo ir pra- darbelius su taja pasekmių, jog
dėjo gilti kumele. Vargsze trip velnią are.sztavojo ir uždari* beveik visai pakirsta. Pil. J.
('zypas tapo nugabentas Ro
sugylė, kad kol Maczionis atė ka lejime.
kiszkio ligoninėn, o tarnauto
jo pagelbon tai kumeles net
Popa ir jojo draugus nubau jas pabėgo, bijodamas, kad neoda nuo gilimo susprogo ir pa dė ant deszimts metu in kaleji
trauktu atsakomybėn, nors ir
ti kumele padvėsė. Dabartinais ma.
netyczia pakirto koja.
laikais musu ūkininkams tai
VAGISZIAI.
NETIKĖTA MIRTIS.
baisi nelaime, bet ir jiems paMariampoleje vis d rasoja ir
tiems reikėt u but i atsargesRietavas. — Sz. m. Birželio
dienos met
metuu net per atdarus 27 < I. Labanlžiu kaime, pilietis
niems.
langus briaunasi, laikrodžius, J. Geieius rvtmeti karve mels
PASIRODĖ PLESZIKU.
uždangalus ir kit. smulkius damas tvarte nnmiree Jo galva
Vebriai, Panemunėlio vals. daiktus graibsto, Heiketu Imt apede kiaules, nes niekas gepa2.1 • 1 kad
1 • • ji aplanko
1 1
Vebriu kilimuose sziomis die atsargesniems.
steN'jo,
netikė
nomis pasirodė daug plesziku,
VAIKAI VIS NELIAUJA ta mirtis.
*
.m
kurie dažnai puola einanezias
ŠŽPOSttS KRĖTĖ.
KUO BAIGIASI
isz turgaus moteris. Vertėtu
Liepos men. 24 d. kaž koks
VAKARUSZępEį.
policijai susiriipinti ir padary
žmogelis pasįkinkes
ti “oblava“ Vebriu krūmuose, senas
Panevežis. Liepos 11 d. vie
ar ne pasisektu tokie “pauksz- dviem arkliais, at važiavo nuo nose vakaruszkose Plukių gal
miesto prie Vilkaviszkio tilto voj keli kavalieriai iszžagino
cziai “ suezinpt i.
Szeszupen arklius pagirdyti ir Viena mergina. Pakol sulaikyti
DIDŽIULIS DAUGU
invažiavęs vandenin vos tik .Juozas Pavilonis, Pahlaviczin’s
GAISRAS.
neprigėrė pats ir arkliai; jam Ignas ir Lizunas Ignas, Eina
IJepos 26 d. invažiavus Szeszupen, tuoj ap toliau tardymas.
Sekmadieny, Liepos
Daugu miestely (Alytaus aps.) niko kaž kokie besimaudvdami
apie 11 vai. užsidegė dek. Mi vaikezai, vieni paėmė tuoj už DU BROLIAI NUSKENDO.
tulio tvartas. Kadangi ten nie ratu, pradėjo versti vežimą ant
Plokszcziai. Liepos 6 d. Naukas nerūko, tai spėjama bene szono i u vandeni, o kiti, nusi- jadvario dvaro gyv. Vincas ir
padegė kas t važiomis, Didelis tvėrė už vadžių, pradėjo varv- Bronius Sinkevicziai Nemune
vejas pernesze žarijas nuo ti arklius gilumom Žmogelis maude arklius. Bronius pama
tvarto ant kluono, o nuo szio matydamas, kad su juo gali tęs, kad jo brolis Vincas pra
iszsisklaide ir po kitus namus. isztikti nelaime pradėjo szauk- dėjo skėsti, szoko ji gelbėti bet
Dauguose yra gera ugniagesiu ti • “ Ka darot Židikai ?! Juk sroves pagauti abnkln nuskenkomanda, bet ugniagesiai, pa prigirdysi! mano arklius ‘Tuo do.
stebėja savo namus d egant, met jie mete plaukianti žmo
Lavonai ta paezia diena su
iszbegiojo ju gesinti. Tada pa gų, pasitraukė juokdamiesi... rasti.
kviestos kaimynes komandos: Žmogelis iszplaukes ant kran
SUDEGE ANT SMERT.
isz Butrimonin (2.‘» kini.) atvy to visas suszlapes, nuvažiavo
Kaszarkele, Utenos valscz.
ko savanoriu ugniagesiu ko miesto link, piktai sau murmė
manda su 2 siurbliais ir isz damas.. 'Teip pat nemažesnis — Liepos < d. 16 m. mergele,
Alytaus (16 kliu.) su 3 siurb invvkis atsitiko ir 1 Ziepos 25 kurdama krosui, užpylė mal
liais. Buvo praszyta pagalba ir diena. Vol kaž k<iki<‘ vaikezai kas žibalu, kad gerinus kurenisz Kauno. Ih*t po Rumsziszkin besimaudvdami ties Kriauezin- tusi. žibalas urnai užsidegė ap
nelaimiu su ugniagesiais mies no folverku, užpuolė, to paties degino mergeles veidą ir užde
to valdvba nutarė savo ko- Kriaueziuno suiiu koliodami in gę minis. Mergele teip smar
maudu provineijon nesiųst i. vairiais žodžiais; mat jis norė kiai apdegę, kad po trijų dienu
Kauno savanoriu ugniagesiu jo maudytis, bet jie neleido mirė.
kommanda norėjo važiuoti, jam, paėmė dideli akmeni, praSUDE.
bet sugedo automobilius. Tada dejo ji vyti, sakydami: “ Nueik
apie 10 ugniagesiu iszvažiavo pas tęva ir pavog koki 100 litu
Sudžia: — Norint esi apkailengvuoju automobiliu.
ir litel i baltakes ir atneszk
Dėka energingoms szin ge mums, tai tuomet mes tave lei tintas, jog pavogei overkota o
rai suorganizuotu ugniagesiu sime maudvtis czionai. “Tas kad štokas budintoju, esi pakomandų pastangoms pavyko nubėgės apie puse kilometro liuosuotas.
Kaltininkas iszklauses viroga i s ra s užgesinti. Isz 200 nuo ju, visgi iszsimaude bėjo
namu sudegę 44. J u tarpe kio mokesnio. Laikas luitu kam ko, sėdi vis ant suolo ir ne ne
paszto ištaiga ir policijos nuo priguli tokius chuliganus nai- nusiimi iszeiti.
Slidžia: — Gali sau eiti na
vados rasztine. Gyventojams kinti, neduoti jiems t vertis.
bus sunku atsistatyti, nes apsi nes laiku insigalejus ju gan mon!
Kaltininkas: — Asz da ne
draudusiu visai mažai tėra. Jie jai, pradės važiuojanezius žmo
sake, kad pas juos gaisru neat nes stabdyti ir isz kiszeniu pi noriu eiti, ba už duriu laukia,
sitinka, todėl nesą reikalo ir nigus kraustyti. Taigi stropiau tas žmogus, kuriam overkota
apsidrausti. Spėjama, kad apie reikėt u atsižvelgti in toki isz- pavogiau, tai kaip iszeitau tai
už 15,000 litu yra apsidrausta tvirknsi szios dienos jaunimą, o verk ot i atimtu.
,
--------- -Lietuvos apdraudimo draugi nes paskiau, gali Imti per vėlu
ISZSITEISINO.
joj ir apie antra tiek — valsty su tuo kovoti.
binėj.
NUKRITO.
Palicijantas nutvėrė vagi,
GAISRAS IR VEŽIKAI.
Nuo Vilkaviszkio laikino til kaip kiszo ranka kitam in ki
Liepos 27 d. iszkilo pas pi to neszczia moteris Bylaitiene szeniu ir paszauke:
lieti Raini gaisras Vežikai isz- ir smarkiai in akmenis sukru
Alia, turiu tave rakali!
girjde trovoga pradėjo lakstyti vintu veidu tapo ligoninėn nu
Ko nori nuo manes t Asz
in laukus,“ kad nepatrauktu gabenta. Ja pastūmėjo važia jam instumiau giliau masinejuos kas prie visuomeniszkio vusio žyduko nutrukus delen- le in kiszeniu, ba butu kas iszdarbo.
gei dyselys.
traukias.

'i i?
I -i'''"

'M

'■1

s

■

SAULE
ir ■ -nji -r-,- -

’’maina Ir' ŽVndnis labai ’gėrėjosi
tom žvakėm.
Szimta metu adgnB Kiek tai
t
permainų buvo iii ta laika ir
<t
kaip svietas, persimainė! Rei
Tikras tikėjimas yra las, ku ke pripažyt, norint s • per taji
ris atima norą persekioti žmo laika žmonis papilde daug
kvailvhiu o ypatingai per kru
ni'- tikinozius kitaip.
vinas kares, — bet brangaus
Xnnzmirszkite atsilygint su laiko ant niek nepraleido, Po
prenumerata už “Saule, * f nes žvakių — užėjo naftines lamžaibini' lampa,
lampa,”
pradėsimo spausdint puiku ka pos, po tam “žaibine
lendorių ant 1926 meto. Turi po tam gazas, elektriką, telefo
me žinoti kiek spausdint ir nas — ant galo radio. Geležiukiek yra užsimokėjusiu skaity kolei, vis pagerint i, dviratis,
automobilius ir ant galo areotoju idant visi aplaikytu.
planas.
Kas bus mete 2625! Argi tas
Žmogus yra sutvertas, idant
kentėtu. Kada jau yra per se viskas tada bus panaszus kaip
nu mylėti, tada gauna rumatiz- dabar žvake isz 1825 meto!
m,i.
In penkis mot n s nuo szio
Kiek uždirba tarpininkas laiko mat v si me milžiniszk us
ant kepalėlio duonos! Ant tojo areoplanus kuriuosia taipysis
klausvino atsaku valdžios tvri- 75 pasažieriai, kurie lėks isz
netojai. kurie nesenei t a ji da Xew Yorko in Paryžių iii 26
lyku gerai isztyrinejo, prade valandas, o toji kelione kaszdami nuo farmerio o užbaigda tuos mažiau ne kaip kelione
mi kada žmonis suvalgo duo- ant sziandieiiinio didelio laivo,
.\e vra tai jok is sapnas, bot
na. Isz koz.no ( lolerio iszduoto
per 'aspadinu ant pirkimo teisybe, nes Ludvikas Breipiet,
fabrikantas
duonos, farmer is aplaiko 29.G Franeuziszkas
cent u. maluninkas 8.4 centu,, arvoplanii jau padare planus
duonkepis 10.16; tarpininkas ant lojo milžiniszko areoplatio
kuris pristato grūda del malu- kurio bandymai atsibus už ke
ninko o miltus del duonkepio liu metu.
Toji orine maszina Ims padaaplaiko 50 centu arba puse. 'Pū
isz lengvaus metalo kuri
kiu tai budn tieji tarpininkai
nusileisi ant žemes ir
maitinasi isz kraujo darbinin
ku patys nedirbdami nieko. vandens, su pasažieriais ir ba
Argi farmerei negalėtu pana- gažu svers 55 tonus ir turės
szei padaryti ir t a ji pelną sau asztuonis moterius kurie daris
pasilikt. Bei kas isz to, kad 5<KMI arkliniu pajėgu, turės 8
farmerei nesilaiko vienvbe.s — kambarėlius del pirmos klaso>
viens kita papjautu isz pavy pasažieriu, 15 del antros kla
dumo todėl ir nieko neturi, o ses ir 52 del treczios klases.
Iszskiriant kapitono turės
dirba kaip neva Įninka s.
asztuonis mekanikus ir kuku
Daug skaitome apie ubagus čiu. Tekis areoplanas kasztuos
kurie iszvilioje pinigus isz g<»- du szimtus doleriu.
Dieve duok sulaukt tojo lai
radusziu, o ypatingai czionais
ko, o in Tevvne
Tėvynė ne bus taip
Amerike.
„ .
. . z
( hicaginis universitetas ta- sunku nulėkti.
me tiksle dare tyrinėjimus apie
Žinomu dalyku yra, jog na
tuosius ubagus ir isztyre, buk
nekurie per diena uždirba po mas pastatytas ant gero pama
20 ir daugiau doleriu, o dides to stovi ilgiau ne kaip ant blo
ne dalii išž ju surenka per die go. Prie to galima Įirilygint
naujoj vedusia porele. Ant to
na nuo 5 lyg 15 doleriu.
Tas parodo, kad ant svieto neužsibaige juju laime, nes
randasi žmonių su geroms ir prie meiles, reike jaunai porai
jauslioms szirdimis, kurie at- da ko kito. Reike jiems pama
jauezia savo artymu vargus ir to, ant kurio galėtu pasiremt
isz pradžių idant pasirengtu
( langelis žmonių duoda almužna paprastam isznaudotojui. o kovoti su ateito — tai yra, szotai abejonėje, idant laikais ne kia tokia pagialha, l>e kurios
atsakyti pagialbos del tojo k u- ne tik juju meile atszaltu, liet,
kaip tai tankoi atsitinka, pa
ris^josios reilcalauja.
('Iriengus, kuris laikais v ra trauki' paskui save baisos pa
n žs i k lėtėjas ir turi kieta szir sekmos.
Tankoi atsitinka, jog jauni
di nekuriuosia reikaluosia, tai
del ubagu yra gera dirva. Vie kis apsivedias, stengėsi sau pa
tinei ubagai skundžesi, jog ne kloti lizdeli, bet norint s sten
gali tiek uždirbti kiek kitados, gosi visom pajėgom lai pada
nes privažiavo daug ubagu isz ryti ne turi ant to užtektinai
visu szaliu kurie jiems bizni pinigu. Pakol dasieke tojo
tikslo, prabėga daugelis metu,
t r adina.
Kaip rodos, tai ubagavimas pasensta ir ant galo yra netin
ant svieto da ilgai trauksis. kamu prie darbo ir visi jojo
Gal kada visuomene susipras sapnai, užmanymai ir st engiir kitaip szeips savu artyma ne mai dingo, o kalte tame dau
giausia yra tėvai.
kain
i sziadien.
Nekaltiname czionais tevlt
Kuom privalo būti motore ir
kurie patys nieko neturi, bet
kuom neprivalo būti!
Yra trys daigiai kuriuos mo nt kreipiame atyda ant t uju kutore privalo turėti ir kuriu turi rie galetu suszolpti savo vaisaugotis. Motore privalo būti kus.
'Palikei atsitinka, kad tėvai
panaszi in straige, kuri retai
apleidže savo namus bet isz ki tik lauke idant atsikratvt nuo
tos puses neprivalo jiji kaip savo vaiku, ypatingai dukrestraige neszioti visa savo turtą liu. Iszkele Veselka, duoda kė
lės dovaneles ir mano kad sa
ant poezin.
Motore privalo imli paveiz vo pridorysto jau atliko, būda
da nuo halso, kuris tik tada mi tosios nuomones kad duktė
duodasi girdot kada užsiduoda ar sunus jau ne yra juju vai
klausymas. Bet motoro nepri kais. o turėdami kiek pinigu
valo būti panaszi in baisa ta deda juosius in banka arba ati
me, kad visados turėtu pasku duoda in rankas kokiam biz
nieriui kuris* isz t uju pinigu
tini žodi.
Motore savo darbsztiime ir daro bizni. O vaikai? “Ak! ka
pasielgime privalo būti pana- ežia rūpintis apie vaikus, juk
szi in hoksztini ziegori, bet ne mes patys turėjome sunkei
privalo būti panaszi in taji zie- dirbti, tegul ir jieji panaszei
gori idant nuolatos lepszeti dasidirba.” Tai •vra lenkt *v nes
apie savo dorumą del viso už doleri! Nesirūpina, kiek tai
prigialbetn vaikams, pakol jie
miesto.
ji patys galėtu dasidirbt, o ir
Szimet suėjo szimtas met u patys isz to turėtu džiaugsma.
nuo laiko, kada Franctiziszki Ne skaito, kokia jiems padary
mokvti (’hevrne) ir Gnv Liiss- tu linksmybe, meile ir prisiriac iszrado nauja būda dirbimo s'zinia del saves nuo savo vai
žvakių ir vietoje naudoti seno- ku, o tieji vaikai nelauktu su
viszkas smirdanezias ir ruks- nekantrybe juju mirties ir
t an ežia s žvakes, žmonis szia turto, bet butu prieszingai —
dien degina baitas ir czystas meile ir paguodonc.
.lt » tu >».
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Dovana Nuo Savo Rugsėjo Menesio Kas Tai Yra
Isznesziotojas ?
Istoriszkos Dienos
Miesto Gyventoju.

- 4Mk» t wMr »fc.

Kas Girdei

m

jui
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Admirolas E. \V. Eberle isz
Amerikos laivvnrs aplaike do
vana puikia auksine szoble nuo
savo miesto gyventoju isz Fort
Smith, Ark. kurie ji labai gim
doje ir didžiuojasi lame kad
vienas i<z ju miesto gyventoja?
užima l<>ki svarbu dinsta.

ar tai uaszly ir naszle teip yra
apjakint i pinigiszkn dievaiežiu, kas diena skaito dolerius
dedami iii paneziaka, bet vaikams neskiibina su pagialha ir
neiižklaiisr ar jiems reike pini
gu ir kaip jiems pasiveda. At
sitinka, kad vaikai gyvena le
vu stubosia, o kada negali užmokėti randa, i<zmeta juos am
ulyczios.
Tėvai skundžesi buk juju
vaikai nepaklusnus, neguodoje
juos ir nemyli, bet “kokia sek
la tėvai pasėja, tokia tegul ir
ren ka.
Nevienoki levai ir nevienoki
vaikai.

PAJESZKOJIMAI.
Xe\v Jersey steito valdžia
pajeszko Agnt'szkos Matutis ir
duoda jai atsiNzaiikli iki 18tai
dienai Septemberio 1925. Su ja
turi labai svarbu reikalu kas
link paliktu pinigu First National Banke, mieste Freehold
X. J. Tegul jiji pati ar kas ki
tas kuris apie ja žinotu pranesza ant adreso.
(68
Stokes & McDermott
Freehold, X. J.

ANT PARDAVIMO
Nauji namai Frackville, Pa.
Preke $4,600 ant lengvu iszmokeseziu. Teipgi lotai minėtam
mieste. Apie dauginus dasižinokite ant adreso.
V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.
(t.f.)
Mahanoy City. Pa.

FAKTAI KURIAS PRIVA
LOTE ŽINOTI.
Doleris yra justi geriausias
prietelis. Mokslas yra galybe.
Jeigu žinote kaip czedinti do
leri, jus visada galite turėti
Jeigu reikalausite
prieteliu.
kokio tavoro kuri mes parduo
dame, ateikite o suezedinsite
pinigu. Parduodame visokiu
reikalingu naminiu rakandu,
geležiniu daigtu, klijonku ir
mažių karpetu, fonografu ir 1.1.
Teipgi visokiu didumo sietai
del langu ir duriu.

L. WASCH (Yvaskeviczius)
Upholstering and Hardware
113Q East Mahanoy St.
(Ant •kersynes, 12-tos ulyczios)

darbiiiinkus pjaunant : priėjo
jis prie t u darbininku‘ir prado
Lietuviszkos Pasakos. jo sif tais darbihinkals'dttfbuo
tis. Koks ten jo tas darbas—
Darbo Diena arba Labor Day
Kuomet žmogus serga d i fie SURINKO Dr. J/BASANAViČZIUS. toks, bot kaip tie’darbininkai
valgė, teip ir jam davė paval
Suvienvtu Vaisivhiu darbo or ri ja, karsztlige, raupais, plaugyti. Kaip tas vaikas pavalgo,
ganizacijos pradėjo taip vadi cziu uždegimu ar kitomis užteip jis ir vėl sau eina. Eina
nama “Darbo Diena.” Pirma krecziamomis ligomis, kiek vie
koki laika, jis vėl valgyti iszaldidžiule tautiszka darbo orga nas isz mus stengiamos nepriAPIE DEIVES; LAIMA,
nizacija Amerikoje, Darbo Vy- eit priėjo, kad nenžsik rot us ta LAUMES IR VANDENINES. ko ir kojns pavargo; teip jis
pakelije atsisėdo atsikvėpti,
cziai, iszatigo isz drabužiu kir liga.
Sveikatos \irszininkii
žiuri —— ažikokia dubiuke, ar
pėju unijos, ir buvo organizuo pareiga yra ži u rot i, kad niekas
49.
ana ten piemenis bovydatnies
ta Ph i Indelph i joj 186!) motais, ni'prieitu prie lo’kio ligonio,
Girai iszkin (Skaisgir. para. iszase, ar vyrai kelius taisyda
po vadovyste l’riah S. Ste- iszskvrns ta kuris turi ligoni
Pakalnes pav.) Brožis pasako mi, to negaliu pasakyti. Tas
pllens. (Irganiziiota Pbiladel- prižiurel i.
phijoj, tuoj apsupo PennsylvaBet, kuomet ligonis turintis jo man: “asz dar prie levu, jau vaikas žiuri, toje dubiukeje
rasi kokiu 19 metu Imdamas, skrnzflis imsit vemsi kažikdki
nija ir iii t rnmpa laika visas iižkrccziama
pradeda
liga
Sii\i(‘ii\tas Vaisi \ bes.
Fra- s veik t i, jis nelabai nori Imli karta viena kumele beszropuo- szapiuka ir lipa ant virszaus;
džioje, unija slaptai \cike. bet at skirt u nuo k it u žmoni u. I )až- damas .l,,s ka rezus jau \ isai lipis lipnsi ir inkrinta at^al in
1881 melais vieszai paskelbė nai, ligos perai užsilieka žmo grąžei isztaises, kaip paprasta, 1a dubiuke. Teip tas vaikas sa]
ko pats in save: “Dieve tu ma
principus. Szita darbo organi gaus kiliu* ilgai laika, 'l'as tik t a puse iki už|)akali<» perszropaves, vėl nuo galvos prade no, kad kiekvienas gyvas daik
zacija bando suvienv 11 visus rai žinoma
su difterija ir
darbininkus, prityrusius ir ne karsztlige. Kuomet tas atsitin jau, ale d idei nusidy vija u pa- tas yra ant vargo sutvertas
Met
inis seimas ka, toks žmogus yra žinomas, mate- jog kareznos viena kasa szioje paša ulėje; kad ir ta men
prityrusius.
Metinis
Riehmond’e 1881 metais paro kaipo ligos isznesziotoja?s. Xors ( langiau pinta, k a i p >ii velt a ka skruzdele ir ta vargsta, ko
de kad organizacija si lpnej< >. pats jau ir nebeserga, vienok buvo. o lai teip, jog asz ja x i- ežia noreli, kad įneš žmones
ne vargt umem!” Teip tas vai
Samuel Gomperz ir kiti aplei jis gali liga kitiems perduoti. sai isztaisyt nebėga loja u
do organizacija ir suorganiza
Priesz. įeisiant žmogų, kuris mini dar sziadien didi dyvai, kas paėmė ant savo lazdos ga
vo Amerikos Darbo Federaci yra difterija sirgęs, maiszytis kaip ta karia tai tokiam trum lo ir iszkele la skruzdele ant
ja, kuri greieziaus augo negu su kitais žmonėmis, Valstybes pame įniki- pas ida ryt galėjo! virszaus isz tos dubinkes; kaip
pirma Darbo Vvczin organiza Sanitaris Insl’atymas reikalau Ale juk mum s senieji pasakoja, jie ja iszkele. teip ta skruzde
cija. Ir galu gale Darbo Fedc- ja. kad iszbegimai isz nosies ir jog lai la imies paprovija, ale i inni vaikui ir sako: “tu dabar
racija buvo darbininkii si i| I - gerkles Imtu
peržiūrėti,i. 'l’as tik didi d\ vai, kad tai ir in to- įuuo manės imkie ta szapiuka
peržiūrėt
riau.'ia organizacija, l'k'di'ra- dažnai padaro žmones nekan k i trumpa laika dienviduri je ir pasislėpk, o kaip tau kada
a t si t i k<>. ”
Ims kokia beda, te.ip tu ta szaei ja bande Xe\v York<» invest i ftriais,
’k yra
Mojavas\i('iio
Vainikas
Polkareikalinga,
59.
piuka insmeigk di žeme, t ei p
szvente,
darbininkams
bet (Rasluca
kad apsaugojus
kitus.
Valcas
Jankus isz Kalnėnu (Lauk- asz pribusiu ant pagalbos.
pagelbos.”
Oregon valstija buvo pirmiau JMojava
Voszna
Po karsztliges,
tos ligos pe
Polkatulžyje, daugina sargiu par., Tilž. pa v.) sako: Tas vaikas pasiėmė ta szapiuDiena, ” CAugoncle
šia paskelbti “Darbo Diena,
rai užsilieka
Tėvynės Mamas
“mus kiemo Kosgalvis, gaspa- ka, pas i šlepe ir pam išlijo pats
tas buvo 1877 metais. 1887 me >si,Ilgėjimas
ir
kartas
nuo
karto
pereina
r Lietuviu Vestuvių Polka
.., , ,, {.Lietuviu
tais t 'olorad O, Ne\v Jersev
iii žarnas.Galopas
Kuomet tas atsitin dorius, matydavo vakarais lau sau vienas: “ nn ar nekokia pa
me- isz ežero iszlipant. Tosios gelbininke” ir ve i jis eina toXc\v York ir Massachusetts JPijonkeles
Valcas jau yra
ka toks žmogus
Polka ypaez .l<‘i jn dainuoda mos eidavo skarba lyn. Priėjo prie nedidelio upe
priėmė pa iiasz.u instalyma. Ir CPamplHonas
t iems pa vojum,
Nekaltybe Valcas
nuo Szvc( Iii (Žuveriu ) karo, po lio. atsisėdo ant kranto, kojas
t ruput i vėliaus, visos kitos fdirba
tokioje
vietoje
kur
pieKadrilius
va 1st i jos, apart Wyoming, pa (Lietuviu
mis
ir ne\
irt i valgiai kilnoja jo kleeze pnkavotaji, apžiūrėt; iii vandeni i n leido ir i įsas i.
Szvilpis
Marszas
nuo ežia los vėl gryždavo in Žiuri ji> in vandeni, kad at
skyrė tauliszka szvente darbi mi.
Karsztliges
Klumpakojis
Polkanesziotojo pa
ninkams.
Marcele
( lelis
galiPolka
užsitęsti daug melu vandeni. Ta skarba dvylika plaukia žuvis, teip jis griebe su
Tade-Espan
per visa Valcas
amžių — nors ope- vyru ežia ai įiesze: buvęs pil- rankomis ir sugavo ta žnvi.
Noriu Miego Polka
nas katila< pusi' sidabriniu, o Dabar ta- vaikas labai imsih’ugs. 5, 1774. — Pirmo Kon racija
ant
tulžies
gali
iszgydyPolka
pns»‘ aiik-inin pinigu; duobe džiaugė, sako pats sau: i 4 km
Griež Polka
tinentinio Kongreso Susirinki 1 i.Helena
isz k ase ir ji instate su pa- siu ugni. iszsikepsiu ir paval
mas. — Pirmas susirinkimas
XevĮsiminei žmogui reikalin plokszczi n akmenų uždengė, gysin.” Teip ta žuvis ir sako
Konl’meniinio Kongreso laiky
tas Ph
Philadelphijo
je Rugs. 5, ga turėti ligos simtomiis, kad užžėrė žemėmis. Dabar ta kh< >. tam vaikui: b * nekepk tu mai lai h*11>hiRūgs.
1774 m. Pribuvo delegatu isz tapt i JOS ne.sziol oju. Pa v\ z- tis nulaužta ir toji* vietoje t tar ne', vereziau tu uno manes pa
i, gali
vienuolika kolonija. Georgia ir dzin
Ducaty
Polka būti iszdetas ant želis yra. Minėtasis ūkininką', siimkie tris žvynus, o kaip tau
Xorlh t’arolina nesiuntė dele- difterijos pavojaus, bet pats j<» brolis, pat i bei suims ta bus kokia nelaime, tai tu.pagalu. Kongresas gavo savo turi tiek apsisaugojimo, kad skarba imdavo, už tai jiems vi imkie tuos žvynus, ar in upe ar
vardu nuo Kthan Allen. Pirmo noparodai jokiu simtomu, nors siems keturiems laumes qiran- in jure ir pamerk in vandeni,
1*111 dėjus T Uos tai asz tau pribusiu ant pagel
je revoliucijos kares ėkšpedi- kuomet tyrinėjimas yra daro dus nusuko.
vijoje Alien su pulku kareiviu mas, atrandama daug difteri skarbu< imt i, r< >de- jl|O(|<ls bės.” Teip tas vaikas paklau
užpuolė Fort Ticonderoga, Ge- jos peru tavo ge/kloje, i r nosy. szuo už kakalio, kursai, sute- si', nekepe tos žuvies, tikinsigilzes 9 d., 1775 m. Kada jis Sziame atsitikime, pavojus yra mus žiūrint, kreses bei stalus erne tris žvynus ir pasislop<‘.
reikalavo I virtuves pasidavi- tame, kad niekas nežino padė apversda\ o; tacziau likdavo Fina tolinus, teip jis keliauda
ma. Britai užklausė JO “ keno ties ir sunku apsaugoti kitus. v i slab bestovi ant vietos; at- mas, pamate labai puiku dvaGalima tapti isznesziotojn ir pencz ta>
>zuo ir rublis bei ra; eina jis in ta dvara, ar ne
1
autoritetu veiki!” Alien atsake - “ I )ievo ir Konl inent inio kilu ligų part karsztliges ir skepetas' .l>o lova pamesdavo, gaus valgyti. Xue jo, ko ten paIr nuo to laiko difterijos. Geriansis būdas ap t ie rodos i k i rvt o czion guleda- Įirasze, gavo jis valgyti, paval
Kongreso.
Kongresas vadintas Kontinen sisaugoti nuo buvimo iszne- vo. Dabar Dilba tuose namuo- gė; teip tas vaikas, netuojans
g\vena.
tinis Kongresas. Isz viso dele sziotojo, ir jei jau tokiu (‘si, se r'
iszejo pavalgęs, norėdama^ pa
.
51.
gatu buvo 57, ir sesijos tesimi stengtis neiszpletot i ligos ki
silsėti. Vaiksztineja po vara,
Kad žmogų ar gyvuoli lau ir pamate koks ten dvaro užper 35 dienas. Kongreso pra tiems, insigydamas gerus higi
džioje, Patrick Henry pareisz- enos paproezins. Buk atsargus mes slogina, tai galima laume veizda ta vaika, paklausė, kas
ke Xer skirtumo tarpt' Virgi- rankas plaunant, nedek pirsz- p ra vary t per nuraszyma su tu ir isz kur; tas vaikas naši
nieezio, Pennsyl vanieczio, ir tn prie nosies ir burnos; užsi- balta kreida ant jo pat ies, ar >ake, net u ris nei tėvu, nei na
Xew Yorkieczio. Ne ošiu virgi- dengk burna su skepetaite y ant kokio uždangai o knriuom mu ir nežino, kur eina. Teip
Amerikiet is. ’ ’' .\uo kuomet košt i ar cziaudi.
ji reik uždengt. 'l'as nuraszxe - tas užveizda pasikalbėjo su sa
metis, (>siu AmoriKiet
Ym dar guresnis būdas ap mas ne turi nei pradžios, nei vo ponu ir paliko ta vaika ta
Amerikietis’
to laiko žodis ‘‘Amerikietis
sisaugoti
nuo
<difterijos, galo turėt, būtent toki O arba 8 nu' dvare ant tarnystes; (lave
Valstvbin
lieezia Suvienvtu
•
e
karsztliges ir raupu, Lik pas reike ant keliu daiktu szauna jam drapanas, duoda valgyti,
gyventojus.
savo gydytoja ir insieziepyk.
valanda raszvt.
jis ir buna, klauso savo pono,
—F.L.I.S.
daro ka paliepia. Teip tas vai
52.
Vienas tėvas turėjo du sunu. kas prabuvo nemaža laika ar
PARSIDUODA PARMA.
metus, ar dvejus; ponas, maty
Kaip tas levas numirė, tie vaikai liko prie svetimu; žinomas damas ji ištikimai tarnaujan
Karma 54 a keri u žemes, su
ti, paeine ji areziaus saves, in
LIETUVISZKAS
gy v u leis ir masziuonis. Apie
daigias, kad prie svetimu jie
varge augo. Buvo anie prie vie pakajus už lekaju. O tas ponas
puse mylės nuo I’ingtown sta SZOKIU ALBUMAS No. 1
MUZIKE ARBA NOTOS
no ūkininko. 'I'eip viena karta buvo vieno didžturezio pono
cijos. Apie 4 mylės in Shenan
sunus, ir jis dar buvo nevedes;
DEL PIANO
szeimininke isz tu vaiku viena
doah, ant kelio einanl iii Alt.
pasiuntė iii lauka pusryežius teip tas ponaitis jis labai pla(’arinei, Centralia y Ashland ir
TURYNIS:
neszti; tas vaikas dar visai nc- ezei važinėjosi po svietą, jesz(67
Shamokin.
Secita Polka
kojo sau moteres ir niekaip ne
didžiukas
buvo,
eina,
neszinas
Albert Seltzer
Lietuviu Mamas
galėjo rasti, nes jam visos bu
tais puodeleis, negali ju paKing!own, Pa. Suktinis Polka
Lastucza Polka
neszti; vargo jis kiek laiko su v o negražios.

Naujas Didelis
Sapnorius jau
Gatavas

MAHANOY CITY, PA.

AUKSO KALNAS AGENTAMŠi!
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Reikalaujame agentu ir agencziu del pardavinčjmo Deksnio
Nauju Gyduolių. Agentai už
dirba nuo $50 iki $U)0 per sanvaite.
Klauskite platesniu,

informacijų. Adresą vokite:
DJEKSNIS OINTMENT CO.
Tankei atsitinka, kur tėvai, 618 Main St. . Hartford, Conn.

Jau užbaigom daryt
Nauja Dideli Sapnoriu.
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu,
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus
Knyga
gali sapnuot,
puikiai drueziai apdaryta kietais audeklineis
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

W. D. Botikauikaa-Coi
Mahanoy Citif, Pa.
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(TOLIAUS BUS.)

Tu Mano Mieliausia Polka
Vamzdelis Polka

tais puodais, paskui pastato
ant kelio ir nuėjo pats, kur ji
ak v s nesza. Kaip jis neturėjo
ANT PARDAVIMO
tėvu, teip niekas jo ir nejeszkojo; ėjo jis sau ir hue jo, kur
Namas del vienos familijos,
jam patiko. Fjo jis koki laika aut viso loto, ant kampa prie
ir iszalko valgyti — kur jis da No. 436-438 Ė. Centre St. Atai
bar dėsis? Pamate ant lauko niaukite in ‘‘Saules” ofisą.
f

rMerchants
I

Banking Trust Co.

*11 J

t

’iC

e*

Mahanoy City, Pa.
f

I 4 SS esias
ui jusu
saugumai del Jtiu
ciIm procentas
procentu ni
jura pinigus ir uugwnu
Jttta
c pinigu yra gedaus negu lotas procentas be Jokio Mingamo.
1
Merchants Banking
Banking' Trust Do.
Do.' Banka molu
moka 3-ftsla yra*
proMuzike aiszkū budu sutaisyta ir
j centą ui jusu sutaupytus pinigus ir ta tuma kas-tatft 1
lengvai grajyti.
111
iūMiltarato ‘
1 | M»uga didyn. Yra Ui. rangiu Ir g«Han del taog
Preke tu prisiimt imu tiktai 75c,
■ ta raita_____
i R * I į '{UTu&*u» CJMdul&e DiilW
x>
į penltikriMite ir mtysite kaip iii ]ptaigra *wcm
W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
MAHANOY CITY, PA.
? jdautliitatt procento.
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nors pasakyti num,' kas tai to•kio1 Dubys’paleido jos rankas ir
susijudinęs bėgiojo po kamba
rį nervingai laužydamas rnukas. Ant galo atsistojo priesztris Onute ir staiga paklausė-.
— Ar pataikysi tamsta, rei
kalui priėjus, tylėti ?
— Pfttnikvsiu, - lygiai atai
ga htsnke.
Iszvyniojo popera ir pndave
jai tylėdamas. Perskaitė ir
Onutės lupos pabalo. Pastyrusiu, žvilgsniu insižiurejo in
Dubi.
— Dabar žinai tamsta del
ko ?
— Xinau.
Valandoje vieszpatavo tyla.
Pinna atsigodojo Ona. Pri
ėjus prie Dubio. paėmė už ran 1
kos ir susznko galingai.
— Tamsta nepadarysi to kas
ten paraszyta, girdi tamsta?
Ne!
Dclko-gi >
paklausė iszdidžiai ir bauginaneziai.
Nes... ih’s... nebent tam
sta neturėtum Dievo savo szir

‘Aiidrlns Dubys pade jode nyga i r 'fmgfromes tint nlkiuiiu !nžtfittiftRtes kai-kuri Ittika prhsižiftrinbjo siuvaneziai Otititei.
—toi-£i, patiko tamstai, —
paklausė Dubys.
Jo ‘firisižiurinejimns mato
mai maisze ja, nes, nepakelda
ma akiu nuo darbo, atsake:
— Labai. Tiktai daug daly
ku dar nesuprantu. Ir nestbbetina, nes niekuomet neturėjau
tam laiko. Vos tik galiu skaity
ti ir raszvti. Vienok dėkui Die
vui ir už tai, kad nors isz kny
gos kartais galiu pasimelsti.
— Na teip. Tamsta tokia pa
maldi.
Pažiurėjo. Akvs Dilbio žiu
rojo in ja su keistu juoku.
— Ar tai bloga. — pa klaust*
Ona.
— Nieko peatsake. Pa s i rėmo s
nlkuniu blausiai žiurėjo
Krasztai Dubio lupu prasiant alkūnių
kambario gilumom
-ziepe pasitvoziojanoziu juoku.
— Padarvsiu. nes neturiu. —
— Ponas Andriau,
pa
klauso nedrąsiai.
ar tamsta Į kilotai atsako.
— Kaf asz dievotas? - susi
Rankomis uždengo Onute sa
juokė. Na, m*. Neturiu tam lai vo veidu. Per jos pirsztns pasi
ko, o nors ir norecziau, bet pa rodo dideles blizganczios asza
galios....
ros.
Instabus skausmas suspaudė
— Ka-gi tamsta teip aprauOnutės szirdi.
doji ?—paklausė Dubys, —
— Laiko vi suomei galima Mane, kntl toks esu, ar ta, ku
rast i.
ris turi žūti! Turi! Sunku. Kur
Norincziam nieko sunkaus, medžius kerta ten skiedros bvtamsta turi tiesa, Na, laikas ra. Kokiu saiku saikavo, tokiu
staiga pasikėlęs ta- jam ntsaikuosia.
jau man
re Dnbys’. — Praszau duoti tas
Bei ne tamsta. n p tam
knygas, ka paskolinau. Nauju st a!
- O kas!
paklauso austo
atneszin.
Atidėjo pamažu darba Onn- bes.
te ir isz stalcziaus i s žeme dvi
— rPas, Kuris kantrus. bet
knygas Apdriskusiais apda- teisingas.
ra i s.
— Cha, cha. cha! — nusijuo
— Gražus darbas, - tarp kė Dubys. — llgai-gi laukt i.
Dubvs žiūrėdamas in rausva ilgai! Kuomet vandens laszas
nniota, ant kurio gražiai isz- >o laszo krinta ant akmens ja
sintos lelijos mainosi lempos me skyle padaro. Gana žmoni
szviosoje spinduliais blankaus jos skriaudos, gana!
aukso.
— Onute paszoko isz vietos.
Drebėjo visa, kaip apusze.
— Gaila tamstos akiu, — da
— Jeigu, jeigu tamsta tai
liojo lyg nenoromis.
padarysi. tai ir ant
tamstos
Per Onutės veidą
szirdies kris aszaros nekalt uju
debesėlis.
— Ne, — drebancziii balsu vaikeliu to nelaimingojo. Tuni
tarė Onute, — myliu savo dar st a — ka Ibe jo meldžianeziu
tik pagalvok
bą, nes jis mielas Dievui ir balsu Onute,
žmonėms, o man duoda tikra ir tamsta, kol dar laikas, Juk ir
teisinga uždarbi. Niekuomet tamstai malonus gvvenimas.
— Maža tai. — tarė Dubys
.nemainyezia jo ant kitokio.
a t gręždamas akis. — nudžiu— Niekuomet .*
Akys Dubio hlystelej o in- vnsia szaka reikia nn k irsti.
stabia ugnim. Paoinos jos ran- Pervehi jau atgal daryti žings
nis, pervelu.
ka prievarta sulaikė.
— Ir tai paskutinis tamstos
Mergina žemai palenki* gal
va. Tamsus raudonumas aplie žodis ?
— Paskutinis.
jo jos skruostus. Tylėjo.
Tylėjo. Tyla pertrauke tik
— Praszau-gi man atsakyti.
— Niekuomet! — prasznabž- sunkus jųdviejų kvėpavimas
dėjo. Po liepsnojanczio Dabio ir dundėjimas atsitolinanezio
žvilgsniu jos blakstienos nu- vežimo.
Pirmas prabilo Dubyspuolė žemyn.
— Jus, moterys, turite stebė
— Teip, — pertrauke nepaisydamns to, bodamas tikras tina būda dalykams suprasti.
Kiekviena nemato toliau savo
laimėjimu. — Laba naktį
Ona sunkiai atsirėmė in sta noses. Kur eina apie tukstanežio gerove, ten viena gvvvbe
in.
Ponas Andriau, — tarė žemiau zero laikoma.
— Gal ir teisybe, kad neiszOna pnra menesiu vėliau, kuo
met Dubys viena vakaru, kaip mintiuga ir tuose dalykuose
paprastai, netikėtai užėjo. — nei kiek nenusimanau, — dreTamstos knygoje radau sztai baneziu balsu prabilo Onute, —
vienok žinau, kad žmogus ne
szitas pope ra s. Atiduodu.
Dubvs karsztai nutvėrė lak- turi teises atimti kitam gyvy
sztft sudėta in keturias dalis. be, nes jos nedave.
Veidas jo akiesmirksny paba — Teip, — tycziojaneziai nu
sijuokė Dubys. — Visa tai gra
lo, kaip drobe.
— Ar... ar.... tamsta žiurine- žu teorijoj, bet praktikoj nega
jai, — ktirczini paklausė insta- lima pritaikyti. Akis už aki,
dantis už danti. Tai geriau, ne
biai žiūrėdamas in rtiergaite.
— Ne, — staeziai atsake, — gu pavaiszinimas duona už ak
neindomauju svetimomis pas menio uždaviniu.
Tie kieti žodžiai-hu neapaalaptimis.
— Ir niekam tamsta ' nero kotnu skausmu atsimuaze Onos
szirdy. Nebandė jau jo pertik
dei?
— Už ka tamsta mane laikai! rinti. Jaute, kad tirsztas nesu
— paklauae užsigavusi. — Tai pratimo piktumas tolina ji hito
ne mano, o kas no mano — jos be gražinimo vilties. Priė
jusi prie lango priglaudę de
szventa.
Dubys nutvėrė ja už ranku. ganti sav'o Veidą prie apraso
— Ar žinai tamsta, — kur jusio stiklo.
— Ne, tacziau norėjau praortai tarė, — jeigu sziandie tu
popom nebnezian suradęs, ry sztti tavo vyro, kad duotu ko
toj nebutu nesziojns manės ki nors darba dirbttiveje, —
prabilo galinu Ona. — Jis jukszventoji žeme.
— Jėzus! — suszuko Onute, gi amatninkas.
—Isz karto reikėjo teip sa
visa jmbataai.
Praszau r gi
e

V

t

kyt i; nusibodo jau siuvineji- biem rankom plnkniK’zia szir* hiimiii lengvu ūku nnlvktmn, n i as?
di giiiesi ( hint c. —
kvapu ai szildy I mu Kiisznlusi
Ne apie tai!
k risztola nuo lango mažo na— Akys skauda.
..... t > apie ka '!
muko, kur liūdna jo siela III lO— Nenuostabu,
mv k i
Valandėlė maste.
dijasi bejėgiu ilgesiu.
jau inga va i proto, Xa. tai ge
....... Sakai myli mane, - pra
ra i, kaip pareis ma
i na si s isz
Ar sveikas? Ar gyvas? Jis
darbo, tuojau jam pasakysiu. dėjo, — tikiu, neš sugryžni. toks silpnas, kosi i.
vienok tiktai dėlto, kad ne to
Tylus, skausmingas verksTiktai jau nesirūpink.
Jule priglaudę vaikuti prie kia buvau kaip kitos, kad ger mus sukreczia mergaite, At ši zz
biu save ir niekur nesidaužnn. remia in namu anglius ir linekrutinės:
— Na, pasisotink lu. maža Bet tavo meile tesis tik tol, kol lai balsiai gngezioja, kaip'ma Z
vapsva, na. na! — supi* mažyti, visai neatsiduosiii tau. kol ga žas szunvtis paspirtas praei- zz
z
'
kurs pradėjo verkt i.
Sztai li mane gerbti. (Ii paskui kas? vi.,.
/
TARADAIKA
į Kuomet atsibosiu — pamesi.
Burvs žnioniii ronklisi apie
turi! To dar tiktai truko.
P.
- Niekados. — karsztai gy ja. Klausinėja.
Ona norėjo atsisveikinti.
Onute gTvžta prie sąmones,
- - Ar nežinai kartais, kur nė Dubys.
N’okurios rnergieos nežino
Ar kunigas mudu stula su Geda jai del lokio iszsi verži
vereziasi Dubys. — staiga pa
kas meile yra.
ris/., ar ne, vienodai tave my mo. Turi pasislėpti nuo žingei
klausi' Jule.
Bile tiktai gauna vyra.
lėsiu.
diioliu minios.
Nežinau. - atsake Ona.
A r tai su Mi|<u ar I>žiami,
(binte liūdnai palingavo gal
Prieszais ja kokis tai \ idll "l A r <u I Ižiordži u a r Vilimu.
—- Petras sake, kad iszvažia
vo. Geras tai vaikinas, tik rei va.
visa apszvioslas: ežia im is.
Ne turi su kožnu užsidėti,
— O nsz-gi piisilieku prie sa
Gaivus, rimtas vargonų Imi
kėjo jam insivelti in ta partini
Mat isz vi<u ateiviu,
dnrba. Ankscziau, ar vėliau vo. Meilesne imtu tavo pagarba sas dreba ant Ivlos vilniu.
Randasi daug greit t ik in.
grauž už tai žeme, kaip amen negu meile.
Tai bažnvezia. isztikiiniau
Maim kaip gerynm užfmidi'.,
— O nsz nesutiksiu imti šia draugo jos liūdesio, nob\ Ir
poteriai.
'Tai jau ir viską pndaris,
— Taigi užeik rytoj, o apie iszliuba bažnyezioje.
liudytoja tyliu jos svajonių:
i r snta rt u ves,
-—Tai viską
viskam< tarp musu pilkos, drėgno- sienos sugėrė
darba nesirūpink.
I r sugert live-.
savin isz tos sielos t iek skalia
Per Įauga veržėsi in kamba baigta.
Timm la i k lunes pasija r n.
— Paszoko Dltbvs nii<> ke- mo, t iek la i mes.
rį ankstyba, prietama rūdims
Vaikino akys atsidam.
dienos. Vejas, szaltas, drėgnas des ir pribėgo prie Burn.
Bejėgiai linksta keliai ir i>a
Plusta ant merginu.
- Xe, ne! — suriko.
e lieka toje misižemi n ilsioj i s z
puto nuo lauko. fru k szm i nga s
Jog nepristoja vaikinu.
’
dėlto
asz
kaip
szuo
laižiansi
va iždo j. galva nulenkta ant
miesto judėjimas pamažu ome
Sziadien t orime merginu
prie tavo rankos, kad dabar krul ines.
tilti.
visokiu.
■Meldžiasi. 1 ’ra-zo ne 1 ik lu
Onute gryžus isz dirbtuves ir varvium nub saves, Jei ne ge
Ne i<uu»k i u.
nenusirengus atsistojo prie ra valia. tai jėga vienok turi pomis. Kūnas j< lenkiasi prie
Jeigu vaikinas kalbinu uu!
Imti
mano!
lango ir pasirėmė prie sienos.
žemes me Id ži mieži a me ,d vašios
želi y bu.
pakilime. Pra<zo mirt ies, | y
— Niekados! Taip!
Mintys nuvargintos pragarisz
Tai iiereika lauj.’i dideliu de
-- Busi, — pakartojo t už lios, be skausmo, Gyvenimas
ko maszinu ūžimo dabar ilsėjo.
r v i m,
pergy\e
jos jau pabaigtas,
Kokis tai sapniais sustingimas sispyrimu.
Mergina žodi duoda,
—
Jau
subėgo
mudviejų
ke

glaudė jos blakstienas.
no Savo. 'Tokia jau mirtinai SU
Ar ant tikro prižada.
Negirdėjo ne kaip atsidaro liai, jokia jau jėga neiszplesz vargus. Dabar kuomet isz nau
Kaip nuperka drese ir >krv
man
tavęs.
Onute
mano!
durys ir tyliai susimaiszes, ne
jo skaistus žibintuvas užsidegė
belu.
tikras atsistojo ant slenksczio kalbėjo Ietį kibimą s in ja. - ar joje tikėjimo sz\ioss, teip t rok Tiek tu matysi brolau mergele,
Be szta isZeili iii beribe liūdna
Dubys. Deganczios jo akys nu gi trokszti mano mirt ies ?
Kada apsiredo ir apsitaiso,
( hm te*. irki.
bėgo pas smmenkusia mergaite. tavęs nėra man gyvenimo.
Jau vaikine apie tave nepaiso.
Sujaudinta, visa drebant i
žingsniais
Tykiais
žingsniais artinosi
- Moterų Dirva.
Viena tokia nuvedė vaikina
klauso tu karsztu žodžiu.
prie lango.
:: GALAS ::
in frmitine pasikalbėt,
..... Klausyk, — staiga su
Paėmė nuleista be jogu Onu
M islino, kai| » ežia mm jojo
tos ranka ir pridėjo prie lupu. nuosprendžiu tarė Ditbvs,
pabėgt.
(hmte suriko, Apsinianku- dabar eilių. Rytoj tuo laiku vėl
Vaikinas nieko Ii logo m*
siu, pabalusiu veidu a t si su ko ateisiu. Panorėki -- gerai: ,H‘i
misliiio.
ne, tai padarysiu teip kaip sa
in kambario giluma.
( > margina imt įauga is/si
I
t
kinu.
Nedave jai prieiti priežo
rabant ino,
i
Priesz mergaites, lyg st abi )
džiu. Sztai, joga jame lūžta,
Pa >i I i k ia s valanda sėdėjo.
isztiktas,
akis
sublizgėjo
revol
geležis
kaip
rudies paėsta.
Ar nesiigryž
in duris žiu
I
Meilesne jam yra už viską ir veri s.
rejo,
♦
♦
CAPITAL
STOCK
f
111,000
00
uostams jau nuo savos laimes.
Ba ne mate kaip per langu
SURPLUS
IR
UNDIVIDED
Szalta žiemos vajeara didele
Suprato ant galo Onute. Eile
paliego.
PROFITS 1628,968.01
skara
apsigaubus
Onute
ojo
be
daimantais žibaneziu asz.aru
Nebagelis ant tuszczio sėdėjo,
pasiliejo per pabalusi jos vei tikslo. Slinko iszkrypusiu szaMokama 8>et1a procentą ant
Motinos nepaiso ka dukreles
dą. Isztieso in ji abi savo ran ligatviu nekreipdama domes in sudėtu pinigu. Procentą pridedam
t uri.
didmiesezio prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1
kas. Nieko nekalbėjo apie pra kurtu vienoda
Kad (ik katras užpmidytu
Liepos.
Mes
norim
kad
Ir
jus
trukszma
susikaupus
savvje
ir
eiti. Laimi' szviete ju veidai.
žiuri.
turėtumėt reikale su musu banka
— Kur gi tamstos darbas, -- tvli.
♦
♦
♦
*
nepaisant ar mažas ar didelis.
pirmas prabilo Dubys. — Ne
Ant besisukuriuojancziii beKur boba buna pirszlis,
H.
BALL,
Prezidentą!.
matau jo ant stalo.
rybej baltu snaigių atsivėrė jai
'Tai viskas susitarszis,
Geo.
W.
BARLOW,
Vice
Prei.
— Nešiu vine ju jau. — atsa reginys, panaszus in stiklą,
Ir kiaule Ims kviestis
Jos. K. FERGUSON, Kelerius.
ke.
melsvu akiu voku reniuose ste
lu kur mergica prilmna,
— Dulko?
būtinai, porimaneziai.
Tai boba liežuvei darbe bum 1,
Baltos
lengvos,
mažutes
snai
Nežinojo ka atsakyti. Prisi
Antanas Ramanauskas Apkalba kanuobjauriausia,
pažinimas nenorėjo eiti per lu ges puldinėjo po jos kojomis,
Lietuvlflžkas Graborlui
Padaro isz jos niekiausia.
nutūpdavo ant blakstienų kaip
pas.
'Teisybe, nekurios vertos būna
— Ta i-gi jau tikrai, — po n s z R ros.
MILL A PATTERSON STS
Ba kaip tiktai prilmna,
valandėles pradėjo Dubys. —
Per iszvagofa raukszlemis
ST. CLAIR, PA.
Negali susi valdyt i.
Knogreieziausia iszvažinokime Onutės kakta sukūriais Ik* per
Pradeda savo triksus iszkad ir rytoj.
trailkos, kaip tos snaiges, ėjo Irtzbahamuoj* ir laidoja mirusiai
rodyti:
ant
visokiu
kapiniu.
Pagrabus
paruo— O kam toks skubumas? — mintys ir atminimai.
Gere kiek ingali — liežu\ i
ežia
nuo
papraucziausiu
iki
pralcil*
nustebus paklausė Onute. —
paleidže,
Sztai tame at mintiname va niausiu. Panamdo automobiliu* dei
Nepahegs-gi tamstai.
laidotuvių, vejelių,
vonelių, krikszty”iu ir
O ka, ba c zia pri kontri, tai
kare lankia ateisiant Dubio.
t
— O gal ?
pašile i dže.
Ir jos valia, kaip rudies |>a kitiems pasivažinėjimam!.
k
— Kita emus, neturiu Rzliu- estą geležis, suluž už valandė Bell Telefonas. 137 J M.
Mergaites, ant ju^ \ isi temina 1
bines suknes, ir ant užsuku rei
Reike grąžei vestis tai ir bus
lės. Bandys dar atsispirti. Vie
*
kia duoti.
- ★
*
gana,
nok jau nebetiki in savo jėgas.
7
— () k a m tai? — net iketai Pasiduos. Gyvenimo atmatose K NAUJAS IŠRADIMAS
Mano žodi pami/ekite,
paklauso Dubys. — Mano moDEKSNIO C.A1JNCA MOST1S
Gilei sau insidekite.
paners balta siela ir kuna.
Gydo,
Reumatixmtt, Ranku, Kojų/
toris neims szliubo bažnvezioGrąžei užsilaikykite,
Laikrodžio rodykles pamažu k NugnroB akuudejinia, Salti, Ranku, *
Kojų, tirpimą. Duauli, Gulvoa *knu<
jj'*
Bilo ko neklausykite,
slenka.
dėjimą, ir teip viaokiua akaudvjimua
Onute nustebo ir insižinrejo
tik ne reniu L
() vyra gera gausite.
Ir staiga.... smarkiai kaž kas K (TukahmČitti
žmonių
yra
H»igyde
o
111 ji.
♦
♦
♦
milijonai dar nežino apie tai.
pabarszkino in duris. Szirdis
— Tamsta manai, kad asz Onutės nustojo plakti. Tai Du
Dekime Galinga Moati*
yra tiek
Ar žinote ka vvruczei, butu
Vena aukso, kiek ji pati
verta
pan ttvuria
avuria wu**
kunigams lenksiuos, - su 80- bvs.
geru daigiu,
! K lig nnudia gydymo.
nu paniurusiu akiu žvilgsimi
Kaina
75 centai, $1.50 ir $3.00,
Idant bobos pypkia rūkytu,
Ant slenkszczio balta, ant >
ir 10 centu extra UŽ persi tinti m n. •
paklausė Dubys.
'Tai teip daug nekalbėtu.
Klauskite pan aptiekoriu* *eip
greitosios užsimetus, skara ant <4
DEKEN’S NEW DISCOVERY
— Tai kaip? Tai kaip?
Burnos ne auszytu,
pecziu, pasirodė Jule.
OINTMENT.
— Sugriebė Dubys jos ran
Pleperiuot paliaut u.
susznko K Šoksnis Ointment Co.
— Dubi suome!
ka ir pridėjo prie szirdies.
'Teip, intaisykite pypkeles,
užkimusiu balsu. — Jeigu turi
018 MAIN *Y.
BOX 3S2
— Tiki man dabar, — sznab- ka pas save, tuojau sudegink,
HARTFORD, CONN.
U. S. A. t *
Apteikite joms savo bobeles,
sudegink
ždaneziu balsu paklanse Dnbys nes ateis ir flas tave.
O man už rodą padvkavosite,
— kad asz tau ne kreivas, kad
Ir da pamatia ūžt ryt imsite.
Tirsztas ūkas pridengė Onu
m vi i u tave ? Tiki ?
*
♦
*
tės akis. Tsztiestomis be pagel Ant. J. Sakalauskas
— Tikiu, — tyliai atsake.
M inorsvill(‘s mot (‘rinko?
bės rankomis, be žodžiu skini
LIETUVISZJCAS GRABORIU1
Tai-gi tuo tikėjimu ir g\rvon- do puolė Onute, kaip pakirsta
szvarian lovas užlaikykite,
IR BALSAMUOTOJAS
sime.
Szionikus gerai isz kratyk i t o,
varpa.
*
♦
Onute paszoko iszgnsczio pa
Ir blakes iszvaikvkite.
A
imta. Kokie tai šžviėėzi antys
Vaikinai ant jus rūgo ja,
Pasveiko. Siūlas gyvenimo
rateliai greitai, greit A i įsibė sukasi ant naujo kainuohdto'
Kad niekad lovų nekloja,
go Jai pro akis. Kqs nors gt*a- isz Dievo Apvaizdos.
Ar tai jtims nesarmata,
žnus, szv iosaus įniro jos sžirJeigu lova nepakinta?
Onutės akys neiszmntuoja- Laidoja kudtta NdrnMla pagal Naw
l’žlaikykito šzvarei vyrus,
mai liūdnos seka krintant ne Janais mada. Pigi. ' praka. Taipgi
— Ne! — užkimusiu balsu apsakoma daugybe mažu snie pristato
O barniu niekad ne bus.
vUo klanu
automobilius
reikalams.
susznko Onute, — niekuomet! go žvaigždelių.
.Ink už hurda gitna imate,
— Tai teip, — auftznypszto
Ir da famines-gaunate.
Ir ton tdji iiiiinkszta, pulko Parduodu Visokius paminklus, did*
Hus ir maltus ui’pigiausi* praka, t*
Dnbys. — Tai tokia tavo mei- uždanga. Ton tylutna szianres del . jeigu
Matlos pasi vakt nokite,
Jeigu pirksiu
pirksit* POMNINKA tai
lo? Žmonių kalbos tau labiau nuestpaittiky tamsia eile tęsiae
Jeigu ne norite gauti,
po*. 4*^ k*Ų«.>.
mis pigia u geriant parduoti negu kiti.
apeina.
si Žė'mi, pa krypo namtika i.
B a jums nepatiks,
— Ne, ne! — spausdama aKaip' kurna užtiks.
O, kad butFdvaeia, Iszsitie- <H-m
cha
z;

Mahanoy City bus kožna Utarninka, 30 E. Centre St. ant
antro floro. nuo 9 Vai.
ryte iki 8 vai. vakare.
! Ui F.. aMh. iii'
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Kreipkitės pas Dr. Hodgens
Philadelphia

■ it
n■

Specialistą.

Silpni, Serganti Vyrai ir
Moteres.

ii

Neserganti bet vis gi ka tik
pajiege dirbti. Nelaukite.
.Jeigu v^nte ‘ilpni, nervuoti arba
turite kokia lipa, nepadarykite klaid<>s kaip kiti pnditre, ateikite dabar
n- slaptingų
lapt i nf ai apie tai palikai besime.
Laukti j ra pa v <> 11 nir:i i.

PILVO

pad ėjimas aptrauktas liežuvį
sunkumus ir iH'srnagumii'i po
valgiui, plakyrnas szirdies ir kiti pilvu
n<*xrna|’urnai tu mi pasznlinti.

KRAUJO. NERVU IR ODOS—I icon
visuos** padejirnim «<* prydomi.

RUMATIZMAS -teipi pydomi,
Asz pasukui i n^a i fydu kataru, du
suli, bronkait i<, užima galvoje, pilvo,
inkstu, pūsles, kepenų, leipgi lumIkik<i ar neuritis.
Lipus paprastos vyrams visuose pa
dėjimuose. Gydymą kuri ant pabai
dos jcszkote.

RODĄ SUTEIKIA DYKAI.
Kožna Srrecfa, Ketverga ir Fctuyccia
Kalima matyti daktara Pottaville, nuo
9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Antra* flora* Bauaum name.
4 S. CENTRE ST. POTTSVILLE, PA

:i|
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GEO. J. BARTASZIUS
Lietuviszka Užeigos Vieta
Arba Kotelis.

i I
1

Pinigu ir Laivakorcziu Siun
timo in Lietuva Agentas.
r

George J. Bartaszius
498 WASHINGTON, ST.
NEW YORK, N. Y. , I
Teleponas: AVaker 4335

I

$1,000 TIK UŽ 60c.
Atsiunsk mums 60c ir gausi motu
stebuklingu žolių vertes tukstancrlo
doleriu. Ka tas tūkstantis doleriu
žmogui reiszkia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei viduriu su
gedimo? Toks žmogus yra auairau*
kės, nelinksmas ir invairiu nesmagu**
mu apimtas. Jeigu tokiam žmogui ir.
auksini kaina parodytum, tai jam ma
lonesne butu sveikata, negu tai auk
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esaa
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai
greit reikalauk musu vaistžoliu, ku
rios jums sugražins sveikata.
Vaistžoles yra nuo sekanesiu ligų:
viduriu užkietėjimo, skilvio nemalimo, nenoro valgyt, strėnų ir peeziu
patrūkimo.
skaudėjimo,
patrūkimo,
dusulio
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir
kitu ligų. Atsiunsk 60c, tai gauti
vaistžoliu nuo bile vienos virszuj pa
minėtos ligos.
Jeigu kenti nervu suirimą, galvos
skausmus, užima ausyse, nuomaro,
szirdies liga, tai atsiunsk 85c ir gausi
musu gausius vaistus, taip vadinamu*
“Nervu Preparatas.” Nervu liga yra
labai blogas dalykas, bet musu Ner
vu Preparatas užbėga tai ligai kelia
ir suteikia žmogui ramuma.
Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu mu*
su žolių ir knygų katalogu. Reikalin
gi musu žolių pardavinėtojai visuoit
miestuose.

I
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W. TRASKAUSUJI
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY,
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Laidoja kunus numirėliu, Paraamdo
automobilius del laidotuvių kriko*tintu, veseliju, pasivažinėjimo ir IX
S2O W.
St. Mehaaoy Citv. Pa.
E
■„
^2
;1 ;sr==|
Li«tuvi«»ktes Graborifce

K. RĖKLAITIS

1
f

■C

m

Laidoja numirėlius paimi 'J
naujausia mada ir mokslą, ■
Turiu pagalbininke motorio, LJ
Prieinamo! preke*.

iI

■IS W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.

. £. —...

Teleponas No. 149.
IIBIW,
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451 Hudaon Ave., Rochester, N. Y.
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M. ZUKAITIS
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BAULK
IMMMI

! ŽINIOS VIETINES.

Isz Shenandoah, Pa.

i

I

♦

y

\ aldže atėmė Jonui Pui
dokui isz Lakeside, automobi
lini laisna už tai, kad būdamas
giriu snžeido Alvina Yost ku
ris nuo žaiduliu mile. l’ž lai
turės at -akvl i Potlsx illes sūdo.

I

L.

i

Praeita Panedelio rvt a
pradėjo vėl dirbti Packer Xo.
4 kasykla, kuri buvo uždaryta
per si raika praeita Bet nyezia,
už tai kad vienas < larbininkas
likos alstatvtas nuo darbo. Szi
— Vincukas,
pusket virt u tas dalykas buvo perduotas del
melu senumo sūnelis Jono Ma komi) et o <!<•! tolesnio tyrinėji
lau<’k<», 721 E. Pine ulvczios Ii- mo.
kos sužeistas per automobiliu,
M nrt inas (l;i lošk is
bet anl giliuko nepavojingai.
melu senumo žmogus gyvenau
.Vadelios vakara, t no j po
lis po adresu 310 W. ('olumlms
mis/paru, Parapijos svet a i neStreet, likos atraslas per saxo
je, malonus svetys Gerb. Kun.
A. S/miHksz.lys laike paskaita paežiu gulini is kuknioje be gy
x a si les. Yra sakvta kad ne
nii'zx iesdamas dabartini Lie
baszninkas per koki lai laika
tii\<»s padėti. Gerb. kalbėtojas
gražia is pareiszkimais labai daug gerdavo. Jisai pa
savo
gražiais
liko paezia ir I ris vaikus.
apie Lietuva padare giliausio
inspiidžia
in
susirinkusius.
iii
Su ba 1 os mik t i
f Praeita
Publikos prisirinko beveik pil
mi re Katre Pekail iene, pat i
>vet
ame.
nutele
svetaine.
Kun.
A.
Jono J. Pekaiezio nuo 1G7 W.
Szmulksztvs \ ra Krikszczioniu
M ashington SI.
Demokratu Partijos vada s ne
Jiji sirgo keletą menesiu. Buvo
Kenai atx'ykes isz Lietuvos.
m. senumo. I ‘a Ii ko v via.
Jurgis Du Iškiš
g y ve
\ iena dukterį* ir t risunus.
mint is 419
M a ha im v
likos sužeistas in koja ir galva
Praeit a llaminka ai
per nupuolimą anglies prie lanke musu miestą Pennsxlva
darbo l'iinuel Bidge kasyklo sp. i'ijo
gn bemat orius G. Pin
Dulskis gydosi na mieje po i ■Imt, kuris apžitireji i na uja Il
jiricži u ra gydy t < >jo.
iron Imt i ir prižadėjo su teikt i
neitam laike
f Aplaikeme žinia isz Brook į >a gel I >a idant
alet u ai idaryt i bgonbiit i.
1\ no apie m i rt i p. Jeszkevi
j- I t a minko ryta atsibuvo
cznmes kuri mire praeita Pa
n<‘deli 11:15 v.d. nakezia. Pali la idol II \ e> M a ros Brazaui’k i ?
ko < lidcliam
nuliūdime vyra 11 e s kuri mirė praeita Pelnx
.Jurgi .Jeszkevieziu, sunn Juozą ežia. Xabaszninke buvo pat i
lukter
ir dxj dukteres
Elena ir Ami Jono Brazaneko mm 14
lija. Xabaszninke bu\o 49 m. White Si. (iraborius A. J. Sa
senumo n lik nepei'M'iiei is/.si kalanekas isz Mahanojaus už
krausto m szeimyna i'/. Maha- sienie laido! nx’emis.
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Svarbus Natūrali
zacijos Klausymai
Ir Atsakymai.
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K lansvmas.
Al k urienis
žmon ii-ms pi Ii etyst e a I sa k \ l a
priežastimi ju rases, arba <ia|
k it n a pl inky l»i n 2
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PAAUKAVO MILIJONUS DEL PAVARGĖLIU.
William J. ( onner.s isz Bul’fal o, N. Y. leidėjas laikraszežio, paskyrė milijoną doleriu savo I urlo del lojo miesto paxuirgeliu. Sziame laike (’onimrs gyvena Plorido je.

JUOKAI

f

O*

— p. Violeta Mockaicziiite
o
nuo 38
S. Main St. kuri pabai
gė muzikaliszka mokslą LeafHOn-Hille Konservatori joj, Philadelphijoje, pradedant nuo 1
dienos Septemberio duos lekci
jas del norineziu iszmokti grajyt ant skripkos. p. Mockaicziuto mokys studentus pagal
garsinga
Sevick
metodą.
Kreipkitės ant adreso:
į.f.>
38 S. Main St.
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ISZ PUIKAUS GIMIMO.

Frackville, Pa.

J
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ANT BALIAUS.
man
Arli, Joneli, liet
szi r< 11 spandžia, kaip tu su k i
lorn sz.oki!...
(> kas kaltas;’ kad teip
susi va rži us!

l
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Namai Scnoviszku
Gyventoju.
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ANT CHIEF BURGESS
Balsuokite už
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'I'cx eli, kas tai 2
N’cseile, mario šuneli.
Ar X’i'seile, tai del ko
teip klykia ir peszasi2
- J'i'ip Iuri Imti, ba kad
t olesniame gyvenime galėt u
klykauti ir pesztis.
A, tai jau ir ant tavo vė
soj les teip klyki* ir poszesi...

Mt6«l

EKSKURCIJA IN

NEW YORKA
NEDELIOJ 30 AUGUSTO

$4.00

in ten ir adgal

Apleis Mahanoy City 4:40 ryte.

s*

Grįžtant apleis Jersey City nuo
Exchange PI. Stacijos 8:35 vakare,
Eastern Standard Time,
r*

Lehigh Valley
Railroad

Atidarys savo vieta XedeJoseph Jenkins
•>a Augusto, senoje vietoj
Ii.,j 23
Republikonas
kur pirma laike A. Aponikas,
Praszo juso balso in intekmes The Route of The Black Diamond
ant virszaus po Xo. 215 E. (!en-- am,
X a uja s f o t og ra f i si a s
ANT SKVAJERIO
ANT SZERIFO
traukia fotografijas pagal nau
Balsuokite už
Balsuokite už
jausias madas, padaro didelius
pveikslus isz mažu, parduodu JOSEPH WYATT Richard T. Ryan
visokius rėmus ir 1.1.
(70
Demokratas.
/
Republikonas
Paul Salauff, Studio
215 E. Centre
Praszo juso balso ir intekmes Praszo juso balso ir intekmes
.O_
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VESEILE.

PARSIDUODA.
Budas kolas likos pamestas
ant steit kelio tarpe Ii ir 7 va
Naminei daigiai arba foruilandos tarp Laki* Side ir Ta
makves per Lietuviu Diena ežiai, viskas geram padėjimo.
Bu.gpiuezio 1 5-1 a. Jeigu kas su Kas pirks galės parandavoti Ir
(07
si ubas del gy venimo.
rado malonėkit prniu‘szl del
Mrs A. (i’enlauliene
Simon .Jenusaiiskas,
K03 K. Pino SI.
Box 53 Xexv Philadelphia, Pa.

J

Kalnuos ia Parumuxx cap, Zion
Nat ional parke 1 i ko> surasta
seUoX i mzk u gyventoju namai
kaip tai aul pavvik>lo malonu*,
kurie imi apie du t ukslanczius
ūmi n M inimo. 1 Tofcsorei B«*at |x ir Smith je>zko seiioxiszk’i
užliek u toje pecziillcje.

■r

Slidžia m seny va vagi:
Paskutini karta prižadejej jog
jau daugiau ne x’ogsi.
rtx
Vagis:
Teisybe, prižade
jau ponas šildžiau, nes ne da
TEISYBE.
bar, ha negaliu to padaryti,
ko| mano sunus ne užaugs ir
Kat ram menesije motemanos ne iszvaduos.
re.s mažiatįsia szneka l
M (musiję Vasa riję, ba
KAS RADO KOTĄ?
lik t tiri 28 dienas.
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Kas laivo laimingiau
a 111 s x' i e t o
A domus.
Kodėl \
Ba iiereikejo pirkinėti
del paežio-, ne skrvboliii Ill'
d resiu.

ft#'

I
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LAIMINGAS.

K

A.
1 aip., Jeigu apsix’ed *i pilie! X <1 e 2
priesz Bugs • >o 1922m.
A. - Žmona gali Imli nat u
- Gimiau szioje szalyje, raliznola po metu apsigyveniir isztekejau už Liet uvio Spa nio Su vieirrt o>e Va 1st vbese.
Ii" mon. 1923
1D2.3 m. A r mano pi i.lai nereikia pirmu popieru, bet
I H‘l v si e a t i ml a .’
turi mokėti kalbėti Angliszkai
A.
Ne. Po Bugs., 22, 1922 ir turi prisilaikyti prie x isu ki
m
mot oriu isztekejimai už [tu natūralizacijom reikalavimu.
svet i msz.a | i u neat ima jn pilie
Mano xyras nenori tap
K.
užjli Amerikos pilieczi
t yste, lik j(*igu isztcketii
i
ožiu. Ar asz
ateix iii, kurie negali Imt i nat u Į ir;
...... al'kirai praszyli pilie
raliu
ralizuoti, kaip ('hiniecziai, Ja įlysti-' i r ar mano nepilname
ponai, ir tik jeigu atsižada pi 'ežiai xad<ai lap' pilieczi
ežiais su
I iel y st c na t ii ra 1 izaei j< >s teisme. mano na t u ra I izaci ja !
K.
( kili praszx t i pilie! vs
Esiu Anieri koje gi i
A.
mus, be| isztekedama uz atei ' n - papras n Imdu, bet reikės
xio priesz Bugs. 22, 1922. ne pnr lyti penkin melu apsigy
tek<a u
Amerikos p i I i e t \ ' t o '. \ tih ma ežioje szalyje. Tavo ne
K a i p graliu piliety.'tc atgauti 2 J»iInamecziai xaikai negali tap
A.
(lali praszyl i nat m ali■L...';
t i pihecziai? 'ii taxo natural!
zaci jos, Pirmu popieru uorei zacija.
I
kia isz.siimti, bet turi priesz
l-’.siu .mvet imszale irnszK.
įiel iciji>
mocziaii valkai
padavimu per \- i e n 11' ; h ■_ M a n o liepi Ina moczia
I
mot us apsigyveni i Sux ieuyt
gyvena Lietuvoje. Ar galiu isz
Va l t y bose. Jeigu gvvenai S
siimli natūralizacijos popieras,
\-icii x t ose \Talst x boso v i sa lai- | ir ar mano \a
xaikai
ika i ingys pilie
ka po isztekejimu, nereikia pri ’ty>le su mano nat uralizacija ?
stalyti atkeliavimo eert il'ikat o J
A. — Gali l>ut i nat uraliznola
K.
Ksiu Amerik<>> pilie ir liepiInamecziai \ alkai taps
lis. A psivedžia u B u g. men., i A meri i<< • s piliecziais su tax-o
1924 m. su aleix’o. Kaip mano j na l n ra I izaei ja kadangi ju te
žmona gali iiigx t i A meri kos I va" via mirė'.

«,r»~

Asz nosiipranl u, kur ta
sai Mnsznex'iezia deda pinigus!
Tnr Imt labai pi aleidineja !
I >el ko leip sakai !
-- Nugi prasziau jojo ana
diena, idant man paskolint n
szimteli
tai neturėjo!! p ra
Vėl uotu
sziau jo •s/.iad ien
rojo!

r
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I la rd i ng stovylas kuris stovi Stanley paiki*, Vancouver,
P»- (L Inis atidepglas 17 Septenibcrio per Herbertą Ilooveri.
M irusis prezident as 1 lardingas turėjo ezionais paskui in ia* kal
ba pas\('ikinanl Kanmlieczius kada in tonais atsilankė priesz
sax’o mirt i.

NESUPRANTU.

GERAS TĖVAS.

NAUJAS LIETUVISZKAS
FOTOGRAFISTAS.
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I Jei u \- i u į )<‘l
parapija aplaike nauja kunigą,
'lai tamista, kaip kalbi,
t '. J. Kleviiiska kuris in ežia
tmejei savo giminėje garsinga
b|) Vo perkeltas i'Z (‘oaldale.
pro šou i !
Poxila< Misoms
m i re
( ) teip, liiix ii garsingiau
Jefl’el'oU ligollbllli, Philadc)
admirolu.
phijoje iii kur buvo nnvažia siu
O kaip vad i i losi !
\ es ni~ •x dx• I is. Jisai •argo suvirs/.
.Nojus!
<hi mot u>. Ikiliko paezia.

Kada Juo
za> Židonis malszei sėdėjo s| n
bojo ir skaito laikraszti, jojo
paeziule atėjus isz miesto, pa
griebė dideli akmeni kuri in
meti- per Įauga l»e jokios prieža'tii-'. Juozas jsz.bego laukan
sii szlnol koeziu ir pradėjo ap
lai'iiicl saxo prisiegelia už to
ki iii-mamlagu pasielgimu, per
k ii 'damas jai galva, M oi ere
lilo.s n u vežt a in Ashland () Ii
( laki a ra i turėjo
g< > n Imt i, )< u r
nemažai darbo “ su pi ksy1 1 » j<’»
ja.
Želonis \ ra malszans budžmogelis, bet jojo pacziiile turi
1 ik ra I h 11 s ze i k i s z k’ a bilda ir
neką rt a i laei le Jonui visame.
Kaimynai sako Imk Jonas nie
kam pikto nedaro ir grali lai
nžl \ i i t \ t. Ze loll is likos past a
1 x tas po k a lie I je. \l oi e re iszgis.

1
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Ta i |>: (’hinii*
A į sa lo mas.
cZi.llll' J a poną uis ir i m I nsa ms.
Taipgi A meri k'ojo apsigy vene
ateiviai, kurie
pi lieeziai
bn\ lįsi u nonl raIiszku
szali u
per pasauliui k a ra, kurie pa
naikino saxo “ intencijos pa
roi'zk ima 1 ’ a rba k 4 pirmas po
pieras ’ ’ laike kares kad jiems
noroikelii stoti kariszkoj (ar
nystej ir kurie tam’ t ikslui pa
daro koki pareiszkima, negali
ingyti Amerikos piliotyste.
K.
Ketinu praszyli piliet v st es. Mano žmona ir vaikai
gyvena I Jot n voje. Baudžia u
juos parsitraukti in szia szali,
bet nelmxo galima iszgauti
imigracijos vizų. Ar teisdaris
man atsakys piliefxsfes kadan
gri szeimyna gyx’ena įsu ropoji* ? i
A.
Isz Wash i ugi ono Imvo
na t u ra I izaei jos kvotėjams in
sakyta tokiems ateiviams ne
duoti piiietystes, bet galutinas
nusprendimas
priguli
nuo
kiekxieno teisdario.
K.
Biix’au nat uraliznotas
Birželio men., 1924 m. Ar ma
no žmona ir vaikai, gyvenau
lieji Liet iivoje, ingija pilietys
te mano nat uralizacija 2
A.
Tavo nat uralizacija ne
teikia žmonaii Amerikos pilie
I \’s|o. • Ii turi atskirai praszyli
pi I iot y st e,'. Bet nepi I na nieczi a i
xaikai tapsiu piliecziais su te
xo natūralizacija jeigu gyvena
Suvienytose Valstybėse. Jei gu
xaikai gyvena L’n'tnvoje a rba
k i t < >je szalyje, lik bus ska i I o
mi piliecziais k uomet at vy k s
in >zia >zali priesz sula u k ia n t
21 metu amžiaus, Wirdai ile
pi Inanieczi u vaiku x’ra užraszyl i ant piiietystes certifi ka to.
K. - Buvau nat uraliznotas
1914 metais, a r mano žmona
x ra Amerikos piliete!
’
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St. Clair, Pa.
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nojans m P,r t H ) klina. Laidotu
ves atsjluix’ Ket x erge 211 die
pa Augusto.
— \ ineas Palioku' per /.<>
1
lines t m ojo inkurluves
savo
naujam name
Park ( Tot,
Lakeside. Daug >xetelin pribu
vo isz
l'bladell’ijo'. Wilkes
Barriu, Shenadorio ir Mahaiio
jaus kurie buvo puikci pavic
szinti per musu tautieti. Buvo
ir szokei, kuriuosia daly!>avo
daugeli ponu, bet geriausia at
sižymėjo tame p. Paliokas už
ka likos apdovanotas puikia
lazdele o jojo drauge p. St aiikevieziene isz Spruce uli. aplaike puikiu' karolius. Si
liai buvo labai užganadyti isz
puikaus priėmimo p. P.d lok »
ir jojo pacziidex.
Apie 1 rcczia
valanda
Xedr 1 i< »s rx la palici je nžl ikA 1 Idxi mergaites se<
sedmczias
11 nezias ant
gonkeliu ant Main ulyczi<»> ku
rios sakėsi Imk gx\ena
gvvena Sha
moknosia. Bnxo tai Ona (11 I )
binte, 15 metu ir Elena Gue!
l ie, 1G mel n. Palici je nusiuntė
mergaites namo.
Emilije ir \ irginia Va
siliam kiues isz Baltimores lan
p
kosi pas Traškanok ils ant W.
Gentie nlyczios. Yra tai dūk
reles p. Vaši 1 ianeko pi e/.ideli
to
Susi vienijimo
L i i • 111 X’ i 11
JL Kat. Amerikoje.
(>na Xaxakiiite k u r i SZI
pax’asari užbaigė High School
a pIa i k e
mokslą
uzsiemima
“Saules S ph ilsi uveje ir dabar
mokinasi slatxti
statyti raides
raid
ant
Linotaipo maszinos.
Subatos vakara bai't End
Parke bus leidžiama oran xiKokios ugnys (fireworki<s.) In
žanga in parka bus 25c. siian
gtisiems, ir 15c. vaikams.
\’i>okin žolių ir szaknin
galima gauti Miliaus aptieko
* •>
J(3 •> 02 W. Centre St.
“ Liet uvin Diena ” Ku
pimzio Uta, Laki' Side Parke
per klaida, vietoji* savo, pa
ima kola. Savinin
ėmiau svet
svetima
kas koto gali ji atsiimti alsi
sznlikdamas po sziuo adresu.
25 S. lOtli Si.,

Ant Atminties Hardingo
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NAUJA JOLIET MIESTO
ROTUŽE.
Pvacikslas parodo dali nau
jos miestiszkos valdžios rotužes pastatyta mieste Joliet,
. «■IIlinojuje. Namas yra vienas
isz gražiausiu Ameriko ir pa
jei musztynia karezemojo?
SUDE,
Kaltininkas: — Juk turėjo statytas pagal senoviszkos IszSudžia: — Del ko tu prade- vienas pradėti, ponas sūdžiau. panijos arkitekturos.
B3

4.

*

HUP

