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elei's draugais pa- 
ant fa rm os savo

INSIUTES FARMERIS 
NUSZOVE SVECZIA.

Missleton, N. J. — Benas 
Angelo atvažiavo su savo szei- 
m vn ei i a irs 
sisvecziuoti
pažystamo Petro Smaturo. Vi
si linksminosi, o vaikai, kaip 
vaikai, bėgiojo visur ir iszmin- 
džiojo darželije žiedus. Kada 
Angelo važiavo namo pasiūlė 
Smaturui deszimts doleriu už 
padarytas bledes per vaikus, 
bet Smatura teip ant jojo inir- 
szo kad tiek mažai pasiūlė, nu
bėgo in st ubą, atsinesze kara
biną ir pradėjo szaudyti in su
sėdusius sveczius automobiliu- 
je su t a ja pa'sekmia, jog nuszo- 
ve ant smert Angelo ir pažeido 
da du. Po szaudymui Smaturo 
dingo isz namu. Visi buvo I ta
li joną i.

NUBAUSTA ANT VISO 
GYVENIMO IN KALĖJIMĄ.

Philadelphia. — Mrs. Roza 
liję Radogna, 41 metu, motina 
asztuoniu Vaiku, likos apso
dinta ant viso gyvasezio in ka
lėjimą už nužudinima savo vy
ro su kirviu kada tasai miego
jo. Radogna žveriszkai pasiel- 
ginejo su savo szeimyna, būda
mas tanke i u žs i gėrusiu ir retai 
kada dirbdavo. Motore negalė
dama ilgiaus kentėti brutalisz- 
ko pasielgimo, nutarė ji nužu
dyti. Ta ja diena vytas jai isz- 
musze tris dantis, baisei su
spardė ir iszmete laukan.

Advokatai stengėsi aplanky
ti pardona nuo gubernatoriaus 
idant motere paleistu ant liuo- 
sybes ir badai aplaikys.

MAŽIULELIAI AUTOMOBI
LE! NEUŽILGIO PASIRO- 

DIS ANT ULYOZIU.
Chicago. — Continental Mo

tors kompanije neužilgio pra
dės dirbti mažiulelius automo
bilius septynių arkliu pajėgu 
kurie svers tiktai 780 svaru ir 
ant vieno galono gazolino ga
les padaryti nuo 35 lyg 50 my
liu in valanda; turės 
ilgio ir tilps jame
Panaszus automobilei sziadien 
yra naudojami 
turi dideli pasisekimą terp ne
turtingu žmonių o czion Ame- 
rike bus didele geradejyste del 
žmonių kurie negali
brangiu automobiliu. Kiek jis 
kasztuos tai kompanije da ne
apgarsino. Mažiulelis automo
bilius bus panaszus in maudy
mo kubilą (bath tub) koki yra 
naudojami stubosia. Ateinanti 
meta gal regėsime ant ulycziu 
taji kakroezini automobiliu.

IN 11 METU PANAMOS 
KANALAS UŽDIRBO 

121,780,395 DOLERIU.
Panama. — Sziu metu Ku

piuezio 15 diena sukako lygiai 
kaip Pana 

at idarvta. t
i metu kanalu

(f-

90 coliu 
dvi y pa tos.

Anglijoi kur

pirkti

16 COLINEI CZEBATAI 
DEL FARMERIO.

Omaha, Nebr.
sziauczius užbaigė

- Tūlas 
dirbti ne

paprasta pora czebatu del far- 
merio Augusto Whitney isz 
Da kotos, kuris svėrė du szi In
tus ir pemkesdeszimts svaru. 
Czdbatai kasztuoje 60 doleriu, 
pasiūti isz k anga r o 
sziauczius siuvo per
dienas ir turi 16 coliu ilgio o 
asztuonis colius ploczio.

skuros, 
ketures

MERGINA UŽDARYTA 
KLETKOJE PER 10 METU.

Calif. — Du

didesniu 
laiko praleidže ant 

szlebes 23 
mergina

Ko

NUĖJO PIRKTI DUONOS 
DEL VAIKU, PRAGĖRĖ • 

PINIGUS.
Atlantic City, N. J. —

bertas Walker likos nubaustas 
ant 90 dienu in pataisos narna 
ant skundo savo paezios, buk 
jisai nedirba ir pragėrė visus 
pinigus kuriuos jiji uždirba 
ekalbaut drapanas. Ana diena 
motere uždirbus kelis dolerius, 
davė savo vyrui idant nueitu 
parneszti maisto del vaiku ku
rie nuo dvieju dienu nieko ne
valgo. Robertas paemias pini
gus, pragėrė visus ir net už ke
turi u dienu sugryžo namo. Mo
tere apskundė savo “jauslu” 
vyra kuris turės gana laiko ap
maustyti apie savo nedora pa
sielgimu su paezia ir apleistais 
vaikais.

Los Angeles, 
prižiūrėtojai ligoniu prieglau
doje del pamiszeliu, 
dali savo 
apredinejimo in
metu meksikoniszka
Juze Saucez, kuri likos suras
ta uždaryta medinioje kletko- 
je, skiepe josios tėvu.

Mergina yra sveika ir neturi 
ant saves jokiu ženklu idant su 
jaja tėvai pasielginetu bruta- 
liszkai, bet neapkenczia ant 
saves jokiu szlebiu, o kada ja
ja aprėdo, tuojaus nupleszine- 
ja nuo saves viską.

Morta Saucez, merginos mo
tina sake, buk dukteria laike 
uždaryta kletkoje per deszimts 
metu, nes neturėjo szirdies ati
duoti josios in pamiszeliu na
mus. & 
Paso,

bet neapkenczia

jauslu

Szeimyna pribuvo isz K1 
a t si veždami su savim 

kletka su dukteria. Tėvas v ra 
kupezium gyvuliu, o gal ir pa
sielgė su dukteria kaip su 
žvėrių.

su

su dukteria kaip

GARNYS PALIKO TRIS 
KARTUS DVYNUKUS.

Iron Mountain, Mieli. — Ana 
diena garnys paliko trecziu 
kartu dvynukus del Tamo- 
sziaus Seymoro ir jojo pacziįl
ies, gyvenanczius kaimelije 
Kingsford, kur randasi Fordo 
dirbtuves. Szeimynoje Seymo- 

randasi penkiolika

gyvenanczius

ro dabar 
vaiku.
GERAS PATARIMAS

8ENU ŽMONIŲ.
Stamfodr, Conn. — Sziomis 

dienomis apvaiksztinejo auksi
nes sukaktuves savo vedusio 
gyvenimo Robertas E. Hogan 
ir jojo pacziule, kurie gyvena 
didžiausiame sutikime ir mei
lėje kokioje pradėjo gyventi 
nuo 1875 meto.

Toji porele turi szeszis pri
sakymus savo 
gyvenime, kurie
sutikime ir ilgam amžije, o 
tieji yra: Darbas ir linksmas 
budges; daug vaiku; tikėjimas 
in

kasdieniniam 
užlaiko juos

ieva ir patys in save; nesi-

vienuolika metu, 
mos kanalas ; 
tuos vienuolika 
perplauke 30,298 prekybiniu ir 
2,676 Jungtiniu 
džios laivu.
gabeno kanalu viso bendrai 
134,140,495 tonu prekių, 
leidimą vežti
labo $121,780,39.3 važtos 
kesnio.
TURI 38 METUS IR 24

VAIKUS IN 24 METUS.
Yuma, Arizona. — Mrs. Bui

za Aguesealiauta ana diena ap
dovanojo savo vyra su dvide- 
szimtu ketvirtu kūdikiu in lai
ka 24 metu savo vedusio gyve
nimo. Motere turi tik 38 metus 
o josios vyras 51 metus. Isz 24 
vaiku pasiliko gyvi tik septy
ni. Dvynuku szeimynoje ne bu
vo.
ELEVATORIUS SU 100,000 

BUSZELIU JAVU SUDEGE.
Minneapolis, Minn. — Pra

eita nakti ugnis sunaikino Ca
lumet Milling kompanijos ele
vatorių, kartu su buvusiais ja
me 100,000 buszeliu javu. Ug
nies padaryti 
250,000 doleriu.

PASZESZUPIU 
NAUJIENOS.

NEGYVAS ŽMOGUS.
Tamoszius Talinskas rastasr p

piisztorius, .Jur- ”<>toli Kalvmijos laukuose ne- i r ■ i * • i • i •

ISZ LIETUVOS
. . —. —Įp --------------

SEREDŽIAUS MIESTELIS.
Seredžiaus

gis Ūkas tarnaudamas paczte, 
keli metai jau vare szmugeli. 
Tik ,szimet nabaga sugavo. Pi- 

Valstiju vai- liecziai duodami jam pinigus 
Prekvbos laivai t 

viso

Per

kad jis

Turėjos
Nesenai iszejes

ir už 
sumokėjo viso 

mo-

bledes siekia
_ — IW\7 HUlt A A 14 •

Paskutines Žinutes.

H Bridgeville, Pa. — Keli 
ugnagesiai likos sužeisti kada 
gesino fabriką Steward Provi- 

padaryta antsion Co. Bedes 
$185,000.

I ’ , ______ _______  .

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

Presto, Pa. — Kasyklos czio
nais nedirba’ nuo kokio tai lai 
ko. Kompanijos prispyrineja 
žmonis idant eitu dirbti ant tu 
paežiu iszlygu kokios
priimtos 1917 mete, bet darbi 
ninkai ant to nesutinka ir ne
dirba.

buvo

— Arti czionais sudegė di- 
• dele skerdinycze kur musze gy
vulius. Ugnis padare bledes 
ant 185,000 doleriu, 
subankrutijo

Ugnis

Isz Visu Szaliu™.™.

už žemes mokesezius, 
nusiustu in Kauna. Jis pinigus 
pasilikdavo sau, o kada pilie- 
cziai paklausdavo jo apie že
mes mokesniu kvitas, jis pa
sakydavo—‘kvitos da nepara- 
szytos. Tcip 
turėjo užmokėt antrus mokes
ezius. Jis teipgi daug vare viso 
kili szmugeliu pav.: norėjo jis 
700 litu už paežio ženklelius pa 
sideti in savo kiszeniu, bet ne
pasiseko. Spėjama žmonių, kad 
jis apie 20,000 litu per tuos 
metus in savo kiszeneli inside- 
jo. Dabar jo byla bus nagrinė
ta.

szirdies liga, 
isz ligonines. 

Spėjama — pats pasimiręs.
LEDAI, LIETUS IR 

PERKŪNIJĘ.
vals.

gyvas.

Miknaicziai. Bubleliu
Szakiu aps. Pas mus buvo vet-

..... . . ....

daugel pili erzi u

PAMISZO DVI 
MERGAITES.

Vilkaviszkio aps. 
— Czia pereitais metais rudeni 
vieno ūkininko kartu pamiszo 
llvi jaunos dukreles. Viena i«z- 
truko isz namu ir bastosi apy
linkėje, bet sau ir žmonoms 
nieko pikto nedaro. Antrąją 
laiko namie pririnkta, kad ne- 
nusižudytu. Nusižudymas — 
jos manija. Vos tik nuima pan- 
czius, ji tuoj irtaikos sau gala 
pasidaryti. Neseniai

Serdokai,

mėgino 
inszokti in iszkurenta duonai 

bet laiku buvo 
mer-

kepti krosui, 
isztraukta. Nelaimingųjų 
geliu ievai mažažemai ir netu
ri leszu dukteris gydyti.

ra su dideliu lietum, ledais ir 
perkūnija. Vejas iszvarte ru
giu ir kviecziu rikes, nukrėtė 
sodu vaisius. Nuo ledu truputi 
nukentėjo daržai ir

POPIEŽIUS PALIUOSAVO 
MINISZKA NUO PRISIE- 

GOS — APSIVEDĖ.
Philadelphia. — Perbuvus 

kliosztorije kaipo miniszka per 
13 metu, Marijona Hirst, likos 
paliuosuota nuo savo prisiegos 
per popiežių ir tomis dienomis 
isztekejo už bankierio Webb 
Levering isz Baltimores.

Marijona yra duktė advoka
to iVntano Hirst kuris tarnavo 
del Filadelfijos diecezijos. Me
te 1911 buvo instojus in kliosz- 
tori Saldžiausios Szirdies ir 
mokino vaikus Torresdale. Tu
ri 35 metus o josios vyras 37 
metus.

VAISEI MUNSZAINES. , ‘ As * %
Huntington, W. Va. — Pra

nas Dooley, 60 metu, insiutes 
kad nuo jojo atėmė bonka 
munszahies, nudure baisei sa
vo paezia po tam uždavė mirti
na žaiduli savo 18 metu sunui, 
kada tasai szoko in pagialba 
motinai. Supratęs ka padare, 
tuom paežiu peiliu perpjovė 
sau pilvą. Pasiutėli nuvežta in 
ligonbutia, o jeigu iszgis, tai
* 1 *1 i • V 1 . _J| 1/

Czionais 
bankos.

Žmonelei neteko daug pinigu 
ir dabar verke, nes neturi ka 
valgyt. Carnegije žmonis par 
duoda savo namus iszkeliauda- 
mi in kur kitur nes kasyklos 
sustojo ir darbu nesiranda.

kelios

andinyezios szioje aplinkinėje 
dirba pilna laika.

— Lietuviu gyvenimas yra 
apsnūdęs; nėra jokio 
mo ne draugiszko j 
Kitados Montkarmiecziai 
vavo puikei bet 
kratė visi rankas.

— Greenwich 
likos sužeistas in galva Petras 
Neva it is, 30 metu.
vežtas in Ashlando ligonbuti.

— Szesziu metu dukrele 
Jono Dombroskio suradus kur 
ten dinamitini patroną, norėjo 
iszgirst ar padarys dideli bai
sa ir pradėjo plakti su 
meniu. Eksplozije 
mergaites veidą gana skaudžei 
ir dabar gydosi Ashlando li- 
gonbuteje.

k ruteji- 
gy veninio, 

gy- 
sziadien nu-

kasv k los i a

Likos nu-

akme- 
apdegino

T.?

Yra tai

Beit, Montana. — Musu val
stijoj turėjome per kėlės die
nas sniego su szalcziu. Turėda
mi kėlės dienas vakaciju nuva
žiavom in Rouhdup, Montana, 

puikus miestelis terp
dideliu kalnu. Lietuviu tonais 
randasi apie septynios szeiniy- 
nos ir keli pavieniai. Visi Lie
tuvei gyvena sutikime ir dirba 
augliu kasyklosia, nes tonais 
darbai geri ir gerai uždirba. 
Roundup gyveno gal daugiau
sia Lietuviu ne kaip kokiam 
kitam Montanos miesteli je. 
Turėjome tonais puiku priėmi
mą nuo savo tautiecziu 
esame dėkingi.

Williamsport, Pa. — Darbai 
pas mus kruta daug geriau. 
Wire Rope fabrikas dirba ge
rai, bet del pribuvusiu sunku 
aplaikyti koki užsiėmimą. Lie
tuviu czion mažai gyvena, nes 
tik randasi trys ir puse szei- 
mynu kurie gyvena sutikime. 
Czionaitineje 
vena daugiaaše
rie dirba ant geležinkeliu ir tu
ri savo farmas.

aplinkinėje gy- 
vokiecziu ku-

ti ž ka
— J. A.

Mount Caftnel, Pa. — Ang
lines kompanijos praszalina 
nuo darbo daugeli kontrakti
niu anglekasiu nuo darbo ku
rie užbaigė savo kontraktus. 
Darbai gengvesia visiszkai su
stojo.

— Czionaitines szilko au- 
dinyczios pradėjo geriau dirb-

- -------- • - X--------

dėdžių 
tabakas. Sako, toks didelis lie
tus senai vra buvęs.

ILGAS LYTUS.
Pradžioj Rugpiuczio 

šio Mariampoles padange apsi
niaukė ir keletą dienu ir naktų 
lytus pyle kaip isz lietuvo.

VYSZNIOS.
Lietuvos vyszniu daug iszei- 

na in užsienius ir duoda nema
žai pelno, nes pabrango lygi 
150—200 centu gorezius. Lie
pos 31 d. isz Mariampoles isz- 
veže 33 didelius vežimus pri
krautus baczku su vyszniomis, 
sako, gabena Vokietijon.

Žmogžudyste.
Gudeliu vals., Budviecziu 

kaimo gyventojas Bendinskas 
pranesze policijai, kad jo uo«z- 
vis Tamoszius Jurėnas pasiko
ręs. Policija jo žodžiams nepa- 
tikejo ir užvedo tardymu. Ap
žiūrint lavona rasta muszimo 
žymiu ir prieita, kad T. Jurė
nas tapo pirma užmusztas, o 
paskui pakartas. Tardant ras
ta szulinelyje kruvini nabasz- 
ninko marszkiniai. ir jaune^ne- 
ses dukters bliuskele. Suimta 
i atariami nužudyme tėvo dvi 
dukters ir žentas (Bendinskas, 
jo žmona Bendinskiene-Jure- 
naite ir netekėjusi Jurėnaitė). 
Priežastis — szeimvniszki ne
sutikimai.

< 4

mene-

NELAIMINGA MERGAITE.
VilkaviszkioStriniszkiai, 

ap. — Szimet priesz pat Jurgi
uos norėjo nusinuodyti muil- 
akmeneliu to. kaimo, mergele 
Pranckevicziute, apie 20 metu 
amžiaus. Jos tikrasis tėvas, 
apsivedęs, net ketvirta isz ei
les paezia, pirmosios žmonos 
vaiku neapkentė ir įvairiai 
juos kankina. Mergele, daug
iau gyventi pas žiauru tęva, 
nutarė nusiduoti, bet žmones 
laiku ja atgaivino. Nuvežė in 
Vilkaviszkio ligonine, pagydė 
kiek ir parvežė vol in Stirnisz- 
kius, dar nevisai sveika. Tėvas 
iii namus mergeles nepriėmė ir 
vargsze, ligi mirė, kaimynai

Mirė
5 die-

rr

mirė, 
ir Įaugino .

Pranckevicziute Liepos 
na.

prižiūrėjo

KAITRU AUKOS.
Klaipėdos kraszte

PAMISZELIS DAKTARAS 
SUPJAUSTĖ ASZTUONES 

MOTERES.
Odesa. — Nuo kokio tai lai

ko dingo asztuonios moteres 
kuriu palicije negalėjo surasti. 
Ant galo užėjo ant pedsakio 
dingusiu moterių pas daktara 
Mikola Larovski, kurio gyve
nime surasta szlebes dingusiu 
moterių ir tai tos, kūrinsią jos 
buvo matytos paskutini karta.

Dr. Larovski neteko proto 
manydamas kad jisai yra ge
riausiu profesorium. Prikalby- 
davo moteres pas save, kurias 
nužudė ir supjaustė ant mažu 
szmoteliu.

ATVAŽIAVO IN TEVYNIA, 
APIPLESZTAS ANT 

3,260 DOLERIU.

48 metu,
Varszava. 

manskis, 
isz A me riko, 
visados tėvynėje

savo die-

Baltrus Ro- 
atvažiavo 

apsigyventi ant 
kur tikėjosi 

užbaigti paskutines
nas. Kada sėdo in truki Gdans
ke, inejo in ta paezia perskyra 
du puikei pasiredia vyrai, ku
rie susipažino sn Romanskiu 
ir paezestavojo ji ariefkelia. 
Po iszgerimui arielkos žmoge
lis užmigo, nes arielka buvo 
užtaisyta mieganeziais laszais. 
Abudu “ 
mieganeziam isz ] 
surdoto 3260 doleriu 
ant pirmu'tiniorflttSties. Kada 
Romanskis pabudo ir pradėjo 
jeszkoti pinigu, 
nes ud u rna v o jo isz

prieteliai > *
pamuszalo

ir dingo

iszpjove

ne'bagas vos 
gailesezio 

netekias pinigu kuriuos czedi- 
no per 27 metus Bostone.

Palicije lyg sziam laikui va
gili nesueme. Lai tai buna pra- 
srtrga del kitu idant 
tiek pinigu nesivežtu,
lioneje nesaugu ir toki žulikai 
tykoje ant pribuvusiu isz Ame- 
riko žmonių.

su savim 
nes ke-

DEVYNI PAKARTI UŽ 
NUŽUDINIMA KONSULO.
Kairas, Egiptas. — Devyni 

vyrai kurie dalybavo nužudi- 
nime Angliszko konsulo Sir 
Lee Stack, Sudane, likos pa
karti. Daugeli žmonių buvo 
budintojais egzekucijos. Bude
lis uždėjo virvia ant kožno kas 
45 miliutas, pakol visi siūbavo 
ant kartuvių.

STRAIKA SZIAND1EN
VISOS KASYKLOS SUSTOS 

1 DIENA SEPTEMBERIO.

Wilk es Barre, Pa. — Pirma 
diena Septem. pames darbus 
158,000 anglekasiu kietųjų ka
syklų, nes prezidentas Lewisas 
sako, buk kitokio iszejiiho ne
siranda ir turės apszaukti 
straika ar suspenszina visosia 
kasyklosia.

Visi stengimai ant padary
mo šutai kos su operatoriais 
nuėjo ant niek. Kantrybe dar- 
bininkiszku vadu iszsibaige ir 
niekas daugiau nepasiliko kaip 
st ra i kas.

Valdže nukratė rankas ir ne- 
sikisz in darbininkiszkus vei
kalus, nes sako buk tai opera
torių ir darbininku veikalas o 
ne valdžios.

Lewisas sako buk operato
riai turi užtektinai anglių ku
riuos geidže parduoti už bran
gesniu prekia ant ko gerai už
dirbs kad ir kasyklos nedirbs. 
Straiko žmonis ne nori, nes ži
no kad apturės per tai daug 
bledes ir nesmagumu.

Gal lyg Utarninko operato
riai kiek atsileis, bet lyg sziam 
raszymui pavojus sustojimo 
kasyklų yra neapsaugojamas.

Gal viskas in laika sziu pas
kutiniu keliu dienu duosis už- 
ganadinaneziaį ^ktY$irkyti,

Vienatiniu ženklu kad be
darbe bus trumpa, ka'd kompa
nijos neisztraukineja musu isz 
kasyklų, nes jeigu kasyklos 
sustotu ant ilgo laiko, tai visus 
mulus isztraukinetu isz po že
mes.

Ii

SOVIETU SOLOVECKO 
KALĖJIMO BAISENYBES.
Ryga, Latvija. — Baisiau

sias sziadien Rusijoj kalėjimas 
tai buvęs 
vienuolynas, bolszeviku pa
verstas kalėjimu. Sovietu val
džia neleidžia ne vienam sveti
mam korespondentui atlankyti 
ta kalėjimą. Ir iki sziol isz jo 
negryno dar ne vienas kalinys.

Tik ana diena trys iszbadeje 
vyrai pere jo Suomijos siena 
žiemiuose ir pasidavė Suomiu 

Jie pasipasakojo, 
isz Solovecko 

kalėjimo. Jie užmusze kaliniu 
sargyba akmenimis, persiren- 
ge ju drabužiais, pasivogė val- 
ti, perplauke Baltąsias jūres 
ir, slapstydamies, pešti pasie
kė Suomijos siena. Du ju buvu
sieji Lenku karininkai, o tre- 
czias — buvęs kąęininkas ar
mėnas. Visi jie buVe pasmerkti 
kalėjimui lygi gyvos galvos.
SZUO NURIJO RADIUM UŽ 

300,000 DOLERIU.
Viednius. — Atsibuvo czio

nais teismas prieszais baronie- 
nia Renoviera, buk josios szuo 
nurijo kapsule radium verties 
20 bilijonu kroneriu (300,000 
doleriu).
idant baroniene užmokėtu už 
radium arba duotu užmuszti 
numyletina szunyti. Ant galo 
baroniene graudžei verkdama 
sutiko ant mirties szuniuko.

Baronienes szunytis sirgo 
kokia tai liga, kuria daktarai 
stengėsi išgydyt su pagialba 
radium. Inkiszo szunycziui in 
snuki kapsule su radium, bet 
tasai nurijo visa, ir už taj jlak-

pirmiau Solovecko 
bolszeviku

sargybai.
kad esą pabege

VELA SURADO DIDELI 
SKARBA.

Leningradas, Rosije. — Na
me, kuriamo kitados gyveno 
kriauezius Lidvalas, kuris siu
vo drapanas del buvusio caro, 
o kuris dabar yra bankierium 
Paryžiuje, surasta daugybe vi
sokiu auksiniu ir sidabriniu 
dalyku kaipo daug visokiu 
žemeziugu ir deimantu.

Vienoje dėžutėje radosi 47 
auksinei dalykai puikausifcdar- 
bo ir daugeli mėlynu deiman
tu sverenti 338 karatu, kaipo 
puikios tabokierkos iszdetos 
su deimantais, paperosiuiezios, 
žiedai ir deimantines špilkos.

Žmonis kurie gyveno tame 
name, nesitikėjo jog jame ran
dasi teip didelis skarbas. Dar
bininkai draskydami mūra, at
rado jame skyle kurioje tasai 
skarbas buvo paslėptas. Val
dže pi^me viską.

Nesenai /Klaipėdos kraszte 
ne toli Padangos susirgo trys 
moTgrrifes rugius beriszdamos. 
Buvusi karszta diena, vyrai 
smarkiai pjovė, rugiai buvę 
labai gražus. Nesitverdamos 
vargszes mergaites dažnai ger- 
usios szalta vandeni. Pietų ne- 
valgusios. Vakare visos kritus
ios in szona, netekusios sąmo
nes. Nuvožė jas Klaipėdos ligo
ninėn. Gydytojai negali jsz- 
aiszkinti ligęs. Viena mergaite

B?ooklyn, N. Y. — Nuo sto
go nuszoko Wanda Ivaszkiute, 
sakoma, lenke, kuri pamylėjo 
augia Brennan ir jam melavo, 
kad jos penkių metu duktė yra 
nuo pirmo vyro, o ne ‘prigau- 
tine? Brennan pienavo ja ve
sti, bet iszgirdus varpus baž- 
nyežioje skambinant, jai ome 
graužti sąžine, ji pasisakė vis- 
I “ / \ ____
iszbogus nuo stogo nuszoko ir .i“u mirusi, kitos dvi dar laiko-

v •

ka Brennanui, tas atszalo, o ji

užsimusze.

Montello, Mass. — Jonas 
Juodaitis, nuo 115 Ames St. 
gavo $200 pabaudos už darymą 
ir laikymą alaus savo namuose. 

« 11 rrrtii n 4“ rt 4"n (hQOO Ir mi rt 1 1AC 1 VIr mirti ina

si, bet pasveikti, sako nesą vil
ties.
VILKUNAI, Serdžiaus Vai., 
Liepos 18 d. atsitiko czia nelai
me, perkūnas trenke / in p. 
Poszkauš daržine, kuri buvo 

4-r. Iri rLcntiv. 4-0 Tmtriwill

f
MEIEROVIO, LATVIU UŽS. 
MINISTERIS, UŽMUSZTAS.

Ryga, Latvija. — Sigfridas 
Meierovic, Latvijos užsieniu 
reikalu ministeris, buvo szia- 
dien užmusztas, jo automobi
liui susikūlus netoli Tatu- 
motfk Jo vaikai buVo sužeis

Sudas nusprendė

tarai užvedė teismą.

H Tokio, Japonije. — Lie
tus be paliovos ilupuolinejo 
per 38 valandas, užliejamas 
2000 namu, geležinkelei ir *1.
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Brohibiuijos virszininkai nu
tarė ant gero kovoti prieszais 
tuos, kurie laužo proliibicijos 
tiesas. Lame tiksle suorgani
zuos unijų isz deszimts t ūks 
taneziu agentu kurie priverti 

žmonis ant užluikvmo tie-
I‘amarini u agentu bus 5000

idant sulaikyti szmuglerysta 
guzulus, agentu kurie sznipi
lies kur randasi uždraustas 
vaisius bus 2000, prie rubežin 
paskirs 3000 ir daugiau.

Nieko nepadarys 
ne i n vykdys tiesu,
uis nenori ir pricszinasl kad ir 
visa kaimenių permainytu ant 
szni’pn.

savo

geltonoji

nes
>u.

' vaikui 
atimti sau gyvasties ir gražino 
Ji adgal pas girta motina. Vela 
.prasidėjo nelaimingam vaikui 
pekla.

Mot inos! Padarvkite
narna del savo vaiku rojum ant 
žemes, kur galėtu surasti te- 
viszka .meile, jauslu, užganadi- 
nima ir linksmVbia. Motinos! 
Pamesk i te gerti tuja truciz.na, 
jeigu mylite savo vaikus ir

A tsimin-

valdže ir 
kuriu žino

Szimet 
daugiau sveeziu isz 
ne kaip kokiais kitais metais. 
Sausio munesije pribuvo in 
Europa 8649 Amerikonu, o Ge
gužio menoije 31,985 kurie pa
liko tunais apie 350 milijonus 
doleriu. Pagal praszpartu biu
rą. tai iszvažinoja isz Ameiiku 
a]>ie deszimts 
rišt n.

Daugelis Amerikonu važiuo
ja in Europa, o ypatingai in 
Pary žiu, kurie dasidirbo szioki 
loki « *

Europa susilaukė
A me riko

tnkstaneziu tu-

nori pasirodyt 
meto

visas

t arteli
kastai asz,”muto saujomis 

tunigus iu visas szalis ir su 
gryžta bankrotais adgal in 
Amerika rinkti dolerius. Nuo 
pradžių meto lyg Liepos mene
sio atlankė Europa suvirszum 
195,988 Ainerikoniszk i turis
tai.

♦ t

Ainerikoniszk i

munszai nes li

ne kaip ves-
— szauke 18

Chicago®

Sztai vaisei 
girtos motinos.

“Geriau mirti 
t i toki gyvenimą ” 
motu Juozas 1). isz
kuris bandė atimti sau gyvas
tį du kartus. Karta bandė pasi
kart ant policijos stoties o an
tra karta namie norėjo pasi 
pjaut. Ant užklausymo palici- 
jos kodėl teip padaro, vaikas 
apsako apie baisu padėjimą 
namie. Tėvas jojo pametu mo
tina kulis metus adgal, o moti
na pradėjo girtuokliam.

gyventi 
Geriau

“Negalima ilgiaus 
lekiosią aplinkybesia! 
mirti ne kaip tekis gyvenimas! 
Motina nuolatos girta. Geriau 
mirti. ”

Janna D. po perklausymui 
nusiuntė adgal namo. 'Pures ji
sai ant toliaus kentėti pekla 
namie, kur nesiranda tėvo ir 
kur motina yra girtuokle.

Asztuoniolikos metu vaikas 
tai da kūdikis, kuriam szypso- 
si gyvenimas ir ateitis, kuriam 
siautimas ir juokai da galvo
je. O bet gyvenimas ji apgavo, 
teip baisui kentėjo, neturėda
mas naminio linksmumo, jog 
net du kart užsikeisejo ant sa
vo gyvasties. Kokis tai turėjo 
Imti pekliszkas gyvenimas to
jo vaiko, jeigu -u nusiminimu 
szauke “geriau mirti, ne kaip 
tokis gyvenimas!”

Ba motina jojo yra girtuok
le! — Vaikas 18 metu perstato 
sau narna, kaipo rojaus vieta, 
kur randasi pasilsiu, jausta, 
linksmumas ir t ev isz k a meile. 
I’rie “namo” kožnas trokszta 
kada ji svietas paniekina.

Laiku karus ligonbutesia
“namo, 

Rodėsi jiems.

namo

su-
žeisti kareiviai szauke 
pas motinėlė.” 
jeigu butu namie, prie mylemu 
ypatų, prie motinėlės, tai ne 
jaustu tiek kaneziu ir daugiau 
galėtu nukensti sopulius, 
koki ‘‘ 
motina-girtuokle .*

Sza s z la v os, ne pa re d k a s, 
mazgotos torielkos, nepaklota 
lova, nieko nesiranda valgyti, 
— vietoje valgio stovi ant sta
lo tuszczia bunka nuo munszai- 
ne®, o po stalu guli girta moti
na, murzina, apsivėlus ir apsi- 
vemus. Ir tai kožna diena! O 
jeigu motina girtuokle pabun
da, tai iszvadina savo vaikus 

kurasz- 
ir szauke idant duotu 

dauirimt niniirn

mot i ne k

Bet 
narna” gali duoti sunui

bjauiiausei» žodžeis, 
ežioje

ne-

ant ui rk iino

savo 
geidžete juju laimes 
kite ant tojo nelaimingo .Juo
zuko, kuris negalėjo žiūrėti ant 
girtos motinos ir geidi* atimti 
sau gyvastį net du kartus.

Brooklvne atsibuvo ana die- 
na nepaprastos lenktynes mo- 
teriszko liežuvio. Nekurie pro
fesoriai norėjo isztyrineti kaip 

gali kalbėti be 
ir padare lie- 

Kon-

ilgai mot e re 
perstojimo, na 
žuvninkiszka kontesta.
teste dalybavo 84 moteres, isz
kuriu tūla uigerka kalbėjo be 
perstojimo per 38 valandas ir 
jau kone laimėjo, bet tame bal
ta muture ja pralenkė, nes kai 
liejo per 49 valandas ir da butu 
kalbėjus, kad nebūtu jaja su
džius sulaikia. t ž savo plepe 
riavima aplaike dovana szim- 
to dolerio.

Malianojui randasi tūla mo
terėle kuri per visa sanvaite 
su liežuviu mala be perstojimo 
li
nus.

už tai nesitiki jokios dova 
Kaimynai jaja apdovano

tu auksiniu 
paliautu, bet bobiszka 
sunku apmalszyti kada karta 
pradeda plepėlio!.

medaliu kad tik 
liežuvi

Amerikos gamtos istorijos 
muzejaus treczioji ekspedicija 
Azijon, padarius placziu tyri
nėjimu Mongolijoj, 
kad ji suradus tame 
žmonių kultūros pėdsaku dau
giau kaip 12 tnkstaneziu metu 
senumo.

prane.sza, 
kraszte

likti, atsitinka

Ja poniutes,

Japonijoj, jui mergina ne
gauna vyro, kai ji es(i tekėji
mo amžiuj, ii1 ima krimstis kad 
gali sen merge 
tragedijų.

Nesenai tiys 
nors buvo dar jaunos, bet lie
su laukdamos piiszliu ir many
damos, kad joms gali tekti sen- 
mergiauti, nuėjo in Asa mos 
ugniakalni (vulkaną) ir, paša

nt*-
jaunikaieziams, 

vulkano 
i vardai

25

kiusios sudiev pasauliui ir
dėkingiems
szoko in deganezias
žiot is.
buvo:
mulu; Szaika Simą, 24 metu, ir
Kijo M a ruja ma,

užpakaliue, geltonoji puse, 
taipjau yra labai gera... Priek
ine puse turi Washingtono por 
t re t a, k a i p i r t i kr ie Ji pinigai, 
tik tas porhvtas nėra toks aisz* 
kus taipjau ir pakraszcziu lini
jos nėra taip aiszkios, kaip 
tikruose piniguose. Netikrąsias 
dvideszimkes galima atskirti 
vien tik tuo, kad deszinej pusėj 

Washingtono port reto, 
White 

paraszo, labai mažytėms litar- 
onuS yra serijos nulneris <’656, 
kuomet tikrieji pinigai 
kitu# numerius. Didieji i 
rai y ra nevienoki ir todėl pa 
gal juos nieko negalima atskir- 
t i t ikruju nuo net ikru pinigu, 
vien tik atskiria Washingtono 
portretas ii- mažytis serijos nu
meris C656. Tu pinigu esą pa
leista jau už kokius $500,006.

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

ATSAKIMAI.

nuo 
virsz iždininko Krank

J. L. ('bieago. — 
jamo numario 
1919 meto neturime.

J. (i. B. DuBois, Pa. --
raszezio tikslas vra skelbti vi,> 
k a kas atsitinka 
tu katalikams 

vienokiai
ne yra po valdžia jo 

cenzūros nes 
del

k i

i turi 
niime-

Reikalai!
Saules * 1 ISZ

1 ji i k

ar tai patik 
ar netikėliams 

visiems lygiai.
Saule

d va s isz k os 
vienokiai

* *

kios
tarnauja
žmonių, o ne partijoms ir tike- 
jimiszkoms szakoms. Neapken- 
uziama žinute per tamista, pa
ėmėm 
ežiu

visa

Lietuvos laikrasz 
teip

kaip buvo. 'Pamišta sakai kad 
“bemoksliams katalikams ne 
galima teisybes raszyti, nes in- 
tiki in viską ka mato paraižy
ta.”
vis vra

i s z
ir perspa udinome

nas turi sveika

SAULE
*1 ’ 4

Didvyraste
Atnagradina.
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Lietuviszkos Pasakos.
K i

Ne labai seniai, vienam kai- 
melije ant kranto mariu Holsz- 
tinijoi kur gyveno žuvininkai, 
davė girdėtis balsas szuvio isz 
armotos. Buvo tai szaukimas 
gyventoju pamariu in pagelba, 
ba persitikrino kad ne toli 
kraszto skrusta audros saga 
dytas laivas, tarnai buvo suli
pi* in stiebą ir lauke pagelbos.

Nuo kraszto pradėjo 1___
iii vandeni bet sujudo visi pa 
mate kad ne y ra vadovo Harry 
kuris buvo garsingas isz savo 
mok>lo vadovvsles 
pagelbn buvo 
kaima.
nebuvo galima. Asztuoni žmo
nes sėdo in valti ir baise sun- 
keiiy be per smarkiausia audra 
priplaukė prie skeslanczio lai- 

kurio paėmė tarnus. Bet 
pasiliko, pris-i kabinus 

ant aukszeziausio stiebo, ir ap- 
su virvėmis, nes 
tai buvo apmiręs 

, negalėjo pasiju- 
lyti tada, kada kiti gelbejosi.

Valtis buvo pilna, audra pa
kilo da didesne, tai reikėjo gel
bėti visus sedinezius valtije ir 

laivo. Sngryžia 
vadova Harry, 
sugryžes.

Laukt i

SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.

ne

v o isz 
vienas

si ra išžiojęs 
kaip matyt 
nuo szalczio,
(

ežius ir jau pakeleivis žmoge
lis ketinu eiti tpliaus, viską su
si rengė jau eiti ir paklauso: 
“kur dingo mano tas mazgelis 
su kviecziais ?” Gaspadine pir
ma perpraszius ta žmogeli pa
sisakė, kad ji norėjus pažiūrėt, 
ale tie kviecziai iszbiro ir gai- 

“Na,
tarė žmogelis pa 

sugavo 
ii- žmogelis'

Kaip lankiai girdime motina 
kam prižiurę!i vaiku 

pirmus dantis, jeigu nž poros 
metu turus eilus gražiu, nauju 

Klaidingas ir pav 
ii* todėl 

galime kaltinti tokias motinas 
už savo vaiku nesveikata. Kuo
met vaikai nekurioms ligoms 

i nežino kad yra 
priežastim’i ptivusiii arba taip 
blogu dantų.

Jungu pirmieji dantys pusta 
ir juos reikia isztraukti, bet 
atydos in tai nekreipta, arba 
jeigu dantyse randasi skylėlės 
ii' vaikams sunku 
k ra m t y t i, 
t inkamai augt i

Imt i 
K ra intymus 
musknl’ius, ir (langiaus kraujo 
teka pastiprinti žandkaulius ir 
dant is. Kuomet apie dantis 
randasi mažai kraujo jie nega
li būti drūtais, nes kraujas 
danOims priduoda kalkių. N 
užtektinai kraujo 
antruosius dantis 
muojasi po pirmųjų.

Pirmas nuolatinis dantis pa 
įsirodvti \ ra szesziu metu krū
minis dantis, kuris užima vie
ta 
Daugelis levu

priguli prie 
dantų, ir 
jis pusta kaip ir puvo pirmieji 
dant vs.

Jeigu pirmas krūminis dan
tis žūsta, antrieji dantys nere- 
guliariszkai auga, nes augant 
jie užima, arba palieka, pirmo 
nuolatinio danties vieta. Bur
noje randasi dauginus vietos 
maistui apsistoti ir tas mais 
tas burnoje pusta ir labai sun
ku szvariai užlaikvti danti-'. 
Blogas kvapas irgi paeina nuo 
puvusių dantų.

Žandas gali truputi 
nuo blogu dantų, 
būti iszkraipytas, mvairios no
sies, gerkles ir ausu ligos už
puola vaika ir prisieina labai 
n u kentei i del kelio nors neap
sižiūrėjimo. 'rinkamas prižiū
rėjimas laikinu dantų iszvengs 
daug kentejimo ir dideliu isz- 
laidu vėliaus. Jeigu vaikai pa
mokinti tinkamai prižiūrėti 
pirmus dantis, 
kia nuolatinius dantis jau pri 
prate atsargiai juos prižiūrėti.

rei- 
pas dantistu 

kas szeszis menesius. Dantistai 
peržiurus dantis, juos apvalys 
ir, kur reikia, pripildys skyde
les. Pinigai tam tikslui praleis 
t i yra puikus apsaugojimas ir 
vaikai patys pripras invertinti 
savo sveikata. Pamokink vai
kus valyti dantis priesz einant 
gulti ir po kiekvienu valgiu. 
Dantis reikia valyti vartojant 
tszepetuka nuo virszaus, tai

sakant i i

dant u ?” 
jingas nusistatymas,

leistis ’‘P^’-ga, jos

lel tokiu 
iii kita 

jo sugryžimo

i

iszejus

visaip

■ < •-

maistu su- 
ža įnikau lai

ir burnos gali 
iszkraipytos.

pastiprina žandu

negali

Apie Dali.
1.

Kad kita syki gyveno kara
lius, kuris turėjo labai gražia 
duklori, kuri jau buvo užau
gus, ir norėjo karalius iszlcist 
už vyro, ale ji tokia buvo dr*.i- 
la, tokia staezioke, kad niekas 
jos nugalėjo prajiiokyt. Iszlei- 
do karalius iii visas žemes ži
liu, kad, jeigu kas prajuokis, 
tas gaus ja už paežiu. Ėjo tad.i 
isz visu krasztu jamiikaicziai, 
karalaieziai, bajoraieziai, ir 
teip koki dideli didžiūnai, ku- 

pakajus tos pa
nic ne vienas

bajoru iezia i.

virvėmis.

e-
susilpnina 
kurie for-

tai manodokai sulose.
I

Gaspadine

pakeleivis iszsinesze. Ir vėl 
ėjo, ėjo iki vakarui. Vakare 
vėl apsinakvojo pas vienu uki- 
jiipkeli. Klausia ukinitikaS:. 
“kur eini ir kur buvai.”’ Žmo
gelis viską i szs i pasakojo, kti 
jau mus žinome, ir ant galo pa 
s i sake, kad už 
gaidukus gavo.
griiiuzioje paguldė, ale tuodu 
gardukus kur 
Gaspadorius tart*:

gaidukai, 
keleivis.
gaidukus suriszo, 

iszsinesze.
i vakarui.

pipkcli. Klausia

tris metus du 
Na, pakeleivi

nusivre nuo 
jau rado savo

jau buvo siigryžes. Pa
sakė jam kad da \ ienas pasili
ko st iebe.

kuris

ta-

- .. ...........................

laikiniu krūminiu dantų, 
mano,

dantis
kad tas 

pirmųjų 
per neprižiurejima

rie rinkosi pas 
uos ir juokino, 
neprajuokino.

Buvo kelis metus paeiliui la
bai dideli p ra® t mucziai; žmo
nes darbininkai ir varguoliai 
neturėjo kur but i, ne ka paval 
gyti, visur metusi niekam ne 
reikalingu žmonių, ubagu kai
mines ėjo jeszkodamos duo
nos, tiktai kur labai da geras, 
isztikimas irtfgeru nagu žmo
gus da galujo gauti vieta pas 
gaspadoriu.

Vienas da jaunas žmogelis, 
net orėdamas ka valgyti, atėjo 
pas turtinira gaspadoriu ir pa
sisiūlė beveik už dyka tarnau 
ii. Tarnavo tris metus;
jau pradėjo gerinus užaugi je- 
vai, paliovė net arteliai 
gaut ir badu mirti, to 
rians javai teipgi jau užaugo,
ir tas darbininkas pareikalavo.

eidamas szalin, 
algos, 

suriko: “
neuždirbai,

1 *

uriidus.

dabar padės? 
“o ana vra 

tvarte du žąsinu, tai inleiskit 
pas tuos žąsinus, tegul ten 
nakvos luodu gaidukai!” Teip 
ir padare. Ant rytojaus, kada 

norėjo
pa prasze a tneszti 

ugi nueina, žiuri —

“Na, tai manu 
tarė žmogelis ir gas-

kad n

uba- 
gaspailo

žmogelis i < z > i m i ego je s 
eiti tolinus, 
gaidukus;
jau tuodu žąsinu uždobe tuo
du gaidukus. 
* * ’ t 1zasmai, 
padorius, nieko nesakęs, atlie

tam žmogeliui, 
tas pasakęs “dėkui”
v o tolinus ir iszsinesze tuodu 
žąsinus. Ėjo, 
pavakares vėl 
viena
U’as teipgi žmogelis mielaszir- 
dingas, nedaug praszius, leido 
in nakvyne. Ta žmogeli grin 
ežioje paguldė, o tuodu žąsinus 
inleido in tvartu pas du dide
lius a\ inus. Ant rytojaus žmo
gelis po Įiusrycziu rengėsi eiti 

ir 
ale

sze ir atidavė
pasakęs k i iszkelia

ėjo per diena, ant 
pasiprasze pas 

gaspadoriu in nakvyne.Važiuoju ji parvežti — 
suriko Harry - ar eis kas man 
iii pagelba ?

Visi tylėjo. Žuvininkai visi 
nuilsiu, nutarė kad antra kar
ta eiti negalima.

Važiuoju vienas! —
re Harry ir szoko in valti. 'Poji* 
valandoje atėjo prie kraszto 
sena jo motina.

Ne važiuok! — melde jo 
motina — atsimink kad levas 
teip... atsimink ant brolio Juo
zo. — Ir tu gali teip pražūti.

jauniausiu jos 
nuo dvieju metu

pni* lobaus
žąsinus, 
tuodu žąsinu

(T0L1AUS BUS.)

paprasze at ncszt i 
nueina, žiuri — 
avinu uždobti.o 

t u

Argi sziandieninis Lietu- 
teip kvailu, jog duot ilsi 

sau inkalbet ka girdi nekarta 
ant pamokslinyczios ? J nk kož- 

prota ir pats
žino kaip apmanstyt koki dn- 

neinkalbesi jog juodas 
yra raudonu. Gaila, kad tamis
ta būdamas szviesu žmogum, 
teip sau paemiai in galva 
straipsneli kuris gal ir buvo 
teisingas, nes sziadien Lietu 
voje kunigai naudoji* visokius 
argumentus ant pamoksliny 
ežios kovodami su bolszevi- 
kiszku pažiniu žmonims. Gal 
po atsikvotimui nuo karszczio 
tamista kitaip apmans'tysi szi 
dalyku ii’ pripažysi mums lei- 
sv bin.

K. S. Parnassus, Pa. — Szia
dien randasi vos asztuoni ka 
raliai, karaliukai ir ciesoriai, 
ir tai negalima spėti ant kaip 
ilgai laikys savo “džiabus”, 
uos rytoj gi

lyka.

sau

su

nieko

Juozas buvo
sumini, 
jokius žinios apie ji ne apturė
jo.

negaliu! 
saku Harry. -- Motina da pra
lojo praszyti:
lel meiles molinos ne važiuok!

Ar esi pers i t ikrinus kad 
tas kuris lenais yra pasilikias 

tarė rodv-

at-

t 

t

Nevažiuok!...

inpnl’ i 
veidas gali

po t riju melu 
nuo to gaspadoriaus 
tas gaspadorius 
dauginus
kaip lik tris kvieezio grūdus.

kvieuzio
pametu tam-bernui, kuris tris 
metus isztikimai tarnavo; žmo
gulis apsivurke, tuos tris kvie
uzio grūdus susivyniojo in sku
durėli ir iszejo savo keliu.

Ėjo, kur kojos nesze, akys 
vedu, nosis rode; jau ir vaka
ras atėjo beeinant, l'žejo tada 
pas viena ūkininką ir pasipra
sze in nakvyne;
mielaszi rdingo butą, — leido. 
Vakare, po vakarienei, pradėjo 
szneket nuo szio,

alo paklausė ūkininkas to 
kur buvai ir kur ei- 

“et, ei-

ANT PARDAVIMO
A1neszes t ris

Nau j i namai Frackville^: Pa*, 
Preke $4,600 ant lengvu iazmo- 
keseziu. Teipgi lotai minėtam t 
mieste. Apie dauginus dasiži- 
nokite ant adreso.

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City. Pa.
■taMMtataMftfttaftNtaMaMtabHatataltatatatatatataNNMtaMdtatahtatataMtaMiMtMMiifttaftm

FAKTAI KURIAS PRIVA
LOTE ŽINOTI.

(t.f.)

to žmogaus 
butą,t i n kaina i 

kuomet sulau-

Tu mergaieziu 
Tokeji Kobajaszi,
f p

Policijos tardymai 
kad visos trvs 
susikrimtusius 
likti senmergėms,
meiles, — ir sutarė 
budu nusižudvti.

mulu.
parodu, 

jos buvo labai 
purspuktyva 

gyventi be 
kartu tuo

Angliszkas dirbėjas 
Hektoras Bvwater

rikai kara 1931 metu Kov

Panamos kanala.
Amerikos-Azijos

imsiąslaivu, 
sunaikinsiąs

laivu 
pranaszau- 

ja kara tarp Japonijos ir Jung
tiniu Valstijų.

.Japonija paskelbsiant i Ame- 
o 3

diena, visiszkai užblokuodama 
Sunaikinus 
laivyną, ji 

paimsianti Eiliphiu salas. Ga
lingas Japonijos oro laivynas, 
paleistas nuo 
bombarduoti ir
San Erancisco miestą, Oaklan- 
da ir Los Angelesa.

Po inilžiniszku betgi nuosto
liu žmonėmis, pinigais ir teri
torijomis, Amerikos laivynas 
pagaliau laimėsiąs kara, di
džiausiame pasaulio istorijoj 
muszv ant vandens sunaikin
damas Ramiajame vandenyne 
galinga Japonijos laivy na.

Kedrą Ii ne žvalgyba paskel
bė, kad (’h ietį goję 
central in iu valstijų miestuose 
pasirodė netikru popieriniu 

Jos yra 
tiek gerai padarytos, kad veik 
visiszkai negalima atskirti nuo 
tikrųjų. Netikrosios dvdeszim- 
kes yra taip vadinamos ‘alik
tines’— gold certificates — 
geltonosios.' J os y ra pad i rbtos • A4 • I • • • •

net ikru
dvideszimtdoleriniu.

i<rz tilrrrui. ibiui trill ami

ir kituose

kalbėjus ir

I ji i v a.s jau buvo

nuo to;ant 
ūkininkas

savo
vii Imti praszalinti. 

Prezidentu y ra apie 35.
J. P. Passaic, N. J. — Kun. 

Dielinikait is mire apie de-

r>

mirė 
szimts metu adgal. 
džiojo, karabinas 
muszdamas k u n.

apie 
Kada me- 

t ruko uz-
Dieliuikait i 

ant vietos. Buvo jisai tada pra- 
baszczium I lazletono 
viszkoje parapijoj.

liu turi motinos? 
damas ant stiebo.

Senuke įurštojo 
keturi vyrai ujo padėti tam 
didvy riui...
visas nuskendęs, per lai sunku 
buvo prieiti prie jo. Bet pats 
Harry užlipo prie pusiau su- 
szalirsio ir apmirusiu žmogaus 
ir nunesze ji žemyn in valti, 
paguldė ir laimingai dasigavo 
prie kraszto... Kada valtis pri
siartino prie kraszto tik kad 
smarkus baisa® buvo 
llarrv suriko:

— Pasakykite motinai kad 
parvežtu prapuolusi jos sunu 
Juozą!

Didvvrvste ir

girdėt

Lietn-

Nuo trijų metu amžiaus 
kia vaikus vesti

tr 
o

keleivio:
ui ?”
nu, ne pats nežinau kur, o but
— buvau tris metus pas viena 
ūkininką, dabar iszejau, tai 
nieko dauginus nudavė, tik tris

T nujaus vi-

h h

Keleivis atsake:
prieteliu.

Isz gilumos 
du vaikai

ISZGAVO MONSTRANCIJE 
ISZ EŽERO.

Poznanius. — 
ežero Kierkszko,
Kenselski ir Vitkovski iszgavo 
puikia senoviszka monstranci
ją 
je

vaikai nunesze monstranei- 
pas kunigą Dukatu, o tas 

apie radini pranesze vietinei 
palicijai.

Apie taji ežerą eina seno- 
viszki paskalai terp žmonių, 
buk ežeras kitados užliejo vi- 

kaimeli drauge su bažny- 
kurios boksztas randasi

eina 
terp

sa
ežia, 
vidurije ežero.

III ■ e III ne     II .... 11 iiįmi, ta! WI ■mini. 

Ant J. Sakalauskas
L1KTUVISZKAS GRABOK1US 
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Jauta tarta. Mil pnka. Taipcl
priatato automobiliui viaoki«mi 
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viitatakK 4M»
- - ■ - .. ................................................................................

automobiliu
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pasiszvent i- 
mas Harry, del jo ir del moti
nos buvo tikru 
mu.

i sznag radini-

EKSKURCIJA 1N
NEW YORK A

, n v , $
NEDEUOJ 30 AUGUSTO
$4.00 in ten ir adgal
Apleis Mahanoy City 4:40 ryto.

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

Eastern Standard Tinso.

Lehigh Valley 
Railroad

The Route of The Black Diamond
II um |»   Uli ■    ..m I I Oi^isiHill     a +

Antanas Ramanauskas
UetuviMlcM Grsbcritw v

■ ' v įirA.M'įi.i • S * 
MILL ft PATTERSON STS

ii.

ST. OLAIR, PA.
I*xbabainuoja ir laidoja mlrutiui 
aat ^aoldv >«ruo^
rifo atro pa^ririsimMiir 41d ■ prairti
niftuaiu. P*rMin4a autoMoMliua dat 
laidotuTiu, VM«liu, krlkMty*fa Iv 
kiti
laidotuvių, ‘•n Itrilustgrh it

nuo 
yra, nuo dantų smegenų žemyn 
ir ne skersai.

Krapsztukai Dantims 
Krapsztyti.

žmones buvo pri
pratę dantis krapsztyti su tam 
tinkamais krapsztukais. Kad 

mandagu dantis 
vieszai krapsztuku krapsztyti 

juos vartojo. Szioms 
dienoms net ir tie krapsztukai 
iszejo isz mados. Kur būtinai 
reikia vartoti krapsztuka, rei
kia viena ranka paimti krapsz
tuka ir bandyti maista paliuo- 
suoti, bet su kita ranka reikia 
apdengti burna. Nemandagu 
paimti krapsztuka ir ji kram
tyti arba taip burnoje laikyti, 

nereikia dėti 
stalo, jtdgu 
gali papra-

kvieezio grudus.
si namiszkiai sužiuro klausda
mi: “kur tie kvieeziai ir ko
ki?” O tas pakeleivis žmogelis 
parode suriszla mazgeli ir pa
sako: “tegul bus, sziadien tam
su, rytoj sz.viesoj tai mes pa

Paklojo tam pake

I t

Seninus,

nors nebuvo

žmones

Szeimininkems 
krapsztukus ant 
asmuo reikalauja, 
szvti.

Szioms dienoms

4

vartojama, 
ir dentistu patariama vartoti, 
tam tikslui specialiai pagamin
tas, palaidas szilkas, vadina
mas ‘dental silk Hoss.’ Kuo
met reikia ji vartoti galima po 
kelis colius ant syk Vartoti, 
dantys visuomet bits szvariai

Doleris yra justi geriausias 
prietelis. Mokslas yra galybe. 
Jeigu žinote kaip czedinti do
leri, jus visada galite turėti 

Jeigu reikalausite
kokio ta voro kuri mes parduo
dame, ateikite o fiuezediustito 
pinigu. __________ _____
reikalingu naminiu rakandu, 
geležiniu daigtu, klijonku ir 
mažių karpetu, fonografu ir Lt. 
Teipgi visokiu didumo sietai 
del langu ir duriu.
L. WA8CH (Yvaskeviciiui) 
Upholstering and BardwaM 

1139 Eut Mahanoy gt 
(Ant Bkersynex, 12-tos ulycsiot) 
MAHANOY CITY, YA, 

..................  ■■ .............................................. . ......... ...............

Parduodame visokiu

4*

nuėjo iii 
gaspadi

ži u rosime. ” 
leiviui patala: jis po galva ta 
mazgeli pasidėjo, o pats atsi
gulė ir kiti visi sugulė. Ant ry
tojaus atsikėlė, kiti 
klojinm javu kult, o
ne, pusiyczius virdama, pradė
jo mislyti apie tuos grudus ir 
priėjus prie to t>akeleivio pra
dėjo žiūrėti. Pamaži ji iszsi- 
krapszte isz po jo galvos ta 
mazgeli, atriszo ir pradėjo žiū
rėti; jai bežiūrint iszbiro ant 
fi’indu, o buvo toje grinezioje 

du gaidukai, 
sulestu, tuodu 
nas viena, kitas

Jau ir pusrycziai 
visi pmsry-

y

kad trupinėlius 
gaidukai, vie- 

du grūdelins
ir prarijo.
iszvire, pa valgė

1

AUKSO KALNAS AGENTAMS!
...„.j,; d t, V "4"’v

Reikalaujame agentu ir agen- 
cziu del pardavinėjmo DeksniO 
Nauju Gyduolių. Agentai už
dirba nuo $50 iki $100 per sau- 

Klauskite platesniu

DEKSNIB OINTMENT CO.
51BMain8t. Hartfort, (tarn.
„ ■■ ■. x*“ -' - r

vaite.
in f ormhcji jit. Adrcsavokitc

Merchants Banking Trust Co. Banka
1 Mahanoy City, Pa.

Š erias procentus M justi pinigus ir saugumM M JtMi v

< pinfgn yn geriu* negu lotu procentu be jokie Migiu*, 
c Merchant* Banking Truet Uo. Banka moka S-cria pr*> 
f cehtaU jnsn ratanpytni ptniinit ir ta: enma km-M* 
j auga didyn. Vra tai *auglw ir geriau del imogane kurte
< dirt* ir caedlna. DSkite mvo ytarigni in crtta BatiM'"*: t 
l perdtfkriMite ir inatysite kaip tai pinigu auga ■« P*- 1
« ihiwvlvtlm* b i - $ r’’ " 7 ■» 1

Merchants Banking Trust Uc. Banka moka 3-crt* 'pi*- 'į
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_Pategi Aktorka.
•į

I

a

I

t

!-.k

ryto ligi vėliaus 
sma i žmoneins

lenkt vniuo- 
vieverselio

Nedidele 
prikrauta žagrių, ake- 

vežimas. 
Isz a py Ii n-

atveža tai žagres 
tai ake-

nes

Gražios ir sziltos pavasario 
dienos. Saulute nuo ankstvbo 

vakaro, link- 
szypsodavos, 

lyg kvieste kvietė juos in pla-
eziausius laukus pasivaiksz- 
ezioti, pavasario grožybėmis 
pasidžiaugti. Todėl pirmi arto
jai džiūgaudami, skubiuos in 
lauka, vare stvo pirmąsias va
gas. Pievose ir lankose ralia\ o 
piemeneliai, tarsi 
darni su skambia
daina. Piemeneliai priilse, už
kimę nutildavo, o veverselis 
ilgai, ilgai pakilęs auk szt y besu 
giedojo. Kiekvienas linksmas 
stojo darban ir dirbo nuo ryto 
ligi vakaro.

Nuo anksto ir Endrius Poris 
dirba savo kalvoje, 
kalve
ežiu ir vienas naujas 
Daug darbo turi, 
kiu sodžių 
nuoraga paszarpuoti, 
ežiu virbalus (^smailinti,
kiekvienas skubina laiku užar
ti. pasėti. Dar daugiau padidė
jo Endriui darbas atvežus 
sziandien viena vežimą kaust\ - 
t i. Endrius nelabai norėjo ji 
atsiimti, nes ir be to daug dar
bo turėjo, bet insiderejes di- 

pinigus — 
savaite a p-

Budriui

dėsni užmokesni ir 
tuojau sutiko szia 
kaustyti. Žagrių nuoragu, ake- 
eziu buvo pilnas Endriaus kar
ves kampas primestas, bet En
drius Įniks nuo laiko pažvelg
davo in ta kampa, patises vie
na kita žagre, gavės užmokes
ni sprukdavo isz kalves in mie
steli... Ten ligi vidurnakezio 
iszbuves, gręždavo namo, keik
damas ir rėkaudamas 
pa ežios, tai ant svetimu 
n i u. Ryta vėl griebdavo darbo, 
lyg kol vėl negaudavo 
kokio nors cento. —

Taigi ir sziandie 
gavės pinigu už vežimo kausty
mą, skubina 
pradėt darba, 
in miesteli, sueiti

tai ant
/.mo

isz kur

Endrius,

nors 
o

sziek tiek 
paskui keliaus 

su draugais, 
tokiais kaip jis, pasimatyti, su 
jais pasilinksminti... Galop 
metes in kampa dar raudona 
geleži, ant tako plaktuką, apsi
vilko trinveziais. iszejo isz 
kalves, ja užrakino ir 
pirkia.

Beeinant dar in troba, 
ineneje sutiko dukterį, kuriai 
paliepė vandens atneszti. Inejo 

Troboje jo žmona 1h* 
laiko susenusi 
ligos net susi kūprinusi, 
linus. Endrius in ja visai liepa- 
žvelgė. Dvieju metu vaikas, su
džiūvęs sergantis tankiai kos
ti, pamatęs tęva, ar tai isz bai- 

isz džiaugsmo, be-

pasilinksminti...

trinveziais. iszejo 
nuėjo m

in troba.

prie-

nioteriszke, isz 
vel'pe

mes ar tai
maž verkdamas suriko:

— Tete, tote! rj.Tėvas priėjo prie sūnaus, pa
glosto, kuri szatp labiau mylė
jo negu kitus savo vaikus ir ta
re :

gerasn

apie “eu 
nustojo verkęs net nu

— Neverk, Vincuti! 
vaikas. Asz tau ‘cukierku’ par- 
nesziu.

Vaikas iszgirde-s 
kierka,“
sijuoke. Tuo tarpu atėjo duktė 
su dubeniu vandens. Endrius 
greit nusiprausė, sziek tiek 
geresniemis apsivilko drapan
omis ir buvo jau bežengiąs prie 
duru niekam nieko nesakęs, bet 
ežia pati prabilo.

— Palik man kelis litus!
Reikalinga vaikui ‘liekarstu...’ 
Asz sergu ir vaikas labai kosti. 
Paskiau dar man szio to reikia 
nusipirkit...

— Asz žinau ko reikia ir be 
tavo sakymo, - szinrkszezoi ta* 
re Endrius, — vįsko pame- 
sziu!... In miesteli einu, — ir 
taip tares trenkė duris ir isz
ejo....

I’iiti susiraukt*, pabalo ir per 
rankszleta veidą, nusirito kel
ios aszaros. Ji žino, ji supranta 
kilrjis iszejo, kur taip gi‘elt 
isZsiSkiibino. Irbūugu ir gran- 
dupAsidare: kad vyras visa 
prigeria, o pati ir vaikai gerai 
fiTMairinnirti TiMtii’i -loi Lm* mi-

kbi i^zeit, tai eina pas kaimyną 
pruszyti kad skarele paskolin
tu užsigobti. Bet negana to, 
kad visa prageria. Pareina gir
tas, parsiveda keletą kitu tokiu 
pat valkatų, o ji privalo jiems 
valgx t daryti neturėdama isz 

už tai lauke per 
nesyk i nuo jo

ko! Ne svki 
nakti iszbuvo, 

Kenczia nabage. Bet kam 
ji mato 

užtektinai nuo jo, bot ir vaikai, 
kurie iszgirde parejs. slepiasi 
kur gali. Taip visiems 
nėra...

Iszcjos isz pirkios Endrius 
pasuko takeliu vedaneziu 
miestelin. Daug kartu sziuo ta
keliu jis keliavo, 
skaitys!
bojo invairus balsai: tai 
ja vare kumeles, lai 
raliavimai, tai daržu 
ju — mergeliu dainos. 1 sugir
dės tai Endrius, lyg ir susigė
do: visi dirba, visi skuba, tik 
jis vienas ežia turi valkiotis, 
ne vien kad neatneszdamas pel 
no, bet nei žmonėms naudos! 

lyg bailys i n szalis.
apie

gavo.
ir pasiskųsi * Ne vien

ISZ.
takeliu

<

nno

vietos

kas ji besu- 
! Szaly, lankuose skain- 

arto- 
piomenn 
sodinto-

žmonėms 
bailvs

Bet ežia pamanius 
šiosios draugus“ apie 
sma kampeli, 
tankiai sėdi, 
mas tuoj isznyko ir 
žiaurus geiduliai.

Eina Endrius,

I )airosi,

1 ♦

“sa- 
link- 
teip 

jaus-
k tiriame 

vidujinis
u-/.valde ji

bet mintys 
lyg tyezia lenda in galva. Kar
tais ateina mintis, gal isz tik
rųjų pati ir vaikai serga, gal 
jie neturi ka valgyti. Bet atsi
mindamas, kad nesenai duonos 
nupirkęs ir norėdamas 
kratyti mineziu, 
save kalbėdavo:

— I'egul ir jie

atsi-
ramindamas

teip 
\sz užsi

guliu praleist i,

r 4, 

t > 
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Gerai ir padarei brolau 
kaip dabar 

tai nedaug ir 
Žiurok, 

k,

— tare -Endrius, 
t iniame ‘czese’ 
pasinaudoji isz likos.

pakalu kiel 
maudvkis

j:

f

>3

4 
</

»

t
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Y
ih

1

nors
phts iszgeriti ir n 

Sziandie B 
vol f 

žiu-

dirba
kaip asz, lai turės!., 
dirbu, tai asz
nes pinigai mano ne keno kito..

Teip, gali praleisti, bet parė
jės kam reikalauji to, ko neesi 
užsidirbės* — Apie tai jis vi- 

Parejessai ir neinant y dayo.
isz miestelio namo ne vien duo
nos reikalauja, bet dar ir prie 
duonos, nežiūrėdamas isz kur 
‘‘ ta kita“ ims.

Nulenkęs galva eina, nepasi
juto kaip užkalbino isz szono 
jo kaimynas Jonas Andrin- 
szis.

— Kur tave, Eivdriau. dien ai 
nesza — paklausė.

— In miesteli, — atsake En
drius, — turiu reikalu. Na, o 
kur pats vaiksztiūeji ?

— Pas kaimynu blivau. Kaip 
tik dabar ketinu eiti pas tave.

— (J ko?
— Ar neturi, Endriau 

paskolinti kelis litus, mat ežia 
man pasitaiko karvyte pirkti. 
Asz tau tuoj atiduosiu, žinai, 
ta tvartuku, kur 
stovi parduosiu.

— Jei pastatysi geras maga- 
ryezias, tai paskolinsiu, — ne
ilgai laukes isžtare Endrius.

— Gerai. — tarė Jonas, — 
kas reikia tai reikia ne ka pa- 
darvsi. Tai einam in miesteli.

— Gal ežia turi, nereikės nei 
miestelio ?

• — Ne tie jau

kaimynas

Asz tau tuoj

man

gale kluono

“ ka
da turėdavau — atsake lin
guodamas galva Jonas.

Neilgai kalboje nuėjo i n mie
steli.

Jonas Amlriuszis nors dar 
tik treti metai kaip ’ apsigyve
no artimam Jogimt s<xlžiuje 
atėjės ant vienos naszles in už
kurius, bet su 
cziausiai susipažino negu su 
kitais kaimynais, todėl juodu 
vis abu ir gerdavo. Jonas gere, 
girde Endriu ir kitus d ra ūglis,

4 I czeaai,

Endrium grei- 
negu O

kol buvo už ka, b<ft*kada nieko 
neteko netutejo jau ka parduo
ti kati gavus išgerti, 
toliai jau buvo iszparduoti 
todėl eine sakyti paettuti kam 
<•£111 tiek daug trobtr Teikia jhs 
l>arduoti> ir ome deretis su žy
dais. Moteriszke* prjesz Jono 
atėjima gyveliu vnlutinis^kAi:

buvo
nes gy-

w ' ■ į ■ y ii —

buto ir gy vuliw* ’<!• •<lUonUs tik 
atejua Jonui njekb neteko, vtya

■ i 'i i Y . • V* a •pragėrė. 1 jaukti idažai žiuTejo, i.* ..LL. : .... .... i
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mano vardu 
pasilaikyt 

o jaigu ne, tai asz

mis laiko, jaigu 
atminsi, tai galėsi 
sau kūdiki, 
paimsiu.
‘ Tada
daugybia tarnu

i
i
lt
Ii
*1
')

sztai kad ir asz: 
o paskui tai 
degtinėje... ir 
draugus pavaiszinu.
gavau pinigu, rytoj gal ir 
gausiu. (> dabar tu tai tik 
rėk isz kur koki litą gausi isz 
lupti.

— Ka ežia ir 
mes, kur 
<

Knr

i

iszsiunte 
iii svietą kad 

klausinėtu \ isokiu vardu, o ir 
pati per visa nakti mislino vi
sokius vardus.

Ant rytojaus, vėl tas senu
kas atėjo ir paklausė:

A r žinai mano vardu ?
Tada karaliene ‘pradėjo vi

sokius va rd ir minti, o senukas 
tarė:

karaliene/ 
z
✓

✓

r
/

/
/

■U

Jkalbėt i ?
Mus ta valdžia 

!aug inkanda. Tokius didelius 
’ : uždėta, mokesezins, kad negali 

nei užsimokėti žmogus. Et, ta
riau ir., ežia Jonas nusispiovo 
ir paėmė in ranka stikliuką, — 
sveikas susied!

! In sveikata, 
drius. -
kyšiu, — tose toliau, — kati 
mes butumem prisidave ar prie 
Prosu ar Amerikos, tai

Kiti girdi, 
patysB V

S

/

I

>•*»»

Manners norints 
aktorka llollvvvood, 

Ualif., bet nesirodo paveiksluo
siu. Jaja naudoje tiktai 
i>zba m ly nn> pa v u i k si u.

am

del greitu laiku neteko ir duo
nos. O kada jau visai neturėjo 
kuo lauku ausėti, tai užleido ji 
vienam kaimynui ant puses. 
Pati isz pradžios prieszinos py
ko, verke, maldavo vyra, 
nustotu tai dares bet 
mas, kad tas nieko 
atsidavė I>ievo valiai

kad 
matyda- 

negelbst i, 
ir susi

ėmus galva lik žiurėjo in vyro 
darbus.

Nusigando ir Jonas 
ges kokioj padėtyjls ok i <>j

pa ž vei
atsirado, 

kad neturi nei duonos, nei pi- 
Už ko 1ver- 

Kaž koks vidujinis balsas 
da rus.

nign. Ka daryti* 
t is.* 
ji baugino kad 
todėl elne g*

negerai 
;al vot i. kaip iszsi- 

sukus isz szios baisios nelaimes 
ir \ <‘l pradėjus gyventi. Nuta-
re pirmiausiai nusipirkti karve 
o isz tos toliau kokiu nors bil
du insigyti daugiau szi ta. Pi
nigu pats tam reikalui neturi, 
todėl ėjo pas kaimynus praszy- 
ti, kad paskolintu. Bet kas to
kiems skolins f
tokiam paskolinus

Visi žino, kad 
jis nedali 

sugražinti ! Teip jis beva/ 
nedarnas, ant galo ėjo pz

szti-
• 

riu, bet ežia ji sutiko, džiaugi 
si. Nors pas Endriu retai kada 
būdavo pinigu, bet dabar tai 
isztikruju Jono laime! Kadan
gi Endrius buvo neszyksztns ir 
nežiūrėdamas kas bus toliau, 
ar ne, bile tik dabar gaus iszsi- 

Bet
ežia. Jonui gavus pinigu, taip
gi ome szalti noras pirkti kar
ve ir panorėjo vėl 
savo m\ Įima — 
Endrius papraszytu
ežiu, Jonas to lyg ir lauke: 
sas nudžiugo, palinksmėjo.

paklau- 
inejo

s

gert i — Jonui paskolino.

in
Kad

nueiti 
smukle.

magary- 
o

VI-

tn. K
moka

a t sake En-
Asz vis sakiau ir sa-

visai 
kamkitaip butu, 

ežia to reikia, patys mes val
dysimos, gana privalde 
mi. Tai vis, Jonai, mokytu dar
bas. Kad dabar valdytu mus 
Amerika, tai degtine upeliu te
kėtu. Sako, kad ten 
sai pigi ir labai p,(‘>'^! 
gal dirbti reiketu, bet 
bo tai gerk kiek tik gi

— Žinai, kad kitaip butu — 
pat virtino Jonas.

— Amžina atilsi. Dieve duok 
dangų, Puku senukas pasakojo 
kuris buvo Amerikoj, tai girdi, 
sako, po darbo nueina in trak
tierių, — saliunu vadinama in- 
met i in kokia ten 
centus, o paskui kitoj 
iszsikelia didelis stiklas degti
nes. tai ka szis buteliukas! O 
kokia, sako. gera, 
ežia tokios niekur 
pig kad ežia taip butu....

— Bet ka ežia mudu 
pert rauke

svet i-

esanti vi- 
Teisvbe 
po dar

ai).

Skili k i no vienoje peczeje, 
Pedes dienoje, 

Susirinko keli vvrai kar- 
czemoje, 

Gere net viskas ruko,
Ant galo nevieno kauszas 

t ruko, 
Susirupcziavo kaip kvailei

Argu pragertsmegenei.
.Jau tik sarmata,
Net svyla kakta, 

vis ant Lietuviszkos 
dirvos,

Teip sau makaules skaldos, 
Gerai, galvas daužykit,

Lietuva gaivykit, 
Juka laistyki!, 

Ant Lietuviszkos dirvos, 
Galas ateis ant pagalios.

laiM'

♦ * *

Arti Pittstono bobeles su vy
rais in karezema velkasi,

Isz ko svetimtaueziai baisei
juokėsi,

Nesenei diedas su boba tą
sėsi už [Jauku,

skyle kelis Argi da reike didesniu juoku ?
vietoj

stipri, kad
nerasi. Be

ga ri
jomis. —nam. -

Sveiks!
--Mn sveikata.
'I'uo tarpu iii traktieriu inejo

uki-jaunas berniokas didoko 
niko sunūs. Jis pamatęs En- 
driu ir Joną sėdint,
juodu atsirado. Berniokas kad 
ir buvo dar jatinas,
vedesi teip kaip senas,

greit pas

bet visur 
visada 

su vyrais kalbėjo su jais gere. 
Jie statydavo pusbuteli, jis no
rėdama pasirodyti ka gali, pa
statydavo du, nors tas ir ne pi
giai jam atseidavo. zanoma, tie 
isz tokiu to ir telaukia. Papra- 

reikalin-

Viena karta užklausė vienas, 
Žmogus davadnas:

Ar jus skaitote koki laik
rą szt i.

Tai žmogelis turėjo laukan 
bėgt i

Ir kad da butu pasilikias. 
Butu pasidarė nežino kas. 
Mat misinke bin o gerai už- 

sit raukus,
Tai pirmutine szoko iii 

plauk us, 
<) kad girta buvo,

Pakliuvo, 
Ir sugriuvo.

Mat bijojo kad asz nedaži- 
notau,

Ir apie ta girtuokliu neuž- 
dainuotau,

Bet kada iii tonais pribuvau, 
Tai ir viską dažinojau.

ka ra lai t i!

Jeigu jiji teip padaris

melninko
paėmė ja

duktė

sziau 
o jaigu

Kitados gyveno biednas mel 
įlinkas ir turėjo la-bhi patogiti 
duktere, k u Via labai pamylėjo 
vienas karalaitis.

\’iena karta susitiko tas ka
ralaitis meluinka ir tare in ji: 
- — Ka tavo dūkti* 
dirbt i ?

Melninkas atsake: 
Szviesiauses

mano duktė isz sziaudu suver
pia auksini siūlą.

Karalaitis vela tare in mel 
ninka:

kaip tu sakai, tai atvesk tu ja 
pas mane in paloeiu.

Kaip tik 
pribuvo in paloeiu, 
karalaitis už rankos, nuvedė in
viena pakaju, kuriame buvo 
didele krūva sziaudu ir tare in 
ja:

Szia na k t turi tu tuos 
dus suverpt in auksa.
ne, busi smerezia korota!

Karalaitis pasakius 
žodžius, 
iszejo. Mergina likus 
pradėjo graudžei verkt ir i 
lino kaip jiji tuos szaudus 
verps i n auksa. 
atsidarė duris ir inejo kok>> tai 
senukas ir tarė:

— Ko teip gailei verki ma 
no mergele !

Jiji atsake:
— Kaip man ne \erktie, 

kad karalaitis liepi* tuos visus 
sziaudus suverpt i n auksa. o 
jaigu to nepadarysiu, tai smer-

t UOSI US

užrakino pakaju ir 
Mergina likus viena 

mis- 
• > u

I r t uom kart

ne

vardo ne m

štai tėvas jam tik 
gieins dalykams pinigus duo
davo, o kadangi tas mėgdavo 
pagerti, tai turėdavo k/iip nors 
pats ju pasistorotj 
szinkas po maiszinko rugiu

laiku nuo jo 
isz k ui:.

kitiems, 
tai retkareziais net tiesiog pas 
1 A*iba.

>del mai- 
ar

kvieeziu nakties 
keliavo, tai in pusžili 
paskiau parduodavo

(TOLIAUS BUS.)

Kur užeisim ! — 
so Jonas Endriaus kada 
in miesteli.

—- Einam pas 
tiek, -• ;
ten g
tuosime...

— Kas dar in toki 
ros, — nusijuokė Jonas.

— Ji nežiuręs tai asz in ja 
žiūrėsiu, — atkirto Endrius, — 
tu nežiūrėk, ant galo in senu
mu, bet kartais jaunieji to ne- , 
padaro ka mes senieji ?...

Inejo in smukle.
— Na, mergyte, pavaiszink 

pasipainiojusiai 
mergytei Endrius ir 
iii glebi, bet mergyte isztruko 
isz jo glėbio ir dingo.

Jonas nuėjo pas bufetu, at- 
sinesze du pusbuteliu degtines, 
kelis butelius alaus ir kelias 
baronkas. Susėdo už stalelio ir 
sveikindamiesi viens kita pra
dėjo vaiszintis.

— Zinai ka Endriau, asz tur 
būt dar ir nesakiau — gerda
mas kalbėjo Jonas, — savo irki 
ant puses paleidau.

-r Kas jau taip prispyrė?
— Kas ežia, prispirs. Bet kad 

not tiriu nei sekios, nei su kuo 
di>*)>ti, tai kas nauda, kad lau- 
k»W gulės, nesotus tegu dirba K* A •

Majausku ir 
Endrius, — 

paži mergele yra... paflir-
atsiliepe

seni žiu-

k

mus, — tarė
griebė ja

K

T 

y
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Lletuvlaslms Graborhis
K. RĖKLAITIS

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

Prieinamos prekes.

bie W. SPRUCE ST. 
MAftANOY CITY, PA.

Tfeleponas No. 149 
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Saujas išradimas

DEKSNIO GALINGA MOSTIS 
i Gydo, ReumatUma, Ranku, Kojų, I 

Nufrarot akaudajima, Salti, Ranku, I 
Kojų, tirpitfta. Dusuli, Galvon alcau« I 
dėjimą, ir teip visokius skaudejimuA I 
( tik no ronaa ). 1

Tūkstančiai žmonių yra iiiiirydo o Į 
milijonai dar nežino apie tai. I

I
Dekinjo Galinga Moatie yra liek 
verta auk<o» Hok Ji pdli rveHa 
lig naudos tydymo. I
Kaina 75 cenUi, SI.50 ir 93.50. 
ir 10 centu entr. u| )»er»iuntim«. '

KI.MeHt* pat .ptlakeriu, teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OtHTMfcNT.

Dėklais. Ointment Co.
• 1S MAIN ST. > BOX 300 HARTRtMte, WWN. A'iti

•1^ MXik'iy.'‘
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W. TlABKAVBKAtW. TRA8KAWUV
PIRMUTINIS LIėTVYiSžkas
GRAB0R1U3 MAHANOY CITY
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Sziadien neturiu naujenu 
invalei, 

Ba mano daneszikai pasida
rė snaudulei, 

Iszžibcjo aliejus isz mano 
galvos, 

Nebuvau namie neturiu ka 
dainuoti ant pagalios,

K a daryti, 
Reike apie szi ta varyti,

Ba nmitele žmonis paša kis, 
Kad 'Paradaika žioplys.

'Piek to, klausykite, 
Ausis ir žlibas pastatykite, 

Ne meluosiu,
' Po i s v b ia pasakysiu, 

Bet kur tas dėjosi nesakysiu, 
Ir nežinau ar pasakyti isz- 

drvsiu.
E, ka ežia tylėti, 

Ir in skuduri vynioti. 
Vienoje apygardoje, 

Badai Penusy 1 va nijoje. 
Pusantros szeimynos yra, 
Bet ne vieno gero ten nėra, 

Be to —■■ ir szeszi vyrai, 
Kurie pasielgė labai negerai,

cria busiu korota.
Senukas tarė:

Ka tu man duosi, tai asz 
už tave padarysiu.

Mergina atsake:
— Ka asz tau galiu duot, 

kad nieko neturiu kaip tik vie 
na skepetaite, tai ta jaigu nori, 
galiu atiduot.

Senukas priėmė 
ta skepetaite, sėdo prie ratelio 
ir tuojaus tuos visus sziaudus 
suverpė in auksa.

Ant rytojaus kada karalai
tis atėjo pas mergina, rado vi
sus sziaudus suverptus, tada 
jis norėjo da daugiau aukso tu
rėt.

Sulaukiąs vakaro nuvedė ka
ralaitis mergina in labai dideli 
pakaju kuriame buvo da kita 
tiek sziaudu, kaip pirma nakti 
ir tarė:

— Jeigu dabar tu tuosius 
sziaudus suverpsi in auksa, tai 
busi mano pati, o jaigu ne tai 
pražūsi!

Mergina

nuo josios

likusvėl likus viena 
graudžei verke, ir vėl tasai se
nukas atsidarias duris inejo ir 
tarų:

I

Tai mano 
; (

pasakius se
Ant rytojaus karaliem* ir ne 

inspejo senuko vardu.
'l’reczia diena pribuvo 

nas tarnas namon ir tare in ka
raliene :

Kaip asz ėjau per dide
lius kalnus ir klonius ir ant ga
lo inejiiu in didele girria. eida
mas per girria priėjau grin- 
cziukia, kurioje koks tai senu- 

szoko po 
kalbėjo:

< 
anksti paimsiu karalienes kū
diki, oj! kaip asz džiaugiuosiu 
kad n i (>kas negali atmint ko
kis mano vardas, mano vardirs 
Rurnpelst iltskin. ’ ’

Kokis buvo džiaugsmas, Ica- 
raliones kada dažinojo senuko 
va rd a, tai negalima apraszyt.

Tuojaus atėjo tas senokas 
pas karaliene ir tarė:

— A’a o sziadien ar atminsi 
mano vardu?

< > karaliene atsake:
Man rodos kad tavo var

das Rumpelstiltskin! Senuką?’ 
iszgirdo >avo varda

o karaliene 
likosi su savo mvlhnu kūdikiu.

“AN1OLAS SARGAS”
Vbo« reikaUnfca maldos, Litteijca, 

Puikiai apdaryta ■liakastah

spejei : 
Jai

Preezia

gi i ria

mikas iszejo.

vie-

Kaip laukinei ėdasi, 
Už plauku kabinasi,

O pas katra nužvelgė pinigus,

z

I

Laidoj* ktUUii ntrtaltaHu. Pasamdo 
automobiliui dol laidotuvių krikai*

i tintu, ▼cecliju, paoHalfoftjfrno ir t.t.■*.

kas
t <'i p
szoku ir

grinezinkia ir 
Sziadien

Ižiaugiuosiū, ba ryt
a sz

>a vo 
perpyko ir iszejo.

baisoj

ir t.t.

i!CA

j

i

Preke e« prieiuatiae tiktai <1.80.
W. D. BOCZKAUSKAS • CO., 

MAHANOY CITY, PAv
m m te.Ml O m M*

AL BT K Iltt'tOO.H
PUfcPLUS IB UNDIVIDED!

W10FIT8 9623,158.64

Mokame t rite procente M 
nite pinigu. Procente pridedtei 
'prie Jom pinigą 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad Ir jus

Tai net atkisza nagus 
Gatavi iszbelsti, 
Pinigus atimti.

Yra U tokiu grinoriu, 
Kaip laukiniu žvėrių, 
Prislegia už neteisybe, 

O Dievo galybe.
O grinurei, grinorei,

O niekszai ir liūskurelei, 
n neis*žgahibinote, 

O jau pribusią jjadtikote.
Toki skutiurlei,

Tai vyruti rakalei, 
Pribuvia i'n czionai, 

Mano kad dideli ponai, 
Pirmiause reike tokiam plegu 

Kad ne^ikabytu prie kitu> 
(!zion neskaldys! galva, 

Ne peiliu nepjausi y si,

Da “bu žius

— Ko verki mano dukrele?
Mergina apsakė apie viską 

senukui, o jis vėl tare in ja:
— Jaigu duosi man savo 

pirmutini kūdiki kaip tu pasi
liksi karaliene, tai asz tau vėl 
suverpsiu sziaudus in auksa.

Mergina pamislino sau, ar 
jiji gali but karaliene ar ne tai 
da to niekas nežino ir prižadė
jo jam savo pirmutini kūdiki. 
Tada senukas vėl suverpė tuos 
sziaudus ir iszejo.

Ant rytojaus, kada jis atėjo 
pas mergina rado 
sziaudus suverptus, 
karalaitis apsipaeziavo su laja 
mergina.

Pagyventa juodu koki laika 
davė jiems Dievas patogu sū
neli, o 
szo, jog pažadėjo savo pirmu
tini kūdiki kokiam tai senu
kui.

Vž poms dienu gimimo kū
dikio, atėjo tas pats senukas 
pas karaliene ir tarė:

— Atiduok man k a prizą-

terttemet reikalą su mhsu banka 
nepaisant ar malas ar didelis.

'H. BALL, ___ w «
Jos. K. FERGUSON, Kasteriu*.

I

, Prmridcnte*.
Geo. W. BARLOW. Vie**Pr*c

$1,000 TIK UŽ 60c.
Atsiunsk mums 60c ir gausi mtum 

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

Vaistžoles yra nuo sekaneziu ligų: 
į viduriu užkietėjimo, skilvio nemati
nio, nenoro valgyt, strėnų ir pecMu 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, it 
kitu ligų. Atsiunsk 60c, tat gausi 
Vaistžoliu nuo bile vienos virszuj pa
minėtos ligos.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
sztrdies liga, tai atsiunsk 85c ir gausi 
musu gausius vaistus, taip vadinamus 
“Netvu Preparatas.” Nervu liga yra 
labai blogas dalykas, bet musu Ner
vu Pteparatas užbėga tai ligai kelia 
ir suteikia žmogui ramuma.

Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu mu- 
tik palik tu man mano kittiiki. 811 Ž0,iM ir kny<tu

'gi musu žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose. •

M. ZUKAITIS

vel tuosius
tada tas

karaliene suvis užmir-

dejai.
Karaliene iszgirdus tuosius 

žodžius labai persigando ir ta
rė in ji:

— Ka nori, tai viską gausi

Senukas pasigailejas kara
lienes tarei

patrūkimo,

tn 
r it 
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SAULK

ŽINIOS VIETINES.
!*“ -

paskutine

»

Tik keturios dienos lyg 
straikni.

Subatoje pripuola nu
kirtimas Szv. Jono.

— Panedelije 
diena Augusto.

— Vakaeijos baigėsi. Vai
dai neužilgio lankysis in mok
slu ir viskas ejs vela 
viszkai.

— Ar turite užtektinai aug
liu sklepuęsia, nes kaip girdėt, 
tai bedarbe ant tikrųjų užejs 
— jeigu ne st ra ik os tai per- 
tnruka darbe ant kokio tai lai
ko.

poseno-

— Daugelis žmonių rengėsi 
važiuoti in savo 
lankyti gimines.
pavieto iszvažiavo konia szim- 
tas žmonių. Nckuriuosia ka- 
syklosia, kompanijos indeda 
elektrines pumpas nes tikisi, 
jog nekurie pumpmonai teipgi 
sustos dirbti. i\r bus ar ne bus 
atraikos, bet kasyklos vis sus
tos ant kokio tai laiko pakol 
darbininkiszkas ergelis bus su- 
davadytas. Anglekasiai turės 
savo vakaeijes.

— Musu biznieris Juozas 
Civinskas sugryžo isz Atlantic 
City, pasisvecziaves kėlės die
nas. Juozas sako buk prie pa
mario labai smagu, 
fain” bet labai “ 
tai teisvbe nes ir mes ten buvo
me.

teviszkes at- 
Isz Skulkino

< t vater is
bet labai d ra j. Yra

nežinomi— Kokie tai du 
pleszikai bandė apipleszti stan 
da Lakeside Antano Marcziu- 
lonio, kurie atkiszia in ji revol
verius pareikalavo pinigu. An
tanas turėdamas gera baisa su- 
szuko “help!”
go keli žmonis kurie

ir tuo jaus su bė
gy vena 

budykesia per vasara, bet ple- 
szikai nelaukė pasveikinimo 
nuo ju, dūme kiek tik turėjo 
pajėgu.

— Sziomis dienomis lanke 
si pas broli ir pažystamus She- 
nadorije musu skaitytojas p. 
Juozas Matlauckas isz Cleve- 
lando, Ohio, teipgi ir jojo sū
nūs Jokūbas su paezia Marijo
na ir szeimyna, visi atliko toli

au automobiliam.
Prie tos progos atlankė ir re- 
dvsta “Saules.”•*

— Seredos vakara nežino
mu budu užsidegė szienas Wal
ters Bottling Works ant W. 
Maple uli. Liepsna tuoj užgesi
no.

ma kelione

palicije
skundu nuo

— Burmistras ir 
aplaike daugeli 
nrapertniku, buk vaikai apte- 
pa naujai malavotus najnus ir 
kitaip subjaurina st ubas. Tė
vai ant vaiku darbeliu vra už
simerkia, nesulaiko ir nesu- 
draudže juju pasielgimu. Gir
dėt kad keli prapertnikai už- 
ve« skundus priesz tėvus t uju 
vaiku jeigu ateitoje juju nesu- 
draus nuo tokiu pasielgimu.

nesulaiko

PRANE SZIMAS.

Asz Fotografistas A. Apo
nikas praneszu visiems savo 
kostumeriams kad asz isz se
nos vietos iszsikrauscziau ku
rioje buvau per daugeli metu. 
Dabar asz dirbu pa» fotogra- 
fisrta Fryeri ant kampo Main 
ir Market St. todėl kurie nori
te mano patarnavimo tai už- 
praszau atsilankytie in minėta 
vieta o jums darbas bus at
liktas kuogeriausiai. 
asz i 
veikslus pakabinamus ant sie
nų, fremuose visokiu prekių, 
isz mažu darysiu didelius, 
teipgi reikalui atsitikus trauk
siu fotografijas laukia, kaip 
tai pas bažnyczia arba famili
jos kuriems neparanku atsi
lankyti in studija taįį ateisiu ir 
nutrauksiu prie jusu stubos. 
Taigi su tokeis reikalais kreip
kitės privatiszkai arba per 
laiszka ant adreso (70

817 E. Centre St., 
Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO

Teipgi
diybj^u ir didžiuosius pa-

Namas del vienos familijos, 
ant viso loto, ant kampo prie 
No. 436-438 E. Centre St. Atsi- 
mukite in “Saules” ofisą.

n—in mi

Isz Shenandoah, Pa.
— Konstantas Sinkcviczius 

18 S. Emerik ulyczios likos su
žeistas Maple Hill kasyk losią. 
Juozas Dumbrauckas aplaike 
sužeidimą galvos Ellengowno 
kasyklosia o Antanas Balczius 
iszsisuko sau koja Indian Ri
dge kasyklosia.

— Feliksą Spaczinskas 212J/j 
W. New York ulyczios, mirė 
Ashlando ligonbuteje, palikda
mas paezia ir kelis vaikus.

— Amerikos Lietuviu Su
sivienijimo kuopos isz 
aplinkines turės
iszvažiavima in Lakeside par
ka szia Nedelia, 30 Augusto. 
Žymus kalbėtojai laikys pra
kalbas. Muzikaliszkas progra
mas teipgi bus atlosztas. Daug 

suvažiuoti isz

szios
savo metini

sveteliu ketina 
visu szaįįjj.

— Mare Jasulaitiene va
žiuodama autoinobiliuje su sa- 

likos sužeista

Jasulaitiene

vo vyru, likos sužeista arti 
Mainersvilles kada juju auto
mobilius susidūrė su kitu. Mo
tore likos nuvežta in Pottsvil- 
les ligonbuti kur pasirodė, buk 
žaidulei neyra pavojingi.

— Vincukas, devvuiu metu 
sūnelis Kazakevicziu, 94 N. 
Bower ulvezio likos užmusztas 
per sunku t rok a 
prie savo namu, 
siautė su kitais vaikais 
užternino prisiartinanezio tro- 
ko kuris in vaika trenkė o sun
kus ratai perėjo per jojo kruti
nta užmuszdamos ant vietos. 
Dreiveris troko buvo nekaltas, 
nes vaikiukas per greitai užbė
go priesz troka, kuri negalėjo 
in laika sulaikyti.

ant ui vežios 
Vaikiukas 

ir ue-

I

I—1-. n — Į—Į,,!   

— Sudas pripažino Marga- 
rietai Matuleviczienei $4,2761 ties kaip jsz pradžios buvo ma-

symo, nesiranda pavojuje mir-

už josios vyra kuris, sirgda
mas szirdies liga mirė prie dar
bo.

— Jonas Savickis eidamas 
namo likos baisei sumusztas 
per nežinomas ypiatas ir suras
tas per praeinanezius žmonis 
kurie nunesze ji pas daktaru 
Petriku.

— Kadu Szimas Kodys
dukrele Juze atva- 

isz .Frakvillcs in miestą 
atlankyti savo pažystamus ma
ža Juze iszejo ant 
prapuolė mieste.
landų laiko mergaite likos su
rasta per dvi merginas kurios 
atvedė dingusia ir apsiverku
sia mergaite namo.

su

Želonis likos paleistasnoma.
isz kalėjimo po $1,000 kauci
jos. Yra tai žmogus malszaus 
budo, kuriam jojo prisiegele 
nekarta daėde lyg gyvam kau
lui, ant galo netekdamas kan
trybes turėjo nubausti paeziu- 
le už nedora, pasielgimu.

s. ------------------- ■ .......................       -

NAUJAS LIETUVISZKAS 
FOTOGRAFISTAS.

Atidarys savo vieta Nede- 
lioj 23 .Augusto, senoje vietoj

I

paezia ir 
žiavo

n 1 vežios ir 
Po keliu vn-

Meizville. Pa. — Szv. Ludvi- 
ko Lietuvfszkoje bažnycziojc 
priėmė pirma 
mergaitps ir 10 vaikai.
tai svarbi diena del jaunu szir-
deliu, o tėvams net aszaros by
rėjo isž.akiu matydami savo 
vaikelius priimant te i p svarbu 
sakramentu.

komunije 31
Buvo

1

$4.00
in ATLANTIC CITY arba

$3eSO
in WILLOW GROVE 

NEDELIOJ 30 AUGUSTO

kur pirma laike A. Aponikas, 
ant virszaus po No. 215 E. Cen
tre St. Naiijas fotografistas 
trankia fotografijas pagal nau
jausias madas, padaro didelius 
pveikslus isz mažu, parduoda 
visokius romus ir 1.1. (70

Paul Salauff, Studio 
215 E. Centro St.

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

f

Girardville, Pa. — Pagautas 
per eksplozije gazo Hammond 
kasyklosia Vincas Staczialis 
56 metu, likos baisei apdegin
tas ant veido ir ranku, jojo bo
de Gilett teipgi likos apdegin
tu. Abudu likos nuvežti in Ash 
TBnh. ..-esinggiausvd,, pne b- 
lando ligonbuti.

— Jonas Petraitis, 51 metu 
Panedelio po piet mirė Ashlan- 
do ligonbuteje, sirgdamas nuo 
kokio tai laiko. Paliko paezia 
ir dukteria Mrs.
Filadelfijos. Laidotuves 
buvo Ketverge ryta, 
tas ant kapiniu Frackville.

Caleogs isz 
atsi- 

Palaido-

Frackville, Pa. — Juozas Po
lonis, kuris gerai aptaise savo 
prisiegelia su szhiotkocziu ana 
sanvaite, kuri pradėjo bolsze- 
vikiszka revoliucije be jokios 
prižasties ir likos
Ashlapdo ligonbutia ant

f

f
&

Specialia Treinae Subatoa Naktį

Isz Isz ryto
Shamokin ............................ 1:30
Mt. Carmel............................1:80
Ashland ...................................2:21
Girardville...........
Shenandoah .........
Mahanoy City ...

• • • • •

2:28

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

V 1

Kreipkitės pas Dr. Hodgėns 
Philadelphia Specialiste.

Gilberton, Pa. — Del visu 
pažinstamas Andrius Czikotas 
yra kandidatas ant lionselmo- 
no Middle vorde. Jisai yra pa
sidavęs ant Republikoniszko 
tikieto ir tinkamas vyras ant 
to urėdo. Lietuviai privalo pa
sidarbuoti idant ji aprinkti.

Trumpi Telegramai.
Ii Szabadka, Vengrai. — 

Asztuoni žmonis likos užmusz- 
ti kada baisbs szturmhs su
griovė bažnyežios bokszta.

II Chicago. — Panedelio po 
piet, savo.kambaryje, prisidė
jęs prie smilkinio szautuva, 

Mikolas 
Mcszkenas, apie 37 m. amžiaus, 
nevedes, gyvenos prie 4535 So. 
Hermitage Ave.

prie smilkinio szautuva 
nusiszove Lietuvis

nuvežta in
patai- saužudystes nežinoma.

• ■ ■ . ............................ . ■■ ........ .................................................. ..
•t r
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Priežasties

Tamnbua .....................
-Pribus in Philadelphia

... 2:00 

... 2:49 
.... 3:16 
.... 6:00

Tiekietas* isz Mahanoy City ir
Tamaqua in Atlantic City $3:75, 
In Willow Grove Parka $3.25.

GRĮŽTANT—Specialiszkas trei- 
nas apleis Philadelphia 7:15 vaka
re Standard Time o 8:15 vakare 
Daylight Time.

16-Dieninea Pamariuos Eks- 
kurcija 3 Septemberio. Pasi
klauskite ant Read ingo gele
žinkelio stacijų.
Ant Readingo Geležinkelio

8ZVENCZIAU3IO9GYVENIMAS 
MARUOS PANOS,

VUm pflnM apragsymag apta 
Gyvenimą Šit. Marijos Panos. 
96 puslapiai.
Preke su prisiuntlmu tiktai 25o.

Pulki knygele.

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
MAHANOY CITY. PA.

TT
I

Silpni, Serganti Vyrai ir 
y Moteres.

Neserganti bet vis-gi ka tik 
pajiege dirbti. Nelaukite.

■^

i

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

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

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

RODĄ SUTEIKIA DYKAI.
Kožna Sereda, Ketverge ir Petnyczia 
Kalima matyti daktare Pottsville, nuo 
9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.

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

Lai PAIN- %
EXPELLERIS I

Praveja Skauamua! •
Trinkite rreltal taip, kad lla 
atebltinae liniment** peraieunktų 
P<r oda i P«t t? vieta, ii kur 
paeina nesmagumai. 
Pain-Expelleria palengvina kraujo 
aukepima. ir atsteigia normali 

yaietinlje.' Ttmykite, kad butų 

4n. RICHTER A CO.
Berry & South 5th Ste.

per odą j pat tą rietą, Ji kur 
paeina nesrAagumai. 
Pain-Expelleria palengvina krauj 
a u kepimą ir atsteigia r 

«« , kraiV0 t«MJimą giafonWe. 
35c ir 70c *
Inkaro vai z beženki i e ant pakelio.

F.
ry a South 5th 
Brooklyn, M. Y.

ANT CHIEF BURGESS 
Balsuokite už

Joseph Kleindenst
Republikonas

Praszo juso balso ir intekmes

ANT SKVAJERIO
Balsuokite už

Richard T. Ryan
Demokratas.

Praszo juso Valso ir intekmes

ANT CHIEF BURGESS 
Balsuokite už

Joseph Jenkins
Republikonas

Praszo juso balso in intekmes

ANT SZERIFO
Balsuokite už

JOSEPH WYATT
Republikonas

Praszo juso balso ir intekmes

GEO. J. BARTASZIUS 
Lietuviszka Užeigos Vieta 

Arba Hoteliz.
Ir

,:Įi

1. ‘

Neužilgio bus visi 
iszparduoti

t w r

■

Dar lieka visai mažai neiszparduotu ežeru

Cumulative Preferred Stock’o Pennsylvania

Power ir Light Kompanijos, ir norime juos

visus sziame laike iszparduoti. Nuo szio

laiko parduosime tuos szerus pagal aplaiki-

ma užsakimus ir tolei kol turėsime tu szeru

del pardavimo.
s

■ 'Wm

%

l

Pinigu ir Laivakorcziu Siun
timo in Lietuva Agentas.

George J. Bartaszius 
498 WASHINGTON, ST. 

NEW YORK, N. Y.
Teleponas: Waker/4335

Pennsylvania Power & Light Co
Szitaa pasiulinima* yra paakiromaa ypatingai del koatumeriu ir darbininku »io* Kompanijos ir 
Kompanija paailaiko 
laikuj. pardavimaa azitu Szeru bua tik iki 10 Szeru del 

daugiau* ju Szeru pakol nepereia 6 meneaiai. ,

•au už tiesa priimti ar atmesti vigus ar dali užsakiniu. Iki tolimesniam 
pardavimas szitu Szeru bus tik iki 10 Szeru del vienos ypatos ir neparsiduos tam

laakirpkite ir pri.iuskite del pirkimo saeru arba del informacijos.
» w w b> ib • » e w » ■ e ww » w e o e • •

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

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

Pirkite Szerus 
nuo bile kokiQ 
szios kompani
jos darbinink 
jie yra musu 
agentai,
prisiuskite ku 
poną o gausite 
pilna apraszima

Send

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

at price of $ 102.00 and accrued dividend per share, 
bill to me showing axact amount due.

[] I wish to subscribe for ........... shares your Preferred Stock
on Easy Payment Plan of $10 per share and $10 per share 
per month untl $102.00 and accrued dividend per share has

I

. shares your Preferred Stock at $102.00 and
•ccruded dividend per share with draft attached through

Name of your Bank
Name
Street

City .

been paid.
[] Please ship ...

f- '

f

Turimo depar
tamenta kur 
norintiems par
duoti savo Sze
rus, tai gauna
me del tokiu 
kupeziu kurie 
pirktu Szerus.

■ it

Puikus plaukai turčtų būti kiekvienos 
moteries pasididžiavimo turtu, bet 
pleiskanos ir naikinimo darbas eina 
ranka rankon.

Ru/fles
yra pleiskanų mirtinuoju prieiti.

PnžiuržkitVgerai savo plaukus ir gsL 
vos od< pirm, negu tie psslaptingi 
Jiarasitai pakirs plaukų laknis, apdengs 
ūsų galvos odą tielvariomts bsltomts 
upynomis, kas bus priežastimi jūsų 

plaukų slinkimo.
Pirkite bonką Ruffles už 65c 

savo vaistininką šiandien, arba 
tiesiog per paltą ii laboratorijos.

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

Brooklyn, N. Y.

arba

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

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

Todėl Jus jaueziates ligotais.

Jaigu g

SALUTARO STOMACH BITERI
*

Nueikite in savo artimiausia aptieka ir reikalaukite 
jo, jei aptiekorius neturi siuskite užsakima mum, o mes 
Jusu reikaląvima isz pildysim kuonogreieziausiai. ’ 

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO.
639 West 18-th St - Chicago, III.

%

— NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ.—
Geriau leisk kūdikiui verkti, negu pripildyti ji mi narkotilkak nuodai*, 

kad <fapmalžintt” Jo skausmą paeinanti nuo netvarkoj esančių vidurių.
Dar geriau—duokite jam truputi

' "f* BAMBINO
tyriausio, saldaus-skonlo, tikro vidurių paliuoauotojo. Jame n^ra svaigalų.

•;i. ■ . . ■■ ■ ....................................... :

ryta U daržovių iiaunkų, kuri pagelbsti nuo vidurių utkietAjimo, vidurių

Jutų aptlekoriua parduoda Bambino—35 c. Ui bonk<,

9

!<

Nfra nurkotiškų nuodų. Jia yra tik lengvai veikianti kombinacija, pada*

dieglio, mėšlungio. Kūdikiai nogėta Ji. Jie net prašo daugiau*, 

arba pasiųskite tiesiai i laboratoriją.

F. AD< RICHTER & CO. 
104414 So. 4lk Street Brooklyn, N. Y.

4
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