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ISZ AMERIKOS
TRAGEDIJA LIE

TUVIU SZEIMYNOJ
JONAS BLIUDŽIUS PER- 
SZOVE PACZIA IR 

PATS NUSISZOVE.

Pereita

Dalykas buvo jztai 
Bliudžiaus žmona daro 

Kartu su 
amžiaus

Baltimore, Md. — 
Subata Jono J. Bliudžiaus na
muose ežia inVko kruvina tra
gedija, 
koks:
virtuvėj vakariene, 
ja buvojus 10 metu 
mergaite Aklelija ir sesuo, Ro
že Žalimiene. Virtuvėn inejo 
Bliudžius. Pati tuojaus pradė
jo bartis ant jo, kad jis neduo
da jai pakankamai pinigu. Ki
lo ginezai, ir Bliudžius iszsi- 

paleido in 
sunkiai ja 

Klvkda-

t raukės revolveri 
savo paezia szuvi, 
sužeisdamas in pet i. 
ma perszauta motcriszke iszbe- 
go laukan ir buvo nuvežta Ii- 
gonbuten.

Bliudžius tuo tarpu užpuolė 
savo žmonos seseri, Rože Zali- 
miene. Bet kada pribuvo poli
cija,
szaudyt. Apie narna susirinko 
didele mina žmonių. Bliudžius 
szove du kartu virsz minios 
gaivu. Kada policija liepe jam 
iszeiti ir pasiduot i,
in policija, bet niekam nepa
taikė.

Vėliaus pasigirdo da vienas 
szuvis, ir viskas nutilo. Poicl- 
ja insilaU^“ in tli kumbari, 
ir rado ji gulinti ant grindų. 
Pasirodė, kad jis 
Nugabentas « • JIS

jisai užsidaro ir pradėjo

jis szove

persiszoves.
Universiteto Li

goninėn jis neužilgo 
’Kaipo dievobaimingas Katali
kas, Bliudžius priesz mirsiant 
paprasze, kad paszauktu jam 
kunigą Mockų iszpažinti atlik-

Atykes kunigas davė jam 
paskutini patepimu' ir 
džius mirė.

Velionis buvo jau 
amžiaus žmogus kriancziiis isz 
amato, ir gyveno su savo szei- 
myna po 
Lombard Street, 

invykis

mirė.

ti.
Bliu-

51 metu

numeriu 857 West

Szitas invykis apraszytas 
buvo vietos dienraszty 
Baltimore Sun.”

J , “The 
—K.

už apipleszima Cicere, 
taipgi prisipažino prie 
dinimo Fre,driko Ilerino,

NETEKO PIRSZTO 
NUŽUDĖ TRIS YPATAS.

Chicago. — Jokūbas Kri- 
žius, kitaip prasiminias James 
Granite, 21 metu, aresztavotas 

kuris 
niižu- 

mo-
kytojaus ncdelines mokslaines, 
jo mylemos Marijos Blang ir 
szfero, prisipažino taipgi kad 
bando nužudyti da kita žmogų 
kada ji policije aresztavojo.

Paskutine jo manoma 
ketino būti Solomon Schwartz 
pas kuri dirbo kada

auka
1 

neteko 
pirszto. Sake jisai, buk priesz 

norėjo 
pinigu

nužudinima Schwartz, 
aplaikyti 
idant paimti gera advokatu 
idant ji apgintu už nužudima 
tuju trijų žmonių.
ATLIKO KELIONE APLINK 

SVIETĄ IN 28 DIENAS.
New York. — Edward S. 

Evans ir Linton Wales, užbai
gė savo kelione aplink svietą 
in laika 28 dienas 14 valandas 
ir 35 minutas, užbaigė savo il
ga kelionia atlėkdami areopla- 
nu in Mitchell’s Field.

Sumusze jie Henry Mears 
isz New Yorko, kuris atliko ke
lione in laika 35 dienu, 1913 
mete.

Keleiviai ^naudojo visokius 
budus transportacijos kur tik 
pribuvo. ______ _____ , 1.

užtektinai 
gerar>

L 
l( 
I 
1

NUSIŽUDĖ ISZ
PAVYDUMO

4*

JAMSUDAUŽĖ JAM GALVA 
GAL LAIKE GIRTUO- 
KLISZKOS ORGIJOS. 
NUŽIŪRĖTAS 

ARESZTAVOTAS

Už mirti
angle-

Ilenuinie, Pa. — 
Jono Jetulio, 45 metu, 
kasio Hcnnanio No. 2 kasikio- 
šia, policije aresztavojo Marti
na Dudra, 40 metu nužiūrėta 
už nužudinima jo. Abu Lietu
viai.

Nužudyta lavonu surado Da- 
kuri pasiszai.ke

Dudra pas save po No. 333 ir 
tonais surado Jetuli su sudau
žyta galva su Ikokia tai 
žia.

Abudu vyrai gyvena
viens kito ir gaspadoriavo vie
ni sau. Pagal policijos nuomo
nių, tai vyrai turėjo taji vaka
ra girtuokliszka orgije, kurioj 
Įlalybavo du kiti vyrai, kuriu 
policije dabar jeszko.
gerymo turėjo kilti kivirezas 
tarp gerianeziu isz ko kilo žu- 
dinsta.

Teismas atsibus Septembc- 
rio mi'ne'sije laike kurio ketina 
viskas iszsiduoti.

nelius Pakol,

irele-r>

szale

1 jai ke

TERESE VELA PAKLIUVO 
IN BEDA.

Teregi Diuige- 
kuri Angligzkai vadina

Chicago. — 
liūte, 
save Joyce Hawley, ir kuri ne
senai pagarsėjo kaipo ak tor- 
ka, kuri jruo!*h prie vyru kom
panijos maudėsi szampane, pe
reita savaite buvo aresztuota 
ir nuteista užmokėti $50 pa
baudos užtai,
automobilium nepaiso signalu 
re i k ai a u j a nez i u sustoti, 
skyrės pabauda, 
dure: “
da tamsta užmokėsi

kad važiuodama

Pa
teisėjas pri-

Asz manau kad pabali
nęs pas 

mus ežia Bridewell kalėjimo 
szampano maudynių nėra. J1

KETINONETEKO $1,000,
VAŽIUOT IN TEVYNIA. 

ISZ RUPESCZIO 
NUSIŽUDĖ.

New York. —Karolius Mass 
J metu, dirbdamas sunkiai ir

per savo paezeduma sutaupino 
1,000 doleriu. Sumano važuoti 
in Lenkije atlankyti 
vėlius, 
botelije isz rupesezio.

o-

savo te- 
nusižude czionaitiniam 

Kokis 
tai apgavikas prigimdo ji ati
davimu jam pinigu su priža
dėjimu kad juos padaugins. 
Negana to paėmė nuo jojo 
praszporta ir kitokius dek li
mentus.

Mass gyveno Filadelfijoj kur 
paliko broli o tėvynėje tėvus, 
brolius ir seseris. Ketino jisai 

Lat
in Len-

pirma atlankyti gimines' 
vijoj, P° tam keliauti 
kije.

Apgaviko lyg sziai dienai 
nesurado norint# policija 
laike jojo pravarde, 
vienas isz jo tautiecziu.

ap-
Buvo tai

KIRMĖLAITĖ
PASISLĖPĖ SURDOTO 

KOLNIERIUJE.
New Castle, Pa. — Kranas 

Blanigis' negalėjo dasiprasti 
kodėl jam surduto kalnierius 
negulėjo ant pccziu kaip priva
lo, nes iszrode kaip szmotas 
deszros. Nunesze pas Hali joną 
duoti isprosinti, bet ir tai nie
ko negialbcjo. Ant galo iszarde 

surasdamas jamekalnieriu
maža kirmelaitia pusgyviu.

Franaa mano, kad kirmehii- 
to turėjo inlysti per skylute 
in kalnieriu, kada radosi ant 
pikniko, o surdota buvo pasi
dėjęs ant žoles.

ei ~ — «*.

DU-KART SANVAITJNIS LA1KRA8ZTIS “SALLE” 
JSZEINĄ KAS ŲTARNINK A LR PETNYCZ1A.
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LIETUVYS NUŽUDĖ
LIETUVI

LIETUVYS SUŽEIDĖ MIR
TINAI MERGINA, PO 

TAM PATS SAVE 
NUŽUDĖ.

Boston, Mass. — Priemiesty 
Celsea nusiszove Juozas Juo
zaitis, 20 metu amžiaus vaike
zas ir mirtinai sužeidė Anele 
Javorslkiute, 17 metu amžiaus 
savo mylimąją. Priežastis szi- 
to beprotiszko pasielgimo bu
vo pavydas. Juozaitis mylėjo 
Javorskaite ir jam vis rodėsi, 
kad ji užsideda su kitais vaiki
nais. Pereita savaite jis prisi- 

klausi neti, 
4-5 Liepos

y

užrakino 
kambary, 
ri ir szove ja 
Vienas szuvis 
kai raja koja,
treczias in pilvą

spyrės prajdejo ja 
kur ji buvo per 
szventes. Mergina atsake, kad 
ji buvusi iszvažiavus in Shir
ley, Mass., pas savo teta. Dre- 
vedanias isz pavydo Juozaitis 

duris Javorskiutes 
i szs i t ra ink e re v o 1 ve- 

keturis kartus.
pataikė jai in 

kitas in szlauni, 
, o ketvirtas in

blanda. Paskui Juozaitis szove 
au'krūtinėn ir tuoj' mirė.

ŽIURKES APVOGĖ 
ŽYDELI.

New Haven 
Natupski, 
'kuris laiko gazolino stoti 
rinkes 3500 doleriu, bijodamas 
kad ji neužpultu 
nunesze pinigus i 
d i d es n i o apsau go j i 1 n o 
damas krepszi tarp balkiu. 
Uždaręs Subatoj bizni, nuėjo 

skiepą pasiimti pinigus

s

Conn. —Harr v
inajžieszmis suims,

, su-

i pleszi'kai, 
in skiepą del 

ink isz-

in skiepą pasiimti 
idant padėti in banka. Žydelis 
suriko ai vai! mano pinigus pa
vogė ir nubėgo in palicije pra- 
neszdamas kad pinigus pavo- 
g0, - - * x -vagius, bet Žydelis neturėjo 
kantrybes ir pats pradėjo juju 
jeszkoti, pradėjo ardyt skiepe 
grindis ir sienas. Nabagas dir
bo per visa nakti ir apie ryt
metį, iszardes konia visa skie

sti pini- 
in žiurkių liz-

Policije prižadėjo surasti

pa, rado krepsziuka 
gaiš nuvilktus 
da.
SUIMTAS UŽ ŽUDINSTA 

KURIA PAPILDE 14 
METU ATGAL.

Philadelphia, Pa. — Rafao- 
las Siriami, 44 metu, gyvenan
tis ant 8142 Shawnee ulyczios, 
Chestnut Iii 11, likos aresztavo
las ana diena už nužudiiiinin 
savo uoszvio. Italijoj, keturio
lika nietu»atgal kad tasai pasi- 
prieszimo jo apsipaeziavimui.

Sirami pribuvo in Amerika 
turėdamas vos asztuonis me
tus, po tam sugryžo adgal in 
Italije tiiksle apsipaezinvimo, 
bet tėvas jo mylemos tame pa- 
siprieszino ir nepavėlino duk
teriai teketi už jo. Siriami nu
žudė tęva savo mylemos, kuris 
taipgi buvo jo gimine. Po tam 
apsipaeziavo 
in Amerika.
yra moitina szosziu suaugusiu 
vaiku. Sirami likos aresztavo- 
tas ant paliepimo Italijonisz- 
ko konsulo-

53 SZEIMYNOS TURĖJO 
APLEISTI SAVO 

GYVENIMUS.
Wilkes Barre, Pa. — 53 szei- 

mynos, susidedanezios isz 250 
žmonių, buvo priverstais ap
leisti savo gyvenimus, kurie 
ingriuvo in Peach Orchard ka
syklas Parsone. Nekurios sky
les yra nuo 100 lyg 500 pėdu gf- 
lumo- Keli namai visiszkai in
griuvo in kasyklas. Bledes 
žmonys aplaike konia ant pu
ses milijono doleriu. Ant gi
liuko nieką nesužeido no ne- 
užmuszo.

iszvažiuodamas
Motore sziadieu

^•nomerata Kaiztuoja: Amerika ant vi»o mato 98.09 
JCuropoje ir Lietuvoje |4.00 ant yiao m*l0

Lafazkol ir Pinigus visada siuskite tik ant ežio adpeefl
W. D. BOCZKAUSKAS - 00.,

MAHANOY AND A STS., MAHANOY CITY, PA.

W. D. HOCZKOWRKI, Trai. . ■(>
F. W. BOCZKOWfiKI, HiUr 37 METAS

LAIDOTUVES BUVUSIO KOREOS CIESORIAUS

Laidotuves procesija Koroos ciesoriaus kuris nesenei mirė

juodu drabužiu neszioja baltus aut ženklo gailestics. La i dot u vesi,
Koreoi 

dalyvavo 20,000 žmonių.

ir kuris vadinosi 
nesza szimtai žmonių ant kapiniu kur silsesis ’puikioj grabe-vietoj.

. Grabu 
žmones vietoj

Isz Visu Szaliu
NUŽUDINIMAS

KUNIGO

ISZ LIETUVOS

SUSKALDĖPLESZIKAI 
MIEGANCZIAM KUNIGUI 

GALVA, 
PRASISZALINO

SU TURTU.

PO TAM

Lvavas Apie pusiaunakt 
Nedėlios ryta in klebonija Ma- 
lakve insigavo keli pleszikai, 
kurie nužudė mieganti Graiku 
Katalkiszka kunigą, dzekona 
Emiliu Monczvnski kuriam su
skaldo galva szmotu geležies.

Visos sziupledos buvo isz- 
krostos, isz kuriu ploszikai pa
ėmė daugeli brangenybių ir 

kas pa rodi*pinigus, 
dilinta buvo 
apipleszimo.

Policije neatrado jokiu ped- 
bet pagal pripažinimą 

tai nesem*i 
broliu- 

s 
Į-inczius. Mano buk tai jis 

ant savo de-

J 
si įrenk ta

kad žū
ti ksle

sakiu, 
keliu liūdintoji!, 
pas kunigą lankėsi jo 
nas turėdamas su juom kokiu 
ten g' 
papilde žudinsta 
dės.

MOKA 36 KALBOS IR 
240 DIALEKTUS.

Poznanius, Lenkije 
didžiausiu kalhini'iiku ant svie
to vra ProfesoriusTassilo Sch- 
ultheiss, czionaitiniam univer- 

Tasai žmogus kalba 
tridoszimts-szeszos kalbas ir

Profesoriui! scliu- 
yra jaunas žmogus, 

turintis vos 38 metus, bet visai 
pražylias. Per keliolika.metu 
jisai buvogimmizijos mokyto- 
as, bet kada apie ji dažinojo 
buk moka tiek kalbu, buvo pa
kviestas užymti profesoriaus 
dinsta Poznanians universitete.
POPIEŽIUS ISZKEIKE 

VISA MEKSIKA.—UŽ
DARYS KATALIKU 

BAŽNYCZIAS.
Meksiko City, Mex. 

piežius ana diena isžkeike visa 
Meksikoniszka valdžia už ko
vojimą prieszais Katalilkiszka 
bažnyczia. Tas reiszkia, kad 
jolliis Katalikas neprivalo tu
rėti jokio susineszimo su Mdk- 

, po .bausme

site t e-

dialektus.
Itheiss, da

— Gal

— Po-

i

sikniszka valdžia 
prakeikimo.

Apie 20 minyszku apleido 
Meksika kaipo daugelis misi- 
jonioriu. Visos Katali’kiszkos 
bažnyczios Meksike bus užda
rytos 1 diena Augusto. Nuo 
tosios dienos prasideda naujos 
tiesos, kurios uždraudže mo
kyti tikėjimo mokslaincsia ir 
svetimžemiams k ūmi gams lai- 
kyi pamaldas bažnycziosia.

Žinios isz Lietuvos, 'i

1926, IV, 24 d., Bal., buvo 
žmogžudyste

VILK1NINKAI., — Dhbar. 
pas mus yra dar šokia naujie
na, 
Vilkininkuo.se 
nužudė Joną Aleksevicziu ir
pas ji tarnavo isz Vilkininku 
Ravinsko Karoliaus sūnūs 12 
metu ir ta nužudo, o seserį Teo
filių paliko |)usgyve.

Dabar apraszom mes kaip jie 
mirė ir kankino.
.Jonui iszmuszta keturi dantys 
paskui surisztos virve rankos, 
paskui padaryta kilpa ir per
verta per terpkoji ir suriszta 

Cegana to, dar surisz
ta rankos plona virvute szpu- 
gatu paskui dar rankszlu- 
szcziu.

Pirmiausia

kojos-

Belgradas, 
Laike baisaus

, uzmusze 
iszmnszc du

80 ŽUVO VIESULOJE, 
LEDAI DVIEJU SVARU 
SUNKUMO NUPUOLĖ UŽ- 
MUSZDAMI ŽMONIS IR 

2,000 AVIU-
Jugoslav!,jc. — 

szturmo kokis
praėjo pro czionais 
daug žmonių ir 
tnkstauczius aviu. Ledai koki 
nupiiolinejo, svėre net po du 
svarus. Daug žmonių sužeista. 
Vanduo užliejo lankus, mieste- 

kaimus. Bledes milži-Iius ir 
niszkos.
BULGARISZKA PATRIOTE 

NUSZAUTA ANT 
RUBEŽIAUS.

Bucbar(*st, Rumanije.
Balta Baisybe Dabrudžios l IV

Jeva Maneva,. motu duktė 
Bulgariszko popo — likos 1111- 
szauta per valiliszkus 
vius. Toji mergaite buvo dide
le patrijote savo tėvynės, turė
dama po savo komanda apie 
500 pasi'keleliu. Ant rytojaus 
Bulgarai rado josios lavonu su 
nukirsta galva.
PAPJOVĖ VISA SZEIMYNA

Dartmund, Vokiotije. —Ana 
nalkti mėsininkas Blaszevski 
iszpjove visa, savo szeimyna 
susidedanezia isz paezios, 
j u vaiku, 
pats sau pasidarė

Pirmiausia nuejas in 
bari paezios ir vaiku perpjovė 
visiems gerkles, po tam nuėjo 
ant virszaus kur gulėjo du dar
bininkai, perpjovė jiem taip
gi gerkles. Iszbegias laukan 
suitiko su kaiminka ir tai per
pjovė gerkle, po tam pats sau 
pasildare gala panasziu budu.

Badai Blaszevskis buvo bai
siai užvydus savo paežiai kuria 
laike uždaros nuolatos šluboji* 
ir tankiai isz to kildavo visokį 
nesupratimai.

c c y 1

■

karei-

tri;
du kaimynus po tam 

gala.

r

kam-

gerkles.

KPaskutines Zinutės.

1f Alliance, Ohio. — 27 pa- 
sažieriai likos sužeistais nelai
mėjo ant Pennsylvania gelež- 

ka/lnkelio arti Summitsville, 
trulkis apleido sztangas.

II Taza, Maroko. —
Franouzu

Tarp 
ir Morokiecziu tę

siasi kruvini musziai Atlas 
kainuosią. Daug žuvo ant abie 
j u szaliu.

K Leningradas, Bosijo. — 
Trys Estouai Topar, Madison 
ir Paulsonas likos suszaudvti 
už szuipavima prieszais Bosi
jo*

1[ Jackson, Mieli. — Ana 
diena likos pakrtas Jeff Wal
lace, 80 metu už nužudymą sa
vo paezios. Wallace yra tėvu 
asztuoniolikos sunu ir dukte-

I

sudegi* 
v., Teb

SZATEJKIUOSE SUDEGE 
BRAVORAS.

Birželio 16 diena 
Sza tei k i uosi*, PI linges
sziu ap., didžiulis alaus bravo
ras. Nuostoliai dideli. Sudegi* 
4 bravoro trobesiai iri gyvena
masis namas. Diena 2 vai., be- 
verdant alų, pro kaminu iszle- 
kusi kibirksztis
bravoro stogo, kuris greit už-

Gaisro užgesyti nepa-

nukrito ant

priklausė Satel- 
kuris yra p. Eele- 

Isz garsaus 
alaus 

liko tik alui virinti

Bet nežiūrint to, 
imtas ir nuvarvtas 
dzisZkes sargyba, 
kui isztvrus ir

Praslinkus

si/dege. 
vyko.

Bravoras 
kiu dvarui, 
uos Plioteraites.
Žemaicziuose Szaleilkiu 
bravoro 
inrengimai. Kit-kas viskas su- 
pleszdkjo.
LENKU SARGYBA ŽUDO 

NEKALTUS ŽMONES.
Trumpalis Suvalkų apskr. 

— Trumpaiio kaime pas ūki
ninką Petru Kemeri nesenai in 
siverže pasienio sargyba in 
troba ir užpuolė szemininka 
sakydama, kad kažkas perbė
gės demarkacijos linija, ir pa
sislėpęs jo namuose. Ūkininkas 
teisinosi, kad visi namie buvę 
ir niekas pas ji nepasislepes.

jis buvo su- 
in Grumo- 
Virszinin-

neradus kaltu 
buvo paleistas. Apie tai sužino
jo Burcku sargybos virszinin- 
kas Jablbonskis.
dviem dienom jis pasiuntė sa
vo sargybinius antra karta su
imti P. Kemeri, kurie, suėmė, 
nuvedė Buroku sargybos bu
tam Apie 10 vai. vak. pradare 
savo sprendimus ir anksti ry
ta 4 vai, iszevde isz namu ne
va varyti in Seinus, pas angsz- 
tesno valdžia. Neužilgo P. Ke
lneris rastas nžmusztas. P. Ke- 
emris sudraskyta szirdžia ir 
burna krito ties pat demarka
cijos linija. Ta atsitikima ma
te ūkininkas N„ bet bijojo liu
dyti, kad ir jam panasziai ne
atsitiktu, nes ūkininkui, pas 
kuri gyvemia, grasinta — kad 
ir jis bus nudėtas. Buroku sai- 

yba po szio invykio pagarsi- 
kad P. Remeris bego in 

Lietuya, tai užtad jis ji nuszo- 
Tardomajai komisijai ap- 

žiruejus lavoną, jis buvo palai
dotas Punsko kapinėse.

no,

ve.

ANT PARDAVIMO

Mūrinis namas del dvieju fa- 
miliju, ant Walnut St., Ash
land, Pa. Geram padėjimo. Tu
ri but parduotas tuojaus. (J. 16 

Mrs. R. Roese,
135 A St.,

paskui dar
Ir tada pradėta kan

kinti. Pirmiausia durta peiliu 
du sykei skruostuose ir taip 
pat smilkiniuose, paskui bady
ta peiliu kaklas ir galva....

Paskiausei kaip jis gulėjo 
knupszczias, tai duota kirviu 
per sprandą ir nukirsta visas 
kaklas, tik laike biskis odos, 
paskui duota isz antros puses 
ir perkirsta pasziaune ir nu
kirsta galas smakro. Tai Jono 
kankinimas buvo baisiauses ir 
žiauriauses ir taip mirė. Jono 
nesilaike galva, bet susiuvo 
gydytojas. O Teofiliai taip pat 
padaryta septynios žaizdos gal
voje ir mane, kad ji jau pati 

, bet ji dar 
atsigaivejus, insinuko in po-pe- 
cziu, tai ji ten ir liko gyva, 
ta berniuką kaip jis gulėjo ant 
papeczio tai kaip duota kirve- 
pcirte in smilkinį, tai ir nesu
kru to, tik smegenys pateszkejo 
ant žemes. Kankinimo pabai
ga ju visu-

Tas viskas atsitiko szeszta- 
dienio vakara priesz sekmadie
ni, t. v. 26 metu , balandžio me- v
uosio 24-25 d.,Žinoma kaip jie 
ant kolioniju iszejo, tai pas 
juos niekas taip greit neatėjo. 
Tik jau po pamaldų parėjus isz 
bažnyczios užžiurejo jo sesuo 
Elzbieta pasėdėjus pas duris 
negalėdama atidaryti duris ir 
gyvuliai baisiai roke.
ji pažiuręs per Įauga, žiuri guli 
Jonas kraujuose paplūdęs. Ji 
nieko nelaukus, nusiskubino in 
szemina ir pramesze, kad taip 
atsitiko- Suėjus žmoniems at
lupo duris ir žiuri Teofilia sto
vi priemonėje prie d tiru nuoga 
tik su marszkiniais visa kruvi
na. Paskui atvažiavo milicija 
ir daug paszaliniu žmoni u. J uos 
palaidojo antradieny nes pir
madieny atvyko gydytojas.

Tefilia nuvožė tamobiliuje in 
Alytaus ligonine. Kol kas dar 
žmogžudžiu nesusekta, tik pa
ėmė Da bruka
K. ir jo l>erna del Tefilios žo
džiu ji sake kad jie juos žudė. 
Jie sėdi Lazdijų kalėjime. Pas 
juos juos atėjo dar isz vakaro 
anksti, kad buvo durys dar ne- 
užsiauta. Jono niekas neimta 
laikrodėlio, tik pavartytą ran
kose ir vėl padėta ant stalo. 
Tik paėmė batus naujus garne- 
turi ir auksini žiedą- Taip jo 
drapanos iszmotyta po svirno 
grindis, atlupineta baksai, atlu 
pta kaperis su lysziais jie mane 
kad pinigu ras, bet žinunys kal
ba kad daugiau nerado kaip 
kokia szimta litu, o kitos dalys 
pinigu buvo czekiais, tai czekiu 
neeme.

—Szita laišku aplaike isz 
Lietuvos, Zig. Janukanis, isz 
Elizabeth, N. J. prisiunsda- 
inas mums, idant patalpytume 
in laikraszti.

isz baimes numir

O

Paskui

isz Lankoniu

Girardville, Pa.

U Pittston, Pa. — Pennsyl- 
voiiia Coal Co., Ijlkos užgriau
tas ant smert S. Czuzik, o trys

rkiti sužeisti.
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GYDIKIS SU ŽOLĖMS Magijos Monu Stebuklai.
Garsus lietuviu magikas Prof. J. J

Žinunai apskaito, buk Ame- 
rike prideczkas žodžio 

(please) ant telegramų
4 4 pra-

Mzau” 
kasztuoja žmoniems apie de- 
szinits milijonu doleriu kas 
metas. Prie telegramų tasai žo
dis visai ne yra reikalingas, bet 
yra naudojamas kaipo iszreisz- 
kimas mandagumo vieni ki
tiems. Amerikonai yra paeze- 
dus žmonys, bet už taji žodi ne 
sigaili užmokėti kelis centus. 
Del ko? Ba mandagumas visa
dos užsimoka bizni jo.

Kas nori, lai neliki, bet ap-
• tlinkinėje G lenus Falls, N. Y 

iszsiperejo visztukas su ketu- 
Tuom paežiu 

larku pas kaimyniszka farme- 
rj atsirado katukas su 
nais penkių coliu ilgio.
t ūkas pastipo in kelias d ienas 
kada locnininkas ketino už ji 
aplaikyti 75 dolerius bet spar
nuotas katinėlis yra gyvas ir 
sveikas.

rioms kojoms.

spai-
Visz-

v Ka reikia daryti idant pasi
likt sveiki vasaroj priguli nuo 
ka žmogus dare žiemoje. Ka
dangi žieminiai darbai yra toki 
invairu-s, lodei reikia ir rinktis 
vasarinius programus.

Beveik visi vyrai ir daugu
mas moterų sunkiai dirba per 
žiema ir kada vasara ateina i* 
ma vakaeijas. Ant kitos puses 
daugelis vyru

SURINKO Dr. J. BASANAV1CZ1U3.

Apie du broliu, kurie iszkase
pinigus.
viena kai’ta szitaip 
važiavo

rL

ir motoru y pa-

Seniau 
atsitiko; važiavo isz turgaus 
du broliai ir pamate degant 
pinigus, 
vežimo

Tuoj’ iszlipe abu isz 
ir Visai

B
■ IB M

z/ : ...

M

' ;;X’d

ai
ui

tingai ūkininkai, sunkiai dirba pakasi
. * •• ♦ ' vintui rnnrlmn

i

" f /-į *
iL

■mi

A ’•' ■y.

M
1

>

r fe®

m

n IkJ

■ i-..

*wi

sk(‘l* 
buk tai ,darbininkas dir

bantis stiklo fabriko kaipo ir 
vardu 

padirbo

Vok i szk i 1 a i k ra szczi a i 
bin,

skripkininkasgeras
Bartel llocllerein 
skripka isz stiklo kuri turi 
puiku krisztolini baisa. Dabar 
dirba jisai bosą kuri mano 
padovanoti del muzejaus Bel
li no.

Ant Lietuviszku veselku to
kie instrumentai netiktu laike 
niusztyniu.

Albertas J. Kobe, tikros veis
les ludijonas isz sztamo Chi- 

likos iszrinktas per 
draugyja Y. M. C. A. deign tu 
in kongresą kuris atsibus Ilei
si ngforse, Find landi joje, 
veikslas ji parodo pasirodžiusi 
indijoniszkai ir teip bus apsi- 
redias laike kongreso-

p pawn, iszrinktas

Pa-

pakele ak- 
suteszkint

ak na
va-

darbini n k iszk i 
bankai pasidaugina Amerike. 
Tomis dienomis likos atidary
tas vela tokis bankas Jersey 
City, N. J. Po atidarymui mi
ne darbininku 
idant sudėti 
mus.

Dabar Amerike randasi 
'da rbi n i n k i szk i bankai 
yra 
bininkas,

Kožna mota

apstojo banka 
savo paezedini-

Kada dar

•
kurie 

valdomi vien tik per dar- 
kurie turi deszimts

milijonus doleriu.
bininkas paliaus būti pramo
ninku arkliu ir 
galybia, tai 
nejodys.

i 4

■ supras savo 
niekas ant jojo

George M. Napier, 
liszkas prokuratorius 
Valstijų ant seimo prokurato
rių, kuris atsibuvo 
kalbėjo apie 
prasižengimą

Skaitlis

genera- 
i Suv.

czionais, 
prasiplatinusi 

Amerikc kaip: 
“Skaitlis žudinseziu Suv. 
Valstijosia pervirszina skaitlį 
musu dvartiszkiijn ir policijų 
nnt 60,000. Snvirszum 10.000 
žudinseziu būna papildyta kas 
motas; szimtas dvideszimts 
tukstaneziai žadintojų randa
si ant liuosybes, kuriu poliui jo 
nesuranda ar ne nori surasti, o 

tukstaneziai ran- 
kalojimnosia.

>

žudinseziu

dvįdeszimts 
dasi uždarvti 
Szim<4 žudinstos 
daug daugiau 
prohibieijos.

pasididim 
isz priežasties

neKirmėlė# ne tankiai 
gialbsti žmogų nuo smert, 
ju užduotis ant svieto yra isz- 

žmonija, bet szi kart

ISZ-

nes

naikinti 
stojosi kitaip.

Trinevilly, eina

tm-
mažu kndi-

kiu.

Indijoj, 
autornbilins pasažierinis bosas 
isz miesto in tolimus parkus. 
Tula vakara susėdo in bosą, 
kuriame nieko nesirado, 
tingu I nd use «u

Motore buvo papuoszta 
in puikins brangenybes kas šu
kele swiferiuj dideli godumą 
turėti tais brangenybes. Atva
žiavęs apleistąja vieta, szole- 
ris sulaiko bosą, apiplesze mo- 
teria nuo visokiu brangenybių 
ir moteria {drauge

in gilu szulini 
mažai

su jos ku-
di’kiu i n mete 
kuraine radosi 
vandens. Po tam nuvažžiavo.

pra važi uoda- 
priejo

visai

Ant rytojaus 
mas ta vieta, susilaikė, 
prie Kzulinio idant persitikryt 
ar motore su kūdikiu da gyva, 
bet ant savo baimes persitik
rino, kad motoro da gyva ir 
szaukesi pagialbos. Szale sau
linio gulėjo didelio akmuo. Ne-

mastydams daug, 
meni idant juom 
galva nelaimingos mot eres ir 
josios kūdikio. Bet Dievo ap- 
veizda kitaip .surėdo. Po
niu gulėjo ^didele kirmėlė 
dinama kobra, viena isz pavo
jingiausiu kirmėlių Indijoj, 
nuo kurios iukandimo žmogus 
tujaus mirszta. Kirmėlė mėtė
si ant szoferio, nžmuszdaina ji 
ant vietos.

Pasažieriai
nuėjo 

dirstolejo in 
Iszgialbejo moterių su. 

Apie tai pra
kuri padarius

nesulaukdami 
siigryžtanczio szoferio, 
prie szulinio ir 
vidų.
josios kūdikiu.
nesze policijai, 
krata szoferio gyvenime, rado 
pavogtas brangenybes, kurias 
sugražino moteriai, bet toji už 
savo isZ/gialbejima, iszdalino 
viską tarp pasažieriu, kuriė ja 
iszgialbejo nuo smert.

per visa vasara, ir jie ima va
kaeijas, jeigu ima jas, žiemoje, 
kada likos darbas pertrauktas. 
Moterys sunkiai dirba savo na
muose ir joms priguli vakaci
jos bet ju tiesa niekas nepripa- 
žinsta. Daugelis vyru ir mote
rių atrodo, jog niekados nedir
ba, ir jie baisiai pyktų jeigu 
kas nors pasakytu 
dirba. Jiems ir vakacijos reika
lingos, bet mažai isz ju ima jas.

Vakacija reiszkia invairius 
kliasoms. Pavyždin, rasztinin- 
kas turėtu laika vakacijos at
likti toki dar’ba, kuris priver- 
czia vartojima muskulu, ir fa
briku darbininkai reikalauja 
reikalauja pailsiu. Mergina ku
ri vartoja raszoma maszinele 
arba pakuoja 
virėja keno noi 
rotu jos vakacija praleisti ant 
lauko. Pailsus motina ir žmo
na turėtu pasilsėt,, palikdama 
namie savo vyra ir vaikus, su- 

moterims ir 
gražiai ir ramiai praleista lai
ka. 'ruimingos merginos, kurios 

linksmybes 
ir kurios nusibodo 

turėtu praleista 
kokioj nors mo

kykloj kur matytu visai kiloki 
gyvenimą arba geriau, reikėtų 
gauti darba fabrikuose kur ki
tos biednos 
parodytu kaip atlikti darba-

lAapraSlas patarimas del va- 
kaciju yra miklinimas 
žiame ore. Ir tas svarbu 
visiems

sieit su kitoms

jiems jog

eigaretus arba 
s namuose, tu-

pasžvenezia laika 
dievaitei 
gyvenimas, 
savo vasaras

darbininkes jau

Visi kurie

In kelias sanvaites 
Ii uosi a pramones! e> i a 
darbininkams mokesezins nuo 
5 lyg 25 centu ant valandos, o 
ypatingai visokiose amatuose.

Po teisybei Suv. Valst. lai- 
kai yra geri, kožnas uždirba 
gerai, bet iszsimaitinimas 
sai neatpigo tiktai eina 
gi n.

Baltkalnieriai
daugiausia nukenrzia,

dange- 
pa kelta

vi- 
bran-

larbininkai 
nes lie

jo nepriguli in jokias unijos ir 
neaplaiko padidinimo mokos- 
ežiu, o turi niokoti už viską 
taip, kaip ir‘kiti amaiinjnkai 
kuriu algos pervirszina konia 
dvigubai už baltkalnieriu dar
bininku.

Tiejei, ‘kurie geidžia nudavi- 
net iszmintingais tarp kvailiu- 
ju, tarp iszmintinguju iszrodo 
ant kvailiu.

rv

Geriau turėti viena priedeli 
di/lesnes verties, ne kaip dau
geli prieteliu, kurie nieko 
verti.

i jė

ATSAKIMAI.
Darbi n ik u i — South Bos- 

Sau- 
varda nenaudoti už kitu

“ Darbinikui ” 
tone, Mass. —Medžiame 
les” 
klaidas nes patys atsakysime 
| | y V f >1 1 1 za ai »”1 / anuodėmės.

4 4

Skaitytojui isz Irwin, Pa.— 
Meldžiame kita karta pasini- 
szyt kada prisiimti koki dane- 
szima in laikraszti, nes kita 
karta žinueziu nepriimsime.

KANTICZKOS arbą giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1, 
Su geresnels apdarais, preke $1.50 

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

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raazymo, del vaikams. - Preke 15c 

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

Automobili u važiuotojai 
j u vakaeijas

szvie'zianie ore

szvic- 
, nes 

darbininkams reika
linga szviežio oro.
praleido savo žieminius vaka
rus prigrūstuose kambariuose, 
kur besimokindami ir t.t. turė
tu praleisti vasara szviežiame 
ore.
galėtu praleista 
viduje.

M iklinimas
yra geros sveikatos svarbiam
sias reikalavimas. Miklinimas 
lik pagerina fiziszka sveikata 
ir ne rotiszka, bet sziomis die
nomis protiszka sveikta turi ly 
gina arba svarba 
sveikata-

Milijonai žmonių, y pa tingai 
permaina

su fiziszka

moterų, reikalauja 
vieton pailsėjimo.

Daugelis ta prijauezia. Pail
sės biznio vyras isz kurio lai- 
kraszcziai kreczia juokus kada 

, geraieina in teatrus pasilsėt 
žino permainas reikalavimus, 
bet tik gaila jog jie ta permai
na praleidžia viduje ir ne ant 
lauko.

Rasztininkai ir dirbantieji 
vyrai ir mergaites, kurie visi 
lanko invairius 
lauko, jau geriau daro, 
miausia praleidžia

, antra,

loszimus ant 
Pir- 

laika ant 
szvežio oro, antra, tos invai- 
rios žaismes jiems duoda pa
raginimo. Kiton pusėn ūkinin
kas kuris dirba penkiolika va
landų ant dienos, nuo pavasa
rio iki rudens, gali gražiai pra
leisti nors dvi žiemines sanvai- 
tes mieste. Ir tas pats su jo žmo 
na.

Yra svarbu gauti nauju ide-
Žmones kurie per daugeliju.

menesiu vartoja 'tas paezias i- 
dojas, pasiliks sveikesni ir lin
ksmesni jeigu iszsimokins nau
ju idėjų laike savo vakaeiju, 
ir tos idėjos geros ar negeros 
jiem priduos duugiau linksmu- 

Nereikia užmirszti kaip 
juoktis.

Butu gerai jeigu kiekvienas 
žmogus gerai užinotu jam tin
kamiausia vakacija del ateinan 
ežios vasaros.
rinkti tokia kuri visai kitokia 

—F.L.I.S.

mo.

Boikotu iszsi-

.nuo jo darbo.
I

ome kast.
ii ir iszkase katilą 

; vienu raudonųjų. Kas czia da- 
Keikia pasidalyti Czia 

jiem bcsitarckiiojaiil, 
vo pora arkliu užkinkytas ve
žimas ir pažino abu broliai, 
kad tai važiavo ju parapijos 
kunigas, katras pamatęs juos 
sustojusius, kjause: — “ka 
czia jus dirbat?” Szitie atsa
ke, kad iszkase pinigus ir ^la
ba r nori pasidalyt.
baro: —“ka jus czia naktyj 
darbuositios, da Įlotam dalyda- 
mies apsiriksit patamsyj: pil
kit szia man kalaniaszkon pi
nigus, o rytoj ateisit pas mane 
asz jum padalysiu....” 
paklauso ir supylė pinigus pa
siskyrė — kunigas sau nuva
žiavo namo. Ant rytojaus nu
ėjo abu broliai pas kunigą ir 
praszo padalyt’ pinigus. Kuni
gas nusidyvijes klausia, ‘kokiu 
pinigu jie nori.
vakar vakare,
ir tokioj vieloj ir kunigui pa
davė parsivežt.... Kunigas ta
ri': — Vaikeliai! asz vakar nie
kur isz namu nebuvau ir kojos 

Broliams netikint, 
visus savo 

“ Ar bū
va kar?”

ry t ?
1^-''

—“ka

. * •
■

♦

užvažin-

Kunigas

Broliai

Jje sako, kad 
kur kasė tokioj

kad tai velnias 
iszviliojo

ma 
Viena

kad ne

Czia isz

iszkeles! ” 
kunigas suszanke 
namiszkius' ir klausė: 
vau kur iszvaziaves 
Visi namiszkiai ir susiedai pa
tvirtino, kad kunigas niekur 
nebuvo iszvaziaves, bet isztisa 
diena iszbuvo namie. Czia bro
liai suprato,
a p s i v e r t i a s kunigu
isz ju iszkastus pinigus.

Apie viena gera seneli.
Buvo vienas dabai geras se

nelis. Jis per visa siuvo gyvent-, 
nepakeikė no viena karta, 

karta /.velnias si'i lerejo
su kitais velniais, kad jis szita 
seneli atves ant grieku. Karta 
senelis iszejo in bažnyczia. Bu
vo graži pavasario diena, dėlto 
ėjo basas, o vyžas neszes ran
koj. Priėjo prie ežero; beeinant 
jam per liepta, velnias pasiver
tė in viesulą ir ome suktis apie 
seneli, taip smarkia, kad isz- 
trauke jam isz ranku vyžas ir 
inmete in ežerą, Šimeliui toks 
užėjo toks piktumas,
nepamislino, kaip isztare: — 
“O, jog czia vehiias-gi ir in- 
trauke man vyžas!”- Pradžiugo 
velnias ir verstakuliais nubė
go peklan pasigyrė kitiems, 
kad jis privertos seneli in pa
keikime. Bet velniai jam tarė: 
— “Tai czia niekai,
tavo priežasties jis pakeikę. 
Ale tegul jis taip pripranta 
keikt, kad kas dien’ nusidėtu! 
Ažu szitu dabar tu tiktai ne
gausi dovanas, alo da eik ir at
lygink ažu vyžas!....”

Atėjo velnias pas 
apsiėmė ant tarnystes. Senelis 
neturėjo ne žemes, užtat netu
rėjo ne jokio darbo.
nias prikalbinėjo seneli, 
užimtu nuo
Užėmė dirvonus, nupirko 
mėli, toki prasta, 
tik skūra ir kaulai; liet nieko: 
kaip tik velnias atsi kinkos 
emc arti dirvonus, verst kel
mus ir akmenis, tai tik skrenda 
tik skrenda kelmai ir akme
nys. Per diena iszaro visa dir
voną, katrie buvo neapmatomi 
szinotai. Viena diena jam be
ariant važiuoja keliu ponas 
didelėj karietoj pakinkyta sze
szeta arkliu. Privažiavęs ponas

“padek Dievo!” Kaip

,lls

seneli ir

Bet vel- 
kad 

pono 'dirvonus, 
ku-

kad buvo

ta.ro: —*
tik ta isztare, ome pono arkliai 
ir nustojo. Erne kunnonajs su 
botagu lupte, bet arkliai nojo 
isz vietos. Ta regėdamas vel
nias tarė: — “Netiko pono ar
kliai kad nepaveža ratu! Ma
no kumele tuoj iszvožtu...” Su
pykęs ponas nusispjovęs atsa
ke: — Jeigu tavo ta dvejiną

f.

NEPASIDUOS KAD IR TURI
109 METUS.

paveikslas Juozo Bela'iid 
isz Calumet Island, Quebeck, 
Kanados, kuris ana diena ap- 
vaiksztincjo savo 
kak t uves gyrnimo.
ant tiek metu ir sako nepasi
duos “r
pagyvnes 
giaus.

Que beck

.109-tas sii- 
No iszrodo

rėvai Laikui 
keliolika metu il-

y) ir da

iszkrutins isz vietos szita ka
rieta, tai asz tau atiduosiu sa
vo szeszeta. arkliu ir nuperku 
kumelį už tuksianti rubliu!..’' 

Netiktai 
bet 

Tuoj

Velnias vėl tarė: — 4 4

knkl iszvietos isz krutina, 
ir poną dvaran parvesz 
ponas liepe iszkiirkit’
klius ir kaip tik i n kinko szita 
kumelaiti,

jo ar-

pono

kvie-
Kvieeziai užaugo labai 

kad senelis neturėjo

iihsisedo karieton 
tai kaip tik suragino, tuoj par- 
szvilpe ponas namo Gavės vel
nias szeszeta arkliu nuo 
ir tuksianti rubliu, v’ksa atida
vė seneliui.

Iszarti laukai ažusejo 
ežiais.
piii'kus,
kur dėt. Kitais metais vėl ap
sibuvo velnias pas seneli. Pa- 
vasaryj vėl užome nuo pono 
žemes ir užsėjo vėl kviecziais, 
alo sėjo tik ant kainu, o sienos 
paliko dykas. Susiedai dyvijos 
if juokės isz ju, kad gera žeme, 
sienos paliko dykas. Bot atėjo 
lietinga vasara ir kas tik buvo 
seta šeiniuos, tai vanduo isz- 
nesze. O senelio kviecziai kaip 
mūras kalnuos stovėjo.
ir susiedai mate,
gerai iszsiverto kalnus užsejes. 
kaip tik atėjo ruduo, visi už
sėjo rugiais vienus tik kalnus. 
Bet senoliu bernas liepe sene
liui set tik slėnius. Užsėjo vi
sus slėnius rugiais. Atėjo laimi 
sausa vasara ir visa iszdžiovi- 
no, kas tik buvo pasėta auksz- 
cziau,
užaugo slėniuos.
senelis prikūlė rugiu kad netu
rėjo ne kur padėt. Klause vel
nias: — 
tai,
žas ežeran ir tu isz tos priežas-

— “Kada-gi 
O a t gi atgal 

Tu ėjai iu bažny-

Dabar 
kad senelis

tik vieno senelio rugiai 
Labai daug

“Na ar pakaks tau už 
kad asz tau inmocziiau vy-

ties pakeikei V’ 
tai buvo?” 
treji metai.
czia ir per liepta beeinant, asz 
tau nutraukiau vyžas!....” — 
“Tai jau pakaks! ka gi darysi7 
— kad da butum igiau pas pia
ne, tai but geriau.” Vonias at
sake: — “Tai asz nuo tave 
iszeidamas, da tau paliksiu 
ant paminklo padirbės 
džiu gėrynių!” Isz sumaltu ru
giu inmaisze pamiuktali, isz 
katro per nedele iszrugo labai 
gardi misa, Senelis gero tu mi
sti ir susiedu,s suvadinęs ezes- 
tavojo.
susisuko galvos; kasžinka du 
susiedai susibara, praliejo 
musztis. Tarpe ju insimaiszo ir 
kiti ir seneli pritraukė. Kine 
visi keiktis, daužytis ligi krau
jo ir senoliu pakauszi praniu- 
sze.

() velnias iszbuves tris mo
tus pas seneli, spgryžo peklon 
ir gavo pagyrimu nuo Lueipe- 
ro už iszradima to gerymo. 
Mat buvo pradžia degtines1.

(TOLIAUS BUS]

4 4

tau
ga r

Bet jiems begeriant,

susibara

I

DAINŲ KNYGELE, telpgl tinkama 
kaipo eiles ir dekliamacijos. 92 pus
lapiu, popierini apdarai. Preko 25c 

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

VI

į

Geriausias būdas gydltis su žolėms, 
nes žoles yru tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistui vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauju nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nomalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, pcrszalimo, ruinatizmo ir Lt. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyso 
užima, bemiegos, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-ligcs ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmagumu isz virsz 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mano. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir sutelksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltlnis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi
mą, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
1,0c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katalogu. Reikalaujamo pardavinėto
ju musu žolėms po visus Hetuviszkus 
kolonijas. Adrcsavokitc sziteip:

M. ŽUKAITIS.
25 Gillet Rd.

Cekanaviczius iszlcido 10 Stebuklin
gu Magijos Paslaptis. Visi paaisz- 
kinimai lietuviu kalboje. Kurie pri
sisiusite szitas paslaptis tie prikrč- 
site kur susirinkimuose baimes, juoku 
ir nuostebumo. Prisiuskite viena 
doleri Money Orderi arba indėkite 
doleri in laiszkn. In lictuva nesiun- 
cziu todėl neraszykite užklausimu.

Prof. J. Cekanovich 
5353 S. Turner Ave. Chicago.

Prisiuakite

ISZPOPIERUOJA IR
MALAVOJA STUBAS

EICHE IR JUENGST 
24 South 4-th Ulycxia, 

FRACKVILLE, PA.

1

Efebe ir Juongst (Raczins- 
kas), popieruoja ir iszmalavo- 
ja stubas, grąžei ir gerai. Duo
kite savo tautiecziams tuos 
darbus o busite isz to užgana-

Juengst (Raczinskas),
Lietuvys ir privalote ji 

suszelpti.

(lytais, 
yra

k

------------------

Spencerport, N. Y.

Liet uvibxLas Grahoriua

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 

Prieinamo prekes.

516 W. SPRUCE STR., 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonas 149

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokame 3-Czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dain prie jusu pinigu 1 Sausio 
ir i Liepos. Męs nprim kad jr 
jus turėtumėt reikalą su musu 
banka nepaisant ar mažas 
didelis.

ai

H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Pre«.
J. E. FERGUSON, Khm.

&

f

I

sunkaus kvėpimo,

MINERS’ ASTHMA
Anglekasio dusulis, gerkli

nis dusulis, 
nosines kataro, kurtumo, uži
mąs ir skausmas galvos ir t.t. 
neapmokama gyduole vartoja
ma su stebėtine pasekme per 
30 metu. Preke tiktai 25c per 
paczta. Lszrasta ir parduodama 
tik per

The Hampton Laboratory 
724-736 Mulberry Street 

Reading, Pa.

t

(

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS, 
ST. CLAIR, PA.

lazbalsamuoja ir laidoja miruidua 
ant visokiu kapiniu. Pagrabua paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu,. kriksztyniu Ii 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1878-M.

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETU V1SZKA3 
GRABORIUS MAHANOY CITY 

į

Laidoja kunus numeireliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksx- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t .t. 
520 W. Centra St. Mahanoy City, Pa.

U*** ■f

Skausmai MUSKULUOSE, Gėlimas SĄNARIUOSE, 
REUMATISZKI Skaudėjimai 

Tuojaus prasiszulins nuo tavos kaip 
tik nupirksi buteliuką

MESZKOS BALSAMO ( BEAR A 
BALSAM^ 

kon- 
, Jeigu negausi tuos yaistus pas vietini 

aptiekoriu arba pardavėju tai prisi usk mums 35c ir 5c už pasiuntimą 
o įneš

Trade Mark
ir vartosi pagal nurodymą, kaip ir daugelis tukstaneziu kitu, 
ezianeziu vartojo ir vartoja.

tuojaus iszsiusim buteliuką Baisumo.
BEAR BALSAM PRODUCTS CO.

SHENANDOAH, PA.214 S. MAIN ST.

j*

PRANĖS ZIM AS
JI... J. ... __ UUJTg.

DR. CHARLES BERGER
GARSINGAS PHILADELPHIA SPECIALISTAS
Atidarė Ofisą del Vyru ir Moterų
20 N. Centre St. Pottsville, Pa.

*

Ofiso Valandos: Nuo 9 iki 12; 1 iki 5; 7 iki 8.

j ii m

u

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

-------- $--------
3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST 00., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedlna. Dekite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

1

t
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I
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“SAULE”

MUNSZAINAS Į

I /i

Isz karto 
asz iszgei” 

o

Greicziau in savo lindyne krau 
stykys prie tu visu valkatų, ku-

rudens bimu del geresnio gyveninio. 
Jie visi buvo iszmatos tarpinio 
gyvenimo nes mumyse girtuok
lis arba alkoholio auka yra ne
toleruojama, blogesnes gyveni
mo ydos turi but praszalintos 
del geresniu, kurios visur ima 
virszu, g

kur tik pažiūrėsi, varta eit geryn

Szaltas
Paskutiniai pagelto, 
medžiu lapai, 
krinta žemėn, tik like vieni 
medžiu stembai liudija ateiti 
negeistinos žemos, kuri neužil
go viską pas mus užvioszpa- 
taus, užklos minksztu-sniego- 
liu; Uida, 
visur pamatysi ji baltuojant.

Isz pasivaikszcziojimu jau 
nebegauni tokiu linksmybių, szyt jo (Įrangų 
kaip kad Vasaros motu. Kad 
pasilinksminus, prisieina jesz- 

, o viena 
tai susiradi

mas savo draugu bei pažysta
mu stubose, su kuriu pagelba 
galima labai gražiai 
praleist.

vakaras.
parudę 

papusti 
tik like

kot nauju pramogų 
isz skubiausiu,

vėjo

Einu linkui Jono stubos, 
svajodamas savo svajones. Jau 
taip ilgas laikas, kaip ii ma
eziau! Užeisiu. Pasikalbėsime.

Stubos durys praviros. Sta
liavo prirūkyta; pilna durnu. 
Apie stula apsėdo vyrai, ant 
jo matytis keletas bonku alaus 

spinda, 
erdvose žva igždes 

Bet

nuo 
nors 

užsiemi-

yvenimas turi po prie- 
, o ne blogyn.

Bijodamas, kad Jonas grei
tai nesugryžtu, 

is
— Draugucziai, jus in ma- 
žiurite, kaip in koki navat-

pradėjau pra-
asz nesidaviau.

du iszejimu:

ne
na žmogų, tacziaus asz nesu 
navatnas, tiktai Jono draugas 
isz pat mažu dienu ir asz jums 
buezia labai dėkingas, jeigu 

laikas jus visi prasiszalintumet iki 
vėlesniam laikui, nes asz labai 
noriu Joną vienas sau turėt, 
kadangi turiu tiek ir tiek ypa- 
tiszkos kalbos, kuri tik turės 
reikszme tarpe mudviejų.

— Kas tu do vienas?.. Jei 
tai tu ne

mani isz ju 
Asz jam žiūriu in

Jonas mus nevaro, 
iszvarvsi, atkirto •a > 

drąsesnis, 
akis.

visus

ve r-

retai tenka matyti 
gi

— Asz meldžiu jus 
iszeit gražiuoju, jus manos 110- 
pažystat ir nenorėkite pažint, 
nes pažintis su manim kartais 
yra labai aitri.

— Einame —tarė kitas isz
d todėl, kad ju — jis gali but koks polic

inis 
o vėliaus ir

riuos taip labai Įiamylė'jai, kad 
jie tavyje užima virszu- Asz 
isz jos iszejau murmėdamas, 
kad pas ja daugiau ne kojos ne
kelsiu.

— Ir nekėlei?
— Ne.
— Na„ tai gerai. Apszva- 

ryk stuba, kad gražinus atro
dytu, iszmcskiin tas bonkas, ku 
riuos ant stalo stovi, apdekim 
stala szvaria staltiese, kad bu
tas atrodytu in panaszesne gy
venimo viela.

Ta padarius liepiau Jonui 
n usi praust, 
ir szvariais drabužiais persiro- 
dyt 
asz

nuslskust barzda

Kalifornijos
Valstija

(Antra Dalis.)
Califomija pagarsėjus netik 

'del vaisiu auginimo, bet del si
dabro, aukso ir aliejaus. 1923 
m. valstybe produktavo 263, 
729,000 baczku aliejaus. Cali
fornijos gežkeliu lokomtyvai 
vartoj neiszdirbta aliejų. Me
džiu kirtimo, miltu, vilnoniu 
daigtu tabako cigaru, cemento, 
maszi neriju ir metaliniu ta vo
ru iszdirbystes yra 
stos.

Paskutinis automobiliu cen
zas parode kad Cali foru i joj 
randasi beveik tiek daug auto
mobiliu kiek yra New Yorke, 
nepaisant kad New Yoik’as 
turi tris syk (langiaus gyven
toju.

svarbiau-

Asz
o mano moteris prado- 

labiau nie-

Gali forui joj
683). Czionais yra daugelis 
; ........................................
Daugiausia

(gyventoju 74,

o tarpe alaus bonku 
kaip kad 
kelios bonkos munszaino. 
stebėtina isz to viso, kad Jo
nas taqie ju rymodamas 
kia...

Labai
vyra verkiant, 
jo jausmai yra daug dauginus 
stambesni už moteries, ir rei
kalauja labiau tragediszkesniu 
atsitikimu, kad jo jausmus su
judinus ir ji pravirkdžius. 

keista man 
beverkianti Joną: 

verkė isz tikrai sujudintu 
jausmu, nesigailodamas ir ne- 
sigedindamas 
aszaru kurios riedėjo jam per 
veidus, krisdamos amt kruti
nės, ant keliu, pagalinus že
mėn...

Sziek-tiek atsipeikėjos, savo 
jausmus susivaldęs be jokio 
pasisveikinimo, užklausiau:

— Jonai/kas tini atsitiko? 
Jis praplotos akis žiuri valan
dėlė in mane, lig nesitikėda
mas pat savo akimis, staiga 
nervingai surinka:

— Ar turi revolveri ! Duok 
man ji! Asz tuoj save nusi- 
szausiu.

— Kas atsitiko — klausiu 
antru kart — kad tu taip stai
ga nori save nusižudyt?

— Viskas, mano gyvenimo 
jau nera, velyk numirt...

Kaip tai, 
vaikuczius

monas, o gal detektivas, 
visiems gerinus, 
vėl mes sugrvszime.

— Taip ’
vėliaus ir asz juos

sugryžt 
sziais

Sakau, 
žiūrint in
Jis

iszgerus po pora
dideliu savo
*

pagalinus

Asz tuoj save

jog turi žmo- 
stuba ir darna,

szioki-toki darba?
— Turiu žmona?

taip negražiai in mane žiure-
ironiszkai juokėsi. — 

bet dabar 
ji velniop

damas
Praeityje turėjau, 
jau neturiu, 
iszejo!

— Jis

nes

Velniop iszejo? — Asz 
in akis, jo žo-tik žiūriu jam 

džrams nesitikėdamas.
— Dulko taip nustebės žiu-

Ta-
cziaus teisybe, 
ries kaip ir neturiu.

asz atnesziu szalto alaus

ri in mane, tau keista ? 
asz savo mote- 

Scskis 
ežia prie stalo, prie mano drau
gi!,
ir savo nelaime isz pat pradžių 
papasakosiu.

Atsisėdės prie atszepusio 
stalo, kurio staltiese buvo vie
nu su alum supiltu piciniu, 
kad jau szvarios vietos nesi
mato. Peržiurėjau Jono drau
gus. Palengva pradėjau studi- 
juot veiduose ju būda ir pa- 

Jie visi 
iszvaisdos. 

.Ju akis papūtė, raudonos, vei
dai neprausti barzda apaugę 
biga nuo isz odos iszsiveržusio 
aliejaus, plaukai pasisziausze 
iszsikraipc in visas puses, ju 
rankos dideles sziurkszczios, 
nuo slinkiu darbu sumusztos, 
o ju drabužiai — drabužiai, 
tai liekanos del muziejų, in ku
rias žmones žiūrėdami galėtu 
gardžiai nusjiuokt. Higiena, 
tarp ju negirdėtas žodis. 
Sprendžiant pagal ju paežiu 
tartus žodžius, ignorant a i in- 
telegentiszketmio žmogaus skel

ežia fiziszka iszžiura. 
buvo szurkszczios

Higiena

galesite 
su

dart's! žodžiais laukan pro duris isz- 
lydejau.

Neužilgo sugryžo su uzbonu 
alaus Jonas,
stiklu jis pradėjo:

— Mielas tu mano draugai, 
juk draugas esi isz mano kūdi
kystes dienu, kaip mudu pesz- 

szposu 
bet

sugriuvo, kad isz tu griuvėsiu 
nesimato ne isz kur turėsiu 
gyvenimą pradėt, 
viskas buvo gerai, 
davau tiktai po ezerkele,

I per nedalia parduodavbin ge
rai, kad likdavo pelno 
szimto iki szimto puses, 
mano moteriai szis 
mas nepatiko, tacziau del tokio
gero pelno ji man davė valia, 
kaip nori taip daryk. Asz pra
dėjau labiau iszsi go r t ir darbo 
nežiūrėjau, kelis kartus nenu
ėjau dirbt. Savininkas norėjo 
mane pabart, 
Jis man davė
dirbt, arba apleist. Su pasta
ruoju asz tuojau sutikau ir 
pasiėmęs savo inrankius aplei- 
džiau maszinszapi. Nuo to lai
ko man tikra pekla atsivėrė, 

nesikesdamas dar labinu
| geriau, 
jo mane labiau ir 
kint, riet ir jau net koliot. Isz jj 
to kildavo baisiai sziurkszcziu 
žodžiu kare. Kur buvęs, kur ne 
buvęs musu burdingierius insi- 
kisza in musu barni, mane vi
saip iszplusdainas.
duris atidariau
iszsikraustyt Moteris už ji už
stojo, klausdama, kas man pa
sidarė, ar jau tu visai pakvai- 
szai, kad nežinai ka tu darai. 
Tas mane dar labiau suerzino. 
Asz szokau ja muszt, 
gierius prieszais mane su kro
se grasino, 
ja pirsztu, 
užmusziu.

— Jau tas buvo man liep
to galas. Asz suszukau, 
te jus abudu isz mano 
iszeikite, nes asz nenoriu 
mano žmona prieglaudoj mano 

su kitu vyru, 
dar po 

Mano ino- 
aszaromis isz- 

0 asz

Asz tuoj 
ir liepiau jam

bu rd i li

kad tu tik paliesk 
o asz tave su krose

mokykloje,

iszeiki-
namu,

I kad

Jam i-szejiis apsiszvarint, 
per telefoną pasmaukiau 

Jono darbdavį. Paaiszkinus a- 
pie Jono padėjimą, jis liepe Jo
nui grižti prie darbo panedeli, 
bus priimtas be jokiu- persekio
jimu. Jonas iszsimaudos, api- 
skutes,

Vos isz Atlahtik Siti sugryžau, 
r

tik

apsirengęs atrodo visai 
kitas vyras.

— Jonai, tu .turi eit dirbt 
Panedelyje.

— Kur?
— Pas >savo senąjį darbda

vį. Asz tik su juom kalbėjausi 
jis tavos visai nekaltina,
liepe ateit iii darba, o asz jam 
prižadėjau kad tu nueisi.

, kad nuei
siu, jeigu jis tik manos nori, 
nes man tas viskas taip atsi
bodo, kad jau ir miegas nebe
ima. Jau ne nežinojau kas ežia 
beda ryt, ar ežia gyvenimas su 
kulkos pagelba užbaigti ar jin 
vėl isz naujo būdavot. Bot kur 
eisime, kad tu taip papuoszci?

— Pas tavo moteri.
Pas motore? Asz neno

riu pas jia eit. Ji manos jau ne
bemyli.

Be abejones 
jeigu

v I/O AAVilMlVMY Mill |

Ttiojaus gurbą gromatu gavau, | 
Telegramai pasipylė isz visur, 
Baltruviene pribūti pas mus 

tur.
Bet pirma pagiedosiu ka 
Szkotlandijoj girdėjau 
Kada in viena miestą 

nupyszkejau, 
Tuojaus vyrai mane isz visur 

apsiaubė, 
Puldami ant keliu melde ir 

baube:
“Tu musu užtarytoja, 

“Visur vyru apgintoja,— 
Pasipylė skundai isz visu 

szaliu, 
JoK vos neapkurtau po sziints 

paibeliu.
Sztai ka tonais girdėjau, 
In krepszi sau insidejau: 
Tena i tines rū teles laba i 

pasileido,, 
Vyrams ant gaivu pokerius 

leido, 
(Iri nezios n eszva ri os, 

Vyrai neturi jokios valios,
Kad ir suserga in darba varo 
Kas diena gyva pekla iszdaro. 
Jaigu kur ant stiklelio užeina, 
O kada anksti namon pareina,

Miestai.
Los Angeles.

Ir tu (Įrišti taip kalbėt- Tuo,iaus su pokeriu užklumpa,

svarbiu isziuntincjimo 
Daugiausia f ’ 
rinu, alyvų, 
rozinku, džiovintu vaisiu 
daus, žuviu (blekutese) ir kai
liu. Yra turistu centras ir Su v. 
Valstybių laivu centras. Berk
ly gyventoju 56,036, taipgi 
ant San Fancisco Bay. Apie 9 
mylios isz San Francisco miecr 

• to. Czionais randasi Californi
jos Universitetas. Tarpe isz- 
dirbyszcziu yra dideli muilo 
fabrikai, senienų aliejaus ga
minimas, krekmolo, anglia- 
rugsztee, argonu, vėliniu vinių, 
juodylos, baldu, traukiamu in- 
žinu ir elevatorių iszdirbvstes.

Long Beach, 55,593 gyvento
jai. 20 myiii isz Ix>s Angeles 
turi laivu statymo vietas, alie
jau szulinius, natūrali gaza, 
vilnoniu daigtu fabrikus, ma- 
szinerijou szapas ir konserva
vimo vietas.

Pasadena 45,345 gyventojais 
10 myliu in sziaurrytus nuo 
Fresno 45,086 gyventojais 206 
mylios in pietrytus isz San 
Įjos Angeles viduryje vaisingo 
vaisiu auginimo distrikto, ypa
tingai apelsinu ir citrinų. 
Francisco. Apielinke labai vai
singa, ir žeme placziai iszdirb- 
ta.

Isz viso Californijos gyven
toju skaieziaus, 1920 metais, 
757,625 buvo svctirnszaliai. Bu
vo 88,504 Italai, 67,185 Vokie- 
cziai, 31,926 Szvedai, 27,485 
Rusai ir Lietuviai, 18,721 Da
nai, 16,097. Szveicarai, 11,460 

7,279 Jugoslavai, 
7,083 Lenkai, 7,053 Finai ir 
5,252 Vengrai. Taipgi buvo 
51,191 Japonas ir 19,564 Chi- 

Su savo vaikais, svetim- 
sudare 1,586,756, be-

• vietų, 
iszsiuntinota cit- 

alyvu aliejaus, 
, me-

Tarpe isz-

krckmolo, anglia-

>1,
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Yra .skaitlin
giausiai apgyventas 
szioj valstybėj. 480 1 
pietrytus
Yra pietines Californijos vais- 
bisžkas metropolius. Szitas 
miestas per visa pasauli pagar- 
ejc’s kailio krutamuju paveiks
lu industrijos centras. Czionais 
randasi 250 krutamuju 

kompanijos 
“studios”, 
20,000 žmoni u.

San Francisco. Californijos 
svarbiausias vaisbiszkas mies
tas. Užima treezia vieta tarpe 
Su v. Valstybių
miestu. Randasi ant San Fran
cisco Bay, 'kurios kranto linija 
yra 300 myliu ilgumo. Vientik 
Sydney, Australijoj, pralenkia 
szita miestą kaipo pasaulio ge-

Yra neiszpasa- 
Czion 

czebatu

1 miestas 
myliu in 

nuo San Francisco.

metropolius.
apelsinu

veikslu
studios

pa-
58su

kur samdoma iki

31,926 Szvedai

vaisbiszku
Norvegu,

3
I
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riausia uosta.
gražus miestas, 

yra cukraus, cigaru, 
kurpiu drabužu, miltu, vaisiu 
konservavimo,
szinu saapu iszilirbystes.

Gali foru i jos tre- 
Ant San Fran- 

Septynios mylios

kytaiVėlina kad 'kanuoarsziausia 
stiptu, 

Idant isz kasyklų jo kaulus 
atvežtu, 

Ant pirmutinio žingsnio ji 
sužeistu, 

Szetonais ir perkūnais 
užleidžia, 

J<ad ji negyva parvežtu 
geidžia.

Bet tegul boba apserga kada, 
Tuojaus užpuola ant vyro 

' beda,
Stena per visa diena, 
Kaip laukine h i jena, 

Vyras daktaru tuo atveda, 
Arielkos ir džinas prie lovos 

sudeda, 
O kaklu daktaras iszeina isz 

stubos, 
Tuojaus velniai apima kuna 

bobos.
Už pokerio griebė, 

Ogi^ riksmas mano Dieve,

Isz tavo kalbos atrodo kad tu 
nebemylijos, kad tu ja jau už- 

Moteries neturi už- 
mirszti, turi ja neapleist, bet 
ja visados mylėt, už darbsztu-

svetimszaliu

vardu gyventu 
dar po mano pastoge, 
mano paežiu akiu, 
toris apsipylė 
girdus tokius žodžius,
vis rėkiu — iszeikite jus niek- 
szai! jus 
akiu!
jusu matyt. Iszeikite iibudu isz 
mano namu!

— Mano moteris sako: Jo
nai, Jonai, tu gailėsies už toki 
iszsiszokima ir labai gailėsies 

mano gero 
vardo. Kaip tu mane gali taip 
pažemint lygindamas su isz- 
tvirkolems ?.. Be abejones, kad 
asz iszeisiu, 
rai ir visas žmoniszkumas yra 
užnuodytas tos prakeiktos 
mines — munszaino,

patol busi žmogus 
žverio kailyje.

— Jie abudu iszejo. Mano

davomes
mums netrukdavo, bet ir 
mokslo mes nuo gabesniu ne- 
atsilikdavom. O sziandien 
kaip-mes toli
nuo kito. Ko mes esam verti 11 už supurvinimą 
Tavo verte gera, mano yra pa
juokta tarpe mano paežiu kai
mynu. Ko gyvenimas yra ver
tas? Ka jis mums atmesza ? 
Matote kaip asz skiriu tema ir 
tave traukiu in diskusijas, no
rėdamas priparodyt, kad nors 
esu paskendęs nelaimėse, 
tos nelaimes ne isz mano pra- 

ir ne isz mano szaūki
mo... — Pertraukiau jam kal
ba klausdamas:

— Kur tavo žmona ?
— Pas kaimyną.
— Su bundingierium ?
— Burdingierius

O 
atsiskyrė viens

bet

ni irszai.iszmatos nuo mano 
jau daugiau nebenoriu

ma turi pagirt, pasidžiaugt su

nes tavo geri no-

na- 
ir pakol

kabeliu ir ma

szvmo

kitur.
gyvena

— O tavo vaikeliai ?
— Su ja.
— Ir tu apsileido i, 

dei jos perkalbėt, priparodyt, 
kad gyvenimas yra gyvenimu, 
o ne tuszoziu burbulu ?

— O ką tu žinai, kad asz 
apsileidžiau! Ar tau yra žino
ma nors krislelis ženotu gyve
nimo, ar tau yra žinoma nepa
sisekimai ir ju aitrumai t Tu 

ir sprendi isz
visai užmirszda-

neban-

žiuri aplamai
aplinkybių,
mas kaip asmuo kovoja su ne
laimėmis, kaip jis stengiasi, 
kad viskas butu gerai.

— O, koael tau negerai— O, koael tau
Kur tavo pasistengimai del vi
so gero T

— Sziszszsz, jau mano per- 
Klausykis, asz tau 

Pas mus 
katrie

siveliai 
viską papasakosiu, 
prohibicijai invykus, 
buvo gabesni ir katrie nepaise- 
jo savo gero vardo, pradėjo 
varyt namine — munszaina ir 
isz to amato sau dideli pelną 
turėjo, taip, jog sziandien ne
kuria isz ju turi dirlelius na
mus, turi gražius automobi
lius, ju gyvenimas yra apdova
notas dovana gausumo, jie jau 
nebesikremta kur jiems reiks 
užsidirbt rytojui duonos kasw 
ni. Bet mano gyvenimas, kaip 
ir daugel (kitu tokiu nelaimin
gu. Mėginau pastatyt ant go
resnio pamato,, tai visai isziro,

tu ja gersi

jos neimiIstanczia kova del ge- 
. resnio būvio. Vyras, paimkime

kad ir tavo, jeigu yra.padilgin- . 
tas pagirimais, 
pagirimai patinka, 
auksztumus iszkelia, jis bujoja 
ant menkiausio
jam butu žilas plaukas galvoje 
ar ne, ar jis senas, ar jis jaunas, 
ar ji vedos ar pavienis, pagiri- 
mas jame randa pasitenkini
mo vieta, taip yra ir su musu 
moterimis. Turi
kiekviena gera darba ir ta da-

kaip jam tie 
kaip ji in

pagirimo, ar

ja girt už

žmona su savim pasiėmė vai- t™ P«ts- >}es kitas
kuczius, sakydama: ‘/Einamo 
vaikeliai svetur, jau su papu- 
niu nebegalima gyvent, jis mus 
nebemyli, ketina iszmest, kaip 
pikta szuni. Eime pas 'kaimy
nus,

sakydama:

Oakland, 
ežias miestas, 
cisco Bay. 
isz San Francisco miesto. Tar-
po iszdii’yszcziu yra plieno ir 

laivu vie- 
vi etos ir

78 mylios iii

Szita

ti.

nai. 
szaliai 
veik puse viso Californijos gy
ventoju skaieziaus.

Los Angeles
daugiausia yra Vokiecziu, Ru
su, Italu ir Szvedu; San Fran
cisco, Vokiecziu, Italu, Rusu 
ir Francuzu; Oakland, Vokie
cziu, Portegahi, Italu ir Szve
du. Berkley, yra Finu, Szvedu 
ir Fresno yra daugelis Rusu.

Califomijoj ateivis negali 
būti vieszas rokundu vedėjas 
ar advokatas, negali tarnauti 
prie prisiegdintiejn sudžios 
(jury), negali tarnauti prie 
vastybes policijos. Ateivis ne- 
galib uti mokytoju, tik valsty
bes kolegijoj ar universitete. 
Bet pirmųjų popieru savinin
kai gali būti vieszu rokundu 
vedeku, ir mokytoju miestu 
mokykloj. Vaikai nuo 8 iki 
metu turi lankyti mokyklas* 
Neturintieji 18 metu turi lan* 
kyti “continuation” mokykla^ 
keturias valandas in savaite, 
ir tarpe 18 ir 21 metu kurie ne
moka Anglu kalbos, nemoka 
skaityti ir raszyti turi lankyti 
vakrines mokyklas nors ketu- 

1 rias valandas in savaite.
YF T Y
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geležies dirbtuves, 
tos’, konservavimo 
baldu fabrikai.

Sacramento, yra Califomi- 
jos sostapilc.
sziauiytus nuo San Francisco 
ant Sacramento upes, 
upe tinkama laivams plaukio-

Miestas pristato visokius
reikmenių kasyklų d i st rik
iam ir žemdirbystes vietoms. 
Isz ežia iszsiuncziama labai 
daug citrinų, szviežu ir džio
vintu vaisiu, rieszutu, ryžiu ir 
naminiu gyvuliu. Iszdirbystes 
— vaisiu konservavimas, ryžu, 
miltu, plytų dirbimas, puodi- 
nyczios, medžiu kirtimas, pa
kinkiu szapos ir vežinu fabri
kai.

Tarpe kitu gana
miestu yra San Diego, pietinėj

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

* 

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

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS.
150 Paveikslu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniaii Išmargintais Vymaii
BZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 

APIE SZITA KNYGA
1

ras prie jos neprieina, tu neno
ri, kad kitas prieitu, ji tik žiuri 
in tave, kad tu Imtum užganė
dintu kad tau netruktu maž- 

Jai ta visa darant, tu 
ja užmirszti, palieki užkampy 
lig kokia stubos rakandu, ma
nydamas, kad ji yra pilnai už
siganėdinus. Tame tai yra di- 
džiausis apsirikimas, 
ankszoziau ar vėliau pakils isz 
užkampio gatava del szeimy- 
niszkos kares, kuria ji turi lai
mėt vienaip ar kitaip, jeigu ji 
tik užispirs ta kare laimėt.

— O! Asz suprantu. Nema- 1 i y V * Ali •
Bet realybėje yra visai 

kitoniszka giesme, negu teori 
joje- Tcoruot gali kiekvienas, 
bet gyvenimas reikalauja stam 
biu nusistatymu, o ne vien teo- 
raviino ir tvirtos vilties nusta-

r_ možiu.
kurie mus užtars, nors ne

sigailės žodžiu gražesniu negu 
ežia mes

— Kiek laiko kaip ji isze-
gi rd ži ame”.

jo f
Trys menesiai.

— Trys menesiai! Ir tu ne
bandei ja persipraszyt?

ta nedaleido 
onaras, 
vis raminaus

— Isz karto 
mano prakeikta 
asz vis geriau, 
save saviszkame pragare. Bū
davo prisigeriu kiek tik man 
lenda ir dainuoju per dienas su 
savo draugais- Bet karta, gal 
bus koks menuo atgal užėjau 
pas ja.

— Pus-girtis?

mat

nes 31

nyk kad asz jau esu toks asi
las.

Ka tu velnią žinai ?... Ži- ‘y™’1 užl^kymui, kad jie kaip
noma, no blaivus. Mane pama- 
ežius ji vėl apsipylė aszaromis, 
pradėjo visaip man iszrugot, 
buk tai asz jai gyvenimą iszar- 
džiau, gera varda nuplosziau, 
prilygindamas ja prie įnamio, 
ir kitais nepatogiais darbais, 
kuriais supyniai mane in to
kias pinkles, isz kurriu yra 
sunku iszsipint, nes žmones ir 
teip myli riebias kalbas. Klau-

mano nesugriutu?
— Na tai einame , nes asz 

tavo moteri taip senai maeziau 
kad bus geras daiktas su jia 
pasikalbėt, ji būdavo toki s^ne-

syk, tese ji. Pirm negu tu eini 
pas mane, pasižiūrėk in savo, 
kas do vienas esi:
ant tiek, kad atrodai tikras vai 
kdta, kuriam ne gyvenimas, ne 
jo artimai, o tik pustelninko gy 
venimas terūpi. Drabužiai su- 
siraukszlejo, veidai iszpurvinti

ki, juoku pilna, žiūrėk jau va
karas ir praėjės. 1

— Ar tu manai, kad ji su- 
grisz pas mane gyvent ?

— Manau; kad sugrisz. Tik 
einame greicziaU. A ( '

— P. Auksztikalnis^

apsileidęs VJi
M /f
f ‘ 1 •J

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuvisskas

l * Dentistas M&hanojuje
t? ;i’’**>?■'{a., ■ «!..<. ■
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Žiotis vela atsidaro, 
Kaip maksztas kongaro. 

Norint® josios gyrėsi kad 
manos nebijo, 

Bet man vyrai jas visas 
iszrodijo, 

O ir pravardes visu sau 
užsirasziau, 

In Amerika su savim atsi
vežiau,

O jaigu da karta teikias baikas
iszgirsiu,

.Visam svietui j u vardus
■ , garsysiu,

Pribusiu vela in tonais kada
Bet draugo su savo kuinu 

Taradaika.
* * *

Gryždama isz Arizona, 
Užkliuviau in Harrisona, 
Kur puikiu mergeliu ten 

suėjau.
O ir kitokiu ten užtikau: 

Senu ir dideliu, 
Storu ir mažu, 

Bet didesne dalis savo tauta 
peikia, 

Kaip nekuriuos tai vaikinelius 
‘ net keikia.
Kaip su saviszkiais susitinka, 

Tai joms tasai nepatinka, 
1 Tuojaus aplenkė isz tolo, 
Rodos nuo smirdanezio molio.

Bot tegul pamato koki 
Cziu tabakėli,

$

i

' !

Antras floras Kline Name.
ir dar drysti pas mane ateit? 19 W. Center St. Mąhąnoy City 
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Tuojau® akutes iszvercze, 
Linksma rodo veideli, 

Lietuvius visus nokenezia ir 
peikia,

Vi

A J

Bai, baj rūteles,
Mano szirdeles,

704 Dideliu Puslapiu.

1 ’

"Tuk^UBtla

Gerbemuia Tamlgtal:—•
Sulaukiau nuo juau iluncilanoa 

mano vardu knyga
Naktų ir Viena“ ui kuria tariu
•širdinga acalu Ir Ubai diiaugluoai 
kad tokia knyga kaip "Tukitantls 
Naktų Ir Vlana” apturėjau, nee man 
Ubai yra tingeldu skaityti vUoklas 
Istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szvental Ir sma
giai praeina. Am vlelems linkBcaUu 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų Ir Viena” nes ja 
skaitydamas Smogus apie viską tada 
pamirsit! Ir visokį rupMcalal nors 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba, 4 
18 d. Gegullo 1911m. 
Dv. Palasduonys. 
Czeklszkes vai. 
Kauno apak. 
LITHUANIA.

ŽOKAJS.

t

. r
«

1

Yra tai ketvirtas tezdavimas tos puikios knygos, tas
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgį galima
ja nusiusti jn Lietuva. Preke knygos Amerika $2.00 
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $240. 
W. D. BOOZKAUSKAS. CO. MAHAN0X CITY, PA.
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ŽINIOS VIETINES Isz Shenandoah, Pa.
— Sziandien Sz. Vincento.
— Dienos vėsios, karszcziu 

visai turime mažai. I

— Kokis tai pasiutiszkas 
motorciklista's, 
artimoje Indian Ridge kasikiu

važiuodamas
»

— Duonkepis Holdemonas, i trenkė in forduka kuriame va
li W. Mahanov Avc-. staigai žiavo in darba Antanas ir Fra-ant W. Mahanoy Avė-, staigai 

mirė.

F

i

r.

SįĮ

— Angliszkas laikrasztis, 
Record-American, nupirko lai- 
kraszti Mahanoy Press, nes ta
sai paskutinis iždavinetas per 
anglekasiu unijos, neapsimokė
jo isz priežasties brangenybes 
visokio materijolo. Dabar tu
rėsimo vėla tik viena kasdieni
ni angliszka laikraszti mieste.

— Kasikiu darbai ojna ge
rai, dirba kožna diena. Paska
lai apibėginėjo, buk dirbs 
tiktai po trhf dienas, bet lyg 
szioliai tas neiszsipildė.

— Garnys apdovanojo pons- 
tva Jonus Valentus, 606 West 
Pine ulyczia patogia ir sveika 
dnkrelia.

nas Vilkauskai, gyvenanti ant 
519 W. Lloyd UI.
kos smarkei Sutrenkti ir su- 
pjausti per stiklus kaipo ir mo- 
torciklistas, 
nuo žemes,

Poni J* Bleviene, paly- 
savo hroliuna,

Alartusevicziu isz Minersvilles 
in New Vorka, isz kur sės ant 
laivo ir plauks in Ryma, užbai
gti kuningiszkus mokslus per 

Klierikas Mar
mėk i uosi Over-

non St. iszpuole per Įauga isz 
treczio aukszto ir likos gana 
■sunkiai sužeista. Dabar ran
dasi ligonbutyje blogam padė
jimo. Kokiu budu iszpuole per 
langu tai nežino.

— Karolius Akstinas isz 
Grafton, aresztavo savo,moto
ro už
Povilu Valkavicziu.
iszteisino Akstiniene ir Valka
vicziu ir rado juos nekaltus.

— Dr. Birute Bernotaite— 
Stowe ana sau vaite iszkeliavo 

keliems metams,
vyrui Leland Stowe 

pozicija prie 
New York Her- 

užsieniu kores-

NUKALĖ VAIKUI MIRTI.

Szeiniunai,

Abiuhi Ii-

kuris pasikelias 
nufnszkejo tolinus.

dėjo Vi k tori

» aplaikys titulo

Penkių metu Mikolelis, 
K lemenczevosk i u ant 

507 E. Centre uliezios, likos su
žeistas per automobiliu bet 
ant gihikio nepavojingai.

siinuw

— Persta t vmas
e*

Kazoku Nedėlios' vakaru Vik
toria teatre buvo užganadinan- 
tis. Žmonių buvo pilnas teat
ras.

Rnsiszkn

szeszis metus, 
t use vieži us 
brook seminarijoj, kur laimėjo 
pirma dovana ir dyka lavini
mosi Kyme. Po užbaigimo to
nais mokslo
Dvasiszko Daktaro.

— Priėmimas arei vysk ūpo 
Matuleviczaus buvo inspudin- 
gas. Pasitiko daugelis žmonių 
ir draugyseziu. Komitetas pa
sitikimo susidėjo isz kun. Dar
gia ir kitu 'kunigu kaipo bur
mistras Magalinga, Andrius 
Narejauckas, S.| J. Modkaitis, 
A. Birdiokas ir A|domas Ado
maitis su Lietuviszka kapelije.

Magalinga

’i’ '

sVėtim-moteriavima su 
Teisinas

in Pari žiu 
kur jos 
paskirta svarbi 
laikraszczio ” 
aid—Tribūno”
pondeneijos departamente.

— Jokūbas Saulėmis 32m- 
nuo 102 Endicott St. užsimokė
jo $10 bausmes už ardymu ra
mybes. Parejas namon jis pra
dėjo daužyt visus rakandus ir 
indus ir mėtyt per langus. Kai
mynai iszgirde triukszma ,pa- 
szauke policija kuri nugabeno 
in miesto ligonine ir bus laiko
mas po priežiūra. Kada iszsi- 
pagirios bus vėl aresztuotas už 
girtavimu ir ramybes ardoma.

3029 Emerald Ave*

jau pradėjo
plehta isz

— Inžinieriai 
iszd(«tinet nauja 
Ashlando in Ccntralija, kuris 
prasidės nuo 15-tos ulyczios. 
Bus tai daug geresnis kėlės ne 
kaip sziandieiiinis, kuris eina 
ant stataus kalno.

Girardville, Pa. — Panedeli- 
.i» Szv. Vincento Lietuviszka 
parapije turėjo atpuska ant at
minties savo patrono, 
lis kunigu dalyvavo 
isz ko 
žmoni u.

Dauge- 
atpuske 

pasinaudojo daugybe

Chicago, Ill.— Automobiliu 
likos užniusztas 6 metu senumo 
lietuviu vaikas Frank Žemaitis 

Nelaime
atsibuvo prie Wentworth ir 60 
gatvių kur vaikutis lipo in gal 
vekari. Pravažiuojantis taksi- 
kabas jin užkliudo ir sutrynė 
pa savo ratais. Taksikabo szo- 
feris tapo aresztuotas ir yra 
kaltinamas užmuszejisteij. Be 
Žemaiczio, automobiliai ta pat i 
vakare užmusze

Du vaikai užmuszti 
žaidžiant ant ulyczios o viena •Y 
mergaite užmuszta 
krito nuo savo tėvo (roko.

— Cicero policiniai ana va
karu suėmė .James G ra uit, k li

pia varde yra G ri
kli ris 

žmones.,
jo mergina

ir tris kitus

Daliute, 
svecziavosi

— Pana Teofile 
miiHii linotapistc, 
New Yorke, Brooklvne ir New 
Jersey per sanvaitc, kur at
lankė žvmesnes vietas ir dau- *
geli giminiu ir pažystamu.
’Daktaras Wm. H. LAWLER

Ofisas 56 S. Main St- 
Mahanoy City,, Pa.

valam los
7 iki 8 vakare.

ANT PARDAVIMO.

Ofiso
1 iki 3 popiet.

Cleveland, O.—J. Brazausku, 
Yorko valstijoj, patiko nelai- 
gryžtant isz vakaciju, po lie
taus ant slidaus kelio jo auto
mobilius susimusze su kitu au- 
tomobilium ir abudu automo
biliai sudege. Isz Brazausku 
szeimynos, niekas nesusižeide, 
tik automobilius visai suga
dintas.

C. Petraiczio szeimyna, kuri 
sykiu važinėjo, irgi jau sugry-

Jie visi aplanke Pittsbur-
ga, vieszejo Scrantone, paskui 
Brazauskas ir Petraitis aplan
ke Phildelphija ir New Yorka, 
o gryžtant visi vėl apsilankė 
Niagara Falls, Buffalo ir ki
tuose miestuose pakeliu.

zo.

vaikus.

kada nu-

tris

Du namai ant pardavimo, 
vienas namas ant raudos.

Atsisza likit
Su

visom vigadom.
j>o adresu:

Alena Petrauskiene,
235 Orwigsburg

Tamaqua, Pa.
St.,

lt) 
Parsiduoda Biznavas Namas.

Didelis 14 ruimu 
namas su salimu, 
Didelis lotas. Viskas geram pa
dėjimo. Parsiduos isz priežas
ties senatvės locnininko. Gera 
proga jauneniam žmogui ap- 
iiąti bizni- ir padaryti pinigo. 
2t J. Bendoraitis,

Frackville, Pa.

FLO ELECTRIC CO.
(F. D. Boczkauakaa. Locnininkas) 

312 W. PINE ST., MAHANOY CITY

biznavas 
Frackville.

J. Bendoraitis
275 Line St.

UŽVEDA ELEKTRIKINIA 
SZVIESA

in Namus, Satorus, Mokslalnes, Baž* 
nycaes Ir kur tik yra reikalinga 
Elektrikine Saviesa. Taipgi parduoda 

FIKSCZERIUS 
(LIKTORIUS)

pigiau ne kaip gausite satorosia. Už
veda varpeles prie duriu, taiso elek- 
Irikinius prosus Ir kitokius elektrikin- 
ius Intaisus. Ateikite pas mano jeigu 
manote užvesti saviesa arba permai
nyti savo name pagal naujausia slste- 
gsa • ass mielai suteiksiu jum prekes. 
Apsiyme isapildyti didelius kontrak
tus ant apssvietimo Saliu, Mokslainiu 
Ir BaŽnycaiu. Duokite pirmybig savo 
lantioealui pakol ejsito kur kitur.

FLO ELECTRIC CO.
>11W. PINE ST., MAHANOY CITY

/Gelvoniu vnls. 
(” V-bes” kor.) — Vietos kal
vis V. Kutenai nukalė 
Jonui, 14 motu amž., 
ta ir ketino ji pamokyt szau- 
dyti: bet sunus,

sunui 
pisztolie-

(lyti: bet sunus, nebelaukda
mas mokinimo, Užtraukė pisz- 
tolieta tėvui isz ranku, nubėgo 
in soda, ir prjsitaises, kaip 
szove, taip ir pats a tat nutiktas 
negyvas in medi. Nuvežtas in 
Kauna dar atsigaivojo, bet sa
koma kad nebeliks gyvas.

ir prįsitaises,

LYNDHURST KOTELIS
Pirmutinis Lietuviszkas
Vieszbutis arba Kotelis

WILDWOOD, N- J.
S. Žvigaitis Locnininkas.

Vieszbutis turi 70 kambariu 
su visais patogumais kožnam, 

, mandagus 
adaras žiema

smagiausia 
vanduo 

vilnis žmogų

prieinama kaina 
patarnavimas," 
ir vasara, netoli stoties ir arti 
vandenio. Gražiausia pamaris,j 
visoj aplinkinei,
vieta dėl manuimosi 
ramei banguoja, 
tik supti supa. Teipgi užlaikau 
gražu Bufetą visokiu geru gė
rimu ir gardžiu užkandžiu. Yra 
tai puikiausia vieta 
k a rszcz i u s p ra leisti.
THE LYNDHURST HOTEL

236 E. Cedar Ave.
Bufetas 241 E- Schellengor Avė 

WILDWOOD, N. J.

vasaros

W. Szncidcris ir Sunūs
GRABEORIAI.

Patarnaujamo nimpatiszkal, 
mandagiai ir pigiai.

Automobiliai vontuvCma 
krikoztynoms ir tt.

Bell Telefonai 90
215 E. Centre St. Shenandoah.

TIESIOG IN KLAIPEDA
BE JOKIO PERSEDIMO

Laivu ESTONIA
21 RUGSĖJO (SEPTEMBER)

%

Lietuviai, kurie mano atlankyti 
savo gimtąją szali arba mano 
grįžti namo, prisideki to prie szios 
ekHkurcijofi ir važiuokite iaz New 
Yorko tieniai in KLAIPEDA.
Geriausias ir Parankiausias 

Kelias in Lietuva.
Suprantamas dalykas, Jog pa

rankiausiu keliu bu.s visada taa, 
kuriuo važiuojant iazvongsit viau 
neparankumu ir neamagumu jju- 
riaztu au kelione per svetimas 
azalia.

Baltijos Amerikos Linija 
yra tai vienatine linija kuri dabar 
leidžia laivus isz New Yorko 
tiesiai in

KLAIPEDA
Važiuojant tiesiai in Klaipeda 

iszvengsitc kitu visu alatybiu ir 
sumažinsite iszlaidas ir varga. 
Ypacz szeimynonis su buriu vaiku 
ir au didesniais bagažais yra labai 
paranku važiuoti be jokiu persė
dimu tiesiai in Klaipeda.

Prekes Laivakorcziu in 
Klaipeda

TRECZIA KLIASA .. $107 
IN ABI PUSI TIK .. $181

Sutaupysit $44.50
TURISTU KLIASA .. $117
IN ABI PUSI .......... $196

Sutaupysit $44.50
ANTRA KLIASA.. $142.50 
IN ABI PUSI ............ $270

Sutaupysite $.30.00
Revenue Tax” ir “Head Tax 

atskirai.
lazplaukimas Laivu 

Laivas ESTONIA 10 Rugp. 
Laivas LITUANIA 31 Rugp. 
Informacijų kreipkitės in vietos 
agentus ar staeziai in kompanija

Baltic America Line
8—10 Bridge St. New York

I
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Sekantis

ANT PARDAVIMO. ANT PARDAVIMO.

Trys lotai mieste Shocntown 
szale Port Carbon, Pa. Atsi- 
szaukite ant adreso. (t.45 

412 W. Mahanoy St.
ilahanoy City, Pa.

Modcrnibzkas 10 ruimu
mas, 220 W. Pine St. Visos vi- 

Galima tuojaus insi-

na-

gados 
kraustyti. Kreipkitės ant vie
tos. (Jy.27.)

Grand Rapids, Mich.—Pra
eita ketvergą lankėsi czionais 
arciviskupas Matuleviczius isz 
Lietuvos, kuris birmavojo 72 
mergaites ir vaikus Si 
ir Povylo bažnyczioje, kuriam 
asistavojo

72
Petro

prabaszczius kun. 
Lipkus ir kiti kuningai* Dau
gybe žmonių pasveikino žymu 
sveczia kuris palaimino žmo
nis pasakydamas ir puiku pa
mokslu.

_____  '
West Roxbury, Mass.—Lie

pos 5 diena vakare 
Lietuvio Motiejaus K. Szilalio 
trobesiai.
jame esanti karve. Priskaito- 
nia jog bledes padaryta ant 
2,500 doleriu.

užsidegė

Sudege tvartas ir

padaryta

iszgauti po 1,500

Freeland, Pa. — Nauja szaf- 
ta atidarė Ebervale, kompanija 
Jeddo Highland Coal Co. isz 
kur ketina 
tonu anglies per diena. Kompa-
nije dirbs per visa vasara.

— Czionaitinci lietuviai no 
rints seniausia apsigyvenia ir 
pradėjo pirmutiniu parapije, 
liet taip malsziai gyvena kad 
apie juos visas svietas užmir- 
szo—jokio gyvasezio savije ne 
turi, o kad ne moterėles tai vi
sai dingtų isz svieto. Josios tai 
užlaiko gyvybia vyru, nes dir
ba “gyvasties vaistus” idant 
vyrai visizkai neužmigtu.

gyvasties vaistus

papildęs
Bet (Iranit sako kad

rio tikra 
cius, kaipo žmogžudį, 
Cicero užmušė 
Frederick Hein,
Marie Blang, su kuria jis sėdė
jo automobilje ir taksikabo szo 
tori Ludwig Koše. Tapo suim
tas netoli žmogžudystes vietos. 
Policistai jin pažino isz to, kad 
jis neturėjo nykszczio kurio ne 
teko nelaimėje fabrike. Suim
tasis (Iranit prie žmogžudys- 
cziip tuojaus prisipažino* Tuoj 
po žmogžudyszcziu tapo suim
tas 19 metu senumo vaikinas 
McWane kuris prisipažino kad 
dalyvavo pleszimuose, tik užsi
gynė,, kad jis neszaude ir kad 
v’ i sa s ž mog ž u d y st e s 
Granit.
mergina nuszoves McWane.

— Atvykusi in 
lietuvaite 
kuri kaii>o 
garsėjo ttio, 
trininku vakare ji vieszai isz- 
simaude vyne, kuri paskui vy
rai gere, dabar neranda vietos, 
kur ja priimtu szokams. Kelios 
dienos adgal ji būva padariusi 
kontraktu szokti Lincoln Ta
vern, Morton Grove, nes ji yra 
szo k ėja.
lankėsi kabarete, kad pamatyti 
ta garsiaja ”
bet tai nepatiko Morton GTove 
miestelio virszininkams ir Jie 
uždraudė Lincoln Tavern leisti 
jai szokti avam kabarete. Del 
to uždraudimo Daugeliuto ne
teko darbo. Chicagas szokiu 
sales irgi bijosi leisti jai szokti 
nes visokie reformininkai prie- 

" i, o kabare- 
nelabai gali

Chicaga 
Teresa Dauge Ii u t e, 
Joyce Hawley pa- 

, kad viename tea-

Publika skaitlingai

vyno mergaite”,

szaisto protestuoja
tai sziais laikais
pyktis su politikieriais ir re-
formninikais —N.

Worcester, Mass.— Lietuviai 
Kazys Jurgelaitis ir Antanas 
Staulis buvo iszvažiave ant va- 
kacijos in Bloomsbury, N. J. 
ir grįždami namon patiko 
jiems nelaime. Jurgelaitis likos 
užmusztas o jo draugas Staulis 
iszliko gyvas. —V.

— Jeva
41 metu senumo nuo 230 Vor-

I

Volungevicziene

EKSKURCIJA 
in New Yorka- 

NEDELIOJ 1 AUGUSTO 

$4. 00^u^eltavas Tikietas 
Treinas apleis Mahanoy City 4:40 
ryta. Grįžtant apleis Jersey City 
(Exchange PI. Stacijos) 8:35 vale.

(Eastern Standard Time) 

Iietif^hWle0r 
Railroad

ATTENTION!
YOUR DRUGGIST
RKCOM M ENDS

ROYAL PURPLE
PILLS

LADIES!
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DRAUGYJA “MOOSE” LAIKE
SEIMO CHICAGOJE
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Ana sanvaitc Chicago atsibuvo Seimas 1 ra ūgy jos
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KVITU knygele Draugystėms del isz- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sioriaus
susirinkimu.

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

nog sudėtu pinigu ant 
Preke - - - 25c.

••

1 1

TIKRIAUSES KABALAS
• Arba Atidengimas Paalapcziu Atei

tie*. Su pagelba kazlrom. Pagal 
Chaldelszku, Persiszku, Graikiezku, 
Arablazku ir Clgonlazku burtlniku. 
lezguldinejlmas to kabalo yra labai 
lengvas Ir klekvlonam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra Iszdeda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Ctgonka Isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru Ir moterų.

LIETUVISZKAS 
SZOKIU ALBUMAS No. 1 

MUZIKE ARE X NOTOS 
DEL PIANO

(iraugyjos “Loyal 
atsibuvo visokios pa- 

perstatima atradimo miesto 
perstadydami šėlio

Order of Moose” ir isz tos priežasties 
rodos- Szitas paveikslas parodo 
(’hieagos. Indijonai plaukia 
viszkus laikus kada ball uju žmonių tame kraszte visai da 
nebuvo ir kur sziandien stovi (’hieagos miestas.

ant ups

GYVENA DIDELI OJE STATYNEJE

VISOS TRIS KNYGUTES nt 
T1KTAI UŽ . .....

PrislUBkltc mumis 25c. Gausit* 
visas tris knygutes per paczta. 
Pinigus galite siusti stompomls.

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

TURYNIS:
Secita Polka 
Lietuviu Marszas 
Suktinis Polka 
Lastucza Polka 
Tu Mano Mieliausia Polka 
Vamzdelis Polka
Ducaty Polka
Griež Polka
Szvilpis Marszas
Klumpakojis Polka
Marcele Polka
Tade-Espan Valcas 
Noriu Miego Polka 
Helena Polka
Mojavus Vainikas Polka

I
Rasluca Valcas
Mojava Voszna
/kugonelo Polka
Ilgėjimas Tėvynes Marsza* 
Lietuviu Vestuvių Polka 
Lietuviu Galopas 
Pijonkeles Valcas 
Painpilionas Polka 
Nekaltybe Valcas 
Lietuviu Kadrilius

Muziko aiszku budu sutaisyta ir 
lengvai grajyti.

Preke su prisiuntimu tiktai 75c.
W. D. BOCZKAUSKAS-CO.MAHANOY CITY, PA.

Sztai nepaprastas vasarinis 
Donahy, kuris 
Grand Rapid 
tynė,

S, 
kurioje

gyvenimas ponios Diehcrson 
randasi prie (1 rand Sable Lake arti miesto 
Mich. Tasai gyvenimas yra 
ir

o. ponios

Tasai 
alėtu sutilpti 21,000 goreziu 

bareliai turi po 9 pėdas ilgio 
tine—narna padovanojo vaikai isz 
poniai Donahy už paraszima 
lėliai Nuksztukai” L____ .
v ra skaitė.

r*

tai didele sta- 
Kain- 

Taja sta- 
mokslainiu 

“Mažių-

alaus.
ir 12 pėdu pluczio.

pu'blikines
i vaikiszka apisakeliu

kurias kouia visi Amcrikoniszki vaikui

GAL KADA BOS ISZ
JOJO DIDELIS ARTISTAS
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k m Stanely Weiner, žymus skripkininkas isz Baltimore, Md.,

NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS
ARBA ISZGULDYMAS SAPNU

Su 283 Naujais Paveikslais.
160 Puslapiu.

8 coliu ilgio, bl/2 col. ploczioOi■

,<įįį:

7I
*****

t
i

<

NAUJAS DIDELIS
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SAPNOR1US
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Pagerintas ir padaugintas 
iszleidimas. Sudėtas per se
novės ir szos gadynas astro
logus ir isztrauktas isz viso
kiu senraszcziu. Iszguldanti 
kiekviena sapna ir kas atei
tojo stosis. Su priedu plane
tų ir visokiu burtu. :: .

Knyga puikiai druežiai 
apdaryta kietais audeklineis 
apdarais.
W. D. Boczkauskas - Co., 

Mahanoy City, Pa.
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yra tosios nuomones, kad jaigu pradėsi vaika mokyti isz jau
nu menes kokio tai amato, tai suaugės pasiliks dideliu artistu 

Ta bandima daro jisai ant savo sūnelio pu
santrų metu Mikolelio, kuri mokina grajyt ant mažos skrip- 

“paszpylyt.

savo profesijoj.
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kūtes- Jau moka kelis szmotelius t !
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