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ISZ AMERIKOS iARGI r'i vyra-
PAOZIULE DIRBO, VYRAS 

SĖDĖJO NAMIE DAŽIU- 
REDAMAS VAIKUS.

UŽMIGO ANT GELEŽINKE
LIO, NETEKO GALVOS.
Allentown, Pa. — Augusti

nas Sirois, 32 metu, buvusia 
kareivas, gyvenantis ant 250 
W. Alden ui i., Philadelphia, 
pabėgo isz czionaitines ligon- 
butes ir atsigirtos ant Central 
geležinkelio, užmigo ir likos 
užmusztas per truki, kuris jam 
nupjovė galva.

Jojo sena motina melde jojo 
idant parvažiudtu namo ir jiji 
savo sūneli dažiures namie, bet 
aplaike jojo lavona.
GIMĖ PO SMERT MOTINOS 

IN 10 MINUTU.
Kansas City, Kaus. — Nepa

prasta operacije padare dak
tarai czionaitineje ligonbuteje 
ant Mrs. Nellie Easton, kuri 
ketino pagimdyti kūdiki in 
trumpa laika.

Mo’tere ėjo skersai kelia in 
sztora, parsineszti mėsos ant 
piet. Nelaiminga neužtemino 
dideli t roką, kuris motore per- 
musze o sunkus ratai perėjo 
per galva, užmuszdamas jaja 
ant vietos. Motore likos nuvež
ta tuojaus in ligonbute, kur 
daktarai padare ant josios Ce- 
sariszka operacije (perpjauda
mi szona) ir iszgia'lbe'jo gyva 
kūdiki kuris ir sziadien gyve
na.

Tėvas dagirdes apie ndlaime 
savo mot eros, atvažiavo in li
gonbute, bdt nerado gyvos mo
toras tiktai me'iuleli sūneli.

FORDAS DIRBA MIL-
ŽINI8ZKA EROPLANA.

Detroit, Mich. — Vyriaušes 
Fordo inžinierius, W. B- Mayo, 
apreiszke, buk jisai užbaigė 
visus planus ant dirbimo milži- 
niszko eroplano su szesziais 
motorinis kurie turės tukstan- 
czio arkliu pajėgas ir galės su- 
talpyti szimta pasažieriu — vi
sas padirbtas isz metalio.

Naujus eroplanus pradės 
dirbti už dvieju menesiu; bus 
tai tikrai pulmaninis karas 

vigadoms.

Elzbieta

Isz Visu Szaliu
Prezi-

Asbury Park, N. J. — Valte
ris DuBois, 45 metu, vedins 
žmogus, nedirba jau deszimts 
metu. Taigi, deszimts metu ad- 
gąl užsiriszo sau pacziules 
žiurstą ir su drutu “ pa-stanavi- 

apeme valdžia ant 
gaspadorystes, o 

iszvare dirbti in fab
riką. Sutiko ant to motore 
duodavo jam kelis dolerius aut

j imu” 
minos

boba

na
šavo

J >

>

praleidimo, vyras mazgojo to- 
ridlkas, skalbė drapanas ir ta 
viską dirbo ka privalo dirbti 
motore ir dažiurinejo du vai
kus. Ant galo paeziule šukele 
revoliucije ir sustraikavo. Vy
ras perpykęs, iszvare paeziule 
laukan su szluota, nes jam dau
giau nesinorėjo dirbti.

Nuėjo motore pas slidžia su 
skundu, o kada tasai iszklauso 
visko, paszauko 
4 (

in Vai tori:
Ar žinai ka? Tu esi niekiau- 

ses vyras, 
dienai pažinau ir girdėjau. 
Trisdoszimts dienu in koza, o 
kada iszeisi, 
rūpinti vyriszko da?bo o 
hobiszka-”

koki asz lyg sziai 
pažinau

neužmirszk (pasi
ne

DIEVAS JAM 
NEPAGIALBEJO.

Orange, N. J. — Ludvikas 
Pruden, 82 metu (senumo far- 
meris, sziadien silsisi grabe, už 
tai, kad Dievo^ neiszklausc jo
jo maldos ir jafai neprigia’lbejo. 
Senukas buvo dideliu tikeji- 
miszku kvailiu ir tankiai skai
tė bMrtije.

Ana diena norėdamas persi
tikrini, ar Dievas isztikruju 
iszklauso žmdgaus praszyma, 
nuėjo ant Pennsylvanijos ge
ležinkelio, sustojo ant vidurio 
kelio szaukdamas garsiai idant 
Dievas 
truki.

Bc4, ar tai trūkis neiszgirdo 
jdjo paliepimo ar Dievas neisz- 
klause jojo praszymo, trūkis 
užbėgo ant Pruden’o, perpjau
damas ji pusiau.

sulaikytu ekspresini

munszaincs
atsigulė ant gele-

GIRTA MOTINA NORĖJO 
NUŽUDYT KŪDIKI IR..... . . mH SAVE.
Scranton, Pa. “ —

Thomas, 18 metu, atsigulė ant 
geležkelio Delaware & Hudson 
tiksle savžndinstes, bet ant gi- 
lukio ja užtiko žmogus ir nu 
traukenuo sztangu in laika, ka
da trūkis prisiartinojo. Jauna 
motore turėjo ant ranku keliu 
menesiu senumo ‘kūdiki ir bu
vo gerai iszsigerus. Policijai pa 
sake, kad josios vyras ja isz- 
mete laukan isz namo ir isz ru- 
pesezio iszgerus 
ant drąsos,
žinkelio. Motina likos uždaryta 
kalėjimo, o kūdiki patai pino 
Szv. Juozapo prieglaudoje.
DEMPSEY MUSZIS CHICA- 

GE 15ta SEPTEMBERIO.
Chicago. — Dempsey rnuszis 

su Tunney aleinanbi menesi 
15ta Septemberio. Zanda-pisz- 
kinis galėjimas atsibus Sol
diers FieOd prie ežero, už kuri 
Rickardas užmokės $100,000 
raudos.

Manadžeris Rickard tikisi 
kad ant 'tikietu uždirbs'suvir
szum du milijonus doleriu.

PELUKE KURI GAUDE 
MUSES.

Saint .Joseph, Mo. — Peluke, 
kuri maitinasi musėms, likos 
atrasta ant czionaitines gelež- 
kelio stoties Union. Peluke pa
gauna muses,, atsisėda ant už
pakaliniu kojų, suėda savo au
kas. Daugelis pasažieriu mate 
ta nepaprast pelukia isz ko ne 
mažai stebįsi, .įęad visai 
žmonių nebėga.’v '

RADO PACZIULES DANTIS 
VIDURIJE ŽUVIES.

Madison, Wise. — Profeso- 
ris E. J. Rendtorff isz akade
mijos Lake Forest isz Lake Fo
rest, Ill., plauke luotelije su 
paezia ant ežero. Poni profeso
riene pradėjo juoktis, atidarė 

savo burnele, na ir
plumpt netikri dantys isz bur
nos in vandeni. Motore mesz- 
keriavo per visa diena bet dam 
tu nepagavo ir turėjo nebagele 
valgyt duonelia -su pienu per 
visa savaite. Ana diena ponas 
profesoris žuvavo ir pagavo 

Atneszos
namo paeziule pradėjo gamyi 
žuveles ant vakarienes 
džiaugsmu rado dantis vidu
riuosią vienos žuvies.
NESIPRIESZYK PRIESZ 

SAVO PACZIULE BA 
IR TAU BUS TAIP.

Chicaigo. — Stasys Mrazas, 
24 metu, gyvenantis ant 1150 
Cherry uli., parejas namo isz 
darbo, pradėjo visaip iszmeti- 
net savo Katriukai, kad jiji ne
moka iszvirt valgi, pagal jojo 
norą. O kad Katriuka buvo ve
dus tik kelis menesius, ir sun
kiai mokinosi gaspadorystes, 
stengdamosi visom pajėgom 
inltikti savo ponui, supyko ant 
Stasiuko, pagriebė buteli su 
pienu, paleisdama jam in pa- 
kauszi.

Stasiukas guli ligonbuteje su 
apriszta galva, o Katre paku- 
t'avo’ja ezyseziuje. 
dabar prislėgė, kad

PREZIDENTĄS COOLIDGE 
NE NORI BŪTI DAUGIAU 

PREZIDENTU.
Rapid City,S S. D.—

denius nustebino visa Ameri
ka, kada ana:diena apreiszke 
buk jisai daugiau nemano liuli 
prezidentu ir aTsisako būti 
kandidatu ant tojo svarbaus 
dinsto.

Nekurie politikieriai yra to
sios nuomones, kad preziden
tas Coolidge neatsisakys kan
didatūros jaigu ji žmones no
minavo tu. *
GUBERNATORIUS STENG
SIS UŽBAIGTI STRAIKA.
Columbus, Ohio. — Ouberna- 

torius Vic. Doiiahcy, telegra
favo 'del o perti toriu ir unijos 
virszininku idant atvažiuotu 
pas ji ant rodos, kokiu budu 
geriaus'ia butu užbaigt minksz- 
tu augliu kasyklų st raiką kuris 
prasidėjo nuo 1 Apriliaus ir da 
nematyti galo.

Gubernatorius sako kad pa
dėjimas žmonių priverezia. ji 
prie to, nes darbininkai Oha
jui, IIlinojui ir Indijano.j jau 
keneze varga ir nekurie neturi 
k a valgyt.

SKARBAS GEDI
MINO PYLEJE

SKLEPUOSE SURASTA 
SKRYNE SU SENAIS PI

NIGAIS IR POŽEMINE 
URVĄ.

paėjo

nuo

placzei

TURĖJO PINIGU 60 
BANKOSE.

I ,.
Now York, j— Mirusi Mare 

L. Merrill, tvirtai laikėsi seno- 
v isz k o patarimo idantviszko patarimo idant “nelai
kyti visus kiauszinius vienam 
gar helyje. ”
josios-turto, pasirodo buk jiji 
paliko suvirszum 300 tukstan- 
cziu's- doleriu' szeszesdeszimts 
baakose,-nes-huvo tosios nuo
mones, kad jaigu katras ban
kas-su bau krutintu tai tik maža 
dalis pinigu dingtų.

Po apskaitymui

Žinios isz Lietuvos.

su 
.visokioms vigadoms. Gales 
lėkti 125 mylės ant valandos ir 
500 myliu be atnaujinimo gazo
lino ir all i ėjau s.

KAS PER DAUG, TAI 
SZELAUK!

Atlantic City, N. J. — Mrs. 
Ona Buller, nesiprieszino savo 
vyrui kada jisai atveždavo sa
vo sekretorka pana liauna 
Sweitzer i-sz New Yorko ant 
keliu dienu pasilsiu, paliepda
mas savo Onutei gulėti ant 

rindu kaip szunycziui, idant 
jojo sekretorka galėtu miegoti 
lovoje. Bet kada vyras pradėjo 
prausti kojeles savo sekretor
ka i, tai Onai to ‘jau buvo 
mocz ’ ’
tai. Ant galo nusidavė in suda 
jeszkoti pagialbos ir persisky
rimo nuo tokio mielaszirdingo 
vyro, kuris daugiau rūpinasi 
savo sekretorka ne kaip paezia 
ir gavo persiskyrimą nuo jo.
DEL MEILES TĖVO ATĖMĖ 

SAU GYVASTĮ.
Ambler, Pa- — Liudeklama 

paskui mii<ti savo tėvo Ed war- 
do Leach, kuris jai buvo mie- 
liairses ir neatskiriamas drau
gas, Klara Leach, 32 metu, per
pjovė sau gerkle ir ranku 'gys
las, mirdama in trumpa laika 
po tam. Josios brolis pare jas 
isz darbo užtiko sesutes lavona 
maudiny ežioje.

Kaimynai pasakė buk duktė 
pri žiūrine jo sena tęva po 
smert motinos, labai ji mylėjo 
ir niekados ji neapleistlavo. Po 
jojo mireziai labai liūdėjo ir 
nutarė jiji eiti paskui ji. ,

ir

sekretorka

“tu
ir užprotestavojo priesz

NAUJAS LIETUVISZKAS 
BOKSERIS.

Allentown, Pa. — Antanas 
Janikonis, gerai žinomas Lie
tuvis isz Gilbertono, Pa., ’turė
jo imtynes czionais (su Jocy 
Kauffman. Janikonis yra pir
mutinis “heavy weight” bok
seris. Buvo jisai taipgi geriau
siu loszeju futbdleje Gi'lberto- 
ne, bet aphukes lavinimą bok
serio, pamėto futbole ir pradė
jo piszkyt žandus kitiems. Gal 
įn kelis metus atsižymės kaip 
jdjo tadtietis Žukauckas arba 
Sharkey.

— Ukmergės apskrityje ga
le pereitojo menesio atrastas ir 
suimtas su broga slaptas deg
tines bravoras Užsziliu kaime, 
Kurkiu valscz. Be to, suimti su 
visais inrankiais szie degtinda
riai isz Dumblioniu kaimo, 
Szirvjntu valscz.:

tęva

heavy weight

MEKSIKONAI NUŽUDĖ 
ASZTUONIS.

Vera Cruz, Mex. — Kuopa 
Mek'sikoniszku banditu užklu
po ant gazolinines luobeles ant 
upes Papaloiųrtun, kuri plauke 
in Casaina'loapana. Banditai 
nužudo kapitoną, septynis pa
ša ži orius ir sužeido da tiek. 
Apipleszia luotą, nuplaukė to
liau*.

PASILEIDUS MERGINA.
Hazleton, Pa. — Mergina, 

kuri padavė savo vaixla 'kaipo 
Tilly Smolarski, 27 metu, likos 
aresztavota Harvey’s- Lake, 
kuri buvo pasirėdžius vyri sa
kai ir gulėdavo gi i rioje su ke- 
leis vaikinais.. Badai merginos 
tėvai yra mirė. Smolarskiutc 
likos atiduota po daktaraiszka 
priežiūra, o 
ąresztavoti.

vaikinai likos
H‘»h I

........... *-•»« ■ ' ... dk-l Jitiimi. A •

kėlės dideles žuvis.

Dumblioniu kaimo 
Romeika 

Kazys, Pažusis Adomas ir Ja- 
ceviežius Dzidorius.

— Birželio 30 diena trylik-
V

s

Lida. — Laike darbo prie 
griuvėsiu pylios Gedimino, bė
giojau Iii vaikai surado skryne 
su daugeliu visokiu senoviszku 
pinigu ir kitokiu užlieku. Vai
keli nežinodami verte senovisz
ku pinigu, pradėjo juosius par- 
davinet po du zllotu's.

Pallicije daginius apie seno- 
viszka radini, pradėjo surinki- 
net pinligus ir kvosti vaiku kur 
dėjo likusius.
nuo laiku karalių Jono III So
bieskio, Jono Kazimiero, Fryd- 
ryko Wilhclmo VI kaipo ir 
daug auksiniu kryžiokiszku, 
Turkiszku ir kitu.

Storasta Dzialdovicz, paliepė 
darbininkams paliauti darbu1* 
aplink Gedimino pylios lyg to
limesniu tyrinejiimu, nes su
rasta ir 'dau'g kitokiu senovisz
ku užlieku kuriuos patalpino 
in valdžios miizeju-

Darbininkai taipgi surado 
geležines duris po žeme kurios 
veda in kokia tai požemi n i a ur
vą, bet jujii'da neatidaryta, pa
kol nesu važi uos kamisije isz 
Krokuvos ir neatidaris duriu, 
kurios yra užpeczetytos su Ge
dimino peczcczaaisf ;
NORI PADARYT POPIEŽIŲ 

PIUSA X SZVENTUOJU.
Rymas. — Kurije zokono isz 

Mantui, innosza praszyma pas 
popiežių Piitsa XI, melsdami 
jojo idant kanonizuotu mirusi 
popiežių Piusa X, kuris apėmė 
sostą nuo 1903 lyg 1914 mete.

Kurije (valdyba klioszto- 
riaus) inteike popiežiui doku
mentus susidedauezius isz 425 
puslapiu, kuriuose randasi su- 
raszymas 2G liudininku, kurio 
malte ste'buklus, koki atsitiko 
prie kapo popiežiaus Piuso X. 
Bažnytinėje valdžioje yra nuo
mone,

ir su
VO 
isz

Man'dei'kis Jonas,
Anykszcziu vai.,

anksti
Cze-

pas kuriuos pe

— Tele-

Stasiukas
“never no 

mor” kisz uosi in hobiszka biz
ni.
PASIKELELIAI UŽMUSZE 

80 MEKSIKONU.
Nogales, Arizona.

gramai pranesza buk arti Ma« 
žaliavo, Sinaloa, pasikeleliai 
užklupo ant Meksikoniszko 
valdiszko vais'ko užmuszdami 
80 ir sužeidė apie szimta karei
viu.
Jaliske, generolus Cavillo i su

vaiko apie 500 pasikeleliu ku
rie pabegoiikalnus^.’•..(.,; [imti.' .r

tame kilometre nuo Ukmerge 
invvko automobilio Fordo ka. 
ta’strofa. Katastrofos metu žu

33 metu
Užupiu

kaimo, važiavęs tuo automobi
liu, ir automobilio savininkas 
Tamaszauskas Kazvs iisz Uk
mergės, sunkiai sužeistas.

— Liepos 2 diena 
rvta Kruvamoliu kaime
ki'szkes valscziuas gyventojo 
Teklerio ‘kūdroje rastas sken
duolio lavonas. Juo pasirodė 
pil. • Klimaviczius Viktoras. 
Kaip pateko piliecziui Klima- 
vieziui in kūdra, tuo tarpu ne 
žinoma.

— Liepos 10 diena Neryje 
paskendo darbininkas Savell- 
jus Kalionovas isz Szetos vals., 
Grinmarkos kaimo.

— Liepos 11 diena iszdno
ta vizų: Afrikon 5 asmeninius, 
Argentinon G asm., Kanadon 8, 
Brazilijon 21, viso 40 asm.

—- Užlieknės kaime, Vicksz- 
niu vai., Mažeikiu apskr., pas 
piliete Emilija K rizaite, Liu
cija Feinbergaite, Eugenija 
Osczinaite ir Marijona Jonaus- 
kieno,rasta degtinei gaminti 
inran'kiai ir pagamintos degti
nes. Visas radinys konfiskuo
tas, o byla perduota Mokescziu 
dažiurotijui nubausti kaltinin
kes. Tame pat valscziui Gudu 
kaime susektas varant degtine 
pilietis Vaiczius Juozas. Degti
ne ir intaisai jai gaminti

t

Feinbergaite

sū
.t

kad Popiežius Pi ūsas 
XI kaipo ir kardinolu rodą, su
tiks ant tojo užmanymo ir pa
darys Popiežių X szveidu. 
RUSIJAI STOKA ARKLIU.

Maskva. — Sovietu vyriau
sybe sutverė kompanija, kurios 
tikslas bus supirkinėti arklius 
svetur ir iszparduoti juos Rusu 
ukininlkams,
karo metu vis dar reiszkiasi tu 
gyvuliu stoka.

Arkliu kainos Rusijoj 
ruoja nuo $30 iki $118.
200 KINOZIKU UŽMUSZTA 

EKSPLOZIJOJ.
Hankow, Kinai. — Apie du 

szimtai naci'jonailiszku karei
viu 'likos užmuszti kada baisi 
eksplozije amunicijos kilo Wu- 
change. Daugelis sužeista.

Kareiviai neturėdami kur 
sukrauti atvežta amunicije, su
krovė Szv- Juozapo misijoj. Isz 
kokius priežasties eksplozije 
kilo, tai da neisztyrineta.
BAISI NELAIME ANT JA- 

PONISZKO LAIVO.
Tokio, Jaęęnije. — 

cieriu likos užmuszti laike ma
nevru prie Kinskiu Salų, kada 
eksplodavojo bomba ant ka- 
riszko laivo Tokiva, kuris ta
me lai'ke sodino povandenines 
bombas. Ugnis kuri kilo po 
eksplozijai likos užgesinta pei

svv- 
94

Dvide- 
szimts kareiviu ir‘keliolika ofi-

laivorius isz artimu laivu.
Apie keturiasdeszimts laivo- 

riu likos maž-daugiau sužeist* . . i • r I
— nekuria M’1

i!
įpU^KART BANVAITINIS LAlkltASZTlS “SAULE”Ffi j

v

*

laZElNA ĘTARNINKĄ jr EEWLCZ1A,

. ffcegWMrata Kaaztuoja: Amerika ant vlao meto' fl.OA ; 
luppojo te Uetuvpje |4.00 ant itea

HtaKM Ir Pinigai Visad, siuskit, tilt knl idd MlMO *
W. D. BOOZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY AND STS.,
>«»«»«

W. ». BOCKKOWHKI, Pr»«. A ■(
V. W. BOCIKOWRKI, I41t«r

PASIUTĖLIO
DARBAS

SUBADĖ
PEILIU

SAVO

RANKAS, O PAT 
PASIKORĖ.

PACZIA 
NUPJOVĖ 

S

Koinicai, Lenkije. 
padorius Novackas, g; 
savo moteria nuolatinėje pek
loje ir dideliam nesutikime, 
ant galo viskas pasibaigė bai
siu budu.

Novackas taip 
moteres, kad pagriebęs 
mėsini peili, 
ant grindų ir baisei subado ja 
ant viso kūno. Po tam darbu;

ir nukapojo

— G ap
gyveno su

i nsiut o a nr 
i 1 ga 

permeti' moteria

atsinesze kirvi 
abi rankas nelaimingai mote
riai kuri gulėjo baloje 
kraujo.

Pasiutėlis po tam nubėgo in 
tvarta ir pasikorė su pagelba 
skepetaites. Kada kaimynai 
atrado ji, tai buvo klupszezias. 
Porele paliko keturis mažus 
vaikus. Motore jam nuolatos 
užmetinėjo neteisingysta ir ne 
karta isz to kildavo baisus bar- 
nei prakei'kimai viens kito ir 
muszei.
PERPLAUKS MARES 12 

PĖDINTAM LAIVELIJE.
London. — Du A ūgli kai E. 

Tierney ir Dick Hayman, pri
des pavojinga kelione per At
lant i ko mares 8 diena Augusto, 
laivclije, kuris yra panaszus in 
submarina, 
ilgio ir 5 gilio. Kelione užims 
kokia ‘keturosdeszimts dienu.
RADO ŽMOGŲ IR JOJO VAI

KUS SU UODEGOMS. 
MERGAITES IR SU 

UODEGOMS.
Sydney, Australije. — Ne 

mažai nusistebėjo visi dakta- 
visos

MARES

I

J

savo

turintis 12 pėdu

ra i ant žinios suradimo 
szeimynos, isz kuriu visi turėjo 
gana ilgas uodegas, o tėvas tu
ri tokia ilga kad ja gali susuki 
kaip szuo.

Tėvas, sunps 1G metu, kaipo 
dvi dukreles po 3 ir G metus, 
turi uodegas. Tėvukai vaiku, 
buvo kaip ir visi žmonys — be 
uodega.

Yra tai sugryžinias senovisz- 
kos gentkartes kaip daktarai 
nutarė. Juju senoviszka gent- 
karte (o gal tai buvo beždžio
nes) turėjo uodegas, kurios da
bar iszaugo 'ant paskutines 
gentkartes po keliu tukstan- 
cziu metu.

Visa szeimvna likos atvežta 
isz tankios pust ynos in czionais 
idant žinunai ir daktarai tuVe- 
tu proga daryti tolimesnius ty
rinėjimus ant tosios uodegine;- 
szeimynos.
SURADO PUIKIA

KRISZTOLINIA URVĄ.
Rymas. — Studentu drauga

vę, kurios tikslas yra jeszkoji- 
inas senu gruvesiu ir kitokiu 
senoviszku užlieku vaikszczio- 
idami po 'kalnus aplinkinėje 
Rymo, užtiko puikia krisztoli- 
nia urvą, pauaszia in Amerikos 
uit a Virginijoj, bet kuri yra 
daug didesne ir puikesne.

Urvoje randasi puikus krisz- 
tolai, o nekuriu perstato kate
dras, szventuosius ir kitus pa
vidalus. Vienoje urvoje randa
si ilgi krisztolai, ir jaigu juos 
pradeda muszti su geležiu, tai 
iszduoda baisa kaip puikiausi 
vargonai- Kitoj urvoje randasi 
visokį krisztolinei paukszcziai, 
žvėrys ir žmonys kuriuos tu'ks-
tanezei metu sudaro laszai su
akmenėjusio vandens.

Žmonys isz visu szaliu atva
žiuoja regeti t uju-stebėtinu re
giniu isz kuriu negali atsigė
rėti. ' ’• ?‘urėti.

I
MAHANOY OITY, PA.

fe 39 METAS
■ ■ * -------- --—I

NEPAPRASTAS 
SKUNDAS ii

SKUNDŽE PACZIA ANT 
$12.30, KURI NUO JOJO 

PABĖGO.

Krasnodar, Bosijo 
kibi Melni'kov,

ta pati
kuri nuo jo pabėgt*, 

skunda

— Mi- 
apsi paezia ves 

su mergina isz to paties kaimo, 
neteko savo pacziules 
vakaru,
Dabar Mikita užvedė 
prieszais mergina ir josios tė
vus idant jam sugražintu viską 
ka buvo iszdaves ant Veselkos, 
paduodamas sdkanezia rokui-.• 
da: 1. Mano pati ir josios 
vai turi man sugražyt
kasztus kokius panesziau isz- 
keldamas veseile, tai yra už r< - 
gistracije (laisnus) szliubo 55 

Už dvi bonkas vyno 
neatidarytas) $2.50.

te- 
visus

centus, 
(da 
žiedus $1,25. Už vodka kuria 
iszgeriau isz gailesczio ir nusi
raminimo $2.25. Už maistu ku
ri pirkau, bet nesuvalgyta $2. 
Už pražudima mano laiko 
laukdamas sugryžimo mano 
paezios $3,75 (po $1,25 už kož- 
na diena).

Sudas pripažino jam 
žinima kasztu, bet 
nuotaka ir jos tėvui sugražino 
ar ne.

mano 
sugryžimo

Už

sugra-
ar

O 

nežino

RUSISZKI VAIKAI TIKRI 
BANDITAI.

Kijevas. — Soviatine valdže 
negali duoti sau rodą su jau
nais banditais, kuinu priviso 
daug ne tik polisu miestą bot 
ir aplinkines. Tieje jauni ban
ditai vadinasi “Torbokvatai ”.

turgaus apsiaubineja 
, ir kada 

nekurie atkreipineja atyda ki
tur, tai kiti draugai apipleszi- 
neje vežimus ir kiszenius nuo 
visko ka tik suranda. Valdz<‘ 
nežino ka darvti su 
banditais.

Laike 
kaimuoeziu vežimus

jaunais

Paskutines Žinutes.
U Boston, Mass. — Guber

natorius Fuller atsisakė per
mainyt mirties bausme 2 .1 ta
lijom!, Sacco, Vanzetti kurie 
nužudė keli metai atgal kaste
riu už ka turės mirti ant oh'k- 
trikines kėdės 10 diena Augus
to.

U Philadelphia. — Ugnis 
kilo sztore ant 238 Chesnut uli- 
czios kuri padare bledes 

sa bloką,
sužeisti.

$150,000 ir kerszino vi 
Du ugniagesiai likos

am

H Wilkes-Barre, Pa. —Wil
kes-Barre Silk, Co., sustojo 
dirbti 200 darbininku kad kom- 
panije pareikalavo nuo ju dau
giau darbo už ta paezia mokes
ti.

11 Lizbonas, Portugal i jo. 
Policijų po trumpam musziui, 
aresztavojo keturis anarkistus 
'kurie turėjo gurbą su 31 bom
boms.

U Pottsville, Pa. — Keli 
tukstaneziai galonu alaus likos 
iszlieta isz Rettig Bravoro per 
prohibieijos agentus, 
taipgi iszliejo daug
alaus paimtu nuo vežimu.

kurie 
baczku

— VincasMinersville, Pa.
Maleskis, 50 metu gyvenantis 
New Minersvile, mirė nuo šl 
iaužimo sprando pilkiams nuo 
trepu. Lavonas likos nusiustas 
in Bafkerstown — Pittsburga, 
kur gyvena velionio imti ir 
penki vaikai.

— Pomstva Gibavicziai ana 
diena lankėsi pas p. Mala- 
szauckus Shbnadofije.‘
diena lankėsi pas p
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“Jaigu buezia žinojus kad ji
sai mane taip myli, tai nieka
dos nebuezia ji ji apleidus,” — 
verkdama kalbėjo tuosius žo
džius Franciszka Vondriene 
isz Filadelfijos, kuri stovėjo 
prie grabo ir nuliūdus žiurėjo 
in lavonu savo 45 metu vyro, 
kuris atome sau gyvasti per 
nusiszovima.

“Jaigu buezia žinojus,” — 
kas do tragiszki žodžiai sziam 
gyvenime! O kiek tai kartu 
mes tuos žįslžius isztarem, ka
da jau buna per volai, 
laikas nesugryžta. Per
susiprantani musu gailesti.

Taip, 
volai

Valgyk daug,“Valgyk daug, gyvensi il
gai, jaigu maistas yra geras ir 
tinkamas.“ ’I’ 
taras II. C. Sherman 
lumbia universiteto ant susi
rinkimo Amerikoniszkos Ke- 
miszkos Draugu ves. — Bet 
kiek yra žmonių ka tojo pata
rimo nepildo, mxs 
turi ka valgvt !

l'aip pasakė dak- 
isz Co-

daugelis ne

Neužilgio bus galima sutrum- 
pyt keliom1 in Europa ant de- 

dvieju 
jaigu užmanymas bus

užtvirtintas

szimts 
dienu, 
priimtas ir
Suv. Valst. paczto valdžia.

Dabar manoma paleisti
planus nuo dideliu pasažieri-

laivu kada tieji

valandų arba

per

ero-

niu laivu Kada tieji randasi 
puskelioneje per mares, idant 
pacztas galėtu greicziau būti 
nugabentas o ir pasažieriai,o ir 
jaigu sau kas geistu greicziau 
atlikt i ke'lidlie.

Sziadion groieziausias pasa- 
žierinis laivas perplaukė per 
mares in daugiau kaip pelikes 
dienas-

Jaigu bandymai butu pasek
mingi, tai ai/t kožno laivo ras
tųsi keli dideli eroplanai, kurie 
lekiu isz laivo kokos dvi die

no kaip laivasnas greicziau 
atplauktu in Europa.

Valdže Visuomoniszkos Glo
bos, Paryžiuje, insteige sziomis 
dienomis mi'lžiniszka maszina, 
kuri yra podraug mebiyczia 
grūdu, iszczystina, sumala, isz- 
kepa duona ir -per kita gala 
iszpuola pabaigti kepa lėliai 
duonos. Maszina susideda isz 
daugelio visokiu daliu. Duona 
iszmesta isz pecziaus yra neju
dinama per lumkas, tik
iszeina, buna invyniota in po- 
piera, suskaityta ir indeta in 
dėžės. Toji

pati

maszina pakepa 
apie 2(H) ’tuksi a aržius kepalė
liu duonos per diena. Suczedi- 
na darbu ant 70 procento ir yra 
pigesne ne kaip darbininkai. 
Antra tokia maszina patalpino 
mieste Pas d e Calais.

Akyvas ir nepaprastas laižy- 
bas laimėjo smarkus reporteris 
tūlo Londoniszko laikraszczio.

Laike savo paskutines kelio
nes po Europa, sustojo Londo
ne Amerikoniszkas milijonie- 
ris John Pierpont Morgan isz 
New York o, aplaiky<lamas gro- 
mata nuo tojo reporterio, ku
rioje meldžia Morgan’o ar ne
galėtu su juom pasikalbėt per 
dvi minutas.

Turtingas Amerikonas ma
nydamas kad mlbaidvs neken- 
cziarao reporterio, atsake, kad 
už kožna minuta laiko kuri pa- 
szveneze kam, kasztuoja 250 
doleriu, nęs jojo laikas yra 
brangus ir tiek yra verta kož- 
na jojo minuta.

“Sutinku ant t uju iszlygu, 
atsake feporteris.

.Ant rytojaus, Morganas, ku- 
yis baisiai nekenezia visokiu

9
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ILGIAUSIA ISZBUVO ORE.
I

■ilgiausia lakstė orelio paliovos 
su eroplanu per 136 valandas.

Sztai Eddie Stinson, kuris

laikraszeziu reporterius kaip 
velniu, ant tikrųjų įprieme pas 
save taji reporteri.

“Ka nuo manes reikalauji?” 
užklausė piktai Morganas.

“Nieko daugiau, kaip užmo
kėti tamstai už tais dvi miliu
tas laiko, kokias man paszven- 
tei. Skaitant už minuta po 250 
doleriu, 
doleriu. Sztai pinigai.

Na ir daugiau ?” 
Daugiau?... Nieko!
Tai kodėl norėjai su manim 

kalbėtis ir sutikai užmokėt ?” 
“Matai tamista, asz susilai- 

žinau su savo draugais ant 2,- 
500 doleriu, kad man pasiseks 
su tavim pasimatyt* 'Pau užmo
kėjau 500 doleriu o asz paipe’l- 
nijau $2,000. Matai ponas Mor- 
gi

4 4

4 4

4 4 r

report orius

priguli tomistai 
y y

y y

7 > >

500

anai, kad mano minutos bran
gesnes už tavo, ba man užmo
kėjo po $750 doleriu.

orga- 
(Ibservatore Romano”, 

Kataliku bažnv- 
nusistatyma, 

Sharkey n 
griežtai 

kaipo atgi- 
ir barbariz- 

vnlgariszkiausioj

r>Oficialiais \’ati'kano 
nas “ 
reiszkia utis 
ežios virszuniu
raszyflainas apie 
I )en i j >s<?y kum sz tynęs 
pasmerkia boksą, 
minia pagonizmo 
mo vuigariszkiausioj nuož
miausioj formoj.'Labiausia Va
tikano laikrasztis piktinasi,’ 
kad ir turtuoliai remia bokso 
sportą.

Milano kardinolas Tosi

y

pa
siuntė ganytojiszka laiszka sa 

vyskupijoms I bombardoj, 
kuriame jis insako praneszti 
visiems 'kunigams, kad jie 
silankytu iii maudyklas i 
ežius), teatrus ir kino, kruta- 
niuju pa veikslu teatrus, nes tie 
dalykai esą nepadorus, kadan
gi rodo pusnuoges merginas.

Regimsburgo vyskupas isz- 
leido aplin'kraszti savo diecezi
jos kunigams ir visiems parū
pi jonams, uždraudžianti mer
ginoms užsiimti atletika. Mo
toru atletika esanti netik nepa
dori, bet staeziai 
t(slel turinti būti 
Del vvru 
kalinga, 
nereikalinga;

vo

no-
(by-

nuodėmė ir 
uždrausta.

gimnastika esanti rei- 
bet del merginu — 

esą joms reikia
tik tyro oro ir biskuczio lengvo 
mankszt inimos.

Visa Bavarijos kunigija ko
voja priesz morginui atletika ir 
veda priesz ja smarkia kampa
nija.

Kunigija
protestuoja priesz 
szoimynines maudyklos Ingol
stadt mieste. Vyskupai ir kuni
gai tvirtina, kad ta maudykla 
naudosis patviike vasaros sve- 
cziai.

taipjau smarkiai
at idarvma

PARSIDUODA PUIKI 
FARMA.

.Gera, puiki farina 75 akioriu 
žemes,
aingu medžiu. Labai tinkama 
vieta del Lietuvio nes arti, kai
mynui gyvena ir ne nuobodi 
vieta. Geri budinkai, locna 
elektriką, telefonas, vanduo 
stabo j* Lygus kolei, arti goru 
marketu. mile in žiemius 
nuo Orwigsburg, Pa. Upeliai 
bėga per farma. Gera proga in
gyti farma ant kurios galima 
padaryti gera pinigą. Kreipki
tės ant adreso arba atvažiuoki
te pamatyti.

Juozas Balsis
R.F.D. No. 1 Orwigsburg, Pa.

visa užsėta, 2,000 vai-

(t.f.

Uja lljicz, giliai susimastęs 
ilgai nepastebėjo Zakaro. Za
karas stovėjo priesz ji ‘tylėda
mas. Ant galo jis sukosėjo.

— Ko tau?— pa klausė II- 
ja lljicz.

— .Juk tamsta szaukei?
— Szaukiau? Delko-gi bu

eziau sznu.kes — neatmenu! — 
atsake jis besiraszydamas. —- 
Kol kas eik sau, o asz prisimin
siu.

Zakaras iszejo, gi Uja Iljicfr 
nesikėlė galvodamas apie taji 
prakeikta laisz’ka.

Praėjo ketvirtis valandos.
— Na, gana miegoti! — ta

re jis: reikia, ant galo keltis... 
Tacziau imsiu isznaujo pei- 
skaitysiu seniūno laiszka o 
paskui tai ir kelsiuos. Zakarai!

Pasigirdo bardesys ir nepa
tenkintas murmėjimas. Zaka
ras i nėjo, bet Oblomovas isz 
naujo buvo giliai susimastęs. 
Zakaras pastovėjo pora mimi
ežiu, neprielankiai isz 
sznaimodamas in savo 
kiek pastovėjęs buvo beeinąs 
in duris.

— Kur-gi tu? 
paklausė Oblomovas.

— Tamsta nieko 
tai ko ežia bcroikalo stovėsiu' 
— užkimusiu balsu atsa’ke Za
karas, kadangi kitokio

anot jo paties, jis 
su 

szunimis, kaip dar važinėdavo 
su senuoju ponu ir ji neva už
piltos stiprus vejas.

Jis pusiau pasisukęs stovėjo 
viduaslyj ir kreivai žvalges m 
Oblomova.

— O kas tau argi kojos nu
tirpo, (kad nebegali pastove! ? 
Matai, asz susirupines — tai ir 
palauk! Noprimicgojai )dar! 
Surask laiszka, kur asz vakar

Kur tu ji

iinsiu 
seniūno

szalies
poną •,

— staigiai

nesakai

balso
neturėjo;
balso nustojęs medžioklėje

nuo seniūno gavau, 
dejai ?

Koki laiszka ? Ncnnncziau 
jokio laiszko — tarė Zakaras.

Tu-gi isz laiszkininko ji 
priemiai: dar toki nuvalkiota, 
neszvaru. .

— Kur tamsta ji dejai, ka 
asz galiu žinot! — kalbėjo Za 

trtrp 
uloju-

karas, beeziupinedamas 
popioru ir kitu daiktu 
siu ant stalo.

— Tu visuomet nieko neži
nai. Pintinėje pažiūrėk! O gal 
užsimėto už kuszetes? Sztai ku- 
szotes abrama ikisziol nepa
taisyta; kas tau butu paszaukt: 
stalių ir pataisyti! Juk tu ir 
sulaužei. Nieko nepasirūpini!

— Asz nelaužiau — atsake
— pati sulūžo: negu 

turi gi kada

<r

neinate

n

reikalo

nėra

Za k a ras 
amžius ji bus; 
nors sulūžti.

Uja U ji e z 
prirodinet prieszingai.

— Na, radai ar ka ? — tik
tai paklausė.

— Sztai kokie tai laiszkai.
— Ne tie.
— Tai daugiau 

kalbėjo Zakaras.
— Gerai, eik sau!— nekan

triai tarė Uja lljicz, — atsikė
lęs pats susirasiu.

Zakaras iszejo ir tik ka užsi
rėmė rankomis, kad užszokus 
ant mūrelio, kaip Ve! pasigirdo 
skubus szauksmas.

— Zakarai, Zakarai!
— O tu Vieszpatie! — mur

mėjo Zakaras eidamas kabine
tan. — Kokia kankine? Kad 
nors mirtis greicziau!

— Ko tamstai — tarė jis, 
prilaikydamas viena ranka du
ris ir žiūrėdamas in Oblomova 
ženklan nepalankumo, vos vos 
pasisukęs szonu, kad ponui te
simatė tik milžiniszka Zakaro 
bokenbarda, isz kurios, rodos, 
taip ir purptels du trys pauksz- 
cziai.

— Nosine greicziau! Pats 
galėtum susiprast: noinatai!— 
riežtai pastebėjo Uja lljicz.

Del minėto pono pHsakymo 
bei priokaiszto Zakaras, nepa
rodo jo nepasitenkinimo ir nuo
stabos, rasdamas tatai isz vie
nos ir kitos puses visai papras
tu dalyku.

O kas ja žino, Jįįįr nosi
ne! — murmėjo jis apeidamas 

ambari ir apeziupi-

'' .1 l P

O kas ja žino, kur

aplink ipo k «

^HAŲLK
d i l1 H I- I I'

nedarnas kiekviena kodo, nors
ir taip buvo galima matyt, kad plyszi pas jas neinlysi. 
ant ju nieki) nėra. *1 I O pats, rados,

— Vią, metėt! — pastebėjo
jis, matydamas duris Svetai
nėn, kad pažvelgus, nr ten kar- koreziu saszlavas 
tais

I

m, kad p; 
is’nebtuu, 
— ’ Kurt , W '"—S ežia jeszkok!

I vienoj blakes nesu#j,ir iin

I O pats,
Koks ir miegas be blakes
— Tu szluok, iszvaly k

— ir nebus
I nieko, uioke — Oblomovas.

I j J * t j. t. 1 • 4 « . « • k. I <

ir
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mano i 
f” 
i’sz

Iszvalysi— ( . T U1J O»,
Nuo užvakar dienos nesu ten sisziulcszlins —

f , j

buvęs. Greicziau gi! — kalbėjo 
Uja lljicz.

— Kur nosine Nėra nosį- 
nes! — kalbėjo/ Inkaras isz- 
skesdamns rapkas ir dairyda- 
mosis po visas kertes. — Gi 
sztai ji — staigu piktai jis si - 
krmikszte: — po tamsta! sztai 
galas iszlihcles. Pats apgulės o 
klausi nosines!

Tr nelaukdamas
Zakaras buvo boiszeinas, Oblo- 
movm pasidarė biskeli nesma
gu del savo iszsiszokimo. * Jis 
urnai rado priežastį Zakara ap
kaltinti.

— Koki

4 I

’» I AL.'
~ kalbėjo/Zakaras isz-

atsa'k vmo

darau, 
ras: —

pas tave szvara; 
dulkiu, purvo pilna visur. Ne 
duok Dieve! Sztai, va pažiūrėk 
in kertes-gi — nieko nedarai!

— Jeigu jau asz nieko ne 
—tarė užsigavęs Zaka- 
stengiuos, sveikatos ne

sigailiu! Ir dulkes szluostau ir 
szluoju kone kasdien.

Jis parode in viduasli ir iii 
stula ant kurio Oblomovas pie
taudavo.

Sztai, sztai — kalbėjo 
jis: — viskas paszluota, iszva 
lyta, tartum vestuvėms... Ko-gi 
dar!

— O ežia kas? — pertrauke 
Uja lljicz, rodydamas in sie
nas, in lubas. — O tai? () tai’

Jis parode in numesta isz vai 
raukszluost i 
i ant stalo 

duonos rieke, lekszte.
__ T

tarė nuolaidžiai Zakaras, 
damas lekszte.

— Tiktai ta! O dulkes ant 
vortinkliai.’... Kalbėjo 

Oblomovas rodydamas in šie- 
nas.

kary kszczios
• ■

ir in užmirszta y

ir
su

Pa galiu sutvarkyti — 
im-

šienu o

— Ta priosz Velykas 
tvarkvsiu: tuomet

Į

-ia-

ryto vėl pri
kalbėjo Za lai

ras.
— Nepris i szi 11 k szl i ns

pertrauko Oblomovas: — netu
ri būti.

Prisisziukszlins ■
— tvirtino tarnas.
Jei prisisziukszlins, tni

asz
žinau

vėl szluok.
Kaip tai ? Kasdien per- 

kraustyne’k vi'sas kortos? — 
du klausi' Zakaras- — Koksai 
butu gyvenimas? Goriau Die
vas mirti atsiust!

Kodel-gi pas kitus szva-
— priki'szo Oblomovas, — 

pažiūrėk prioszais pas fortopi- 
onu meisteri: miela žiūrėt, 
viso viena merga...

O kur Vokiecziai sziuk- 
szliu ims, — staiga atsi'kirto 
Zakaras. — Tamsta pažiūrėk, 
kaip jie gyvena! Visa szeima 
isztisa savaite viena kaulu 
graužia. Szvarkas nuo levo pa
ežiu ant sunaus pereina ir at
bulai. Žmonos ir dukterų suk
neles 
savim 
Isz kur pas juos 
Pas juos lietai)), 'kaip pa's mus, 
kar spintoje gulėtu visa krūva 
suvalkiotu drabužiu, arba per 
žiema, prisirinktu pilna kerte 
duonos pintu... Pas juos ir plu
ta veltui iH'simeto: pridžiovina 
sausainiu i r su alueziu sugeria.

Zakaras dargi 
spiove 
szy kszt a us gy venimo.

— Bėreikalo daug

rut

j

t rumputek 
rieczia,

su • 
ikonas va

lau, vortinklius nubraukiu...
—> (> knygas, paveikslus nli-. 

d niky t ?...
— Knygas paveikslus 

priesz Kalėdas: tuomet su 
Anisja visas spintas pertvarky 
sime. O dabar, kada imsi tvar
kyt ! Tamsia vis namie sėdi.

— Asz kartais, tea t ra n nu
einu, in sveczius, tuomet.

— Koks darbas nakti!
Oblomovas

ir
Kalėdas:

susierzinės pa
žiurėjo in Įauga ir taip pat at

rodęs, mastp:
4 4

nis Oblomovas nei asz pats,

si d u so. Ponas,
Na brolau, tu iszrodai did(»s- 

” o 
Zakaras ar tik nemano: “Me
luoji! Tu tik mokytas gudry
bes 'kalbėti ir kitokius niekus, 
bet del dulkiu ir vortinkliu tau 
no galvoj!”

— Ar tu supranti,
Uja lljicz, — kad nuo dulkiu 
privista kandžiu? Asz kai ka
da dargi blake maeziau ant sie
nos.

— tarė

— Pas mane ir blusu vra! • h

— rainiai atsiliepe Zakaras.
— Argi tai gerai? Juk tai 

bjauru! — patemijo Oblomo
vas.

Zakaras visu veidu nusijuo
kė, taip kad juokas pagavo an
takius ir bakenbardus , kurio 
dėlto iszsiplete in szalis ir vi
sas veidas iki kaktai 
paraudo. •

— Kuo asz kaltas, kad 
blusu pasaulyje yra? — tarė jis 
su naivia nuostaba. — Argi

aiszkiai

asz 'kaltas

naivia nuostaba.
asz jas iszradau?

— Tai nuo nęszvarumo, — 
pertrauke Oblomovas. — Kh 
tu ežia niekus kalbi!

— Ir neszvaruma 
iszradau.

— Pas tave ten ir 
girdžiu, naktimis laksto.

—- Ir peles ne asz iszradau. 
Tu sutvėrimu, kaip poliu, ka- 
ožiu ir blusų visur į?ilna.

nėra

ne

— Kaipgi pas kitus

y

asz

peles,

nei kandžiu nei blirsu?
Zakaro veidas reiszko hepa*

sitikejinjo, hr tikriau sakant,

tad szia proga malonėkit 
skaitąs patikrint: reikia pini
gai sumoket.

— Kokius sąskaitas? Kokie to buvo girdėt 
pinigai? — nustebc's paklausu skundimui: 
l1ja lljicz.

— Nuo mėsininko, nuo dar
žovių pardavėjo, nuo skalbėjo, 
kopėjo: visi pinigu praszo.

— Tiktai del'pinigu ir ri> 
pesniai!-^ murmėjo U ja lljicr..
— Tu kėdei po viena sąskaitų 
nepatieki, o staiga visas!

— Tamsta vis mane vary 
davai: ryto, ryto...

— Taigi ir dabar, — ar ne 
galima lig rytdienai!

— Ne! Labai jau ink i rojo: 
daugiau skolon nebeduoda. 
Sziandien pirmoji menesio die 
na.

peseziu spaudžiiųną^ ir gulėjo 
besivartydamaSLnud vieno szc-besivartydamasviiud vieno 
no ant kito. Tik karts nuo kar- 

<arsus nu.si- 
—O Dieve mano:

Slegia gyvenimas, visur perse
kioja.

I

i

i

■In

skolon

sielvartaudama— Och! sielvartaudamas 
tare Oblomovas: — naujas rū
pestis! Na ko stovi! Padek ant 

, nu- 
° siprausiu ir peržiuresiu, — tu

re Uja Oljicz. — Gi praustis 
vra ?

stalo. Asz tuo,jaus kelsiuos

Yra, yra — tarė Zaka-
ras.

stovcda-

tamstai

kojas po!>S

tartum žas\
sziukszles ?

pro 
kalbėdamasy

dant is
del Io

bėk!

Kita 's v k ir

nekal- 
-pastdbojo Uja lljicz: — 

tu geriau emes sutvarkyk.
sutvarkv-

cziau, bet tamsta pats neleidi 
— tarė Zakaras.

— Vėl savo! Mat 
kliu vu. v

— Žinoma tamsta; vis na
mie sėdit: kaip prie tamstos 
imsi-tvarkyt ? Iszeiki visai .die
nai ir bus sutvarkyta.

— Sztai dar’ka sumanė, — 
iszeit! Geriau tu eik sau.

— fsztikro! — neatsileido 
Zakaras. — Nors ir sziandien 
iszeitum muduysu Anisja ir su
tvarkytume viską. Ir tai nein- 

reiketu dar 
viską isz-

veiksi me dviese; 
pora bobų pain'd 
plaut.

5

Kiek ežia baldos: — bo- 
bn! Gali sau eiti, kalbėjo Uja 
Ujiez.

Dabar jis nesidžiaugė su Za
karu pradėjęs tokia kalba. Jis 
vis painirszdavo,

— Na dabar...
Jis buvo bepadedąs 
nia's keltis isz lovos.

— Asz užinirszau
pastakyt, — pradėjo Zakara 
— pirma, kol dar tamsta ilsė
jas, namu valdytojas kiemsar
gi buvo atsiuntęs,

iszsikraust vt...
esąs reikalingas.

Kas ežia tokio! Jei rei
kalinga, suprantama, iszsl 
kraustysime.

t urim
sa ko bid i na i 

buta>

suprantama,
Ka tu ežia mau 

inkiri ? Tu jau treczia syki man 
tatai kartoji.

— Man i n kire jo irgi.
kad iszsikraus-— Sakyk, 

tvsim.
— Jie sako , girdi jus žada

te jau visas menuo iszsikraus
tyt, liet vis nesi judinai, mes 
girdi, policijai pranoszim.

— Tegu prancūzai •— tarė 
pasiryžęs Oblamovas, — mes ir

vis asz patys iszsi k raustysime, kuomet 
biis'szilcziau, už kokiu trijų sa 
vaieziu.

— Kur už trijų savaieziu' 
Namu valdytojas sako, kad už 
dvieju savaieziu darbininkai 
turėsią viską griaut... “Kraus
tyk it e s, g 

J !
E-e-e! labai greitai! Ma

tai dar ko, ar ne tuojau insaky- 
sit? O tu nedrysk ir užsimini 
apie butą. Asz jau tau syki už
draudžiau; o (u vėl. Žiūrėk!

— Ka man daryti ? — atsi
liepė Zakaras.

——• Ka daryt i ? — mat jis 
kuom iszsisukineja! — atsa’ke 
Uja lljicz. — Jis manės klau
sia ! Man koks dalykas ? Tu ma
nos neerzink, ten kaip nors pa-

girdi, ryto arba no
ryt...

kad vos pa
liesi szi keblu reikalą tai ir ne sirupink, tik tiek, kad nereik- 
apsiginsi rupesniu!

Oblomovas kartais ir norėtu, 
kad butu szvaru, bet jis pagel- 
dantų, kad tas viskas pasida
rytu taip uejuezioinis, savaime, 
o Zakaras, kaip tik isz jo pa- 
reikalaudQvo iszplauti grindis, 
kambnri iszdulkinti — pradė
davo derybas 
ju, imdavo prirodineti 
vengiamuma dideles 
namuose, gerai žinodamas, kad 
viena mintis apie tai i n va ry
davo ponui baimes.

Zakaras iszejo, gi Oblomova 
užgulė invairios mintv 
lėtos minueziu 
pusvalandi.

— Kas-gi tai? — beveik su 
pasibaisėjimu tarė Uja lljicz:
— Greit vienuolika, o asz dar 
neatsikoles? Zakarai, Zakarai!

— Ak tu Dieve mano! Nu:
— pasigirdo prieszkambaryj ir 
paskui žinomas szuolis.

— Nusipraust paruoszta?
— paklausė Obdlomovas.

— Senai paruoszta 
sake Zakaras: — kodėl tamsta 
nesikeli ?

— Ko tu nesakai, kad gata
va? Asz bueziau ir senai atsi
kėlęs. Eik-gi, asz einu tuojau, 
paskui tavęs. Man reikalinga 
padirboti/H'sz sesių fašzyt

■rv .1 • • • ' V ■ «

Jis, tokiu atve- 
neisz- 

baldos

s Už ke- 
i'szmnsze dar

at-

Negali pasi-tu kraustytis, 
stengti del pono!

Bet kaipgi, ponuli, — Uja II- 
jiez, asz pasistengsiu! 
minksztu balsu pradėjo Zaka
ras: Namai ne mano, kaip sve
timo narnu nesi k raustysi jeigr 
tave varo! Kad butu mano na
mas, tuomet didžiausiu malo
numu... v

— Ar jie butu galima kaip 
nors perkalbėti, “
nai gyvenam, laiku nuoma mo
kam...”

girdi mes se-

Sakiau — tarė Zakaras. 
Tai ka-gi jie? 
Ka? Jie visJie vis sako: 

krau'stykites girdi, mums rri- 
J ie no e

4 4

kalinga butas taisyti.” 
ri isz ^fėthn'o, daktaro buto ir 
isz szio — viena dideli but* 
padaryti iki szeimininko su- 
nauft vestuvių.

— O Tu Dieve mano! — su
ki jaudinęs tare Oblomovas: — 
gi yra. Atsiranda gi tokiu asi
lu kurie veda.

Jis atsigulė auksztieninkas.
— Tamsta Imtum paraszes 

szeimininkui, — tarė Zakaras, 
tuomet gal but jis tamstos ir 
nelietos, bet pirmiau prisakęs 
gretimąjį butą remontuoti.

■t Zakaras iszejo, 
vėl užsimąstė.

Tik jis nežinojo apieka gal
voti: ar apie prisiustaji seniū
no laiszka ar apie persikrausty 
ma in nauja butu ar imtis san- 
skaitu. Jis klupo gyvenimo rn- 
i *’

Oblomovas

ramaus insiltikinimo, kad pa- minueziu
* ta . * * I

nasziai neei^i.*
— Pas nrtane visko daug — 

.tvirtino jis atkakliai: 1 ’ ”— kiek

ir už keliu
. , I •

Zakaras iszėjo ♦ • ,

priraszyta, gerokai šutėpta są
siuvini ir lakszta popiečio.

” 1

sugryžo, ; neszinas

w
Kadangi tamsta raszysi,

■ ’’
.. m'1,

’’W

u
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kreipkites pas dr. hodgens
Philadelphia Specialistą 

Visos Kroniszkos Ligos.

Silpni, Serganti Vyrai ir Moterea 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiege 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.

Gydau pasekmingai katara, užkimimą 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles liga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo ir Odos Ligas visuose pa
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko. 
Rodą ir patarimas dykan.

Tik kožna Utarninka, Sereda, 
Kctverga ir Petnyczia.

Ofiso* valandos 9 ryte iki 8 vakare 
BAUSUM NAME.

Antras Floras, 4 S. CENTRE ST.
POTTSVILLE. PA.

EKSKURCIJA/

in NewYorka
NEDELIOJ 14 AUGUSTO 

$4.00 Dubeltavas Tikietas 
Trcinas apleis Mahanoy City 4:10 
valanda ryte ir griž isz Jersey City 
8:45 valanda vakare Standard Time.

Baseball Giants su Pliila.
New Yorke 14 Augusto

Railroad
nuli e^Tba
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A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS., 
• ST. CLAIR; PA. .

iszbalnamuoja ir laidoja mirusio* 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
ozia nuo papraseziausiu iYi prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
iaidotuviu, veseliu, kriksztyniu ii 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1871-M.

LietuviszkaR Graboriu*
K, RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke motorems. Priei
namos prekes.

&16 W. Nnrve* KU.
N1IUNOT C1TT, PA.

■ 306 MAItKET RT., 
TAMAQUA, PA.

M

i

*

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosuliu, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 meta. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne stempomis). Iszrasta ir 
parduodama vien tik per

THE HAMPTON LABORATORY 
724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigia preke.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokamo 3-czia proconta ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Pres.

J. E. FERGUSON, Kas.
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ROCKEFELLERIS 
SUSILAUKĖ 

88 METUS.
Ana diena Jonas I). Roeke- 

savo 88folio r npvnikszt.inojo 
metus gimimo. Paveikslas nu
trauktas Tarrytown, N* Y. kur 
randasi jojo vasarinis namas.

sugry-

— Nejaugi tu negali pasi
džiaugt, kad man, pavargėliui, 
iii senatve prisieisią gerai pa
gyvent i — Paklausė Duve ir 
sukvatojo. Tu jaunas ir stiprus 
tu veikiai netrukus volei ko- 
kiomis-nors priemonėmis ingy
ti ir arkli ir palivarka.

Visa laika, pakol szeiminin- 
ke stovėjo ir žiurėjo, jinai nie
kaip negalėjo suprast, kas da
rosi su durimi, kurios vedi4 isz 
valgomojo in prieszkambari. 
Laiks nuo laiko iszpalengvo at
sidarydavo ir vėl užsidarvda- w v

vo. Ir kiekviena karta, kuomet 
Silferbrandtas praeidavo pro 
duris, per plyszi lig kad iszlys- 
davo mažiuke ranka ir mojo ji. j 

Silferbrandtas kelis kartus I 
praėjo pro duris, nieko nppa- 
stebedamas, bet, |Migalios, sza- 
lia ju stabtelėjo ir in jas insi- 
žiurejo.

— Na, ar eisi tu, ar kaf — 
paklauso Duve.

— Asz už minutes
sziu, — tarė Silferbrandtas ir 
iszejo in prieszkambari.

Tykiai, kaip szeszelis, atszo- 
ko szeimininke nuo durų. Mi
nutei praslinkus, jinai jau sto
vėjo valgomajam, prisiglaudu:- 
veidu prie iszeinanezio in 
prieszkambari stiklo.

Tenai stovėjo Silferbrandtas 
pasilenkęs prie aitvaro. O szis 
laike rankoje žibinta, silpna? 
apszviesdamas tamsu kambarį.

— Ka tu man duosi, jeigu 
nsz tau pagelbėsiu atloszt pali
varka? — paklauso aitvaras.

— Visa, ka tik panorėsi, — 
atsa'ke Silferbrandtas. Aitva
ras inkiszo ranka in kiszeniu ir 
isztrauke isz ten du kaulu. , 

— .Jei asz tau sziuos kaulu.* 
paskolinsiu, ir tu jais szianaki 
pradėsi loszt, asz esu insit i ki l
nos, kad tu atsiimsi palivarka, 
•— tarė jis Silferbrandtui.

Silferbrandtas isztiese in ji | 
ranka.

— Duok szen juos... 
szen fhlin t Arė jis.

— Tu juos gausi tiktai su 
sąlygą, kad jeigu rytoj tu loszi 
su manim, ir loszimo daiktu 
asz pats paskirsiu, — tarė ait
varas. Ta paezia minute bėdi
na peleda garsiai ir piktai su 
staugė. Silferbrandtas pakele 
galva ir klausosi.

Senoji szeimininke mate, kad 
aitvaro akys sužibo piktumu ir 
neapykanta. Jinai jau buvo pa- 
siruoszusi iszmuszt stiklą ir su- 
szukt savo ponui, idant szis 
butu atsargesnis, idant jis su 
aitvaru nedarytu sąlygų. Bet 
ežia aitvaras mete in ja baisu 
žvilgsni. Jinai sustingo vietoje, 
nedrysdama pasijudini.

Bet ir Silferbrandtas paste
bėjo aitvare kaž-ka baisaus. 
Jis atitraukė ranka ir jau buvo 

kambari su-

vargusi, atsigulė miegot.* Bet 
Silferbrandtas ligi tol nenusi 
ramino, pakol viską noatlosze: 
lauka už lauka, pieva už pieva, 
iniszka už miszko, ir viena val
doma sklypą už kito, taip kad 
visas Terebiu galu-gaie 
jo rankose pasirodė.

Po nakties audrai
puikiH rytas: auksztas, mėly
nas dangus, szviežias oras, 
kaip veidrodis, lygus ežeras. 
Sena szeimininke pakvietė pas 
poną, kuomet szis dar gulėjo 
lovoje.

Kuomet jinai atidaro in mie
gama j i duris, 
pro ja kaž ka 
szvysteh\jo.

volei
t

užstojo

szviežias

Silferbrandtas

duok

jai pasirodo, kad 
s mažas ir pilkas 
Bet reginys buvo 

taip trumpas,'kad jinai vos tik 
kruptelejo, kaip jis jau isz jos 
akiu isznviko.

Bot mist ras
įdėjo lovoje labai iszblyszkes.
— Ar tu ji matei? — pa

klauso jis.
— Ne, atsake szeimininke, 

einant senu paproeziu. Mat, ji 
tikėjo, kad aitvarui esą nesma- 
gtt, fciicftiiėt Ji 'lidk-norš hiatas.

Tatai buvo tėvelis ait- 
— tarė rotmistras. .Jis

c r r%

manim ne

nežinojo ka

man,

besi rengias in

Bet jis volei sustojo.
— Nežinau, delko, 

aitvare, asz turiu blogai apie I 
tave manvt: tu visuomet rū
pestingai saugoji mus palivar- 
ka, — tarė jis. Tu ir man, žino
ma, twkszti tiktai gera. Ir to
dėl, duok man kaulus. Rytoj 
iszryto kas bus, tai bus, by tik 
sziandien nakezia man pavyk
tu padaryt Duve tokiu-pat pa
vargėliu, kokiu jis priesz tris 
dienas inejo in mano priesz-1 
kambari.

- Sekanczia minute Silfer- 
brandtas sugryžo iii 'kambari.

— Asz neturiu jegu ilginus 
ežia sėdėt ir klausytis audros 
staugimo bei pelėdos kliksmo 
-— suszuko Duve. — Asz dabar 
eisiu miegot.

— Ar tu nenorėtum pra
džioje iszloszt isz manos Gran- 
cholma — tarė Silferbrandtas, I 
sėsdamas už losziamojo stalo.

Jis paėmė maža stikliukai 
kuriame gulėjo kauliukai, ir 
papurtino ji. Po to jis losze su 
Duve dar kelias valandas isa 
eiles ir vis iszloszdavo ir isz- 
loszdavo.

Tuo laitai audra nutilo. Pe
lėda atrado kelia in savo lizdą.' 
ĮScna szeimininke, mirtinai pa-

minute

r

teveli

I

■„■,4. ■■■,■■■■■,■■■■„ ........................................ ................ .

4ti ) 10*111 Įmingi! iszValždh!'— ta
ro Silferbrandtas. Vercziau 
privesk in kuogeriausia .forma 
mano kariszkus rūbus. Idant 
ant ju ne pletincles nebūtu, kad 
knypkiai ir kardas žibėtu. Ma

ino mylimąjį žirgą geriausiu 
balnu pabalnot, karezius gerai 
iszszukuot, kilpos ir viskas, 
kad žėrėtu ir blizgėtu!

Szeimininke žiurėjo in savu 
poną didžiai nustebusi. Jinai 
iszejo ir tuojaus gi sugryžo ne- 

To-

kilpos ir viskas,

sziiui forminiais rubais, 
kiam palivarke, kaip Terebiu 
nebuvo daikto, kuris 
šioj tvarkoj neužsilaikytu ir m 
žibėtu ir ne žėrėtu szvarumu.

Tuomet rotmistras Silfer- 
brandtas pakilo, apsivilko ka 
riszkais mėlynos spalvos ru
bais, užsimovė ant galvos tri
kampe kepure, prisiriszo kur
dą prie szono, inkiszo ranka:-, 
in ilgas, sziurkszezias pirszti- 
nes. Po to jis iszejo in prieang* 
ir užszoko ant savo risto žirgo, 
belaukusio ji prie prieangio.

Jis pradžioje du kartu apjo
jo aplin'k viensėdija ir pas- 
kiaus pasuko link ežero, kur ir 
tais laikais jau buvo ilgi, prie 
pat
skalbamieji tilteliai. Jis jojo su 
tokia iszkiįminga iszvaizda ir 
buvo taip gražus, kad visi tai- 
nai ir darbininkai iszbego iii ji 
pažiūrėt. Vežėjas ir szeiminin 
ke mate, kad ir aitvaras iszki- 

arklides Įauga
in palivarko

gorinu-

kranto prasidedant ieji

szo galva per 
idant pažvelgus 
savininka.

Pasiekęs ežerą, 
užjojo ant tiltuko, 
balne auksztas

rotmistras 
Jis sėdėjo 

iszdidus, 
kaip karžygis, o arklys ėjo po 
juo trumpu, szokaneziu žings
niu. Gale tiltuko tarp raitelio 
ir arklio invyko trumpa kova. 
Arklys buvo benorįs pasukt at
gal, bet rotmistras Silferbrand
tas kanezium ir szporais ji va
re pirmys. Tuomet vienu szuo- 
liu arklys mėtėsi in vandeni.

Visi, stovėjusieji palivarko 
kieme, tekini bogo link ežero. 
Bet kuomet jie ten dabego, 
ar,klys ir raitelis iszny'ko. Jie, 
net iii pavirsziu * neiszplau'ke,* ■ 
tuojaus gi nugarmėjo in dug
ną.

Jauni žmones szoko in valtis 
ir plauki' per ežerą ju jeszkot.

ir
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NopOfAis žino, kad konia 
visur merginos, 

Kramto gifina visos, 
Iszsiplerinia burnos, 

Iszrwlo kaiip durnos.
Nuolatos kramto ir scilioja 

Ant žaliablekiu moja, 
Kad Džimas ar Jack prieitu 

Su joms važinėtu, 
Mat szirdclcs Angelikas 

Tai ne Lietuvis, suvis 
kas kitas.

Aha diena Vanamej su ke
tinius ’merginoms suėjau, 

IJetnviszkai in jaises 
p ra kailio ja u.

Tai visai suprast negalėjau
Norints in jais Lietuviszkai 

kalbėjau.
Pas jais an't galvos babas 

kaip arbūzas,
Tai pirmutinis daigias 

O jaigu jaunuomene už 
vyro isz t e k a, 

Tai in Veselka ne eina ir su 
jaja neszneka.

Taip apsieina konia visados, 
Senyvos merginos, 
Su savo kvai'lybia, 
Daro t ik tamsy Ina.

O kad apszvieta turėtu 
Tai nebeždžionkautu*
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L1ETUVISZKAS GRABORIUS
(Boll Phono 872) 

Shenandoah, Pa.
P

Nuliudimo valandoje nuteikiam 
geriausi patarnavimu. Palaidojimn 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojnus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavimo tai mel-

Į deszimtH minutu.
džiu man tolefonuoti o pribusiu in 

, Telefonas 872.

Juozas Karaszauskas
LIETUVISZKAS AGENTAS

Apdraudžia namus, rakandus, 
automobilius ir visokius kitokius 
daigtus nuo ugnies. Teipgi kito 
kius apdraudimus kokius tik kas 
reikalauja. Geriausios ir didžiau
sios kompanijos amorike.
137-139 W. CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje.
Ant nntro floro Kline Sztoro.

19 W. Center St. Mahanoy Citj

GYD1KI3 SU ŽOLĖMS

Firman Tautiszkas Gyventoju
0 1Nuskaitymas (arba Cenzas.)

Rugp. 1, 1790.
Pirmas gyventoju suskaily- 

mas padarytas taksavimo ir 
militariszkains tikslams. Kuo
met kolonijos tapo m'priklaii- 
somos, buvo aiszku, kad kiek
viena kolonija ’turi4jo politisz- 
kas teises ir turėjo prisidėti 

valdžios užlaikymo, ir 
su skaitymas natura-

liszkai lapo dalis valdžios ma- 
szi ne rijos.

Pirmas gyventoju suska i ty
mas pradėtas Rugpiuezio 1d., 
1790m. ir užbaigtas net už de
vynių menesiu. Tik szeimynos 
užregistruotos, vergai užrekor- 
duoti kaipo nuosavybes su kitu 
judinamu turtu.

prie 
žmon i n

K it'k vienas
suskai’tytojas vartojo bile ko
kias blankas arba popiera, ne-

4

f

I

J

Suv. Valstijos už-

buvo vienodo budo. To^el tas 
pirmas cenzas kitdikiszkos su
lygintas su 1910 arba 1920m. 
cenzais, kuomet vartojama tam 
tikros ir vėliausios maszinos ir 
puikios korteliu sistemos-

Kuomet pirmas nuskaitymas 
padarytas,
jrne snvirsz 890,000 ketvirtai
niu myliu, gyventoju turėjo 
aipie 3,930,000. Virginija skait
lingiausiai apgyventa valstija. 
Pennsylvania ir Massachusetts 
sekė. New Yorkas turėjo tik 
340,120 gyventoju ir New Jer
sey tik 184,000.

Szhnta metu vėliaus, 1890 
, Suv. Valstijos turėjo

,027,000 ketvirtainiu my-
motais 
liet
Ii u ir gyventoju apie 63,000,- 
000. 1920m. kad nors didumas 
nepermainytas bet gyventoju 
skaiezius padnhjo iki 105,7(M),- 
000. F.L.I.S.

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo Ir
Preke 15craszymo, del vaikams.

W. D. BOCZKAUSKAS-COM 
MAHANOY CITY. PA.
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varas, 
kaip sykis ta minute iszejo. 
kuomet tu i nėjai. Jis losze su 
manim kauleliais.

Szeimininke stovėjo nenu
leisdama nuo savo pono akiu.

— Musu lovelis aitvaras 
suvis patenkintas,

— tarė rotmistras/ Jis norėtu, 
idant palivarke mano brolis 
szeimininkautu. Bet ir tu pati, 
rasit, to pat nori.

Pas rotmistrą buvo kaž-'koks 
keistas veidas.

Sena moteris 
jam ir atsakyt.

— Nuo seno Duves 
kaip-ne-kaip pavyko viensėdi
ja iszpleszt,—tose Silferbrand 
tas. Asz buvau benorįs ženklai! 
dovanos už patarnavimu, kini 
man padare aitvaras, 'prižadėt 
jam, kad nuo szios dienos pali
varke viskas taip eisią, kaip 
jis to norėsiąs. Bet jis neturįs 
prie manos pasitikėjimo. Ir jo 
toki nepaprasti statymui ant 
kortos daiktai... Jis dar bloges
nis, neg Duve.

Szeimininke virpėjo visu ku
rni ir kaip nakezia niurnėjo: — 
Vieszpatie, apsaugok 
pasigailėk!

— Na, nėra *ko ten stovėt
- —■ . .......... r..... w| .. . ........... , , , ■ ,

mus ir

Visi, kits klhr^u^lenkdami, 
kalbėjo, patardavo ir siūle sa
vo pagelba. Bet sena szeimiįlin
kę ne pirsztu nepajudino.

— Viskas Veltui, — tarė ji
nai. Tai aitvaro darbas. Jis 
pralosze savo gyvybe aitvarui 
paside'kodamas už tai, kad szis 
sziandien na'kczia ji iszgelbe- 
jes isz bėdos.

Kuomet susijaudino žmones 
baimes apimt i sugryžo in pali
varku, aitvaras Terebiu stovė
jo visiems regint arklides lan
ge4 ir iszlcilmingai plevesavo ir 
mojo savo raudona kepuraite.

Jis, jog, žinojo, kad dabar 
volei Terebiuj užstosianti tvar
ka, ramybe ir padorus ir geras 
gyvenimas.

(GALAS.)

jog, žinojo,

JOS. P. MILAUSKAS
Lietuviszkaa Skvajeria

Apdraudžia nuo ugnies namus,* 
automobilius ir kitokius daigtus 
geriausiose kompanijose. Atlieka 
visokius kgali.szkus reikalus.

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

--------------------------------------- — ---------- a , -■ 4-------------------------------------ą... 4-------

Daktaras Mendelsohn kuris 
dalyvavo National Klinikuose, 
sugryž namon in savo ofisą 8ta 
diena Augusto, kur vėl priimi
nės ligonius kiekviena diena 
iszskirent Nedeliomis.

DR. MENDELSOHN
SPECIALISTAS DEL VYRU IR MOTERŲ.

12 E. Market St.
Ill » ' , į.
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In Vilkesbarius Pane'dolyj
, nuvažiavau, 

Ir kaip norėjau taip padariau 
O kad kelio gerai 'nežinojau 

'Tai Kingstone isz karu ko 
....... .. ........... . ' • iszojau,

Visu diena vėžlioja u, 
Apie Lietuvius neilažinojau

Jau pamisimai!, 
Ir in save kalbėjau: 
Tau kurna be dalios, 

'Puri sugryžfi iidgalios. 
Na ir vakaro sulaukiau, 

Poteriaudama in Forty For 
nutraukiau, 

Kur sti\v*tkari gavau, 
Sėdau ir nuvažiavau.

Tame karukas sustojo, 
Niekas nesijudino, 

Ties tuom daigiu kokis 
baliukas buvo, 
niergicu in kurą 

, pribuvo, 
Mat kad nesivalkiot, 

Kad nors po gaidžiu in
Vilkesbarius priimt.

Kada jau visos suėjo, 
Ir jau karas važiuot pradėjo, 

Asz sau malszia'i sėdėjau, 
Ir ant visu akyvai žiurėjau.

Nugi mano rutdles, 
Nekurios girios mergeles, 
O viena 'prie manės sėdo, 
Liežuvi iszkiszta turėjo, 
Tuojaus vemt pradėjo, 

Net žmones kare sėdėt 
negalėjo, 

Ir da daugiau ten atsitiko, 
Kad net po sedynia paliko. 
Kada jau buvo ant X stryto,

Jau buvo netoli ryto, 
O kada iszlipti reikėjo,

Viena prakalbėjo:
Aim veri muez s ik, 

Vesk mane namo, ne palik
Asz kęnt vak, 

Imk mano už rankos.
Jau tokia mergele, 
Ne bus 'gera patele, 

Da blaivi visaip iszdaro 
O su girta kas pasidaro t 

Tai ant sziadien ir bus gana, 
Ba labai trumpa diena, 
Kith karta padainuosiu, 

Plimento dukras pakoeziosiu.
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yra tai receptas de!
Szalczio, Grippo,' Malaria, 
'tltt'ir'Tulžinio

Užmussa mikrobm.

jo. Malaria, 
o karszczio.

'Aptiekote

Geriausias būdas gyditis su žolėm*, 
nes žoles yra tai tyriausias veista* 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del Žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mos užlaikome invai- 
riausias žoles nuo visokiu liga kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pccziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, persžalimo, rumatizmo ir 1.1 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos Skausmo, galvoj ir auyse 
užimu, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsi 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mano. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi 

puslapiu 992 su juodais mink-

10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katalogu. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus Hetuviszkus 
kolonijas. Adresavokito sziteip:

M. ŽUKAITIS, 
25 Gillet Rd.

ma, |
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite

Spencerport. N. Y.
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ROUND 
TRIP

Children Half Fare

50 11:56 A M* Saturday 
__ August 20th 
Ar. Niagara Falla 9.15 p m 
Returning leave Niagara 
Falls 2.30 P. M. Sunday.Ik

Iv 
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Daylight Excursion to

NIAGARA FALLS
Sat.-Sun. Aug. 20-21st

Leave Mahanoy City

August 20th

An opportunity TO SEE THE FALLS 
ILLUMINATED, staying overnight at 
Niagara. Daylight ride both way sample 
time for sightseeing Sunday morning. 
Buy tickets NOW; sale limited to avail
able accommodations.

V LchighX^lley Railroad.
X \ CVie Route of The Black Diamond

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

---------$---------
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST *C0., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris'dirba ir czedina. Dėkite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

l.wL ■ ■ u,,,, . , ■         ... - n.                 '  —
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)BAND
Paklausk Seniausio Anglękasio 

Kasykloje.
Negalima daug žinoti apie gmn.į, į jį. Geras 
būdas pirkti gumines kurpes yra.vardu pirkti. 
“Ball Band” (Raudona Bole) guminės kurpės 
angliakasiams tuęi reputaciją del rūšies ir 
ilgaus nešiojimo per daugelį metų. Paklausk 
bile angliakasio kuris jas nešiojęs, ir jis tau 
pasakys kad jos yra stiprios, drūtos ir 
smagios.
Lengva jas pažinti kuomet matai,
del raudonos bolės. Raudona bolė yra ant 
kiekvieno čebato ir kiekvienos kurpės.
Čionais parodytos rūšys, Boot ir Himiner, 
padarytos del sunkaus nešiojimo kasyklose. 
Padarytos raudona, balta ir juoda spalva. 
Padai stiprus, drūtus, kaip tik tau tinkami. 
Peržiūrėk juos kuomet kitą sykį nueisi į

AŽiūrėk
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krautuvę.

Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co.
4(i0 Water Street Mishawaka, Ind.

“Namas Kuris Išmoka Milijonus Del R u Aiea”
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— Kasikius pradėjo geriau 
dirbti.

— Petnyczioje pripuola szv. 
P. M. Sniegines.

— tšubatoje persimainimas 
V. Jėzaus.

— Violeta MOckaicziutc mu
su žymi smuikininke turėjo 
operacija ant tonsilitis Ashlan- 
do ligonbutije.

— Prohibicijos -sznipai ve
la sznipinejo ant North Main 
ulvezitks ir užėjo antru kartu 

27 N-
Main uli., bet mažai rado szto- 
po tiktai viena bonka namines.

— Szimukas Sapiega, 
metu isz Bowman’o, vare kar
ves namo su savo draugu, ku
ris turėjo su savim revolveri.

i. —■ h e-abm—jkfri

PADĖKOS ŽODIS
SZV. JUOZAPO 
PARAPIJONAMS

iJ'IT’l! ii.\j t >■ t1 •> i
■ ii ..... .. | , ,4
SHENANDOAH, PA

pn-

pas Niek Bot tick ant
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Eidami namo, szande in cicliu, 
bet paskutini szove in akmeni 
nuo kurio kulka atsimusze pa
taikindama Szimuka in pilvą. 
Daktaras ligoribulteje iszeme 
kulka ir vaikiukas iszgis.

— Albertas Szvedas, 22 
tu, likos nuvežtas iii Pottsyil- 
Ics “ kliosztori ” ant pakiltos už 
nepadoru pasielgimu ir neda
vimą ramybes paiicijai.

— Mrs. Tekia Jenczoriene, 
514 W.Alabanoy Ave., kuri li
kos arvsztavota per iirohibici- 
jos. agentus, likos paleista, nes 
likos paimta neteisingai.

— Musu paviete Schuylkill 
per menesi Julajaus buvo 24

Didelio dalis 
kasvk'lose

me-

staigios mirtys 
t uju mireziu buvo 
bet ir autoanobiliai paėmė ko- 
nia tiek atiku.
t Smedos ryta, 7:30 valan- 

naszlenrire

■
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da, nrire naszle Magdalena 
Jeįkvi’tjene (Dubauckiute), 48 
metu, gyvenanti ant 130 W. 
Market uli. Velione paliko su
nns Vinca, Juozą ir Auta na ir 
pus-Kesen* Franciszka DeLong 
isz Woodbury, N. J., kaipo du 
brolius Antanu ir Vinca Du- 

Wash i ngtone, D.C. 
Prigulėjo prie Moterių Rožan- 

czevu. Laidotuves atsibus Su
imtoje >9 vnlmnda, su bažnyti
nėms pamaldoms Szv. Juozape 

Graborius Tras- 
kauckara laidos.

Eg^ekvjjos už a.a. Magdale
na JenkoiUienia atsibus Petny
czioje, 5 diena Rugsėjo, kurias 
atlaikys' kun. P. Mockus isz 
Coal Dale.

baudkus,

bažnycziojo.

13-ta Lietuviu Diena
Lakewood Parke

13 ta Lietuviu Diena, -sziais 
metais invyks Paneihdyje 15 <1. 
Rirgpiųęzip, Lakewood Parke. 
Prašvies 10:30 vai. ryte su Szv. 
Misziomįs, kurias
kun. Pr. Mockus isz Coal Dale. 
Per mišrias giedos Szv. Juoza-

atlaikys

f
I I

* ■' I * (t M - ir

po para, choras isz Mahanoy 
(’Uty, vadovaujant prof. K. 
Žalnieraicziui. Pamokslą pasa
kys kun. P. Czcsna isz Maha- 
jiov (’itv. Pamaldos 

• 9“

szokiu- saloje, taip kai'p perei
tais metais.

Po pietų 12:30 vai. szokiu sa-

atsibus
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Szineini iszreiszkiame padė
kos žodi visiems inu'su gerada
riams už jusu ‘gausias aukas, 
kurias aukavdte Birželio 26 d. 
Szv. Juozapo Bažnycziojo lai- 

rinkliavos szv. Prancisz
kaus Seserų naudai. Szia jusu 
gausia auka mes atjaueziame, 
tad-gi norėtumėm ir mes kaip 
nors atsilyginti, bet kaip* Te- 
gu'l Vies/ipats Vi'sogalis kiek
vienam bus miclaszirdingu ir 
gausiu atlygintoju.

Aukavo sekantieji: Gerb. 
kun. P. Czcsna $200.00; N. N. 
$10.00.

Po $5.00: D. Benevicztins, J. 
Arlauskas, M. Sklarinte, Flor. 
Neverauskaite, J. Jonaviczius, 
ir M. Juodeszkiene.

Po $2.00: Mr. ir Mrs- Pct. 
Jiiodeszkai, A’l. Zdaneviczius, 
J. Burneckis, P. Norkūnas, Ml.

V. Pangoniene, 
M. K rali kieno, Z. Boczkauskio- 
ne, 
szaicziu'tc.

Po. $1.00: R. Macziunskiene, 
EI. Milius, M. Jurksziene, H. 
Stnczkiene, P. Zaveckiene, M- 
Lapinskas, A. Urbonas, P. Va- 
hikoiiiene, J. Valukonis, Ona 
I/cske, M. Kancevicziene, M. 
Zablaekiene, Elz. Služeliene, O. 
Va lent ana vieziene, J. 
szauskiene, Ona Augustaitiene 
M. Jamdavicziene, M. 
kauskieno, .»i. .ikuviuhvihviiv, 

M. Paserpskienc, M. Deresz- 
kiene, B. Kriukiene, Ant. Šmi
tiene, Ona Sabiene, R. Griga
liūniene, Ed. Staneviczius, A. 
Paiiliukoniene, St- Zaveckiene, 
Ona Geklotiene, M. Krasnic- 
kiene, M. Arlauskiene, P. Rut
kauskiene, M. Raiteliene, Ag. 
Juodeszkiene, 
M. Lieguviene, M. Novakienc 
J. Alenskas, K. Marcziulionie- 
ne, 
kieno, 
Radžiuniene, Ag. Neyerauskie- 
ne, Ur. Turauskiene, M. Moc- 

, J.

— Utarninko vakaru, 
cziule pono Jurgio, Malaszmic- 
ko (McCluskey) apvaiks»tine- 
jo savo gimimo dienos sukak
tuves. Vakarėli praleido links
mai ir nesitikėjo kad priedeliai 
atsiminė apie taip svarbia die
na josios gimimo diena, susi
rinko pas juos linkėdami jai 
laimingo ir ilgo gyveninio* Po-, 
ni Malaszauckieno pavieszino 
svetelius už ka sudeda buvusio
je szirdinga aeziu. Poni Maln- 
sznuckiene Nedėliojo iszvažiolo
je 'su moti nei i a p. Karpayi- 
cziene in Detnoita atlankyt i/sa
vo broli kuris gyvenu imt 4244 
Louis Ąve., Fordsone, kur, sve- 
cziuosis kolos sanvaites. 
mingos keliones.

Lai

se-

Kinauskiene,

K. Žalnieraitis ir M. To-

Mali-
T

Les-
M. Marčiulioniene

M. Andriuliene,
9

Em. M(>kolaite, M. Brazius-
K. Janulavicziene, J.

kaitiene, J. Augustai'tis, A. 
Blinda na vieži us, Elena Ilallo- 
wa, Al- Pangoniene, Rož. Bocz- 
kauskiene, 
B ml re vieži irt e 
Pdt keviezius,
Kvedera, J. Pateckas, J. Dau
girda, P. Szvagždys, J. Bal- 
czius, »K.
Agurkis, O. Baloniute, V. Pan
gonis, I. Brazdžiūnas, Czigins- 
kas, J. Paserpskis, M. Ancere- 
vieziene, M. Kvaili kas, P. Les- 
kauskas, K- Pangonis, M. Ab- 
r< ana vieži us, M. Seibertiene, A. 
Urboniute, J. Luckas, A. Ta
ni u’l'ionis, I. Pangonis, J. Be- 
czalis, Pr. Bakszv-s, R. Krista-

’. Pr* 
K. Ptasznikas, 

J. Služelis, J. Budreviczius, J. 
Krasnickas, M. Geležėlė, Fel. 
Pangonis, K. Paul'iukonis, J. 
Lesevicziene, K. Litvaitiene, 
J- Petruszioniene, Em. Raczili
te, B. Marcziulionis, Ag. Alex- 
andravicz'iene, A. Liutkauskie- 
ne, K. Svinkuniene, E. Tarase-

J. Andziuliene, M.
, J. Dumk us, V.
J. Litvinas, V.

mfaraseviezius, J.

paviezius, J. Krasauskas 
Jurkeviezius,

leje invylqj koncertas kuriame 'viczieiie, M. Dumcziuviene, K.
dainuos beveik visu parapijų 
chorai isz SchuyĮkilto pavieto, 
kurios prisideda prie renghfto 
Lietuviu Dienos. Apie pirma 
valanda po piet, szokiu saloje 

Pavietokalbos
Teismo teisėjai: Hon- Judge II. 
O. Bechtel ir Hon. Judge C. E. 
Berger. 3 vai. po piet ir 8 vai. 
vakare bus szokiai.

Readingo gelžkelio kompani
ja kaip ir visais metais, taip ir 
sziais metais leis specialius 
triikius per Lietuviu Diena in 
Ijakewood parka. Traukiniai 
isęeina sekaneziai isz Mahanoy 
(’ity. Isz ryto 8:55 ir 11:00. Po 
pietų 1:00, 3:25 ir 6:20. Isz 
IjąkewoOd gryžta iii Mahanoy 
City 4:45, 7:45 i r 9:55. Isz Lake 
w’ood gryžta in Tnmakve 9:00 
vai. vakare. Pelnas nuo Lietu
viu Dienos paskirtas sekan
eziai: 1 Seserims Kazimiere- 
iems, 2, Seserims Pranciszkie-

- tenw ir 3 Seserims Jėzaus Nu
kryžiavote.

Scliuvlkillo

— Garnys rtpdovanojo 
kanezias szeimymas su dovane
lėmis: Antanus Usinskiemis, 
221 N. Chestnut nli., 
Misevieziams, 
uli’. dukteria.
112 N. Emerick uli. sūnum.

Antanus
sūnum. .L 

17?/2 W. Centro* 
A. Karvojams,

Nedėliojo Shenadorio 
Lietuviszkas benas turės pui
ku koncertą Leiksafide nuo 
1:30 lyg 5:30 popiet. Nuvažiuo
kite paklausyti musu Leno pui
kios muzikes.

9

Frackville, Pa. — 
Petrau skiu to, 
pėr automobiliu kuri vare in
žinierius Garrett ir likos 
vežta in ligonbutia. Kalte buvo 
mergaites, 
kelia.

1 i ko s
Elzbieta 
sužeista

mi

kli r i bego skersai

Žuvo Sophie 
high school 

420 Auburn ave. 
boulevard

Chicago. — 
Brazis, 16 metu., 
mokine, 3

Independent
Roosevelt road jai važiuojant 
automobiliu užlėkė kitas auto
mobilius.

Kitu automobiliu 
Gilman arcsztuotas.

Be to sužeista dar kiti du 
ašmenys ir 2 inetu' kūdikis, bu
vę Braziu automobiliuj.

ir

važiavęs

— Lietuvaite.

Budrevicziene, M. Miliauskie
ne, Ona Vobilas, A. Petruscvi- 
eziene, II. Baroniene, J. Czi- 
ginskiene, M. Valincziene, J. 
Juodeszka ir Flor. Juodeszkai- 
t(\ '

Viso $515.00
Szv. Pranciszkaus Seserys.

PAJESZKOJIMAS.

Asz Anna Marzwick pajesz- 
kau savo vyra Peter Marzwick, 
jie apleido mane 16 d. ApriĮ su 
dviems vaikais, 7 menesiu ir 
22 menesiu, irgi paliko skolos 
300 doleriu. Jis yra 30 metu 
amžiaus, tamsiu rudu plauku, 
rudu akiu, turi raudona plema 
ant barzdos, geru dantų pilnos 
burnos, tamsaus budo, sveria 
195 svarus, 6 pėdu augszczio. 
Jaigu kas ptsiifesz apie ji gaus 
$5. nagrados. (t.64

Mrs. Anna Marzwick
' 225 Sagamore St

Pittsburgh, Pa.
M

l

8AULR *
.............. -111*" .......

Pleszikai -paliko velioni krau
tuvėje didžiausiose kankynėse. 
Vėliaus policijos tapo 
bontas iti Bollovuo ligonbuti, 
kuriame a.a. Bagdonas pasimi
rė nuo žaizdų ,Liepos 31 diena, 
11 valanda ryte. Vėliaus plesz’n 
kai visi keturi tapo policijos 
pagauti. • '

Velionis Bagdonai 48 hifetii 
hunžibus, isz Lietuvos paeinu 
isz Vienkiemio Navapoluins, 
Obeliu vals., Zarasu apskr. Pa-

’I h <. at” f |f.< l-UGfr AT(ĮG* >
4 ■r r f * n įl I < < ; n »

nuga-

liko moterį Viktorija ir penkis 
vaikus: Juozuku 8 metu . Mo- 
tjejuka 6 metu, Viktorija 5 mo
th, Jonuku 3 metu, ir Helenute 
18 menesiu, didžiausiame nu
liūdimo ir Aiszarosc. Taippat 
paliko keturis brolius ir ketu
rias seseris Lietuvoje ir tai)) 
pat motina. Velionio kūnas bu- 

palaidotas Rugpiuczio 3 d., 
su bažnytinėmis apeigomis isz 
kun. J. Sesztoko bažnyczios, 10 
valanda ryte, Kalvarijų kupi
nose. Laidotuvėmis rūpinasi 
velionio szvogcriai K. Yoman- 
tas ir Povylas Samulenas.

Kas isz velionio giminiu ar
ba pažystamu norėtu gauti 
platesniu informacijų apie a.a. 
Bagdonu, meldžiame ątsiszauk-

18 menesiu,

vo

1101‘ctu gauti

t i pas: K. Yoihnnįrts, 79 Hora
tio st., New York, N. Y.' > ■?—V.

f 4 * r *
tio st., New York, N. Y.'

NEW YORK’O NATŪRALI
ZACIJOS BIURAS PERSI
KĖLE IN NAUJA VIETA. 

‘ į ’ ‘ ‘ ’ ♦1 • “■ «• *

New York’o Natūralizacijos 
Biuras persikėlė isz 154 Nas
sau St reet i n, 132 Nassau Street
ant treežio hugszczio. Tdlefono 
n u meras v ra Beekman 4926.

_ •|l o

Žmones, kurie nori paduoti 
T i 11 (M fci jog Pa rei sz k i ina, 

gau’ti pirma 1 įlanka
savo 
gali g 
vykstant iiKszita adresa. Ofi
sas atdaras nuo 9 vai. rvte iki 
4:30 vai. po įpict. Suimtomis 
nuo 9 vad. jryte iki 1 vai. po 
j)iet^ Distrijcto Teismo Raszti- 
ninkap, kuriam reikia ipadudti
Intendijos Parė'iszkinia ue dir- 

ba po 4 val.|po piet. .________

"Lietuviai * Sfehūl^klir Pavieto
Balsuokite už

G. FRANK BRUMM
* 1 L u

Ant Judge of Court of 
Common Pleas

t

Paprastas “Ivy Poison” IISZ LIETUVOS
Gydymas.

pasitaiko užsikrėsti 
” “poisson oak, 

poison sumac”

NYKSTA GERI
• PAPROCZIAI.

, Sziaulenai. (“V.” 
nebuvo tos

Jeigu
“ivy poison, 
arba “
vaistine ir pareikalauk penkių szventes, kad kas nesimusztu 
nuoszimcziii drūtumo (5 per ir uredninkas su stražninku ne 
cie n t solution) “potassium Per- suvaldytu muszePku. 

skystimo, ir ap
tepk su minksztu'skuduru aT- visa eile būdavo pasakų apie 
ha sugeriama vata apnuodytas 
vietas. Tas “potassium per

mina1! k i na nuodus 
bet odui nekenkia, tik aprudi- 
na oda paliekant ruda plotina. 
Ta plotina galima iszimti plau
nant su vieno nuoszimczio dru- 
t u'mii

oxalic acid” skystimu.

nueik in ( Seniau miestelyj
kor.) Jono atlaidai su

Seniau szis ker-

manganate

Pas
J >

T„ 
manganate

i <

( 4

“sodium Hi- 
ar tik paprasto mui-

(1 iper cent solution) 
Saitus 

oxalic” riigsztis yra nuodas 
ir jeigu namuose yra mažu vai
ku patartina jo vieton valioti 
vieno nuoszimczio drūtumo (1 
per cent solution) 
sulphite”
lo ir vandeny, kad nors van’duo 
labai povaliai iszims ta plot
ina ir ne taip lengvai iszimti.

Jeigu oda susidraskiusi arba 
užgauta, tas “oxalic acid” lai
kinai skaudžiai diegs, ir todėl 
ne 'patartina vartoti 
ac.id

patartina vartoti “oxalic 
bet vandeni su muilu, 

kandanti galima ta 
‘ ‘ potassium permanganato”
skystimą pasilpninti vandeniu 
priesz vartojant-

Tas “
mas
met
priesz nžnuodyma. Apsisaugo
ti save nuo “i
kitu panasžiu nuodu
na

9 9 
9

Jeigu oda s 
potassium

permanganate” 
rekomenduotas tik kuo- 
žmogiib užnuodytas, ne

gydy-

arba

Sekmadienio ai-
Isz po 

turgadienio

musztynes, kur sueje girdavo- 
, “ot 

brolyti, rupūžei kad dayiau!” 
Kitos ir kalbos nebūdavo, 
tai paprasta naujiena — užana- 
ja turėta. DAbar virto kiti lai
kai; mu'sztyniu nebegirdėti; 
netik jauni, bet ir seni pebesl- 
musza, smerkdami musztynes 
neturi už garbe ir sarnlat^, sa
ko, kalbėti apie jas... Ti'lę , jei 
susinursza arį susipesza maži 
vaikai — gatvėje ir 
pajutę subėga žiūrėti, 
cirką ir stebisi apstoję, lyg te
atre; bet tas retenybe. -

Tikrai pasakius, visoj Lietu
voj isznyko tabako uostytojai 

žažyvotojai,

hi tas ta primuszes, tas ta

ivy poison”
, pa'tarti- 

priesz važiuojant arba ei
nu- mint iii girias gauti penkto 

nuoszimczio drutinmo. (5 per 
cent solution) 
ride,”
su kitu skystimu, kuris suside
da isz puses vandenio ir puses 
glicerino (glycerine), ir visas 
plikas kūno dalis aptepti szi-’ 
tuom skystimu ir duoti ant kū
no iszdžiuti..
'Vaistininkai iii kėlias mimi

tas tau sumaiszys virszmiuotus 
skystimus. F.L.I.S.

“ferric eilio
ta skystimą sumaiszyti

žulio nes
Lyk •’>

North Bergen, N. J, — Liūd
nas invylkis nutĮiko neturtin
gai Charlio Ballrnanp szeimyr 
nai, kurios galva yra Vokietis, 
o jo žmonele
Ųžpereita Trocziadioni isz ryto 
prapuolė isz namu ju 19 mene
siu vaikelis, Edvardukas. Vi
sur motina jo jeszkojo j r nie
kur nerado. Pagalios rasta na
bagutis srutaikyj negyvas in- 
kiszta, jo (. kaukolitike buvo 
sukriuszta. Matomai, 'kad ji 
užmirsze kokisp ravažiuojantis 
trekas ir nevydonas važiuoto-, 
jas, pagriebęs savo auka paslė
pė.

Motina suradusi savo kūdi
kio lavonu, alpo ir 'krito ant 
žemes. Ji pati yra mažos svei
katos, auklėja szeszeta mažu 
vaikucziu neturte, o dabar to
ki nelaime! Ballnianiene, po 
tėvais yra Teresa Dovidaue- 
kaite, isz Lietuvos, paeina isz 
Telsziu parapijos, Judrėm; 
kaimo. Amerikon atvyko 1913.

Pirmians Balhnanu szeimy- 
na gyveno New Yorke, 29-tojc 
gatvėje. Bet jie sau mane, kad 
su dijele szeimyna mažiuku 
vaiku, mieste didelis pavojus 
kasdien nuo automobiliu, todėl 
persikėlė in North Bergen, kur 
tikėjosi rasti saugesni provin
cijos gyvenimą. Bet nelaime it* 
czia juos atsekė.

Dabar Balinamai gyvena. 99 
Liberty St., North Bergen, N. 
J. Butu gerai, kad geri Lietu
viai kaimynai nelaiminga mo-

I

tu. Jos sesuo, Stella Rupei’kir-į 
ne, gyvena Linden, N. J. —V,

teriszko aplankytu ir suramin ♦ r’ "

Brooklyn, N. Y. —

—V

Juozai 
Bagdonas, kuris laike New 
York City bizni 
krautuve, po No. 401 West 2G 
gatves, Liepos 28 diena, 11 va
landa ir 30 minutu vakare in- , 
ėjo keturi pleszikai ir su peiliu 
nubado a.a. Juozą Bagdoną, pa
darydami 2D fckyliu. Pleszikai 
paėmė pinigu $704)0 ar laiferę- 
deli su lenciugeliu vertes $100,

— saldainiu

Lehigh Valley
EKSKURC1JA IN »

Niagara Falls 
ar Buffalo

NEDELlOJ 7 AUGUSTO 
t

$5.00 In ten ir adgalios
Ekskursini* treinas apleis Maha- 
noy City 9 valanda subatoa naktį 

I o grįžtant adgal apleit Niagara 

Falls 2:30 jlopietv Buffalo 2:45 
popiet, Standard Tįme,

Lehigh Valley 
Railroad

I ' . ♦ į •

The Route of The Black Diamond

• ■ I t

Matykite Anglijos Kunigaikszti 
Prince George

Anglijos Premira Baldwina 
Vice-Prezidentą Dawes

Sekretorių Steito Kellogg
Prie Naujo Peace Tilto 

BUFFALO, Nedelioj 7 Augusto

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
»♦ 4|b UIH HIM H'""HUH M •*••((+

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau-, 
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot. Knyga 
puikiai drueziai apda-
gali sapnuot.

Read in;
. lines

■i

4

ryta kietais audoklinoia
apdarais. Preke su nu-
siuntimu tiktai $1.50.

W. D. Boczkatufcaę-Co.
" ■ » . *

. Mahanoy City, Pa.
-----------------------------

IC ✓ .J

r j k. iitiL <,

Jį

'. ) t ■
ii • w

$4 .oo
IN

NEW YORK A
NEDELIOJ 7 AUGUSTO

Speciali* Treina* Subatoa Naktį

Isz ‘ * Ryte
Shamokin ............................ 12:01
Mt. Carmcl......................... 12:10
Ashland ................................ 12:47
Girardville.............................. 12:55
Shenandoah............................12:35
Mahanoy City ..................... 1:16
Tamaqua .............................. 1:45
New Yorke pribus Liberty St. 0:35 
New York pribus W. 23rd St. 7:40 

GRĮŽTANT—Apleis New Ybrka 
nuo W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7:00 vakare.

16 Dienines Ekskurcijos in 
Atlantic City, Ocean City ir t.t. 
4 ir 18 Augusto, 1 Septemberio 

$7.20 Dubeltavas Tikietas 
Isz Mahanoy City

Tikictai geri ir ant Pullman karu 
primokant rcgulariszka Pullman 
preke. Tikictai geri ant bile kokio 
treino dienoje ekskurcijos. Gali
ma sustot Philadelphijoi važiuo
jant ir grįžtant.

Ant Readingo Geležinkelio

Dubeltavaa
Tikietas

ft ft • •

— “žažyvotojai,” kuriu ir su 
žiburiu jau sunkiai raktum, o 
po d rang ir musztynes iszejo 
isz mados, irvietoj anų vėlnio 
iszmishi priimta knygos ir 
lai'kra'szcziai, kuriais inones už
siganėdina.
PATRAUKTAS EMIGRACI

JOS BIURAS TEISMAN.
Pil. Butviliene Ona, 

nanti Kaline, pranesze, 
per emigracijos kontra “Alfa” 
nupirko sklypą žemes Brazili
joje ir buvę “Alfa” 
jo ja iszvežti in jos nupirktąją 
žeme. Už visa tai pil. Butvilie
ne Orui sumokėjo 3,200 litu. 
Bet minėtoji bendrove ligsziol 
savo pasižadėjimo neinvykde 
ir pinigu negražino. Suraszyta 
tuo reikalu protokolas ir pa
siusta valstybes gynėjui prie 
anksčziau pasiustos tuo nuka
lu medžiagos.

NORĖTA NUVERSTI 
•TftXUlflNI.

Isz Tryszkiu prane.<zama, 
kad vienas geležinkelio darbi
ninkas pastebėjęs ant begiu su
krauta dideliu krūva akmenų, 
kurie buvo tokio didumo, kad 
traukinys butu galejes nuo be
giu nueiti. Praneszus apie tai 
gelžkelio valdybai, suimti du 
Saulakiu kaimo gyventoja: 
Leopoldas ir Jonas Klevai. Jie 
aiszkinasi uorėje pasižiūrėti, 
kaip traukinys akmenis su- 
triusZkins ir jokio pikto tikslo 
neturėjo.

NUSKANDINO.
Rusne, Ryga. — Sziomis die

nomis važiuojant nuo Tilžės 
Rusnės link invyko nep^p 
tas atsitikimas. Garlaiviu' Russ 
be kitu keleiviu, važpiy/Ą vie
nas
Abromoviczius ir žintpias 
szmugelninkas Albrecht iv Bis-

Naumiesczio 
ir

gyve- 
kad ji
Alfa

pasižade-

'I ||41 ft i ft I aptart į' ri I lift I r^l 
BAŽNYOZIOJ PRADĖJO 

SPROGINET DEGTINES 
BUTELIAI.

Kamajai, oRkiszkio apskr.—. 
Czia atsibuvo garsus visoj Lie
tuvoje szv. 
kermoszium.
moszius buvo garsus tuo, kad 
czia atveždavo prekes isz R\>, 
gosir net isz Petrapilio; čigonu 
ir invairiu makleriu privažiuo
davo tukstaneziai. Dabar jau. 
kitaip virto. Nei čigonu, nei tea. 
toli kupeziu nebėra.

Svarbiausia dabar t/ii 
v________ i • _ 4 ( 41 r? I; •

garmoszkas insitvere, kepurei) 
anta'zono pakreipė rėžia net 
bažnycziosv argonus nustelbia. 
Juoku irgi buvo. Pamaldų lai- 
kevym kiszeniuose 
cukrinis alus pradėjo yzaudyti 
ir pleszyti butelius.
ISZ TRAUKINIO ISZKRITO.

Sznuliu-Biržu siaurojo gele
žinkelio ruože Liepos menesio 
9 dien 2 valanda einant trau- 
kiniuitarp Gailionin ir Petra- 
sziunu stoezin isz vagono isz- 
krito pil. Paspalckas Antanas, 
Klaipėdos miestietis. Iszkritej). 
nusirito nuo geležinkelio begiu 
ir pylimo ir ink rito in upe sun
kiai susižeisdamas. Pastebėjus 
keleiviams invyki, traukinys 
buvo sustabdytas ir nukentėju
sia nugabentas in Pakruojaus 
ligonine, kur, suteikus pirmąją 
pngelba po valandos mirė.

ŽMOGŽUDYSTE.
Liepos menesio pradžioje 

Traszkunu valscziuje, netoli 
Latavenu invyko žmogžudyste. 
Vietos pilietis Ragauskas ir 
miszko sargas Mackeviczius 
užmusze pilieti. Priežastis bu
vo ta, kad vaska nusipirko že
mes sklypą, in kuri kažkokiu 

turėjo Mackcvi-

Svarbiausia dabar i^i, kad 
žmoneliai ctfkYlriek prisitraukė

suszile.s

I

ras-

Žydukas

markio. Albrechtas Žydukui 
buvo skolingas pinigu, del ku
riu gražinimo juodu Vcvažiuo-
darni visa laika vaidijosi. Al-
brechtafc skolos nenorėjo gra
žinti, todėl vaidas kilo qmar-
kiu ginezu. Žydukas Abfomo- 
viezius czia pat kėsinosi Al
brechtui suduoti, bet insimai- 
szius pasžalinienrs keleiviams, 
juodu perstojo ginezijasi. Ta
cziau tuo dar ne viskas baigės:, 
l’aszalhnu keleiviu sutrukdyti 
juodu nuėjo in garlaivio gala,
kur visai hera žmonių ir teso 
toliau savo ginezus. Juodu be 
didelio tpukszmo besiginezy- 
Jamu nekreipė keleiviu domes, 

'* » • I' * _ a.

ton tarpu kaip pamažu viens 
kita stuindesi. Staiga iszgirdo 
pagelbotf’szauksma skestanezio. 
Albrechto. Užklaustas Abro- 

kad Ai

1 ji' 
--------------------- ------------- ---------------------------------------------------  

FARMA ANT PARDAVIMO.

Gera farma, 45 akieriu, Lo
cust Valley, arti Mahanojaus brecht pbr neatsarguma pats 
. * a a. ft ft * 4* _

moviezius tvirtino,

ir kitu vietų, visa apdirboma. 
Didelis namas su salunu prie 
gero trakto, linksma, smagi
apelinke. Turi but parduota 
isz priežasties nesveikatos loc- 
nininko. Preke pigi todėl pasi-

•i.' j į

' Wm. Kunsavage,
• Loust Valley

I1 t. . |« *4. « J 4ul.nl. ‘ » *■

* * k ,

inkrito Nemunan. Tacziau ke
leiviu. liudininku parodymais 
esama daviniu, kad Abromovl-

|r " i '

skubinkite. Lf.

Barnesville, Pa.

ežius Albrechtą tyczia nuo gar
laivio nustūmęs. Nesant gali
mybes Albrechtui spteikti pa
gelios, Itko jis nelemto ginezo 
auka. Dabar Abromoviozius z ♦ • « • V * a
nelaimingo invykio priežastis.'

>

K

yra suimtas ir aiszkina’ma szio

Lego v s-

pretenzija 
ežius.

Beveik tuo paežiu laiku in 
Traszkunu policijos nuovada 
atėjo du vyru, Szaulys Simona- 
vieziusir žiūra, ir pradėjo 'kal
tinti vienas kita pilieczio, La- 
govskio užmusziinu.
kis 1022 mete buvo rastas nu
žudytas Mažynu lauke su .27 
žaizdomis ir perskelta galva. 
Eina tardymas.
PASIUTE SZUNES PUOLA 

ŽMONES.
Joniszkis. — Czia tiek privi

so palaidu szunu, kad ir in gat
ve mogui pavojinga iszeiti.

Paskutiniuoju laiku Jonisz- 
kio valseziaus ribose pasiute 
szunes padras^ke keturius ar 
penkis žmones isz ju vienas 
jau mirė.

PASMAUGĖ KŪDIKI.
Vaitkunai. — Sziu metu Bir

želio 24 diena Vjiit'kunuose 
Szvedasu valscziuj, (Marijona 
Žilinskaite p. Kazlausko tar
naite slaptai pagimdžiusi kūdi
ki nusmaugusi inmete ji in 
kiaulių tvarta. Žilinskaite su
imta.

PER DAUG LIETAUS.
Slavikai, Szakiu apskr. — 

Del nuolatinio lietaus szioj 
apylinkėj žmones mažai apdir
bo laukus. Vasaroja pilnai in- 
sojo tik prie smiltynu, o moliai 
ir žemumos isz dalies liko ne
soti. Deleito daug žmonių kal
tina radio, kuris buk pritrau
kęs lietu. Kiti kaimai sudeje 
pinigus užpirko pas kleboną 
miszias, kad Dievas atitolintu 
lietu, bet negelbėjo.

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISŽKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

I

PasamdoLaidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidoturiu, krikai- 
tiniu, veseliju, pasiraiinijimo ir t. t. 
820 W. Centra St., Mahanoy City. Pa. 

nawniiw............ II —ai -- ■
PAS1SKAITIMO KNYGELE Na. 1M

Pulki Pasaka apie Juoda Peria — 
Klausimas Sav-Bausme Dievo 

žinos — Virokas Smerties — Dzūko 
Pasaka — Dapildymas Nedatekliaus 
JubiUjinio po Grunvaldo Muszio su 
Kryžiokais 1410 mete — Sudas Dievo 
— Turtingiausios Moteris Amerike — 
Priežodžiai, — Visokios Misles.'.lSe.

W. D. MOCZKAUSKAS - 
‘ MAHANOY CITY, PK-* <




