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ISZ AMERIKOS
PRIESZINGAS

PROHIBICIJAI
sa'usas virszininkas 
PADEKAVOJO UŽ DINSTA; 

NORI GERESNIO ALAUS.

Washington, D. C. — Pulki
ninkas James C. Waddoll, da- 
Žiurctojas'bravoru ir valdinin- 
.<ns alkoholimis, ana diena pa- 
dekavojo už savo dinsta, tvir
tindamas, buk jokiu 'budu ne- 

> galima sulaikyti geryma, jai- 
gu valdžia nepavd'his dirbti 
geresni alų 2.75 procento. Ant 
ateinanezio susirinkimo kon
greso Waddell, s’tos prieszais 

i sz re i k s/d amas savo 
miomonia apie prob'ibicije. rl
kamisije
miomonia apie prohibicije. To- 
liaus tasai iszmintingas virszi
ninkas pasakė, kad jaigu val
džia norėtu visiszkai uždrausti 
žmoniems geiti, tai turėtu kas 
meta iszduoti apie 15 milijonu 
doleriu, bet 
dirbti 2.75 procentini alų, tai 
tuos pinigus gales suezedinti. 
Jisai ta'ipgi apreiszke valdžiai 
kad kožnam dideliam mieste 
kaip Chicago, 
York, Philadelphia, Baltimore 
ir kitur randasi po tūkstanti 
pristatytoju alaus ir arielkos 
ir tai visokio sztamo, jaigu kas 
turi pinigu užmokėti už sztopa.

jai'gu ipavelins

Detroit, New,

gruntai; isz
2,503 atėjo isz
.13,030 isz kitu krasztu.

DAUG ŽMONIŲ KELIAUNA 
IN KANADA.

Ottawa, — Gegužio numesi 
in Kanada inleista 23,491 emi- 

ju 8,048 Anglai, 
Amerikos, <• 

Tas
skaiczius vra 29 nuoszimožiais 
didesnis už skaicziu ateiviu pe
reitu metu Gegužio.

Kanados valdžia 
kad visados priims imigrantu 
isz Szvedijos ir Not 
duos jiems papigintas 
kortos ir užtikrins metams dar
bo ant farmu ar miszkuose.

paskelbė,

•vegijoe, 
; laiva-

IMS DAKTARUS IN NAGUS.
Pittsburgh, Pa. — Prohihici- 

jos valdžia tomis dienomis 
ares^taVos daugeli daktaru isz 
miestu Erie, Newcastle, Johns- 

Franklin,town, BrowmA’ille, 
Uniontown ir kitu daliu valsti- 
jaus, už pardavinėjimu receptu 
del arielkos butlegeriams, ku
rie isz vienos paintukes geros 
arielkos padarydavo kėlės bon- 
kas, o kada reikėjo sergan
čiam žmogui geros arielkos, 
tai receptu neduodavo. Tokiu 
daktaru randasi visur, kurie 
aplaiko receptus dykai nuo 
valdžios o žmoniems parduoda 
po du dolerius ir daugiau.

reikejo 
geros

SUĖMĖ GUZUTES UŽ 
MILIJONĄ DOLERIU.

New York. — Valdžios ra ba
ziniai sargai ana diena suėmė 
Jaiva “Ansonia” kuris atgabe
no in cz'ionais geros guzutes už 
milijoną doleriu,
GG žmonis ir paėmė szeszis t ro
kus, kurie atvažiavo 'pasiimti 
szlapia tavora.
DANTIS PLAUCZIUOSIA.
Philadelphia.— Edita Kras

ner, 19 melu, kuria imigracijos 
virszininkai sulaiko atvažia
vus itz Kanados, mirė Jeffer- 
•sono ligon bu toje nuo danties, 
kuris gavosi in plauczius. Mer
gina prlesz atvažiavima davė 
iszt raukt du dan’tis Mon t rea
li uje ir »po tam surirgo, o dak
tarai n įdare kad jiji sirgo 
plaucziu liga, paikol ligonbute-

Ansonia

aresztavojo

je nonideįjo ąnt josios eksrei
(spindulius.

NELAIMINGAS
ISZVAŽIAVIMAS

PRIGĖRĖ LIETUVIS, LEO- 
NAITE ISZLIKO GYVA.

’kilta szaukesi pa-

Narragansett, R. I. — Susi
daręs blirdi i s jaunimo isz Wor- 
cestcrio nuvažiavo maudytis in v w 
szia vieta netoli Siauros upes 
titto. Trys .Ūkautai,'buvo netoli 
vietos, užgirdo Ikti'ksma ir nu
bėgę in vieta pamate skenstaii- 
czius jaunuolius. Vienas isz to 
būrelio, kuris maudėsi, Jonas 
Motuszailis, genii mokėdamas 
plaukti nesze in kraivta viena 
mergaite, o
gclbos. Skautai szoko gelbėti ir 
isznesže ant krauto kita mer
gaite. J u draugas, ’kuris kartu 
maudosi, skautu nepastebėtas 
-prigėrė.
guskis, -U melu, amžiaus, gyv. 
154 Perry Avenue, Worcester. 
Nelaime atsitiko apie 1:45 vai. 
po piet.

Merginos, 
mes vos iszsigelbejo, 
Kristina Leona it e ir Konstan
cija Ka'leliu’te, gyv. 18 Sterling 
Ave., AVorcester. Tik tuomet 
pastebėta, kad Baguskis žuvo 
kuomet merginas iszneszc ant 
krauto. Vėliau policija surado 
vandeny ir BagUskio kuna.
SUDŽE GARY MIRE; 

ŽYMUS ŽMOGUS.
New York. — Sudžc Elbert 

Gary, 80 mdtu, prezidentas 
United State Steel kompanijos 
ir užtlctojas’ mle’sto Gary, Indi
anoj, mirė ezionais sirgdamas 
nuo kokio tai lajko.

Gary 'buvo naszlys, palikda
mas tiktai dvi (lukterės. Plie
no kompanije, kurios jisai bu
vo galva, yra verta dailgiau 
kaip du bilijonus doleriu.
BAŽNYCZIOJE RADO 

SAMOGONKA.
Detroit, Mieli. — Viena isz 

geriausiu samogonku ir vary
toja spirito, ana diena surado 
u-giuigesiai po ugniai, (kuri kilo 
senoje bažnyezioje kuri kita
dos prigulėjo prie juoduju bap-

11<r- > uo

kur

nepastebėta 
rr<ii buvo Pranas Ba-

29 met u. amžiaus

kurios nuo n dial-' 
buvo

galva, j’ra

J

t.istu. Kada ugni užgesino 
nagesiai nuėjo in skiepą, 
užtiko dideliu samoigonka, tu
ziną baczku su'bro'ga, 188 galo
nu alkoholimis ir kitokiu intai- 
symii ant varymo tojo biznio. 
Užpakalyje altoriaus radosi 
kamsztiniino niaszina, bon'kos, 
ir viekas kas buvo reikalinga 
ddl peczefinimo ir 'pripildymo 
lionku.
PENNSYLVANIJOJ DAUG 

PORU APSIVEDĖ.
. Washington, 1). C. — Penn- 

sylvanijos valstijc 1926 mete 
surisztalikos suriszta 72,222 poros 

maZgu moterystes, arba 1,129 
ne kai'p 1925 mete. 

Tame paežiam mete likos per
skirtos 7,706 poreles kurios ne
galėjo sutikti gyventi .drauge. 
O kad Pennsylvanijoj randasi 
9,614,000 žmonių, tai ant kož- 
no tukstanezio pripuolė 7.51 

.80 procentas

daugiau

o

70 999I M1 taJ

apsivedimu < 
persiskyrimu.

POPIEŽIAUS PADĖKA 
AMERIKONAMS.

Popiežius prisiuntė karszta 
padėkavone Amerikos katali
kams už gausos aukas surink
tas del kataliku Turkijoj, Ar
mėnijoj, Syrijoj, Palestinoje ir 
Rosijo*j. Filadelfijos diecezije 
surinko daugiausia, , 
suimta tuks'tancziu doleriu, 

surinkta suvirszum mili-

'ba net
. o
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SUKYLIMASINKASU

NEPAŽINO SAVO 
VYRO

RADO KUNASUMALTA
ANT GELEŽINKELIO 

PARĖJUS NAMO 
RADO TA PATI 

LAVONA.

> BOLIVIJOS IN DUONAI 
SUKILO IR PRADĖJO 

ŽUDYTI BALTUS 
GYVENTOJUS.

VOKIECZIAI
NEPERLEKE

lA r t 
1 į

NEPASISEKE ATLĖKTI IN 
AMERIKA, NEĘ ORAS 
BUVO NETINKAMAS;
TURĖJO SUGRYŽTI.

I. BtlUr 39 METAS
j

iiM J

Kas kart tan- 
sziuosia 
žiudins-

— Szio 
beszienau-

Oaklyn, N. J. — Sara Hughes 
GO metu, iszejo in artima szto- 
ra pirkti re'ikalingo -maisto ant, 
pie-t, praeidama pro geležinke
li pamalto gulinti užmuszta 
'žmogų ir net vci'da atkreipė 
nuo sukruvinto lavono, lirejus 
in sztora pasako kad ant gele
žinkelio gulėjo sumaltas žmo
gus. Žmones su’bego ir surinko 

■szmolus, pažinia jame kad tai 
mot eres .vyras Walter Hughes, 
64 metu ir apreiszke motorei 
vėliau kada atėjo namo ir rado 
■ta puti žmogų, prnneszdami jai 
kad ta'i josios locnas vyras. 
Hughes ėjo in banka permai
nyti kvitą, kada ji trūkis paga
vo i r
kelis kartus isz gaileties ir su
sijudinimo, kad praeidama už- 
musztąji, nepažino jame savo 
vyra, ir net nuo jojo atkreipė 
veidą.
PENKI EROPLANAI ISZLE- 

KE IN HONOLULU.
San Francisco, Calif. — Isz 

ezionais iszleke szeszi eropla- 
nai Utarninko ryta in Honolu
lu, tiksle laimėti paskirta do
vana $35,000, bet du isz juju 
buvo priversti sugryžti, o ke
turi nulėkė — vienas isz jn va
romas per mergina Miss Der
ail, kuri
Flint, Mich.

Eroplanas Wool a roc kuri va
re Art Godbel atlėkė pirmuti
nis in Honolulu, laimėdamas 
paskirta dovana $25,000. In 
dvi valandas vėliau atlėkė ero
planas Aloha kuri vare Martin 
Jensen, laimėdamas antra do
vana $10,000. Bet pana Doran 
da ueatleke lyg sziam raszy- 
mui.

Paskutines Žinutes.

sumalė. Motore apalpo

v ra d a raki orka isz

U Kansas City, Mo. — Per 
iszkilima upiu, 
kino daug komu 
ir padare kitokes-milžiniszkas 

g visztu ir 
Daug far-

vanduo sunai-
farmeriams

bledes. Kaip kur dau 
gyvuliu sunaikino, 
mu užlieta.

U Panama, 
Mine žmonių norėjo

Columbia. — 
insigaut 

K* 

in kalėjimą tiksle iszgavimo 
policijanto kuris nuszove žy
mu gyventoja ir pakarti ji, bet 
policije juos iszvaike užinusz- 
dami dvyle'ka ir daug sužeidė.

1[ Logan, W. Va. — Mun- 
szaineriai apsiaubė prohibici- 
jos agentu Ed. Hensley ir jojo 
sunu Ernesta arti Chauncev ir 
abudu nuszove ant smert. Bro
lis nužudyto pabėgo ir apie tai 
praneszo valdžiai.

11 East Milton, Mass. — 
Draugai Sacco ir Vanzeti, pa
dėjo dinamitą \po šluba Ludvi- 
ko McHardy, kuris buvo ant 
džiures. Drūtis eksplozijos su
ardo visa priszaki stubos, bet 
nieką nesužeidė.

11 Newark, 
bas Breit/kop, 
niausiu gyventoju szioję aplin-

N. J. __ Joku- 
kuris buvo se-

viso surinkta suvirszum mili
jonas doleriu. Palepina gaus 
300,000 ant suszelpimo tenaiti- 
niu gyventoju kurie nukeiite 
daugiausia per , drobeji#?a,^-j kuria MULU žmuszt u keli karej- 
mes. , ,t

lll

.1 IMI

Bolivija. — Asztuo-La Pa z, 
nos-desžimts tukstaincziai 1 ndi- 
jonu isz senoviszko szlamo In- 
kasu, i 
gyventojus gubernijose Potosi 
(’ocharnibamba ir Sucre, 
diirdami daugeli baltųjų ūki
ninku ir turtingu dvarponiu.

Badai tarp juju anaiszosi ko
munistu, kurie pa k n ritinėja In 
dijonus ant sukylimo ir atėmi
mo visos žemes ir apimti val
džia,

Berlin. — Isz deszimties cro
pland, kuriu lakūnai laukia 
progos perskristi Atlantika isz 

t Europos Amerikon, Vokiecziai 
pirmieji nuskinti taiszszoko

sukilo piioszais ballas gar})es kuria pasiekti bando

nuzu-

'kokia senovisžkami laike 
I urejo.

Tuju Indijonu Bolivijoj rau
sė p t ynesdeszimt as pro- 

gyventoju, kurie tar-

T 
dasi 
coin tas 
nauja del baltųjų kaipo netyal- 
ninkai, nes atlieka sunkiausius 
darbus, įkalba seiioviszka kal
ba Inkasu ir mažai rėdosi.

Valdže nusiuntė in lenais 
vaiska an't alpinaIszinimo su
kylimo kuris platinasi ir po ki
lus valstijas.
DREBĖJIMAS ŽEMES

TURKESTANE UŽ-
MUSZE 28 ŽMONIS.

Moskva, Bosiję. — Paskuti
ni danesz'imai isz Turkestano, 
isz aplinkines Fcrganos, prane- 
sza, kad teuaįš smarkus drebeT 
jimas žemes t užmusze dvide- 
szimts a.sztuon'is žmonis — o 
gal ir daugiau o sužeido apie 
du szimtuis. Daugiau kaip szim- 
las namu sugriuvo Namau- 
gane,'kur atsibuvo nc't du dre
bėjimai. Bledes padaryta labai 
daug daugeliuose kaimuose ir 
miesteliuose.
VISA SZEIMYNA SUDEGE 

DEGANCZIAM NAME. ,
Montreal, Kanada. — Szeszi 

lavonai szeinnyinos James Mc
Donald likos iszimti isz degė
siu, 
kuriame kilo baisi e<k.splozije 
isz nežinomos priežasties. Asz- 
'luoifi kibi likos baisiai apde
ginti ir nuvežti in ligonbuti. 
'I’evas, motina ir keturi vaikai 
sudegė ant smert.
DALGIS NUPJOVĖ

MERGINAI GALVA.
Varszava. — Pas gaspado- 

riu Motiejn Voznika, 'kaime 
Bielkovo, afva'žiavo isz Lom
žos 14 metu juju duktė ant va
kari jos. Važiuodama ant dvi- 
raczio ta'ip smarkiai susidūrė 
su einaneziu nuo lauko bernu 
kuris laike dalgi ant pecziu, 
jog dalgis merginai perpjovė 
gerkle 'taip baisiai, kad galva 
pasiliko tik ant skaros. Toji 
žino sugraudino visa aplinki- 
nia.
MEKSIKONAI SUSZAUDE 

KUNIGĄ.
Colima, M ex. — Telegramai 

danosza, buk ezionais likos su- 
szairdytas 'katalikiszkas kuni
gas Don Miguel'da la Morą, ka
da važiavo su savo broliu in 
Guadalajara ir buvo suimtas 
per kareivius. Kunigą suszau- 
de už tai, kad platino tarp žmo
nų u neapykanta prieszais val
džia. Tasai pasielgimas val
džios šukele didele neapykanta 
Jalisco gubernijoj, nes suszau- 
dytas kunigas 'buvo 'žymus

po sudegimui j uju namo

Motiejų Voznika

M ex. —

kineje, mirė turėdamas 105 me
tus. Pribuvo isz Austrijos 65 
metus atgal. Paliko viena su
nu, 9 anūkus ir 10 pra-pra- 
anukus.

H Viednius. — Skutare,' žmogus, paeinantis isz geros ir 
tarp Albaniszku ■ kareiviu ir 
Italiszku oficierįu kurie moki
no kareivius, kilo nesuprati
mas isz kurio pasidaro muszis

viai if sužeista daugelis.
f

I

tiulingos sziemynos.
Valdžia' tiki si nauju sukėli

mu krikszcziOiiiiu toje aplinki
nėje ir siunczia in tonais vais
ku an't apmalszinimo pasikėli
mo.

. M*. . I

szimet nelaimingai Prancūzai 
Nungesser ir Coli. Ncdeldumyj 

I :20 ir 1:25 po pietų isz Vokie
tijos miesto Dessau pakilo du 

eroplanai, 
kiekvienas

GYVATE INKANDO IN 
KOJA.

Jankai, Szakiu apskr. 
menesio' 19 diena
jant pagiryj V. Kubkaiczio pie
vas, Kardokuose netikėtai in- 
kando gyvate vienam darbinin
kui in koja. Kandys buvo la
bai skaudus, taip, kad vos ga
lėjo darbininką pargnbonti in 
namus. Po trijų valandų visa 
koja buvo nepaprastai sutinu
si, ir nelaimingasis apimtas 
skausmu szau k esi
Vietos gyventojai teike ir siū
le visokios pagelbos, nepamlr 
szo net senovės prietaru. Vaka
re nelaimingasis pradėjo jaus
tis geriau, o vėliau ir pati liga 
iszuyko. Reikia stebėtis gyven
toju nesusipratimu. Panasziais 

pirmiausiai

BAISI ŽUDINSTA
UŽVYDUSIO VYRO.

Suvalkai. — 
kimi duodasi girdėt
laikuosia apie baisės 
tas moterių ar vyru. Dabar ve- 
la atsitiko kita baisi žudinsta 
Seinuosia,

pageloos.

Junkerio“ sistemos 
Europa ir Bremen, 
su pora lakiniu ir vienu kelei
viu. Pen'kios valandos po paki
limo eroplanas “Europa“ bu- 

netol:
Bremeno prieplaukos, nes pa
gedo .motoras ir vairas. Ero
planas gi Bremen paskutinė
mis žiniomis buvo matvtas 
Anglijoj ir regis laimingai pa
siekė Atlantiko nuiręs, bet nuo 
ežia, sutikės bloga pl'a, ūkanas 
ir audras buvo priverstas irgi 
gryžti atgal, iszbuves oro apie 
dvylika valan'du.

Vokiecziai dėjo daug politi
nes svarbos sziam žygiui. Jie 
norėjo parodyti pasauliui, kad 
nežiūrint fakto, 
valia ore ginkluotis, jie vistiek 
užima viena isz pirmųjų eilių 

Keleivis, kuris 
skrido ant Bremen, užsimokė
jo $30,000 už “oro-korto:“ Ero- 
planai svėrė po 
mus ir g 
metru.

PAMISZELIS NUŽUDĖ 
MINYSZKA.

'Lodžius. — Pallicije sujudo 
isz priežasties nu'žudiinmo 
ezionais minvszkos Leontvna 
Kasprza'k. Zokoninke užtemino 
an't kampo koki tai jauna žmo
gų 
giams kokius tai 
mus. Nepažinstamas pribėgės 
prie minyszkos ir isztraukes 
peili, uždavė in krūtiniu szauk-

Dingkie tu, masone, 
visas lokes kaip tu, nužudin- 
siu!“ Praeigiai suėmė pasiutė
li atiduodam! in palicijos ran
kas.

Ant palicijos pasirodo buk 
tai yra Antanas Vojoiechovski, 
SĮiaustuves dariiininkas, saky
damas kad visus masonus isz- 
žu'dins. Pasiutėli uždare prie
glaudoje del paikszu. •
KUNIGAS PARASZE

VELNIONISZKA KNYGA.
Paiis. — Kataliku kunigas 

Gegenbach taip užsimanė 
szyti, kad keletas menesiu at-, 
gal pamote kunigavimą ir pra
dėjo raszyti knyga. Bet knyga 
pasirodė “velnioniszka.“ Ja 
paraszes, 
nukrito 
smileziu

“Europa
vo priverstas nusileisti

kad jiems ne

lakunavime.

oro-k orto: “
3,700 kilogra- 

alejo lėkti 6,000 kilo-

nu'žudiinmo

kuris iszdalinejo prae'i- 
atsiszauki-

damas: 4 4

ra

velnioniszka.“ velnioniszka.“ 
kunigas nusigėrė ir

— netoli pajūrio ant 
, saules k a i t roję, isz 

kur ji iszgelbejo kiti. Po to ku
nigas atvyko prie Paryžisius 
katedros, sudegino savo kny
gas ir vėl eis kunigauti.
KRUVINOS KRIKSZTYNOS; 

BROLIS BROLI NUŽUDĖ.
Otrocz, Lenkije. — Juozas 

Mrqz, gyvenantis ezionais isz- 
kele krikszltynas savo naujam 
^gimusiam kudikitii ant kuriu 
sdprasze 'keliolika kaimynu ir 
savo bro'l-ins 60 metu Steponą 
ir 35 metu Joną. Laiko piet, ki
lo ta'i'p 'broliu ginezas apie tur
tą ir broliai smarkiai susi'pe- 
sze. Jonas szoko ant brolio Ste
pono ir taip ilgai ji kumszczia- 
vo ir spanle pakol ji neužmų-j f ____ ________

sze. Kni^ztuo1!! -uždare • kalėji
me. b ii inivl

caieji 
: i u iv]
'*♦■***' » —*

atvejais pirmiausiai r<‘ikia 
kreiptis prie gydytoju, nes gy
vates
taip gražiai praeina. Be to, gy
ventojai buvo sugavę ir paezia 
gyvate, bet atsilygindami už 
toki greita iszgydyma gyvate 
paleido atgal in miszka. Gyva
te turėjo apie 75 cm. ilgio. Dė
ka prietaringu žmonių 
pratavimui ji ir ateityje 
daug žalos padaryti.

in kandi mas nevi suomei.
gv

sam- 
gal cs

Rugiai 
praeitais

GERA RUGEPJUTE.
Skaudvilės vals. — Szimet 

Skaudvilės valscziaus laukuo 
so javai rodo gerai, 
daug geresni negu
metais. Varpos ilgos ir pilnos. 
Sausose vietdso pradėjo gelsti, 
ir neilgai trukus bus galima 
pinuti. Kviecziai kiek blogesni. 
Vasarojus labai geras. Bulves 
geros, vietomis pradėjo žydėti. 
Tiek žmonesTiek žmones apsiriko, kurie 
vėlai sėjo miežius, manydami, 
kad bus geriau, ikaip pernai, 
dabar atro.do, kaip nuganyti. 
Laime, 'kad 23 Liepos 
užlijo, kas jau senai buvo 
kalinga. Sausose vietose prie 
žvyro midege, ypatingai žir
niai. Nejauku žiūrėti iri mirsz- 
tanezius javus troszkjilio kan
kinamus. Szienauti mažai dai 
nuszienavo, oras gražus 
bas einas spareziai.

gražiai
rei-

y dar-

MOKYTOJAS NUSKENDO 
MAUDYDAMAS.

Karklininkai. — Szi Pirma
dieni, Liepos menesio, 25 die
na, pietumis besimaudydamas 
jurose ties Karklininkais pri
gėrė mokytojas Kumpis. Jis 
priesz nekuri laika isz Vokieti
jos atvažiavo in vaiszes pas sa
vo gentis Karklininku mokyto
ja Szteleri. Mokytojas Kumpis, 
jo žmona ir gentys drauge 
maudosi jurose. Kuomet moky
tojas Kumpis pasijuto negalįs 
kojomis juru ,dugno pasiekti, 
norėjo greit plaukti in krauta 
ir net drauge maudžiusieji no
rėjo pagelbės suteikti,
sakes gerai mokas plaukti 

m

bet j*s 
ir 

Tuo tarpu 
pagriebusi didžiule banga dar 
nunesze gilyn in jura ir dau
giau jo jau nesimato. Skenduo
lio lavonas iki szioliai dar ne
surastas.
ATSITIKIMAS ŽIEŽMARIU 

BAŽNYCZIOJE.
Žiežmariai. — Žiežmariu baž- 

nyczięri inbego pilietis ir suri- 
“Bijautoju kaimas deg;., 

Bijautiecziai begkit gelbėtis!’’ 
Kunigas, kuris tuo laiku sake 
pamokslu, supyko ir atsiliepė, 
girdi, iszmeskite reksni lau- 

* ‘ ne-

atsi sake |uigeIbos.

kol

kan. Pilietis atsikirtos: 
praszytas atėjau ir nevarytas 
iszoisiu.” Po to dialogo visi 
žmones isz bažnyozios iszbego
gesinti gaisro. Bi jauto ju kai-

h 9*ma uždege peikimas.

paviete Suvalkų, 
kur Juozas Gerve, 54 metu, nu
kapojo miegancziai paežiai 
galva ir kojas užkasdamas ja 
parengtam kape tvarte. Prie- 
žaste tosios žudinstos buvo už- 
vydejirnas, nes nužudyta moto
re buvo jaunesne 15 metais už 
savo vyra. Žudintojas 
aresztavotas.

KLESCZINSKO BYLA IR 
KAS UŽ JOS.

Liaudies Balsas

miegancziai

likos

“Liaudies Balsas“ raszo:
Generolas Klesczinskis, Ru

sas, buvo kadaise Lietuvos ge
neralinio sztabo virszininku. 
Jis gerai žinojo visa musu av
ini jos padėti ir viską praneszi- 
nejo Bolszevikams. Nuo kurio 
Bolszevikai norėjo jam pavesti 
visa karines organizacijos dar
bą Lietuvoje. Klesczinskis szi- 
to darbo perėmimą tese. Jis sa
vo insitikinimais buvo Monar
chist as ir 
kams, bendradarbiavo 
voje,“ dalyvavo tautininku ra- 

“tauti- 
Tautininkams stojus 

, monarchis- 
to szirdis pakrypo in juos. Be 
to, Smetona Kleszczinskiui su 
teike generolo laipsni 
metais Gegužes menesio 1 l

artimas tautinin-
“ Lietu-

toliuose ir vadino save 
ninkas.” 
in valdžia, žinoma

sziai s 
d-, 

ir nuskyrė jam mėnesinė alga 
(jienisija) 500 litu sumoje. Ma
tyt Bolszeviku sznipas, jau pc. 
norėjo vėl gryžti in Lietuvos 
kariuomene ir szia gera proga 
norėjo pasinaudoti; del sažįnes 
ramumo norėjo su Bolszevi- 
kais, jeigu nenutraukti ryszjus, 
tai bent mažiaus jiems dirbti. 
Tas Bolszevikams nepatiko ir 
jie (yra žinių) iszdave Klesz- 
czijiski Lietuvos vyriausybei, 
kuri ji nuteisė miriop ir suszau 
de.

Gene ro 1 a s K1 eszcz i n s k i s 
mylejes tautininkus ir
szeimynoms turėjo artimus r\ - 
szius, žuvo nuo ju rankos 
žinių, 
szes atiduoti 
teismui, bet ne karo lauko 
prasze pažadėti dovanoti j:un 
gyvybe, užtat jis 
daugiau dideliu sznipu, 
ežiu Lietuvos
Bet tokis jo žadėjimas, yra sa
koma. tik pagreitinęs jo mirti. 
Matyli Lietuvos karo žinyboje 
dar ne vienas Kleszczinskis sė
di ir “tvarko“ kariuomene.

, taip 
su j u

Yra 
pra- 

ji kariuomenes 
ir

kad Kleszczinsikis

iszduosias ir
esan-

kariuomeneje.

w

tvarko

li

ISZKRITO ISZ TRAUKINIO.
Sziauliu-Biržu siaurojo gMž- 

kelio ruože Liepos menesio 
diena 2 valanda 35 metu einant
traukiniui NV. 364 tarp Gailio- 
niu ir Potrasziunu stoeziu isz 
vagono iszkrito pilietis 
paliokas Antanas, 
miestietis.

Pras- 
Klaipėdos 

Iszkrites nusirito 
nuo gelžkelio begiu ir pylimo
ir inkrito in upe sunkiai susi- 
žeisdamas. Pastebėjus kelei
viams nelaiminga invyki. trau
kinys buvo sustabdvtas ir nu- 
kentejusis nugabentas in Pa- 
kruojaus ligonine, kame sutei
kus pirmąją pagelba po valan
dos mirė. Invvkis aiszkinamas.

Josvainiu

SUTRUPINO RANKOS 
KAULUS.

Pakapių kaime, 
valscziuj, Kėdainių apskrityj.
kalvoje Davidaviczius Joną: 
del nežinomos priežasties 
musze pilieti Kalina Kaži, 
trupindamas jam kaires 
kos kaula. Kalina nugabentas 
in Kėdainių ligonine, invvkis 
tardomas.

su
su

pau-
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Kas Girdėt ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

Vicc-Prezidentas myli 
teipgi žuvauti.

Tirksltancz'iai auglekasiu mu
su aplinkinėje suteikė angli
nėms kompanijoms protestą, | 
prieszais tuosius i_________
kurie laiko .du darbus kasyklo
se, o ypatingai prieszais tokius, 
kurie yra anglekasiais o dirba 
keliuosia biustuose. Unije yra 
tosios nuomones, kad jaigu an
gliškasis kerta angli tai turi ir 

o ne apimti kitus 
darbus ir to'kiu bndu kiti ne tu
ri darini. _________

Jau raszeme apie straika 
minksztiiju augliu kasyklose, 
kad tęsęsi gana malsziai, be jo
kiu smnisziinii, norints toji ko
va su kapitalistais jau trauko
si nuo pirmos Apriliaus — jau 
keturi menesiai — ir gal st rai
kąs greieziau ncpasi'haigs, pa
kol visuomene in tai neinsikisz, 
nes abi szalvs neturi mažiausio 
noro ant padarymo sziok'ios ar 
tokios sulaikos. Bet dabar ta
sai galėjimas ketina būti daug 
svarbiais ne kai'p žmones sau 
perstatų. Sztai, pagal paskuti
nes žinos, tai locnininkai 
minksztu augliu kasyklų, nu
tarė pradėti darinis kasyklosia 
su skobais su |Migialba vaisku 
ir straik-laužiu, 
czia u, 
jiems iii pagialba vaiska idant 
apsaugoti Straik-laužius. Vais
kus ketina būti aprūpintas su 
maszininiais karabinais, del 
kuriu kompanijos jau sukrovė 
pusėtinai amunicijos.

Isz to pasirodo, kad ne strai- 
kieriai geidžia praliejimo 
kraujo, bet locnininkai kasyk
la, kurie gana gerai žino, kad 
gervaliai ir malszumu neinga- 
les st ra iki e riu, tcnlel mano nau
doti vaiska ir pakurstyti juos 
prie kruvino gailėjimo.

Locnininkai minksztu augliu 
kasxklu Ohajuje pasinaudoda
vo tiktai su sūdo uždraudimais 
(indžiim'kszinais,) bet maltyda- 
mi kad nieko nei n veiks, nutarė 
ant savo susirinkimo panaudo
ti kitoki būda kovojimo prie
szais darbininkus, o tai yra su 
pagialba karabinu ir kulkų.

Vienas isz operatorių Ohaju
je, iszsitare ka'd darbus kasrv k- 
losia nepradės greieziau, pakol 
valstis neatsiuns vaiska prie 
kasyklų. Bet tokis pasielgimas 
operatorių tebyriam laike, pra
dėtu anarkija ir skerdimą ne
kaltu žmonių be reikalo.

Tiesos kasyklų darbininku, 
kaipo žmones, tokiam operato
riui visai neapeina, pagal jojo 
nuomonia, tai <larbininkus ga
lima skerst, nes tai nežmonisz- 
ki sutvėrimai.

to laikvtis

J •

- J -— ■ ------ -------------- -

ta (fitilim) 1.W ta pat minute, 
kuomet mes visi lankome szo- 
vimo, pasigirdo'jo riksmas. Ir 
praskėstomis in prieki ranko
mis jis vienu czuoliu pasijuto 
bestovįs prieszais kanuoles 
gerkle, lyg kad norėdamas szo- 
vima sustabdyt. Visi tatai ma- 
cziusieji nutarė, kad jis neteko 
proto. Kanuole, žinoma, iszszo- 
ve ir jusli vyra numėto toli ant 
aiksz'tes in ta vieta, kur jis da
bar galis.

Jinai 
trukt.

i

Žinios isz Lietuvos.
______ ui*,

NELAIME SU EROPLANU; 
ABUDU LEKIOTOJAI

SUŽEISTI.
Vokiszko tipo orlaiviu siste

mos “Halbstother” pakilo 
skraidymui 'karo lakūnas lei
tenantas Maczkus Vladas ir 
oro žvalgas letenantas Leonczi- 
kas. Kiek paskraidė leidosi že
myn, bot, nelaime, nuo 400-450 
metru aukszczio orlaivis 

'dėjo krist ir susikūlė in 
'■ ketvirtdnlis .'kilome!ro

ARTILERISTAS. KV KTį' ioh P1 kiloki bandymu
dažnai kalbėdavo jis. Imkime, 
pavyzdžiui, ka!d iiį mane. Asz 

nebuvau karoję.
Kaip asz galiu žinot,

kuomet aplink

niekuometDurys in kambari, kuriame, 
sėdėjo moteris 
goto kūdikio,

■'O

kasszale savo li- 
meszlungingai 

prasivėrė, ir balsu, užkimusiu jriane pradėsiu zvimbi kulip- 
kds? Gal-but,

jai buvo reikalinga pareikszl,! teksiu. Szito negalima iszanks- 
to žinot.

— Žinoma, 
tu iszpildysi 
galo, atsake ji.

— Reikia tikėtis! Bet tatai 
tokios ruszies daiktas, kad but 
insitikrinusu savyje esa nega
lima. Tokiomis minutėmis ne
tenki savystovumo, tuomet 
mus valdas ir laikas savo val
džioje kaž-kas kitas. 1 r viskas 
pri.kaluso nuo to, ant kiek silp
nas arba stiprus tas, kas gyve
na pas mus sielos gilumoj. Ir 
iszbandymo neperejes, nežinai, 
kaip veiksi, kuomet tau gresiąs 
pavojus.

Kuomet ji pradeda 'apie tai 
galvot, ji iszsiticsia ir eina ra
iniai. Bet tatai neilgai tęsiasi. 
Kas jai darbo prie to, kad ji 
busianti rami ir susivaldanti' 
Jog jos vyras gulis negyvas, jis 
n u szaut as. Jinai
bėgt. Privalanti rėkt. Jinai ki
taip negalinti.

Aikszte, kur vyko paradas, 
abelnai, buvo netoli. Ji per ke- 

in ja atbėgo, 
in abi tribūnas.

rusto prigrūstos žmonių, ku- 
szaukia ir 
Matomai, 

Reiszkia, ja

suMcAdoo, Pa. — Franas Za- 
90 metu, 

sau gerkle nuo ko ir 
nuo išžiok i mo 

kraujo. Velionis pergyveno 
Amerike apie 50 motu, neturė
damas czionais jokiu giminiu.

retskis, shvirszum 
perpjovė

darbininkus Įu°jnns

bet ne ,grei- 
pakol valstis neatsiuns

geidžia

raszo:

manim Imsią,
I 1 •

prieszais

jnire 
Velionis

Halbstother” nuo baimes priesz tai, apie k a asz sąmones no

Scranton, Pa. f Persis'kyre 
su sziuom svietu Stanislovas 
Pipiras, 4 dienn Rugpjuczio, 
palikdamas dideliam nuliudi- 
mia savo motina Marijona, sep
tines dukteres, du sūnūs, broli 
Kazimiera czionais 
Lietuvoje, kaipo dvi
czionais, pragyvendamas Ame- 
rike 28 narius. Lni'dotuves atsi
buvo isz namo 1939 Jackson 

, su bažnytinėms apeigomis 
v. Mikolo bažnyczioje. 

ant

ir Vincą
seseris

SI
Szv. Mikolo bažnyczioje. Pa
laidotas ant vietiniu Katali
ku kapiniu. Isz Lietuvos velio
nis paėjo isz Tauragės apskri- 
czio, Kaitineniu valseziaus, 
Bruszkiu ikaimo. Nuliūdus szoi- 
myna sudeda szirdinga aczlu 
visiems kurie dalvbavo laido-•l1

tuvesia.

rn

Kaitineniu

Philadelphia, Pa. — Czionais 
atsirado pirmutinis Lietuvys, 
kuris drvso iszeiti ant mies- 
tiszko urėdo Magistrato, musu 
tautietis J. Isoda, kuris nepai- 
sedamas ant visokiu 
kokias daro 
musu žinomoms, 
kandidatu

but i 
urėdo, 
va rd a

k (i nežili 
svetimi nuezia •

nu t are 
ant tojo

idant iszkelt Lietuviu 
tarp gyventoju Filadelfijoj ir 
tokiu bildu sudrutyt politikisz- 
ka veikimą tarp musu žmonių. 
Tik reik vienybes tarp mus ir 
be jokio užvvdejimo darbuotis 
idant iszrinkti
taip garbingo dinsto.
k i m, o 
pirma

p. Isoda
Krutc- 

sziuo iszrinksime musu 
Magistratu Isoda!

lA

. * iž-

o

/ >> j

ant

— Ana diena devvni baudi- 
tai apvogė ikonia visa dali nž- 
miesezio Eagle Mill, arti Glen- 
side ant 3,000 doleriu, o idant 
niekas negalėtu pabėgti isz 
miestelio, sugadino konia vislia 
automobilius, 
ome.

Banditu no su-
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Vice prezidentas Charles G.
taipgi randasi ant va- 

, arti Tulsa,
Dawes, 
kacijos Philmonte 
(Jklnhom’o'je, 

dienas
parodo ji 

džiusi einant žuvaut.

laisvas 
Paveikslas

arti Tulsa 
praleidžiakur 

žuvaudamas.
pasire-

p rą
žome 
pint u 

vakaru link nuo Linksmadva
rio.

Karo lakūnas leitenantas 
Maczkus buvo rastas prisitrau
kęs labai sunkiai, visas kruvi
nas, be sąmones; oro žvalgas 
gi leitenantas Leonczikas susi
žeidęs palyginamai mažiau; jis 
kalbėjo ir dkundesi vien dide
liu skausmu kojų, kurias 
tik nebus nusilaužęs, 
laimingieji tuojau buvo nuga
benti karo ligoninėn. Yra vil
ties, kad abudu lakūnai pagis. 
Aparatas sudužęs visiszkai.

GYVAS NUMIRĖLIS.
pranesza

(lakūnas

ar
Abu ne-

> J

jaus.
sen- 

gvva-

( i

liukoj, gyvena ūkininkas 
liotat is.Detroit, Mich. — Nors dar

bai dar nekaip eina, bet, Lietu
viai užpila savo akis munszai- 
ne ir taip laukia geresnio ryto

Ypatingai tuo pasižymi
taip vadinami senberniai, 
berniai, senmerges 
naszles. Jie sudaro “baliukus” 
ir ūžia. Vienas tokis baliukas 
nelaimingai pasibaigė, kad nu
važiavo prie ežero ėjo maudy
tis. Vienas, jau girias būda
mas, ome ir prigėrė, o kiti taip
gi girti būdami, to nepastebe 
jo.

ir g;. ..
baliukus

jau girtas

vietoje szerinen vsr 
daro bjauru

Kitoje
Lietuve moteris 
regini kad giria Imdama szoki- 
nejo polka, visai nepaisydama 
kad jos gimine g 
szarvotas.

1

uli grabe pa-

“Tilžės Keleivis 
tokia žinia:

Baltriduoniuose, Tilžės apy- 
Ke-

Prie jo dirbo jaunes
nysis jo brolis. Broliai nelabai 
suliko, kaip tai juk jaii pa
prasta. Jaunesnysis brolis ga- 

ap- 
josz- 

lo jis norėjo

juk jaii

Keliota-

Draugas” raszo: “Eina 
kad Rabinavicziaus 

vietoj bus paskirtas Žadeil 
o (’hieagoj atsiustas 
dabartinis konsulas Lomiom1.

Girdėjome, kad ir Raczkaus- 
kas siūlomas in Chicaga.

Nėra da aiszkus klausimas ir 
Lietuvos atstovo Washingtone. 
Vieni sako, kad Voldemaras 
nusistatęs atstovybe panaikin
ti, o jos vieton jnsteigti dau
giau konsulatu. Kiti sako, kad 
Naruszeviczius 
Amerikon, nes priesz ji 
state Katalikai.

Kis, 
Gineitis, 

y y

neatvažiuos 
n usi-

Kiekviena valstija Suvieny
tose valstijose turi Lietuviu 
gyventoju. Ta parodo 1920 me
tu žmonių suraazy mo raportai. 
Daugiausia I ji et u vi u užraszyta 
Illinois valstijoj, 30,358, pas
kui Pennsylvanija, 30,227,Pennsylvanija, 
Mass., 20,789, New Yorko val
stijoj Lietuviais pasidavė 
12,121,

[sz miestu su nemažiau 100,- 
000 gyventoju, tik szie neturi 
nei vieno Lietuvio: Memphis, 
Tenn., Nashville, Tenn.

tik

H Brooklyn, N. Y. — 50 
junistu prigulincziu prie topte
riu, Busimusze su kitais sąna
riais kito tekalio. Muszije li
kos sužeista pavojingai trys 
darbininkai, o dvidoszimts 
emarkei apdaužyti.

o

Brooklyn, N. Y. — Teisėjas 
Taylor dovanojo bausme Liet. 
EI. Blandt, 18 metu kuri buvo 
kaltinama dalyvavimo apinlo- 
szime Antano Žilinsko saldai
niu krautuves, 228 North 5tl: 
St., kaip jau buvo raszyta pora 
menesiu atgal. Jai grėsė 15 
motu kalėjimo, bet (Įžiūri re
komendavo pasigailoiima ir 
dabar teisėjas ja paleido visai, 
kaipo nekalta. No tik paleido, 
bot prisidėjo prie buvusio se
natoriaus Calderio ir davė jai 
$35, kad galėtu nusipirkti ti- 
kieta in Cleveland, Ohio,; isz 
kur ji paeina.

Trys vyrukai,
szima invykde, pasodinti kale- 
jiman; vienas iki gyvos g: 
o du no 15 metu.

Park. Bloke
Rezultatas toks:

kurio lipi pie-

du po 15 metu.
ilvoe,

l

— Subatos ryte
Petras Imkšzi.s, 
automobilio nelaimėn.

jau mirė
Važiavę

pušimi re 
kuris pat (‘ko 

Szofe-
ris, Mikola Beiczis, 
pirmiau, [kiti su jais 
vvrukai sveiksta.

Lukszis nelabai senai lanko
si “Vienybėje”, tei raudamas 
informacijų del keliones Lietu
von, kurion ji^ mane važiuoti 
pabaigoje Rugpjuczio.

Daugelis apgailės p. Lukszio 
nes jis buvo geras ir malonus 
žmogus, ir pasidarė daug drau
gu.

60-14

kad

— Ona Vaiszniene, 
Jay A v., Maspethe, jau nuo už- 
pereitos Petnyczios prapuolė 
isz namu ir susirūpinės jos vy
ras davė žinia policijai,
jeszkotu. Ji isz namu iszejust 
ir nogryžusi^

Ji turėjusi balta skrybėle, 
ruda žipona, raudonai-bnltai 
marga suknia, szviesiai rudas 
panezekas ir rudus czevery- 
kus. Ji yra tamsios sudėties, 
apie 5 pėdu augszczio ir sveria 
apie 115 svaru.

t

Ji turėjusi balta skrybėlė,

—V.

jai kaž-kas suszuko:
— Tavo vyras neteko pro

to! Jis puolė po kanuoles szr.- 
viu. Jis užmusztas.

Po to durys užsidaro, ir tas, 
kas jai atnesze baisia žinia, 
skubiai toliau nubėgo. Ar dėlto 
kad jis nenorėjo but žmonos 
nusiminimo liudininku, ar gal 
del to, kad jo dome kuo-nors 
kitu buvo užimta, kas kitoj 
vietoj in vyko, bet jis vargiai, 
rodos, 
laiko savo prnneszimui ir 
strimagalviais bego toliau.

žmona, irgi ne vienos minu
tes nogaiszuodama, 
paskui ji. 
idant jis 
jai sugryžtant, jinai mėtosi in 
gatve, nedavusi net sau laiko 
paskui save uždaryt dūri 

kur

nutrauko valandžiuke 
savo

nubėgo
Snszukusi vaikui, 

ramiai miegotu ligi

s. Ji 
jai reikėjo 

didele aiks/Jc, 
kur turėjusios

gerai žinojo, 
(‘it: tenai, in 
link kareiviu, 
invykt iszikibnos (paradas).

vakare
savo

ten 
'savo vyru. 

Jis rodydavo jai savo prisiruo- 
szima.

Pažiūrėk tenai! — tarė 
Patai prezidento

p. Karno rytoj sėdėsiąs 
greta su musu burmistru, o ap- 

ministeriai

Dar vakar 
vaikszcziojusi įsu

.11

i * . r JI*.
Tenai

t ribų n a.

negalima. Bet 
savo pareiga ligi

privalant i

vel e i meginusi isz-

I

Ji
Jos

kad 
pasiini-

’ Czia
I ribuna 
sėdėsią 
o apa-

laiku 
bot diena pirm laidotuvių 
urnai prapuolė. Jis

J

Taip-pat 
pridaro

šakojo,

ležines 
žmona

s»

Chicago. — Juozas Batorskis 
degtuku uždegu 5 galionu intal 
pos korosino bloke tuszcziame 
garaže po nr. 70S West Grand 
Ave., Elmwood 
eksplodavo.
pats Juozas, 20 metu vaikinai, 
sužeistas; vienas jo draugu, 
Valteris Bovas, užmusztas, 
kitas — T. Junek, sunkiai 
žeistas. Batorskis, sakosi nieko 
blogo nenorėjos padaryti.

Pleszikai apiplosze Jur
gio Kaminskio ezobatu taisymo 
dirbtuvėlė. Pasiėmė $175, Poli- 
(‘istas Jobu Lichter ome vvtis 
ir szaudyti pleszikus. \riona Jo 
kulkų pataiko p-niai E. Shop
herd, kuri važiavo automobi
liu. Kaminskio dirbtuvėlė ran
dasi adresu: 2711. So. Califoi- 
nia Avė.

— Povylas Gasiunas, Chi- 
realestateninkas, bu- 
“Varpo’’ 

szoriįlinkas, Suimtoje 
13 diena, tapo 
gi 
te.

engi et is 
vusios

su-

link juos sėdėsią 
prefektai ir generolai.

O czia prieszai 
miesto žmones, 
labiau pasiturintieji,
ežioj po jais, žinoma, busią per- 
už bilieti užsimoket. Jeigu tau 
bus galima iszeit isz namu, t n 
privalai irgi czia stovėt. Tu isz 
czia visus manevrus paregėsi ir 
iszgi rsi prakalbas, 
galėsi reget ir mane 
jis juokais.

— O tu kur busi ? 
klausė ji.

— O kur-gi nian but, kaip 
ne szale mano mylimos kanuo
les? Ar-gi tu ja nematai ? Jinai 
stovi kaip-sykis po prezidento 
Iribuna. Szuviu isz jos duosią 
musu kariuomenei žinia, 
prasidėjusios iszkilmes.

— Bėdinas Karno! —
jinai tuomet. Jus pastai et savo 
kanuole tiesiog prieszais ji. Ji 

g triu.kszmo sukelsian-
Jus apie tai negalvojate?'

kad

tarė
susima! vmo.
senesnysis Keliotatis, 
sveiks ir linksmas buvo ir

liausią i jipsieme vyresni ji 
leisti ir sau kitos v’h'tos 
kotis, bet pirm 
broliui szaunia sztuka iszkirs- 
ti.

Viena diena gavo
ežio gentys Pilkalneje, Tilžėje 
bei KaraliiiuCzhije žinia, 
sencsnvsis Kelio!al is e
res. Ta žinia buvo jaunesnysis
Keliotatis pasiuntęs ir lygiu 

laido! nvems ^pakvietei-,
;i’s 

nuvažiavo 
pirma in Tilže ir bando ežia im
lus brc'lio drabužius parduoti. 
Ryte laidojimo dienos jis atėjo 
pas savo dedo Tijžeje ir ramiai 
p'rionie l o jo’ p n e jau tos I.^Ži-c i Sz- 
kima. Jaunasis latras jam pa- 

kad vieta prie savo
brolio jau apleidęs buvęs ir da
bar taipojau laidotuvėms pri
būti noris.

Tam pasiskolino jis dedžio 
rata ir tada iszvažiavo ant neb- 

Tuo tarpu buvo 
kurs 

ne
m i si vi n eini sulijo apie mirimu, 
patemijes, kad brolis daug su 
drabužiais padulkejes, ir iszki- 
lo jo jeszkoti. Ant Rautenber- 
gerio gelžkelio stoties atvykęs 
jis pamate didoka būreli juo
dai rėdytu žmonių su vainikais 
rankose. Arcžiau priėjės iszvy- 
do, kad tai gentys ir pažysta
mi buvo, kurie atvyko buvo ji 
in paskutini atilsi iszgahenl* 
ir dabar drueziai persigando ji 

Kelios moterelois

sa

bondroves 
Liepos 

užgautas Joliet 
atvekario kaip 7 valanda ry • 

Atgabentas Chicagon m 
Wesley Memorial ligonbuti jis, 
neatgavęs sąmones, 
czia diena 1:25 po pietų.

Nelaime nabaszninkas Povi
las patiko taip: jis atvažiavo 
in Willow Springs automobiliu 
ir sustojo ant Archer Avė., 
prieszais statoma gasolino sto
ti ir restoranu kitoj gatves pu
sėj. Tai buvo jo statomi namai. 
Iszlipes isz automobilio, jis (‘jo 
per gatve. Ir tuo momentu už
važiavo ant jo Joliet gatveka- 
ris. — N.

mirė ta pa-

ANT PARDAVIMO.

Namai aut dvieju familiju, 
vienas namas bizniavus o kitas 
privatiszkas, randasi geroj yiė- 
toj ir parsiduos pigiai kas at- 
siszauks greitu laiku. Taipgi 
parsiduoda automobilius, už
darytas, del penkių žmonių, 
taip kaip naujas- Atsiszaukit 
po sziuo adresu. (t.66

Marijona B u si Ii one
Box 5 Gillborton, Pa.

matydami.
kone apnyko numirėli savo tar
pe matydamos.

Veik paaiszkejo, kaip daly
kas destis ir dabar nutraukė 
visi in kareziama, kur tūlas sti
klas bei stiklelis iszgertas tapo 
ant ilgo amžiaus. Bet nuo jau
nojo latro neliko nei pėdsako.

NELAIMES.
Liepos 24 diena 2 valanda 

ryto del neatsargaus elgimosi 
su ugnimi Varėnoje sudegė 
Borucho Lucznerio gyvenamie
ji namai. Nuostoliu apie 12,000 
litu. Namai apdrausti 10,000 li
tu.

Kėdainių apskr.,
kiu dvare, žaibas užmuszc va
žiavusi su akmenų vežimu An
taną Pilipavicziu 50 metu am
žiaus, kilusi isz Tra'kakiemio 
kaimo. Nelaimingasis nuo lie
tau jslopesi po medžiu.

GINKLAI.
Pas pilieti Malakausku Leo

na Puokes kaime, Sedos vals- 
crziuje, rastas
szautuvas, 15 szoviniu karisz- 
krim szautuvui, 7 rankiniu gra
natu kaupsliai ir revolveris, be 
leidimo laikyti minėtus dąik-

bosi vai kszeziojant

Bet kas-gi tdkio
atsitiko ?

Martinisz-'

medžioklinis

tus. Ginklą kinofiskuoti ir by
la pateiktą karo komendantui.

jog dau 
t i.
Jus ji apgluszinsite.

Ak, tiktai tiek! Jis tie- 
nekareivis, lasai Kaino be*

Francijos prezidentas privalus 
priprast perneszt kanuolin 
griausmą. Bet ar tu žinai, kas 
man visiszkai nepatinka? Ta
tai — kad tribūna su visais žiū
rovais randasi kaip sykis prie
szais mr.no kanuole. Mos, žino
ma, szaudom tuszcziais szov:- 
niais, bet tuo ne mažiau su ka
nuole neverta szposaut. Ir asz 
niekaip negaleeziau ramiai^ isz 
jos szaut, kuoni(‘t jos gerkle 
atsukta priesz didele žmonių 
minia.

Vakar,
ten su vyru, ji ruoszosi eit žiū
rėt iszkilmiu, bet iszryto pasi
rodė, kad ju vaikas esąs ne su
vis sveikas. Ir to'kiu badu, ja* 
prisiėjo pasilikt namie.

O dabar..
Jos vyras tokis pa

tenkintas, linksmas, 
džiuojantis 
savo mylima kanuole. Nejaug: 
jis tapo boproeziuj Nejaugi ga
lėjo atsitikt idant jis pultu po 
kanuoles skyle? Ne, ne tatai 
negalima.. Ir staiga ji pastebė
jo, kad bebėgant jinai visu lai
ku garsiai szaukianti. Jinai, 
kaip veidro'dyj, iszvydo kokia 
nemaloni jos iszvaizda, knome; 
ji bėga tekina per gatve, 
iszkarto sustojo ir pradėjo eit 
paprastu žingsniu. Mintis apie 
vyra pridėjo jai susivaldyt. Jis 
dažnai kalbėjos kad esą norėtu 
žinotu kaip in ja paveiksią, jei
gu kas-nois su juo baisaus at
sitiktu.

— Isz esmes noroiketu leist 
but kareiviu, neperleidits žmo-

taip dl- 
savo padėtimi ir

Ne, ne tatai

Ji

lias minutes 
žiurėjo 
<r 
rie stovi ant suolu 
rankomis skeczioja. 
kas toki invvko. 
neapgavo, reiszkia, tatai nebu
vo szposas...

Ji nesustoja, Idant paklaust, 
kur vyras. Jai szito nereikia. 
Ji ir be to žino, kur ji privalan
ti keliaut. Jai reikia tiktai ka
nuole atrast.

Ji mato, kad kanuole stovip- 
ti ten pat, kur vakar vakare 
stovėjusi. Plotas priesz ja tusz- 
czias arba beveik tuszczias. \’i- 
duryj praviros aiksztes 
nedidelis barelis žmonių, 
rie laikosi ramiai, nekalba, 
rėkauja, ir neparodo baimes ir 
iszgasczio, kaip.kiti, . . ,

Ja sustabdo užtvara. Bet de- 
žuruojas policininkas ja pažys
tas ir leidžias jai praeit.

— Tenai! Jus rasite ji, te
nai! — sako jis ir rodo in mažu 
būreli žmonių viduryj 
tęs.

Ji prisiartina tenai, 
paliaudama
Kuomet jai pasilieka ligi ju ne 
daugiau, kaip du žingsniu, 
žvilgsnis vieno isz tylineziu isz 
ramios grupes, puolas in ja. 
Generolas, stovėjusis, pasilen
kęs ties kuo-tai nejudaneziu ir 
beformingu, 
mes, iszsiticsia ir in ja prieina.

— Palaukite truputi, sako 
jis. Dar neikite prie jo, leiskite 
man pirma papasakot jums, 
kas atsitiko.

Ji vis rėkia. Ji stengiasi nu
stumt generolą, idant pro ji 
praėjus.

— Luktelkit! — sako jis ir 
drueziai laiko ja už rankos. .Jus 
dar neprivalote ji reget. Jums 
pradžioje reikia viską sužinot.

— Asz žinau, kad jis proto 
neteko ir puolė po ’kanuole.

— Ne! — tarė generolas. 
Jus nieko nežinote. Ne taip isz- 
ejo, kaip jus manote.

Jo iszvaizda ant tiek ja nu
ramina, kad ji paliauja rėkusi. 
Pas, ja net gema silpna viltis. 
Gal-but, jos vyras esąs gyvas. 
Jis, galbūt, tiktai sužeistas.

J

t

stovi 
ku
ne

M-

vis no
garsiai szaukus.

kaip du žingsniu

gulincziu ant žo

idant

— Palaukite, tarė jis. Pir
ma iszklaiisykite, ka mes rado
me, kuomet mes czia nusisku- 
binom, idant jo padėti iszty- 
rus. Visas jo kūnas laivo skylė
tas nuo daugybes szmoteliu ge- 

vidlos. Jus, artileristo 
žinoma, žinote, kas yra

ban iri kas?
— Taitp, atsake jinai.
— Jusli vyras, 'bevalyda

mas tokia geležine szluota ka
nuole, kokiu tai bud u jižmirszo 
ja atgal isztraukt, taip, kad ji
nai pasiliko gerklėje szorimo 
metu. Tamstos vyras prisiminė 
apie tai paskutinėj minutėj, 
kuomet jau buvo uždėtas l'iti- 
lius (knatas)- Tuomet tamstos 
vyras vienoj minutėj sau insi- 
vaizdino — galvot jis neturėjo 
laiko — kas atsitiksią, kuomet 
tokis baisus užprovijimas pa
teksiąs prieszais mus in tribū
na. Visa ta daugybe geležies 
vielos szmoteliu pervertu to
kia pat daugybe žmonių. Tuo
met ji apėmė virsz-žmogiszkas 
kentėjimas, ir jis mėtėsi pir
myn, idant priimt užprovijima 
iii savo kuna.

— O, Visagali Dieve! 
szuko žmona.

Ta pat minute generolas at
leido jos panika.

Dabar asz jus daugiau 
nelaikysiu. Jus galite reget sa
vo vyra, tarė jis. Bet kuomet 
jus paregėsite szias sužeistas 
žmogaus liekanas, galvokite 
tiktai apie tai, kad jie neszioja 
savyje visa, kas buvo doriau
sia sziaine pasaulyj. Jums bu- 

iszvaizda per-
jus žinote, kad 

tamstos vyras tatai padare isz 
savo Iiuosos valios, idant isz- 
gelbejus kitus. Ir'galvokit tik
tai apie tai, kad mes, jo broliai 
pagal ginklą, tokiam jo žygiui 
pavydime. Mokėt padaryt pa
vojaus minutėje tai, kas dera 
padaryt, kuomet nėr laiko gal
vojimui, ir kuomet reikalas ei
nas apie gyvenimą, arba mirti 
— tai did^ie. Tai* yeiszkia tu
rėt karžygio siela...

m-

šia lengviau j u 
neszt, jeigu

EKSKURCIJA
Nedelioj 21 Augusto

In Hazletona .... $ -60 
In Mauch Chunk .. 1.25 
In Allentown .... 2.00 
In Bethleham .... 2.00 
In Easton............. 2.00

(Dubeltavaa Tikieta*)

Specialia treinas apleis Mahanoy 
City 7 :30 valanda ryte. Pribus in 
Mauch Chunk 9:10 valanda, Allen
town 10 valanda,
10:10 valanda, Easton 10:30 vai. 
Grįžtant isz Easton 5:00 vakare 
sustojant prie visu stacijų kaip 
ir in ten važiuojant.

Lehigh V alley 
Railroad

The Route of The Black Diamond

Bethleham

galbūt, tiktai sužeistas.
Jus matote ta kanuole, 

tarė generolas. Jus žinote, kad 
tamstos vyras turėjos isz jos 
szaut. Ir jus matote tribūna, 
kuri randasi kaip sykis prie
szais kanuoles gerkle.

— Asz visa tai jau vakar 
maeziau, p. generole, tarė rau
dodama moteris. Mano vyras 
parode man, kaip visa tai tur: 
invykt. Jam tatai nepatiko. 
Jis atrado ir nustato, kad 
priesz ikanuoliu skyles esą ne 
turi but ttek daug žmonių, jcl- 

, kuriuosgu tatai no prieszai
reikia uŽmuszL

— Gerai, gerai, tarė gene
rolas. Tamstos vyras, gavės in- 
sakyma, indejo in kanuole kna-

BALSUOKITE U2

WILLIAM C. JAMES
Ant County Comissioner

Valgiu Gaminimas
-- IR --

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinais apdarais.

Preke tiktai $1.50

W. D. BOCZKAŪSKAS-CO
MAHANOY CITY, PA. .
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Susilaukė
Kasėsi žmones žemoje duo

bes, donge jas storais rastais, 
lentomis; ant virszaus vėl pyle 
žemes palikdami gale skyle, 
pro kuria galėtu pavojui už
ėjus, in urvą patekti. Kasosi 
toki urvą ir Jokūbas, žmona 
jam padėjo, vis drauge buvo, 
vis su juo. t) Antanukas, sėdė
damas priesz saule žolyne, 
linksmai rankutėmis plojo, r\ 
kavo, džiaugėsi. Jam vistiek. 
kas ežia nebūt u, ar karas ar k i 
(a kuri baisenybe. Jie nieko m 
supranta, jam gera, nejauezia 
jokio pavojaus, laimingas jis.

— Kai ateis karas, motin,

patektu

—- snko Jokūbas žmonai, 
Antanuką tik saugok, kad jis 
vis pirmas in urvą 
kad neiszsigastu.

— Saugosim, Jokūbai, abu. 
visi slėpsimos urve. Ale kad 
armota neinlaužtu lubas... Tai 
butu bėdos!

— A, ne, neinlausz. Rasta? 
gana stori, visai dar nauji.

Prabėgo dar kelios savaites 
Ir žmo- 

nors ar
gan a aisz- 
Visi mane, 
nueis ju ne 

kliudo. Bet viena diena viesz-
keliu ome eiti ir važiuoti dau 
gybe kareiviu. Ne visi važiavę

o vis ((‘bebuvo ramu, 
nustojo kalbėję,lies

motu dundėjimas 
kiai buvo girdėti, 
kad taip szalimis

vieszkeliu, daugelis bego ir 
kainui ir eme nuo gyventoju 

piove ir ten 
gvvu

maistu, arklius; 
pat iszsivirdami valgė 
lius. Žmoiu's negalėjo pasiprie- 
Fzinti priesz ginkluotus karei
vius. Jeigu kuris mėgino — ro
vei veri tam parode ir turėjo 
leisti naikinti savo tarta. Ver 
ko žmones, bedavojosi, dejavo 
ir skundėsi, bet kas ta ju skun
da dabar iszkkuisys, kas besu 
pras. Džiaugtis reikėjo kad gy
vus paliko, kad nežudė be prie 
žasties.

Tacziau dar baisiau pasida
rė, kuomet Kalniuko kaimo gy

> eme virti, 
lauko ugnis.

ventoju laukuose 
liepsnoti karo
Dundėjo szuviai, liejosi krau
jas, krito žmones ir amžinai ne 
sikele.

Laivas ant kurid likos papildyta žiidihsta.
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kuris atplaukė in New Yorka iszK ings way,
Afri’ko, likos sulaikytas per valdžia o visi laivoriai ir kapito-A f riko, likos sulaikytas per valdžia o visi laivoriai ir kapito
nas likos aresztavotais, nes ant laivo likos nužudinhi pati sti- 
rininko slaptingu budu, taipgi buvo 

muszlynin, kada laivas plauke namo.
s u! k v Pi m a s laivo ri u ir

dau

Geriau visiems
o palikt?

brangu siinu. 
žūti, u(‘gu vienam, 
mvlima žmona ir brangu sunn. 
Goriau vienu kireziu lai nukirs 
visiems trims gigalvas. 1 r doku-į aimanavo ji. 
bas, metes kastuvu 1 
bėgti savo namu linkui. Bet su
laiko ji kareivis, 
szautuvu, iszkoliojo ir dar to
liau nuvarė ir liepe dirbti, 
paskui, isz kaž kur pagavę ai- 
klius ir vežimą, prikrovė keis
tu Jokūbai dalyku, ir liepė bū
ti vežėju. Nesiprieszino Jokū
bas, nes žinojo, 
nieko tas nepadės, 
džius ir važiavo. Nežinojo kur 
ir ar ilgai važiuos. Su juo ir 
/ienas kareivis drauge važiavo 
r nuvažiavo.

Akyse pritruko aszaru. Krn 
i inej( 
>akarto,

visu
bet niekas

Klausinėjo Jokubiene 
apie savo vyra, 
daugiau nebuvo mates.

— Gal neapleis Dievas, — 
, — gal sugi

pasileido nenuszaus. O. Dieve, Dieve.
Neilgai tacziau ir ežia gale- 

s. Vokiecziai 
liepe visiems lipti in vežimą ir 

Nudžiugo Jokubiene, 
mano ji, kad vesz pas vyra. Bei 
dar daugiau nusiminė, kai ve
žimas ome slinkti prieszingon 
jos noru pušim. Ji dabar aisz
kiai žinojo, kad jos

. apmusze su i jo sznekucziuoti
i

C) važiuot.

vi stiekkad
paėmė va-

skausmas perdaug jau 
o Jokūbas vis dar te

važiavo nežinomais keliais lu 
svetima szali. Veltui klausė 
kareivio, kada bus galas to ke
lio, kada jiJeiš'grVžti pas žmo
na ir sunu. Kareivis tik nusi- 
szypsojo ir pirsztu parode to
lyn. Dar daugiau suskaudo Jo
kūbo szirdi, dar daugiau kar.

, o vežimas viskino ilgesys vežimas
Atėjus tai karo valandai. Jo- pjrl|lvn. Nors ne greitai

Mintimi spruko in urvą ir mels- tad'jis’jau’už inkstantie.-
kubas su verkianezia žmona ir

kada

v vras in 
Kursza nuvarytas ir ten

dainiesi in Dieva lauke, 
prausz ta kraujinga audra, ka 
da nusiramins szuviai, kadaszuviai, 
nustos liejesis kraujas.

Laukia užsibaigsiant, 
pirm to!

Neilgai Jokūbu szeimele ga
lėjo slėptis urve ir laukti lai
mingos pabaigos. Atėjo piktas 
Rusu kareivis iii urvą ir iszsi- 
Vede Jokūbą prie darbo.

— Gal neb(‘grysziu, — pa 
Bake atsisveikindamas ir bu- 
cziuodamas žmona ir sunu, — 
gal mane nuszaus niekuo ne 
kalta. Sudie... bukite ramus ir 
laukite manės. Prasz.vkite Die
vo pagelbos, jis neužmirsz ju
sli. Tik Antanuką ir 
asza rodamas 
savo sakiniu paliko 
ežius ir nuėjo paskui kareivi. 
Pristatė prie darbo, 
kastuvus

o kas

save — 
ir nebaigdamas 

verkiAn

tevažiavo, bet Jokūbui rodėsi, 
s mv- 

liu. Nusiszhiosto aszaras, kal
ba poterius ir vis važiuoja, va
žiuoja.

Jokubiene viena su 
likusi urve verke, mokiesi ir 
spaude brangu Antanuku 
aimanuojanezia savo krutino.

— O Dieve! Dieve! — szau- 
ke pro aszarat) nelaimingoji, — 
kodėl apleidai mus.'! Kur ding
siu viena be vyro su mažu kū
dikiu! Susimylėk ant musn, 
atitolink nelaime, nenorėk mu
su aszaru... Dieve! Dieve...

Ore szuviai virte viro. Dan
gų su žeme maisze. Kraujas 
srauniais upeliais liejosi, bego 

mirsztaneziu kimu ir szau- 
szauke neapykan-

sunumi

m

gal 
but baisiausiai kankinamas. G 
ja dabar veža in prieszinga pu
se, veža dar toliau nuo vvro.

—. Jeigu jis sugrysz, — ne
žinos kur mes esame, — pro 
aszaras kalbėjo ji, — kur dings 
vienas radęs tuszczius namus. 
Kur dings, kur dings.

Ir nuveže toli juos, už keletos 
myliu ir insakc negryszti koi 
nebaigsis karas. Skaudu buvo 
visiems Imti toli nuo namu, pa
likus viską be namiszkio žmo
gaus. ’

Apgyvendino juos vieno ūki
ninko daržinėje. Vietos gyven
tojams insake, kad atvarytie
siems duotu duona, 
juos tol, kol jie gales gyržti iii 
savo namus. Skurdžios 
dienos svetimoje pastogėje, 
numal(lomai liejosi aszaros.

Taip iszejo trys savaites. Per 
(a laika karo szmekla nusigrn- 
do tolyn in Kurszo g 
isz va ryt i (\j i gyventojai

laikvtu

bėgt*
ne

tas laisvas' vėjelis newziAjo pe
lenus, žarsto juos, lyg paguos-
• a * •

Į

(laiminga Jokubiene. Nieko jau 
aszaros nepa|des; isz pelenu 
krūvos nebepastatysi namo, ne 
iszvarysi ir skausmo isz prisi- 
kentejusios krutinės.
►szluoste ailias aszaras, pasiėmė 
kūdiki pabueziavo ji ir nuėjo

1 pas kaimynus praszyti pasto- 
■ ges ir duonos kąsnio.

* * >:<
Atėjo karas ir vėl nuėjo savt- 

Paliktieji kraujo kla
nai iszdžiuvo, 
tik nedžiūvo Jokiibumes asza- 
ros, tik ji negalėjo vis užmirsz- 
ti padarytu jai skriauda. Jokū
bas vis dar negryžo.
nuszluostyti ižmonos ,,, 
pasklansyti jos skaudžio aima-

iti norėdamas suvargusia ir ne

,1, isz pelenu

Nusi-

R imi MiliuiV

3 
I

yiyiillili* 
Ui0"4m’s*

I

i

keliais.
užinirszo juos,

Negryžo 
aszuru

prie darbo, indave 
ir liepe kasti gilius 

ravus, kuriuose kareiviai galė
tu slėptis nuo prieszu akiu, nuo 
ju kulipku. Nevienas jis ten 
dirbo, buvo ir daugiau jo kai
mynu, visi varu atvaryti, vis: 
nulindo, persigando, iszgasties 
apimti. O szautuvu kulipkoa 
tik zimbia ore tik szvilpia ka
sėjams pro ausis. Dirba ver- 
cziami ir laukia, kada szvino 
gabalėlis parvers jus žemen, o 
tada, niekados jau nebosi kelti.

Jokūbas buvo lyg ne szios 
žemes žmogus. Dabar jis neži
nojo, ar sapnuoja, ar mirszta. 
Viena tik aiszkiai žinojo, kad 
jo žmona su kūdikiu liko ver
kiantys urve, ir, rodos, sakyte 
kas sake, kad niekados tu ne
matysi ,8avo žmonos, 
cziuosi sunaus. Dabar tik Jo
kūbas pajuto, kad ir jo visuo
met ramioje krutinėjo gims

nebu-

visu na k t i. 
pietus

ii urna Ii 
alejo 

gryžti in savo namus. Gavo isz 
V'okiecziu leidimą 
kelionėn. Džiaugėsi 
bėjo. Džiaugėsi ir Jokubien^ 
nes savo namuose tikėjosi rasti 
sugryžusi vyra. Kai pasiekė 
Kalniuku kaimu, buvo jau tam
si naktis. Niekur nieko nesima
to, nesigirdėjo nei szunies, nei 
gaidžio balso. Viskas lyg isz- 
mire. Kiti privažiavę savo na
mus sustojo, tik Jokubiene'dar 
nerimo, jos namelis toliau, ant 
pat kalniuko ir ji nieko ne
laukdama pasiėmusi savo An
tanuku ant ranku, pasileido 
bėgti. Szirdi traukte trauke, 
o akyse rodosi, kad trobelėje, 
ant Įiliku lovį s sziaudu miega 
vyras ir sapnuoja ja su Anta 
nuku begrysztanczius.
Jokubiene buvo puskelyj, pate
kėjo didelis raudonas menulis 
ir nuszviete apylinke. Jokubio- 

jaukiau darosi, szirdls 
smarkiau plakti pradėjo ir vis 
skubėjo.

— Nejaugi asz paklydau, 
— sako pati sau, — rodos einu 
gerai, o namu dar neinatau, tik 
kažkas juoduoja >ir gana.

Gerai Jokubiene ėjo, nekly
do, bet netikėjo kad jos namu 
nebėra. Tik kuomet priėjo vi-

<r 
a

ir rengėsi 
visi, sku

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872) 
331 W. Centre St., Shenandoah, Pa.
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KREIPKITĖS PAS DR. HODGENS
‘ Philadelphia Speeialiata
Viaoa Kroniaxkoa Ligo*.

Silpni, Serganti Vyrai ir Moterai 
Ne Serganti bet vl*gi ka tik pnjieg* 

dirbti. ApaisaUgokita pavojau*.

Nubudimo valandoje 
geriausi patarnavima. Palaidojima 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimts miliutu. 
~___ ______ __________

suteikiam

Telefonas 872.

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

Kraujo ir Odo* Liga* visuose pa 
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Bo operacijos ir patrtinima laiko. 
Rodą ir patarimas dykan.

Tik kožna Utarninka, Sereda, 
Ketvcrga, ir Petnyczia.

Ofiso* valandos 9 ryte iki 8 vakare 
BAUSUM NAME.

Antra* Flora*,
POTTSVILLE. PA.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Ana diena apie Bostoną 
važine jė u,

Na ir viename matelyje 
sušilai kimi,

Ten Lietuviu ir Lenku 
pusėtinai gyvena, 

rUik bjauriai pasiolgineja 
ir gana.

G i rtuo'k lyste i nsiszuk nin us, 
Pas moteres ir vyrus, 

Kdasi ir provojesi nuolatos 
Ka'd ne yra tos dienos, 
Kad pas vaita slenka, 
Už bile daigia menka.

Viena bobelių vyras už 
pinigus apskundė,

Kuriai kokius ten pinigus 
pavedė, 

Tai užsigynė, liudintojus gavo
Boba, kuri prisiegavo, 

Kaid tasai vyras meluoja
Ir užsi k lapojo.

Na ir vyras prova pralaimėjo, 
Kasztus ir da bausmių 

užmokėjo,
Už alų ir guzule prova laimėsi, 
Ba b'ile boba už svietka turėsi 

Tai tokios tokeles ant to 
balto svieto, 

Nepaiso ne ant prisiegos 
ir ant nieko.
*

navimo. Jis užinirszo ja ir sunu 
amžinai. Nejaugi amžinai? Ne
jaugi paliko ant visados žmo
na vargti sunkiam vargeliui!

— Sugrysz mano Jokūbas, 
sugrysz, — nesyki sakydavo ji 
ir lauke, lauke... Belaukiant vi
sa pragyvenimo naszta krito 
ant jas vienu iszvargusiu pc
cziu ir tas siege ja, trauke prie 
žemes, galva palenkė žemyn, 
surukszleno veidą, atėmė svei
kata, o gyvenimas reikalavo 
jegu, reikėjo dirbti, pelnyti sau 
ir sūnui duona.

— Sugrysz mano Jokubae 
ir padės man gyventi, pasista
tysim trobele, — vis lauke Ir 
minėjo ji. Meldėsi 
kad kuo greieziau 
jos praszyma.

Laikui bėgant, apsiprato Jo- 
kubione savo varge ir nebeat
rodo jis toks baisus žiaurus. Li
kimo vereziama turėjo pasi
tenkinti nedėkinga dalimi ir ne 
siskunde ji niekam, 
gailėjos, liūdėjo jo ir lauke.

Antanukas augo. Jis nieko 
nejauto dar, nežinojo kodėl mo
tina kartais verkia, tik savo 
riebiomis rankutėmis nuszluos- 
tydavo molinai aszaras. Buvo 
mylimas ir globojamas — juk 
vienatine jos paguoda, tik lai
mes jam troszka, tik gero.

Jokūbas ketin ius metus var
go po Rusijos platybes ir vis 
jeszkojo progos, kad kaip nors 
iszvažiavus in Lietuva, in savo 
namuš. Diena įr nakti nenusto
jo vilties, vis galvojo, kankino 
save tuo noru gryžti ir nors 
vienai minutei pamatyti žmo
na, Antanuką. Kiek tuomet 
džiaugsmo butu! Koks laimin
gas butu gyvenimas po tiek 
vargu!

— Susilauksiu tas 
das! — ramindavo save Jokū
bas, tikrai susilauksiu. Neap
leis manes Dievas..., O laikas 
vis bego ir bego, vis skaudus ir 

pilnas pasiilgimo, 
kanezios. O troszkanczios taij) 
baisios! Nuvargino ji, prikan
kino ir Jokūbas visai nebe tas 
buvo. Paseno, pražilo, inval
idos ligos visai pakirto sveika
ta, tacziau vilties nenustojo ka
da nors gryžti.

Neapsakomas buvo džiaugs
mas, kai Jokūbas sėdėjo trau
kiny j, o traukinys loke jo na
mu linkui. Nei miego nebenorc 
jo, nei valgio tik vis žiurėjo 
per vagono Įauga, ar nepažys
tamas jau krasztas. Pustre- 
czios savaites važiavo trauki
niu, o toliau nebevežė. Vistiek 
džiaugėsi Jokūbas ir besi
džiaugdamas leidosi peszczias. 
Nejauto nei nuovargio, nei al
kio. Ir sztai, sztai jis susilaukė 
tos valandos, kuopiet sėdi prie 
savo trobeles degėsiu. Taip 
silpna jam, tiek iszvarges.

Anksti ryta Griciaus ber
nas varėsi pro Jokūbu trobeles 
degėsius pinga ir pamato mio- . a *■ • * * * *

J

4 S. CENTRE ST.

lAzbalnamuojA ir laidoja mlrrjaloi 
ont visokiu kapinio. Pagrabus paroo- 
szia nuo papraseziauaiu Ori prakil
niausiu. Paraamdo automobilius del 
laidotuviu, veseliu. kriksztyniu i> 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1871-M.

o gyvenimas

in Dieva 
iszpildyt h

tik vvro

J

1

Kiek

po

valan-

►skaudus y

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

19 W. Center St. Mahanoy City

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

GYDlKIS SU ŽOLEM3

Mainicriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos pcrszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
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.

Geriausias būdas gyditis su žolėm*, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
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, Mes užlaikome i n vai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bilo kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pccziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir Lt 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auys* 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenojusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsi 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. 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 spaud/ 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
LOc. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloge. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkus 
kolonijas. Adresavokite szitoip:

i M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Rd.
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Pittsburge aid (Farson 
ulyczios, 

Randasi lenais mergicos kelios
Mėgsta bambil'inose naktimis 

sėdėt,
Ir ant pracigiu žiūrėt.’

O kaip kas Lietuviszkai 
užsznekina,

Nosi nukreipia in szali ir gana, 
O naktį užsidavineja su 

Ttalijonais
Su tais pajuodusiais 

makaronais.
O mergeles darote negerai
Girdėjau kad Tarada i ka 

rengėsi,
Nugi, kaip ant jus užklups, 

Tai jum bjauriai kaili iszlups.
* * ❖

Jau jaigu kone visur yra 
valkatų,

Tarp Liet uvaieziu, nuo kitu 
Tai IIlinojuj gali užtikti, 

Kada vakare kur iszsivelka
Tai ant antros dienos namon 

pars i velka.
Tėveliai nieko nesako ant to 
Kaip atsitiks su dukrelių, 

•tiek to, 
Su saviszkiais visai ne nori 

užsidėt
Ne su jais kalbėt,

Ne nori ne ant j u žiūrėt, 
Velnk kelis ęziulabakius turėt.

Negana kad su Lietuviais 
neszneka,

.Bet da ant juoko palieka.
Jus gi vyrai sus'traikuokite

Del tokiu mergicu gero 
neduokite,

Ba jaigu josios su jumis 
tųiip apsieina,

y

y

j

y

y

y

Spencerport. N. Y

JOS. P. MILAUSKAS
Lietuviazka* Skvajeria

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokame 3-czia procentą 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.

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

J. E. FERGUSON, Kas.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

PasamdoLaidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuviu, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t.
520 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

Apdraudžia nuo ugnies namus, 
automobilius ir kitokius daigtus 
geriausiose kompanijose. Atlieka 
visokius- legaliszkus reikalus.

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

Daylight Excursion to

* M ►

LehighVilley Railroad.
Clhc Route of The Black Diamond

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

Leave Mahanoy City 
11:56 A.M. Saturday 
__ August 20th 
Ar. Niagara Falls 9.15 p m 
Returning leave Niagara 
Falls 2.30 P. M. Sunday.

isz 
k e kerszto, 
tos.

Taip tesėsi per 
Rytojaus diena priesz
nurimo ir Jokubiene užverkto-, 
mis akimis iszlindo isz urvo. 
Dairėsi l>ene pamatys kur vy
ro lavonu, bet veltui. Vėl liejo
si sraunios jos aszaros, vėl kan
kino skausmas ir vis žiurėjo, 
lauke — bene pareis isz kur Jos 
mylimasis vyras, bene nura
mins ju, bene nuszluostys asza
ras. Veltui.

Neilgai laukusi, naujus pa
mate sveczius. Tai buvo Vo- 
kiecziu kareiviai. Atėjo pas ja 
ir liepe eiti paskui juos. Nuėjo 
in Griciaus sodyba. Czia dau
giau buvo žmonių, visi buvo, 
netruko ne vieno, tik Jokūbo 
nebuvo. .

— Kur tavo vyras, Joku
biene f paklausė vienas. Nifcko 
ji atsakyt negalėjo tik karsz-

ras dingo be žinios.
— Macziau, kad važiavo jis kur iheiti. Pasidėjo Antanuką

— sako vienas, ant žemos, pati atsisėdo ties per

tos aszaros liudija, kad jos vy-

skausmas ir ilgesys, noras ko- Kurszo pusėn 
n nu! n i Kili i nnu '/mnnn iri R/vigreieziausiai būti pas žmona ir1 — bet gryžtant nemaeziau/

Kai

Tai ir del jus kitaip neiszeina.
Taip padarykite, 
O nesigailesite-

Children Half Fare
I

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

nei
6 6 6

yra tai receptas del 

Szalczio, Grippo, Malaria,

sai arti, užuodė degėsiu k vapa 
ir visa suprato. — Jos narna? 
pelenais virte ir nei viino svei
ko medelio nebeliko. Nebuvo!

gauti žmogų. ZAdino ji priėjės, 
bet nesikelo, iszbogcs isz bur- 
uos kraujas aiszkiai sake esant 
ji nebegyvu. Suėjo žmones pa^ 
žino, 
ežia ir Joikubieno su savo An
tanuku. Ji susilaukė savo vy
ro...

Liūdnai, liūdnai gaude baž- 
nyczios bokszto varpas, o juo-

kad tai Jokūbas. Buvo

llonu krūva ir gailini verke. O

das karstas, lydimas būrelio 
žmonių, slinko in kryžiais nu
daigstytas kapines. 1

(GALAS.)

i

t

Flu ir Tulžinio karszczio.
Užmuaza mikrobu*. — Aptieko**

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 amerike.
137 -139 W. CENTRE ST.

L

MAHANOY CITY, PA.
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
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.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

Dėkite savo
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ŽINIOS VIETINES
l -------

ju.

— Tai ir po Lietuviszkui 
Atpuskui. .

— Abudu iMirkni buvo pri- 
grus’ti svecziais ne tik isz arti
mu micsMu bet ir tolimu valsti-

Manoma kad buvo apie
20,(MM) žmonių.

— Ant dzin ros in Poltsvil- 
Ich sutla likos paraginti isz mu
su milžto Juozas Dnlskis, .Jo
nas Strambo ir Mare Budrevi- 
cziifte.

— Po atsisa'kxnnui nuo 
pacztoriui Kirchner,

atsisakymui

T
I ‘ 4 / , ’ I )

O' I1

f'Ij

dilinto 
tuom-laikinei buvo paženklin
tas paeztorium Jojo asistentas 
William Clifford.

— Praeita Su’bata prohibi- 
cijos sznipai su varvntu inejo 
in Moose draugoves narna ir 
padare tonais krata, paimdami 
visa bravoru, maszinas ir dau
geli baksu alaus. Panasziai pa
dare ir Ashlando Moose drau
guves name. Virszininkai likos 
aresztavoti ir pastatyti po kau
cijų.

James H. Kirchner 
KANDIDATAS ANT 

KAMISORIAUS.

/ ■
I ■

r J1,
FJ 4

II
11

Ir I
<r-

L*H

Katre Judaitiene, 35 me
tu. meti na |xmkiu vaiku, kuri 
gyvena Pittstone, Pa., likos at
vežta iii įniršta apie 8 valanda 
Panodelio vakara, kuria sura
ito bn 'kluonai tavorinio t nikio, 
gidinezia szale geležinkelio ar
ti Tunelio. Motore buvo be ža
do ir gulėjo arti prie sZtangu ir 
tik stebuklingu bildu apsisau
gojo nuo sumalimo per praei- 
nancziiiH trukius. Motore buvo 
atlankius Lietuviszka Diena, 
bet kokiu budu jiji gavosi toje 
vietoje tai nežino ir neatmena 
nieko.
JUO.

— Svredos rvta Szv. P. Ma
rijos bažnyczioje, Frackville, 
likos snriszti mazgu moterys 
les Jonas Budroviczius, sūnūs 
naszh‘s Budreviczienrs isz Ma
hanojaus su pana Ona Muske- 
liute isz Frackvilles. Svodba 
atsibuvo su misziomis prie 
daugelio giminiu ir pažystamu. 
Jaunavedžiai apsigyvens 
hnnojuj.

Garnys paliko drūta su
ku ant

l tarui ūke sugryžo na-
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SHENANDOAH, PA.
— Laike girtu'koliszkos puo

tos, Antanas Svptseviczius ir 
Vincas Kelmelis, 
ant 120 Schuylkill avė., karsz- 
tai susipesze

gyvenanti

ir vienas kitam 
davė in pilvą su peiliu. Kelme
lis likos nuvežtas in 
Mountain ligonbuti 
viezins in Pottsv*illes

1 jocusi
o Svatse 

forteca.
Nežino ar sužeistas pasveiks ai
ne.

— Stasys Dorhinai'tis( f) 234 
S. (‘heJtmd u'lyežios, buvo at
lankęs Lakewooid parka laike 
Lietuviszkos Dienos. Draugai 
pakvietė ji sesti in luoteli ir
kada radosi ant vidurio ežerė
lio, Stasys “
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Sztai kur atsibus kumsztynes tarpe Dempsey ir Tooney. j

(

STEIKO VAKARIENE

Tamo povakary pirmas žie
mos sniegas isZpnole. Diena 
buvo nesmagi ir liūdna. Netu
rėdamos ka veikti, keletas 
draugingu moterų sumanė tin
kamai nuobodu vakara pra
leisti — pavaiszinti savo 
szeles”

Mr. Kirchner yra del visu ge
rai pažinstamas Mahanojaus 
gyventojas. Jisai yra leidėjas 
lailkraszczio Record-American 
ir per keletą metu buvo pacz- 
torium Mahanojaus pacz’te. Jis 
yra gimęs St. Nicholas peczeje. 
Jo tėvas likos užmusztas 'ka
sykloje palikdamas naszilia su 
7 vaikais. Mr. Kirchner buvo 
tada priversta? 
kasykloje 
jaunas
Mahanoju 43 metus adgal kur 
ir < laba r gyvena. Jisai yra pa
sidavęs kandidatu ant Pavieta- 
vo Kamisoriaus ant Republi- 
'koniszko ti'kieto ir jeigu bus 
aprinktas tai prižada atlilkti to 
ofiso rei'kalus savžiniszkai ir 
teisingai. Todėl Lie'tuviai 
Schuylkillo pavieto privalo už 
toki žmogų balsuoti laike alei- 
naneziu rinkimu.

f i tindamas good“ 
pradėjo szokinet luotelyje ir 
buff! in’krito in vandeni. Sar
gai i sugavo ji in lai'ka ir adgai- 
vino, po tam nuvožė in Maha- 
noju pas daktaru, kuris palie
pė ji nuvežti in ligonbuti kur 
a'twigaivino po 'keliu valandų. 
Stasys sako kad daugiau van
denio ne gers nes turėjo 
mocz. ’ ’

— Pana Klara Ilaczkalie
ki ule isz Cidehuster, Conn., li
kos skaudžiai sužeista per au
tomobiliu važiuodama iii She- 
nadori isz Lietuviszkos Dienos. 
Badai automo'bilius Mikolo 
Mi'l'bu'to isz Tamakves trenkė 
in automobiliu kuriame važia
vo Racz'k'auckiute ir kili. Mer
ginai sužeidė koja.

< i tu

Ala-

Ji<“li del
West Pine ui vežios.

Stasys Ki.Jloski, 
pinnam

Juozu Želiu

gyve
nant is pirmam varde, likos 
smarkiai r.i|xlaužytas ir sužeis
tas per prielaidini savo pa- 
czio>. Stasys parijo namo ne
tikėtinai ir greieziau kaip jojo 
paeziule tikėjosi ir rado prie 
josios ki1a vyruką kuris užėmė 
vieta Stasiuko, kuris pasiprie- 
szino prieszais t</ki “mylėk sa
vo artima kaipo pats save“ ir 
szoko ant prieszo, bet nebagas 
gavo daugiau kaip tikėjosi.
t Praeita Subata po opera

cija Potlsvilles ligonbutije 
re Mrs. John Penna isz Trent 
no pcczes 
va is 
Buvo palaidota 
nenis apfJgoins

r*.
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Nalniszninke po tė
vai Ii uosi Vaicziuloniute. 

su bažnvti- 
Szv, Juozapo

Jiažnyczioje Utarninko ryta.

Mahanojaus Lietuviai Pirmam 
Vorde Balsuokite už

JONĄ VIZGIRDA
Ant Konselmono Pirmo Vordo

BALSUOKITE UŽ
JOSEPH P. DANDO

ANT OOUNTY TREASURER

s taipgi dirbti 
būdamas visai da 

vaikas. Atsikraustė in

teisiniai.

Tamaqua, Pa.
Goita isz Marydo, likos už
griautas kasyklosia per anglis 
ir kaip rodos negales jo iszkas- 
ti. Nelaimingas žmogus dirbo 
drauge su Ludviku Andrulai- 
cziu senam bruste ir manoma, 
kad turėjo iszimti 
propa ir anglis pradėjo 
nyt“. Andrulaitis 
žeistas ir nuvežtas namo 
jo draugo da nesurado.

Jeszkotojai po 26

Mikola 
likos

ne t y ežia
ru-t i

likos su
la* iy

79U 1110-

“du
st ei ko vakariene. To

dėl jos susirinko pas ponia 
Raudoniene, susiszanke ,savo 
vyrus, iszkepe tiek svaru stoi
ko, kiek ypatų dalyvavo, sura
do puskvorte “nuo szakneliu“ 
susėdo prie stalo ir tusztino 
kupinas jautienos leksztcs.

Laike vakarienes mažai kas 
kalbėta, yisį buvo sudomėti 
skania jautiena ir skansko- 
niais. Tik baigiant valgyli, pri
trukus “skystimėlio,“ prade-

T
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Kumiztyninka* Tooney 
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Kumaztyhinkas Dompicy
Soldiers Field, Chicage ateinanti Se»ptemĮberio menesi -ra, atsibus galėjimas žanda-

JAMES R. WALTON.
Adenas isz svarbiausiu urėdu 

paviete yra Kamisoriaus. Už 
tai ko-žnam balsuotojuj privalo 
tas dalykas labai apeiti ir ap
rinkti tinkama žmogų ant to 
urėdo. Mr. James R. Walton 
yra Rnpublikoniszkas kandida
tas ant to urėdo ir prižada ge- 
ri'aiisi iszpildyma reikalu tame 
ofise. 'l'odel įpraszo visu 
Schuylkillo pavieto balsuotoju 
ji neįižmirsz't laikjc ateinaneziu 
rinkimu.

valandų 
sunkams darbo surado lavonu 
u žg r i a 111 o a 11 g4l c k a s i o.

— Edvardas Kelley, 
tu gerai žinomas graborius ir
vargonininkas K a t a Ii k i s z k o j e 
bažnyczioje Szv. Joramino, ku
ris taji dinsta pildo per 50 me 
tu, mirė ana diena.

Stei'tine palicije užklupo aut 
paleistuviu urvos netoli czio- 
nais suimdami kėlės aptersztas 
balandėlės ir vyrus. Viena isz 
mergaieziu turėjo vos 16 metu.

/ --------------------

Meizville, Pa. — Manyda
mas kad jo paeziule susikal
bėjo su kilu vyru ir nuėjo ant 
pikniko, Szimas Olinisz isz 
Frackvilles užklupo ant savo 
pacziules kada toji atėjo namo 
ir taip baisei sumusze, kad vos 
joje pasiliko mažai kvapo. .Jo
nas Gresso norėdamas apinal- 
szyti insiutusi vyra taipgi ne 
mažai aplaike kumszcziu
veidą ir skylių galvoje. Motore 
turi septinis valiklis ir 
pavojingai serga. Tėvas likos 
aresztavotas o motore nuvežta 
in ligonbuti,

PARSIDUODA
Parsiduoda farmu 120 akeru 

žemes su visokiais inrankiais 
ko tik reikia ant fanuos, 2 ar
klai, 2 kiaules, 1 karve ir visz- 
tos. Savininkas pats parduoda 
farma, nėra jokio agento, o su 
kaina ‘sutiksim kaip pamaty
sit. Atsiszaukit po sziuo adre
su: o (t.65

“skystimėlio,“ 
jus neperjauniausiems kūnams 
nepaprasta ugnimi degti ir vy
rams užsirukius cigarus bei. 
pypkes, prasidėjo platesni pu
si kai be j ima i-pasakos.
biausia gi pasaka pasakė sve- 
czias, Juozas Banaitis.

Kada asz tik valgau stoiką, 
man visuomet prisimena dar 
viena stoiko vakariene, — sake 
Banaitis, jau an’tra syk kimsz- 
damas pypke. — Kaip žinote, 
asz esu trijų, suaugusiu kūdi
kiu levas. Juozas dar eina mo
kyklon nevedės. Jonas jau ve
dos ir augina pora auganeziu 
kūdikiu. Abu jie, kiek nutemi- 
ju, laimingu, abieims gyvenasi 
gražiai. Tik mano Milda, ne
kaip szio pasaulio gyvenimu 
džiaugiasi. Ji yra ir gi vedusi, 
bet ji nemyli savo vyro ir jau 
du mdtai su juo negyvena.

(‘zia, gerbiamieji sveteliai, ir 
apsistosim irjiiek platėliau pa- 
kal'besim apie aukszeziau mi
nėta
Mildute ir kas ja privertė su 
vyru atsiskirti...

Milda yra mano vyriausioji 
duktė. Ji, koj dar buvo neve
dusi, buvę pjįrinu'tine motinos 
ranka visa inusu szoimvnele 
iszaukletb Ji podraug yra ir 

sze'imv neles 
nare. Kol jaunesnieji augo, 
Ąl'ilda gelbėję motinai. Sziems 
gi paaugus, ji dirbo fabrike, 
tarnavo pas svetimus ir visa 
tai daro pagal mano patvarky
mo...

Visuomet būdama užimta, 
Milda neturėjo laiko eiti iii ba
lius, puotas bei sziaip jaunimo 
rengiamus pasilinksminimus. 
Todėl, kiek buvau patyręs, ji 
neturėjo ir meilužio, nežinojo 
kas tai yra meile, ka reiszkia 
smagios jaunystes dienos. 

2 » 9• I . . » 4’ ** . 1 ’' ■ -

Svar-

gerbiamieji sveteliai, ir

stei'ko vakariene,

Įerzinusia musu 
Kol jhunesnieji

in

mano

h*vmas. — Valdžia aresz-<l'

tavojo ir paliepė niekur neisz- 
važiuoti penkiems Katulikisz- 
kiems kunigams, kurie prigu
lėjo prie Populariszkos Par
tijos, už tai, kad pakursiinojo 
žmonis prieszais Fascistu val
džia.

LAKESIDE
PARKE

badai

iii
Ii

KETVERGE 18 AUGUSTO

(Frank Bak imas,
Box 15,

Lietuviai Schulykill Pavieto 
Balsuokite už

G. FRANK BRUMM
Ant Judge of Court of

Common Pleas
I

Oscoda, Mieli.

piszkiu Dempsey su Tunncy kur tikisi surinkti nuo žiopliu suvirszmi tris milijonus doleriu.
Lyg sziai dienai jau iszparduota tikichi už milijoną doleriu.

szypsojo ir pradėjo rimtu to-1
nu:

— Atleisk man, . tamsta. 
Dabar tamsta asz vadinsiu le
vu ir noriu pasisakyti, kad asz 
justi Mildi) jau senai myliu, ja 
gyvenu ir, jei man butu leista, 
manycziau su ja apsivesti..- 

tevel, leiskite Milda' už

man

Taigi, 
manės. Busiu jai isztikimas vy
ras, ir tamstai dėkingas tar
nas...

Asz truputi pagalvojau.
Per ūmus tai užsiijiuolima 

Bet — vyras rimtas, iszmint i li
gas, pasiturintis. Tiesa, Milda 
ji vos ‘keletą kartu t eina ežius i, 
gal jo nemylėti... Vienok reikia 
neužmirszti seno priežodžio:

Meile atsiranda apsivedus.“
Todėl, kiek pagalvojęs, atsa
kiau.:

i <

jis suspaudė

Pilnai sutiniku. Kaslink 
Milldos, tai ir nuo manes pri
klauso: mano patarimus szir- 
dingai priima ir kaip asz jai 
liepsiu, taip darys.

Tai Ėszgirdes,
mano ranka, pabiicžiavo mail 
veidan ir mudu sugerem tostą 
už jaunavedžiu sveikata ir lai
minga gyvenimą...

Sugryžes namo, visa tai pa
pasakojau savo žmonai ir MiL 
dai. Milda iszsy’k lyg ir nuste
bo, prieszinosi, bet man karsz- 
tai palaikius jaunikio juise ir 
ja pusėtinai apibariau, ji pasa
kė:

< JT

I

PAUL SPECHT ir jo garsinga Princo of Wales orkestrą 
kuri broadeastina per radio WJZ ir grjina in Victor 
rekordus. Viena isz geriausiu orkestru kuri da szimet. 
grajino Lakeside Parke.

Szokiai nuo 8:30 iki 12:30.

INŽANGA ANT SZO KIU SALES 50 IR 75c.

l Llnturiaskas Graboriua

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėliui pa- 

! gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pageibi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

IIS W. flprsca Nt., 
MAHANOY CITY, PA.

806 MARKKT ST.,TAMAQUA, PA.

smagios jaunystes dienos.
Mildai einant asztuoniolik- 

tus, karta mane itžsikyicte va
karieniauti tūlas, jau pagyve
nęs jaunikaitis.

Nuėjus mudviem valigyklon,
» •

jis užsakė gera, dviems vaka
riene — steika. Kodos ir dabar 
matau. Jis sėdi vienoj stalelio 
pusėj, asz antroj. Tarpe mud
viejų, ant staliuko, stovi pri
krauta stoiku Idkszte, antra 
pilna Frauęuziszku bulviu, tre- 
czia — Francuziszku keptu ci
buliu, -toliau — bu’teliukas deg
tines, ir visa, 
prie stoiko vakarienes.

Vaiguva mudu, gėrovą ir pa
mažėl sznekucziavomes. Jis bu
vo auti mano amžiaus, augsz- 

gelton-plaukis ir, pagal 
mano nuožiūros, neblogas vai
kinas. Kame reikalas, kodėl jis

kas reikalinga

— Atsiduodu tėvelio nuo
sprendžiui.-.

Sekamame po.to vakare pas 
mus atvyko svecziai: Antanas 
Rokas, junikis ir Juozas Maka
ras, pirszlys.

Visa va k a ra kalbėjome tik 
apie vestuves, ir iszsiskirstome 
geriausiame upe: susitarėm 
trijų savaieziu bėgy Milda su 
Antanu apvezdinti.

Už trijų savaieziu atsibuvo 
szaunios vestuves ir mano duk
tė jau vadinosi Milda Rokiene.

Apsivedus, kiek nužiūrėjau, 
juju pirmos vedusiir gyvenimo 
dienios ‘buvo smagios: 
pa’tenkinta nuolankiu >/•.«, 
Antanu, tuo» labiau patenkin
tas Antanas gražia, jauna žmo
nele, Milda.

Milda, kaip sakiau, 
mano pirmutine ir vyriausia 
duktė. Podraug ji buvo ir visa 
mano, laime. Ja (labiausia už ki
tus savo vaikus mylėjau.My-

Milda
vyru v

tas y

kelia man tokia szaunia vaka
riene, niekaip nugalėjau insi- 
vaiz'duoti. T’ik jau gerokai in- 
drisus ir inpusejus — visa pa-

• ■■ fit i • • * 1aiyzkejo. Tuomet jiq pasukę 
kplba ,Visai kiton pusėn ir pa
klausė:

— Kaip-gi tamstos Milda?
— Ka i p ta i “ k a i p-gi ? ’'

Na, ar dar neketina te
keti?

Astf patiuikcziojnu pe'timis, 
pasakiau:

•W • * -

F

— Jei pasitaikytu geras ir 
tinkamas a^muo, kode! gi ne? 
Manau ben’t ‘bandytu.

Man hfl ^Raikius, jis pasi
žiurėjo in mtine^malopiaį nusį-

i

1

ežiu. Pirma, veidu ir visu savo 
elgesiu — tai tikras mano at
vaizdas. Antra, buvo gera pat
riote, šoke Lietuviu gyvenimą 
ir atitrukus nuo darbo, daly
vavo musu-Lietuviu vieszame 
gyvenime. Taip dalykams es
ant, mudu dažnai praleisdavo
me isztisus vakarus besikalbė
dami apie invairius reikalus
veikimą. Iszejus bet-gi jai už 
vyro, vakarais a-sz jaueziausi 
apvien ėjusiu.

Bet, kaip ten neimtu, visu 
tuo iiuotikiu, tai yrą Mildos 
iszejimu už vyro, asz, kaipo tė
vas, podraug ir džiaugiausi. 
.Jog mergaites tam tik ir gema, 
kad jas dorai iszau'klejus, isz- 
leidus už vyro ir kad jos vėliau 
butu geromis motinomis. Tė
vai jomis pasidžiaugia tik tol, 
kol jos mažos, kol jas augina. 
Užaugę, Užlekia kaip ipatiksz- 
'tediai isz ’lizdo. Tėvams, kurie 
tiek daug vargo ir t ruso pade
da kol iszaukleju — lieka tik 
a t mintis ir s z i rd persza.

Nopordaugiaitsia laiko pra
slinkus, džiaugsmas, sumaiszy- 
tas su tevo-a(įklotojo skausmu, 
dar padvigubėjo: Milda susi
laukė sūneli..* Kas gal apsaky
ti džiaugsmu motinos, kuri su
silaukia pirmo kūdikio?! Ta- 
cziaus, kas gal apsakyt sma
gumą to tėvo, kurio kūdikis 
susilaukia kūdikio ?!

Apie tai nekalbėsiu. Jei ku- 
, gerai ži

note. Tiek tik (priminsiu, kad 
(a diena, kuomet Mildute pa
gimdė snnu, asz nejau darban 
ir galutinai pasigėriau...

Czia Juozas atsiduso. Palei
do ke'leta [/luosztu durnu, kiek 
nusiminė ir tese toliau savo 
pasaka.

Bet tėvo džiaugsmas nevi- 
suomet esti kūdikio džiaugs
mu. Leisdamas Milda už vyro, 
maniau .parinkęs jai ivtatinka- 
ma gyvenimo dranga, ir kaip 
sakiau, tuomi džiaugiausi, ir 
niekuomet nepamaniau, kad 

’gali

ris jus tai pergyvenot

nepamaniau, 
tasai mano džiaugsmas 
but galutinai sirtruszkintas.

Taip buvo.
Milda su savo vyru laimin

gai gyveno vos du 'metu. Po to 
ji juomi ir kūdikio pradėjo 
piktet'is. Ji, mat, prisiminė kur 
tai jaunystėje, matyta jauni
kaiti, jam prižadėta savo pir
ma meile ir tik apie ji dienomis

-T-""-“   -           i'         ——

ji ne pažvelgt nenorėjo. Suži
nojus gi, kad Antanai* mane 
vaiszino st ei ko vakariene, jam 
sak v<lavo: 

ik

— Tu mane nusipirkai už 
st ei ko vakariene!...

Po to j u namuose kilo tikras 
pragaras, u(‘ousipratimai. Mil
da, tartum pagautas narvely 
pauksztelis, daužėsi
Antanas isz tos priežasties pra
dėjo gerti, vėlai namo gryžti.

Žodžiu, ju gyvenimas galuti
nai suiro, i

Sziaip-taip, susitarusiu, Mil
da su Antanu atsiskyrė.

Dabar. Antanas gyvena

nerimo-

su 
kita moterimi ir auklėja kūdi
ki.

Milda gi gyvena viena, dirba 
atidinyczioje ir m'idlina apie 
savo jaunu dienu iszsisvajota 
'laime, pamylėta jaunikaiti. O 
kucmet lik mane sutinka, pa
sako:

— Tėvo, tu mano jaunas 
die nas, mano laime, mano visa 
gyvenimą pardavei už stoiko 
vakarienei...

EKSKURCIJA 
in New Yorka 
NEDELIOJ 28 AUGUSTO 

$4.00 Dubeltavas Tikietas 
Treinas apleis Mahanoy City 4:40 
valanda ryte ir griž isz Jersey City 
8:45 valanda vakare Standard Time. 
Baseball Giants su St. Louis 

New Yorke 28 Augusto

Railroad
I

FARMA ANT PARDAVIMO.

Gera farma, 45 akicriu, Lo
cust Valley, arti Mahanojaus 
ir kitu vietų, visa apdirboma. 
Didelis namas su salimu prie 
gero trakto, linksma, Smagi 
opeliuke. Turi but parduota 
isz priežasties nesveikatos loc- 
nininko. Preke pigi todėl pasi
skubinkite. t.f.

Wm. Kunsavage, 
Locust Valley, 

Barnesville, Pa.buvo

Įėjau ja gi delei keliu priežas- ir naktimis svajojo. In Antanu
M
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LĖKIO JANTI ORKESTRĄ SU EROPLANAIS
u

Pirmutine orkestrą aiit svieto, •kuri naudoja ero'planus keliaujant isz vietos in vieta, 
nesenoi grajinoVadas orkestrus yra Harry McDonald isz Wilkes Barre, Pa. Toji orkestrą

Lakewwod parke iii kur atlėkė su erOplanais net isz New Yorko. Ta pati orkestru teipgi 
grajino .Lakewood palike per Lietuviu DionU praeita Pauedęjyje popiet.
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