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GIRTAS TĖVAS NUŽUDĖ 
DUKTERĮ IR MIRTINAI 

PASZOVE PACZIA.

veik ne vienas 
ne esąs iszrenka-

isz 100 galineziu balsuoti, 
Prez. Cool-

Dental Asso.,”
Ainerikouiszki

4 4 National

Ju motina

AMERIKA TURI 46,000,000 
BALSUOTOJU.

New York. — Demokratu 
Tautinio Komiteto pirmsedis 
Raskob, atsiszaukia in visa 
tauta, kad szimet kiekvienas 
žmogus balsuotu, — nes, esą, 
atėjo kritiszka valanda demo
kratijai.

■ Amerikoje esą galineziu bal
suoti 46,000,000 žmonių, bet 
tiek mažai balsuoja, kad, sulyg 
konstitucijos, 
Prezidentas
mas legaliai. 1920 balsavimuo
se, 
balsavę 4 žmones!
idge likos iszrinktas ketvirta 
dalia balsu.
$480,000,000 AUKSE AMERI- 
KONISZKUOSE DANTYSE.

Chicago. — Prbzidentas dan
tistu Ernest E. Dalton, ant su
sirinkimo dentistu

aipreiszke, buk 
dantistai su

naudoja kas metas 15 milijonu 
doleriu vertes aukso, arba du 
kart tiek, kiek jojo iszkasa A- 
laskoje arba kiek isz/kasa Ka
lifornijoj permetus.
; Sziame laike Amerikonai tu
ri dantyse aukso vertes už 480 
milijonus doleriu.
PBRLEKE SKERSAI SUV. ginti motina.

VALSTIJAS IN 19 
VALANDŲ.

Curtiss .FidM, L. L — Lek- 
damjwr 
laniTos, 
Harry Tucker, perioke skersai' 
Suv. Valstijas nuo Pacifiko lyg 
Atlantiko mariu isz Los Ange
les, Kalifornijos in ezionais in 
19 valandų. Mete 1923 du le- 
kiotojai padare ta paezia ori
ne kelione in 26 valandas ir 50 
miliutu, tai yra be per^tojimo. 
Lekiotojai loke kaip kada 10,- 
000 pėdu augszczio. Kaip kada 
lėkė 150 myliu greitumo in va
landa. Kelia kuriuom lėkė už
laikė ’slaptybėje.
: SZITA SENMERGE VISAI 

NETURĖJO PROTO. ■
Jasper, Ala. — Marvin Li

vingston, 16 metu vaikas my
lėjosi su 16 metu Klarisa Tur
ner, su kuria ėjo drauge in 
mokslą. Isz pradžių tėvai nesu
tiko ant apsivedimo sūnelio, 
bet matydami kad isz to nie
ko nebus, ant galo davė savo 
pavelinima. Matyt sūnelis tik 
to pavellnimo ir norėjo, nes 
apgavo tėvus 'baisiai, apsipa- 
cziuodamas ne su Klarisa, bet 
su 47 metu Ofelije Gilbert sen
merge. Tėvai taip užpyko ant 
šunelio ikad po szliubui fcsta- 
cziai posake: “ 
žinoki®, kaip pasiklojai 
iszsimiegosi.”
LAI KITOS IMA PAVYZDI 
NUO SZITOS MOTERES.
Milwaukee, Wis. — Czionais 

mirė Povylas Dervicki, 87 me
tu, kuris pribuvo in Amerika 
60 metu adgal, uždirbinėjo ge
rai, sekėsi jam gerai, bet 40 
metu adgal apsirgo ir buvo pri
verstas atsigulti in lova. Per 
40 metu jojo *pati dažiurinejo

Chicago. — Sarah Willock 
niekas neaugino. Ji pati užau
go ir jau buvo 14 metu amžiaus 
vyriausia isz szesziu vaiku gir
tuoklio tėvo.

Vaikai miegojo ant pamesto 
ant grindų szieniko, niekad ne 
turėjo užtektinai pavalgyti ir 
gveno pusbadžiai.
irgi toki pat varga vargo Ir 
niekad ramumo neturėjo 
pat savo apsivedimo su Leo 
Willock, 35 metu, 958 N. Raci
ne Ave., 15 metu atgal.

Pereita Subata nakti duktė 
Sarah užbaigė savo varginga 
gvenima, perverta savo tėvo 
kulkos. Jos motina guli ligon- 
butejo arti mirties.

Leo Willock ta nakti, kaip 
paprastai parėjo namo girtas 
ir parsinesze munszaines. Pra
migęs trejetą valandų, jis atsi
kėlė ir eme savo žmona muszti. 
Pradėjus jai szaukti, nubudo 
Sarah ir atbėgo in ju kambarį. 
Ji pamate tęva laikant rankose 
du revolveriu ir grumojant mo
tinai. Ji szoko tarp tėvo ir mo
tinos,

nuo

n*.<)ęa*J40 myliu ant ya-
Arthuras Goebel ir 

•1

Dabar sūneli 
, taip

ligom, dirbdama pati ant už
laikymo ir net priėmė du vai
kus apt auginimo kuriuos isz-
auklejo kaip savo. Nežiūrėjo 
aht to, kad gauti paszelpa nuo

bandydama savimi ap- 
Bet tėvas pa

spaude gaiduką ir jauna duk
rele krito negyva, kulkai per
vėrus jos szirdi. Willock tada 
paleido antra szuvi, 
paLzhrt porvdro krutinę ir pa
bėgo isz namu, 
kos suimtas.

! Likusius penkis 
nuo 1 menesio iki 13 metu am
žiaus, paėmė policija ir paval
gydino juos. Tai buvo gal pir
mas kartas, kada jie soeziai pa
sivalgo.

Pagal paszautosios moteries, 
Leo Willock niekad nedirbo 
nuo pat apsivedimo, bet visa 
laika girtavo. Gyveno ir girta
vo vien skolindamasis isz kitu 
pinigus. Ji tankiai policija 
aresztuodavo už girtavima, bet 
jo tėvai, kiek pasiturintys žmo
nes, visada ji iszliuosuodavo Ir 
niekad netekdavo- jam ilgesni 
laika kalėjimo sėdėti.

Jo pati, motina szesziu vaiku 
užsidirbdavo skurdu pragyve
nimą skalbdama drabužius; po
ra ar trejetą doleriu in savaite 
užsidirbdavo ir Sarah prižiūrė
dama kitu vaikus.

kuris jo

bet vėliaus li-

f sieratukus

PAPEROSAS PRIEŽASTIS 
. ŽUDINSTOS.

Saint Louis, Mo. — Nume
timas uždegto p’aperoso ant 
dvieju mieganeziu vaiku laike 
bažnytinio bazaro Szv. Adal
berto bažnytiniam skiepe buvo 
priežastis nužudinimo Emilio 
Granlich, 19 metu, per .'tris jau
nus vaikinus, kurie mate kaip 
Emilius tyczia numėtė uždeg
ta paperosa'tarp vaiku. Visa ta 
vakaru Emilius jeszlkojo viso
kiu 'priekabiu, pakol ji gerai 
apdaužo 'trys ‘kiti vaikinai nuo 
ko mirė trumpam laiko ligon- 
buteje.

miesto arba nuo kaimynu,' bet 
dirbo sunkiai ir net suezedino 
keliolika sziimtcdiu ant laidotu
vių savo Vyro.

f Tokiu moterių mažai randa* 
si ant svieto, kita butu vyra 
atidavus in ligoiibuti o pati 
i
bėdos, r

NUSZOVE BROLIENE ĮJR 
PATS SAVE.

• If ’ I

Pittsburgh. — StiurisQovas 
Vitkauckas, 40 metu, sužoįde 
mirtinai paezia savo brolio 
Juozo Vitkaucko, po* tam pa? 
leido sau ku|ka in smegenis 
nuo ko tuojaus ir mirė. Prie- 
žastlt žtK?instos buvo susibari- 
mas su broliene, kurios vyras 
dirba West Virginijoj, o Sta
nislovas Tiuvo pas ja ant bur- 
do. Vitkauokiene likos sužeis-

■ ■ "Įi i ■ i. ■ , ■ - , _
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JUDOSZISZKAS DARBAS 
NELABO ŽMOGAUS.

Pittsburgh, 
žmogus alėjas pas daktaru H. 
R. Dapper, 30 metu, melde jojo 
idant važiuotu pas jojo sergan- 
czia paezia kuri randasi ant 
mirsztanczio patalo.

Daktaras Ipaliope Itevui at
varyti automobiliu 'isz gara- 
džiaus ir visi trys sėdo važiuo
ti pas ligoni.
Carrick nepažinstamas 
in daktaru su'ždisdamas mirti
nai ir norėjo nuszaut daktaro 
tęva, bet tasai susirėmė su 'žu- 
dintojum, kuris vėliaus pabė
go daktaro automobiliuje, pa
likdamas mirsztanczia savo au
ka ir jojo t e va ant kelio.
VIESULĄ UŽMUSZE 8 IR 

DAUG SUŽEIDĖ.
Austin, Minn, 

žmones likos ulžmuszti, 
sužeista ir bledes padaryta ant 
milijonu doleriu, kada ‘smarki 
viesulą perpūto per Pietine da
li Minnesotos ir Iowa. Keli 
miesteliai pasiliko be . jokios 
komunikacijos, 
iszversta ir keli tukstaneziai 
žmonių pasiliko be pastoges.

DEDE SAMAS TURI DU 
MILIJONUS TARNU.

Washingtonas, I). C. — Ofi
cialiu apskaieziavimu, fedora
line valdžia turi arti 2 milijo
nus valstybes tarnautoju,.val
dininku, o tai sudaro kone 2 
procento visu kraszto gyvonto- 
•iu-

1 szskirįąnt jcongroso, narius, 
kalnuoto narini ir asmėniš^ku-'’ 
rlo neineina in ei vilos tarnybos♦ 
skyrių, 1,791,816 ’žmones gau
na algas tiesiai i'isz federalinio 
iždo kaip valstybes tarnauto- • •

SHARKEY-ŽUKAUCKAS 
SUSIŽEIDĖ.

Boston. — Laike lavinimosi 
kumsztininkas 
kauckas iszsisuko sau koja ir 
negales kumszcziuotis per ke
lis menesius. Visi kumszcziavi- 
mai likos perkelti ant tolimes
nio laiko. ,

KINCZIKAS NUŽUDĖ 9 
KINCZIKUS.

Fairfield/ Calif. — Staigai 
netekes proto, Kiniszkas kuko- 
rius Wong Gee, nužudė devy
nis ypatas su peiliu ir kirvuku. 
Pirmiausia nužudė savo paezia 
ir tris vaikus, broli ir keturis 
darbininkus o sze.szis sužeidė 
po tam pabėgo automobili ujo.

h

•Kokis tai

Kelioneje arti 
szove

Asztuoni
daug

daug namu

p*

Sharkoy-Žu

Paskutines Žinutes
fl Granite City, Ill. — John 

i, nužudė savo 
paezia Alicije,

l RUGPIUCZIO 192
77

ATRADO . DIDELI 
SKARBA

RADO UŽKASTA PRIE PA
LIVARKO PASLĖPTA 

LAIKE SVETINES 
KARES.

Lvavas, Lenkija. — Ana die
na atėjo iii ezionais buvusia 
Rusiszkas kareivis Pazur, ku
ris 1915 mete dalybavo karėjo, 
apsakydamas policijai apie su
radimu didelio skarho, užkasta 
tarp keturiu medžiu prie vieno 
palivarko netoli Lvavo.

Tula nakti komondaritas ba
terijos pasisZaiikė Pazura ir ke
turis kitus'draugus paliepda
mas jiems iszkasti duobia tarp 
keturiu medžiu, duobia iszklo-
jo su audokĮu ir pradėjo in ja
neszti visokes brangenybes isz 
aukso, (sidabro, žemeziugu Ir
daug pinigu. Matyt buvo tai 
komendanto grobis nuo api- 
plesztu namu ir bažnycziu.

• k’i* ' u '• ♦ *

Ta pati nakti kilo baisus mu- 
szis prie Lvavo, laike kurio 
dingo komęndantas, kaipo ir 
keturi jo draugai kurie skarba 
užkasė, tik [vienas Pazur iszsi
gelbejo ir da vienas kareivis.

Policija iszklausus jo apsa
kymą, nusiuntė ant tos vietos 
jeszkoti skarbo, bet lyg sziam 
laikui nepasiseko surasti ketu
riu • medžiu, neš’ armOto^ su
drasko visus medžius tėjo ap
linkinėje.

Policija iszklausus jo apsa
kymą, nusiįnte ant tos vietos

, . i. • ’ 1
nepasisekė surasti ketu-

> y k • -k-% 4 y v 1

TIGRAI INDIJOJ SUDRAS
KĖ 1,033 ŽMONIŲ 1927 

METAIS.
Simla, Indija. — Surinktos 

žinios apie tai, l<;iek laukiniai 
žvėrys sunaikina žmonių Indi
joj, parodo,
tigrai tame kraszte sudrasko 
1,033 žmones, vilkai — 465, 
leopardai — 218. Nuo gyvaęziu 
betgi žuvo daugiausiai — 1,900 
žmonių.

Bet ir žmones

kad 1927 metais

atsikerszija 
bestijoms. Tais paežiais metais 
žmones užmusze Indijoje 1,368 
tigrus, 4,300 leopardu, 2,739 lo
kiu, 2,430 vilku ir 57,116 gyva- 
cziu.

King, 28 metu 
persiskyrusią 
18m. ir josios broli Jaanesa 
Sownsongie, 32 metu, po tam 
pats nusižudė, už tai, kad jojo 
pati szoko 
žmogum.

fl Philadelphia. — Nežino
mu budu vagis iszvoge isz skie
po A. Rocci, 34 baczkas geros 
valdiszkos guzutes verties 17,- 
500 doleriu.

fl New York. — Kada žuvl- 
ninkiszkas laivelis užsidegė 
nuo gazolino, 13 žuvininku szo
ko in Sandy Hook Bay ir visi

>4

ISZRADO NAUJA GAZOLI
NĄ DEL AUTOMOBILIU.
Paryžius. — Tūlas Rusiszkas 

inžinierius Makoninas turėjo 
ana diena iszbandyma naujo 
gazolino, kuris neužsidega bet 
yra naudojamas del automobi
liu ir eroplanu, turėdamas dau
giau pajėgu ne kaip sziandio- 
ninis .gazolinas.

I
h vr. d. >i

F. W. H
. BocoowfiKi, r
. HOCZKOWSKI, M41U>r.

PrM. A Mg. S 40 METAS

su nepažinstamu
1

SUMAISZYTA
GIMINYSTA

■ ii m > bmn

TĖVAS APSIPAOZIAVO SU 
SAVO TIKRA DUKTERE;

BROLIS SU SAVO 
PUSSESERE.

Lodžius. — Trisdeszimts me
tu adgal gyveno kriauezius 
Hersz Langių®, kuris apsipa- 
cziavo su Jochwata Rajs, o kad 
neturėjo pasisekimo, iszkelia- 
vo in Amerika jeszkoti giliuko 
in keturis metus po apsipaezia- 
vimui. Po keliu metu gyveni
mo Czlkage kur turėjo didele 
kriaueziu szapa, dasidiUbo di
delio turto. Apjakes turtu ir 
pasisekimu, u'žmirszo apie sa
vo szeimy n a Lenkijoj ir daži- 
nojo kad jojo pati mirė kelio
lika metu adgal. Ant £alo nu
bodo jam gyventi vienam ir 
nutarė apsi’pacziuoti antru kar
tu ir susilaukė ipo kokiam lai
kui dulk rele.

Tuom kart palikti valkai te- 
.vyneje paaugo. Laike kares 
Hermanas turėjo 18 metu o 
Genia 20 metu. Jisai pasiliko 
ziegorninku o jiji <siuveczka. 
Hermanas po keliu metu dasi- 
dirbo turteli ir iszvažiavo in 
Palestina jeszkoti didesnio gi
liuko, o jojo sesuo apsigyveno 
Viedniuje, 1 
turtingiausiais žmonimis.

Mete 1923 duktė Herszo 
Langfuso, 19 motu patogi mer
gina, pribuvo in Palestina, da
lyba uti atidaryme, naujo ,Žy- 
diszko .universiteto Jeruzale-

km* draugavo su

lygauti aUduryonę, na^. ,fy. 
I
me . ir, tonais susitiko sd Her
manu. Jauna porele insimyle- 
jo karsZtai <ir nutarė apsivesti.
Dažihojas apie tai teVas sutiko 
ant vihczevones ir pats pribu
vo in Palestina. Nubodo jam

NEDORA MOTERE
NUŽUDĖ KŪDIKI IR NU

MĖTĖ SZUNIEMS ANT 
SUEDIMO.

Lvavas. — Kaime Procise, 
dingo slaptu būdu Keturiu me
tu vaikiukas Romanas Pytla- 
kas, kuri paskutini karta buvo 
matytas ant kiemo Mykolos 
Daukovo. In kelias dienas po 
tam likos surasta galva kūdi
kio apgraužta per szunis, sza- 
lo gulėjo marszkinukai dingu
sio vaiko.

Policija isztyrinejo buk vai
kiukas likos nužudytas geleži- 
nia paika per paezia Dan'kovo, 
kuri insimaisze in musztyne 
vaiku. Motore prisipažino buk 
nužudė vaikiuką, po tam indo- 
jo jo lavona in maisza ir nunc- 
sze in girria kur paliko idant
žmonyg manytu kad likos su
draskytas per žvėris, nukirto 
galva ir numėtė in krumus, o 
stuobrį užkasė. Policija lyg 
sziam laikui nesurado stuobrio 
kūdikio, nes motere nepamena 
kokioj vietoje ji užkasė. Dan
kova ir jo moteria uždare kalė
jime.

12 TURKU SUSZALO ANT 
SMERT.

, Trebizond, Turkija. — Nuo 
nepamenamu laiku nukrito 
ezionais neiszpasakytinai daug 
sniego, net 19 pėdu. Dvylika 
žmonių suszalo ant smert,szim
tai gyvuliu taipgi suszalo,

Amerike, nes jojo antra pati sužeista.
taipgi mirė.

Po kokiam tai laikui atva
žiavo in Viedniu, susipažino su 
patogia pana Genia .Rajs, su 
kuria nutarė apstpaeziuot. Ne
žinojo kad mergina yra jojo 
duktė, taip -ir jiji nežiluoju kad. 
52 metu Amerikonas yra josios 
tėvas. Po szliubui Langfus su- 
gryžo su paezia in Chicaga in 
kur tai’pgi trrunpaim laike pri
buvo ir jaunavedžiai H. Rajs’- 
ai. Ir tik tada dažinojo kaip 
yra susigiminave, kada pradė
jo kalbėtis apie saVo szeirny- 
nas ir su bailine Hersz Langf u s 
dažinojo buk apsipaeziavo su 
savo duktore o Hermanas Rajs 
šu savo pus-sesere.

Nubudęs Hersz pribuvo ne- 
senei in Lodžiu isztyrineti tei
singumą, ar isztikrųjų joįo pit- 
ti yra jojo duktė. Gimines gy
venanti Lodžiuje užtvirtino 
tikruma 
dukters.

Ana diena Langfus. sngryžo 
in Chicaga, kur užvedė teismą 

j j bet kitaip 
yra su Hormonu Rdjs, nes 'po
rele labai mylisi ir ne ilori per
siskirt. *

baime Hersz tiangfus

giminystes tėvo ir

ant persiskyrimo

ISZ LIETUVOS
KARININKAS PRAKORTA

VO 5,834 LITUS VAL
DŽIOS PINIGU.

Kaunas. — Sziu metu Sau
sio 28 diena drausmes kuopos 
rasztvedys leitenantas Adomas 
Dževeika, kilęs isz Pabiržės 
valscz., Mikalines kaimo. Ka
riuomenėj tarnavo nuo 1921 
metu. Jis gavo isz emisijos ban
ko 4,270 litu 60 centu valdiszku 
pinigu. Nuėjo /papietauti

Bangos” klubam Czia jam

daug javu iszmuszta ir bledes 
milžiniszkosr’—77 -
400 ARESZTAVOTA RYGOJ.

Ryga. — Keturi szimtai Ko
munistu likos aresztavota už 
sukėlimą maiszaczio laike susi
rinkimo kurie šukele protestą 
priesz byla Komunistu. Dauge-

Nuejo 
“Bangos” klubam 
pasipainiojo pažystamu asme
nų. Iszgere degtines ome loszti 
“pokeri”. Ant keliu turejea 
pasidėjęs portfeli ir kai i nėjo 
azartan, szimtinemis pradėjo 
praloszti. Nuo 1 iki 12 nakties 
praloszes apie 3,000 litu. 
“Bangos” 
ban, Maironio gatvėj. Ten losze 
iki 5 valandai ryto. Isz pilie- . 
ožiu klubo nuėjo pas E. Gaidu- 
kevieziu, Tolstojaus gatvėj 4 
nr. ir ten iki 1 valandai dienos 
pralosze 800 litu. Kai jau visus 
pinigus pralosze, prasze drau
gu niekam apie tai nesakyti, gi 
nuėjės Aleksotan pas P. Dvo- 
recki prasze paskolinti 4,000 
litu.

Tuoj sužinojo irj o virszinin- 
kai. Patikrine drausmes kuo
pos rasztines pinigus, rado isz- 
aikvota 5,834 litus 88 centus 
valdiszku pinigu# 
tuoj buvo aresztuotas ir ka
riuomenes teismas ji nubaudė 
3 metais sunkiųjų darbu, gra-

Isz
nuėjo piliecziu klu-

Dže veika

sos kalejimo^atem^ leitenanto 
laipsni ir paszalino isz kariuo
menes, Karo vyriausybei leido 
isz jo iszjeszkoti 5,834 litus 88 
centus pinigu.

1

Trumpi Telegramai.
U Santiago, Chili. — Laive

lis Miraflores nuskendo su asz- 
tuoniais pasažieriais prie upes 
Manlin. ,

fl Red Wing, Minn. — Per 
sudegimą boso,
Chicagos in Twin Citys sudege 
keturi pasažieriai ant smert o 
asztuoni baisiai apdegė.

fl Curtiss Field, N. Y. —r 
Miss Elenora Smith, 16 metu,

kuris ėjo isz

iszloko su eroplanu iii padan
ges daugiau kaip 15,000 pėdu. 
Yra tai pirmutine mergina ku
ri padaro toki rekordą.

GERAI ATSAKE.

— Kam tu visados iszėiiri 
ant poreziu kada asz pradedu 
giedot! Mano mielas, ar tau 
mano dainavimas nepatinka!

-r~ Ne mano miela, ka tu 
kalbi! Asz ne noriu idant kai
mynai manytu kad asz tave 

tai tyczia pasirodaumuszu, 
del žmonių. *

DA GERESNI.

iszsigelbejo nuo baisios mlf- 
tieą.

fl Chicago. — Keturi skly
pai jeszko dingusiu lokiotoju 
lyirie iszloko isz • Amerika Ne
dėliojo lėkdami in Szvedije. 
Manoma kad abudu pražuvo.

U Wilmington, Del. — Pa-, 
rako magazinai Du Pont eks^ 
plodavojo padarydami bledes 
ant keliolikos tukstanezin do-

GALI GAUT JAUNA MER
GINA UŽ $25 ARBA UŽ 

KELIS MAISZUS 
BULVIU.

Skutari, Albanija. — Kultu- 
riszkai atsilikusioj Albanijoj 
dar ir sziandio tėvai savo jau
nas duktėris pardavinėja vy
rams (kaip paezias.' Tankiai 
jauna mergina parduodama 
daug, pigiau, nokad geram ark- « • 1 • ! • 1 •

gyventu be . jokio rupeseziojr ta inlbuma ir randasi pavojift- loriu. -Drūtis eksplozijos buvo
i

I I gain padejimoligoilbujteje, jaustas per kelias myle^.

liukui*arba asilui.
Nuo didžiojo karo laiku vis 

dar jaueziama didele nasztos 
gyvuliu stoka, tuo tarpu kai 
ipoteru skaieziu/j beveik dvigu
bai padaugėjo. Rezultatas toks, 
kad geram kalnu žemo ūgio 
arkliui moka iki $150 tuo tarpu 
kaip jauna paezia gali nusi
pirkti už $25, 
maiszus bulviu a 
buszelius kviecziu.

4

v • '
SUKAPOJO KIRVIU SAVO »• t. ą ■

DEDE.
Varszava. — Kaime-Komo- 

ve Romonas Veslatiokas nuėjo 
su savo seBerunu, 18 metiniu 
Jonu in girria pririnkti ązaku. 
Laiko kada jau prisirinko kfe-
m M te m A « A 4 ’ A t

Ar tu žinai brolau

arba už kelis 
rba szeszls
i i d. '

',1 ■

lis glebius ir ejo/namo, tarp ju 
kilo ginezas apie sza'kas. Dode 
norėjo pasiimt viską, b seserų* 
nas no. norėjo duoti. Tada dėde

1

norėjo pasiimt viska^b sėseru* 
iMMliNW ' ~ ~ J 
baisiai perpyko ant Jonė, kirto 
jam por galva kirviu užmusz- 
damas ant vietos. Norėdamas 
užslėpti savo kruvina darba,
damas ant vietos. Norėdamas

4

sukapojo lavona ir Užkasė gir- 
rioję, bet iszunes atkftseir žu-

‘•i
V A F

d ins t aišsidavė/, i t f
1 

. i
v

jog 
mano pati da savo gyvenime ne 
jokio vyro no mylėjo, kaip tik 
mane.

— Tai vis nieko no ženkli
na mano-gi pati ne tik ne viena 
no mylėjo, bet ir manes ne my
li.

AKYVAS JONUKAS.

Jonukas: — Tetuk t kas atne- 
sze Onuka T

Tėvas 
keli.

Jonukas: — Garnys! — tai 
dabar žinau kodėl mama taip 
rėkė ant> garnioui *

Garnys, mano vai-

NUSIŽUDĖ DEL PINIGU 
ISZAIKVOJIMO.

Strankausku pagoda, Luksziu 
vai., Szakiu aps. — Liepos 11 
diena ryte, virszminetos pago
dos girininkas, Justinas Fledas 
persiszove ir mirė. Saužudybes 
priežastis — iszleidimas val
diszku pinigu virsz 8,000 litu.

Buvo dar jaunas vyras, gra
žaus veido, nevedes. Szakiu gi
rininkijos urėdas, numanyda
mas pas ji trukumą, puolė da
ryt revizija. Velionis pamatęs 
savo kieme urėdą, pasiėmęs re
volveri, trauke sau galvon, ne 
pilnai pataikydamas. Vėliaus 
3 valandas pasimirė.
PAVOGĖ NAUJAI STATO

MA NAMA; GERAS 
VAGIS.

Kaunas. — Daug ka vagia, 
bet sziomis dienomis, Pakuo
nio vai., Jokimisžlcio dvare in- 
vykusioji vagyste bene bus vie
na isz nepapraseziausiu.

Czia Kauno pil. Feliksas Zei- 
cas state medini narna. Namas 
jau buvo baigiamas statyti ir 
kainavo virsz 3,000 litu, bet no 
tikėtai, nelauktai isz vienos 
nakties “dingo be žinios”. Jo
kiu ardyo, vežimo ir taip to
liau žymiu nerasta.

Taip puikiai namas pavogta 
“nors diplomu duok vagiui”— 
kalbėjo vietiniai žmones.

Tik po 'keliu dienu policija 
susekė, kad narna pavogė to 
pat valscziaus, Jokimiszkhi 
kaimo, gyventojas Antanas Py
ragas. % ■!

Nežinia, Zeicas ar Pyragas 
turės nauju beda — narna teks 
antra kart statyti.
SUDEGE LENTPIUVE IR 

KAIMAS.
Liepos 14 diena užsidegu 

Salduti szk i o lentpiuve. Gais
rai iszsiplete ir sunaikino sza- 
limais gulėjusi visa kaima isz 
5 gyvehtoju. Gaisixnpadaryti 
nuostoliai dideli. >
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’ tLaike SVlelfties Kares mtro jo-
ne, isz nežinomos priežasties.

Su mokyklos uždarymu tnkft- 
tancziai vaiku jeszko darbu. 
Yra kiekvieno miesto užduotis 
apsvarstyti tiems vaikams to
lesnio mokslo klausymą ir teik
ti jiems kokia nors apsauga.

Kaip valstija ir miestas gali 
apsaugoti darbininkus yra per
statyta arba iliustruojama pla
katams kurias Vaiku Biuras 
prie Darbo Departamento ka 
tik išleido. Dvylika plakatu 
iszdesto pasaka apie Jonuką ir 
Elziuke, ju perėjima isz moky
klos in darba.

Pasaka parodo, kad nereik 
nuo vaiku atimti mokslo ir nor- 
maliszko fiziszko iszsivystiji- 
mo progas; kad kiekvienas vai
kas turi normaliszkai užaugti 
kimo ir prote.

jo pati. . ,
GYiUidingiause ipabaiga szio 

atsilikimo atsitiko ana diena. 
Kada jauna pora aplaiko ‘žino 
keikia žudinsta papilde jojo le
vas, jauna porele 'kuri ; labai 
tnylejosi ir buvo laiminga, ne
galėdami ipaneszti sarmatos 
atome sau gyvastis su pageOba 
f ruciznos.

Taip tai priožcMlis iszsiipilde, 
kad: “ 
nubausta ir nepasidleps.

Žudinsta visados hupa 
9 9

' Pagal valdžios apskaityma, 
tai kas diena Washington pa
viete automobiliai užmusze po 
viena y pala praeita .sanvahe.

Isz Lietuvos.
______  bį i

KRUVINA MESŽKUCZIU 
KAIMO ŪKININKŲ 

DRAMA.
— Liepos 28 d. 

, nW,,.. Mariampoles,
Mi‘sZkueziu kaime buvo robak- 
sas, kuriame, kaip paprastai, 
buvo susirinko daug praszma- 
tyniu vyriuku. Pasitaikė 
laiku.per ta kaimu 
farpueziu kaimo gyventojui

■gonu vadinamam. Del iki sziol

Mariampole, 
vakare

’• i 7

netoli

tuo 
važiuoti

Tarpucziu kaimo gyventojui 
Stasiui Aleksandravicziui, czi-

I,
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Bile kas gali 
gauti kopijas tu plakatu. Pla- 
katos parodo kaip svarbu yra 
kiekvienam vaikui ingyti nors 
asztuoniu kliasu mokslą; kad 
jie mokyklose turi pasimokinti 
apie invairius užsiėmimus ir 
kad jie turi būti fiziszkai per
žiūrėti,

Kur vaikai turi dirbti, jie tu
ri dirbti tik asztuonias valan
das in diena arba mažaus, ne- 
tur naktimis dirbti ir vaikai no 
turi būti samdomi pavojinguo
se ir nesveikuose užsiėmimuose 
ir turi jiems būti teikiama pro
ga lankyti taip vadinamas 
“continuation mokyklas.”

Dabartiniu laiku tik 14 vals
tijų reikalauja vaikus užbaigti 
pilna asztuoniu kliasu kursą 
priesz iszduodant jiems leidi
mus eiti dirbt. Szeszios valsti
jos pavėlina 14 metu amžiaus 
vaikus dirbti 10 arba 11 valan
dų in diena ir dangaus, tik 25 
valstijos reikalauja fiziška eg
zaminą vaiku pirm negu isz- 
duoda darbo leidimus ir tik 20 
valstijų reikalauja insteigima 
“continuation” mokyklų ir 
daugelis valstijų pavėlina jau
nus darbininkus operuoti pa
vojingas maszi nerijas.

• " 4. i.h^ ,
Smirne netikėtinai likos ati

dengta žudinsta papildyta pen- 
x kesdeszimts metu adgal. Lai

ke valymo sugriuvusio namo 
per paskutini drebejima žemes, 
darbininkai parado kuknioje, 
po grindimis uržmnrytus tro
pus vedanezius in sklqpa. Skie
pe, susirietusi, supaneziota len
ciūgais radosi žmogiszki kau
lai, prie kuriu gulėjo gromata 
raszyta 7 Kovo, 1878 meto ant 
kurios buvo iparaszyta szitai-p:

“Asz esmių kupezius Jlbrahi- 
men Spahom; mano szeimyna 
gyvena
Kelionėje isz Indijos namo, tu
rėdamas daugybe visokiu žem- 
cziuguy auksiniu ir sidabriniu 
brangenybių* likausi per savo 
tama »Saidi Hassana, saitam 
name užmurinhls. • Negalėda
mas isz jojo iszsigaut, mirsztu 
isz bado. Ja uczi u, kad pabaiga 
mano gyvenimo jau prisiarti
na. Lai Allahae buna pagarbin
tas.”

Tasai namas kitados prigu
lėjo prie Saidi Hassano, ir tįk 
kelis menesius buvo jojo loc- 
nįninku, po tam iszvažiavo ir 
daugiau upie ji nebuvo girdėti 
Smirne, Po ‘kokiam tai laikui 
tarnas Saidi Hassan, nuvažia
vo in Komltantinopoliu atlan
kyti paezia savo pono, apsaky
damas jai apie mirti Ibrahimo, 
kuris novos likos nužudytas 
per banditus ir apiplėštas, o 
jisai po dideliu sunkenybių pa
bėgo isz ju ranku. Naszle ne
galėdama pergyventi mirti sa
vo vyro, mirė po keliu sanvai- 
cziu palikdama vieno meto

ir vyskupą Brennan isz

Ana diena Popiežius paženk
lino tris monsignori u s k u n. 
Fagan isz Hazleton, Pa., vys
kupą O’Keiily isz Scranton, 
Pa.,
Richmond, Va.

Lietuviszki 'kunigai vis (pa
silieka užpakalyje Airiszin ir 
Vokiecziu. Gal popiežius apie 

tauta visiszkni užniir-musu 
szo ?

Kas kiek dienu gali būti ne
valgęs ?

Paukszcziai sakoma mirszta 
po devynių alkanu dienu, žmo
gus dvylika, szunes po dvidc- 
szimts, varles po .360, vėžys po 
500, gyvates po 800, žuvys 1,- 
000 o vabalai po 1,200 dienu 
mirszta badu.

mokyklų

Konstantinopoliu je.

dukrele. Žadintojas geisdamas 
nors dalele atsimokėti už mir
ti savo pono, paėmė sieratale 
ant iszaugmimo, puta apsipa- 
cziuodamas ir susilaukė aunu. 
Neužilgio dastojo didelio ttur- 
to. Likimas taiip surėdė, jog 
kada vaikai užaugo, apsivedė 
viens su kitu, In meta laiko po 
tam, Hassanas, kuriam savži- 
ne nedavinėjo ramybes, atome
sau gyvastį, kaip “Žmones ma-

Episkopai i n iai kunigai ana 
diena balsavo, ar butu gerai 
prasza'linti prohibicije ar ne. 
1,389 balsavo ant permainymo 
o 673 prieszais. Ant klausymo, 
ar prohibicije yra pasekminga 
ar ne balsavo 1,304 kad ne yra 
o 501 prieszais. Jiiigu žmones 
balsuotu visam Amerike,, tai 
galima tikėtis kad “didesne da
lis balsuotu už “von” su pro
hibicije.

,dar neiszaiszkintos priežasties 
$t. Aleksandravieziu užpuolė 
robaksinin'kai — 7 vyrai, smar
kiai sumusze ir suszaude. Nu
žudė atvožė in Mariampoles 
miesto ligonine ir nužudytojo 
namiszkianis pranesze, kad St. 
Aleksandraviczius esąs ligoni
nėje negyvas. Tuoj buvo suim
ti keli vyrai intarti žudyme: L 
Antanas Czesna, 18 metu, 7-nlu 
klasių gimnazistas — Szaulys, 
Sarnavos klebono brolio sūnūs.
Nužudymo ženklu daug: kak

tos kaulas inlonktas, kairysis 
antakis perskeltas, deszinioji 
ranka isz peties iszsukta, tik 
ant gyslų kabo, 
dantys iszmuszti; szovinys per 
viena szona inejes, per kita isz- 
ejos, matyt, isz arti szauta, ne- 
rūbai ir oda apsvilę. Mariam
poles apskrities gydytojas 
Bagdonas su feldsz. Kaszuba, 
padare skrodimą. Matyt, isz- 
kils didelis procesas. Kaltinin
ką Sasnavos klebonas už 10,000 
litu užstatą isz kalėjimo 
teismo iszemes.

Nuszovimo priežastis aiszkl- 
nama tuo,

prieszakinia:
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SVEIKIAUSES IR PUL 
KIAUSES KŪDIKIS

Beita 
amžiaus 
sveikiausiu

von

Tanptautiszka ipacztine drau
gavę apgarsipo kiek kokis 
sklypas sunaudoja pacztiniu 
mafkiu. Daugiausia juju, su
naudoja Suy. Valstijos, po tam 
Anglijo, bet beveik tris kar
tus mažiau. Paskui seka Vo- 
kieeziai, Francije, Italija, Ja- 
ponije, Aust riję, Szvaicarije, 
Holandije ir Iszpanije. Visoje 
Turkijoje sunaudota lik liek 
pacztiniu markiu kiek Scran- 
tono miestas sunaudoja. -

Miestas Linsz, Austrijoj, ku
riame gyvena 50,000 žmonių, 
yra taip geras, kad turėjo už
daryti suda ir kalėjimu nes nė
ra k a baust ir sūdyt. Slidžios 
ir palicije likos praszalinti nuo 
darbo.

ATSAKIMAI.

J. L. Poolvi'llc, N. Y. — Ne
suprantame apie koki 
drausta vaisiu” 
dažinot, ar moteriszka ar už
drausta geryma. Bausme už 
viena ar kita prasikaltima yra- 
pagal siūlo nusprendimą ir ko
kis prasižengimas. Bausme yra 
ne vienokia.

“už-
tamista nori

Mrs. K. T. Millersville, Pa.— 
Taip, apdarome visokes kny
gas. Prisiunskie tamista savo 
sena Szaltini o bus apdarytas 
puikiai.

Valgiu Gaminimas
IR-—

Namu Prižiūrėjimas

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szįa knyga.,
ir ji turėtu rastis kiekyj
vienam name. 162 puslapiu 
didelįo formato, 
audeklinais apdarais.

Preke tiktai $1.50

Drūtais ,

W. D; B00ZKAUSKAS.00- 
MAHANOY 0ITY. PĄ. į

’ f f *
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apskrities

iki

esą Aleksandra vi
eži us vogdavęs sziena. Ir ta 
nakti jis vogęs sziena ir in ji 
buvęs paleistas szuvis isz ka
ri szk o szautuvo,.kad pagandin
tu, tacziau szuvis buvęs mirti
nas.

MISZKE APIPLESZE 
ŽMOGŲ.

Kaunas. — Liepos 1.3 diena 
pavakarį Nerimdaicziu miszke 
Nevaromi valscziuj, du vyrai, 
durtuvais apsiginklavo, užpuo
lė pil. Stasi Paulauska isz Ne
rimdaicziu kaimo.

Atome isz jo 135 litus. “Pa
likite bent kiek pinigu, 
praszo Paulauskis. “
turi, tai esi ne biodnas 
sislepo miszke. z

pa-9 !

Jei sziinta 
ir pa-9 9

9

PASIKORĖ.
Plausziniai, Girkalnio vals. 

pasikorė 
szio kaimo gyventojas Gra- 

17 metu

— Birželio 14. diena

bipiskienes 17 metu amžiaus 
sūnūs. Priežastis — proto au
sto j imas.
NORĖJO NUSISKANDINTI.

Skuodrt-Ketunu kaimo, Tirk- 
szliu vąlscz. — Pil. Jautakis 
norėjos nusiskandinti szulinyj,
bet likos iszgelbetas. Žudymo 
priežastis buk szeimyninis ner 
sugyvenimas. ,
NAUJOKAS BEGO PAS

LENKUS PAKLIUVO.
Juozas Ivanausu

1

Kaunas.
kas kilęs isz Ukmergės miesto, 
tarnavo 4 artilerijos pulke,, bet 
jeszkojo progos, kaip isz tarny
bos pasprukti. Vasario 2 diena
bego pus Lenkus, bot pakliuvo 
policijos rankosna. Pristatytas 
pulkan ir padėtas daboklen. 
Czia jis prikalbino naujoka Jo
ną Kisieliauska bėgti in Lom 
kiju, Kovo 1 diena jie iszpiove 
kameros duryse skyle paspru
ko, bet ir antru kartu pabėgti 
nepasiseko, vėl buvo suimtas ir 
perduotas kariumones tiesmui. 
Sziomis dienomis jis nubaus
tas kalėti iki gyvos galvos.
NUBAUDĖ PABĖGĖLI ISZ 

KARIUOMENES.
,1 r r i. it? • •< v' it

Kaunas. — Sziomis dienomis 
kariuomenes teismas nubaudė 
Aug. Szpengleri kilpai isz Ba-
takiu, vate.,.. Tauragės apskr., 
pusantrų motu drausmes kalė
jimo už pabėgima isz kariuo
menes ir slapstymąsi. Jis buvo 
atojes kariuomenon kaipo nau
jokas pernai Balandžio ,meim- 
bjo 3y dmna,(pi ‘ 
pili ko Gegužes
Jtąs pasienyj azimet Kpvo 11. d.

aio 30 dięna pabėgo isz 7 pęgt.
i 9 diena, augau
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Ankstyvas Džiovos 1 
Pažinimas

Tautiška Džiovos Draugys
te pageidaujabkad visi apsipa
žint u su džiovos pirmais apsi- 
reiszikimais.

rTik gydytojas gali pažinti 
džiovos tikrus apsireiszkimus 
nes 
riuos
Jeigu žmogus tik, tiki, kad 
džiova serga reikia nueiti pas 
gydytoja, arba in klinika.

t

r5

if

« • » ' U

;i kauksime, tuo

ir kitos ligos turi kaikn- 
d ži ovos apsireiszkimus.

Dr. Lymęn T. Thayer, gar
sus gydytojas tiek turi pasa
kyti apie džiova.

Džiova turi 'daugybe gerai 
l apsireiszkimu. Bet 

sziaine straipsnyje imsimo tik 
kelis. Pirmas yra kosėjimas. 
Kadangi žmogus tankiai kosti 
in kosėjimą nekreipė atydos. 
Neturime tikėti, kad mažiau-

< 4

žinomu

ANGLIJOJ.
FroggalU, 9 menesiu Hias kosėjimas yra rimtas da- 

ir Ivkas(patogiausiu 
kūdikiu visoje 

Anglijoj. Motina kūdikio au
gina jaja laikydama ant szvie- 
žio oro ir dovi mažai drapanų.

— ■ ■■— ■■ i," yiw—i ii a.

EMIGRACIJA SUMAŽĖJO.
Kaunas. — Birželio menesi 

emigracija sumažėjusi apie 30(1 
žmonių. Szi 
masiniu važiavimu in

vra

menesi nėra tokiu 
kuria 

viena szali, kaip būdavo kitais 
menesiais. Daugiaifsini važiuo- 

Paskut ine- 
roikahi 

ministerijoj pasu skyriuje nesi
mato tokios gausios eiles prie 
langelio laimes jeszkotoju. Po 
kelis žmonis gryžta nuo puš
kelio ar isz#pat Brazilijos ir Ar
gentinos, žinoma, jei turi pini
gu gryžimui. Gryže pasakoja, 
kad esą daug žmonių, kurie 
kuri laika jau esą ir pagyveno 
mielu noru gryžtu, 
pinigu kelionei. Ir prie emigra*- 
ei jos biuru nesimato tokiu su
sigrūdimu, 
cziau.

ja Žydai Afrikon, 
mis dienomis vidaus

bet neturi

metu, 
pasippl

kaip būdavo anks- 
Kai kurie biurai laukia 

daug klijentu parodos 
Tikis tuo laiku gerai 
nytL (( .........
PLESZIKU UŽPUOLIMAS.
Kaunas. — Liepos 19 diena 

Pakuonio valscz., Baczkininke- 
liu kaimo gyventojas B. Tale- 
viezius su žmona važiavo Kau
nan. Už nusės kilometro nuo 
namu 
liai

Už puses kilometro
iszszoko isz griovio bro- 

Petras ir Jurgis KiiklevL 
cziai gyvenanti Darsnniszkio 
miestelyj, niusze kietu 
Talovicziu ir ateine isz ju 300
litu. Žmona tuo tarpu paspru
kusi pakvietė pil. K. Kernaric- 
ku. Piktadariai paspruko, bet • 
vėliau buvo sulaikyti.

daiktu

• sunkiau bus isz- 
si^dfyiH. Gaila, kad ne visi ga
li patemyiti szinos pirmuosius 
apsireiszkimus,

Perskaito szita straipsni ran
dame, kad džiovos puipras- 
czįausi apsireiszkimai yra ko
sėjimas, pražudytas svarupaas, 
sveikatos sumenkėjimo^fcrąu- 
ja# seilėse 
nemalimas, 
vargimas. Bet ir kitos ligos ga
li turėti paežius apsireiški
mus ir sužinoti reikia tartis ^u 
gydytoju arba nuePti in klini
ka — 'tik tada turėsi gera,pro
ga iszgyti. F.L.ljS.

9 karsztis, vidujįikarsztis, vipupu 
užkimimas ir liu- 9

arba kad kas tik kosti 
džmva serga. Kartais gerkles 
skaudėjimas verezia žmogų 
pakosėti, kaip ir gerkliniu isz- 
siszakojimu uždegimas, dusu
lys, i 
verezia kosėti. Džiovos kosulys 
nėr ypatingas ir jo baisumas 
nereiszkia, kad liga yra asztri. 
Bet vistiek jeigu kosulys nesu
stoja in imcnesi laiko reikia 
rasti priežastį, kad nors ir bu- 
įn tik “paprastas szaltis.” Ko
sėjimas gali būti labai sausas. 
Kuomdl kosėjimas verezia y pa
la spjauti, tad gerai seiles duo
ti

9

SVETIMA GROŽYBE
f

Einu per lygia lanka
Svetimoje szalyje, 
Matau ten žole menka 
Begaliniam tolyje.
Tyla taip, kaip kapuose 
Aplinkui vieszpatauna 
Ir niekas ten laukuose 
Ramybes neužgauna.
Ir žeme tarsi miega 
Apleistame dirvone,

ir net paprastas szaltis, Užslėpus savo jėga,
.Gaivinanezia malone.
Neplauja ja upelis, 
Meilingai nebucziuoja, 
Nei keras, nei medelis 
Ten niekur nežaliuoja.
Tuszcziu stopų platy bes 
Manos nebevilioja.
Ajcys jeszko grožybes 
Tikrosios Lietuvoje.

iszegzaniinuoti. Džiova ser- . 
gautis tankiai sako, kad kose- 

prasideda apaezioj krn-j imas 
tininio kaulo.

Antras apsireiszkimas yra 
nuilsimas, nuovargis arba nuo
bodumas. Pradžioje ligonis 
jauezias labai pavargusiu be 
jokios priežasties.„Kartais ma
nome, 
mas, tai mala rija arba nervisz- 
ka§ nuvargimas. Tas .nuobodu
mas užpuola 'žmogų po piet. •

Su sveikatos menkėjimu pa
sirodo treczias apsireiszkiinas 
— pražudytas svarumas* Bet 
ir nuo vėžio ir szlapliges žmo
gus vis menkyn eina. Ketvir
tas apsireiszkiinas — užkimi
mas — pasirodo kuomet liga 
gerokai iszsipletojus. Bet ir 
sveikas žmogus užkimšta.

Penktas apsireiszkiinas yra 
netikėtas krtpijaipludis. Pa
prastai szis apsireiszkiinas 
žmogų iszgazdina. Net ir svei
kas žmogus iszspjau'danuvs 
kraujo tuoj nueina pas

Pradžioje

kad paprastas tingeji-

krtpijivpludis. 
s zis

1

it J’

MANO KELIONE '
« J lifc. • T

Nuo tuszczio pasaulio pakilęs, 
Kur knibžda, 'kaip skruz<lelos, 

žmonos,
Asz glėby j džiaugsmingos 

svajones.
Lėkiau be sparnu in padange; 
Iszkiles auksztai debesiuose , 
Aplink isz aukszlybes žiurėjau 
Dangaus mėlynumu gėrėjaus
Ir szypsojaus saules skaistybei.
Pasaulis, kaip ritulis didis, 
Tamsus ir paskendęs ukuoso, 
Manes nevilioj debesiuose. 
Ir asz vis skridau in nuk^ztybe. 
Paskui lyg 'kas paliete mane, 
Paszaukes vardu, prakalbėjo, 
Kelione nutrukti turėjo. 
Puikiausioje mineziai vietelėj. 
Ir asz atsidūriau ant žemes.

UŽTIKO ANT LYGAUS SAU. 
turėdamas pas 

save sveczius, nusiuntė gizeli 
su uzbonu idant attncsztn alaus.

O pinigu po n s meisteri 
neduosi ? —- užklausė vaikas.

— Atnetrdt. alaus už pini
gus, tai kožnas pataikys, bet 
alueszt be pinigu, tai szluka.

Vaikas nuėjo, po valandelini 
sirgryžo, pastato tu^zezia uzbo- 
na ant stalo ir kalba:

— legul pomis meisteris

Sziaucziiis, 
sveczius 9

HI

l .•

4 Reading 
. lines ’ f

4

gydy
toja del egzamino. Pirmas eg
zaminas gal būti normaliszkas 
ir ligonis neparodys kitu apsi- 
reiszkimu. Bet jeigu apie 
szauksztuka kraujo iszs^jauta, 
kad nors egzaminas nieko ne
parodytu tegul gydytojas lai
ko ligoni po jo priežiūra alpie 
menesi laiko tankiai egzami
nuojant krutino.
' Jeigu viirszmineti1 apsireisz- 
kimai tuoj nepranyksta save

r

1

i

4

gere.
Ka gersiu, kad uzbonas 

tuszczias.
— Juk isz7 * kožnas mokos

gert isz tuszczio tai sztuka. *

pilno uzbono 
geri, ‘bet iszsi-

inosigydyk. .
Džiova turi ir kitu apsireisz- 

kimu bot tie apsiroiszkimai ga
li bu/ti kitu ligų. Imkime karsz-

|> K. RĖKLAITIS j 
r Lietuvitzkaa Graboriul

Laidoja numirėlius pa-
■ gal naujausia mada ir j 

mokslą. Turiu pagelbi-
< ninke moterems. Priei-
, narnos prekes.

Ii I (i IV. Npriicc St..
MAHANOY CITY, PA.

«Ofi MA H K K T MT., 
TAMAQUA, I’A.

n

. fry,* - -oi i iltMi -■ . . .......  -4—  . — iiimuIįu. Hii<w> m  —MhR ■>««• į—rT-.‘j>-- ■ -n- ■

MINERS’ ASTHMA IR 
NOSINIS KATARAS

Gerklinis kataras, Bronkitis, Ger
klinis kosulis, Sunkus kvėpavimas, 
Katariszkas kurtumas, Užimąs gal
voje, Priszakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebetine pasekme per 30 metu. 
Preke 25c. per paczta. Iszrasta ir 
parduodam vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 
724-736 MULBERRY STREET 

READING, PA.

į

I
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Nėra tiesesnio kelio in Lietuva arba’ 
isz Lietuvos1 in Amerika kaip per

KLAIPEDA
■ • \ fJ

Ant BALTIC-AMERIKOS LINIJOS
V

Važiavimas su vienu isa B. A. L. Laivu per Klaipėda 
prie dabartiniu aplinkybių yra malonus ir 

visai keleiviu nevargina

Kodėl Lietuviai Važiuoja Ant Szios Linijos?
• 1. Nepertraukiama kelione isz porto in porta.

2. Nereikia trankytis geležinkeliais po svetimas szalis.
3. Lietuviszkai galima kalbėti su laivo»aptarnautojais.
4.4Geras valgis ir mandagus patarnavimas.

i

5. Kasdiena* judami paveikslai ir koncertai.
• 6. Iszpildomi laivo orkestrOs szokiai, žaislai ir t.t.

Ekskurcijos. Seredomis 
IN

Atlantic City
Augusto 15 ir 29

Ant Regulatiszko Treino
Isz . Ryte

Shamokin .......................... 5:00
Mt. Carmel ...................... 5:^0
Ashland ..........   5:43
Mahanoy City (Preke $3.75) 6:10
Tamaqua (Preke $3.75) . . 6:39 
Philadelphia ribus ................. 9:30
Grįžtant—Treinas apleis Phila

delphia 7:30 valanda pagal Stan
dard Time, ta pati vakara.
-Specialiszki ekskurcijos tikietai 

bus geri ant visu treinu tarpe Phi- 
ladelphb’os ir jAtlant|c City; diena

Dubeltavas 
TiJdetaa

.’L ’

i

ekskurcijos.

$4 OO

Ant Readingo Ųeležinkelio
- . ■■ ■ ■ i ij ■ w■ >i,.^—

W. TRASKAVSKAS
PIRMUTINIS) LIETUV1SZKA3 

t -i « ’ ‘

>

T
i

*rX4

GRABOR1US MAHANOY CITT

Laidoja kubu* numlrahu/^"Pasamdo 
automobilius del ' laidbtuviu, Jąiksz-
Laidoja kuhutf numlruhu^'"Pasamdo

tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t.
_______ _ m.I62Q Wf St. Mahanoy Čity, P«.

1»I» ' -
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.1 K , »
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ti. Visi žino, ka'd kilimas tem
peratūros arba karszczio reisz- 
kia, kad žmogus serga kokia 
nors .'liga. Džiovos atsitikime 
karsztis pasirodo, po piet arba 
anksti ryte, bet gali pasirody
ti kitose ligose. Karszcziui pa
sirodžius sergadti-s turi laikyti 
rekordą, u'žsiraszyti kas dvi ar
ba tris valandas. Parodyk igy- 

. Viduriu nemalimas
v w J . ,

yra paprastas džiovos akaus- 
mas. Jeigu negali gana greit 
panaikinti viduriu nemalima

KAINOS 
ISZ KAUNO
(Treczia Klesa)

$125
Valdžios Tax

Ekitra

IN KLAIPEDA

$107

<■
i

Treczia 
Klesa

In Abi Puse $181 
TURISTINE 3 
KLESA (buvusia 
antra klesa) $122 
lu abi pusi 203.50

‘dy tojui.

tnas. Jeigu negali gana greit

nueik pas gydytoja.
Naktinis, prakaitavimas yra 

pavojaus ženklas. Bet jeigu per
diena buvai ypatingai miklus 
Ir einant gulti prakaįtuoji nėr 
ko bijotis. Bet jeigu Taliai anks
ti ryte jauti szalta pr.akaita tai 
laikas apsižiūrėti.

Jeigu negali kvapo atgauti 
tas roifezkia kokia nprs liga^ ,

Kaip tik kpkia liga užpuola

ir einant gulti prakaituoji nėr

laikas apsižiūrėti.

kuna tuoj gamta pradeda vcik-

į
f

< <
ISZPLAUKIMAl LAIVUĮISZ;NEW YORKO

ESTONIA” 1 September “LITUANIA” 18 September

• Žiniom Kreipkite* in Vietos Agentu ar in Bendrove

BALTIC AMERICA LINE
8 BRIDGE STREET 
NEW YORK, N. Y

r

4

UNION TRUST BLDG. 
PITTSBURGH, PA. e A

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

-------- $--------
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus nęgu 10-tąs Procentas, be jokie 
saugume.

* MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
v moka 3-ozia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir tą 
f suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
t 
r 
l

j

t
I1

J

N del žmogaus kuria dirba ir czedina. Dėkite tavo 
pinigus in ezita Banka o persitikrinai te ir matysi^ 
kaip tąi pinigas auga su padauginimu Procento.
— . .............-...... ....... ■’1 . ............—............. ■' ■- --------- ----------- ------------------1■Hl—l^SRH ■linini........................................ ■ I  ................    ■!, ,■■ I, UI      — M ■ W

tl. TurUno kreipti atyda kuo
met gamta mums prauft&s&a. kad 
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“SAULE”

7'rys Vadovai
"1 *

Saule jau seniai pasislėpė už
• ■< r. m

* J * Povyliuko Pasakojimas 
Apie Stasiuką, Kuris 

Mylėjo Pesztis.

KAIP APSIGINTI
NUO ŽIURKIŲ

' ' •! N ■ j’ i

I

I
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JOJO GERIAUSES DRAUGAS.

turi pau'kszti, kuris tnipg,

k
t” x

kaitru, idant pasilsėti po dienos 
savo darbui* Juoda tamsi nak
tie apglobė savo dideliais spar
nais pasauli ir raindino dienos 
tviukszmns. Miszkas stovėjo 
pilnai tylos ir ramumo. Krasz- 
to miszko stovėjo jaunikaitis 
žiūrintis in tamsa; medžiai ir 
krūmai tarytum isztiese savo 
rankas viliojo ji prie save sza- 
komis ir smagiais pasznabž- 
diiis lapu. Jaunikaitis mate 
prieszais save tik balta akme
nini takeli, o kad buvo jau dvn- 
tuszku, nežinojo katruo eiti. 
Galinus neilgai mastės leidosi 
eit, užmerkęs akis, davės laisve 
savo žinsgniam; ėjo tiesiog kur 
vede ji likimas ir jis nesirūpi
no jam ataipresziut besigėrėda
mas svajonėmis. Vos patemijo, 
jog kelmai ir szakos medžiu 
kas kart smarkiau prie jo arti
nasi, o užsigavęs in kelmą nu
budo isz savo svajonių sapno ir 
dabar net patemijo, jog nežiu- 
redams kur eina suklydo ir nu
ėjo in tankumyna tamsaus pnas. 
miszko, kad iszkripo seniai isz — 
takelio ir jan jo suvis nemato szuko piktai jaunikaitis —- 

pradėjo akimis p
Iszgirdo szetoniszkus, o 

apsivieszpatavo

41
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Szviirumu ir tvarkumn gali
ma pelių ir žiurkių nusikraty
ti ir įpriversti jas kitu buveinių 
jeszkoti. Paslėpus valgius taip, 
ktt'd“ nebūtu joms priohiami, 
panaikins jas viešai. Nors' tas 
nevisudmet galima, bet knoar- 
czinit1 to laikysiime tuo leng- 
vianbus ju nai'k-inimas.

Svarbiausias valgio slėpimo 
budos yra dėti ji in tokius i»L 
(lūs, kur nebus galima joms in- 
sigauti, iszmatas deli in gerai 
užsi’daranczius kibirus, ir 
stengtis kiioišzvariausiai ir 
tvarkiai namus užlaikyti. Ne
tik kad valgio ir buveines sto
ka naikina žiurkių vaisinirno- 
si, bet didinantis alkiui lengva

kibirus,i jj. ■ « i • • ku nevariausiai

•' jas užnuodinti ir sugauti.
Ant atminties, kad jiji davinėjo daugiau pieno ne kaip 

kita kokia karve ant svieto, likos pastatyt as szitas pamink
las del Segis Prospect karves, kuris 
Wash., (’arnation Pieno Fanuos prie Snoqualmie

stovi artimoje 
upes.

Seattle,

būdas 
ju užnuodiji-

f

Angliszkas kareivis Roddin
yra pripratęs prie jojo, kad laike szaudymo atsitupia ant ka
rabino ir gieda be jokios baimes. Kur t ilk eina jojo ponas tai 
ir jisai eina su juom atsitupės ant jojo peties.

žiurkių

Asz esmių Prasižengl-

— Szalin nuo manės! — šit
uo 

aplink saves; pradėjo akimis I noriu tavęs! Ir puolė ant že- 
jeszkot jo, bet veltu, vis mate mes.
tik tamsa, medžius ir krūmus P° tam tyla
girios. Pradėjo eit dar smar- nplinkui.
kiau pirmyn jeszkodamas isz- Kada pakele galva ir pražiu 
ėjimo isz nesmagaus padėjimo, r°j()» išvydo prieszais stovin-
kiau pirmyn joszkodamas isz-

bet veltui, vis mate tik tamsa, |ožius du vyrus, 
medžius ir krūmus girios. Pra
dėjo eit dar smarkiau pirmyn 
jeszkodamas iszejimo isz 
smagaus padėjimo, L.. . 
stengėsi iszsigelbet isz tanku
myno girios, ’

Ka czia veiki ?
M i rszt u, susimylėkit.

. nc * — Kokiu budu tau galime 
bet veltiniPrigolbet!

A h, iszveskite mane isz 
gi-vaiksztinejo ap- tos prakeiktos burviszkos

link sukindamas ratus ir neras- |r*O8» nes cz’a pražūsiu, 
damas iszgyningos sprangus,damas iszgyningos aprangos, — Taigi turi imt viena isz 
net gabaus smarkiai atsimu- |musu sau už vadovu, kuris ta-

Jaunikaitis pažiurėjo in .vy- 
badas Ira juodai apsitaisiusi ir apsi-

szes tamsoje in medi, parpuolė 
pajėgu netekes. Gulėjo, nežino | 
damas ka veikti,

ve iszves.

nors
ragino ji prie gelbėjimosi, Lv-t ■-
jis nusiminęs, paslėpė in del-1luislydamas tare: 
nu tarpa savo veidą ir gulėjo 
nepeši judinas, kaipo apnykes 
ir graiulžiai tykiai pravirko.

Oda galinus pakele galva

be? juosiusi raudona juosta neilgai

— Imu tave.
Nepažystamas padavė 

ka pakele nuo žemes ir nuvede. 
Po ilgam ejimpi priėjo krasz 
ta baisios prapulties, isz kurios

ran

priesz ji stovėjo trys vyrai, ku-1 gilmes daeitinejo prie austi jau
riu dar niekad ne buvo matos, 
nusigando ir sudrėbėjo. Pir
mas isz ju turėjo ant saves auk
su austa ploszcziu, apsijuosias 
buvo brangia juosta, kaiszyta 
deimantais ir brangiais akme
nėliais ir visokiais blizgucziais. 
Antras buvo juodai apsitaisęs, 
apsijuosias raudona juosta, o 
trečiasis, apsivilkės buvo mė
lyna bliuzą, arba paprastais 
darbininkiszkais marszkiniais 
ir apsijuosias prastu diržu, o 
rankoje laike kirvi.

— Ko czia jeszkai! — už
klauso visi trys sykiu.

— Mirsztu — atsake jaunl- 
— susimvlekit ant ma-

nikaiczio vaitojimo ir dūsavi
mo balsai.

— Del Dievo, kur mano ve
di asz jau tolinus eit negaliu. 
Kaipgi perkelsi mane perKaipgi perkels! mane per ta 
baisia plaisza. Oh, baime mane 
ima.

kurianaszta, kuria nesze ant savo 
pecziu lengvesne darėsi 
kart, nes Viltis nesze ji ant sa
vo sparnu.

Netrukus jau buvo krasztc 
girios.

Nudžiugęs jaunikaitis žiūre-

vadinami
(anglia- (

kas-

jo in begaline tyra gražia aiksz ’pasiduosiant.
te, sotino savo akis 
padangėm ir gražiais laukais- 
kuriuos puosze augmenos ir 
spinduliai tekanezios saulutes.

Esame prie siekio! — tarė 
vadovas. Giria, per kuria ėjom, 
tai vargai ir nelaimes. Ne- 
mirszk to niekad. Dabar mesk 
savo sunkia naszta nuo pecziu 
ir eik savo keliu.

Jaunikaitis .pilnas dėkingu
mo, numėtė nuo pecziu naszta 

geram

žvdriom

padokavot

man tiek daug

norėdamas 
vadovui užklausė.

— *Kas tu esi prietel, kuris 
labo suteikiat, 

szgelbejai isz vargu ir nelai
miu ir net padekavones 
manes nerefikalauji ?

Asz esmių Darbas — at
sake nepažystamas ir 
akyse jaunikaiezio.

nuo

di ngo
<

PIEMENELIS

kaitis 
nes.

lanji!
Ko-gi nuo musu reika-

— Nieko, 
idant suteiktume! man 
kle kaip galiu iszeit isz tos gi
rios.

vien

Geriausias 
naikinimui, tai 
mus, ir nuodai yra patariama 
kur tik galima juos saugiai pa
vartoti; milteliai 
“barium carbonate”
ruksztine druska) ir labai pi
gus, yra tinkaimiausias žiur
kėms nuodas. Neturi nei kvapo 
nei skonio, taip kad žiurkes t u
ri užtektinai laiko atsitraukti 
ir sngry’žti ip savo urvus priesz

Invairios Kilpos.
kilpos, 
noti-k

duoda progos pasirinkti valgi
bet ir paszalina nuožiūra, Szie 

numaiszant su “ba 
carbonate”

In va irios 
vartojamos,

atskirai 
žiurkėms

va'lgiai
rium
naudoti žiurkių bei pelių nuo
dijimui :

1) Mėsos ir kitokiu dalyku:
Malta mesa/ deszra, žuvis, ke
penys, 

o •c 
nos
tos’’ ar agurko; virtu kornu 
morkvii ar keptu saldžiu bul
vių,

3) Isz Grudu. Avižų, duonos, 
miltu ar pyrago. Valgio lieka
nas galima sunaudoti.

Kilpose maistais turi 
szviežiai ir gardžiai sutaisy
tas.

SU IHlr

patariame

lasziniai ar suris*
) Daržovių ir Vaisiu: Plo-

, “toinei-riekutes obuoliio 
ar agurko;

būti

TARADAIKA

Bingamtono randasi 
Lietuvaite,

St ragi mergaite, 
■kontro naudoja,Isz “pri”

Po visus užkaborius bėgioja, 
Vyrai! josios saugokitės,

Su laja varna noiwsiJdno'kite. ♦ # •
Eime in Detroitą ant vaka- 

ruszku Onuk,
Tiktai greitai pasirengk ne 

truk,” 
neapžiurejo,

11

nereikalauja,
Už devynis dolerius tris_melus 

skaitytu,
O ir po sudus nesitrankytu.

, • • #

In Niudžerzos stinta nuvykau 
Puikiu naujienų iszgirdau, 

Ncsc-nei taip viena subeldc
Ir galva baisiai suskaldo. 
Dabar nobagolis negali 

pasėdėti,
Ir galvos nulaikyti. 

Vienas užėjo in saliuna, 
Kuriame inusztukai buna 
Tuojaus pastojo balda, 

Atlaike nebagas per galva, 
i’alicmonus paslinko, 
I’icji adbegia apkalė,
In la k u pa pasodino, 

Nukabino,
Ip jiaikszu narna patalpino.

I r 'duris užrakino.
Skundikas taip iri galva sau 

eme, 
Skepetu k ia nuo nosies paėmė,

B,

!

!

Mažas Stasiukas labai mėgo 
pesztis ir visokiais budais 
skriausti kitus vaikus. Jis juo 
labiau laikos savo ne gero pa- 
proezio, kad kas pnlosz ji ban
dė stengtis. Jis buvo nors ir 
mažas, 
nieks 

iViiena syki jis taip skaudžiui 
lazda užgavo Andriu Simukui 
per koja, jog tas, vargszas, tris 
dienas negalėjo paeiti.

Už toki ne gražu pasielgimu 
mes visi vaikai susitarėme at
lyginti Stasiukui.
Kada viena Szventadieni mes 

vėl susirinkome ant kalno žais
ti, Simuko koja jan buvo pa
sveikus, nutverėme Stasiuku 
penki vaikai, parsimeteme ant 
žemos ir miklia karkline ryksz- 
to iszlupome jam kaili.

Bet tai nieko nepagelbejo. 
Stasiukas, nubėgo apsiaszaro- 
jos ir dantis grieždamas, in pa
kalne, pagriebė keletą mažu 
akmenaieziu ir eme svaidyti ht 
mus. Vienas toks akmuo pa
puolė man in ranka, o kitas Dė
džių Petrukui in koja.

Dabar mes labiau jo bijome 
ir manome, kas ežia padarius, 
kad iszgelbejus nuo pikto Sta
siuko.

Ir susitarėme vėl visi vaikai 
niekados nesistengti priesz ji. 
Jei jis kam-nors ir užgaus, tas 
turime nutylėti. Taip ir pada
rome.

Viena syki jis vėl skaudžia- 
uždavė Andriu Simukui. Simu
kas nesistengė priesz Stasiuką.

Ne gražu, Stasiuk, pesz- 
— tarė Simukas, — juk

bet labai stiprus, ir 
jo ne galėjo nuveikti.

ti s, 
man ir taip jau skauda, kaip ir 
tau, kad kas suduoda.

Stasiukas užsikeso jam 
tuos žodžius, tardamas ' 
lėk”, bet nesudavė Simukui. 
Simukas nutilo.

Stasiuku! labai tai nepatiko. 
Jis mano, jog Simukas stengsis 
tada tikrai jau butu pradėjęs 
pesztis.

Per Dėdžių bieziakopi Sta
siukas buvo labai malonus vai
kas; žaidė, juokės ir ne vieno 
ne skriaudė nei darbu, nei žo
džiu. Dėdžių Petrukas atsine- 
sze in lauka medaus ir duonos 
ir pasivadino visus vaikus. Ne- 
aplenke ir Stasiuko, o Stasiu
kas labai mėgo medų. Mes pa
sivarėme gyvulius nes ganomo, 
susėdome ant ant-grabio ir 
pradėjome skanius pusdienius. 
Valgydami iszsisznekame apie 
pesztynes.

— Stasiuk, — tarė Andriu 
Simukas, — ar tau skauda, kad 
kas tave užgauna!

Ant kaklo užnarino, 
Ir kozoje pasikabino, 

Kiti tai paregėjo, 
Gelbėti pradėjo,

u
UŽ 
ty-Onuka peezius

Ant vakaruszlku su vaikinu 
nuėjo.

Ant peoziaus puodus paliko, 
Szuo mesa užliko, 

Laukan isznęsze supas- 
cziavojo,

Pa si slėpės sau gardžiai 
miegojo.

Onuka ir veseilioje, 
Ir ant vaikinu loję, 

Po karezemas valkiojusi 
Namon eiti bijosi.

Oi isz tosios Onutės netikus 
Nuo visu merginu atlikus

O jaigiv nosusivaldys, 
Tai daug vargo pamatys.

* ■ ♦ • #
Kokia tai misiute du mene

sius su vyru pergyveno, 
Pametus vyra in Filadelfije 

atvažiavo, 
Pasisako, kad da mergina, 

Prisiega'uja ir gina.
Po miestą valkiojosi, 

0 da ir giedot mokinasi, 
Ir už pamerge veseilioj buvo 

Su kokiu ten vaikinu insigavo, 
Isz Veselkos vos parvežliojo,

- Badai net dede palydėjo. ♦ ; 
Ir vienas Barsimus tonais 

radosi, 
Kuris labai drūtu statėsi, 
Bet niekas ant jojo nepaiso, 

Badai net gerai pataiso,
Yra ten daug kvailiu, 

O yipacz Lietuviszku vaikinu. 
Kurie iszro'do kaip pilozopai,

■> 4
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F.. !Kaip Prirengti.

Milteliai
<•

“barium carbo
nate” turi Imti gerai snmaiszo- 
mi su valgiu imant viena mil
teliu dali ir keturias valgio da
lis. Reikia dadet'i vandonM, kad 
padarius jas szlapiomis. Vilio
nes, kurios esti panaszios ko- 
szei yni labai žiurkių mėgia
mos.

Barium carbonate yra bars
tomai ant obuoliu riokucziii, 
kurios turi būti plonos.

Kaip Paskirstyti Nuodus. 
4 ‘ -j* 1 r

Reikia dėti po szhuksztuka 
invairiu vilionių, tose vietose 
kur žiurkių laibiausiai lanko- r

Reikia jas dėti ant popio-
riukiu ar pagaliuku, kad pas
kui but galima patogiai isz- 
mesti.

Bet gerinusiais

I

Liuduos dienos rudenėlio. 
1 hiuksztuželiu neregeti. 
Tik balselis piemenelio. 
Kasdien tenka dar girdėti. 
Sztai už kalno palei krūmus 
Kadugynai kur žaliuoja. 
Ten vėjelis vaiko durnus 
Ir ugnele plevėsuoja.* * 
Aplink ugni piemoneliai 
Szyla ir žabus nesziojo, 
O ju ramus gyvulėliai 
Krūmuos žole bepeszioja. 
Sztai bet viskas jau sudilo 
Ugnies durnu neregėti. 
O balselis piemenelio 
Gale kaimo net girdėti. 
Mat, vėlus jau vakarėlis, 
Saulužėlė nusileido, 
Tai ir vargszas picmenelis 
Galvijus namo paleido 
Neilgai bet piemenelis 
Su galvijais bekentejo — 
Tik kol karta užsikėlęs 
Daugel sniego paregėjo.

■. <>

m
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-r- Tik sziuo keliu gali isz- 
eit isz girios, ten žemai gyve
na mirtis, kuri tave paliuosuos 
isz varfeo ir kaneziu.

— O nelaimingas — suvai
tojo jaunikaitis. Bet kas esi tu, 
kuris atiduot nori mane in da
gus mirties?

— Asz esmių Nusiminimas.
— Traukis szalin nuo ma- 

nes! suriko jaunikaitis. Nuvar
gintas ir suteriotas griuvo ant 
žemes.

Kada po valandai nubudo isz 
bejausmingumo, iszvydo prie- 
szais savo vvra molynais 
marszkiniais apsitaisiusi ir 
diržu apsijuosiusi; kirvio kuri 
nepažystamas laiko rankose, 
jaunikaitis persigando ir norė
jo jau surikt, idant nuvaryt 
nuo saves žmogų, bet tas atsi
liepė in ji.

— Kelkis ir eik su manim, 
mano sunau, be mano pagelbės 
pražūsi, asz tave iszgelbesiu. 
Rods tolias dar krasztas girios, 
tavo nuvedo vilingi vadovai to
li in jos vidų, bet kas sunkiny- 
bes ir vargus apveiks, tam Die
vas padės.

Jaunikaitis padavė savo ran
ka nepažystamam ir leidosi In 
kelione. Vadovas kirviu kapo
jo szakas tankumynuose girios 
ir daro jannikaiczini kelia.

— Paimk szi rausta ant pe
cziu ir eik paskui mane.

Jaunikaitis paklausė, 
buvo labai nuvargęs ir nuilsės, 
o badas naikino jo pajėgas; 
Bet jis toliaus ėjo, tuo kelias 
darėsi smagesniu, tuo stipres
niu jautėsi jaunikaitis, giria 
pradėjo rqtiintis,

Ijo aikszto ir takeli szalia kurio 
jei mgn žydėjo žiedeliai ir žaliavo 

kvapsminga veja. Balkis, arba i j

meldžiu, 
rod v-

— Tai-gi iszsirink sau vie
na isz tarpo musu, o tas tavo 
iszves.

Jannikaiczini geriausiai pa
tiko tas, kuris buvo turtingiau
siu, kuris blizgėjo, ir atsake, 
jog ji ima sau už vadova.

Vyras auksuotam ploszcziuje 
ir brangia apsijuosias juosta, 
nusiszypsojo ir padavė jauni- 
kaieziui ranka; kiti du vyrai 
dingo. Tylėdamas jaunikaitis 
ėjo paskui savo vadova. Vado
vas ženge placziais žingsniais, 
o nors ėjo smarkiai ir valandos 
bego in praeiti, giriai ne buvo 
galo, 

—r*

esi nuvargęs,

Esmių nuvargęs — tarė 
jaunikaitis ir sustojo.

Kodėl neeini f
— Man pajėgu jau pritrūks

ta, toliaus eit ne galiu.
— Teisybe,

kelias dar ilgas; Ne galėsiu ta- 
. ve iszvesti, bet pro ežia netru

kus keliaus keliauninkas, imk 
azi karda prisisavink sau jo 
arkli o tas tuojaus sugražins 
tau. pajėgas. ; . i

— Kuomi tu. esi, 
pikta patari!.
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o skaisczios 
saules spinduliais apszvietine-

VALDYS ALASKOS 
GELEŽINKELI.

0. F.
Minu.

Ohlson isz Duluth 
likos paženklintas per

valdžia direktorium geležinke
lio tarp Fairbanks ir Seward, 
Alaskoje. Žino jisai kaip laiky
ti atidaryta kelia laiko žiemos, 
kur užeina 
pusnys.

dideles sniegines

4

Dr. T. J. Tacielauskas
”■ e n • /.v G Į > ■

Pirmutinis Lietuviszkaš 
Dentistas Mahanojuje.

Ant Antro Floro KHno Sztoro
19 W. Centre 3t. Mahanoy City

CAPITAL STOCK $126,000.00 
y SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $028,868*62
. .■ 'f. , i

Mokume 8-czia procentą ant < 
Sudėtu pinigu.. Procentą pride* į 

am prie J ubu pinigui Sausio m < 
L Liepos. Mes norim kad ir jui.'

■ f “ ‘‘ ______ '

i nepaisant ar mažas ar didelis.

/ i

būdas yra 
dėti po szauksztuka in mažus 
maisziukus, užriszti juos ir pa
dėti žiurkėms prieinamose vie
tose. Viliones, tokiu :budu pa
skirstytos, pusžalius nuožiūra 
ir žiurkes groieziau jas ims ne
gu jei bus vieszai padėtos.

Pasarga: — Milteliai “
riumt carbonate” yra- lengvas 
nuodas, bot kartais gali būti 
pavojingu. Reikia laikyti no- - H *b «

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU

'ba-

r f
prieinamose ’Vaikams vietose. 
Tuos miltelius galima gauti vi
sose apt ic koše, F.L.I.S,

A, J. SAKALAUSKAS
V

p (Boll Phono 872) •

*

— Žinoma, skauda, — atsa
ke, lyg susigėdęs, Stasiukas.

— Tai kodėl gi tu kitus 
musziT Juk ir jiėms skauda!— 
paklauso Simukas.

Stasiukas labai susigėdo, jis 
paraudonavo, o jo akyse pasi
rodė aszaros: matyt, jam buvo 
labai nesmagu,

— 0 kam jus priesz mane 
stengiatės, — tarė jis, — jus 
stengiatės, asz stengiuos, neno
rėdamas jums pasiduoti, ir 
prasideda pesztynes. Paskui 
jus vadinate mane pesztuku. O 
ar asz ežia pesztukas! Asz toks 
jau piemenelis, kaip ir jus.

Czia Stasiukas neiszturejo Ir 
pradėjo tyliai verkti. Dabar 
mums jo labai buvo gaila, mes 
nuraminome Stasiuku ir suta
rėme būti tai<p saves geru.

Nuo to laiko pasiliovė musn 
pesztynes.

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
reiszkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors * ligos bei viduriu sugedi
mo! Toko žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu 1h 
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
mąlimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reurpatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. AUiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
stirdies liga, tai atsiunsk 85c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus MNervu Preparatas.” Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai. * 
gai kelia ir suteikia Žmogui, ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu: žolių 
ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. BUKAITIS,
26 Glllet Street Spencerpoint, N. Y.

i H J v i, 1 * , »

de iszro'do kaip pilozopai 
O suvis niekai, 

Visados gerki i uotu 
Kur tik prieitu, 

»Nę skaityti nemoka, 
vyruti kitiems in akis szoka. 
• # * *
Vilkes'baryjo bolszevikas pa

ežiu pamote,
In tolima svietą nusibosto, 
Ir koletą vaikeliu paliko, 

Be apglobos Vargszai liko. 
Ne dyvai, juk tai progresistas 

buvo,
Tai sumaiszyta protą gavo.

Twins dzūkelis kauniszki 
užkabino,

Kaunisz’kis dzinka pas vaita 
U nugabeno,
Devynis dolerius u'žmokejo, 
Ir da kelis centus ‘pridėjo. 
Juk lai'krasztis pigiau

įįiį i

Kas turi laikraszii, praszyt

o
>

11

LIETUVISZKAS GRABorflUS 
p (Boll Phono 872) į 

331 Wt Centre StM Shenundoah, Pa,
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G. W. BARLOW, Pres. <
J. FĘRGUSON, Vice-Pres. ir Kas. Į

K 
r 
Į 
geriausi patarnavime, 
ūktai « a* >

gite pilnai užgančdinth
Isz Mahanojaus jeigu kas parei

kalaus mano patarnavime tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimt*>minutu. Telefonas 872,
•f t ' U 1 ‘' v> r ' !■ ' ‘ j

”, 1 ’ K * " V i t ’ ,tl * 1 r" J/1 A M, * "7

Nuliūdimo valandoje A suteikiam 
> , Palaidojimo 

atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu-
I

f
i*

J p r

kasztuoja, se.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIU8 

28 Frack St. Frackville, Pa. 
Telefonas 461-M

»v

MILL A PATTERSON STS^ 
x ST. OLAIR, FA.

Telefonas 1480-R

1 
I

Į
I

•1i

Igzbalsamuoja ir laidoja mirusiu* 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruo-
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

i
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
— Badai buvusia sudžia H. 

O. Bechtel, vela bins kandida
tu ant sudžiaus po iszsi'baigi- 
mul dinsto sudžiaus Henry 
Houck, kuris likos tuomlaiki- 
niai paskiritas slidžiu po mir- 
cziai sudžiaus Whitehouse. Sli
džia Becbtelis yra popularisz- 
ku 'žmogum ir prielankus atei
viams ir 'kaip rodos bus isz- 
rinktas, kaip žmones kalba.

— Anglekasiu unije daro 
didelius parengimus ant laiky
mo savo metinio pikniko La
bor Day, kuri 'pripuola szimet 
3 diena Septemlierio. Bus tai 

■ vienas isz didžiausiu

— Ponas Juozas Pitkovl- 
czius persikrausto in savo hie
na narna kuri pirko ant kampo 
Union ir Arlington ui.

— llamond kasyklosia li
kos užmusztas Jurgis Varžei!s, 
435 W. l’oal uli. Paliko paezia 
ir szeszis vaikus.

— Jonas Valiukonis,
metu įniro staigai, kaip rodos 
nuo pervirszinio naudojimo al- 

’koholiaus. Buvo jisai ant hur-

49

do ant East Lloyd uli. Nepaliko

u ui jos 
pikniku kokis kada atsibuvo.

— Szokdamas užsikabinti 
nnt anglinio karuko arti asz- 
tuntos ulyczios tilto, Petrukas 
Klimauckas, szesziu motu vai
kiukas, puolė po ratais kurie 
jam suteszkino kairia ja ranka. 
Nuvežtas in Iiocust Mountain 
ligonbute, kur daktarai jam 
turėjo nupjant ranka. Nelai
minga atsitikima mate vaiko 
motina. Vaikiukas randasi pa
vojingam padėjimo.

— Gedimino Kliubas
kvieczia visus u kęsus ant po
li t ikiszko misi rinkimo 1 valan
da po piet po bažnytiniai 
lei szia Nedalia, tai yra 26 Au
gusto, rtt>kall>eti ir apsvarstyti 
kas link prezidento rinkimo. 
Kljubn^ užkvieczia visus atsi

neš bus tai akvvos •l

nz-

sa-

lankyti, 
diskusijos.

t Marijona, mylima 
Vinco Szerksznio, 410 W. Cen
tre uli., mire Se redos ryta A sk
lando ligonbuteje nuo užtruci- 
nimo kraujo rankoje, sirgdama 
tik dvi sanvaites ir mire in kė
lės valandas po atvežimui in 
ligonbute. Velione gimė Lietu
voje 32 motai adgal kada buvo 
maža mergaite. Paliko dide
liam nuliudime vyra, 
Petra, Viktori ir Jurgi, dukte- 
ri 'FraHoiszka, du brolius, dvi 
seseres ir viena pus-sesore ir 
piis-broli.. Laidotuves atsibus 
Sifliatos ryta su ^pamaldomis 
Szv. Juozapo bažnyežioje.

— Tarp daugelio studentu 
kurie iszvažiuoja in tolimes
nius mokslus po vakacijn yra 
ir musu tautos sekanti studen
tai: Ant. Ramanauckas in Uni
versity of Penn.; Teofilia Bocz- 
kauskiute in Temple Univer.; 
V. Kražinski in Hohnemann 
Medical; Juozas Grinevičius 
in Lehigh Univer.; Helena An- 
cerevicziuite ir Olga Kaėzmar- 
czvk in Women’s Homtm. Hos
pital; Veronika Supranavi- 
eziute in Frankford Hospital; 
Mare Tamkevicziute in'Miseri- 
cordia Hospital ir kiti.

— Girdot kad Lehigh ka
syklos nuo 1 Septemlierio pra
dės dirbti pilna laika. Szia san- 
vaite iszdirbo tris dienas.

— So redos rvta kun. Czes- 
na suriszo mazgu moterystes 
pana Mare, duktere Adomo 
Budgino, 1311 E. Pine uli. su 
Walter Kennv isz New Yorko. 
Jaunavedžiai apsigyvens New 
Yorke.

— Daugelis vieta miesto 
ulycziu likos užlopytos smala 
ir nors dabar automobilistai 
nebarszkins dantimis kaip 
žinos pro musu miestą.

— Utaminko vakara 
Adelaida Boczkauskiute

• •

pati

sūnūs

vie t u

va-

P. 
pa- 

vieszino savo drauges po links- 
Card Par-

jokiu giminiu, todėl ji palaidos 
pavietas savo kasztu.

— Vladas Kozlovskis 
klupo su 
cziules norėdamas 
pjaut bet tik baisiai

v uz- 
peiliu ant savo pa- 

jaja^ 
i sužeidė 

po tam pats bandė atimti sau 
gyvastį, bet likos uždarytas ka
lėjime.

mam vakarėliui ir “ 
ty” ant kurios pribuvo sekan
čios drauges: p.p. Julije Bra- 
žin8kiutp, Ona Szukaicziuto, 
Stanislova Karpavicziute, Ona 
Deszinckiute, p. Urboniene, A- 
dele Valioniute, Vilhelmina 
Šleže vieži ute, Adele Kalina uc- 
kiute ir Anele Stopsziute, visos 
isz Shenadorio ir p. Teofile 
Boczkauskiute isz miesto. Pa
na Valioniute paskambino ant 
piano (tikrai artistiszkai o p. 
Szukaicziuto padainavo kėlės 
paikos daineles. ..  ■■ II

SKAITYKITE “SAULE”
♦ ♦ ♦

pa-
!
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MIESTAS APVAIKSZTINEJA SAVO 2,000 METU SUKAKTUVES.
Miestas Carcasonne, Franci,joj ana diena apvaikszti.no jo savo o 

4J

Homestead, Pa. f Diena 14 
Augusto mirė czionais senas 
gyventojas ISzimanas Kaselo- 
nis, 74 motu amžiaus, kuris 
sirgo koki tai laiko. Velionis 
paėjo isz Suvalkų gubernijos, 
,p-'11....... Slabados pa-

pribuvo in Amerika
Tai kurni kaimo 
rupijos, 
1887 mete, gyvendumas visu ta 
laika czionais, 
isz seniausiu g 
bo ilgus metus plieno fabrike. 
Paliko didžiausiam nuliudime 
paežiu Magdalena, sunu Fra- 
na ir dukterį Valerije namie 
kaipo ir keturis anūkus. Lai
dotuves atsibuvo -su pamaldo
mis S.S. Petro ir Povylo baž- 
nyczioje kurias laike kun. Cze- 
panionis. ,

ir buvo vienas 
yVentoju ir dir-

Philadelphia. — Amerikos 
Lietuviu Pagelbinis. Kliubas 
rengė dideli susirinkimą ir pik
niką, kuris atsibus 1 diena Sep- 
temberio ant South Phila., ant 
83czios ir Jinicum Avė., Sehut- 

Parke. Piknikas prasidės
10 valanda ryte, prakalbos pra- 
siidc 
<r

zcr

žymiu 
kunigai.

3 vai. po įpiet. Bus (lau
ka 1 bet o ju ir keli

,000 motu gimimo die
na. Prezidentas Doumergue su ženk ly va i s virszininkflis dalybavo apvaikszcziojime ir dide-
lioje parodoje. Yra lai nauja dalis miesto, o senoviszka dalis tgiilli už upes Audė, kur randa
si senoviszlka pylis .ir keli palociai, kurie randasi geresniam padėjimo ne kaip kiti senovisz- 
ki palociai Franci joj.

DU SZIUNIUKAI
IR KACZIUKAS

TAI ROTS UŽKLAUSĖ. PAJESZKOJIMAS.

Patarpus jau

Detroit’e 
balsavimai

patinkamus 
Sziuose baisa V4- 

t u rime

Detroit, Mich. — 
mieste Primeries 
invyks 4 d. Rugsėjo, Sept. Visi 
Lietuviai pilieęziai Suv. Valst. 
privalo eiti in Polls ir atiduoti 
savo baisa už sau 
kandidatus,
inuose Detroitiecziai 
garbes turėti du Lietuvius kan
didatus in auksztas vietas. Bū
tent p. Joseph P. Uvick, kandi
datas in Apskrities Kaperius 
(Wayne County Treasurer) ir 
p. John G. Jefferson (Jeniolio- 
nis) kandidatas iii Suv. Valst. 
Kongresmanus ( U. S Congress
man) nuo 13 distrikto. 
Uvick gales balsuoti visi
nanti Wayne Apskrityje, kas 
iniina miestus Detroit, 
tramek, Fordson ir Dearborn; 
gi už p. Jefferson gales balsuo
ti tik tie, kurie gyvena in va
karus nuo Woodward avė. Kai
po Lietuvio kožno yra szventa 
priederme remti savo tautos 
žmogų ir todėl visi Detroitie
cziai balsuokime atiduodami 
savo balsus už virsz
tus Lietuvius kandidatus — 
pasiliekant sau teise skirtiesi 
kitus kandidatus sulyg savo 
valios. x
4

Už p. 
gyve-

Ha m-

pa zy mo

sulyg

ANT PARDAVIMO.

Keturi mūriniai namai su vi
som vigadom, arti Lietuviszkos 
bažnyczios, Tamaqua, Pa. Par- 
siduos pigiai. t.69

Sol. Miller,
307 E. B^-oad St., 

arba 23 Mauch Chunk St.,arba 23 Mauch Chunk St., 
Tamaqua, Pa.

ANT PARDAVIMO.

Du namai ant puses loto, prie 
907 E. Pine St., ir 906 E. Mar
ket St., goriausiame padėjime. 
Namas ant Pine St., turi szilu- 
fna, maudykle ir kitos visos vl- 
gados. Taipgi parsiduoda na
miniai daigtai. Ateikite pama
tyti. Galima pirkti pigiai. 
Kreipkitės ant adreso:

Peter Traskauskas, 
907 E. Pine St.,

Mahanoy City, Pa.

Galima pilieti pigiai.

t.8.31)

“Linksminkitės su 
Linksmais o Verkite 

Su Verkencziais
Tikras Atsitikimas

•4rij BIm KliUfl!
——

zas,

fl * j )< U (

vyriausias suritis gadpado- 
rydtes pamatęs Eruzilkiėne, pa- 

i ežia staloriaus, kuri gyveno 
mažoje grinczeleje, atitolinta

I

Pirkiojo žaidė mažycziu szu- 
niuku o kacziukas gulėjo ant 
skrynios ir žiurėjo in juodu. 
Jis labai norėjo pažaisti su szu- 
niukais, bet jam gaila buvo pa
likti szilta vieta, prie to ant 
skrynios buvo gurbas su kian- 
sziniais, uždengtas didele ska
ra. Kacziukas gulėjo ant krasz- 
to tos skaros ir galvojo, kaip 
ežia galėjus prasimuszti kiau- 
szini ir pasidaryti sau priesz- 
piecziu. “Kvaili szunis, 
ne jis žiūrėdamas in sznniukus 
— kad juodu žinotu, jog ant 
skrynios esama kiausziniu, ku- 
rjuos juodu mėgsta nemažiau 
už mane, tikrai atbėgtu pauos-

O szuniukai raieziojos 
vienas per kita ir nežinojo, jog 
ant skrynios guli juodvieju 
draugas — kacziukas.

Kacziukui labiau ir 
norėjosi prieszpiecziu. 
ežia padarius? — mane jis. Juk 
asz maeziau, kaip daužo kiau- 
szinius, kodėl asz negaliu taip 
padaryti ?... Aa! atsiminė jis. — 
Priviliosiu kaip nors szunpalai- 
kiu, 
ims traukt, norėdami mane pa
siekti, už skaros kampo, nuty- 
susio nuo skrynios, ir nutrauks 
gurbą su kiausziniais. Kiauszi- 
niai susikals — bus ir juod- 
vicm prieszpiecziu.”

Taip mane kacziukas.
jis atsistojo, 

ir sukniaukė.
ir atbėgo.

s 
ir

tyti.”

y prie to

— ma-

labiau
‘ ‘ Kas

o juodu kvailiai atbėgs

y

— Pala r pu s jau mergina 
klausė kiek turi metu vaikinas.

— Kiek tu turi mėtų?
— Asztuonia.

kaip tau radosi.— O asz, 
kiek galiu turėti melu1?

— Nežinau, 
moku skaityt lyg 
szimts.

o asz tiktai 
keturiasdo-

TEISYBE.

Motore patogi o pikta, pann- 
in žibanti ezevoryka,ezevorykaszi v ra 

kuris gražiai ant kojos iszrodo, 
o velniszkai spaudžia.

kada 
ožiuotis?

Ilgai nelaukės 
iszputo nugara 
Szuniukai iszgirdo 
Kacziukas buvo augsztai 
juodu negalėjo jo pasiekti.
Juodu omo loti kacziuka, o tas 
isz aukszto erzino szuniukus, 
savo maža kojute kabindamas 
juodviem už nosies. Szuniuka- 
pyko, tašo skaros kampa Ir 
urkszte:
“Hrhrhr!.. hrhrhr!.. hrhrhr!

O Kacziukas džiaugės.
“Sztai, sztai tuojau nutrauks 

juodu gurbą su kiausziniais, — 
mane jis, — ir viskas bus ge
ra.”
Szuniukai smarkiau patrauko 

skara, gurbas nusirito ir pri* 
spaude viena juodvieju, o kiau- 
sziniai visi susikūlė. Kacziukas 
nuszoko nuo skrynios ir omo 
laižyti sumusztus kiauszinius. 
Prispaustas szuniukas iszlindo 
isz po gurbo ir jis ome laižyti, 
o kitas szunytis insityžes in 
skara nęnorejo jos paleisti ir 
ilgai dar, urkszdamas, tąso 
skaro. Ant galo ir jis pamate 
sukultus kiauszinius ir nubėgo 
laižyti, bet jam maža jau beli
ko Szunis ir kacziukas džiau
gėsi, bot ju džiaugsmas neilgai 
tęsęsi. Pamate szeimininke pa
ėmė rykszte ir nuplakė juos.

4*

KUR?

galva, 
su tavim pa-

Kur asz turėjau 
nutariau

szir-

Joną 
gyveno Baltimore, 

dabar no-žinau kur. Praszau at- 
siszaukt ant szio adreso.

John Pakalnis, 
3461 Jasper St.

Pajcszkau Ignacu ir 
Šalkauskus,

It

Philadelphia, Pa.

O

◄ Reading
Ji nes >

k

— Ant mano peties, 
džiuikf ant mano peties...

PRANĘSZIMAS 
Air Way Kompanijos

*

• •

Visi tie, kurie turite Air-Way 
Maszina ir gyvenate apie 35 
mylias nuo Pottsvilles, del pa
taisymo maszinos raszykite in 
“The Air-Way”
Division, Schulykill Trust Bldg 
Pottsville, Pa. Telefonas 1778, 
ir in trumpa laika atvažuos 
žmogus ir pataisys maszina 
dykai.

ANT RANDOS AR 
PARDAVIMO.

Pottsville

Ag.31

12 akru farma, didelis 
mas, tvartas, garadžius, viszti- 

vandens.. Gera

na-

nyczia, taipgi 
vieta del visztu farmos. Parsi- 
duos visa ant syk ar atsky
riam. Locnininkas važiuoja in 
kita miestą. (t.a31

Reichelderfer Farm, 
arti Grier City, Pa.

666
Gydo Materija ir greita palengvina 
Galvos Skausmą, Svaiguli ir Ateiru- 
girna l*a priežastie* tuom-iaikinlo už- 
kietijimo*. Prigelbsti praszalinima 
Nuodiniu* ir labai gera* del suteiki-, 
ma gausaus splapumo isztusstinima.

i

$3.75
IN 

Atlantic City 
ARBA 

DUBELTAVA3 
TIKIETA3 , 

1N

Philadelphia
' AR

Willow Grove
NEDELIOJ 26 AUGUSTO

$3.25

Dubeltavaa 
Tikietaa

Speciali* Trcinas Subatoa Nakti

Isz ryto 
.. 2:49 
.. 3:04 

. . 3:16 
. . 6:00

Isz
Mahanoy City ............
East Mahanoy Junction
Tamapua ....................
Pribus in Philadelphia

GRĮŽTANT—Specialis trcinas 
aplftis Philadelphia* 7:15 vakare 
Eastern Standard Time.

f

Buvo tai Nedelia; grinezioje 
pono Skiedros, turtingo mles- 
czionio, uže kaip Ikatije. .Ant 
suoleliprie grrnczios sėdėjo 
pati gaspadine su savo kū
moms szneknežinodama links
mai. Keli vyrai buvo apsėdo 
staleli an't kurio radosi visoki 
gerymai, prie pecziaus stovėjo 
ja u mis vai ki ndl'is ži arėdamas 
nedrąsiai in kilta kambarį, ku
rio durys buvo pravertos o ant 
skrynios sėdėjo jauna mergai-1 
te apie 20 mdtu senumo, kuri' 
taiip-gi kaip kada dirstelėjo su 
savo žibanezioms akutėms ant Į 
nedrąsaus jaunikio. Buvo tai 
duktė ponstvos Skiedrų, kuria 
daugiausia mylėjo isz savo ket
vertus vaiku, o josios mylimas 
buvo tai Antanukas Lopeta, 
kurio tėvas sztai baigė pasi
kalbėjimą su tėvais apie Rože. 
Su džiaugsmu ponia Skiedrie
ne paszaiike prie saves nedrą
su Anitanuka o ir isz kito kam
bario Rože, davė savo pavėli
ni ma ant susivincziavojiino; 
nudžiugęs Antanas puolė tė
vams in kojas, o nepoilgam už- 
žibejo ant ju pirsatu sidabri
niai žiedai.

Ant žinios
nos poros, suėjo kone visi kai
mynai pas Skiedras, o senis 
paliepė sunui atnešat skripka, 
Ant kurios niro smerties savo 
paezios ne grajino, pradėjo 
strajint prie szokio. Antanu
kas pagriebė savo Rože o kiti 
jaunikiai padare ta pati. Pra
kaltas pylėsi nuo jaunu poru ir 
n et eini no jog jau senei buvo po 

i vienuoliktai. Sztai durys grin- 
ezios

uže kaip katile. Ant

sugertuviu jau-

f

16 DIENU EKSKURCIJOS
In Atlantic City, Ocean City ir tt. 

Subatomi*

25 Augusto ir 8 Septemberio 
$7.20 in ten ir adgalios

1*Z MAHANOY CITY
Geri ir ant Pullmanu Karu primo
kant regulariszka Pullmano preke.

Tikietai geri ant visu treinu 
dienoje ckskurcijo*.

Gailinta sustoti Philadelphi joi 
važiujant ir grįžtant.

Ant Readingo Geležinkelio

tiktai per plona siena nuo gy
venimo jojo tėvu, atmine ant 
kart priežasti josios nufliudi- 
mo, o matydamas jog girtavi
mas ant naujo prasidėjo, paty- 
kiai iszejo ir nusidavė paskui
Hindi rūpinusi a motere, Girgždė
jimas duriu iszbtrdirtb motere
isz gilaus u'žsimislinimo, kuri ' 
sėdėjo prie lovos seigancrios 
josios mylimiausios dukriukės.

— Na, ir ’ka poni Sruzi’kie- 
ne, ar Juzei ne geriau! — už
klauso, 
žmogus.

— Dirstelėk pals ponas

prisiartiąes jaunas

| Juozai, ~ atsake pusbalsiai 
i motere. Akys Juozo akyvai ap
sidairė ant gulinčios mergai
tes ant lovos ir aszaros pasiro
do jojo akyse.

Varginga Juze rodos jau ne- 
prigulejo prie szio svieto; gu
lėjo be žado kaiip numirus.

— Del ko nepaszaukete 
daktaro! •

— 'Lengvai jum ta *klautft, 
juk žinai kokiam padėjimo esa
me. Mano vyras iszvažiaves in 
Varszava, po sudegimui musu, 
pas savo turtinga dede, ir to
nais sėdi, nežinau ne kas su 
juom darosi. Ka sau užsidirbu, 
ir neturiu, o jau ant pardavi
mo nieko man nepasiliko, kaip 

Įtik ta lova ant kurios Juze gu
li ir tasai abrozas Szv. Pane
les kuri iszgelbejau isz ugnies. 
Ga'l ji nupirksi ponas kaimy
ne?

Juozas sieke in kiszeniu o 
iszemes penkis auksinus atsi
liepe susigraudinęs:

— Nepardavinėkite abrožo, 
sztai yra kuom užmokėt dak
tarui, melsk?tes tiktai in taja 
Szv. Panele o jiji sugrąžys Jil-

atsidarė palengva ir ko
kis tai graudingas balsas pa- 
szauke:

— Ant meiles Dievo! mano 
mylemi kaimynai, linkšftrtnki- 
tes truputi tykiau, nes mano 
serganti dukrele negali užmig
ti tivkiam riksme.

— Žiūrėkit ko užsimanė!— 
sukliko, pasiėmus už szonu po
ni Skiedriene, pr tai asz ne po
nia savo grinezioje idant.czio- 
nai aiteitinetum man zurzet ir 
u'ždraudinet mano grinezioje 
bovintis kaip man patinka!

— Asz nepaliepineju, —at
sake nedrąsiai motoro, tiktai 
praszau jus an't meiles Dievo ir 
jusu vaiku, idant pavelintu- 
toet mano dukteriai nors tru
puti užmigt: mano serganeziai 
Jadvygutėi.

— Ar giAlojote! kokia tai 
karaliene, tegul užmiega'jaigu 
jai patinka, juk mes josios 
czionais ant szokio neszaukiam 
atsiliepe visi susirinkusieji, 
skripkos -da garsiau atsiliepe o 
varginga motere su verksmu 
iszejo per duris.

Vienas balsas tik neatsilie- 
pe, vienos lupos nesijuėke isz 
vargo moteres. Buvo tai Juo-

J

DETROITAS TURI GERIAUSIA APSZVIESTA ULYCZIA.
Paveikslas parodo Washington bulivaida, kuri yra geriausia apszviesta ulyczia’ vi-

y •(

4).

zsam sviete. Anlt kožno stulpo randasi ipo pon'kis žiburius su 10,500 žvakių ipajogu savituos;
Nakties laiko ulyczia yra szviosi kaip diena. , •' 1Nakties laiko ulyczia yra szviosi kaip diena.
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zei sveikata, — tai kalinėdamas 
greitai atsitolind. :

Po jojo atsitolinimui Sruzi- 
kiene atsitolino nuo dukteres 
lovos ne ant valandėlės. Po 
pusiau-nakt nutilo kliksmai. 
Ant rytojaus Rože vos atsikėlė 
septinta adyna, szukuodama 
savo plaukus, kada inejo josios 
brolis, kuriam rūpėjo liga saVb 
kaiminkos, pasakė jai, jog gal 
Juze nedagyvens rytojaus.

— Na, tai szkada, — atsa
ke Rože, — tokia jauna ir gra
ži mergaite!

— Taip, szkada labai, nes 
ne tik graži nes ir dora mer
gaite, atsake Juozas.

— Gali tu norėtum duot ta 
juoda grabo, kuri pereito me
ta kas tokis užkalbino pas tę
va, o po tam nepaeme ir lyg 
sziam laikui lauke kupczraus. 
Nes tai ne dėl Juzės tokis pui
kus grabas, norints gana yra 
jai ilgas nes ne del josios pa
ženklintas itas grabas.

Ir atmine nedora mergina 
jbg grabas nebuvo del josios 
paženklintas, ‘ nes Juze rodos 
prisikėlė isz numirusiu^‘prie 
geros storones daktaro, adgijo 
kaip tasai žiedelis kuris likos 
sumintas, ant dideles linksmy
bes motinos ir tėvo kuris su- 
gryžo iszVaršzavo, pasilikęs 
turtingu po mirusiam dedel, o 
sveika Rože, ant kuriuos svod- 
bos kone visas kaimas susirin
ko, in meta po tam nuo dienos 
savo sugertuviu, buvo mirsz- 
tanti ant tifuso.

Tasai pats grabas apie kuri 
kalbėjo Rože, uždare josios ku
na ant amžių. Juze verkdama, 
ojo, paskui josios graba. f '

Laikas ir darbas sulaikė 
graudumą ir skausmą szirdyse. 
Rožes tėvu prie galo užgyvento 
pasiliko Juozas vyru Juzės, 
kuri ne karta kalbėjo sau: 
“Linksminkitės su linksmais, o 
verkite su verkiančiais”, ne- 
užmirszdami laike didžiausioa 
laimes apie nelaimes savo ar- 
tymo. Gyvena sziandien ap
siaubta meile ir paguodone nup
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visu, kurie ja pažinsta, deka- 
vodama Dievui už savo Įaudė 
priesz ta j i pati abroza priešą
kuri motina josios meldegi 
idant tanele -SzvaiMMHftugiaieu- 

gražintu jai sveikata* ___
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