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40 METAS

ISZ AMERIKOS
1SZSIPILDE SAPNAS
SAPNAVO APIE ŽIEDĄ 

KURIO NEBUVO MA- 
CZIUS IR GAVO PO 

MIRCZIAI SAVO 
DRAUGES.

APIE

apnas yra mielas, 
antru kartu

Wehnington, Utah. — Nese
nai Alis?. Eugenije Bonneville 
pabudo isz miego su t a ja nuo
mone buk aplaike puiku auk
sini žiedą su dideliu žemeziu- 
gn o isz szaliu radosi du ma
žesni akmenukai. Kožnai mo
teriai tokis
O kada užmigo, 
sapnavo apie taji žiedą. Kada 
atėjo pas jaja tarnaite, apsakė 
jai apie savo du sapnus, apsa
kydama apie žiedą kaip jisai 
isz r ode sapne, idant galėtu už
tvirtint savo nepaprasta sap
ną jaigu kada iszsipildytu.

In kolos valandas po (am at
ėjo groma'tneszis, aky v urnas 
motores buvo didelis kada pa- 
temino jojo rankoje maža pa
keli. Prasziau savo tarnaites 
idant pakeli iszrisztu ir kaip 
mergina nusistebėjo szaūkda
ma:

“'Poniute, juk
žiedas apie kuri man taip aisz- 
kiai. kalbėjai.“ »

Vėliaus dažinojo buk josios 
gerai pažinstama drauge mir
dama praszo vyro idant nu- 
siuaKtu 4aji žiedą kuri nebuvo 
visai maezius ant josios pirsz- 
to ir nežinojo idant drauge ka
da tutojo toki žiedą, kaip jai 
davėsi matyt sapne.

VISZTELE PANASZI 
IN GAIDĮ.

Ithaca, N. Y. — R
isz artimos ezionaitines far
mos yra locnininku nepapras
tos visztos, ‘kuri yra visai pa- 
naszi in gaidi. Deda kiauszi- 
nius kaip ir
l>ct tuom skiresi 
kad gieda kaip gaidys. Zi n li
nai visztu vra tuom labai nu-, •r
sistel>eja o visztos isz tolo sza- 

sarmatinasi savo se- 
visz-

tai tas pats

J. Kami

paprasta viszt a 
nuo visztos

J i na si ir 
antes, kuri yra iszgama 
linos veisles.
NENORI MATYTI DVASIA 

SAVQ NUSKENDUSIO 
BROLIO.

Lapepoi’t, N. J. — Farmeris 
Justus Kelmer tvirtina tikrai 
birk mate dvasia savo mirusio 
brolio'tris kantus bet jaigu pa
sirodys da karta, tai ji pasvei
kus szuviu. Brolis farmerioo 
nuskendo 26 metai adgal pru
de ant farmots. Dvasia prige- 
rusio pasirodo tris kartus o 
mate jaja ir fermerio bernai ir 
tamaites. 'Kelmoris lapsigink- 
Javo in Ikarabina ir sako jaigu 
da karta pasirodys toji dvasia, 
tai tszmokys jaja proto va Iki o- 

po svietą, 
vietoje silsėtis kur jai pritin- 

4 4

t iš nare likai ingai svietą

ka. Nuo laiko kada loji 
šia“ dagrrdo buk Kelmoris ap
siginklavo ir lauke jos, dau
giau nepasirodineja.
APKELIAVO SVIETĄ SU 

DVIEM DOLERIAIS.
Omaha, Nebr. — Donald J. 

Becker, 18 mdtu, ana diena su- 
gryžo namo po kelionei aplink 
svietą turėdamas tiktai du do
lerius kada apleido Omaha, 
menesyje Gegužio, 1927. Vai
kinas buvo New Yorke, Pana
ma kanale in Australije ir gry- 
žo per Indije, sugryždamas na
mo be Skatiko. Kelkiu budu at
liko taja kelione, tai neužilgio 

• ''npnlBZys pnraszytoje knygoje
' kuria neiržilgio ketina iftzieds- 

ti. ‘

dva-

KIRVIS ATRADO 
PINIGUS

MOTINA IR TRYS 
VAIKAI NUŽUDYTI

MOTERE “BOSU”

SŪNŪS SURADO PINIGUS 
PASLĖPTUS PER TĘVA, 

PO JOJO MIRCZIAI.

BAISI TRAGEDIJE LIETU- 
VISZKOJE SZEIMYNOJE.

PACZIULE PASILIKO NA
MINIU BOSU, O VYRAS 

TIKRU NEVALNINKU.

NORĖJO
KUNIGĄ

NUSZAUT |J2 V1SU Szgliu BAISUS UŽVYDUOLIS I

I
ii 
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SURAKINO PACZIA, PLIE
NINĖJE KAMZOLEJ KAD 

KAS JAJA NEISZVESTU 
ISZ KELIO.

GERA MESZKAKADA DALINO PRIE AL- 
TORIAUS KOMUNIJE; MO: 

TERE PRIEŽASTIS UŽ- 
SIKEISEJIMO ANT 

GYVASTIES.

į
BOVINOSI SU TRIMI VAI
KAIS O KADA JUOS AP
LEIDO, VAIKAI VERKE 

GRAUDINGAI.

Chicago. — Idant, prilaikyti 
vyra pagal savo norą, 

prispyrė 
skalbimo

drapanų ir mazgojimo toriel- 
vra su- n

ŽUDINTOJU DA NE 
SURASTA.

savo
Mrs.
savo

Parvžius. — Gantonas Porel
ei, aptickorius, 40 metu, 
didelio užvydojimo

N. J. __ Ar
šu rado koni<a

Mountainside 
turas Dunder, 
szeszis tukstanezius doleriu, 
paslėptus per jojo Ieva Jokū
bą, 12 metu atgal, kuris netikė
jo in jokias Kinkas. Tėvas bu
vo paezedus žmogus ir czedino 
kožna skatiką, bet kur pinigus 
paslėpdavo tai niekas nežinojo 
Kada tėvas mirė Sausio mene- 
sije neiszreiszke kur paslėpė 
pinigus. Kaimynai prigialbejo 
sunni jeszkojime slaptos vietos 
ir kasė skiepe, bot pinigu ne
surado.

Ana diena Arturas nuėjo in 
malkinvczia kirsti malku. Pa
stale kalada, (radėjo pagali ir 
kirto kirviu. Kada kirto kala
da nudavė jam tuszcze ir Ar
turas pa tom i no kad iszmusze 
isz szono szpunta isz skyles ka
ladėje. Pradėjo peržiurinet ka
lada ir rado daugiau panaszin 
špuntu. Tada pradėjo juos isz- 
traukinet o isZ užkimsztu skv- 
liu pradėjo iszrist pinigai: pus- 
doleriai, kvoterei, dolerei ir 
auksinei — viso apie tris tuks- 
taneziai doleriu.

Simus tada pradėjo daryti 
krata stuboje. Terp sienų; kur 
levas miegojo rado cigaru de- 
žukes su bondais, bumaszkoms

J Katre [įnamis, 
prisiegeli prie

River Rouge, Michigan.
Diena 16 .Juniaiis,

Chicago. — Charles O. Fos
ter, gyvenantis skersiai nuo ka-gyvenantis skersiai nuo ka-lai yra Ne- ku. O tam visam kalte

dėlios nokti, koki tai nežinomi džo-Kent, kuris (lave visa tie- jla.likiszkos bažnyczios Lady of
piktadariai iszlauže duris 
mo
(po levais Suszinskiute)

Sorrows ant West Side, 
Juzefinos Paldauekienes kas jai patinka. Priežastis to- gni inbegias in bažnyczia kada 

buvo per- kunigas Ansel Keenan dalino I a « a a a *

mi-
I
sa Katrci darinio su Henriku stai-

, nu
žudė motina ir (ris mergaites: 
Juze, 11 motu, antra 4 molu o 
treczia trijų metu, o tik 
Klzbietp, 15 metu 
iszliko gvva. Žudintoju

15 
gyva, 

nesušokta.
Pasilikus

viena 
mergaite 

da

viena Elzbietelo 
raszo iu rodvsfe mums sekau- • • — ežiai:

“Asz Elzbieta Paldauckiu- 
to, 15 metu, pajoszkau savo tė
velio Liudviko Paldaucko ku
rio asz 'nepažystu nos jisai 
mus apleido ir mano mamyte 
septynis metus adgal. Asz d a-' 
bar du metai 'kaip

I

I
A

isz 
savo pav

ėžini baisiai su jaja pasielgda
vo. Sztai ana diena apvilko pa
ežį ule in plieni'ne kamzole, su
rakindamas 
dviems spynoms o 
sz i oda v o su

Mostkva. — Novgorode, Kor- 
gu line jo gubernijoj, a t (‘jo ko
kis tai- pakelevingas su iszmo- 
kyta mcszka, kuri vaikszczio- 
jo ant dvieju koju, musztravo- 
jo su lazda, bubnijo in bnbneli 
ir daro 'kitokius szposus. Pa- 
kelovingas atsisėdo prie vaka
rienes o meszka paliko tvarte. 
Ant virszaus tvarto buvo kam- 

kuriame bovinosj j rys
maži vaikai. Motinos tame lai
ke nesirado namie nos nuėjo in 
kromoli su rei'kalu,

Sztai kas lokis pradėjo lip
ti angsztyn tropais — ci p, cap, 
cap! Vaitkui pradėjo klausine-

su 
in-

MII 
rakta ne

są vi m. Negana to, 
motore buvo prirūkyta prie lo
vos aut ilgo lenciūgo. Perettė
ti one v ra motina szesziu vaiku 
o jauniauses randasi da prie 
krūties. Kas tokis prajiesze 
apie tai palicijai apie knnkešj 
kokias motore turėjo paneszti 
per rankas užvyduoliaus o tie
ji a t ėja pali nesavo vargsze isz 
josios kaukiu. Motore aisžkino 
palicijai buk nedryso kaimy
nams pasiskunst nes jaja vy
ras užmusztii. Perottet isz savo 
szalies teisinosi: “Myliu savo 
paezia paszelusiai, o kad ir ži
nau kad yra dora motore, bet 
nuokitos buvau baimėje idant 
jaja kas neiszvestu isz kelio. 
Tai buvo vienatine mano bai
me, bet pasielgi nejau su jaja 
kogeriansia. 
t i patvirtino.

užpakalyje

sios nevalninkvstes 
virszinis gerymas vyro, 
rele taip kalbėjo:

“Sudže 
‘ ‘ bosą u t P’ 
ka ir taip dirbtu idant mano 
vyras inpullii iii beda. Iszsky- 
riant mazgojima 

laikysiu ji
Kožna diena aplaikys 

tris bonkas mano naminio dar
bo alaus o daugiau no trupine- 

inekanr neužkenks, 
jeigu žino 
gert. “

Sudže 
ant nevalu ink vstes in 
savo pacziules (are: “ 
du ji in tavo rankas, paimkie 
jojo užmokesti o duok jam tik 
tiek, kiek ant to, užsitarnauje. 
Tu dabar esi bosu namo“—Ir 
kaip Pilotas nusiplovė rankas 
lazduodamas Kristų in rankas 
Žydu, teip sudže Kent pradėjo 
trint rankas nusijuokęs.
MOKĖJO JAI UŽ SULAIKI- 

MA SAVO LIEŽUVIO
Cincinnati, Ohio. — Iszejo 

in virszu, buk gerai žinomas 
kasižerius

torio! ku 
namie.

Ii. A1 us

Mote- 'žmoniems komunijo prie alto-■t

man clave
ji kaip nian pnlin-

vali Ižo

d ra pa n u ir 
vakarais

neužkenks
kada paliauti ji

riaus ir pradėjo szaut in kuni
gą, bot kunigas nubėgo už al
toriaus ir tokiu būdu apsisau
gojo nuo mirties. Klūpodamas 
prie altoriaus Richard Mur

1'0 j o nuo mirtie
altoriaus

phy, 29 metu, likos porszautas 
in koja.

Fosteris pasako policijai buk 
lankei burdavosi

bar v

II

HI

su savo pa
ezia kad už daug kunigėlis prie 
josios Ii m po ir lankei jaja at
lankydavo. Isz to kilo barnis 
konia kožna diena ir laja die
na Fosteris geide tuos nesupra- 

s ant visados užbaigti nu-
Atiduo- žudinimu kunigo. Laike teismo 

ketina iszeiti iii-virszu akyvas 
iszpažiurnas nuskriausto vyro.

Ii viens kito, kas galėtu eiti 
bet luojaus atsidaro durys 
trenksmu ir in kambaiMdi 
ojo didele meszka; mat nubo
do jai būti vienai tvarte ir nu
ėjo jesz'koti sau draugu.

Vai'kai baisiai persigando ir 
fiirsislepe in kampus bot mesz- 
ka suuodė visus kampus, užti
ko vaikus bot nieko blogo 

apuosto kožna, 
, rodos norėda

ma kožna pabuezinoti.
Araik(ii “mane kad tai didelis 

prisiartino prie jos glos- 
o meszka atsigulė ir 

vaikai sėdėjo kaip aid arklio. 
Antras vaikas paėmė bnbneli 
ir pradėjo bubnyt, tada mesz- 
ka atsikėlė, 

ko vaikai 
džiaugsmu. Po 
rado lazda padavė moszkai ir 
pradėjo marszuot po kambari.

In taji laika i nėjo motina. 
Vargsze! Paregėjus milžinisz- 
ka meszka, 
mes. Bet jaunesni 
paszauko: “ 
mes bovijames in kareivius!

teisinosi:
iszdnodama I lenriki 

rankas t imuesmiu pri
versta dirbti ir eiti in mokslai- 
ne. Taipgi praneszu kad mano 
mamyte buvo apsivedus antru 
kartu su Povylu Cziepinsku, 
bet ir jisai mus apleido keturi 
menesiai adgal. Da])ar pasili
kau visai sieratele — neturiu 
no mamytes ne sesueziu, liktai 
pasiliko man geras dede Pet- 

isz Cleveland, 
vra įnirs it 

gyvenimas dabar. Jaigu mano 
tėvelis 
da g 
ve žinia

K lai pėdos

vaikus 
jiems nedaro, 
prikiszus snu'ki

f 1 Motore ir ta pa-

*

ras Suszinskas
ir kitom svarbiom..popioroms. Ohio. Apgailėtina
Nors suardė kone puse namo, 
bet jam tasai darbas gausei už
simokėjo, o brangia kalada pa
state fruntiniam 'kambaryjefru rut ini am 
ant atminties.

klaupės ant 
kandžioti.

ARKLYS NORĖJO SUĖSTI 
SAVO PONĄ.

Millinodket, Pa. — William 
Wilworth yra locnininku pui
kaus arklio ’bet kada inejo ana 
diena in (varta, ailklys ištaigai 
mėtėsi ant jo, permėte ir a'tsi- 

krutines pradėjo 
Ant gilin'ko Wil

worth buvo apsirėdęs in sto
ras drapanas ir arklys negalė
jo giliai inkasti. Pasi'seke jam 
atsikelti o pagriebęs lazda pra
dėjo arkli inuszti pakol nuo jo 
neprasiszalino. Wilworth turi 
sulaužytus kelis szonkaulius 
ir sukandžiota krutino.

kelis

KETURI VERSZIUKAI 
ANT KART.

Westville, Ind. — Jokūbas 
Douglas kuris laiko farma 
poukes mylės nuo czionais, jo
jo karve a'tvede keturis ver- 
sziukus ant kai't bet visliu ne
gyvus. Fermeriai isz visos ap
linkines v ra 
stebėja ir 
kitu pavietu regėti juos, tvir
tindami buk da tokio atsitiki
mo yra negirdėja savo gyveni
me. Fairmeris Douglas duos 
versziukus isz'kimszti ir pado
vanos valdisžkam inuzojni 
Washington©.
DIDELES UGNYS PADARE 

DAUG BLEDES.
Tarrytown, N. Y. 

ugnagesiai

kuris

tu'om labai nusi- 
suvažineja net iszj

valdisžkam

— Penki 
li'kos sužeisti, 17 

szeimyna pasililko be pastoo- 
giu ir $250,000 bledes padaro 
ugnis kuri 'kilo Depot Square. 

Brooklyn, N. Y. — Penki 
szimtai žmonių buvo priversti 
apleisti savo gyvenimus, Ita-
lijonu distt rikte kur ugnis Kilo 
ir sunaikino visa bloką namu.

Homestead, Pa. — Ugnis su
naikino Miradron Kliu b ft ir 
Acme Stool Co., dirbtuve, kuri
padare bleobs ant $38,000. Al
bertas Koza'likos įsužeišths in 
galva laiko ugnies. <

Liudvikas Pa Ida nekas 
jyvas, tegul duoda apie sa

ki t i geri žmones 
man apie ji praneszkit. Palai
dojom mainyte ir tris sesutes 
k ri kszezionisZka i. ”

Liūdnas likimas mažos Elz
bietos. Nužudyta motoro paėjo 
isz Seinų apskriezio, Miszkinu 
kaimo, paliko viena broli Pet
rą, pas kuri raszyki'tc jaigu ži
note kur randasi tėvas nelai
mingos mergaites. — Petras 
Suszinskas, 1765 East 65th St. 
Cleveland, Ohio.

Ohio.

ar

New York. —

APSKUNDĖ SAVO VYRA 
KAD TASAI ISZDAVE 

25 CENTUS.
“Kada isztte-

kejau už Jono ji'sai prižadėjo 
man parneszti visa savo užmo
kesti o tasai latras iszdave 25 

” — taipcentus eidamas namo 
kalbėjo Airs. Frances Bender 
Slidžiai priesz kuri atvede Jo
ną. Norints Franc turi banke 
2,500 savo pinigu bet jai to ne
užtenka ir graudinasi“ kad Jo
nas iszdave net visakvoteri už 
ka ji apskundė. Sudže baisiai 
užpyko ant taip s'kupios mote- 
res, liepe eiti abiems namo o 
jai užmc'ke'ti kasztus ir klau
syti savo vyro ir būti užgana
dinta isz to, ka jisai jai duos. 
Dorele iszejo iužganadinta. 'ir 
užėjo in aptinka atsiveisinti su 
t o r ie 1 k a i t e a i s k r y m o.
KIEK ISZ VIENO UODO 

ATSIRANDA PATAMKU.
Washington, I). C. — Miss 

Emilije Dunbar, daraktorka, 
apskaito savo mokiniams, kiek 
isz vieno uod'o atsiranda pa- 
lamku iii laika szesziu mene
siu ir (odei uodu's rei'ke naikin
ti kodaugiausia.

Vienas uodas padeda nuo 
200 lyg 400 kiausziniu kas de- 
szimts dienu. Jaigu in
szimts dienu kožnas isz (uju 
patamku sudėtu da tiek kiau
sziniu, tai in szoszis menesius 
pasididintu juju szeimyna ant

de-

3,000,000,000,000,000,000,000,- 
000/100,000,000,OOOJJOO,000 ar
ba trys sekstilijonai.

Įnik gerai 
geležinkelio 

mokėjo savo sekretorkai 
tūkstanti doleriu ant menesio 
per septynis metus, idant toji 
laikytu liežuvi už dantų, nes 
ji ji kokiu tai budu (kaip ir vi
sos moteres) dažinojo kad jisai 
apvoginejo kompanija ir ga
lėjo ji iszduoli kožnain laiko. 
Per taji laika aplaike jiji 48,- 
000 doleriu, pakol v-agysta nc- 
iszsidave kitokiu budu.
TĖVAS PRIRAKINO 10 

METU VAIKA SKLEPE 
SU LENCIŪGAIS.

Philadelphia. — Carman 
Bordo, !2341 S. Warnodk uly- 
czios, 
motu sūnelis 
in beda 
ten 
prie 
peukes

pažiūrėti'kas ten butu ir nema
žai nusistebėjo paregėjus sū
neli apkaustyta su lenciūgais. 
Ant galo
kuris nunoszo bulves in 'skiepą 
pa f eini no vaika ir 
apie lai 
paliuosavo
kas buvo pusgyvis 'kaip ji isz- 
nosze isz's'klepo. Motina bijojo 
užsirūstinusio vyro idant ir 
jaja nesumusztu todėl tylėjo ir 
nidko a;pie tai nesako.

PAVOGĖ MERGINAS IR 
SUMUSZE JUJU 

JAUNIKIUS.
Reading, Pa. — Palicije su

ėmė Joną Lutz? 33 metu, viena 
isz keturiu išztvirkeliu kurie 
baisiai sjimusze Stanislova Os
trovski ir Juozu Kraver, atim
dami nuo juju merginas Hele
na ir Rozalije Kowqlskiutes, 
16 ir 18 motu, ‘kada su jomis 
važiavo

prie 
savo

už <tantu

po

geisdamas idant jojo 12
Patsy nei n pult u- 

nuvedė ji in skiepą ir 
1 e n e i u ga i s p r i r a ki 11 o 

iszbuvo per
su
sienos kur 

valandas. Motina isz- 
irdirs vaitojimu skiepo, nuėjo

JAUNAS LIETUVYS KE
LIAUNA APLINK SVIETĄ

Chicago. — Isz New Yorko 
in Chicago atvažiavo jaunas

Kraszto Lietuvis,
Lietuvos Szanliu Sąjungos ma- 
ry.s, Vincus Brclitaitiįi ,(AVilr 
Ham Brecht), l--/.. 
keliauja apie svietia.
virsz metu laiko kaip keliauja 
ir yra apvaži ves dilginu kaip 
18 szaliu, turėjos daug atsitiki
mu, ne karta žiurėjas mireziai 
in »akis, savo dviraeziu padaro 
jau daugiau kaip 20,000 myliu. 
Jis siekiasi sumuszti svietini 
rekordą kuri dabar laiko Fnan- 
suzai, apvažiavo apie svietia in 
3 metus ir 8 menesius. Jaunasis 
Brechtaitis tuo paežiu keliu 
važiuodamas, siekiasi ta paezia 
kelione padaryti in tris metus.
ISZ VALKATOS PASTOJO 

TURTINGU.
(Ireenpoint, Ga. — Kokis tai 
dkata vardu Markam Straub 

2 metu, eidamas geležinkeliu 
pa t eini no maža mergaite ant 
szt'a ngu 
ii|an( i' 
ant* įsa v o 
mergaite 
sztangu o 
siusi lai kės.

kuris dviraeziu
Jis jau

szuo, 
t i ridami

l sz
pradėjo szdkinct 

turėjo dideli 
tam vaikai su-

Vi 
5

prieszais 'smarkiai ei
niki. 'Netemindamaą 

nelaimei, pagriebė 
ir nu t ra nike 
trūkis prabėgo 
Po

nuo 
ne- 

iszgelbejiinui 
mergaites nuo kaišios mirties
Straub ėjo sau tolinus bet to

me rga i tds

nutirpo isz bai- 
isz vaiku

Ndbijok motinėle,

lailke inbego pakelo- 
vingas jesžkodamas meszkos 
visur o iszgirdes jaja niurnent 
ant virszaus, nuėjo tonais ir 
nuvedė meszka žemvn.

Va ilk a i nulindo ir pradėjo 
veikti kad paėmė nuo juju to
ki gera dranga. Pakelevingas 

vai
su

a t sis ve i k indą m a s it u rojo 
duotikanas

meszka isz ko labai

a Vejas sztorni n'kas
> 

pranesze 
kuri vaikapalicijai

isz nelaisvės. Vai-

linksmi nos i 
užganadinta

ir

pasisiausti 
vaikai 

mesžka buvo
savo mažais

'pulkininkas 
ste- 

,savo

draugais.
d agi rdes a p ie 
iszgėlbejima 
dukreles liepė sull •

yas 
Jennings, 
buk lingu 
v i'e n utines 
jeszkoiti valka’ta tiksle apdova
not’! ji. Palicije surado valkata 
už GO myliu nuo tosios vietos 
ir atvožė 'pas Jennings kuri’s 
ji apdovanojo .su 50 tukstan- 
cziai's doleriu. Valkata pri- 

apsigyveno pas 
savo gera dejų ir yra goriausiu 
draugu iszgelbolos mergaites, 
kuri *1)0 slavo draugo niekur 
neiszeina.

doleriu, 
omo turtą ir

Paskutines Žinutes
11 Martinez, Calif. — Penki 

banditai sulaiko Southern Pa
truki arti McAvov n 

nuszaudami inžinierių, apiple- 
sze truki ir pasažierius, dingo

f Sheffield/ Mass. —, Trū
kis pataiko in dideli troka už- 
mnszdamas keturos ypatus ir 

t va- 
juju namu su paliepimu idant žlnVoiihi New‘YWMMho vakar 

ei jos nut farmos.

Roza i i jo Kowalski u tos cific

a u tom <5h) i 11 u je. Isz t v ir- 
keliai pers įstate kaipo palici- 
jantai, sulaiko au'tomobiliu ir 
pasiėmė mergina's su savim, 
važinėdami su joms per vfea 
nnkti ir isz ryto iszmete prie sužeijo keturis kitus. Visi

tamsumojo nakties.

tyte(u ir juju neiszduotii.

DAUG TOKIU YRA.
Kijevas. — Kokis tai insi- 

smagines aficierius geide tu
rėti prie savos palėistuVO su 
kuria galėtu praleisti smagu 
laika ir tame tiksle paliepė ho- 
teliniui tarnui pajeszkoti to
kia. Kada po kdkinm laikui 
atėjo trdksztanti paleistuve, 
pažino aficierius^ajapažino aficierius^ąja nes tai 
buvo gerai pažinstama ponia 
N. Aficierius neiszpasakytinai 
nusistebėjo kad tąip paguodo- 
(a motore vestu toki paleistu- 
vinga gyvenimą, 
labai, iszplusdnmas ja ja visaip 
o toji isz sarmatos kad jaja pa
žino ir josios bjaurus gyveni
mas iszsidave, atome sau gy
vastį per nusiszovima.

Oj daug Ipanasziu doru(!) 
moterių randasi, kurios veda 
panaszu aniuoliszka-velniszka 
gyvenimą visur.

užsirūstino

KRUVINAS MAISZATIS 
TERP LENKU IR ŽYDU.
Varszava. — Futbolo rung

tynėse .Lodzėj kilo kruvinas 
maiszatis terp Lenku ir Žydu. 
Septyniasdeszimt du žmonis 
buvo sužeisti, kąi kurie pavo-
jingai. Riauszems malszinti bu-

NEDORAS UBAGAS.
Mogilnas, Lenk. — Pas ku

nigą Bnazowski atėjo ubagas 
melsdamas almužnos. Kada 
kunigas atsitolino in kite pa
ha ju pajesžkot smulkiu pini
gu, tasai nelabas pavogė auk
sini ziegoreli gulinti ant stalo 
ir masznele su 250 zlotu po tam 
prasiszalino nežino in kur.

NUŽUDĖ KŪDIKI KURI 
SUSILAUKĖ JOJO PATI 

SU KITU.
Rariezius, Lenk. — Palicije 

aresztnvojo darbininką Motie
jų Kalinska už pasielgimu žvė
rį sz’kai su kūdiki u kuri jojo 
pati susilaukė su prielaidiniu. 
Prie da'ktarisžku isztyrineji- 
mu pasirodo buk kūdikiui per- 
musze pakauszi. Kalinskas li
kos nubaustas ant trijų metu 
kalėjimo už t a ji nedora pasiel
gimą. Da gerai kad apgavin
gu i paežiai nesudaužo pakau-

I 
<I,JI

vo paszaukti policijos rezervai. 
Daug riausziu dalyviu suimta.

i į
ISZPANISZKI LEKIOTOJAI 
BADAI ŽUVO ANT MARIU

• .. įMadridas, Iszpanija — Gnri
tas ežiui, kol kas nepatvirtintai, 
radio praneszimas sako, kad 
Atlantiko vandenyse, apie 100 - 
myliu nuo Azorų salų, rado su
lūžusį aeroplaną.

Aeroplane jokiu žmonių ne
buvo.

Manoma kad tai veikiausia 
hus Tszpanti lokunu maj. Ramo 
no Franco ir. trijų-jo kompia- 
nionu, croplands “Numancin,“ 
kurio jie praeita Petnyczia i sl
ieke isz Madrido per Atlantiko 
mares in Amerika ir kelionėje 
in Azorų salas prapuolė. 
Minėtas radio praneszimas sa
ko, kad sudužusi aeroplanu pa
mate Anglijos prekybos laivas 
1 ‘ Grelden ’ ’ 
mos ir 33 vakaru ilgumos.

Įazpanijos karo, ^ępart men-

i

29 sziaures platn-

sziq» t 4 f (\'l i. Ii9*

tas tuojau pasiuntę tnen k is ka
ro laivus ieszkoti. i »

/
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*‘ Ap«ileidusios moteres yra 

priežastim daug persiskyrimu 
tarp poru.” — Taip kalbėjo 
zokoninkais kunigas Joakimas 
laike pamokslo Szv. Petro ka
ta likfczk oje bnžnyczioj Plntts- 
burge. •Tolinus tasai dvasisz- 

u‘Daugelis mo
terių priesz isztakejima rodosi 
szvariai ir pritinkaneziai l>et 
po isztekejimui apsileidžia vi
same. O jau ‘kaip sziadien mo
terėles rėdosi tai' Dieve apsau
gok mane nuo pagundos ir 
nuogu 'kiszku. Taipgi dauge
lis poni persiškiria per nenu
ilstanti barni jnigu moteiv 
laiko savo vyra po pantapliu. 
Prokibicije įlaugiause prisidė
jo prie nesutinkanezio gyveni- 
inoo ir esmių jai priešingas.” 
—Zokonbykas kalbėjo teisybe.

4 I

kasis (kalbėjo:

Chicago ana diena likos nu
bausta tūla varginga moterėlė 
ant penkių motu už pavogimą 
penkių svaru deszros. —■ Ne- 
i-szmanelo, reikėjo jai apvogti 
kokia banka ant keliolikos 
lukstaneziu doleriu o hutu op
ini kins mažiau.

truputi pinigu

Sekantis atsitikimas atsiti
ko Pittsburge. Lankai buvo 
sank uis, darbo niekur nesirado 
o gyventi ivikia. Ant garsin
gos ulyežios 'kur gyvena daug 
Lietuviu, gyveno m d t orele tu
rinti įsilvirsznm penkosde- 
szimte metu, turėjo suezedinus 

o gyveno sau
kaip “užpcczkyje pas Dieva.” 
Bet josiois širdis buvo nuliū
dus ir vede nuliudusi gyveni
mą nes nebuvo jaja kam pa- 
Iteksnfint. A tįsi rado ant galo 
kokis jtai ja mirkai t is, turintis 
kaip rodos 27 metus, (kuris pa
tiko našlei o jam naszle(?), 
na ir Isnsiriszo mazgu moterys
tes, gyveno kaip kate su szu- 
nim per du mdtuls — jisai neži
nojo 'kils tai yra vargas, nes 
intiiko 'kaip paišelis ant naš
leles pinigu.
y Kada darbai prasidėjo, geri 
laikai užėjo, 27 metu pauksztc- 
lis dingo o su juom ir eucze- 
dinti pinigai naszles. 
nesirajijte kam
aszam naszles ir jaja suramin
ti.

Taigi juw naszleles 
paveizdi isz szitos nelaimingos
naszles ir atsiminkite sau tan
kiai szita atsitikima nes tan-

I, 4I
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1 LAIMĖJO GOLFO 
LOSZIMA.

Tolley jsz Anglijos
laimėjo golfo lošima, pralenk
damas John
Szkota, kuris sinnuszo Ameri
koną John Dawson isz Chica
go.

Smith, jaiinia

i užvedė ■skunda 
priesz savo motere ant persis
kyrimo paduodamas priežati 
net septynis savo draugus su 
kuriais /paozink* draugavo ir 
mylėjosi.

Raszta's šventas
,Ka.s rado prietcli, rado skar- 

o
viens kita isz priežasties už 

priotelku ir prieteliu”.
‘ ‘ progresy- 
moraliis'zk u- 

visuome-

Vyrais taipgi

sako kad:
4 4 
ha ežia žmones skundŽe 

isz
daug
— Navatnas 
viszk urnas 
mus ’1 
nes.

4 4

tas
ir»> jr n 

sziad lenines

Žvmus mokslininkas dakta
ras Festoris atsidėjęs tyrinėjo 
girtuokliavimo pasekmes tik
tai vienojo szemynoje rado bai
siu dalyku.

Viena moteriszke Anglijoj, 
1740 metais, o mirusi pradžio
je devyniolikto szimtmoezio, 
buvo girtuokle, vagis ir valka
ta. Jiji paliko vaikus, kurie be
sidaugindami pasiekė 834 as
menų skaieziu. Isz visu tos mo- 
teriszkes ainiu (anuku)
buvo baudžiami teisme, 106 ne
teisėtai gimė, 142 buvo uba
gais, 64 gyveno isz visuomenes 
paszalpu, 181 moteris buvo pa
leistuves, 76 bausti už . viso
kius prasikaltimus, 7 už žmo
nių užmuszima.\Visa toji szei- 
myna, sulig 
skaitymais
per 75 metus arti 8 milijonu 
doleriu, nes tiek reikėjo iszleis- 
ti jos anūkams užlaikymui ka-

709

j
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KAIP DVARININKAS NU
NUODIJO S VAIKUS,

4

ŽMONA IR SAVE.
korespon-“Lietuvos Žinių” 

(lentas prhhesza isz Tilžės szi- 
toki atsitikima:

Pereita imk t i (9 Gegužes) 
Pakalnėje ties Tilžės invyko 
žiauri žmogžudyste ir 
dyste. p * 
žemos Gvigulis nunuodijo savo 
žmona, tris vaikus ir pats nu
sižudė.

Sekmadieni

.saužu-
Savininkas 300 margu

priesz pietus, 
Grigulio dvaro užvaizdą, 
baladojo in szeimininko duria, 
bot niekas neatsiliepo, Kai jis 
pravėrė duris, vienoje lovoje 
pamato 5 lavonus.

» Kilo snmiszimas dvaro. Ne
suprasta ar ju ponus kas nu
žudo, apipleszimo tikslu, ar ap
nuodijo. Tuoj iszkviesti gydy
tojai ir policija iszaiszkino,

pa-

policija 
kad Griguliai nunuodyti.* 

Szesztadicui Griguli# buvęs 
Tilžėj, kas ji mate, sako labai 
suslnervinės vaikszcziojo po 
krautuves. Spėja, kad jis Til
žėj nuodu pirko, 
stebino jo žmonos elgesy 
vakarykszcziai inspejusi 
myna, kad juos (Grigulius) nc- 
žadintu be kokios 12 vai. Ma
noma, kad ir ji vyro sumany
mą žinojusi ir pritarusi. O ju 
mažute mergaite tarnaitėms 
pasakojusi, kad 
asz

Dar labiau 
;s. Ji 
szel-

“szi vakaro 
gersiu tėvelio pąrnesztu 

vaistu nuo prakaitavimo.”
Kodėl taip- invyko? Niekas 

iki sziol negali suprasti. Grl- 
gulis priesz 10 metu vodo tur
tingo ūkininko duktori Szul- 
caite isz Lo i t variu. Paskui pa
veldėjo Uoszvio 300 margu su 
gražiomis trobomis ūki. Pats 
buvo darbsztus ir rūpestingas 
žmogus. Stengėsi gerinti ūki, 
bet blogi metai, sunaikino ūki
ninko būkle, ir manoma, tas ji 
privertė su szeima mirti. Ber 
tai reta ir skaudi ūkininko li
kimo ironija.

SŪNŪS NUŽUDĖ TĘVA.
d.,tikriausiais, ap-

kasztuvo valstybei žmones policijai pranesze, kad

Dnbar 
nuszluostyt lojimuose, ligoninėse, ir t.t.

imkite

Rokiszkis. Gegužes 17

KAIP VYRAS PATS SAU 
PEILIU OPERACIJA 

PASIDARĖ.
Viciiii t,hkirt atsitikimu np- .. X - a - ><■ . -

“L. rz Zj. M

•*222-• riiii.iriaHtoi

Trinu
............. ■

O tai puiki

i vį

koK‘spondontai*.

Gižu

yra daug daugiau, negu vyru 
ir joms su visomis j u 

palikimais
11

raszo 
Jis yra sekantis:

Netoli Mariampoles, 
valsoziuje, La pa likos kaimo, 
gytono sau laimingai 45 metu 
susilaukęs pilietis A. Jis žmo
gelis paprastas, kaimietis, dar- 
binirrkas, vedos, su sayo žmonn 
neblogai sugyveno. Bet kai da
bar (žinoma, po kariu) motoru

♦
silpny- 

homis,’ ir “palikimais” nėra 
kur dingti, lai eme viena, nie
ko sau Jievos duktė, ir prisi
plakė prie A. Jis myli savo 
žmona ir gyvena su ja, bet taip 
gi myli ir antra prie jo prish 
glaudusia mergina.., Galu ga
le dvi kates maiszo noiszsiten- 
ka. Bobos pradėjo posztis, vai
dytis, namu ramytbe ardyti 
taip kąd vyreliui tarp dvieju 
moterių pasidaro visai neinma* 
•nomas gyvenimas — rojus pa
virto pragaru.

Karta A. netekės kantrybes*, 
priėjo iszvados, kad visu jo be
du del bobų nesutikimo yra 
kalti jo paties vyriszki ypatu
mai, ir todėl jis sumano pats 
juos paszalinti.

Likes karta vienas namie, 
iszsigalando peiliuką ir sau ra
miai ant suolo atsisėdės iszsi- 
piovo deszino liauka. Buvo pra
dėjęs ir kaire pinuti, bet vos 
tik pradėjo operacija, 
pasidaro tamsu ir aploipo. Ne
trukus atėjo moteris ir rado ji 
perbalusi, apsikruvinusi ir ap
alpusi. Atplautos kūno dalys 
kruvinos gulėjo ant grindų. 
Motens persigandusi, tuoj pra
nesze kaimo szaltyszini ir kuo- 
greieziausiai vyras buvo nuga
bentas in 
nine.

Ligonine, žinoma, tuoj sutei
kė pirmąją pngelbn. Žaizdas 
užsiuvo ir kairia ja liauka isz- « * a -fa *

vienas namie

akyse

Mariampoles ligo-

I *»
’ Kas 

ponas meras perstojo

j '-I < _
l išimama prideryste ateiti pa

galbon biedniems žmonoms, ar- 
įba kuo nors užsitarnavusiems. 
Tai-gi jie pnAimylejo sykiu ir 
su snvo morn, ponu T/ojouno, 
kuris be abejones prapuls prie 
artimiausiu rinkimu in apskri- 
czio rodą.

— Praszau — sztai 430 
franku — nuo manos, mano vy
ro ir musu politiszku prieteliu.

Nuo t6s dienos prasidėjo tik
ra licitaeija tarp monarebistn 
ir respublikonu su savo duos- 
numais. Ponia Baroniene pir
mininkavo pirmiems, o ponia 
mero pati — antriems, :Curo 
maloniai glaudo visas jam su
teiktas aukas, ir ant galo me
nesio, išmokėjus visas užsili
kusias skolas ir aprūpinus visa 
szoimyna drabužiais, pasidėjo 
dar in taupoma kasa tūkstanti 
franku. Prieg tam darbo tiek 
daug turėjo kad negalėjo nus
pėti viską apdirbti, 
miestely j pradėta maliavoti 
tiktai namai, 1 
net tvoras ir parkonai 
del Cure nickadoH nestok not u 
darbo ir duonos del asztuone- 
tos vaiku.

Praslinkus pusei metu, Cure 
jau turėjo kasoje daugiau poa
kiu tukstaneziu franku.

Metu gale, besiartinantis rin
kimams in apskriezio taryba, 
agitacija miestelyj ir apylin
kėse neapsakomai prasiplatino. 
Kova buvo svarbiausia dvieju 
kandidatu respublikono Tjojeu- 
nem ir monarchist o barono du 
Cheylard. Ju pasisekimai agi
tacijos beveik buvo lygus.

Ant paskutinio priesz pat 
rinkimus susirinkimo susirėmė 
labai daug balsu už ir priesz ii 
nebuvo galima pasakyti, ka
tras isz ju iszeis pergaletojum.

Bet kol pradėta del prabos 
balsuoti, aptiekorius Rienx, ži
nomas po visa apylinke szposi- 
ninkas, pasakė karszta kalba, 
kuri negreit iszdils isz mieste
lio gyventoju gaivu.

— Piliecziai - pradėjo skar
džiu balsu. — Nei baronas du

• gtnino regi# mislija, kad ju yra

istorija!
Dviese! Na tomykite, ponai; 
kas-gi tb butu tikėjos! — kai-

Na tomykit o

gdbon biedniems žmonoms, ar

ponu T/ejou no,

re.
Ir Guro buvo' i 

ttauu L 
jam mokėti paszalpa, bet Cu- 
rėi jau nerūpėjo tos paszalpoR. 
Mislijo apie rimtesnius daik
tus: apie atstovo mandata in 
parlamenta. Per ilgesni laikn 
neiszejo isz namu ir niekam ne
pasirodo. Ir kuomet pirmu sy
kiu pasirodo ant miestelio* gat
vių pasuko tiesog in ponios 
Truchant namus.

— Ka, ar veli
— Dar ne, ale neužilgo. Pa

dariau viską ka tik galėjau. 
Sziuom žygiu tegul ponia pri- 
siruoszm prie koturaieziu.

— Ka? O ponui kam tas 
reikalingas?

— Kaip tai knm? Busiu 
parlamento atstovu, o po tam 
ministeriu....

•e buvo įsennkfas.

4

bojo linguodamas su galva po
nia Truchant.

— , Kaip lai: dviese? — pa
klauso Cure (manydamas isz 
suplomontuotu farbomis dra
bužiu), kambariu maliorius.

— O tai reikia isz proto isz- 
eiti! Dvynukai, ar kas? O juk 
to ineszlo yra net penketas!

Girdėdama tuos žodžius, ina- 
liorinus pati pakele kiek tai 
galva nuo paduszkos, žiūrėda
ma su berubožines motiniszkos 
meiles nusiszpsojimu ant dvie
ju -m a žyczte. Ale tuojaus vol 
pradėjo dejuoti...

*— Na, tai jau nepaprastai! 
susznko ponia Truchant pasi- 
lengdama ant sorganezios. — 
Yra ir treczias!

To buvo jau per daug nelai
mingam levui. Po apvynioji- 
mui trijų kūdikiu patalėliais 
ir po paguldumui in lopsze)!, 
parengta tik vienam ateijumui, 
Cure pradėjo keikti, trankyda
mos isz didelio piktumo. Kati 
ji nuraminti, ponia Truchant 
prifnine jam kad szale miega- 
penki vaikai, 
budinti, idant sorganeziai bntn 
ramiau.

Netrukus taip pat, kada pa
dare viską, kas prigulėjo, prie 
serganezios, pasirengė iszeiti, 
primindama 
jei už darba prigulinti. Cure 
davė jei dvideszjmts franku — 
u žm o k e s n i suk a 1 bet a.

— Ne, ponas Cure, tai peb 
mažai. Teisybe, ant tiek susi
kalbėjome, ale už viena vaika. 
O ežia buvo net trejetas!

— Na del pono, tegul bus 
jau penkios deszimts.

Po ilgam besiderinimui po
nia Truchant sutiko su ketu
riomis deszimts franku ir isze
jo, užtikrindama Cure, kad jis 
ant trynueziu padaręs geroka 
reikalą.

Netrukus jos pranaszavimas 
♦ 4 M • ♦ 1 V ii * ’ 4 I 4 » * , # M f m

V i same 
i ne 

kambariai, bet 
— idant ■#

I

ANT PARDAVIMO.

ITotelis ir forma. Namas tu
ri 16 ruimu. Maudyne, vanduo 
ir visokios vi godos stuboj. 
Farm a turi 45 akieriu, daug 
vaisingu medžiu, visos dirba
mos maszinos, arkliai, karves, 
visztos ir antys. Priežastis par- 

į minis

kurio nereikia

pasirengė iszeiti 
apie užmokėsite

davimo yra kad vyrui 
sunku man ja apdirbti. Kreip
kitės ant adreso: (t.f.

Anna Konsavage,
Ijocust Valley,

Box 144, R. F. D. No 1, 
Barnesville, Pa.

k

666
YRA TAI RECEPTAS DEL 

Szalczio Gripo, Flu, Dengue, 
Bilious karszczio ir Materijos. 
Greitai reikia. Gausite aptiekoae.

«■» IIIIIBh. Z

CAPITAL STOCK 1125,000.00

gelbėjo, o dcszniaja, kaipo jau 
atpjauta ir užmirusią nors mo
teris norėjo ^tga) indeti, bet 
gydytojai negalėjo prie.-gyslų, 
prisiūti.

Po szosziu sanvaieziu rūpes
tingo gydymo .pi 1. iszejo isz li
gonines visai sveikas.
INTARE KAD TĖVAI 

NUNUODIJO SAVO SUNU.
į

Druskiai kaimas, Szimoniu
— Gegužes men. J3 d., 

Szimoniu vyriausia policinin
kas J. Zaremba gavo nežino
mo asmens raszyta laiszka ku
riame pranešdama, kad: Drus
kių kaimo gyventojas Antanas 
Janozys su savo žmona nunuo
diję 'savo 17 metu amžiaus su-f 
nu, Kaži, kuris yra mires Ge
gužes men 5 diena ir jau pa
laidotas. ■ s

Darant kvota lovai pareisZ- 
ke, kad ju sūnūs Kazys sirgęs 
proto ir nuomario ligomis, to
dėl ir miros. Policija prigrasė, 
kad mirusis bus atkastas Ir 
pažiūrėtas del kurios priežas-. 
ties mirė ir jei pasirodys, kad

'0 l
pradėjo pildytis. Visas mieste
lis buvo sujudintas tėvo liki
mu, kuris nežiūrint in jo vi
sais pagirtina darbsztuma, ne
galėjo tiek daug uždirbti, kad 
iszmaitinti asztuoneta vaiku. 
Aplankant serganezia, kaimin- 
kos palikdavo skaitlingus da- 
rodymus savo sa n jausmo — Ir 
ant rytojaus priesz vakara jau 
buvo biednuose namuose ant 
stalo 5 svarai czekoliado, 3 ka
vos, 5 bonkos vyno, viena ara- 
ko, keturi puodai pieno, keli 
maiszai miltu ir žirniu, o duo
nos ir mėsos be micros.

— Geri žmoneles — kalbė
jo susijudinęs Cure. — Dabar 
jau badumi nemirsime.

Trecziojo dienoj po atminti
nam atsitikimui, kokis pagar
sėjo visame miestelyj užgimus 
trynueziams. Cure aplanke 
pats miestelio ponas meras Le- 
jeune, atneszdamas 20 franku 
kaipo paszalpa, kuri buvo pri
pažinta specijaliszkame mieste 
Įio rodos posed y j. Ponia mero 
pati be to savarinkisztkai ‘pas
klaido klausima, kurio pasek
mes pasirodo tiesiog nepapras
tos; del Cure sz°imynos surink
ta 315 franku!

— Praszau, ponas Cure — 
kalbėjo ponia meriene, pade- 

»dame ant stalo auksa, sidabrą 
ir banknotus.

— Tai pirmutiniams reika
lams. Bukite ramus, jus neuž- 
mirszime. Geras isz jus pa tr i jo
tas ir tikras respublikonas!

Cure, kuris niekados 
gyvenime neturėjo tiek aukso,

jeune neparodė savo tikru už- 
sitarnavimu respublikai. Iszvc- 

nauju keliu, kasimas 
u žd e j imas p ri egi au d u

Į SURPLUS IR UNDIVIDED
> »' profits i m,

> Mokame 3-czia procentą ant 
C sudėtu pinigu. Procentą pride-
> dam priė jusu pinigu 1 Sausio ir 
C 1 Liepos. Mes norim kad ir jus
> turėtumėt reikalą su musu banka 
C nepaisant ar mažas ar didelis.

dimas 
sznlniu, 
tai ju visos pastangos ir dar
bas. Bet musu tėvynė reikalau
ja daugiau — nei szulniu, ke
liu ir prieglaudų — sveiku po- 
ežiu darbui ir muszkietos kil
nojimui. Turėti daug, kuodau- 
giausiai vaiku — o tai tikra
sis pilietiszkas užsitarnavimas; 
Ar su tokiais nžsitarnavimals 
gali pasirodyti ponai Lejeune 
ir du Cheylard? Visai nę! Pir
masis turi (lukteri, o antrasis 

, nieko! Matau ežia szitoj saloj, 
nusižeminusi, bet narsu žmogų 
kuris turi asztuoneta vaiku, ta
me, skaiteiiuje septynis sūnūs.. 
Turiu ant misliu pilieti Cure... 
Jin iszrinkime rodininku! Jam 
atiduokime musu balsus, nes 
ant ju užsitarnavo, ba suteikė 
Prancijai tai, ka gali atlikti la
bai mažas respublikos pilieCziu 
skatliius!

Tarp rinkėju užgimė neapsa
komas džiaugsmas. Cure pra
varde tuojaus ant listo kandi
datu tarpan inspransta.

Artimiausioj nedelioj atsibu
vo rinkimai ir meras Lejeunc 
gavo kelis szimtus balsu dau
giau už Cure.
Cheylįi’rd buvo isz eiles treczias 
— bet nenorėdama daleisti prie 
pergalėjimo savo politiszkam 
neprieteliui, Lejeunc, 
kartu balsuojant visas
partijos balsus atidavė už Cu-

ant Varaszinos kelio guli žmo
gus ir dejuoja. Nuvažiavus po
licijai žmogaus nebūvb, buvo 
palikta liulka, diržas, juosta, 
kepure ir kiti rubai, ir didelis

vyro — žiūrėk, kruvinas akmuo. Akmuo buvo 
didelis, 
keliamas. Nustatyta, kad žmo-

'* f '

Sztai koki girtuokliu vaisiai! 
Kas teka už 
kad nebūt girtuoklis arba isz- 
tvirkelis, o jei ieszkai sau žmo
neles — žiūrėk kokiu tėvu

vienam žmogui nepa-

ji gus buvo daužytas in akmeni, 
duktė, kad ir pats neturėtum Sekminių pirma diena, krimi- 

kiai taip ant svieto atsitinka.)nelaimes ir valstybe butu lai
minga.Kas tai buvo? Well, nebūki

te 1 aip akyvos nes ir jlus neno
rėtumėt idant jus ‘išduoti pa- 
nasziam atsitikime. Nuvažiuo
kite in Pittsburga o paezios 
(težinosite nes apie tai visi kal
ba.

Kokis szis svietas yra juo
kingas: Amerika fermeriai ne
žino ‘ka daryti su įkviecziais 
kuriuos niekais ne nori pirkti o 
Kanuose žmones mimta nuo 
bado’tukataneziais — taip, mi
lijonais nes ne tik ‘ka neturi 
kviecziu bot ir neturi už ka ju 
pirkti.

Subatoje atsibus pirmutines 
nriszios tkatelikisjikoise bažnv- 
ežiose rn laika trijų motu, tai 
yra, nuo kada Moksi'koniszka 
valdžia ilszvare kunigus ir už
dare bažnyczes. Pamaldos pra
sidės bažnjTzioje Nuestra Se- 
nora de la Guadalupe, Meksi- 
koniWcos atpuskines vietos. 
Visi pelegrimai einanti in taja 
stebuklingu nota turės eiti 
tris mylės klupsti lyg bažny- 
czios.

Ant galo užsibaigė kova 
tarp Meksikos ir tkatalikiszkos 
bažnyezios. IszvaryH *kunigai 
ir minysakos atvažiuoja in 
Meksika isz vėsu daliu svieto.

valscz G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres.ir Kai.

Dr. A. M. Raczkus (Chicago, 
III.) mums prisiuntė savo pa
ra szy ta ir isz l e i s t a k n y ga 
thones” (Gotai). Tai brangus

i < Gu-

istorinis veikalas, kuriam min- tardomas.

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORtUS

28 Frack St., Frackville, Pa.
Bell Telefonas 172

natines policijos pastangomis 
lavonas buvo surastas Vyžai- 
cziu polkoje. Nelaimingas pasi
rodė esąs Jonas Kriukelis 70 
metu gyv. Didosios kaimo, Ro
kiszkio vai. Žmogžudystėj te
tartas jo sunūs Tadas ir jis yra 
________ Užmuštasis priesz 
tai skundėsi policijai kad jo su 
nūs Tadas jam iszmusze dan
tis, iszsu'kes rankas, ir žadejes 
užmuszti.

Kita žinia pranesza, kad Ta
das Kriukelis nužudo savo tę
va. Kriminalines policijos ži
niomis, tėvas užmusztas akme
niu ir isz nužudymo vietas nu- 
ncsztas du kilometrai atstu ir 
inmestas in pelke. Kriminali
ne policija szi nuotyki eme do
mėn ir nustatė, kad szi biau- 
ru darba atliko ne vien sunūs 
Tadas, bet turėjo ir padėjėja, 
nes vienas pats lavono nebūtu 
galėjos taip toli nunešti. To
dėl* tapo suimtas intartas būtos 
padėjėju Kietis to pat kaimo

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

Bell Telefonas 1430-R

ti, matyti, davė anglo isztori- 
ko, R. G. Latham, pareikšt i 
žodžiai, jog senovės Gotai bu
vo Lietuviu kilmes. Dr Racz
kus surinko geografiniu, etno
loginiu ir kalbos (szitu dau
giausiai) faktu, kurie liudija, 
senovės Gotus buvus Lietuvisz- 
ka tauta.

Knyga parrfszyta Liotuvisz- 
kai ir angliszkai.

Verta pažymėti, 
knyga iszleisti, prisidėjo dau
gybe svotimtaueziu mokslinin
ku, istoriku ir numizmatikų. 
Dr. A. M. Raczkus, matyti tu
ri plncziu rysziu su pasaulio 
mokslininkais ir jie, i n vertin
dami jo darbe, prisidėjo savo 
pnrnmn. Tai gražu!jnunnii vaikinas.

TĖVAS NUŽUDĖ SAVO 
VAIKUS IR PATS

PABĖGO.
Panemunėlis. Rokiszkio a pa. 

-Sekminių pirma .diena Krasz- 
tu dvaro savininkas Kiele kie
ty papiove savo mažus vaikus 
10 ir 13 motu sūnūs. Pats Kie
ta iszlindo pro lubas ir dingo

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraszcziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksttyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

kad szia

$4.00

nunuodytas, gydytojas vistiek 
pažinsias, tuomet sunkiai pri
sieis abiems atsakyti.

Po poros dienu atėjo tas pats 
Ant. Jauczys ir pranesze poli
cijai, kad mirusiam ju šuniui 
Kaziui jie karboliam gydė ko
ja, nebūnant jiems namieje, ra- 
,de iszgerta isz .puodelio yisa 
karboliu: del tos priežasties jis
ir miros. Kvota manoma per
duoti valstybes gynėjui.
JĖGA GINCZO NEISZRISZI,

NORS IR SPATa GALVA 
PERSKELSI.

d ■'' r *

jai St. Markūnas, K. Baniotn ir

PERSKELSI.
Kronib valscziaus gyvento-

Baronas du

antru
savo

Del Galvos Skausmo ir 
Nuralgijos, imkite

Quick Relief Tablets
Preke 25c Baksukas

Del Rumatizmo ir Skausmą 
Peczuose, imkite 

Co-Sal Capsules 
Preke 60c Baksukas

APTIEKOJE PAS
I I

Litschs’ Drag Store
14 E. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.
»»»■ - 1 ■ fa ■■ ■»»»savo

R. Lapinskas gerokai insigera "esnrado savo džia^šn^ii ‘ga’
14 i n I 1 i ia t n I litfri I _

A

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

gryžo isz KrOiiio in G inteliš- 
kius. Eidami susiginezijo del 
to, kuris daugi aus turi mokėti 
už iszgerta degtine. Banionis 
j ' - ■ J - - - 1
to. Ginczas, žinoma, liko neisz 
spręstas.
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be žinios. Spėjama, kad ir jis KUN. J. DUMOĖIUS

lo, nežinojo net, kaip už tai pa- 
dekavoti.A, '1 »

Po porai dienu Cure nameliai
1 • • R •

I v

spaty Dapinskjui -galva prakir- Vėl visais buvo lankomi. Pir
miausiu dnhm* snsilnnkn nn.

i!; 3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
j* i « wvmA /MAidoiin Yto/vii 1A Ino ė 0/0 1amiausia dabar apsilankė po

nia baroniene du Cheyland vie
na isz smarkiausiu agitatorku 
konservatyvu. — monarchisz- '

pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
moka 3-czia Procentą už jnsu sutaupytus pinigus ir ta

yp-JJ ,, . ■ „gžar

Lehigh V alley 
EKSKURCIJA f I . I

in NewYorka
NEDELIOJ 7 LIEPOS

Dabaltavae 
Tikiatat *

Speclaliszkas Treinas apleis Maha- 
noy City 4:30 ryta. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange PI. Sta. 
7:20 vai. vakare Standard Time.

BASEBALL 
Giants su Cincinnati
Naw Yorke 7 Liepos

gį ■ ...a mi S I ii,.

konservatyvu, 
kos partijos. .

— Mielas ponas Guro ■ ■ Amą 
re pirmiausia — žinau, kad po- ’ 
nas esi tikru monarchist!! ir 1

^ll!j

GARBES KĄNAUNINKAS.
xGryžea įsz Shenandoah, Pa.,

Amerikos kitn. Jonas Dhm-

tūlaWhite Plaints, N. Y 
moterėlė užvedė teismą ant 
persiskyrimo nuo savo vyro 
kaltindama trfe savo drauges 
už paveržima jojo ir aumaiszy-

M

jnn jokios maldaus gyvenimo.

t

kur nusižudė. Kaimynai pasa
koja, kad Ęiela priesz ta laika 
buvęs neramus. Kįola buvo rabuvęs neramus. Kuria buvo ra
mus ir doras vytas, tai gal

'tžmogžudyste papilde netekės
proto. 1 '

t
proto.

c;

Gryžes isz Shenandoah, Pa.,

ežius, J. E. ViikaviszkO vy#lcu- 
a* • . 1 11 t ’A U M, , 'f L • .po iškeltas garbes kanauįiin
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, .ti I ' 3

ku. ' M • 
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K

tai

neapkenti tos supuvusios res-
publikos.Tie ponai ir pėnios isz į
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suma kaskart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir ėzedfaa.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

Dekite savo

a
ytl!L
d 4 .f1
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1’ SLAPTINGA 
PIKTADARYSTE
Isz Nieko Prie Milijonu.^

Pagalinus i-mtidejo >n Wusis 
didelius auksinius kolczikus.

— O dabar kaip iszrorlftn?
— paklauso. • . ’

— Susimvlek Dieve! Tn kn 
tas pnnftiszu?... Ponia dabar 
iszrodai kaip kokia prostitu
te...

— Tai labai gerai, jai taip 
idzrodau 
ganedinanrziai detektyve.

Iszoidama pasiėmė su savim 
revolveri ir 'kitus reikalinges
nius tam savo medžiojimui 
daigtus.

Ant ulyczios užkabinėjo ja 
prnoinantti o ji, m^dy darni (kad 
tai viena isz tn nelaimingu ku
rios pirkliauja savo ku-nu ir 
patogumu.

Ėjo ilgai, 
jungiantis

Bridge su likusiu miestu. Die
na toji miesto dalis yra nuo
latos gyva, nakezia viliok la
bai retai kas tenai praeina nes 
toji yra pavojinga. Tenai svai
dosi naktimis visokį piktada
riai ir pleszikai.

Szimtai pėdu po tiltu rituo
ja upe East River, kur rude
nio vejas nuolatos pasibaisėti
nai stangia. Aplinkui visur la- 
hni baugu iszrodo.

Ant tilto tamsu ir baisu.

tas

r

Trpmpai viduje buvo/^vie-
uaakis’’ ir iaaejo su bonka deg
tines rankoj. ’

Duok man savo ranka, 
pasivaikszeziosime ir 

iszsigersime.
Nuėjo.

atsiliepe Herrieta, kada 
nakis” ,

Džim,

ergina '.prieszgin|iilu<lam[a’ tinrict* griižiiii' 'Hr sntikititty anfrStwair
'i ■%

«

’gMsssiMsusMsssiagaesaiMi

Maniau kad pasilsėsiu,

7- Man mamyte,Tcfiyga, —sujudibO gfil.va ir patraukė ka- Eiksz, asz tudjaus suvestu in 
pažinti, ♦

Nelaukdamas ilgiau Jurgis 
apsikabino Herrieta ir nusive
dė p?io stalo .stovinezio paezioj 
kambario kertėj. '

(■zio-nai sėdėjo molina Buff-1 
ei su sunum Edvardu. Vaka
rieniavo. Valgiu likucziai vo
liojosi ant stalo.

Sene taigi buvo užimta su 
sunk'i n ėjimu pask u I i ni u gory- 
mu isz bonku. Buvo žila ir bai
siai negraži, iszrode iri persi
rengusi mot ori sakuose drabu
žiuose vyra. Jos veidas buvo 
szvininiai-varines spalvos vei
dą, tipiszlkas kaipo pas visus 
nuolatinius girtuoklius.

— Ei, ka vėl toki velki su 
savim! — suszu'ko ant prisiar- 
l'inanczio sunans.

— Savo mergina, sene!...
— Ar tau ant tavo kvailos 

galvos duriu sudaužyti bonka? 
Kam tau reikalinga mergina? 
Tni ni<yko isz to gero!

— l'jdek seno! Tn 
kad la'ip turi but kaip asz no
riu.

Graži

takliai pecziais. ]
— Ne del manes jusu drau- 

N©noriu nieko bendro , 
turėti su ’kisze'lifnkaiis. iKat- < 

k a nors gero yra 
' noverleliai 

ežia sėdi. VercfciaU Susieziaup- <

gyste.
rodos

ras isz jus
VieniTu man sakei, Džim, — padaręs?

i “vie-
jau gerokai isz bonkos kito, nekransekite dykai! 

patraukė — kad žinai*’■Boau- — r 
flourhi szeimyna.i; . Jie x prie 
mnsiszkiu priguli thot nodHnnli 
kokiu spocialbSzknmu jie užsi-
J - •

— Bertuflour?

szeimyna

ima?

nusiszypsojo u^*<yiennn)<is — negirdėjau tokios

kol pasirodė til- 
Brooklvn V

pravardes.
n — Na, tie kurie man rodo
si darbuojasi 
lavonus pardavinėja dakta
rams ir daro tame dalyko vi* 
sokitf« lint erosus. Yra motina 
ir du suniks.

— Jau žinau — atkari o jb 
Džim, — tai turbūt mislini

* • * , >1 “ I

— Taip, taip, tai tie patys 
— atsiliepe Herrieta. — Pra
varde panaszini skamba, taigi 
asz suklydau. Pažysti tuos 
žmones ?

Kaip savo locna 'kiszo- 
Sene vra nedaili karve. 

Net ja visur vadina 
danti boba.“

— Simus turimt paAaszus 
in motina?
- No, t 

tęva, kuris 
kos kur tai smorezia nubaus
tas. Vvrosnio

— Turi tiesa Mergaite. In- 
tėresai blogai sleidcn nuo kada 
toji pokliszka HeiTlėta Bolton 

' Rhoydt pradėjo jtidintis. Toji 
boba turi tureli savyje velniu, 

Atsake jbkiu budu nuo jos tieapsisan- I
- Ot, 'klausykite—- prado-

gosi.
I

jo Vienas isz szulornos sveeziu
ant kapinynu, pasakoti'— klausykite kaip ta 

parda vi ne ja dienomisszelnio paskutinėmis
sugavo farmed Joe...

p Pažinau ji pėvlrauko 
jam Herrieta. — Tai buvo ma- 

; no jaunikis.
tl

tai 
apie Bufflus.

'Na tai pa-sijeszko'k sau 
kita nes Joe netrukus eis sau 
ant “cleklro k roses.”

tolinu! —

m VAKV ■
n » . - .»• - i u A* oi' l‘‘* ' " *

' priminimai Moterių
I 1 ' N

— Sunkiause yra del mote- 
res jeigu turi klausyti 
daktaro.

— Motore labinus puczesi 
isz savo patogumo negu isz sa
vo iszminties.

Motore tnnkinuso temi- 
pa ta vyra už geriausia ir szau- 
niausia, kuris yra — kilos vy
ru.

linksmai ir 
prasze treczesai vaikas.

— Gerai, 
motina 
kalbate žinote, ko jnms reikia 
bet tavo, Jonuk, už visus isz- 
mintingesnis praszymas.

pilnas vilties pa

vaikai, — taro 
visi iszmintingai

I

‘m ii
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— Kada vyras turi nuludii- 
si veidą, motore tuojau mislina 
jog jis yra užsimylejas.

— Kadai mot ere nepaiso 
apie apredala?

— Kada motore i 
gaite ir kada liokti sena boba.

— Motoro szvaro gali pa
žint ant kaklo, jeigu kaklas Ir 
pnnuses yra ezystos, tai grin- 
czioje, ir visur szvarn.

— Jeigu motore sznabžda 
szilkuoso, o vaikai nuskurta ir 
murini, tai labai juokingai isz
rodo. Tegul motina būna pras
tai ir szvaroi apsirodžius o val
kai puikei padabinti, tada 
svieto akyse, tokia motore tu
rės didele verte.

■— Motoro stovinti karezo- 
mojo prie baro ir gorcnti alų 
tai t ei p iszrodo, knip kad kar
ve'stovi prie jomarko ant par
davimo.

— Jeigu moteres tiktai apie 
savo kalbėtu tai mažai ka turo- 
tu kalbėt.

— Groicziau
mot eroj uždegi, negu zap.dkn Ant. J. Sakalauskas 
m karszta geleže* f

— Jeigu mergina eina d ran- į 
ge su vyru, o praeinant ėjo prie | 
patogia mergina, tai no susi- s

szilta

JAUNAS ŽUVININKAS.
Stepukas prisižiurejas in 

miestelio žuvininkus, užsimano 
pasipelnyti.

Apsirinko gražia ir
diena, iszbego už miestelio prie 
upe$ ir pasiraitęs augsztai kel
nes ir marszkiniu rankoves, in- 
brido ir pradėjo jeszkoti po žo- 

I... Vai
kas ir pavargo, o ežia kaip ty- 
czia nei papraseziausios bobų 
sugaunamos dygeliukes nėra....

Pagal perkūno apdaužta ak
meni, atakaitoj snaude ne ma
ža lydeka. Stepukas pagalinus 
ja pastebėjo ir net apmirė isz 
džiaugsmo....

Prisiartino 
žele, vos kvėpuodamas ir pras- 

ranku pirsztus, žaibo 
greitumu nustvėrė lydeka, ro
dos, tiesog už sprando, ir apsi- 
Ižiauges velka in virszu...

— Ji pabėgo... — tylni ir 
neramiai pramurmėjo Stepu
kas isztraukes pilnas dumblo 
irigniaužtas rankas.

Tai tau ir pelnas!
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Ir truputi 'per karszczins 
atvesiu,

Tik mano koro<ne, 
Niekad nepabaigiu kelione. 
Vėl užskambino tiliponas, 

llei.kalauja mane koks ponas, 
Nubėgus ausi prikiszau 

A l si sėd u s 'klausiau.
“Baltruviene lelijėlė, 

Pribukie in Pottsville,
Atvažiuokie in ezion a is arba 

ateikie, 
Nekurioms mergicoms koezolu 

sutcikie.
Neiržmirszkie ateit ant 

žinomos sales 
Kur susirinks isz aplinkines 

seseles;
Josios jau isz augszto, 
Straksi, ir kojas lanksto, 
Plankus kabina jr garbi

niuoja si, 
T n i m po m s szle bėm s 

mieruojasi.
Kad pasiistatyt galėtu 

Ir puikiai žiu retu.
Po me.szlynus vaiksztinoja

!,i"l
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elektro kreses.
Pasakokite 

szaukta, ir pasakojama isz vi
su pusiu.

— Farmeris Joe buvo nar
sus žmogus. Jau policija ji tu
rėdavo beveik suėmus bet vi
sados jis mokėdavo i užsisukti 
palikdamas paskui save lavo
nus jai kitaip 'negalėdavo pa
sprukti. Bot ant galo ji suome 
HerriotA. Tas atsitiko taip:

PekliszJka mergina nusisam
do sau farma ir ant jos apsigy
veno po pravarde ’ naszlos 
Craok. Paleido paskala kad tu
ri daug pinigu. Dasižibojo 
apie tai Joe nes ji apie -lai pa- 

Jaunosnysis Edvar- s'istorojo. Jis atėjo pas ja vio- 
das tykus, per tai ir motina ir na diena dorotis ant tarnystes

Pa žyst i

(i

žinai pamažu pama

niu.
< < iiszmusz-

turėjo nusiduoti in
kaip girdėjau, 11-

<etes 
ftJetta pasiliks musu 

namuose, ba asz in ja insimy- 
lejau. f

—Sene paszoko nuo kėdes ir 
nutvėrė bonka taip vikriai kad 
isztikro turėjo ant sunaus gal
vos sudaužyti bet Hunus, Jur
gis jai su kumszczia atszovc 
taip smarkiai in krutino kad 
sene atbula nuszlijo vėl ant kė
dės, ant kurios sėdėjo.

Czia menki juokai seno! 
Asz to negaliu perkošti. Blo
gai su mumis bus kaip pradėsi 
prieszinlies idant graži Jeltn 
neapsigyventu su mumis sykiu 
ant farinos.

— Tai turite savo locna 
farma? — paklauso szypsoda- 
mos Herrieta. — Tai turi but 
graži farma...

—- Ne tokia' tai ir bloga 
kaip tau iszrodo atsake Jurgis. 
Yra tenai mažas namelis tru
putis lauko, lankos ir miszko, 
o labiausia ji tuo yra gera kad 
randasi visai viena 
vietoj ir galima mes tonai da
ryti kas mums patinka, nes to
nai niekas mus nedaboja.

— Kas man ten farma jei 
tavo motina manes nenori, o 
brolis taip pat rodos neužganė
dintas isz naujos brolienes.

— Jis tasai kvailas, jis ta
me reikale neturi jokio balso.

— Atsisėsk czia, brolis ta
ve padabos, asz eisiu su motin:- 
ąnt szalies ir pasznekesimo sau 
vieni kelis iszmintingus žode
lius.

*

I

!

St

užvidejimavrtrdas Jurgis. 
, visados 

gatavas ant žmogaus pultis su 
peiliu. Nesenai 
kalėjimo.

Toli kur blizga kaip per Tlli pasiutęs sznvn,
miglynn žiburėlis. Jis nepaei
na nuo Irktarnos bot isz vion- 
langio namelio už tilto, name
lio, žinomo visam New Yorktri.

Tai szviosa isz Brooklyn 
Bridge isz vienos itpiszkinu- 
sios szulornos kur susirenka 
isz viso svieto piktadariai.

IV.
Vienaakis žmogus.

jis iszejo isz

brolis ant jo pikti. Visados ji 
paiku vadina. Jis norėjo net ta 
užsiėmimą pamesti ir palikti 
geru žmogum.

— Ha, ha, ha! — prasijuo
kė Herrieta. — Taigi idėja!

Tuo paežiu laiku, kada Her- žmogum jis užsimanė bu-
rietą prisiartino prie minėtos 
szulornos duriu, iszejo isz ten 
angszta-s, sudžiūvęs vyras, 

pleisteriu
su 

juodu pleisteriu ant kaires 
akies. Apsirengęs buvo suply-

už berną. Herrieta ji pažino o 
nuduodama kad jis jai labai 
patiko, nes kas teisybe, buvo 
patogus mužikas ii* drūtas — 
tarė jam prisilaižydama: im
siu tave nes tu man ne tik už 
berną tarnausi bot busime dar 
gerais prieteliais.

To tiktai Joe ir reikalavo ir 
pirma na'kli tuojau atėjo pHo 
lovos taip vadinamos tos nasz-

fH

>

I

in karszta geleže/

go su vyru, o praeinant ėjo prie

3
H L1ETUVISZKAS GRABOR1US 

(Bell Phone 872)
331 W. Centre St. Shenandoah, Pa.i

'L

szusiom drapanom, sulopytum su Hali jonais gelasti
visokios spalvos s k nd u ri a i s.

“vienaakis
— prabilo Herrieta.

— Ant to balso atsisuko 
vienaakis. ”•
— Velnias mergaite, tai tu 

esi, 'ta, kuria vadina 
Jetta!” I
szeime, nemaeziau. Ka ? — Sa
kyk man tuojaus, kas sn tavim 
buvo ir 'k n r tavo per ta visa 
laika velniai tranko?...

— Tonai, kur 
musiszkius tranko — prasijuo
kė — buvau ligdrtbutyjo.

Dievaž tai

ti. Tai turbūt tikras paikas.
— Taigi paikas jis ir yra. 

Syki norėjo nuo tilto pulti ir 
nusiskandyti, kad po tam vėl 
nuėjo ant darbo ir valkiojosi les, kad ja'apiploszti. Tuo tar- 

i peilius, pu prie
bet motina priverto ji pamesti buvo pastatyta tokia rnaszinn 
ta gera darba ir darbuotis sy-

, nes mu-

tos iszdavi’kes lovos

4 4

X 4 juoda

kiu su jais. Ju bijosi 
sza, tai-gi ir klauso.

— Bet kam tau reikia ži
noti apie Buffies? Ar su jais 
nori padaryti kokius intere-

?

Senus -pamt a plius rinkine ja, 
Isz j u didžius gurnus daro, 
Kaip Angliko ar Ungaro, 
Badus su dantimis kanda, 

iLiežuvius goleuda, 
Kad plonai skambėtu, 

Geriau Angliszkai kalbėtu.
O j 'bu r dailu, 1

Atvažiuosiu -po galu
O ’kaip tik 'kalbės Angliszkai

y

t

Paszdks visi versiszkai
a t skiri o j ,?..JCežiuvesiu,ar Licbivis ar 7

taikis idant kn pikta ant jo- į 
sios priesz vyra užpasakytu.

— Amžis arklio ir moteres 
žiūrisi ant dantų. Del-to-g: 
mergos turi pasirūpint visados 
apie gražius dantis.

Nubudimo valandoje šutei*
J
J kiam geriausi patamavima. Pa* 
\ laidojimą atliekam’ rūpestingai

„fir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir GirardviUee 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavimu tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deazlmta 
minutu. Bell Telefonai 872 ,

PETRUKAS IR VINCUKAS.
Iszejo Petrukas su Vincuku 

girion grybauti. Jiedu rado 
daug grybu ir eme rinkti. Ant 
galo jiedu tai isityžo in grybus 
jog užmirszo kur jiedu esą, Ir 
eme tolintis vienas nuo kito.

Vincukas buvo mažesnis, — 
paklydo ir ome szaukti. Petru
kas neatsiliepe ir patylomis be- 
go tolyn in giria, kad Vincu
kas jo nerastu. Jam smagu bu
vo pasityczioti isz Vincuko.Pe- 

bego-bego tolyn ir
pats paklydo, ir eme szaukti. 
Jam bebėgant vienoje puseje

i-M

Bell Telefonas 872
Prusu-ks,

Apie visus koezejas apsisuks, 
Iszbiirstys in szalis merguczes, 

Nuiakstys fricu'ku inuczes. 
Kaip isztiks didis strioks, 

Valčių grajys, džiazu szoks, 
(Teze, ueze,
Per Prasuko mucze.

»p

kad kaip tik Joe ant jos atsi
stojo tuojau ji ir sugavo už ko- 
jn kaip su replėmis. Po tam 
atėjo policija ir paemp nebage- 
li kalėjimą n.

Tasai pasakojimas pagimdo 
sensacija -tarp klausytoju.

Prie Horrietos -Stovėjo auksz. 
ta.$ petingas vyras kurio vei
das nereiszke ne jokios inteli-

• H___ 1 _ < 1-1 • A .1________ 1 . 1 •____

kurna.
Mergina! — atsiliepe jis 

ir padėjo savo sunkia ranka 
merginai ant peties. Asz ma
tau kad tu ėsi nieko'sau. Jai 
jeszkai tokio kuris su tavimi

: su

n

u oze, ueze,

Szimtas motu tavęs, ^’-s? Jai taip, tai saugokis se
nes, nes ji tave apgaus.

— Man niekio nepadarysi 
Tu žinai kad asz esiu narsi 
mergina ir paties velnio neper- geheijos bot koki ta'i brutalisz- 

paprastai ^ftaseziau.' Kad jau tau vis-

asz

*

Ana diena forduku važiavau, 
Net in Eastona atsibaladojau,

trukęs

>

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo

M

Na, bet tave pagaliau s patinka.

kas žinoma, tai tau pasakysiu. 
Edvardą patinstu ir jis man

po aniuolu,iszleido. Eik “po aniuolu,” ži
nai kad tenai visados linksma.

Kaip skaitytojai dasimisly- 
ti gali isz to ju pa<dsznckejimo 
Harriet t a ne pirmu sykiu ra
dosi toje vietoje, turėjo ton net 
savo prieteliu, turėjo ežia sau 
iszdirbtus santikius.

Ypatingai tasai žmonių ti
pas, ka “vienaakis,“ buvo rei- 

Kada tie 
žmoneliai iszsigordavo, būda
vo pilni pasznekesio apie vis
ką.

“vienaakis, 
kalinga dotektyvei.

— Labai man linksma kad 
tave sutinku, tu mano “ vien
aki” Džime, — atsiliepe vėl — 
pasakyk, ar verta užeiti in szu- 
lemia? Ar tenai vis dar randa- 

geru” kurie pastato?

Na tai eik in szulernc o 
be abejones ji sutiksi, 

ilgai nereikalausi, 
velnis^kai patogi esi.

tonai
Praszvt is 
nes tu ’
Žinai ka? Paibucziuok mane!...

Norėjo ja apsikabinti bet 
tuo paežiu laiku detektyve su
davė jam smarkiai su kumsz- 
ezia in krutinę.

Džim pasirito ir kaip tik no- 
inkrito in upe nuo tilto.

Atsiliuosavus tuo budu nuo 
nepageidaujamo amatoriaus, 
Herrieta pabėgo ir po valan- 

isznyko
Brooiklyn Bridge.

V.
Piktadariu szeimyna.

v

Szulernc^ vidurys, llerrietai
* 4 į * * * j . T-.^i •*•**■> c

amatoriaus

delei
4 C

Iszulorneje
> y

t

gi toki “geru“ kurie pastato? 
’ — Amoniu yra daug, b ‘kad 

tif Vlados iszrodai sau nieko, 
tai visados gan nusigausi “fra-’ Ras to skyriaus skyles ih 'ku- 
j^ra.”

—’ Mielni geriu pieną, bet 
būdama geroj kompanijoj ga- 
ji T A. f' dihė t B— X* ^5^ 1 * t v A •
inėttc’ veli/k tu vienas in vidų 
W nupirk bonka ko nori. Eisi-

A C V ■ o ' . ■ • ’ > i ► ♦ V

nebuvo žingeidus. “Brooklyn 
Bridge” buvo panasząs in vi-

.niokoth dirbti tai pristok 
manim, su Jurgiu Bufflu.

— Tu esi Buffet? — 
klauso Herrieta primerkus nei 
viena aki ir žiūrėdama asztriai 
in akis piktadariui. Girdėjau 
jau apie tave. Turi but narsus 
vyras bot ar tu kartais ne turi 
dar brolio?

— Taip. Jo vardas Edvar
das bet tai didelis niėkszas ir 
paikas kuris alpsta, matyda-

pa.

mas k'rauja. Asz esi u visai ki- 
toniszkas žmogus. Isz jaunys
tes buvAU mėsininku ir lygia 
dalim galeczih ir pati žmogų 
papjauti.

r— Tu's'mrtn taigi ir patin
ka. Toksai man ir reikalingas. 
Pasakyk-gi tnftn ar ėzionai tu

nas susirenka žmonių draugi
jos iszmotps, kurias inergina- 
detektyve norėjo1 kokiu ’ nors 

liu gerti Viską. Žinai ka Džim, budu pnnaHflinti. Tenaii -susi
rinkusieji gere alų jr dėgtlne.

Herrieta tuojaus patomijo 
gorus paži nata mus su kuriais 
jau ne syki susitikdavo, Žiiio-

me sau taip ant tilto aykiu, 
vienu Abudu tik ir iszmgersi- 
me būdami sau ant szviežio maa dalykai visuomet priai- 
oro. Labai noriu su tavim pa- dengdama po JottOs maska,1 t.
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Kodeine i nei n i su
y. prostitutes. Su jais visais 

ma- nuolankiai pasisveikino.

turi ir savo motina?
— Sztai ji ėzionai ana te- • I • »• 1 f 1 t * 1

4 i f

nai sėdi prie stalo. Sakau tau, 
tai moterisake su kuria ne vie
nas vyras su protu -negali su
silyginti. Ji‘ girdi kaip žole au-

■ m

pažinti? Bet ar asz pątropysiu 
su ja ja kalbėti?

— To nežinau, liet kaip su 
manim susitiksi tada asz eisiu 
sau szalin nuo motinos.

i

nas vyras su protu negali su-

— Eiksz, sene! — atsisuko 
Jurgis in motina. — Lengvu 
budu susitaikysim ba žinoma, 
kad kiekviename atsitikimo 
svarbiausias klausimas yra pi
nigai. Jis suvaldo prietelius u 
neprietelius sutailco.

Su kieksmu ant lupu atsis
tojo motina Buffel ir nuėjo su 
sunum prie atskiriaus stalo. 
Gzionai abudu galvas krūvon 
suglaudę ir szaipejosi. Tik tai 
laikas nuo laiko buvo girdi
mas koks tai senes keiksmas 
kurs nenorėjo sutikti su Jurgio 
propozicija.
- Jetta (Herrieta) tuo tarpu 
kalbėjosi in Edvardu. Jei jos; 
vienaakis nebuitį jai apipieszes 
jo budo tai ir be to lengvai jo 
būda butu supratus kad jis vi
sai buvo atszokes nuo savo szoi 
mynos. Nuduotai rodosi, kad 
jis panaszus, in Savo broli Jur
gi bet ant Ijupu jam vieszejo 
stebėtina saldyba, akys buvo 
gražios lotos ale per daug ir 
pilnos liūdnumo kuriose lai
kais matosi pasibjaurėjimo 
baimes jausmas.

Pateko man ten triksa matyti 
Negaliu ne viso apraszyti. 
Juk tarp jaunuju visaip 

įstojus, 
Jai nelygiai viena'kita 

dabojas, 
Mikas Mege mylėjo, 

Kaip katinukas in ja žiurėjo. 
Bet no ilgai 'toji meile buvo, 

Žiūrėk, kaip greitai 'pražuvo.
Megute Jonuką pamylėjo, t 

Ir už ji isztekojo.
Gerai Mogute padarei, 
Kad už Jonuko ėjai, 

Abudu viens in kita panuszi 
Kaip 'kiaules Lietuvoje 

murzini, 
Isz ausu purvus reik 

krapsztyti,
Jog bažnycziojo kožnas gali 

matyti.
Nors tu Miką peiki,

i

Gal mano su ja suvesi in

gfltalbetl. Sztni pinigai.

nim? Negražus oras.
— Ttariu, matai, ;

jia randas! tenai viduj; tai tu tadariai vyrai. — Eik«z, mote-'porflfkii^i įsotina sunum.
Na palbandysiu ‘knip 

nors tai padaryti idant gyYen-

I3

— Tokio daigtb nereikn-—. o«< Mi giuži,
jauniki, szauke isz visu pakampiu pik- lauju. Tai ne mano pamėgimas
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nori kad jis mane tenai pa<ma- riszko, czionai! Sėskis sau prie 
lyti ir dar apmusztu. mus. : r . .. »

Na'. pabandysiu kaip

it 4
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ir
Tolinus bus

GYDUOLE NUO ANGLEKASIU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama gyduolė variuojama su 
stebėtina pasekme per 80 metu, del

kasžin kas suszlamejo lapuose, automobilius del Uiaotuyiu, krikix-

520 W. Centre St; Mahanoy City, Pa.Petrukas persigando, mane — 
vilkas. Bet isz krumu pasirodė 
kiszkis ir nubėgo tolyn.

Po to Petruką apėmė didele 
baime, jis eme graudžiai verk
ti, ir juo jis labiau verke, juo 
labiau bijojosi. Jam rodės’ jog 
jis esąs toli tamsioje girioje, 
klaidžiojus ir verkes, o vilkai 
iszgirde, atbėgo ir nori ji sues- 
tię.1 ‘Vincuk! Vincuk!” balsiai 
šuszuko jis.
prieszais jis senis su barzda, o 
su juo Vincukas.

Tai buvo girios sargas. Jis

tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir L t.

' K. Rėklaitis
Lietuvhsliaa Graboriua

T

Žiuri — ateina

Laidoja numirėlius pa- 
i gal naujausia mada ir 

mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

516 W. Spruce Str
MAHANOY CITY, PA.

306 Market Street,
) TAMAQUA,

••

i

PA.
a

$1,000 TIK UŽ $0 CENTU.
iszvede paklydusi Vincuką Ir 
surado Petruką.

Petrukas gerai pažinojo sen: 
sarga.

ISZMINTINGAS VAIKAS.
Augino Joniene tris šune

lius. Ji juos mylėjo, nebarė: ne-

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
reiszkia, jaigu jis yra apimtas ko* 
kios nors ligos bei viduriu sugedi* 
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jaigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu t*s aukso

, • i * SIMO* UAJUUn J IV-JVFj IIVUIUV, 11V’

Bet purvu krapsztyti norejko, sįum^0 no mnsze pirmutini
Tik beda 'kad netnr diduma, 

No prie rieszutu gabumu. 
Bet -gavai Mikuti dideli,

Dievui y rugoti negaliu 
Galėsite Žydiszka giszefta 

varyti,
Noreikos jum slinku dirbti, 
Maža Megute galės grybaut, 
Augsztaš Mikutis rieszutaut, 
Dailginus -nieko nesakysiu, 
Ki'ta kart sau pasiliksiu, 

v Tai -gud įbai, 
Gerai labai. •

— *

Gerklines Astma wba dusuMp, Bron- TA- 'T I T^riplmicLflC 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku *JI» *• 1 <lvlvl<ltlMUlokius, Gerklines kpsu 
kvepavima, ŪŽfilma ir Szalti galvoje,kvėpavimo, VŽSlmd ir szalti galvoje, 
Priszaklni skausmą galvos Ir t.L Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preke 30c per paėsta, 
(szrnsta ir parkuodama yien tik per. 

HAMPDEN LABORATORY
724 MULLBERY ST. READING, PA.

- ,f f uLm'1 ' 1 ■ j1

Pimutinis Lietuviškas 
Dontistas Mabanojuje.
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skanesni kąsneli jiems pasau
kė: gražiai paguldo, iszmigdi- 
no, nuprausė ir, dienai praszvl* 
tns, praleizdavo oran bėgioti...

Taip, numirus myliamajam 
loveliui. Ir gyveno visi keturi 
sutikime — kits kito klausyda-
mi, nesibardami ir, mylodamie- 
si.

Vaikucziai jinu paaugo ' in

kalnas. Taigi, jaigu jautiaal esat ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu lifu ir 
atgauk savo sveikata.

Vaistažoles yra nuo sekanesiu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- « 
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, rėumatismo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapir.imosi lovoj, Ir 
kitu Ilgu. Atslunsk 60c. tai gausi 
valat-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jaigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse', nuomari, 
szirdies liga, tai attiunsk 85c. u gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas“. Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu

ĮKUllIfįO III

pifclhehelius, pradėjo pripadeti 
saVo motinėlei prie. ruoszto ir 
taip kur lengvesni darba ap- 
clirbtineti.

Vienais motais, pasibaigus 
sunkiems vasaros darbams ir _ 
prisiartinus —• žiemai — Kale- su Nervu Preparatas užbeca Ud ii* 
doms, paklauso motina vaiku «•! k®iįa ir vuteilda imprul ramti** 

ma. Atsiusk 10c. o rauti muso žolių 
A1UML1VWA V IVUlrt, , _ * , >1 lt t

Man batus — nedrąsią!

4

HAMPDEN LABORATORY ** Ant Antro Floro Kline Sstoro
19 W- Centre St; Mahanoy City

i
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ma. Atsiusk 10c. o rausi mu*Q žolių 
.7r".m ju, - J 

.želiu pardavinėtoj*! visuose ndestuo-
M. ŽUKATTIV'

Man dūdele — pridūrė 25 Gillet Street, Spencerport, N. Y,

ka jiems nupirkti szvontonis
I' I

' atsiliepe vyrosnysai.
*1 K- «. —

/

i M. ŽUKAITĘ, t
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ŽINIOS VIETINES
t

— Subatoje pripuola diena 
SžVcntuju Petro ir Povylo.

Panedoli turime 1 diena 
Julajana — pusmetis meto.

— Isz priežasties bedarbiu 
žmonoliai kantriai laukia ant 
molynių, kurios jau pradėjo 
nokti. Nors tokiu bud u užsi
dirbs 'keliolika doleriu*

— Profesorius
Szlapelis, vargonininkas Szv. 
Juozapo parapijoj, įkuria keli

Emilias

f

i

f! W'l'.

*

i *• 
k:£j

Pana Helena Stopiilai-
czi-u'te isz William Penn iszva- 
žiavo ana diena in Wheeling,
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Trumpi Telegramai.
—.—

11 Chicago. — Didele kate 
kuri pagavo didele žiurke, pri
ėmė ant auginimo josios penkis 
žurkvozii^s diabar 
jnoms rodos kad tai butu jo 
sios locni Vaikai.

11 Mexico City, Mox.
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UŽBAIGIMAS MOKSLO INDIJONISZKOJE MOKSLAINEJE
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SHENANDOAH, PA. LietUVOS.
... . I 

“VELNIAI” RAZAN0ZIAUS 
NEBIJO.

W. Va., kur bus kriks/Jo moti-l Plytele, Rokiszkio v. Gegių
■ « 1 • « « • ' V “• 1 k A «

kurio kriksztas atsibus Nede-lGrigoniene, eidama isz mojaus, 
lioje. Prie tos progos svecziuo- priėjo karklus, kuriuos, kaip

sanvaitous pas savo' kalbama, vaidinasi. Kad apsl-
dedes Adoma ir Jurgi Vitli- saugotu nuo piktojo, iszsieme kad užklupo ant pasikololiu,

na dvi sūnelio savo pusbrolio, žes 22 d., vakare senele Anele

sis kėlės

pus.
— Stangai apsirgęs pilvo 

t rank imn kada maudėsi strL 
menesiai adgal atvažiavo isz pinse prie
Mount Carmel, apleidžia musu | kasyklų kur nulosi daugiau 

kaip 40 petin vandens, Franas 
18 motu,

parapija ir keliauja i>n Nashua, 
N. H., apimti vargonininlkysta 
Szv. Kazimiero parapijoj. Ant 
jojo vietos pribus p. Anicentas 
Szla pcR ip—apmai nydami 
toms.

v ie-

— Scredoje likos iszvežtas 
in Jefferson ligonbute, Phila- 
delphijoj, musu senas gyven
tojas p. Aleksandra Rutkauc- 
ka* ant operacijos, kuris stai
ga i apsirgo.

— Praeita Ketverga likos 
suriszti mazgu moterystes Szv. 
J uozapo hažny ežioje
Izabele Ziiikevicziutc su Adol
fu Blugiu isz Shenadorio. Jau
namarte yra diikte Jurgio Zin- 
keviezin, 614 W. Pine uiyczios.

pana

ATSAKIMAI

J. y. I^awrence, 
Persiskyrimą nuo savo paezios 
negali aplaikyti kaip po sep
tynių’metu (pagal Massachu- 
sets tiesas nežinoma mums, gal 
trumpiau ar vėliau) už apleidi
mą. Bet jeigu tomistą neturi 
<lavado kad pati Lietuvoje ap
gaudinėja ir su kitais yra su- 
sineszus, tai persiskyyima sun
ku aplaikyti. Turi surinkti da- 
vadus o tada perskirima bus 
lengviau gauti. Jeigu tavo pati 
pardavė žeme be tavo žinios ir 
paraszo arba paliudymo 'tai to
kias padarymas yra nelegalisz- 
kns arba mMdisingas ir gali at
imti per auda.

Mass. —

ANT RANDOS ARBA 
ANT PARDAVIMO.

Septynių riumu st ubą su vi
soms vigadoms — elektros 
szviesa, maudykle ir 1.1, 
stubos 2 ar daugiau akeriai že
mes. Randasi netoli Lakeside, 
Pa. Del tolimesniu žinių kreip
kitės sekaneziu adresu:

Mr. J. W. Kraus,
Barnesville, Pa.

Prie

(t.54

< Reading 
lines

$3.75

$3.25

Dubeltavas 
Tikietas

IN

Atlantic City
ARBA 

DUBELTAVA3 
TIKIETAS

IN

Philadelphia
AR

Willow Grove
NEDELIOJ 30 JUNIAUS

Specialia Trains* Subatoa Nakti

Mahanoy City .................... 2:49
East Mahanoy Junction ... 3:04
Tamapua ............................ 3:16
Pribus in Philadelphia .... 6:05

GRĮŽTANT—Speciali* treinas 
apleis Philadelphia 7:15 vakare 
Eastern Standard Time.
Nupiginto* Vakacijo* in Pamarei
In Atlantic City, Ocean City ir tt. 

r Subatomi*
Liepos 5, 26. Piuczio 3, 17, 20. 

$7.20 in ten ir adgalios
14k MAHANOY CITY

Tfkletai geri ir ant Pullman Karu 
primokant regularlszka Pullman . 
prekes.
Tikietai geri ant bile kokio treino 
dienoje ekskureijos teįpfi ir ant
to treino kuris iszeina isz William
sport 11:20 Petnyczios nakti.
Galima sustot Philadelphijoi va
žiuojant ir grįžtant.

Ant Re&dingo Geležinkelio

rūpinasi

•— Mok
sikoniszki lekiotojai mmiydam

Locust Mountain

ražoneziu ir
Tuo syk isz karklu 
y\y"s “velniukai” ir 
prie jos artintis. < 
pradėjo razanczium mosikuoti 
ir baidyti “velnius.” Bet“vel-

pradėjo melstis, bombardavo savo kareivius ar- 
iszszoko fi Baranča Tamora, užmuszda- 
prndojo mi 16 kareiviu ii1 du npieierius

Grigoniene kaipo sužeido apie 20 kareiviu.

velnius.
P(*doi\ 
ui vežios

28 S. Grant 
nmdcendo pirm negu

1[ Bethlehem, 
William Burkitt, 35 metu, isz 
____ ______ /, miro ana diena,

9
pn. _ Mrs.
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“velnius.”
niai” parmusze ja ant žemes, Lincoln Park
siArauke razancziu, nupesze sverdama 468 svarus, kuri bu

ka, kojas ir krutino ir suploszo 
kailinius. Subėgus žmonoms 
pasirodė, kad vietojo 
ku”
ežiai, jos kaimynai. Senole bu
vo nuvežta pas Rokiszkio aps
krities gydytoja. Nuo iszgas- 
czio ir 
serga.

razancziu,
draugai galėjo jam atplaukti galvos plaukus, sumUsze ran-
in pagelba.

K<• t vergo ryta daugelis 
prieteliu ir pažystamųjų paly
dėjo ant 
bertus Brtid’idkus, ’kasierius 
Shenandoah Trust Co., 
iszvažiavo in New Yorka kur 
s(\s ant laivo 
plauks in 
kvs savo teviszke ir žymesnius 
miestus. Lietuviszkas Kliubas 
padovanojo ponui Bridickiri 
puiku auksini ziegoreli ant at
minties. Bon voyage p. Bridic- 
kams!

stoties ponstva Al- 
Bdididkus,

“ vein i u- 
buvo dievobaimingi pilie-

J <

kurio

il Berlin
Europa kur atlan-

ir isz-

Cleveland, Ohio. — Szinomi 
noriu isztarti szirdingai aeziu 
visiems kurie dalyvavo man 
surengtąjį, 
shower” 
bai nusistebėjau, nes niekada 
nemaniau kad atsiras tokiu ge
radariu draugu. Nesitikėjau 
kad mano draugai 
man toki malonumą.

Dovanos bus didele pradžia 
gyvenimo. Nors apsigyvonsn 
Niagra Falls, N. Y., labai toli 
nuo visu mano draugu, bet per 
tais dovanas atminsi! visus Cle
veland© draugus. Skaudu bus 
skirtis su visais, bet tokis yra 
likimas.

Dar syki aeziu visiems daly
vavusiems, aeziu už dovanas. 
Szirdingai aeziu rengėjoms, p. 
P. Kundrotienei, ir p. J. Lauri
naitienei, 
darbavimo niekada 
sziu.

Vest nves mano bus In epos 3, 
1929 Sz. Jurgio parapijos baž- 
nyczioj 9val. isz ryto, puota ir 
atsisveikinimas Lietuviu sve
tainėj 
gai atsilankys

<r K

sumiszimo ji sunkia: 
Muszeikon patraukti 

teisman. Ka gi pasakys kuni
gas Matulcnąs, kai jo gerieji 
avinėliai kas menuo teisme.

LIETUVOS DARBO ŽMONIU 
VARGAI.

Gudžiūnai. — Geg. men. 1(1 
in Gudžiūnu stoti atvyko 

su ryszuleliais du
asmens: vyras ir mergaite. Isz 
visko buvo matyti, kad jie kur 

keliauja.
J

pasakojo: 
isz

d., 
pešti, basi

“surprise vestuvių 
Birželio 15, sz. m. La-

suteiktu

Ju nesitikėto pasi
nei! žm i r-

Tikiu kad mano dran- 
skaitlingai, nes 

ai nesuspėsiu visuy pa t iszkai i 
pakviest.

Visiems dėkinga,
Szirdingai jnsu, 

Julijona Szeporaite.

Hazletcn, Pa. f Marijona 
Žemaicziute, 46 metu, mirė na
mie po trumpai ligai. Velione 
dirbo per daugeli metu szilko 
fabrike Duplan Silk Mill. Pa
liko motina ir d y brolius.

fi Hazleton, 
Tkaez, 7 
apdegintas, 
apipylė gazolinu ir uždegė dra
panas laike siautimo prie ug
nies. , v

Pa — Mikola 
7 metu, likos mirtinai 

klada draugai ji

KRAUJO
Sloginimas

Žmogus lekiant su eroplanu per 
mares yra ne didesniam pavojuje 
negu žmogus su dideliu krauju 
sloginimo. Jeigu kraujagyslos yra 
užkietėja; juos gali trukti bile 
kada. Laikykite savo kraujo, szir- 
di, nervus, plauczius, inkstus ir 
vidurius geram padėjimo ir apsi
saugokite nuo pavojaus.

KREIPKITĖS PAS
Dr. Hodgens Specialistą •

Tik Utarnlnke, Seredoj, Ketverge 
Nuo 9 valandos ryte iki 0 vakare.

Antro floro, 4 S. CENTRE ST. 
POTTSVILLE, PA. J

KVITU knygele Draugystenw del les- 
mokejlmo pinigu ligoniams. Preke 25o 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog oudetu pinigu ant 
susirinkimu.

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

Preke ... Sta

vo snnlciauso motore Lehigh 
paviete. Lavona nuveža 
sunkaus troko in kapines.

11 Tokio, Japonija. — Ang- 
linkasyklosia, po Matsiishimia 
mariu, (48 anglekasei prigėrė 
kąda virszune akmens atitruko 
ir užliejo laja dali kasyklų. Ne
laimingu nciszgavo.

T Mena, Ark. — T. J. Do- 
shaso, turintis 79 metus, senas 
kareivis, apsipaeziavo su pana 
Allis Canter, turinti 15 motu. 
Tėvai sutiko ant tosios svodbos 
ir davė jaunavedžiams savo 
palaiminima.

U Pittsburgh, 
teka, 45 metu, mirė Szv. Jono 
ligonbntije nuo anzeidimu ko
kius aplaike, kada ant jojo su
griuvo dideles geležines duris 
Pressed Steel Co., fabrike.

1[ Milwaukee, Wis. — Ana 
diena likos palaidotas 
Eis, 
svaru 
specialiszka grnha.

. ■■ ■■■ ^.-.n ——

jaunavedžiams
''Y- ’'j.

’ I

ant

Fra n as M a

Kolegijose, 
prasta studentiszka kepure ir juodu balakonu, bet Haskell institute studentai naudojo savo, 

otautiszku-s parėdus kaip ant paverksi
viena isz didžiausiu Indijoniszku mokslainiu Amerike, kur Indljonu vaikai aplaikineja mok
slus ir cizilizacija.

matome. Haskell Institutas, Lawrence, Kansas, yra
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Pradėjus 
jie kone pro 

‘ ‘ Esam 
Ukmergės.

Louis
58 metu, , kuris svėrė 446 

, kuriam turėjo padirbtikuriam turėjo padirbti

' v-
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leidimą 14 
, viza 

Einam szen, 
darbo kaip nėra, 

Vienoje plytų dirb-

nors toli 
juos kalbinti 
verksmus 
darbininkai 
Sziemet jokiu uždarbiu pan
mus nebuvo, todėl sumanėm 
nuvažioti in Latvija užsidirb
ti. Iszpardavem ka turėjome, 
nuvažiavome Kaunan, iszsipir- 
kome užsienio paša, gavome isz 
Latvijos konsulo
dienu Latvijoje gyventi 
ir iszvažiavome. 
einam ten, 
taip nėra, 
tuveje darbo butu, bet kada pa
sisakėm, kad esam Lietuviai, 
tai jums — sako — darbo ne- 
ra. Darbo beicszkant iszsibaL 
ge ir viza Latvijoje gyventi. 
Jeigu butu gauta darbo ir 
darbdavio atestacija tai tada 
konsulas žadėjo praįlgiuti vi
za. Dabar gi turime gryžti na
mo pešti, nes visus pinigus isz- 
loidome thirbo beiszkodami.” 
Baigė liūdna savo pasakojima. 
Kelione ir darbo ieszkojimas 
jiems kainavo po 500 litu.

Lehigh Valley
EKSKURCIJA IN

Niagara Falls 
ar Buffalo

NEDELIOJ 30 JUNIAUS

$5.00 In bn ir adgalios
> I

Specialiszkas treinas iSzeis isz
Mahąnoy City 8:20 valanda Su-
būtos vakara ir pribus in Buffalo 
5 valanda ryte, o in Niagara Falls 
0:15 valanda ryte. Grįžtant apleis 
Niagara Failą, 3 valanda popiet o

................................................ .

tetil^ranerr
Railroad

Buffalo 4 valandų popiet Standard
Time. 1

9 ’

KELIAUKIT IN LIETUVA PER

KLAIPEDA
•i Lr • * i 1 -i

Laivais Baltic Amerikos Linijos

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI IN KLAIPEDA 
IR ADGAL. PATARIAM PIRKTI LAIVAKOR
TES IN ABI PUSI, NES TU0MI SUCZEDINSITE 
SAU PINIGU.

< <

f

A

9

Revenue Tax

Treczia klesa $107. Treczia klesa in ten ir 
atgal tiktai $181. Turistine treczia klesa,' 
Main Deck $129.50. Turistine treczia klesa 
in ten ir atgal tiktai $216. Cabin $147/50

ir Pagalve “Head Tax” atskirai
♦ j 1 '

* ,

Per “Vasaros Sezoną” važiuojant in Europa nuo 15 
Birželio iki 15 Liepos, o in Amerika nuo 1 Rugpuczio 
iki 22 Rugsėjo, visos kainos padidinamos $7.50

r

> 9

vienan galan, o $12.50 in abu galu.

Baltic America Linijos laivu populiarumas Lietuviu 
tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos lavai eina 
tiesiai in Klaipeda bet ir nuo to, kad pasažieriams 
teikiama geras maistas ir patarnavimas.

į ♦. ■ ' Į j , . f

. ♦* 1 L Ž| '

ISZPLAUKIMAI LAIVU ISZ NEW YORKO 
ESTONIA .

* 9?■*»H**”~

3 Liepos ESTON^
LIT VANIA ... 20 Liepos

• • •

LITUANIA
------ '•a.HKgffiągr

t • 

. a .

—!5—y

10 Piuczio
31 Piuozio

• » ■ ■ *

Del visu informacijų kreipkitės in vietos agento arba

A
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h «' ■ *■'.  

BALTIC AMERICA LINE 
a Brld*. Bt -N.w Y.rf.; JMS
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JAPONISZKI ATLETAI MELDŽESI PRIESZ P R ADE J IMA DARBO.
• • w r '

Japoniszki studentai ir kareiviai sudeda maldas priesz stovyla Yasukuni, kuris yriC 
galėjimuspat ronu žuvusiu kareiviu ant kares, priesz pradedant sportinius 

patronas prigelbetu laimdjime.
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NAUJAS SERBISZKAS

r;

rį'

MINISTERIS.
(l’aveikslas 'parodo Leonida 

Pitamic, nauja minister! Ser
bijoj, Kroatu ir Slovėnu kuris 
pribuvo in u v. Valstijas rupiu- 
ti’s savo tautiecziais.
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GYDO ŽVAIRES AKIS SU PAGELBA MASZINOS.

< «.<^1

V

o viena
iszgydint žvaires

Yra tai reta maszina kuriu randasi tik ‘kelios 
Washingtone, su kurios pagelba galima 
akis. Dr. W. I). Redding gydo pasekmingai žvaires akis kaifi 
ant paveikslo matome.

A

BOMBARDUOJA LEDINIUS KALNUS KURIE UŽEINA ANT KELIO LAIVAMS.
I’akrasztluliii sargai turi nemažai dnrbo per vasara sudaužinoti ledinius kalnus ku-

■ 

t

IK

/.f/'-

rio užeina tint kelio del biivu plaukenczįu in Eurbpa. Tieji lediniai kalnai tankiai—Ttmna 
ant'kelio laivams ir būna dideliu pavojum. Laivas Tampa tuosius kalnus bombarduoja BU 
anuotoms. ■ • I I , ■ ft
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