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ISZ AMERIKOS
PENKI DARBININKAI 

UŽGRIAUTI GYVAIS.
'Stockton, Calif. — Kabyklo

se Calaveras Copper Co., aplin
kinėje Coperppolis sugriuvo 
visas- virszus užgriaudamas 
penkis darbininkus gyvais. In 
valanda laiko iszimta viena 
du gyva bet mire in kėlės mi
liutas nuo baisiu sužeidimu.

SUMUSZE ŽMOGŲ KAD 
NETURĖJO PINIGU.

StanislovasPittsburgh 
Kaminski isz Charleston, AV. 
Va., atvažiavęs in sveczius pas 
gimines likos užkluptas ant ui y 
ežios per du banditus kurie ji 
baisiai sumuszo už tai kad ne
turėjo prie saves ne dolerio ne
jokios brangenybes. Žmogelis 
pergulėjo ligonbuteje dvi die
nas.

SUKAPOJO PACZIA IR 
KAREIVI.

El Paso, Tex. — H. F. Waitt 
prisipažino sūdo laike teismo 
buk 'jisai sukapojo kirviu savo 
) Mieži a 36 metu ir Gordon a 
Rose, kareivi isz Fort Bliss.

Vyras pare jas netikėtai na
mo, rado abmlu mieganezius 
vienojo lovoje ir juos sukapo
jo*
SUPJAUSTĖ ŽMOGŲ KAD 

JAM NEUŽFUNDINO.
Superior, Wis. — George r. 

King, laivorius, inejas in šalti
na kur užtiko stovinti prie ba
ro Gabrielių Propos, pareika
lavo kati jisai jam užfundytu 
bonka alaus ant ko tasai visai 
nesutiko. Tada King isztrau- 
kes isz kiszeniaus ilga peili su
žeidė ji kelis kartus. Už taji 
darlieli gavosi in kalėjimą ant 
22 menesiu.
DAUGELIS AUKU AUTO

MOBILIU NELAIMĖSE.
Buffalo, N. Y. — Czionaiti- 

neje aplinkinėje per nedele li
kos užmuszta 14 žmonių 
Hužeisti aut omobil i u

36 metu

Dvi mote- 
vvras likos už- I 

automobilius ant

[PAVOGĖ LIETUVI
KETURI GINKLUOTI 
“GENSTEREI” ISZVEŽE 

LIETUVI IR DA JOJO 
NESURASTA.

Ma rinte
14 metu mergaite y

Chicago. — Gongo isz betu
riu maskvausiu tamsiais ako- 
loreis ir rovolvereis, insibrio- 
ve in namus kuriuose gyveno 
Petras Prūsaitis, 27 metu, ad
resu 3301 S. Wallace St. Gink-

>
in- 

stume in automobili, patstaty- 
tan prie namu. Ginkluoti vyrai 
nuvažiavo. Tai atsitiko praei
ta san va i t e.

Duota žinia policijai 
Prusaiezio pavogimą.
tuojau inspejo visus miesto pa
trulius, bet szie nepavogė tokio 
automobilio, kokis buvo pažy
mėtas.

Manyta dar, kad,
prohibicijos

Bet prohbicijos de
pą reikszta,

luoti vyrai prikėlė Prūsaiti 
iszvede ji ant uliezios ir

apie 
Policija

gal, Pru-
iszsiveže

BALSAS ISZ DANGAUS PA
LIEPĖ JAI GARSINTI 

DIEVO ŽODI.
Natchey, Miss.

McClain,
važiuoja po visa pavietą skelb
dama Dievo žodi netikėliams ir 
privertineja juos 'ant kriksz- 
czionybes. Isz josios pamokslo 
stebisi mokyti žmonos o tuks- 
ta.ncziai atsilanko iszgirsti ja
ja kas vakaru.

Mariute neseniai labai sirgo 
neturėdama niekados 'dovanos 
kalbėjimo ir mažai suprato 
apie t i koji m iszk us 'dalykus. 
Kada tūla diena radosi mirsz- 
tanti, iszgirdo baisa rodos pa
einanti isz dangaus:

platinti Dievo žodi.

— ICdita 
savo tėvo 

savo pusbroli

Isz Visu Szaliu ISZ LIETUVOSs v K A p ?
i <1 DRAUGA

f

i

saiti 
agentai.
partmente pareikszta, jogel 
jie neturi jokiu rekordu priesz 
Prūsaiti.

Policija klausinėjo,
Prusajczio pavogimu, jo 

, kuria jisai vede Utar- 
ninke. Moteris pareiszke, kad 
ji nepažinusi ne vieno isz gen- 
ges,

Prusaitiene pirmiau buvo 
isztekejusi už Petro peskas. 
Pereita Gruodžio menesi ji ga
vo divorsa. Po perskiru 
liaus Peskas gyveno jos

su 
žmona

kurie iszvožė jos vyra, 
pirmiau 
Petro

ve
lia

me, o kartu ir du burdingieriai.
Priesz pon> savaieziu ji nu

sitarusi iszteketi už Prusai- 
czio, liepusi Poškui ir burdin- 
gieriatms iszsikraustyti. — N. 
TEISMAS UŽ

70 METU AMŽIAUS 
SENUKO TURTĄ.

Cumtlen, N. J. — Pana M a r- 
ga rietą 1). M eves, 60 metu už
vedė skunda ‘ant atėmimo nuo 
giminiu $20,000 po mireziai 
Charles A. Smith’o, tabakinio 
biznieriaus, su 
no “ant vieros

>

kuriuom gyve- 
> y 

y

turto ant 100 tukstaneziu dole
riu.

Margarieta

kuris paliko

Kelkis 
y y 

ln kėlės dienas po tam atsikė
lė visiszkai sveika I 
skelbti pamokslus lyg 
dienai.
SIDABRINIS DOLERIS ISZ- 
GELBEJO JAM GYVASTĮ.

Pendleton, Ore. — Sidabri
nis doleris iszgelbejo gyvasti 
Romanui Laughlin in kuri szo- 
ve jojo 
ghan. 
viesznami 
už mergina.

ir eikie
< c

ir pradėjo
“ sziai

'draugas John Mono-
Abudu nuvažiavo in 

ir
nuvažiavo 

lenais susiposze
Monoghan szove 

tiesiog i.n szirdi savo draugui 
o kad tasai turėjo sidabrini do
leri marszkiniu kiszenukyje, 
per tai kulka pataikė in doleri 

Tokiu 
jam

ir susiplojo. Tokiu bildu isz- 
gel bedamas jam gyvasti. 
Dranga aresztavojo ir uždare 
kalėjime.
BAISUS DARBAS NELABOS 

MOCZEKOS.
^fuskegon, Miteh. — 

ma baisiai u'žvvdi kad levas 
myli savo 16 metu d u k tore 
Gracije labiau už ja 
moezeka suriszo 
akis ir rankas, inpyle in burna 
karbolines ruksztics ir laike 

grindų pakol ne
ką nezi u

B u (la

ša v o
1 metu

mergaites

prigulus ant 
laiminga nuo kancziu mirė.
Nelaba moezeka vėliaus prisi
pažino prie kaltes ir geidžia 

nes buvo

<>■

nuo

idant jaja pakartu 
jai labai užvydi.

PASIKORE KAD JAM 
TĖVAS NENORĖJO 

NUPIRKTI FORDUKA.
Royersford, Mo. 

Spector nuėjus in 
kalve, užtiko
kalbanti ant virvutes kuria 
greitai nupjovė ir ji atgaivino. 
Kada jojo 
taip padare, tasai kvailys atsa
ke buk isz piktumo kad jam 
levas nepirko ford u ko. Po pri
žadėjimui kati to daugiau ne
darys, tėvas jam nupirko lor
du ka. — Sūnelis kvailas bet 
ievas da kvailesnis kad sutiko 
ant šimelio užsimanvmo.
PAVOGĖ 50 TONU ANGLIŲ.

' H|( |- > ' • M

Clearfield, Pa. —Nežinomas 
vagis ar vagys 
vogė isz stovineziu 
prie 
Grampiane 
Matyt, kad vagis pasinaudoda
mas isz progos prikrovė savo 
skiepą anglimis ar gal parda
vė del kaimynu ant prisiarti- 
nanezios žiemos.

MUSZIAI ANT 
VISO FRUNTO

o 38 
nelaimė

se. įPittsdnirge užmuszta keturi 
o 26 sužeista.

Philadelphia. — 
res ir vienas 
muszta per
kelio. Apie 40 sužeista kituose 
atsitikimuose.

MARSZKINIAI PRIEŽAS- 
TIM SAVŽUDINSTOS.

Buffalo, N. Y. — Baisiai nu
siminus už tai kad josios vyras 
Franas isžbare jaja kad nemo
kėjo su p rosy t jam gerai marsz- 
kiniu, Mrs. Marijona Smith, 19 
metu moterėlė ir nuotaka tik
tai keturiu menesiu, atėmė sau 
gyvasti per naudojima truciz- 
nos nuo ko ir mirė. Vyras likos 
aresztavotas ant tolimesnio ty
rinėjimo.
BAISUS ATKERSZINIMAS 

UŽ MEILINGA SUSI- 
NESZIMA.

Grand Rapids, Mich. — Fe
liksas Trokim, 30 metu am
žiaus, iszejo in darba kaip tai 
paprastai dalydavo kas diena 
bet tuja diena ne ėjo tiesiog in 
darba bet sugryžo namo kur 
rado savo oieisztikiama paeziu- 
le meilingam glėbyje savo my
limo, kokio tai Airiszio Miko 
Kelley, dirbanezio tam pa
ežiam fabrike.

Instates isz piktumo Traki
mas sujeszkojo visas meilingas 
gromatas raszytas per Kelley 
in Trokimiene ir uždegęs jais, 
laike ant liepsnos paezios ran
kas baisiai jaja apdeginda
mas. Už taji baisu darbeli li
kos aresztavotas liet moteriai 
turės nupjauti rankas (lakta- • *nu.

geidžia apturėti 
nuo palikto turto
ežius doleriu už jojo prižiure- 

patarnavima, nes pas 
gyveno ir buvo josios ne- 

Per daugeli 
metu abudu drauge gyveno liet 
szliubo ne eme nes vienas 
kitas prislėgė

j ima ir 
jaja g, 
legal isz k u vyru.

20 tukstan-

u z ne- 
juom ir

nes vienas ir 
savo gyvenime 

neapsivesti. Priesz mirti pasa
ko jai kad giminėms nepaliks 
nieko nes apie ji visai, nesirū
pino o kad testamento nepali
ko todėl dabar gimines kovoja 
už palikta turtą.
KAIP KUR KARSZCZIAI O 

KITUR SNIEGAS.
Denver, Colo. — Da niekad 

Rugsėjo menesyje ne buvo taip 
szalta Wyominge ir Colorado- 
je kaip szimet. Wyominge nu
puolė sniego net ant 14 coliu o 
Colorado jo trys coliai.

South ir North Dakota ir 
Montanoje buvo dideli szid- 
cziai kada Rytu dalyje Ame ri
ke'buvo tame paeziame laike
dideli karszcziai.

UŽMUSZE PACZIA IR 
PATS PASIKORĖ.

Bradford, Ky. — Užmuszes 
savo paezia nustumdamas jaja 
žemyn t repai s, Fraiias P.

PO
trepais, Franas 

Lloyxl, 35 metu amžiaus, 
tam pats sau atome gyvasti 
per pasikorimą ant lovos stul
po su petneszais. Nelaimingu 
lavonus surado ant rytojaus 
kaimynai kada neinate juju 
triusiant apie siūba, 
paliko ketinis vaikus 
laiko buvo ncszczia.

Motere 
ir tame

GAUDAVO PLAKTI NUO 
SAVO PACZIOS KAS 

SANVAITE.
'Minneapolis, Min'ii. — Vosy

lius Vlodarczyk, 62 motu am
žiaus ir priek tam vienkojis, 
apskundė savo paeziule 
dora pasielgimą. su
daugiau nenori su jaja gyven
ti. Sake jisai su'džiui buk tu
rėjo eiti tris mylės in darba 
kas diena pekszczias nes jam 
pati neduodavo pinigu ant ka- 
ruko. Toliams buk užrakvdavo 
maistu su raktu ir'daugeli kar
tu turėjo eiti, gult be vakarie
nes o priek tam iszpliekdavo 
kaili karta arba ir du kartus 
ant sanvaites. Sudže pasigąi- 
lejo nelaimingo vyro ir paliuo- 
savo ji nuo tokios bobos. Pore
le turi net 14 vaiku isz kuriu 
du sutiko priimti tęva pas sa
ve ir duoti jam prieglauda nčss 
patys turėjo pabėgt nuo nedo
ros motinos.

GIVALT! ŽYDAI UŽKLUPO 
ANT SPAUSTUVES.

Chicago. — Myne inirszusiu 
Žydu, apie 500, užklupo ant ko-
munistiszkos spaustuves “Dai
ly Freiheit” iszkuidami lan
gus ir kerszindami szimtui ko
munistu kurio susirinko taji 
vakaru ant susirinkimo. Žydai 
inirszo ant laikraszczio už tai 
kad tasai aprasze neteisingai
apie skerdyne Žydu per Ara
bus Palestinoje.

Palicije Juroje nemažai dar-
bo pakol Žydelius iszvaikc ir 
kelis aresztavojo. Vienh moto
ro
bęgo nuo susirinkimo. •

. *

ir vyras likos sužeisti kada
.k £» .

*

I

*i!
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DIDELE MOTOCIKLO 
NELAIME.

Pereita szesztadieni Rugpiu
czio J 7 d., 7 v. v. netoli Kalo- 
ciu Palangos Klaipėdos plen
te invyko didele motociklo ka
tastrofa. VaŽinve isz Palangos 
in Klaipeda Kauno notaro Ja- 
saiezio sūnūs su. Kauno preky
bos ruinu vice-pirmijiinko Bal- 
tusžkos sunum, susidūrė su au
tomobiliu. < 
tai smarku susidurima uz- 
musztas vietoj, Bailtuszka la
bai sunkiai sužeistas. Nuvež
tas iii ligonine, jis per valan
da mirė. Kol kas paaiszkojo 
tiktaii, kad szoferis tuomet tik 
pamate greitai važiuojanezius 
motorciklistus, kuomet nebuvo 
galimybes pasukti in szafi. 
Motociklistai 
žinoti, susidavė iii medi 
kurio buvo mesti tiesiog priesz 
automobili. Szoferis suimtas. 
Vedama kvota.

IN LIETUVA ATBĖGO 2 
LENKU KAREIVIAI.

Kaunas. — In Lietuva nak
ti per administracijos linija 
atbėgo ir pasidavė Lietuvos 
sargybiniams 2 Lenku 'karei
viai.

Pabėgėliai yna Lenku pasie
nio bataliono kareiviai. Jie su 
savim atsinesze visa apsigink
lavimą ■— szaiituvus, revolve
rius, szovinius ir kt.

SPARNUOTAS VAGIS.
Kaunas. — Rugpiuczio men. 

14 d., dienos laiku prof. Iva
nausko kranklys, i niekęs pro 
Įauga iii universiteto prorekto
riaus prof. Czesnio butą, esan
ti II aukszte pavogė daug 
brangiu smulkiu daiktu nuo 
raszomojo stalo ir isz auksztos 
vietos numėtė nauja 500 litu 
vertes mistrancija, kuria la
bai sulankstė.
SUVAŽINĖJO DVIRACZIU 

SENUKE. 
• •>

Rugpiuczio 9 d., isz Liudvi
navo keliu ėjo Ona Akcinavl- 
czieno 70 metu senele. Ties 
Liudvinavo dvaani ja pavijo 
vyrisžkis dviratininkas ir isz 
užpakalio užvažiavo.

Moteriszke buvo parversta ir 
sunkiai sužeista. Be sąmones 
atgabenta in 
valandos mirė:

rie spyrėsi didesnes mokėsiies. pasiseko pasprukti nepastebė
tam. ,
70 METU UOSZVIUI KAILI 

ISZPERE UŽ KUMELIO 
PRAGANYMA.

Padvariu k. Telsziuos vietos 
gyventojas J. Petrulis

užklausta kode! KINAI SU RUSAIS SUSIRĖ
MĖ; DAUG UŽMUSZTA.

BOMBARDUOJA MIESTUS;
DAUG VAISKO 

SUKUOPINTA.

— Smarkus

ana diena pa
ką ruku 

kasyklų V
ISZ

Burns Bros.,
50 tonu anglies.y

Paskutines Žinutes

m i rėžiai savo 
tvirtino 

turtas,yra tai prakeiki
au degę ant smert degan-

— Ričardo 
persėdėjo de-

Advokatai

ilgi plas. Pa

11 Victoria, B. C. — Valdžia 
apskaitė buk in laika puses 
meto turėjo 2,806,054 doleriu 
pelno nuo pardavinėjimo svai- 
ginaneziu gėrynių o ypatingai 
nuo keleiviu isz Suv. Valstijų.

1f London. — Mrs. Sami 
Firth kuri keliolika metu ad- 
gal aplaike po
(ledos $1,200,000 ir 
buk.“ 
mas, ” 
ežiam namo.

1[ Paryžius. 
Mastini kuris
szimts metu kalėjimo už pavo
gimą $500,000 dabar yra var
gingiausiu ubagu, 
viską suode.

II Ca i ro,
siutęs szuo kuri ketino nuSzaut 
pa'bego isz tvarto inkasdamas 
37 vaikus isz kuriu keturi jau 
numirė. Szimi sugavo ir n.u- 
szove.

11 ()xfoąl, Anglija. — Ant 
vaiku parodos kurioje daly'ba- 
vo 586 vaikai, tarp j u radosi 
keturios ]jotos trynuku ir de
vynios poros dvynuku —- 
gyvi ir sveiki.

11 Battle Lake, 
Kongresmenas O. J. Kvale su
degė ant smert savo 
niani name

Szimi

Minu.

visi

užmuszta, 
apdeginimu 
gazo

vasari. 
arti Otter Lake. 

Ugnis kilo isz laimi stebėtinos 
priežasties. Kvalc buvp apgy
nėjas prohibicijos.

U Bukaresztas, Rumunije.— 
Dvideszimts darbininku likos 

ir mirė nuo baisiu 
laike eksplozijos

prie aliejiniu szuliniu 
Praliovas distrikte. >

11 Windsor, Kanada. — In
spektoriai inuito užgriebė vi
sa vagona geros guzutes; 70,- 
000 bonku kurios 'buvo paslėp
tos tarp senu popieru. Guzute 
buvo siuneziama in Suv. Valst. 
isz London, Ontario.

SUŽEIDO DRAUGA, PO TAM 
NUŽUDĖ;

RANKAS IR KOJAS.
SUKAPOJO

PO TAM UŽKASĖ.

Apskritis suju-

Moskva. — smarkus mu- 
sziai prasidėjo ant viso Man- 
džiiiriszko rubežiaus tarp Ki
nu ir Rusu kur daug vaisko li
kos 
Grndekovo 
biriszko 
turėjo karszta susircmimia ku
riame daug kareiviu užmusz- 
t;i.

PogTaniszmoje 
užmusze

s u 1< u o p i n t a a p 1 i n k i n ej e 
Poltovsk. Ant Si- 

rubežiaus maskoliai

maskoliai
48 Kinczikus. Ero- 

plauai bombardavo Kin.iszkus 
pradėjo degti. 

Asztuoni 
užmuszta. 

rube-

kurie

Kincziku

miestus
M iestas apleistas, 
szimi a i
Ant viso Mandžuriszko 
žiaiis atsibuvineja musziai be
veik kasdiena; 3,000 maskolių 
perėjo per rirbežiu ližmuszda- 
mi daug Kincziku, leisdami in 
juos smarkius szuvius isz arti
lerijos.

Apie szimtas Kincziku li
kos užmuszta kada maskoliai 

geležkelio stotibombardavo j 
Pogranicznoje.

Kincziku

1,214 BOLSZEVIKU
RANDASI KINU

* NELAISVĖJE.
Al ukdanas, Mandžiurije. —

Paga I valdžios rapartiis tai 
Mandžiurijoje randasi 1,214 
bolszevikiszku nelaisviu ku
riuos aresztavojo už politikisz- 
kus prasižengimus. Tarp tuja 
v ra ir 71. mot e ros.

Kožnas isz tuju 'bolszeviku 
bus nuteistas atskirai priesz 
asztuonis sudžius.

BAISI UGNIS SZVINO 
KASYKLOSE.

Moskva, Rosije. —2 Baisi ug
nis kilo szvino kasyklose Rid
der, I ’ ant Kaukazo ir sudegino 
visas dirbtuves. Bledes kompa
nija aplaike ant milijono dole
riu. Priežastis ugnies buvo ne- 
užganadi'iiimas darbininku ku-

BANDITAI APIPLESZE 
MIESTELI.

Mexico City. — Telegramai 
isz Torreono pranesza buk 30 
banditu užklupo ant miestelio 
Mapini, apiplesze visa mieste
li o muszyjo su palicija užmu
sze palicijos vada, kelis gyven
tojus ir sii'žeidc asztuonis.

Jasaitis nepapras- 
i susidurima

pasukti in
y mėgino prava

liau

Liudvinavą po
Dviratininkui

J.
inmus^e

If York, Pa. — George Hoo
per t, 56 metu, 
meris nusižudė insmeigdamas 
žirkles in szirdi. Priežastis taip 
nepaprastos savžudinstos yra 
nežinoma.

II Centralia, Pa. — Richards 
kasyklos kurios buvo sustoja 
per tris.menesius pradės dirb
ti Ima Augusto. Daug užkal
binimu ant anglių apturėta to
dėl pradės dirbti.

H Hazleton, Pa. — Ugnis 
sunaikino szokiu sale ir kitus 
budinkus prigulinezuis prie 
Waltero Eisenhover tartį Nes- 
kopeko. Automobilistai užtiko

turtingas far-

TRYS SUDEGE ANT SMERT 
DEGANCZIAM LAIVE.
Rotterdam, Holandija. — 

Trys žmones sudegė ant smert, 
dešzimts nesurandami o dau
gelis likos sužeista degameziam 
lalivo Veineira kuris užsidegė 
prie doko. Aliejus ant vandens 
užsidegė ir apsiaubė visa lai
vą. Laivas iszplauke su alie
jum iisz New Orleans jn Hali
fax.

ngni ir pabudino loonininka 
in laika. Bledes padaryta ant 

i'.$20,000. .......... . ,
* —

BANDITAI PAĖMĖ IN
NELAISVE 80 ŽMONIŲ.

Atėnai, Graikija. — Asztuo- 
ni ‘banditai paėmė in nelaisvo 
80 ekskursininku arti Trikala 
ir nuvarė visus in kalnus. Tarp 
sui'mtuju randasi ir senatorius 
Hadjigakis. Banditali reikalau
ja 4,000,000 drahmu (apie 52,- 
000 doleriu) ant juju iszpirki- 
mo. ; , .

1

Sziauliai. —— 
dinta vieno baisaus invykio, 
isztikusio visiszkai netoli nuo 
Sziauliu, Macziuliszkio kaime.

Birželio 29 d., staiga din
go 13 metu piemenukaH Da- 
niclaicziukas.

Suskato jo ieszkoti tėvai ir 
kaimynai, bet jokiu dingu
sio vaiko pedsakiu nerasta. 
Praslinko beveik menuo, aiplc 
vaiko dingima pradėta net pa- 
mirszti. Tik sztai Liepos men. 
21 d., Macziuliszkes kaimo ga
nyk losią merginos inado api
puvusi žmogaus lavona. Radi
nys buvo baisus: nebuvo nei 
ranku, nei kojų. Galvos plau
kai nusvilę, matyti, ja degino.

Apie radini praneszta poli
cijai, kuri nustato, kad tai 
ir yra dingusio Danielaicziuko 
lavonas.

Patys pirmieji tyrinėjimo 
da davė progos intarti to pat 
kaimo ūkininko
piemenuką, 12 metu vaika 
Biskiuka. Szi betardant, atsi
rado dar du intariamieji — 17 
metu Stanislova i t is Mykolas 
ir Ivaszka Kazys, 15 
abu Pakarcziunu kaimo.

Tardomųjų pirmieji parody
mai, rodo toki sziurpulinga in
vykio vaizda: visi szio vaiki
nai Macziuliszkes ganykloj 
žaiide su senu revolveriu. Re
volveri laikės Biskiukas. Re
volveris netvezia iszszoves ir 

, perszoves prieszais sėdėjusi 
Danielaicziuka. Szis pradėjo 

praszyti, kad ji nu- 
pa<s mama.”

Bwltruszio

metu,

gyventojas j. reiruns su 
namiszkihis inmus^e savo 
uoszvi 70 metu senuką A. Li
leikį, kam jam, J. Petruliui 
nesant namie nuskendo žemai
tis kumelys. A. Lileikis isz di
delio szirdies skausmo, nebetu
rėdamas savo namuose vietos, 
nežinia kur iszbogo. Žmonių ir 
policijos pastangomis po szc- 
sziu dienu rastas pas kažkokį 
Užvencziuose žmogų.

I

I

■

■

i’
H

ii

■ I

111

I

Bet trejuke nesijauto pa-

verkti, 
nesztu “

Biskiukas pamate, ka pada
ręs. Jis sumiszes. Bet neilgai 
laukes isztiese revolveri. Pa
leido d a du szuviaii ir Danie- 
laicziukas nutilo. Paskutinis 
szuvis Danielaicziuka pribai
gė.
kankamai saugiai. Visi trys 
paėmę nuszautaji pieme
nuką, 
kojas ir inkase ganyklose.

Taip jis kuone menesi ir 
iszgulejo, kol szunes užtiko Ir 
iszkase.

Visi kaltininkai suimti 
tardomi. Pirmieji tardymo da
viniai rodo, kad nėra dar vis
kas pasakyta, kad jaunu gal
važudžiu protai ir 
daug ko nuslepia.

Stebėtina nepaprastai to
kiems vaikams nusikaltimo in- 
vykdymo planingumas. Ta ap
linkybe vereziu daugiau pa
manyti, nei vaikinai tardomi 
pasakė. Tuo labiau apylinkėj 
paplito gimdai, kad visas tas 
nelaimingas 
pas viena Vaicziuliszkes kai
mo ūkininką, o ne ganyklose.

nuszautaji
nukapojo jam rankas

ir

szirdvs
*

ii

invykis dėjosi

PASKENDO BROLIS IR 
SESUO.

Veliuonos vialscz., ties Nau
joku kaimu besimaudydami 
Nemune paskendo broliai Sa
dauskai, Jadze 14 metu ir Be
nediktas 6 metu. •
ŽINIOS APIE

isz Varėnos miesto in Dau-1 GAISRUS, KAUNE 
gus. ™ ~

Automobilyj važiavo keletas 
keleiviu kurio ir panatgino szo- 

Automobiliui 
piktadariai eme 

szaudyti in keleivius isz szau- 
tuvu.
mobili visu greitumu pasisekė

GINKLUOTI PIKTADARIAI 
APSZAUDE AUTOMOBILI.

Kaunas.
14 d. nakti nežinomi 
ginkluoti 
lengvąjį automobili, važiavusi

- Rugpiuczio men.
: ’ asmens 

szautuvais puolė

gus.

feri nesustoti, 
nestojant,

Tacziau paleidus auto-

iszvažiuoti. Keleiviai nenuken
tėjo.

IR PRJEMIBSCZIUOSE.
Kaunas.—Liepos men. Kau

no mieste' ir priemieseziuoso 
gaisru buvo 6, ju tarpe žymes
niu buvo 3. Gaisrai buvo kilo: 
del neatsargumo 2, del nesva
raus užlaikymo dūmtraukio — 
1, del nežinomos priežasties — 
3. Nuostoliu padartą 64,700 lt. 
sumai. • .
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GARDUS PIETUS — Sveika“ mtfno ‘ ’‘netikėta 
gaspadinelia. Turiu pripažint, 
jog tokiu pietų neturėjau nuo 
keliu metu. Sveika poni....

— Griniene, praszau pono.
— Po velniu, ka kalbi!
— Juk sakiau Griniene.
— Kokia Griniene?
— Ona Griniene po. vryui 

James C. Griniui.
— Tai netikėtinas suėjimas, 

— paszauke Borlandas, stoda
mas ir spausdamas ranka

lietystes, duotos informacijos 
buvo teisingos, bet sziu metu 
Liepos 1 d., naujas instatymas 
pradėjo veikti, ir tas instaty
mas permaino regulacijas apie

DEL MUSU VAIKU; na, nerado jtvme ne laszclio už
drausto sztofo bet ir nekuriu 
rakandu nerado. Kitam atsiti
kime anesztavoijo kelis salunin- 
kus khr rado arielka bet tasai 
kamisorius aresztavotus palei
do isz kalėjimo ta pati- vakara.

k . • 11 T • 11

musu skaitytojai 
idant iszaiszkint kame 

priežastis snkylimo Kinu

Nekurie 
praszo 
yra 
priesz Rosi ja ir kodėl tieji du 
dideli sklypai tarp savos susi- 
pesze.

Priežastis yra 
ir užgriebimas 
žinkelio 
per

užvydejimas 
turtingo gelo- 
Kosija padirbo;

Sztai apie’ 
szi dalyku apraszinojn Tėvynė 
sekaneziai:

Kaip žinome Rusijos valdo
mi plotai per visa Sibirą sie
kia Didžiojo vandenyno pa. 
kraszcziu. Bet Rusijos žemes 
paežiuose Rytuose užeina vi
sai in užpakali Kinijos valdo-1 
mai Mandžiurijai.
Rusijai jau ir taip su tolimais 
Rytu miestais Vladivostoku, o 
priesz Rusu-Japonu kava ir su 
Port Artum per savo žeme yra 
labai otli nes reikia* apvažiuot 
beveik aplink visa Mandžuri- 
ja. Todėl Rusu valdžia iszside
rėjo isz Kinijos teise pasista
tyt sau geležinkeli tiesiog per 

Tas geležinkelis 
pnuletas tiest 1897m. buvo ati
darytas 1903m.

Rusu valdžiai jisai kasztavo 
350 milijonu 

aukso

kuri 
Mandžiurija.

M and žarija.

Wille-Apraszymai ponios 
brandi-apie prohibieije paduo
da ^laii|ę ftiktu apie apgavys
tes, daneszimus, szni pavimo, 
melagystes, žttdinstas ir kitas 

pagimdė

tos, (laneszinius,

kokiasszunvhos
-sziandienine.prohi’bieije..

Kuom vra mot imi !
Akvvas vra faktas kad mo- 

tvres-motinos lir iszaukletojos 
užima maža dalele

Susisieki

visuomenes 
svietines garlics ir labai retai 
būna primenamos istorijoj did
vyriu. Svietas vien tik mato 
laimingus garsingus didvyriu 
sinnus; — motina yra laiptu ko- 
pecziu ant kuriu josios sūnūs 
žengė in garbe.

“Viską, kuom esmių ir kuom 
turiu vilti būti ateityje” — 
kalbėdavo prezidentas Lincol- 

pasiliko prezidentu 
es-

savo

vilti

nas, kada 
Suvienytųjų Valstijų — 
miu dėkingas 
aniuoliszkai motinai.

4 4

nos”
Edisonas — 
taip tikra 
jauezin, jog turiu
venti. .. Jiji man inkvepe ma
no pasisekimu.

4 l

tiktai
< <

Esmių veiksmu savo moti-
— kalbėdavo

IMMIGRANTU
PROBLEMOS

I į

Vizos. — Klausimas: — Ma
no moteris Lietuvoje gavo im.- 
mignacijos viza bet greitu lai
ku negali iszvažiuofi, nes ne
gali parduoti narna ir invai- 
rius daigius. Kaip ilgai ta vK 
7)a pasiliks gera ?

A. N. G.

PAUKSZTYTE IR CIGARAS
se-

Detroit, Mieli.
Atsakymas: — 

duoda ateiviui, 
viza

IMistntyt apie 
prieszkariniu aukso rubliu. 
Bet ir naudos Rusai isz jo ne
mažu turėjo nes tai vienintelis 
sausumos kelias susi siekt Eu
ropai su Rytais. Kiek pelnin
gas yra tas kelias galima 
sprenst isz tokiu įlavini u. 1923 

Rytu Kinijos geležinkelis 
davė 35 milijonus 
darbio ir 26 milijonus iszlaidu. 
1924m. 37 mil. rubliu užtlarbio 
ir 22 mil. iszlaidu.

Susisiekimui tas geležinke* 
lis taip pat turi didelee reiksz- 
mes. Taip 1923m. juo pervež-r 
ta 2 
1924m. apie tiek pat, o 1926m. 
beveik pusketvirto 
keleiviu.

Suprantama, kad Kiniecziail 
in einanti per ju žeme toki ge
ležinkeli ramiai žimet negali. L 
Jiems svarbu turėt ji savo ran
kose. Dabar radę, reikia pripa
žint, rimtu priežaseziu prisika
bint prie Rusu, jie pirmiausia 
kibo iii minima geležinkeli.

Geležinkeli užgriebi, ar kaip 
nors geruoju iszsideret norėtu 
ir Japonai, juo labiau, kad szi- 
to geležinkelio tęsinys vadina- ■ 
mas Pietų Kinijos geležinkelis || 
jau yra j u rankose.

Rytu Kinijos 
Mandžurijos 
pakele. Kol nebuvo

T________
“buvo ji ji darbszi, 
mano pasisekimu, 

del ko gy-

m.
rubliu už-

su puse milijonai keleiviu,

milijono

o

geležinkelis 
žvmiai ekraszta 

geležinke
lio, ežia ir gyventoju tik apie 
2 milijonai buvo. Dabar Man- 
džurijbj vienu Kiniecziu jau 
yra apie 25 milijonai.

Milijonierius Kenny isz New 
Yorko svoeziavosi Londone per 
kelis menesius ir rengėsi su- 
gr.^t namo ana diena bet jam 
Angliszki barberini 
nukirpime plauku i 
telegrama savo 
New Yorka kad pribūtu ko- 

in Londoną ir ji 
kaip reikia. Bar

nepatiko 
todėl davė 

barberini in

greiezia ilsia 
“pafiksytu” 
beris iszpilde norą savo kostu- 
merio bet ponui Kenny kaszta
vo tasai darbas du tukstan- 
czius doleriu už nukirpima 
plauku ir nuskutima.

Well, milijonieriams 
kas yra galima bet vargingam 
žmogeliui kaip kada sunku už. 
mokėti ir 50 centu. .

doleriu

vis-

Poni WiUebrandt kuri nese
niai buvo “cariene” prohibici- 
joft ir baisiai kovojo prieszais 
goryma, dabar aprasziuoja sa
vo atsiminimus su kitais atsi
tikimais laike savo* dinsto:

Raszo ji ji kad vienam “szla- 
mieste du prohibieijps

cariene

piom” 
agentai mate salime valdiszka 
kamisoriu profr>bk»jos gerent 
sznapseli. Agentai surinko da- 
vadns prieszaia saliuninka ir 
nuėjo paa taji kamiaoriu idant 
imwtuotn varant* ant kaltinin
ko. Varanta gavo *bet kada nu
važiavo su trokais priesz salų-

Pamos/i us

Del žmogaus, kuris turėjo 
gera motina” 
Povvlds Richter —

— kalbėjo Jonas 
“visos mo- 

teres, ant josios atminties, yra 
szvemtos. ”

Pabucziavimas mano moti- 
padare mane garsingu ar- 
i” — sztai žodžiai garsin

go maliorians Benjamino West. 
Daugelis garsingu vyru szia- 

dien garbina savo motinas ir 
yra joms dėkingi irž gera isz- 
auklejimujr auginimu nes per 
jaises tik pastojo vyrais. To
dėl guodokime savo motinas ir 
niekados n e u žm i rsz k i m e 
josios panGsze vargo ir 
szventimo del u*ža u ginimo mu
su.

i 4

nos | 
tistu

kiek 
pasi-

NE SUPRANTA.
— Mamai kad tu galai Ve- 

jes mudviem andarokus pake- i • • « • « ! ■ « - -lineje o anas anglikas žiuri!!
— Tai nieko, Mariute ne

kenkė, juk tai anglikas, nemo
ka Lietuviszkai tai ir ne su
pranta apie tai....

Arba kaip tai senas jaunikis 
gavo paezia.Pamate paksztyte, kaip 

ūkininkas sodu vaikszczio-liudininkus ir gyvenimo vieta, 
Dabar kuris nori tapti Suv. 
Valstijų piliecziu gali vartoti 
dviejus liudininkus kiekvieno
je vietoje kur gyveno per vei
ka laiba 
priesz paduodant pilmtysles 
praszyma. Tos vietos gali būti 
i n vairiose valstijose arba tik 
i n vairiose miestuose 
valstijoj. Liudininkai turi pri
slėgti asmeniszkai arba afidei- 
vitais, tik dvieji

penkių 
paduodant

metu laika

Tnsakvmas 
kuriam immi

gracijos viza duota, 
menesius sutvarkyti visus rei
kalus priesz iszvažiuojant.
Inleistu Ūkininku Padėjimas. prislegia toje vietoje kur 

—• Klausymas — Atvykau in 
Suv. Valstijas 19*27 m. kaipo 
ūkininkas su pirmenybes viza. 
Per metus dirbau 'ant nkes, po 
tam atvykau in Chicaga, 
dabar gyvenu ir dirbu kaipo 
paprastas darbininkas, 
mano gali iszdeportuoti todėl 
kad permainiau savo užsiėmi
mą ? 
t i, ar galiu 
popieru ?”

S. K. O. Chicago, III.
Atsakymas. — Immigracijos 

instatymas nesako, kad žino- 
kuris gavo pirmenybe 

bus 
užsiėmimą 

negales 
praszyti

Valstijas 19*27

keturis
vienoje

liudininkai

kur

Ar

Jeigu negali iszdeportuo- 
praszyti C l pirmu

nesako
gus kuris gavo 
kvotoje kaipo ūkininkas 

sekti
Tavi'
gali

? J4 i

priverstas
szioje szalyje.
iszdeportuoti ir 

pirmu popieru.
NATŪRALIZACIJOS LIUDININKAI

— Kliausvmas.
atgal prasziau antru 
Clevelandc.

kad asz negaliu tapti

— Kiek laiko 
popieru 

Tuom laiku man
pasakė,
Su vieny tu ju Valstijų piliecziu 
todėl, 
liudininkus, kurie 
siegti, kad asz gyvenau Clevc- 
liande ir Akrone (priesz isz- 
vVkstant in 
rojau du draugu, kurie 
prislėgti apie iszbuvima 
apsigyvenimu 
man praneszta,

kad neturėjau dviojus 
galėjo pri-

ir Akrone 
Clevelanda). Tu-

ga 1 ėjogalėjo 
arba 

bet 
'mano

prl-

Ak rone, 
kad 

dvieji liudininkai turėjo 
siegti prie iszbuvimo dviejose 
vietose, Clevelando r Akrone. 
Nelabai senei sulaukiau laisz- 
ka nuo draugo, kuris irgi pe
reitais penkiais metais gyveno 
Clovelaude ir Akrone jam jau 
praneszta kad gali tapti Suv. 
\5ilstiju piliecziu, kad jis ga- ežiu viza. 
Ii vartoti liudininkus dviejose 
vietose ir kad gali 
praszyma.

. Atsakymas: — Kuomet 
Ijunsta pirmu sykiu praszei pi-

padupti

nplikantas praszo pilietystes 
turi vykti asmeniszkai. Jie tu
ri eiti su aplikantu asmenis/,** 
kai kuomet jis paszauktas pir
mam ir antram iszkliansymul.

Gali matyti, kad dabar gali 
praszyti antru popieru ir tu
rėsi turėti dviejus liudininkus 
Akrone ir dviejus Clevelande.

IMMIGRANTAI IR SVECZIAI
Klausymas: Mano brolis už
registruotas kvotos s u raw/,o
Lenkijoj. Man pranesza, kad 
gal jam prisieis laukti kelius 
metus priesz iszgavima. immi- 
gracijos vizos. Kadangi musu 
motina szioje szalyje, ir dabar 
labai serga jis nori atvykti m 
Suv. Valstijas kaip tik greit 
gali, jeigu negali 
kaipo immigrantas ar jis nega
li atvykti kaip sveczias?

L. S.
Atsakymas: 

registruotas 
negali gauti sveezio viza. Kvo
tos vizos aplikacija pareiszke 
norą apsigyventi nuolatai Suv. 
Valstijose, kuomet sveezio ap
likacija pareiszki-a norą tik 
aplankyti Suv. Viii., laikinai. 
Daug konsulu neduoda sveezio 
vizia asmeniui, kuris užregis
truotas kvotos surasze nes ti
ki, kad toki ateiviai negryž in. 
savo szali kuomet ju laikas is’z- 
sibaigs. Yra atsitikimi kuomet 
sveezio vizos yra duodamos to- 
kiems ateiviams 
dai nuimti nuo kvotos suraszo. 
Jeigu tavo brolis nuvyks pas 
konsului ir jam gales darodyti, 
kad motina isz tikro serga, 
konsulas gal jam isz,d uos Sve- 

Bet brolio vardas 
bus nuimtas nuo kvotos 
raszo ir jeigu jis vėl praslys 
immigracijos vizos tai 
vėl isznaujo laukti. —Da bus.

— F. L. I. B.

kvotos

atvažiuoti

New York City
— Asmuo už- 

kvotos surasze

bet ju va ir

SU-

turės

KELIAUKIT IN LIETUVA PER
KLAIPEDA

Laivais Baltic Amerikos Linijos

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

„ ‘ 1 H , 1 l| I. , . ' > i • '■ * ’

Treczia klesa $107. Treczia klesa in ten ir 
atgal tiktai $181. Turistine treczia klesa, 
Main Deck $129.50. Turistine treczia klesa

>

H in ten ir atgal tiktai $216. Cabin $147.50
i < Revenue Tax” ir Pagalve “Head Tax” atskirai

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 
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.

a

ISZPLAUKIMAI LAIVU ISZ NEW YORKO 
ESTONIA .. 17 Rugsėjo | POLONIA .... 12 Spalio
LITUANIA .... 5 Spalio | ESTONIA .... 26 Spalit

Del visu informacijų kreipkitės in vietos agentu arba
BALTIC AMERICA LINE ■

New York ■ c'-'1* ■> 8 Bridge St

»

f
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MĖGINIMAS
TEISINGYSTES.

Ne senei tam numirė Pary
žiuje senas turtingas jokdarys, 
kuris daug szposeliu, mėgo dla- 

mog i n o d a sekinei iryti o ir mėgino dasekmeti 
apie žmonių teisingyste su ku-

Tame mierije 
ne viena karta darydavo (aky
vus szposelius, idant dažinoti 
apie žmonių budus.

Viena diena sėdo in ui y eži
ui vežimą, del pasivažinėjimo. 
Sėdo netoli 'kunduktoriaus nu
duodamas kaipo pagelbinykas 
kunduktoriaus.

Del kol etos rszdave lažos 
per daug, badu kožnas po kelis 
kartus perskaitias nusiszypso- 
jas dėjosi i.n kiszcni. Ii jau bu
vo gana laiko tokio mėginimo, 
o ne vienas nesugrąžino del 
kunduktoriaus perduotu pini
gu. Net szeszelekta karta pa. 
■szanke ant kart kokia tai mer
gina: > -

re i s maiszesi.

;ann laiko tokio mėginimo

Ponas kunduktorian, 
man indavei ponas puse t’uain- 
ko daugiau negu man priguli! 

Praszvito veidas musu tur- 
cziaus. Mergaite buvo biodnn 
bot szvarei iszrode, ėjo paskui 
ja jo, dažinojo apie josios ad
resą, iszklausiuejo kaimynu 
apie josios būda ir gyvenimą 
ir dasižinojo, jog užsiima siu
vimu, kuri ir savo motina už
laiko.

Ne trukus senins ponas apsir
go ir numirė, o priesz smerti 
neturėdamas arty mėšlini gimi
niu visa savo dideli turtą už-1 
raszo del tosios doros mergai 
tęs.

Tsz artymo laidos,I

I Ne turėsi joios maudos.

’■1

nas
damas, rūke eiga ra.

“Gardu, turbut, 
paukszfyte.

turbut mane
Užrukę ūkininko 

palikt,a ji sode eiga ra ir taipgi 
pradėjo vaikszczioti. Nesusku
bo- teeziaus ir žingsnio žengti, 
kaip nuo durnu užsikosėjo. 
Pauksztytei burnoje liko kur
tu kartu, galvele pradėjo suk
ti es, svaigti.

Sztai tau“Sztai tau ir daryk taip 
kaip žmogus daro! — galvoja 

Turiu burna, 
kad galėtumei valgyti ir gerti, 
o anot žmonių iszeina, kad 
burna dar gali ir kaminu būti. 
Koks melas! Juokingi tie žmo
nes! Tikrai juokingi!

pauksztyte.

NE PINIGUOSE LAIME. ’
Vargszas kurpius ir turtin

gas pirklys gyveno kaiminys- 
teje.

Vargszas nuo ryto ligi va
karo dirbo ir linksmai daina 
vo, o turtuoliui szitos 
miegoti nedavė.

Turtuolis pavadino vargsza 
pas save. Tu, sako, neturtin
gas, o man 
kur padėti, 
szelis su pinigais!

Apsidžiaugė vargszas. 
nuo to* laiko jis perstojo 
mini miegoti ir linksmai dai
nuoti, vien rūpinosi, vien bi
jojo, kad pinigu kas nepavog
tu. Pagalios jis dasiprotėjo ir 
nunesze pinigus atgal turtuo
liui. “ 
dainos brangesnes už tavo pi
nigus!”

r>

dainos

Tu, sako, 
nebėra nei pinigu
— Sztai lan mal-

‘Bet 
ra-

Man, sako, atsilsys ir

NARSUS STRAZDAS.
V išeigų katinas, rainys mėg

davo pasmaguriaut; neradęs 
jis eidavo 

paukszcziautu, 
kopinėdamas medžiu szakomts, 
suezdavo mažuosius pauksztc- 
lius.

pasmaguriaut; 
ko skanaus namie, 
gi ra i ten kur

Taip karta, . be pa u k sz- 
cziaudamas, jis užėjo 
lizdą.

Geras kąsnis!” mane kati- 
lizdelyje 

Katino

karta.
si razdo

(t 
nas, pamatęs 
pauksztyczius. 
akys sužibėjo isz 
jau jis 
praryti, tik staiga 
pauksztycziu mot i na.

Pamaczius raini, 
jam ant 
jam smarkiai 
taip, kad szis, ly 
šiai kniaukdamas nudume sza- 
lin nuo lizdo, užmirszes 
mažuosius strazdelius.

Dideliai džiaugėsi 
iszvije lauk biauru katinu.

penkis
• net

džiaugsmo;
n o r e j o pa n k szez ink u s
tik staiga parlėkė

ji užsėdo 
pradėjo 
galvon,

galvos ir
kulti

padūkęs bal-(Y 
n

apie

si razdai,

SUDE.
JUOKAI.

— Ka nori, moteriszke?
— Asz atėjau su skundu. 

Kaskundi?
— U-gi mano vyra, ba yra 

kaip ziegoris.
— Ka jisai daro?

■ *■ * Kūgi kas adyna mtisza.
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Borltmdas,Panos Borlandas, norint s 
buvo scna.s jaunikis, bet tan
kui turėjo ergelus su savo tar
naitėmis. Gyveno vienas *sau, 
turėjo, tania ir k u karka, ku
rie vede visa gaspadorysta del 
pono Borlando. Taji vakara 
buvo prisakęs idant kukarka 
Magde butu namie 11 valanda. 
Bet per savo neapsisaugojima 
paliko ant stalo bonka guzutes 
ir už tai kukarka neparėjo ant 
lai k ba konia isztnsztino guzu
le, 
prates prie naminio vyralo 
jog pilvas pradėjo revolucijc 
ir szankesi pagelbos.

Taji ryta pats sau iszvirc 
kiauszini ir suvalgė, mislinda- 
mas 'kaip ežia bus su pietum. 
Nesulaukdamas savo kukar- 
kos pradėjo rūpintis ir keikti 
kaip maskoliszkas, kazoka.*, 
kad sztai iszgirdo skambejima, 
kambejima varpelio prie du-

Ati<lares duris, paregėjo 
durisia stovinezia jauna moto
re, apsiredžius juodai, ant ku
riuos galima buvo tuojaus pa
žinti, jog yra naszlo, o už ran
kutes laike mergaite apie pen
kių metu senumo.

— Ar tai mano kambarei! 
— užklauso saldžei motoro.

— Duok Dieve kad tai bu
tu, — atsake Borlandas nusi- 
mynias. f

'— O gal ne!
— Juk asz czion gyvenu.
— Kokis czion angsztas?
— Szesztas auksztis.
— Atitikau gerai. Juk tai 

tie palis kambarei kuriuos va
kar užrandavojau, tai yra Ima

Borlandas teip buvo pri- 
prie naminio I

riti.

priesz tai pasakė locniny- 
namo, jog ketina iszsi-

Novom beri o.
Ponas Borlandas stovėjo nu

sistebėjas. Ka tai ženklina! 
Bet tuojaus atsiminė, jog die
na 
kui
kraustyt, bet nepasako kokia 
diena. Ant galo atsiliepė:

— Mano mylima poniute 
ar moki tu virt!

— Teip moku, bet tas ne
si k isza prie šlubu.

Tai nieko, bet asz esmių 
iszalkias kaip vilkas. Jeigu 
geidi su žmogum 
tai reikė pirmiausia jo bada 
apmalszyt o paskui “biznis.” 

pie-
S

kaip vilkas.
pasikalbėt,

“biznis.
Eik szen ir izsvirk man 
tus o po tam pasikalbėsim ka 
czionais yra “bosu.”

— Tas man labai patinka, 
nes nuo ryto da nieko neturėjo 
burnoj, o mano mergaite teip- 
gi yra iszalkus.
czionais atsikraustyt ryto 
atėjau pažiūrėti musu kamba
riu.

O kad Borlandas turėjo ge
ra zoposti maisto namie, dau
giau nieko nepasiliko naszlei, 
kaip imties prie sutaisimo pie
tų. Borlandas paėmė mergaite 
in kita kambari paemias kėlės 
knygas su 
mergaitei ir

Ketiname in 
ir

paveikslais 
jaja

PO tam nuėjo in szepa iszemo 
bonka ir pastate ant stalo o 
tam paežiam laike naszlo ati
darius duris ir inejo, mierije 
pastatimo torielkos ant stalo, 
o

rodė 
linksmino.

Borlandas pastate stiklukus.
— Ar da mažum ko reiko.

• — Gali ponas padėti peilius 
ir videlcins. M N

Naszlo atnesze tuom kart 
pietus. Borlandas padėjo ke
liolika knygų ant kėdės, del 
mergaites idant galėtu su jeis 
sėdėti prie stalo. Pripylęs stik
lelius vynu paszauke:

ir 
naszles.

— Tai tu esi Ona Griniene,

Teip, naszle po James 
Griniui.

— O pono pravarde!
— Edwardas Buria ūdas.
— Ka mano vyro geriau

sias draugas!
— Tas pats.
— Dievulėliau! Tai lik ne

tikėtinas pasimatimas!
— Navatnas! Ne, 

drauge, tavo atėjimas in ezio- 
nuis buvo duota nuo Dievo. 
Džiangiuosiu isz to. Mano tar
nai apleido mane o asz buvau 
iszbadejas.

Kada pavalgė pietus Borlan
das uždegu cigaru pradėjo kal
bėt i:

teip!

mano

— Asz ne mislinu apleisti 
savo gyvenimo.

Naszlo dirstelėjo ant jo nu
sistebėjus.

— Jeigu nori tai gali užim
ti szita gyvenimą o su juoin 
ir mane.

Bet Borlandas iszsik rausto 
ant rytojaus o naszlo insikrau- 
te. Vienok Borlandas insl- 
krauste pas naszlo vela, bet 
kaipo 
szesziu

Vienok Borlandas 
vela, 

josios vyras in laika 
menesiu. Borlandas 

kalba savo draugams, jog pa
ezia gavo per genis pietus ir 
tuom yra užganadytas. — isz 
Angliszko verte F. W. B.

Szita yra Receptu 
Aptieka

Iszpildome visu Daktaru 
receptus. Jeigu juso dak
taras negyvena mieste, 
atneszkite jo receptą in 
muso aptieka, mes šutai- 
sisime gyduoles.

Litschs Drug Store 
14 E. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

I

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dcntistas Mahanojuje.

Ant Antro Floro Kline Sztoro
19 W. Centre St; Mahanoy City

GYDUOLE NUO ANGLEKASIU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama gyduole variuojama bu 
stebetine pasekme per 30 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, Užčima ir szalti galvoje, 
Priszakini skausmą galvos ir Lt. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimąs Preke 30c per paczta. 
(szrasta ir parduodama vien tik per 

HAMPDEN LABORATORY
724 MULLBERY ST. READING. PA.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LJETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY 

t

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krikti- 
tiniu, ve sėli j u, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre ir 603 W. Mahanoy St.

į MERCHANTS BANKING TRUST CO. i
$ MAHANOY CITY, PA. j
I 4 v ——$--------- 4 !
S 3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu j 
j J pinigus yra geriau® ąegu 10-1 as Procentas, be jokio 
j j saugumo. I
4, ------------------ ---------------- ---- ------------------- - - — - ■

MERCHANTS BANKING TRUST 00.
moka 3-czia Procentą už justi sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dekite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
« e a e • « a a a *kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
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sotie bet gaspadorius žiuri kad Į kūgi us apkasei.

VELNES TARNU PAS 
ŽMOGŲ

Senovės laikuose buvo labai 
biednas žmogus o buvo labai 
dievobaimingas ir kur tiktai 

kur ženge, viską Dievuiėjo, 
paliecavojo.

Dievas ji labai mylėjo nes ji 
mėgino ant visu pusiu, viena 
karta, o tai buvo pavasario lai
ke, reikėjo eiti lauka arti, atė
jau biednas žmogelis ant vie. 
tos ir pradėjo arti iki pietų. 
Kada saulute buvo jau pietuo- 

paleido savo kumelaites 
ant pievos ganytis o jisai nu
ėjo už krumu kur buvo pasidė
jus sermėga ir krepsziuka su 
szmoteliu sausos •duonos, bet 
kada prisiartino, pažiūri kati 
ne yra .duonos, pakele abidvi 
rankas in dangų ir tarė.

— Dėkui tau Vieszpatie ir 
už tai kad mane alkana palai
kiai sziadien, mažam tas žmo
gelis buvo alkanesnis už mane 
ir duonele suvalgė.

O czionais to biedno žmoge
lio duonele ne žmogus bet vel- 
nes paėmė ir pasislėpęs gerai 
temino ar artojas ne keiks ne
radęs duonos, bet artojas Die
vui apieravojo. Velnes negavęs 
jokios naudos nuo biedno žmo
gelio, skubiai 
Dieva tare:

— Vieszpatie, sziadien asz 
pavogiau nuo biedno žmogelio 
paskutini szmoteli 
norėjau kad nors 
mane pagarbintu I 
sai apie mane neminavojo tik
tai vis apie tave Vieszpatie 
garbina o

ę- Tai taip yra 
mano aveles negarbina velnio 
tiktai tikra Poną Dieva o tu 
szetone dabar turi eiti pas ta 
žmogeli tarnauti per 
tus nes už ta 
labai sunkiai 
tarė Dievas.

Velnes tai iszgirdes net su
drebėjo isz baime 
girdo jog ant 
vieniai tarnauti, 
rodamas ka daugiau daryti su- 
gryžo in ta vieta kur art o jaus 
buvo krepsziukas ir padėjus 
duona, iszejo isz kitos szalies 
pas artoju ir užklausė:

— Brangus žmogeli, 
imk mane pas save ant tarny 
tos o asz tau vieniai tarnausiu.

Žmogelis dirstelėjo ant jau
no ir patogaus jaunikaiezio ir 
tarė:

se,

• »

nusidavęs pas

k *

i duonos ir 
viena karta 
bet jisai vi-

tave 
mane niekada.

szetone,

tris me- 
szmoteli duonos 
sugrieszijai, —

js kada isz- 
taip ilgai turi 

velnes netu-

pri.

— Prieteliau mano, kaip 
nsz tave priimsiu ant tarnys
tes kad asz pats su paežiu ir 
vaikeliais neturiu ka valgyti.

—- O ta ka Dievas davė ju
tui tai bus ir man invales to, — 
atsake velnes.

— Tai galėsi būti, bet ne 
bus isz ko, — tarė žmogelis.

— Asz jokios algos nenoriu 
nuo tamistos, bile mane priim
site pas save, — szauke velnes.

Kada jiedu sutiko ant visko 
bernas paėmė arti o gaspado
rius ėjo namon, kada atėjo pa
siimti sermėga su krepsziuku, 
žiuri kad tai pati duonele sto

ta re pats invi po sermėga ir 
save.

mano

berno tiktai visi kloniai suar
ti o kalneliai palikti, nusistve- 
res už galvos suriko:

— O tu mano meiluk, ko
dėl kalnus palikai ne artus!

— Tylekie, mano gaspado
riau, man buvo sakyta kad 
szita vasara bus 
tai kloniuose
bai užaugs o ant kalnu viskas 
iszdžius, tai tiktai szkada sek
ios, — atsake bernas.

Ik»riias atsiriszes maisza ja
vu pripylė pilna sietuva o jisai 
pasiėmė in viena ranka ir pra
dėjo sotie, gaspadorius da bu
vo tiktai p ra deja s set i e 
nas jau buvo

Gaspadorius ___
apie savo berną ir apie jo kai-

apsakė viską

ta, Susiedą i katrie paklauso

Ponas paraszc kvitele kad už 
viską yra. užmokėta o gaspa- 
dorius paemes padavė jam aria

fie buvo laimingi o katrie ne-
raszteli,,ponas du norėjo ji put

sakvta
v

laibai sausa
visa

?

gerybe la-

o ber- 
visa maisza pa

baigęs, gaspadorius tai pama
tęs paszauke:

— Berauk, sekie pa maželi 
greitaines kaip greitai sėji tai tan

kiai subersi grūdas.
Asz gaspador ir per re

tai sėju, nes kaip’bus tankiai 
tai javai iszguls, — atsake ber
nas.

Iki pietų viską jau buvo pa. 
sėja o popiet sėjo bulves, ber
nas kaip pradėjo mesti bulves 
in kožna vaga, tai net gaspado- 
rins prądejo juoktis isz jo kaip 
jisai laksto su maiszu bulvių 
po vagas, kada pasėjo bernas 
klausė gaspadoriaus ka dirbs 
rytoj diena.

— Asz eisiu pone m

ka gaspador,

nas tonais ne

pas 
dvara praszyt darbo, — atsake 
gaspmlorius.

— Ar žinai 
kaip jus nueisite pas poną tai
praszykitė kad jum duotu tuos 
rūdimis ant szimet pasisėti nes 
jie ir taip stoves dyki nes po- 

gyvuliu negano, 
tai jisai tau pavėlins, tiktai tu
jo papraszykie.

Gaspadorius nuejas pas po
ną pasikloniojas prasze kad 
jam pavėlintu sėti ant rudinu, 
ponas ta iszgirdes nusijuokė 
visa gerkle ir paszauke:

— Tu kvaili, kas-gi mate 
kad kas setu rudinuose ir pel
kėse, bet gali soti tai pažiūrė
siu kas tonais bus.

Gaspadorius
isžejo, parejas namo pasakė 

kad ponas pavėlino, 
bernas nusijuokė ir tarė:

— Dabartės eisime grubiu 
kasti per tuos rudinas o pas
kui sėsimo jus visa gerybe nes 
vasara bus labai sausa, tai ja
vai ir viskas kas tiktai bus pa
sėta ant kalnu iszdegs nuo sau
les o mes 
niuose tai

bernui

padėka roja s. 
namo

ponas

(clause ir pasakojo kad tiktai 
Įnirtai tai tu viskas ant lauko 
supuvo.
žnKHios ta. berną laike už raga
nių o kiti* ųž szventa nes ka ji
sai tik panaite tai viskas iszsl- 
pild<', viena rudenio diena ka-

SUpUVO.

sai tik posake tai yiskgs iszsl- 

da. jau Hmvo laikas kulti, ber
nas nuėjus in girria nusikirto
aržuola stora ir kita plonesni, 
nuskuto žieve ir pnrsinesze na
mo. Gaspadorius pamotes net
sudrebėjo isz baimes to
1 J 4 ‘ . U M

kilis storus medžius parnęsza 
dėl spragilo, Ibernas pasidūręs

gaspadoriuiliepe gaspadoriui eiti mesti 
pėdus o jisai kuls. Nuėję abu
du in kluoną, gaspadorius ne f • • 1 ♦spėjo pėdus mesti o bmmas tai
kaip duos vienu kartu (ai net 
sziaudus iszmet.e laukan o grū
dus in viena krūva sustūmę, in 
nedele briko viskas 
apdirbta ir visur 
visokiu gerybių.

Gaspadorius su 
dekavojo Dievui 
nas nes 
ni o dabar pastojo turtingais. 
Bernas liepe pasilsėt kėlės die
nas bet tas 
ir (are:

— Gaspadoreli 
trio bos visai senos, 
pas poną ir praszykie kad tau 
visas iszvartas atiduotu ko
kios liktai girrioj randasi,

Gaspadorius nuėjo pas po
ną, apsakė savo reikalu ant ko 
ponas atsake:

— Gerai, asz tau jais pi
giai parduosiu, po trisdeszimts 
kapeikų nuo sztukos ir.galite 
traukti in girria.

— Bet asz noreczia nuo jus 
kad mane padlesnas 

neturbaevtu ir *' 
kasztuoja.

jau buvo 
buvo pilna

gaspadine 
už .Jo dova- 

pirma buvo visai bied-

raszteli

mylėti su vynu bėt ‘gaspado-
rius negero ir iszejo savo keliu 
popui padekavojus už visa ge- 
rn‘. . ■ ' ’ ‘ ■ ■ 'i

Parėjus namop HU 11 ”■ 
ėjo medžiu taszyti; guspado. 
rius nutuszo vionu o bernas tris 
ir keturis. Bernas užpyko i..ft 
gaspadprmuH kad viena medi Ir b . • • m ! • «• • •

taszyti; gaspado.

ir keturių. Bernas užpyko
i *

ant

^reivip nutaszc iv liepę jam ei-
. - '« « « • l' '•* 1 • tti veluk gyvulius paszerti ku
ris turėjo berno’ klausyti nes 
mate kaip bernas daugiau už 
ji iszmano. ,

t I į JI ’ i» 1 ' ’ / A ,Bernas viena sau medžiu ta- 
sze ir (a paežiu d i epu pradėjo

ji iszmano.

statyti narna, o kitp diciui pa
baigė namus ant* trijų prentu 
su melinom langinyeziom, la
bai puikei iszrode taip-gi, pas-

‘ Ji V *! *

melinom langinyezlom, le

nenorėjo klausyti •

ta te liauja svirnu, kluoną ir 
puikius tvartus kad tokio gy
venimo visame kaimo nebuvo.

Atėjo pavasaris vela bernais 
užarė visus kalnus, o kluonus 
paliko, gaspadorius (ai pama
tęs, klausė ka tas ženklina, o 
bernas atlaiko:

— Tu gaspador žinai kad 
asz tau gero vėlinu visados, (ai 
tylėkite, kaip užsėsimo tai tau 
viską apsakysiu.

Tszeja abudu užsėjo visu kal-
ja u, tavo 

nueikiė

t'

matytu kiek

nūs o bernas atsiliepė:
— Gaspadoriau nueikie in 

dvara pa.s poną ir praszykte 
kad tau duotu tuos kalnus ant

— Tai Baltruk, koks tu.k ...» . ■. v. .> In- »ft n

— Gaspadoriau nueikie in

s^io meto sotie, i * J
kvailas, tiktai žinai kad ponas

szysiu, bot bukite, toki loskavi 
'duoti ir man raszteli nes mano 
bernas, kita kanda gali nuo po
no provytis daugiau.

Ponas paraszc kvitele o gąs- 
padorius padokavojes nusida
vė namon ir parode bernui 
raszteli, tas nusijuokęs tarė:

— Tai'labai gerai padarei, 
rytoj važiuosime kulti.

Ant rytojaus labai 'anksti, 
bernas insidejo savo spragilą 
in vežimą, o gaspadorius mais
to ir nuvažiavo atveže in dvara 
sustojo pas kluonu, 
rius nusidavė pas poną, o ber 
nas likosi ant vežimo, 
parode jiem ketures 
javu, po viena kviecziu

h................ .................. ................. 1
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'anksti

gaspado

Ponus 
szaTmes 
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miežiu ir žirniu, pradėjo jiedu 
kulti, gaspadorius užsilipęs 
ant f ranto kaip tiktai 
mesti, ba bernas kaip tiktai 
rėžo viena karta per kuli 
visi grudai iszsi skirstė, 
sziaudai in. trupinėlius subirė
jo, tuom laik ir ponas atėjo pa
žiurote ir pamatęs kad viskas 
in viena krūva suniaiszyta, 
persigandęs paszaiuke:

'Poliaus bus.

gaspadorius

gendai

spėjo

ta;
o
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DRĄSUS MIKUTIS 1
’ PASAKAITE J

pa-

1

1
I I
■
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Mikutis turėjo negera pa- 
pratimą Šubat vakariais arba

* ‘ J'___ L 1 In
nežiūrėdavo in 

orą ar szilta, ar szalta, ar snie
go, ar lijo — jis vistiek vaiksz- *

nedeldienias vaikszezioti 
vakaru szkas

cziodavo vakarais pas kaimy* 
nūs ir net in artimus sodžiui. 
Jei kas paklausdavo, tar jisai 
nebijąs vienus vaiikszczioll, 
Mikutis atsakydavo, nieko ne
bijos, jis ir pati velniu galis 
nuveikti. . . 1

Karta rudenyje, ncdcldinla 
vakaro, Mikutis iszdrože in ar
timąjį sodžių vakaruotu. Ge
rai sutemus gryžo namo. Tuo
met pute smarkus szaltas ve. 
jas. Vos Mikutis inejo in 

nes per miszka .tu
rėjo namon gryžti, — dirst in 
szali, o ežia kažinkas tiesiog 
<a.tbegą prioszais, lyg kokia ku
peta. Mikutis nusigando ir ne
bežino ka daryti nes buvo gir
dėjas kalbant, kad tame misz- 
kelyje vaidinasi; bėgtu, bet 
pavys ka' daryti? Czia jis nie
ko nelaukdamas szoko lyg ka
linas in obeli kuri szalv kelio 
stovėjo, ir laukia, kas toliaus 
bus.

Tuo!arpu toji kupeta atsiri
to, sustojo prie obelies ir szvil- 
pe. O Mikutis medyje t u peria
mas dreba isz baimes, net jo 
blusas pastipo. Ko jis medyje 
būdamas nedaro, ir žegnojo ta 
kupeta ir poterius kalbėjo, kad 
tik atsitrauktu — bet veltui: 
kaip niukso kupeta, taip niuk
so, ne isz vietos nuo obels.

Užėjo debesys. Pradėjo lyti, 
tartum, isz viedro pila; o varg- 
szas Mikutis vis sėdi obelyje, 

į dantis jam nuo szalczio barsz- 
į ka ir baime ima kad baidyklė
je nepatemyhi.

Teip drąsusis Mikutis pra
sėdėjo per kiaura nakti. Pra- 
szvitus žiuri kad po obelia 
linu volas, vėjo atrištas, kum 
vėjui pucziant szvilpe. Mikutis 
persižengnojo, nusispiove ir 
iszlipes* isz medžio, tekinas 
pardūmė namo.

Nuo to laiko Mikutis nie
kuomet novaikszeziojo in va- 
karuszkas, kad ji ir vadinosi. 
— Linu pėdas visa jo drąsą 
iszva re.
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Mizernejc in viena miesteli 
* nuvykau, 

daug triksu pamaeziau 
Ant vienu vakaruszku 

nusidaviau,
Kur visokiu žirioniu maeziau. 

KauniszRiu ir Vilniszkiu, 
Dzūkeliu ir Suvalkiszkiu, 

Vvras ka ten ant savo bobeles 
paregėjo, 

Na ir isz (o prasidėjo.
Vaina su akmeniais, 

Su kidokais ir nagais
Pas va i ta nuėjo,

Iii prpva stoti turėjo. 
O ka? kasztus užsimokėjo, 
Kaip'muilą suvalgia namo 

parėjo, 
Szlektai buna visada, 
daigu pasigėrė boba 

girtavimo 
susilaikytu, 

Tai szirdeles ergeliu neturėtu.♦ ♦
inegal i u iszmanyti

Ne del kitu pasakyti, 
Kas 'bus isz musu bobų, 

Isztikro jau net nuobodu.
Mokinu kaip galėdama, 

Visokius budus naudodama
O taip sunkiai eina, 

Nieko in j u guoges nelenda. 
Da tarp Anglikui puse bėdos, 
Parodo nors žiupsneli gėdos, 

Bet kada pasirodo tarp 
Lietuviu, 

Tai duoda valia del burna. 
Jaigu nueina in sztora pas

Anglika, 
'Puojaus reikalą atlieka 

Tavora pagriebė, 
Bjauriai nedrėbo, 
Gudymis pašalio, 

stako.

I

j
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Vos 
miszkeli,

I

"t
I
Im

PI
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IKh tas tūkstantis doleriu žmogui 

rciszkia, jaigu jis yra apimtas ko
čios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, no- 
inksmas ir invairiu nesmagumu ap

imtas. Jaigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jaigu jautiesi esąs ap- 
mtu kokiu nors nesmagumu, tai 

greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bilo vienos žemiau pažymėtu ligų ir

r.. > 
nVaist-žolos yra nuo sekaneziu li-

s
• . d!

O kad nuo

atgauk savo sveikata.
__ __

pasakysiu bu jin niekas rięijre gu: viduriu užkietėjimo, skilvio no
ne sėjo. — atsake gaspadorius. malimo, nenoro valgyt, strėnų ir po-

_  Klausvkiė tiktai manęs czių skaudėjimo, patrūkimo, dusulio

mane iszjuoks, kaip a^sz jam

ne sėjo. — atsake gaspadorius malimo, nenoro valgyt, strėnų ir po-I

*

I )zievaž ?

v 'M

M

O

■i
(asthma), pergalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapir.imosi lovoj, fr 
eitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jaigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szirdies liga, tai atsiunsk 35c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas”. Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bot mu
su Norvu Preparatas užbėga tai Ii-

eikie, o tau ponas ne atsa- 
reke bernas. Gaspado

rius'nuėjo pas poną ir pasiklo- 
niojas apsakė savo reikalą ta
re:

— • Gerai asz tau juos duo- 
__  __ _____  . j su .jais pa-

ir 
kis,

?

Ponas pnraszo raszteli kaipo giu nk, žilireK„ ka
IMUkontraktu- ir padavė gaspado- 

riui kuris parejas apsakė vis
ką bernui ant ko jis atsake:

— Bukite anksti 
gia, važiuosime vežti medžius.

ir vėžinius 
parengė isz vakaro o kada pra
dėjo temti isztiko laibai didele 
viesulą ir iszverte. girrios visus 
dailiausius medžius. Ant ryto
jaus niisidavc į 

bernu in girria, bernas tuojaus 
pagriebęs kirvi pradėjo sma
giai kirsti, kad iii du ypu kel
mas ’buvo jau atskirtas, net 

spėjo genioti

Bernas arklius

pasiren-
■- v »

daris, tu mislini kad taip pasi
seks kaip su rudi na i

gales būti, ant* fu dirvonu, ha
. a * • f . a * «

s, gali arti 
ir sėti, asz nežinau kas tonais

' gni kelia ir suteikia žmogui ramu-tenais auga tiktai dagei ir us
nės, tegul tau Dievas padeda 

a » i bil* noreczia matyti tavo berno 
iszmintinguma.

Gaspadorius parejas namon 
pasakė bernui kad ponas pave-

gaspadorius su tuojaus bernas ant' ryto-
jaus nuėjo arti ir i u dvi dienas

ma. Atsiimk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloga. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS, •
25 Gillet Street, Spencerport, N. Y.

| Ant. J. Sakalauskas į

nusispiove

M

Nežiūrėdama ant “stako.” 
Mat, kad ir niekus nuperka 

Buna gerai visada, 
Kad ir brangiai užmoka 

Tai iszsižioti nemoka, 
Ba tai negražu derėtis, 
Reike nors kiek laikytis,

’H
1 I
I
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visi kalnai buvo užarti, kada 
užsėjo in treczią diena pradė
jo lyti ir per 9 dienas be persto- 
jimo, kloniuose^visus javas su-
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LIETUV1SZKAS GRABOR1US į
(Bell Phone 872)

Nuliudimo valandoje šutei- 5
I....... ... J.MVW.

laidoj i nm atliekam rūpestingai y 
ir gražiai. Busite pilnai užga-

£ nedinti.

kiam geriausi patarnavima. Pa-

kaip pasesime klo- 
busime bagoti nes 

viskas užderės.
Ant rytojaus gaspadorius at

sikėlęs anksti nuėjo berną kel
ti prie kasimo grubiu bet jau 
jo nerado nes tasai senei buvo 
prie daribo, gaspadorius nune- 
sze pusryczius ir žiuri kad tik. 
tai žemes rūksta isz grubiu o 
daugiau nieko nematyt. Gra- 
bes jau buvo baigiamos kasti 
per visa rmlina iszilgai ir sker
sai, kati in tris dienas iszdžiu- 
vo visi rudinei o ketvirta die
na nuejas suarė ir užsęjo tik
tai vienais miežiais.

Atėjo jau vasara, lietaus vi
sai nėra, žeme visa sutruko 
tail) labai kad gyvuliai vaiksz- 
cziodami po laukus^ kojas isz- 
sisuko, javai visu iszdege o to 
biedno žmogelio, ka bernas pa
sėjo rudinuose tai net isz szak- 
nn virto. Kada sulaukė rude
nio jau laikas buvo javus va
lyti, bernas nuejas kaip griebė 

viską nukirto, 
net gaspailorius žiūrėdamas 
pradėjo zurzėti kad per greitai 
suvalė o beimąs atsake:

— Tai gaspador, nežiūrėk 
nieko nes tu nieko nežinai, už 
dovvniu dienu bus didelis lie- 
tųs per tris nedeles tai kas ne
pasiskubins suvalyti viską tai 
ant lauko supus.

Gaspadorius daugiau 
nesakė bernui kuris taip grei
tai viską dirbo, suvežą visa 
gerybe o kas ne tilpo, tai ant 
lauko kiigius sukrovė ir apka
se aplinkui grabes kad vanduo 
ne apsemtu. ‘

Kaimynai pamate kad ju su

gaspadorius nune

.— Dieve mano brangus, 
kaip asz buvau alkanas per vi- 

o isz savo kaltybes, 
nės ncapsižiurejau kur buvo 
mano duonele,— paemes duona 
piibircziavo ir nusi'daves namo 
apsakt> savo paežiai apie visa 
atsitikima o pati (are:

— Gerai duszelc, kad gavai 
bc»rna liet Dievas žino kuom 
mos visi iszsimaiti-nsime.

— Tai matai, jisai darb- 
sziis berniukas, tai kaip mes 
apsidirbsime tai jisai galės ei
ti in dvaru dirbt, tai uždirbs 
sau ir mums, — atsake gaspa- 
dorius.

B<*imas likęs arti, viena die
na tiek suarė kiek gaspadorius 
per viela nedele, per dvi die
nus jau buvo yiskas pabaigta, 

. parėjau namo pasakę gaspado-
riui isz ko tasai buvo labai le, ate ja klausė: 
linksmas. Ant rytojaus prisi-Į

sa diena

jau
ne

’buvo 
gaspadorius 
szakas. Kada ponas dasįžiuoj.o, 
kad vejas girrioj tiek szkados 
padarę, nuvažiavo pažiūrėti ir
pamatęs kad dailiausi medžiai 
isz v a rtyti, nu si stvėrė

— 0 asz nelainringiis, Į<a 
be

są vo girria dovano-
1 1 .« J * * 1 *1 ‘ ‘ ■ •.

galvos ir paszauke.
• J ' " * J

' I f- j < t ”

pūdo, o ant kulnu tai rodos tie 
a žemes.

Kada sulaukė rudenio, prikro-
javai kelte kėlėsi isz

ša u u z

asz piulariau tam žmogių,
veik visa i
jau,, eisiu ą’sį pas, ji tegul jisąi 
sau tiek medžiu ima dovanai 
kiek reikalinga del pastatymo 

atiduoda man ta

m girna

sau tiek medžiu ima dovanai
•t _ u * ** ii T \ i # * ' * - r ' « F 1

nam<> tiktai 
raszteli.

Nusidavęs tolyn

• A

n,uniuav v n ii.

žiuri kaip bernas medžius k<įr- 
ta, taip kaip kopūstu galvas o

’ ’ — ■ a » 'S 1 . • •szakas ir virszune tai su viena 
ranka nukerta, kaip sziairdus.

Ponas užklausė berno:
— Kur yra gaspadorius, 

asz ji noreczia matyti !
Gerai poneli, asz jam pa

sakysiu kaili sugrvžsziu na-kaip sugryžsziu 
inon, atsako bernas.

— Pasakyk jam kad rytoj 
atsivežtu ta 
jam daviau.

Ponas nuėjo sau o bernas da 
labiau skubino kirsti medžius 
ir kaip tiktai sutemo, tuojaus 

pagelbininku suvožė vi- 
meilŽius kuriu galėjo isz- 

tekti ant keliu metu. Gaspado
rius pu važiavo pas poną ant 
rytojaus, 
szauke:

— Mano mylimas, asz tau 
atiduosiu tuos visus medžius 
dovanai tiktai atiduokie man 
ta raszteli.

— Taip ponas, 
simlas taip greitai javus šuva- bet jus

tai viena diena 
gaspadorius

gavės 
sus

t r

su veža

nieko

raszteli kuri aszt •s*

ponas pamatęs pa

atiduosiu,
1 iszduokite man kita 

raszteli kad iszmoketa nes <la 
Ka-gi tu susiėdė, darai padlvsiias gali maine siiaroszta- 

k | I*1-deja vežimą javu nuvažiavę kad tokius dideles grabus apie veli.

*

Ba negali susikalbėti 
Tai geriau tylėti.

Taip, taip, Anglikui nieko 
nesako,

VISUR TEIP YRA.
Daraktoris

* t * 9 ‘ 1 ? r >

ye javais visus kluonus ir dau- 
kas

ią kluoną ne lindo, atėjo jau
.. J ; . lt” . « * ' r i

gybes kūgi u padare, ba vis!
]' '

laikas kūlimo,’ tai bernas teip 
pat kūle kaip ir pernai su saJ

vo spragilu, kada pabaigė sa-
’..r ------- f
dienas be darbo, pasidarė jam

Isz Mahanojuue ir Girardvilles
jeigu kas pareikalaus mano pa- ę 

' tonuoti. < o pribusiu in dcszimts y
VO visa darba, pabuvo kėlės g tarnavimą tai meldžiu man telo-

kibai nesmagu ir pradėjo in į

Gaspadorclį, nueiklę tu '
1

gaspador i U kalbeli!
f <j ’—J. ' M • "

| ; t / i * i ” I L

in dvarą ir praszykmpono kad
. ■. •> 

1

jis mum duotu kulti, ba jisai 
turi Igbai daug kūlimo, bet 1 
kaip ponas tavęs klaus isz ko 
v • - t j • i 1 * t 4 *

* . j _ >turi labai daug kūlimo,

kios micros, tai tu sakykie kad 
tu jokios micros ne nori, tiktai 
tiek imsi kiek tavo bernas aut 
savo pecziu panesz.

Gaspadorius greitai nuėjo 
pas poną, inojas pagarbino 
Dieva, ponas ji pamatęs nusi
juokė ir tarė:

— Ka sakysi, tu mano ge
ras susiėdė, o ka ir kaip tavo 
bernas?

— Gerai ponuli.
— Turbūt jisai velniai turi 

kad viską atspėja, kas tik ant 
svieto dėsis.

— Asz to nežinau, bet bran
gus, ponuli, jeigu jus loska ar 
ne duotumėte mum kulti?

— O kaip jus norite, ar. isz 
micros?

— O ne ponuli, tai butu 
jum imt rota, asz tiktrii tiek 
noriu, 
nesz ant peeziu.

-rr Tai gerai, galėsite kulti, 
ale turite man pawiraszytie, ta
re nudžiugęs ponas.

Gerui ponuli, usz pasira-

juoko ir tarė:

kiek mano bernas pa-

i <!■
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: minutu. Bell Telefonas 872 4

K. Rėklaitis ”
Lietuvitzka* Graboriu* “

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir i 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke motorams. Priei
namos prekes.

516 W. Spruce Str 
MAHANOY CITY, PA.

306 Market Street, 
TAMAQUA,

•»

mesako 
Ant visko susitaiko, 

Bet tegul tik pas Lietuvi 
nueina, 

Vos slenksti pereina, 
Tuojhus savo žioti atidaro, 

Kaip isz rankoves varo. 
Ka tu man andai davei 

Tegul tave velnei, 
Tik nenorėjau atneszt 

Ir in akis tau mest.
Kita velei: 

Tik ne bukie padla, 
Duokie mani mėsa ana, 

O žiurekie rakai i, 
Bruda pats suėst gali, 

Po kam švara parduodi? 
Ar po 10 centu atiduodi. 
Ba jaigu už tiek neduosi, 

Tai pats suėsi. 
Dzievaž ausys vysta, 
• 1 • 1 1 • 1

i (

iszguldinęjo 
mokslaineje apie Dieva, ypa^ 
tingai apie malda, ir paklau
so vieno vaikino:

— Jonuk, ka tu atsikėlęs 
darai kožna ryta?

— U-gi einu pameszt tėvui 
arielkos! — atsake vaikinas.

GERA RODĄ.
Jaunus daktaras in sena 

daktaru.
— Asz bijau, ba kaip ro

dos mano ligonis numirs. Duo- 
kio daktare rodą kaip turiu 
toliau gydint.

Sen. Dak. O ar turi ligonis 
in vales pinigu?

Jaun. Dak. — Ne.
— Na gydink taip, kaip gy

dei lyg sziol.

» ’1
J

I

PA.■ v*
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CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.02

r Mokame 3-czia procentą ant 
J ■ sudfitu pinigu. Procentą pride-
> dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir • 
J 1 Liepos. Mes norim kad ir jus
> turėtumėt reikalu su musu banka 
f nepaisant ar mažas ar didelis.

’ j . ......... ......

G. W. BARLOW, Pres.* G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pree.irrta$.

,i a *

Kaip isz szalies tokia kalba 
iszgirsta, 

O da. ir kitaip pavadina, 
Nenoriu sakyt nes tai piktina.

Galite da si prote t i, 
Ba asz turiu tylėti.

Ne kas tarp Lietuviu, ’ 
Del musu biznierių,

u I • ’1^ " I* h

PAS SKVAJKBI. J
— Mister skvajer, kad ye- 

luk butu man davia per snuii
tai no butu turėjos tiek sarma
tos kaip girdint tokia bolionifu

— A. tai tu rupuže. dabar 
teip sakei, o ne priminei man 
apie tai. Asz butau su mieja

r’ii
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Ar tai sztorninkui ar buezeriui. 
! Kasžin ka Anglikai sakytu, 

Jaigu motore taip plianszkcn- 
i ežia iszgirstu,
i Tsztikruju duris panslytu, 
[ Arba in kreizi narna atiduotu. 
» Jaigu buezia tai 'negirdęjus,
> Tai ne buezia dainavus*
Į Apie tokias bobas bjaura- 
Į • snukes.
I . I h " t

► Ant sziadien bus invales.
Į ♦ U l»‘

Skaitykite “Sąule”.

akvaita žandus atvyskinias. ,

GEHIAUSE.
— Ant ko tau Jurgi goriąw« 

siagrajit!
— U-gi ant stalelio su kh- 

z iroms.

I
. “ Figaro ’ ’ jo^į. i^fis

Amerikunskas yrtb syurbiąusiu
I ant cielo svieto ba iMqpwten-

AIK41 
tris

Ąmerikanskas y syarbiikusiu
"į
tas Klevelandas, minister.
rubežiniu pn>vu ir mini;
k rajaus svėrė visi trys daugiau
1 • * *1 kaip 300 svaru.

1 -

X

M.

1 '

^lll' IMI

■'imi■r-?*
■ .ft i

r ' r i®

'j1 MhI

’lJ’UH

JI

| 'Wil ?IĮ* 
1



■

t

»

/

ji/

n

4

«

B

1

v 
j
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SHENANDOAH, PA.

K '> A*
„ 1

sušilau*

aplaike
sesuo

keli žmones

Panedelio ryta prbhibi- 
cijos agentai pradėjo vytist 
paskui alini t roką per visa 
miestą ir net ant Vulkano kal
no. Ant giliuko dreiveris tro- 
ko pabėgo bet troko pasiliko 
mažai baezkucziu nes visos 
iszsiitito bet viena pateko in 
rankas sznipo. Buvo tai smar
kios tenktvnes o v
vos apsisaugojo nuo nelaimes.

— Naujas kėlės in Park 
Place per Bowmana ir Szume- 
keri jau likos atidarytas no- 
rints ne visiszkai užbaigtas.

— Senas grosernykas Char
les Snyder kuris puikiai gie
dodavo parduo<lamas žuvis, 
miro Utarninke po piet namie 
po No. 126 W. Centre ulyczios. 
Biznierium buvo per 50 metu.

— Kun. Czesna dalvbavo 
paszventinime Szv. Francisz- 
kaus LietuViszkos parapines 
mokslaines Minersvillė, Pa., 
praeita Nedelia. Vyskupas O’
Hara szventino.

parduodamas

Ateinanti Utarninka at- 
paViete Skulk i ne 

ant viso-
kiu 
virszininku.

si bus musu
rinkimai kandidatu

miestiszku ir pavietavu 
Kožnas jau yra

apsipažinęs kas ant kokio urė
do “bėga,“ daug apie

Politikiszkos 
kruta 
planus

jau parengta ant kovos Utar
ninke. \

— Poni Selickiene isz Haz- 
<lnkt4*re

daug 
kalbėti, 

“maszinos“ 
padare savo

bėga, 
reikia 

maszinos

tai ne

sparcziai, 
ir viskas

-a

ldono su duktere Helena isz 
Dallas, Texas, lankėsi ana die
na pas gimines ir pažinstamus 
ir prie tos progos 

redakcija.

I 
■**"1 r^11
ISZ WILKES-BARRE IR 

APLINKINES.
—, Antanas Krupskis, ran-

dasi 'ligonbutejo su perszauta 
krutinę, namie pas Patriku 
McDonalda, Baltimoros poeze- 
je, laike kokio ten susikivirczi- 
nimo.

namie pas

BAU EB

ant

— Juozai Palubinskai, 416 
W. Atlantic uliezios, 
ke patogia dukrelia.

— Vladas Jakubvnas ant 
W. Mount Vernon u I y., 
liūdna žinia, buk jojo
Viktorija Androssiene isz Wil-' 
kės Barre, staigai mirė szir-' 
dies liga, palikdama vyną ir 
tris vaikus. Laidotuves atsibu
vo Serodojo. Velione gyveno 
Szenadorije apie 20 metu at
gal.

— Keli banditai sulaikė -au
tomobiliu Charles Hornburgc- 
rio, 25 metu, kuris važia.vo su 
pana Darata Žakiute, arti til
to, prie William Penių sumusz- 
dami abudu ir apiplcsze
mažos sumos pinigu. Palicija 
jeszko banditu, kurie darbuo* 
jesi po visa aplinkinia.

t Adomas Jankauc.kas, ge
rai pažystamas del draugelio, 
mirė pas savo dukteria Knlo- 
kiene ant 252 Ohio avė. Velio
nis pribuvo in Amerika apie 
35 metai atgal. Paliko tris ve
dusias (lukteriąs: Knlokiene 
ant Shenador Heights; Kūrai- 
tiene isz Readingo; Tnsse Bo- 
biniene ir sunn Vinca Hsz Rea
dingo. Laidotuves atsibuvo Se- 
redos ryta su pamaldomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje.

I

Hughestown — Andrius Lo
kuta, 50 metu ir Juozas Bis- 
nick>as 45 metu, likos užmuszt*.

No. 9per nupuolimą akmens 
kasyk losią. Nelaimėjo atsitiko 
toje paezioje vietoje 
sanvaites atgal trys angleka- 

užmusztais peršiai likos 
panda.

kur dvi

sus-

Hazleton, Pa. —Jonukas Au- 
gunas, kuris mokinasi Marion 
Hills College, Hinsdale, 111., 
ir pereita metu buvo inszven- 
tytas in klierikus praleido me
nesi vakari jos pas savo tėve
lius Jonus Selickius.
Alena Oakes 
as 
liūs ir žada atlankyti savo se
sute kuri randasi S 
Nukryžuoto Vienuolyne, Elm
hurst, Pa.

Hills College,

Duktė 
isz Dalias, Tex- 

taipgi lankosi pas leve-

. Jėzaus
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ORPHANS f

COURT
MOTERE LAIMĖJO O RINES LENKTYNES.

laimėjo orinesMrs. Louise Thadon isz Pittsbnrgo kuri 
lenktynes su eroplanu lėkdama isz Santa Monika, Calif., in
Ulevelanda, Ohio. Žmones jaja, sveikina ir padovanoja puiku JUDGE

WILHELM
vainiką už pasekminga ir grcicziausia atitikima.

1X’’

'< <

SZVEDAI GRYŽTA ISZ ROSIJOS PO 100 METU IN SAVO TĖVYNĖ
Viena isz didžiausiu iszeivyscziu kokia kada atsibuvo vienkart J

jUNDFRtfčęp

Kadidatas ant Re-Elekcijos
Minersville, Pa. — Po trum

pai ligai mirė Pottsvilles War
ne ligonbuteje, gerai žinomas 
visoje aplinkinėje Robertas 
Alaburda, 28 metu amžiaus ap- 
tiekorius. Velionis paliko tik 
motina, o tėvas mirė keliolika 
metu adgal. Laidbtuvos atsi
buvo Ketvergo ryta. Velionis 
buvo laisvu
linksmo budo ir 
pažinstamu ir 
proga dastoti augszto laipsnio 
savo profesijoj bet pennainos 
žmogaus budo kaip kada buna 
kliūtis tosios laimes o mirtis 
užbaigė ant galo visas viltis.

Patvirtintas per suvirsz 90 procentą Advokatu

NOMINACIJOS 17 SEPTEMBERIO

ANDREW HUDOCK 
KANDIDATAS ANT 
CHIEF BURGESS

Praszo juso balso ir pa rėmimo

atlankė 
Taipgi

prie 
“Saules 
lankėsi ir poni Lipinskiene isz 
Hazletono pas gimines mieste.

— Regina, duktė ponstvos 
Antano Leskaucku, 939 E. Ma- 

, ana diena iszva- 
v. P. Marijos ligon- 

1 avi utis

hanoy Ave 
žiavo in Sz 
bute, Phihulelpbijoj, 
ant da žiu reto jos ligoniu. Vėli
name panai Reginai kolaimin- 
giausio pasisekimo taip gar
bingam pasiszventime <lel labo 
se rga n ez i u j u žmon i u.

Juozas Zelonis, .’11 S. 
W-tos uliezios, likos nuvežtas 
in Ashlando ligonbuti ant 
dimo galvos, kuri likos 
ta per angli Bukmauto kasyk- 
losia.

31

gy- 
siizeis-

— Nuo Utaminko oras la
bai atvėso ir iszrodo kaip tik
ras ruduo. Nuo Nedėlios szi'au- 
dines skrvbeh 
vasara.

atsisveikina su

GEDEMINO KLIUBO 
SUSIRINKIMAS

Bus laikomas Panedeli vakara 
16 Septemberio, Norkevicziaus 
saleje, .7 valanda vakara. Ant 
to susirikimo yra užpraszomi 
visi ukesai. Bus apsvarstomi 
dalykai kas-link ateinaneziu 
nominacijų. Ateikite visi.

KOMITETAS

$4.00

Lehigh V alley 
EKSKURCIJA 

in NewYorka
NEDELIOJ 15 Septemberio

Dubeltava* 
Tikiataa

Specialiszkaa Treinas apleis Maha- 
noy City 4:30 ryte. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange PI. Sta. 
7:20 vai. vakaro Standard Time.

t BASEBALL
Yankee* *u Cleveland

New Yorke, 15 Septemberio

4' 
i

I —

Ii

. . . Po Vadovyste . . .
PROF. ANICETO ŠLAPELIO

......... ...+ ■ —

A. Szlapeli* yra baigė* American Concorvatory 
of Music, Chicago, 111. Beto dar mokynosi Ita

lijos 2 motus pa* goriausiu* mušiko* mokytoju*.
BUS MOKOMA: DA1NAVYMO, PIANO 

SKAMBINTI IR TEORIJOS 
l*zbandima* ir patarimas uidyka.

MAHANOY CITY95 SO. CATAWISSA ŠT.,

pažiūru žmogus, 
turėjo daug 

turėjo puikia

Philadelphia. — Juzefina E. 
Narukiene, 40 m., 
supjaustyta per stiklus, kada 
automobilius kuri vare josios 
vyras Konstantas, susidūrė su 
auto prigulincžiu prie Willia- 
mo Norris, 3633 North
uliezios. Motore likos nuvežta 
in l’Tankford ligonbuti ant ap
žiūrėjimo.

likos baisei

7-tos

Sao Paulo, Brazilija. — Pon- 
Pikeno (S. Pauly)

Vainausku <szeima. Jau tūlas 
laikas ju taika pradėjo irti. 
Mat, ju duktė Vandže, linksma 
mergeli*, pamėgo laisva gyve
nimą. Tėvui, toks dukters gy
venimas labai nepatiko, bet 
motina už ja' užsistojo. Paskui 
Vandžvtei vienas kavalierius 
— Braziliokas pasamdo kam
barį ir ji atsiskyrė nuo tėvu.

(’zia jau Vainausku gyveni
mas ir visai pairo: motina ir
gi apleido savo vyru ir iszsl- 
krauste in provincija, palikda
ma maža, vaiku vyrui.

Vėliau gryžo pasimti

to gvvenor>.

savo 
vaiko. Tai sužinojęs, Vainaus
kas, nuėjo pas (lukteri, kuri 
gyveno su Brazilioku ir radęs 
ten savo žmona trimis peilio 
smūgiais sunkiai sužeidė sa
vo žmona.

Vainauskiene sunkiai sužeis
ta nugabeno in Santa Casa li
gonine, o Vainauskas likos 
aresztavotas. — V.

Frackville, Pa. —Jonas Sin- 
({eviezius isz Shenadtyio likos 
aresztuotas ezionais už nepa
doru pasielgimu ir girtuoklys- 

1 ta. Ant rytojaus iszsipagiria- 
ves ir užmokėjas bausme, likos 
paleistas.

Nauja Muzikos Mokykla
n

n

atsibuvo nesenei Eu
ropoje. Apie du szimtai metu adgal, neužganadinti Szvedai isz savo tėvynės nutarė apleis
ti savo gimtini kraszta nusiduodami ant kolonijų in Pietine Rosije
kolonistai prasigyveno ir prasiplatino aiit daugiau kaip tukstanezio žmonių. Bet nuo kada 
Rosije pastojo bolszevikiszka, nubodo iSzVodams toji valdžia ir nutarė sugryžti in savo te

tik vedėsi 
visa savo turtą ir iszva

ant apsigyvenimo kur

Balauokite už

JOS. ANCERAVIGE
ANT KONSELMONO 

. Pirmam Worde

Rosije ipastojo bolszevikiszka, nubodb iSzVcdams toji valdžia ir 
vyne o reike žinoti kad ne viena szeimyna nesusijunge su Maskoliszku krauju 
su savo tautos ■žmonvinis. Pasamdė viena ilga truki, sudėjo ant jo

PARSIDUODA PUIKI 
FARMA.

ta
, U'.tM < >

(XID
Z

r* J

MILIJONAS VOLTU 
ELEKTRIKO.

Sztai paveikslas parodo kaip 
iszrodo vienas milijonas elek
triko pajiegu. Iszbandymas to- 

atsibuvo Berlyne,
buri, turėjo profesorius Mat
thias.

jo aparato

GERI PAMOKINIMAI
bjauresnio daigtoNėra 

už liežuvius.
* Nekiiniems žmoniems ant 

tuszczio davinėjusi sveika ro
dą, tiktai skaudus įlašėki mat 
gali juosius proto pamokyt.

* Dievas sutvėrė Jeva idant 
jiji butu <lel Adomo drauge. 
Dievas ir daugiau žmonių su
tvėrė idant gyventu su savim
bet kad gyventu sutikimo, Be
sivaidintu ir vieni kitu neap

kalbinėtu. \ *kalbinėtu,

a

žiavo in Szvodija kur apsisedo ant akiu ir yra užganadniti geriau ne kaip buvo Rosijoj.
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46 akeriu farma Locust Val
ley, Pa., parsiduos pigiai sy
kiu su maszi neri joms, gyvu
liais ir vasarojum. Tvartas ir 
kiti budinkai geram padėjime. 
9 ruimu stuba su visoms viga- 
doins. Ant farmos randasi b 
akeriai girrios, sodas su 250 
medžiu ir 1,000 aviecziu medu
ku .Atsiszaukit sziuo adresu:

A. G. Klingeman, 
Barnesville, Pa.

6¥6
YRA TAI RECEPTAS DEL 

Szalczio Gripo, Flu, Dengue, 
Bilious karszczio ir Materijos 
Greitai veikia. Gausite aptiekose.

T

KRAUJO

GREITAS PACZTAS ISZ VOKIETIJOS.
Isz Berlyno in Wasingtona užėmė mažiau kaip 

dienas del gromatos kuria aplaike 
pacztoriaus Irving (Rover. (Iromata buvo nesztu per eropla- 
na isz Bremeno in Cherbourg, po tam per mares ant laivo 
Bremeno nuo kurio nulėkė oro planas 500 myliu ant mariu po 
tani eroplanu in Washingtona.

septynes 
assist entas generaliszko

Sloginimas
Žmogus lekiant su eroplanu por 
mares yra ne didesniam pavojuje 
negu žmogus su dideliu krauju 
sloginlmo. Jeigu kraujagyslos yra 
užkietėja; juos gali trukti bile 
kada. Laikykite savo krauja; szir- 
di, nervus, plauczius, inkstus ir 
vidurius geram padėjime ir apsi
saugokite nuo pavoiaus.

KREIPKITĖS PAS
Dr. Hodgens Specialistą

Tik Utarninke, Seredoj, Ketverge 
Nuo 9 valandos ryto iki 9 vakare.

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

HENRY HOUCK
Kandidatas ant 

JUDGE of COMMON PLEAS 
Nominacijos 17 Septemberio

Antanas Streleckas 
KANDIDATAS ANT 

KONSELMONO 
PIRMAM VORDE

Praszo juso balso ir parėmimo 
——-——x—— "

Juozas Karaszauskas
KANDIDATAS ANT 

TAKSU KOLEKTORIAUS 
Praszo juso balso ir parėmimo

Wm. D. BECKER
Zobova v ra goru daigiu 

nes greit nu-bet no ant ilgo 
bosta. Tiktai gera knyga nenu-
bosta ir namla atnesza ant viso 
gyvenimo.

* Gražus ir mielas veidas 
motefęs ne tiktai vyrus bet ir 
moterį patrauks ant saves.

* Per daug tegul motoro 
nesi sza i po-nes kas perdaug tai 
szolabk.

Auginant vaikus motina 
privalo no tiktai iszmokyt po
terėli u ant pomiotos 'bot ir kož
na žodi jam iszileti ka tai ženk-

1 '

#»1 "

linu,
<», ii

■ J L>:

Jaigu kas tavo peikia ar
ba girria tai 
klausk “

])irmiause pa
kas tai per vienas?” 

Mat, vienu niekinimas gali tai 
būti garbe, o del nekuriu vela 
pagyras gali tau kenkt.

* Vyrai 
moteres)

tankiausia (o ir 
svetimas moteres 

(vyrus) giria bet niekados aie-
norėtu tuos pasielgimus ant 
savo loan u paežiu (vyru) pa
tirt.

gi gali surukti kožna žmogui 
Isz netycziu tik nutverę,

. . . , I ' i.

Laimo neturi akiu: Kaip-

A. RAMANAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABOR1US

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

. mill & Patterson 
ST. OLAIR, PA.

KANDIDATAS ANT 
KOLEKTORIAUS TAKSU 

Praszo juso balso ir parėmimo

FRANK DEESINGAS 
KANDIDATAS ANT 

SUPERVAIZORIAUS
Praszo juso balso ir parėmimo

STS., Mahanojaus Lietuviai 
Balsuokite už

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusiu* |W. D. BOCZKAUSKA
Republikonu ir Demokratu 

Kandidatas
ANT SCHOOL DIRECTOR 

Ęraiso juso balso ir intakam.
i

Bell Telefonas 1480-R

ant visokio kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraszcziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksstyniu ir 
kitiems poslvftiinft j imams. .,




