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ISZ AMERIKOS
ISZLEKE IN

BRAZILIJE

LINDO PRIE KITOS 
MOTERES, KAIMYNAS 

ISZMUSZE JAM AKI.

GAVO DVYNUKUS
KETURIS KARTUS

1

LEKIOTOJAS ISZLEKE BE 
PERSTOJIMO 4,000 MYLES 

IN RIO DE JANEIRO.

Brunswick, Ga. — Povylas 
Redfern, praeita Ketvergą isz- 
leke su eroplanu Brunswick in 
Rio de Janeiro, sostapyle Bra- 
zrtijos, be jokio sustojimo, to
lumo snvirszum keturis tuks- 
tanezins myliu.

Nepaprastas karsztis apeme 
Amcrikoniszkns iekiotojus szi- 
met nes Edwardas Scldec ren
gėsi 'bile diena iszlekti in Lon
doną. Keturi lekiotojai iszleke 
in London, Ont. isz kur leks 
taipgi in Londoną. Du iszleke 
in Windsor, Ont., isz kur leks 
irgi in Londoną. Dabar yra pa
sirengia du lekiotojai iszlekti 
isz New York o tiesiog in Ryma 
su eroplanu ‘‘Old Glory.” Ki
ti vela mano lėkti in Žiemini 
Poliu.

Old Glorv.

NESITIKEJO KAD TAI 
JOSIOS TĖVAS.

Youngstown, Ohio. — Hele
na Kalisz, turi užsiėmimu tele
fonistes plieno fabrike Youngs
town Sheet ami Tube Co. Ana 
diena aplaiko nuo fonnano ži
no idant puszauktu isz ligonbu- 
tes ambiJįHisa Maut nuvežti in 
ligoiibirti sužeista 1 
visos moterėlės taip ir Helena 
isz a'kyvumo užklausė: 
vanlns tojo žmogelio.” 
nns atsake kad baisiai sužeisto 
žmogaiLs p ra varde yra Juozas 
K;disz. Buvo tai Helenos tėvas. 
Mergina taip tuom persigando 
kad ant vietos apmirė ir szia- 
dien pavojingai serga szirdies 
liga.

Philadelphia. — Jonas Baroz, 
37 metu, 473 N. Marshall irti., 
iszdure aki savo kaimynui Jo-'
nu i Baker, norint s jojo nepil
nojo tiktai paskutinėjo dieno
je kaklu jisai ka'I bejosi su jojo 
paezia, kuri kdlis vakarus ne
sirado namieje ir‘badai su kai
mynu turėjo gerus 'laikus.

Barcz užteinines kaimynu 
kalbanti su jojo paezia, pribė
go prie jojo ir taip smarkiai 
uždavė in aki kad toji iszleke 
kaip slyva.

Stulas nubaiule Barcza ant 
užmokėti nu- 

iszmuszima

IN DEVYNIS METUS LAI
KO; TRYS POROS GYVI, 
8 VAIKAI SZEIMYNOJE; 

VYRIAUSIAS TURI 
-DEVYNIS METUS.

• * .

Lvnn, Mass.— Ludvikas Ba- 
lieki, dirbantis skaros dirbtu-

Isz Visu Szaliu
SMARKUS

DREBE.IIMAS
i -L

200 NAMU (SUGRIUVO, 
ŽMONIŲ PRAŽUVO O 

2,000 BE PASTOGIŲ.

STEBUKLINGA
PERMAINA

M 
ISZ LI ETŲ VOS

W. D. BOCZIOWRII, Prea. I 
F. W. BOCZIOWS1L, Btlter 39 METAS

60

MERGINA BUVO NESZCZIA 
PRIESZ SZLIUBA O PO 
SZLIUBUI BUVO VĖL 

SKAISTI PANELE.

LIETUVIAI BĖGA ISZ 
LATVIJOS.

Szia aliai
&

(gavbori neje) (virtiną

250 doleriu ir 
skriaustam 
akies.

V nz

draugavo 1

Baker iszsiteisimlamas kal
bėjo buk kaimyno paezios ne
pažinojo ir niekad su jaja ne

tiktai ta ja diena 
Barcz’iene snlai’ke ji ant uly
czios klausdama kokis karukas 
eina, in paskirta vieta. Vyras 
pamatęs jaja kalbant su juom 
ir be jokio iszaiszkinimo pra
dėjo jam “punezyt” veidą.
ATVAŽIAVO IN AMERIKA 

NUŽUDINTI SAVO 
TĘVA.

Cleveland, Ohio. — Imigra
cijos virszinin’kai gavo isz 
Youngstown’o paRcijos 25 mo
tu Andriu Kdlanczika, kuris 
tam tvczii. i^zvažiavo isz Cze-I VI . IfcO V (IO1U ▼ VZ

žmogų. Kaip koslovakijos ir Slaptu budu in-

‘‘o kaip 
Forma-

NORĖJO SUBJAURINT 
MERGAITE, LIKOS 

NUŽUDINTAS.
Scranton, Pa. —Victor Clarke 

37 meti’., pasidavė policijai už 
nužudinima brekmono Mikolo 
Burke, 65 metu, kurio lavonu 
ne.senei rado prie g 
Clarke užklupo ant Burke isz- 
met i nedarnas jam nepadoru 
pasielgimą su jojo 9 metu duk
relių prikalbinėdamas jaja ant 
ncmoraliszko pasielgimo. Bur
ke insiuto ir kirto ('lark’ui in 
veidą, po tam Clarke taip su- 
musze sena brekmona kad ta
sai mirė nuo žai'duliu arti ge
ležinkelio.

eležinkelio.

O

ILGA SZLEBE PRIEŽASTE 
MOTERES MIRTIES.

Cham her well, I'M. — Koronc-
• ris pripažino laike slicctvos, 

katl Alicije Catrell, 87 metu 
naszles, mirtis buvo priežaste 
ilgos szldbes kokia senuke ne- 
sziojo.

Josios sūnūs nekarta moti-
• mvi persergėjo idant nesziotu

trumpesnes szldbes, bet senuke 
nenorėjo sutikti ant to sakyda
ma kad jai scnoviszka mada pa 
tinka geriau. Ana 'diena insi- 
painiojo koja in szlUbes k vei
dus, nupuolė nuo trepu ir nusi
laužė sau sprandu nuo ko ir 
mirt1. j ■

DINAMITAS NUTRAUKĖ 
JAM GALVA.

4*
Mauch Chunk, Pa. — Juozas** ^laucu Chunk, Pa.— .Juozas 

Bullflt, 33 metu, likos užmusz- 
tas per dinamitą kuris cksplo- 
davojopo gonkelems ant kuriu 
girtojo. Drūtis eksplozijos nu
traukė jam galva o narna su
ardė. Badai jojo prioszai pade-

*jo dinamitą po gonkolems.

, •1 - >
KIEK LIETUVA ISZVEŽA 

IN UŽSIENI KIAULIŲ?
1925 mete isz Lietuvos eks- 

už 
mete

•sivogeRi Amerika tiksle nužu- 
dinti savo tęva, kuris 20 metu 
atlgal apleido savo paezia ir 
vaikus ir visai aipie juos už- 
mirszo ir nesi ausdavo jokios 
paszialpos.

Sūnelis sutikės tęva Youngs- 
town’e ant ulyczios, szove in ji, 
bet kulka sužeidė tėvui kakla 
nepavojingai. Pirticije,
vas nenori jojo nubausti, bet 
atidavė iii rankas imigracijos 
virszininku, kurie Andriu isz- 
veže in New Yorka ir sugražins 
adgal in (‘zekoslovakije kailio 
negeistina ateivi.

VAIKAS PRIRISZTAS PRIE 
STULPO IR GULĖDAVO 

SU SZUNIM.
Pa. — Pririsz-

ne te-

prieglauda

Greensburg, 
tas prie stulpo ant kieriio idant 
pepa'begtu, keturi u metu Cha- 
lukas Garlaii'd turėjo vienatine 

drauge su szuniu
būdoje ant nakties ir valgė isz 
vieno Irtiudo su savo draugu 
per dvi sanvaites, pakdl jojo 
nesurado Drairguves Vaiku in- 

a reszt avėdamasspėk t orius,
Jokūbą Steinman ir jojo paezia 
už ncmielaszirdinga pasielgi
mu su sieratuku. w.‘

Vaiko motina Teofile tiovcll, 
kurios vyras pidiego szeszi me
nesiai a'dgal, Ibuvo priversta 
jeszkoti prieglaudos pas savo 
pus-seseria Steinman’iene, ku
ri sutiko jaja priimti, bet Vai
kui prieglaudos ne norėjo duo
ti.
MOTINA SAPNAVO KAD 

DUKTĖ I8ZTEKEJO.
Norristown, Pa. —■ Labai rū

pinosi Concctta Celiia kad jo
sios dukrele nesugrįžo isz dar
bo ta vitkara nes naktį prioez 
ta diena turėjo sapnu kuriame 
mate savo dukrele Ona stovin- 
czia prie altoriaus imant szliu- 
ba.

Taji vakara sugryžo Ona na
mon, pranokdama motinai kad 
ji ji ta diena su Jonu O’Donnell 
isz Conshohocken iszvažiavo in 
Elkton, Mtl., kur likos suriszti

veje 
buk jisai yra svieto czampionu 
tėvu dvynuku. Jojo motore Ag
nieszka in paskutinius devynis 
metus'pagimdė keturis kartus 
dvynukus isz kuriu trys poros 
yra gyvi ir sveiki.

Balidkiene, Liepos 12-ta, pa
gimdė dvynukus,dukrele ir*su- 
neli, septinta ir asztunta vaika 
szeimynos o •ketvirta pora dvy
nuku. Treczias ir ketvirtas vai
kas mirė po gimimui. Likusieji 
dvynai auga gražiai, bet tėvas 
turi nemažai ergelio idant ne
padaryti klaida su vaiku var
dais,
szns viens iii kita.

Del paskutiniu dvynu levas 
uotu re j ola i kp i s z r i i i(k t i vardus, 
o g:
Dabar tėvo ir motinos didžiau
sia viltis yra, kada tieji dvy
nai galės ant saves užsidirbti

, nes te- 
o vaikus

nes visi yra labai pana-

i'l neturėjo kalendoriaus.

Tokio, Japon'ije. 
žmon i u

3SZCS-M

deszirnts žmonių pražuvo 
smarkiam dr^bejime žemes ko
kis atsibuvo int Formosos Sa
los, mieste limsuigai, arti pri
st ovos Ta i na u.

Telegramai isz Takod prane- 
sza kad 200 jiaimi sugriuvo o 
su virszurn trys

Telegramoj isz Takod prune-

tukstaneziai 
žmonių pasiliko be pastogių. 
Daug gyvuliu taipgi likos nž- 
muszta. 
sužeista.

S:i‘la .. _r.. .. t
ipio Kinu ir lįti'duota Japonijoj 
1895 mete.

Keli szinitai žmonių

Formosa

Varszava. — Ka tai meile 
iszmislys! Pana Rože Sielavc- 
kiute, mylėjosi su patogu juod
bruviu Jokūbu Belmana—abu
du buvo Žvdiszkos veisles. Tė
vai Rožes džiaugėsi isz jaunų
jų ir pritarė vinezevonei ir net 
tėvas Abrahamas prižadėjo 
duoti jaunavedžiams du tnks- 
tanezius doleriu ir supirkti ra
kandus in stuba.

Velnias nemiega. Kas tekis 
suiro pas Sielvckus.
dažinojo su baime,
persiskirt su savo mylemu, nes 
tėvai iszrinko jai geresni dran
ga gyveninio, kuris buvo daug 
senesnis ir turtingesnis už pir
ma mvlema.

Ne pa gelbėjo verksmai ir asz- 
ros Rožes,
iszejo ant niek. Slinko 
les o Rože sėdėdama maste ir 
maste apie savo mylema.

Už kokio tai laiko Rožes mo
tina užtemino nepaprasta per
maina savo dukrelėje, šukele 

o tėvas suriko 
Tai tu neszczia?

tasai gancf?”

lie

Rožių ko 
kad turi

persi sky re

Isz Latvijos ežia 
ryžo in Sziaulius 9 darbinin

kai, kuriuos agentai nusamdo 
Kaune lauko darbams dirbti, 
l’abnve keletą dičnu, turėjo 
bėgti, nes,darbo sąlygos nepa
prastai sunkios, o atlyginimas 
— mažas. Lietuvos konsului 
tarpininlkaujant, jie buvo gra
žinti iki Sziauliu samdytoju Įv
ažomis. Dabar vaikszto Sziau- 
liuose isz vienos instaigos in 
kita, praszydami kaip nors nu
gabenti in Kauna, kur j u szei- 

Tik niekas 
o savo leszu

mylios gyvena.
jiems nepadeda 
visai neturi.

portavome 48,044 kiaulių 
13,740,900 litu, o 1926 
72,016 kiaulių už 20,406,700 li
tu. Kiaulienos iszvežimas jn 
Anglija plėtėsi gana sėkmin
gai. Anglai visai patenkinti 
Lictuviszko bekono kokybe.

t
APSUKRI APGAVIKE.
Kaunas. — Boliene Zose pa

siskundė kriminalinei polici
jai, kad kažkokia moteriszke 
pirko isz jos kiausziniu ir pa
davė jai neva 50 litu. Boliene, 
nepažindama gerai pinigu, m<>- 
teriszkei patikėjo ir indave 
iai 25 litus, bet kadangi grą
žos reikėjo duoti daugiau, tai 
Boliene palikusi niipažystama- 
ja pirkėja turgavieteje, nuėjo 
vaistinei! iszkeisti, kur pasiro
dė, kad jos turimieji pinigai 
visai ne 50 litu, o tik 1 dolerio 
banknotas. Tuo budu Boliene 
buvo apgauta 20 litu 40 centu 
sumai. Kriminalines policijo- 
pastangomis iszaiszkinta, kad 
tai darbelis žinomo vagies 
Adomavicziaus
O. Paidauskienes gyvenanezios 
Aleksote. Pas ja padarius kra
ta, surasta Bolienes nosine su 
25 litais. .

Kita diena Kriminalinen po- 
licijon atėjo Kriksnuniene Ma
re, gyvenanti Pakuonio kaime 
ir valscziuj, Kauno apskrityj, 
kuri pasiskundė, kad apie dvi 
savaites atgal senoje turgavit - 
teje nežinoma moteriszke pirko 
isz jos sūrius už 10 litus ir da
vė .
Griksiuniene davė jai

MUSZTYNES DEL BICZIU.
Sziauliai, Gamenu kaime. — 

Liepos 12<liena apie pietus isz- 
anapus Ventos, Rudikiu kaimo 
atėjo Bumkus (sūnūs) pas ūki
ninką J. Danui ir eme sakyti, 
kad jis mates, 
sios ju bites tiesiai in 
niaus avilį. Daunys .........v,, 
kad (a netiesa, kad bites esan- 

ir jo paties. 
Buirikus nuėjo atsivedė seniu- 
jjąKundrotą. Kartu su juo at
ėjo. Bumkiene ir kiti žmones, 
kurie, sake, esą jo darbininkai, 
ir eme reikalauti atiduoti bites. 
Paunys neleidęs avilio drasky
ti, taip ir seniūnas nesutikęs, 
‘bet liejies •eiti policijom Bum- 
kai pradėję grasinti, kad par- 
vešžia policija, paduosiu teis
man. Bet po to ir i szs i skirstė.

Praslinkus ar 2 valandom, 
apie 2-3 valanda po pietų pas 
Daunį atėjusi Bumkiene su sū
numi ir prasze tarnaite, kad 
pakviestu in ora Danui. Tar
naite pasakė, kad patys tegul 

Tuo tarpu

B- ■ ‘

400 NAMU ASUDEGE.
London. Žinios isz Kon- 

stantimrpoliaus pranesza, buk 
keturi szimįai namu sudegė 
S k n t a roję o 
žmonių pasil ko be pastogių.

Skutam yra prieiriicstis Kon- 
stantinopolii||.iįj ant kalno prie 
Bosporo isz kur duodasi ma
tyt puikus reginis visos aplin
kines* Jame gyvena in 80,000 
gyventoju. . . . .

4 LAIVAI SUSIDŪRĖ, 129 
JAPONAI PRAŽUVO.

. — Kada Ja* 
ponu flota'plauke nuo naktiniu 
manevru in Maizui-u,.. keturi 
laivai be ži'buriii susidūrė vie
ni su kitais. Nelaimėje žuvo 
129 laivoriai. Laivas Jiutsn su
sidūrė su laivu Wara'bi, kuris 
Inojaus ir nuskendo su 120 ‘lai- 
voriais, Laivas Naha susidūrė 
su Asbi ant kurio 28 laivoriai 
likos užmuszti, bet'laivas nenu
skendo.

UGNINIS KAMUOLIS 
ANT DANGAUS.

Zahopanas, Len'kije. — Lai
ko paskutinio lietingo szturmo 
czionais, kamudlinis perkūnas 
loke isz vietos in vieta ant dan
gaus, kuris padare 
b'ledes po visa a;jrt'inkinia. Da 
tokio kamuolinio perkūno se
niausi žmones nebuvo mate.
NUTRUCINO SAVO POSŪNI

Potrkovas, Lodžius. — Keli 
motai adgal, 
gaslpadorius 
damas visa turtą rankosia sa
vo paezios ir 
naus. Viklinskicne i u kelis me
nesius po vyro mireziai iszte- 
kejo antru kartu u'ž kokio tai 
Karoliaus Gvizdinsko, Patėvis 
geide paimti visa turtą in savo 
rankas ir tankiai prikalbinė
davo posūni, idant apraszytu 
savo dali motinai, o kad posū
nis nenorėjo tai padaryti, pa
tėvis nutarė nekeneziamo vai
ko atsikratyt, išpildamas jam 
in sriuba truciznos, nuo ko mi
re in trumpa laika. Nedora pa
tėvi uždare kalėjimo.
PAVADINO VYRA ASILU, 

LIKOS NUŽUDINTA. v
Smirna, Turkije. — Salih 

Baba, 70 melu, apvaikszczioda- 
mas savo penkesdeszimts metu 
sukaktuves vinezevones su Ai- 
cha Hunam, užbaigė laja diena 
su pasmaugimu savo paeziu- 
les. Ant policijos senukas aisz
kino: ‘‘Mano motore per pen- 
kesdeszimts metu musu gyve
nimo, nepasako man pikto žo
delio. Nežinau kas jai pasidaro

ir meldimai josios 
sanvai -

liamu
n du tukstaneziai

ir būti pagia'lba namie 
vas mažai uždirba 
reikia užlaikyti, nes vyriausias 
turi vos tik devynis metus.
NEPAPRASTAS 

VERSZIUKAS.
tVėiitlicifly, fa. — WiHinmns Jiųftnri.it.

1

dideli gy vai t, 
kaip žvėris: “T 
Kas yra tėvu, 
Rože sarmatlingai nuleido aku
tes atsakydama, “tai Jokūbas 
mano pirmutinis mylomas.”

Ponas Abrahomąs iszbego

czięs jau senos

t

kai j) atspietu- 
Dau- 

a t sake
darbelis žinomo

sugyvent o jos

Hoffman ant fannos RockpoTt 
turi nepaprasta vcrsziuka, 
ris atsižymėjo po visa ap'linki- 
nia savo gimimu. Versziukas 
turi dvi geras ir sveikas galvas 
Ir tris uodegas.
EROPLANU EKSPRESAI 

PRADĖS 1 DIENA 
SEPTEMBERIO.

-r— Nuo 1-mos Sep- 
American

ku

t
su Rože

Chicago.
tem'berio American Express 
kompanije pradės varyti eks
presinius eroplanus nuo Atlan- 
tiko lyg Paoifiko mariu — 
skersai per visas Suv. Valsti
jas.. Ekspresiniai pakuliai bus 
priimami tiktai po 200 svaru 
po 50 centu už czverli svaro.

Kontraktas likos lazduotas 
dd National Air Transporta
tion Co., kuri varys eroplanus 
tarp New York, Chicago ir isz 
Chicagos in Dallas ir San 
FranciUka. Eroplanai lėks pro 
Mahanoju taip pat kaip pacz- 
tiniai.

< < meka-

nemažai

kaip pasiutęs ant ulyczios, so
do in automobiliu ir nuvažiavo 
pas Jokūbą. Vos perėjo slenks
ti suriko: “O tu ganef, kazer- 
kojo! Gausi du tukstanezius 
ti k tai apsi paczi nok 
kuogreieziausia! ”

Jokūbas nesutiko ant dvieju 
tukstaneziu, pareikalavo ketu
ri^, bet ant galo sutiko ant tri
jų ir pirkimo naminiui rakan
du. d

" Atėjo diena szliubo
bei kiniem”, prie rabino, o po 
surisziinui ir prisiegai Rožiu
ke dingo visiems isz akiu ir po 
trumpam laikui sugryžo, plo
ninto ir smagi kaip voveriute 
szypsodamasi in visus.

“Aj vai! kas tai buvo su ta
vim? — sukliko tėvas Abraho- 
mas.

“Teveli, tai buvo tiktai 
kimszimas”,
gaut ir apsivesti su mano my
lemu Jokūbėliu.

Tėvas kone pasiuto isz pik
tumo, bet ant galo apsimalszi- 
no.

NUBAUSTI UŽ SZOKIMA 
FOKSTROTO.

Leningradas

“isz- 
idant tave prl-

eina ir kviecziasi.

jai 10 doleriu banknotą.
90 litu 

grąžos, bet apgavike tuo tarpu 
nepastebimai pakeitė duotuo
sius 10 doleriu ir 1 dolerio 
banknotu ir tuo budu apgavike 
gavo 5 sūrius, 90 litu ir 10 do
leriu, palikdama tik savo 1 do-

Daunys su savo broliu kitame ('erį Kriminaline policija isz-

Paskutines Žinutes.
1 Mdndžiurije. — Kruvinas 

muszis kilo tarp Kiniszku an- 
glekasiu ir Japoniszku virszi-
ninkti prie Penkifu kasyklų. 14 
Kinu ir 30 Japonu užmuszta. 
Priežastis kad virszininkai no 
nėrejo pakelt mokėsi ies.

1[ Norwalk, Ohio.
I > r i e ža s t i es e k s p 1 oz i jos
no ant fanuos Hicks, penki są
nariai szeimynos likos užmusz- 
tais o du apdeginti.

1[ Jeruzalomas 
pasirodė pirmutine tekši keb 

kuris buvo

— Isz 
gazol i-

Ožio na i s

(automobilius,) 
priežastie daug akyvumo del 
žmonių.

11 New York. — Banditai 
nužudė Judson Pratt, nuo ku
rio atomo $5,000 kuriuos vėže 
užmokėti darbininkams. Žu- 
dinsta papilde dienos laike.

H Washington, D. C. — 
Meksi'konai atėmė nuo Ameri
konu kasyklas Amparo Co. arti 
Guadalajara. Svetimszalei pa-

Žu-

maflgu moterystei* MbtMoH ‘litjgd W 8 'AttiėrFfcdHhs padmojin 
sapnas dszsi pildo. w . nelaįsvią. "<ji Je J j_ •

1

mirė turtingas 
Viklinsk'i, palik-

vienatinio su-

ta valcara, kad mano išzvadino 
asilu ir sunum asilo. To man

■ buvoi.už daiVg ir jaja ūži tįaiipan
smaugiau.” . .. ,, (smaugiau. ’ ’.

R

Rosije. — So-
via tu sndas nubaudė artistu 
draugavę ant 500 doleriu už 
tai, kad pavėlino savo drau
gams szokti fokstrotą publiez- 
noje vietoje. Valdže nuo senei 
uždraudė Rosi joj szokti ta ji 
szoki, nes sako kad tai papik
tina jaunuomene!
PADOTKAI ANT

NUKIRPTU PLAUKU.
Berlinas. — Isz priežasties 

iprasiplatinimo kirptu 'plauku, 
valdžia užklojo ant kožno “ba- 
bo” padotka. Miostuosia Neu- 
staklte ir Turingojo jau senei 
uždėjo paklotka ir dabar pana
giai daro kitur. Moterėles ir 
merginos turi mokėti ne tik už 
kožna ‘s n u baby ta .’gal velia ’f 
bet ir už sziikines paneziakas, 
Įialituravotus czeveryHcus ir už 
lazdeles. Vokieti jo sako, kad 
tai yra nereikalingas smagu
mas, o jaiigu moteres geidžia 
juosi’..... . ..
keti padotkus 

k

kambaryj sznekucziavosi. Isz- 
girdes kieme sznekant, pama
nęs, kad atvykusi policija, ir 
iszejes laukan. Ant "kalno(Dau
nio trobesiai stovi ant Ventos 
kranto, arit kalno) stovėjo 6-7 
vyrai, kiti kėlėsi per 
Bumkiene vėl pradėjusi szauk- 
ti, kad bites esanezios jos. Dau
nys atsikirtos, kad tegul gi jie 
atveda policija, kaip žadėjo. 
Staiga Bumkus nutveręs Dau
niui už vienos rankos, Rup- 
szys, jo szvogeris, i_______ _
ome tempti pakalnėn, Bumkie
ne tuo tarpu kirtusi Dauniui in 
tarpkojį. Daunys isz skausmo 
pavirtos, o Bumkus ir kiti eme 
spardyti, daužyti, muszti. Dau
nys apalpo. Tada Bumkus ir jo 
draugai puolė prie bieziu avi
lio, bet, pamate, kad bites se
nos, pilnas avilys koriu, viską 
palike ir iszbegioje. Ta paezia 
diena buvo parvežtas gydyto
jas Januszke vi ežius isz Papi’Jes 
kuris konstatavo sudaužyma. 
Buvo pakviesta ir policija, bet 
neatvažiavo.

Venta. .

padotkus. uivKihJou I .
'ii' Zi? , 1

aiszkino, kad ir szis darbas yra 
tos paezios Paulauskienės.

Treczia diena ir vėl tas pats! 
gyvr- 
Asz-

Pilietis Veiveris Kazys, 
nantis Ižlaužiu dvare,! 
mintos valscziuj, Mariampoirs 
apshkityj, pranesze, kad sziu 
metu pavasari turgavieteje 
kažkokia moteriszke pirko isz 
jo sūrius ir vieton 5 doleriu, 
isz kuriu gavo 41 litą grąžos, 
inbruko jam 1 dolerio bankno-

už antros ir ^a* Tszaiszkinta, kad ežia taip-

DEGTINES AUKA.
Kretinga. — Sziu metu Lie

pos menesio 31 diena, Lietuvos 
Ganko vietinio skyriaus tar
nautojas Szilimas, stipriai pa
sigėręs, parėjės namo persiszo- 
ve. Minimas asmuo jau seniau 
buvo bandės nuodytis, bet pa
siseko ji atgaivinti, bet, matyt, 
gyvenimas ne labai jam tiko, 
tai antra mėginimą nusižudyt 
padare griežeziau:
sz&vini galvon. Velionis paliko 
žmona ir mažus vaikuczius.

paleido

PRIGERĘ TRYS VAIKAI.

gi butą tos paezios Paulauskie
nės.

Nors pati Paulauskiene kal
ta ir neprisipažino, bet visi 
trys nukentėjusieji ja pažino 
esant ta pacza, kuri juos apga
vo, be to, ir sziaip jau jos kal
te pakankamai inrodyta, lodei 
visos trys bylos perduotos tai
kos teisėjui.

SLAPTAS KLUBO POŽEMIS

Karo komendanto parėdymu 
nubaustas senamiesezio 
savininku klubas ir 
i 1

Šzlapikos, Seiriju valscziaus.
P<ffiPhj|w— Birželio.t 12 diena prigėrė 

jareeztu.

namu 
valgykla 

Lietuvaite” už nesila’ikvma 
nustatytu taisyklių. Klube su
sirinkdavo invairus intariami 
asmens. Ypatingai tenai buvo 
insigalejes azartinis kortu lo- 
szimas, susirinkimai ir girtuo
kliavimai per isztisas naktis. 
Be to, policijai pavyko susekti, 
kad po klubo grindimis buvo 
inrengtas požemis in (kuri poli
cijai tikrinant, gali pasislėpti 
apie 20 žmonių. Darant tikri
nimą, nebesuspėjo pasislėpti 5 
asmens.

Klubo pirmininkas 
bauskas ir vedėjas 
nubausti po 500 litu, 
1.5 mehesiu areszto, o Povylai- 
tiene

už nesilaJ

Jokn- 
Jansona.’’ 

arba po

besiirstydąmi trys vaikai.
100 litu:arba 1.0 parų

Ji%25c5%25b3ftnri.it
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ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

r

P v 

v

I

I
8AUI.K

, _ T į U |, * v

Lithuanian Legation, 
2622 16-th Street, N. W., 

Washington, D. C.

Lithuanian Consulate, 
21 Park Row, New York, N. Y.

Lithuanian Consulate, 
608 So. Dearborn St., Chicano, DI.

Kas Girdėt
jai tiki in

dirbti. I >

< i
Pietiniam Amerike gyvento- 

daug valgyt, kuo- 
mažiausia redvtis ir nieko ne- 

Prastas gyventojas
Pietinio Ameriko yra pusbro
liu žmogaus isz (’ipriso, kur 
ožkos turi tokia vertia, kad 
jaigu kas turi viena ir turi rie- 
szutini medi, tai jau daugiau 
nSdirbs per visa savo gyveni
mą.

Aplaikeme No. 34-ta 
rikos Lietuvio, 
Worcesteryj,

“ Ame- 
kuris iszeina 

naujoje

raszo:
priversti sumažinti

kad
part įjos 
tižiausia agitacija priesz 
menkos Lietuvi

pradėjo

* !

laik-

11 
Mass., 

formoje, ketoriu'puslapiu, 12x 
.15, penkių kdlumnu. Priežastis 
tosios permainos yra sekanti, 
kaip tasai laikrasztis 
“Esame
laikraszti isz priežasties 

varyti di- 
“A- 

pramindami 
ji Fasisztiniii laikraszcziu ir
tam panasziai. T'ai;pgi skaity
tojai invnrc iszilavysta in sko
las neim/kedaini prenumeratos. 
Sziomis dienomis laikrasztis li
kos inkorporuotas ir pradėsi
me pardavinėti szeras.

Sziadien Liet uviszki 
raszcziai stovi ant labai netvir
tu pamatu, nes neturi geros pa
ramos, biznis vos slenka o jau
na gentkarte neskaito Lietu- 
viszku laikraszcziu, seni mirsz- 
1a o žmonių mažai pribuna isz 
Lietuvos. Ginlvjome kad 'keli 
iaikraszcziai neiržilgio irgi su
stos nes ne turi isz ko užsilai-

Kasztas szveidas sako, kad 
apie pabaiga svieto niekas ne

užstos , “ne 
’’ tiktai vie

nas Vieszpats Dievas apie tai 
žino. Bet Airisziai gyvenanti 
užrubežyje savo tėvynės, duži
uos apie tai septynis metus pir
miau, pakol pabaiga svieto už
stos.

Ne yra juokas, bet tikras ti
kėjimas dievobaimingo( ?) Ai- 
riszio. Kas netiki, tegul atlie
ka kelione ant kalno Szv. Pat
riko Oroagh, Irlandijoj, o ]»cr- 
sitikrins apie tai savo akimi.

Sukatoje, (> diena Juniaus
szimet, afbuvo laja kelione 
apie szimtas tukstaneziu kelei
viu jeszkanczin lenais atpusko,

žino kada jisai 
aniuolai danguje,

atgaivinti tikėjimu, knd~fTtanrr 
dije, bus vienatiniu t^klypu ant 
svįeto, kuris apsisaugos baisiu
dalyku, koki atsitiks Paskuti- 

, o tai del to,— 
kad jos jau nesiras ant szio

GELEŽINKELIO 
STACIJOJE.

I

ne Diena Sudo
JAPONU APYSAKA.

jo i u re k in ji 
stipriai nutvėrė prasikaltėli 
už smakro ir priverto ji iszkelt. 
galva. — Žiūrėk in ji geroka^

.............r i.ii ,i i j 11 Ąii —■ m
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svieto.
Taij) juos mokino Szv. Patri

kas, apaszla'las Irlamlijos, ku
ris ant miliuto kalno,»pasninka- 
yo iper keturesdeszimts dienu, 
kovodamas su szetonu ir ant

Vakar gautnja telegrama isz 
Fukuoka sužinota, kad teneša 
sugautas žymus nusikaltėlis, 
kuris szios dienos traukiniu 
busiąs pervežtas in Kumamota

galo aphitke nuo Dievo (ris up- nužudymui. Buvo nusiusti poli-

me

si re i szk i mus:
L—4Sala Iria ui liję dings nuo 

virszunes žemes septynis 
tus priesz pabaiga svieto.

Kas laike valandos mir- 
už savo griekus, 

norints tai butu sunkiausi grie- 
kai, apsisaugos peklos.

3.—Netikėliai
vieszpataus ant krikszeziony- 
bes.

Apie.dn paskutinius ivpsi- 
nieko

tai klausvmai kata-likiszki- 
krikszczioniszko tikėjimo, bet

o 
ties gailėsis

niekados ne

re isz kimus 
nes

nekalbame

pirmutinis apsireiszkitnas yra 
akyvu, pirmiausia del to, kad 
tai specialistfkai dnlypsli vien 
tik Airiszius, darytlami isz ju 
tauta iszrinkta per Dieva, o 
antru kad — del tikineziu — 
dingimas Irlandijos po vande
niu bus'ženklu apsaugojenežiu 
apie prisiarl inima 
svieto.

Ar tai teisybe? Ar tai gerai ? 
— Nežino. Kam czia 'tikėt: Ar 
Krislui, kuris pasakė, kad I 
kutinę Diena ateis 
nakezia ”
todėl žmogus privalo Indi ant 
jos pasirengiąs visados, tai 
reisz'kia Imli visados sutikime 
su savo savžine ir Dievu — ar 
tikėti apsireiszkimams Szv.

pa lieka griesz- 
met us

cininkai, idant ji nugabenus in 
kalėjimą.

Priesz keturis metus drąsus 
vagis insibrove in vienus 
mus, nugalėjo ir suriszo jo gy
ventojus ir pasislėpė 
daug brangumynu. I 
jaut vikriam policijos 
mui, jis per dvidesz.imts ketu
rias valandas pavyko suczinpt, 
pirm neg’ jis butu galejes isz 
neszt brangenybes paslėpt. Bet 
kelionėj in kalėjimą jam pavy
ko nutraukt savo retežius; žai
bo greitumu jis nuplesze ka
banti prie policininko szono 
kalaviju, kuriuo 
mirtinai sukapojo 
Nuo to laiko apie

jm

na-

k paeines
Pasideko- 

veiki-

szios sa

pabaigos

*as- 
‘‘ kaip vagis 

staigai ir netikėtai ir

policininku 
ir pabėgo.

ji daugiau 
nieko negirdėta ligi
vaitos.

Kuomet vienas policijos val
dininkas netikėtai atlanko Fu
kuoka kalėjimu, jam viename 
kalėjimo skyriuj mėtosi in akis 
veidas, kuris priesz keturis me
tus neiszlyginamai pasiliko jo 
atminty j.

— Kas do vienas szis žmo
gus? — paklauso jis.

— Vagis — atsake jam. — 
kuris czia 
K u žabe.

Valdininkas priėjo prie kali
nio ir tarė:

— Tamstos vardas ne Ku- 
zabo! — Nomura Teiki, tamsta 
esi kaltinamas 
žmogžudystėje.

Nusikaltėlis 
prisipažino.

Draug su did<‘lo žmonių mi
nia asz nuvvkau in gelžkelio 
stoti, idant but atvvkimo liu- 
dininku.
iszgirst

užraszvtas vardu

galva. — Ziurek in ji gerokiP 
vaikeli, nebijok; nors tai bega
lo kankina," bet tatai tavo pn-lo kankina, bet tatai tavo 
reign, Žiutėk i u ji!

Vienoje isz 
Kcrppc užsisvajoja, 
pa u k szc zi ai pa siwl op i a

I

savo apysakų 
kur 

mirt ?

; ne vardo artis
tes nežinojo. Kitos geros mer
geles, jaunos,
džiusios, labiau tinkamos da
bartiniai skoniui, dabar 
sza ūkdavo aplodismentus

gražini paniro

apsireiszkimams 
Patriko, kuris 
ninkams net septynis 
ant pasitaisymo ir gailėjimosi 
už grickus ?

kad žmones priesz 
svieto gali grieszyt 

kiek nori be jokios baimes ir 
abejones, bile tiktai paskutines 
valandas priesz pabaiga svie
to septintam mete pasiszvenstu 
pakuloje. »

Nava'tnai iszrodo inoralisz- 
kurnas tojo budo.

Ant pamato jiugszcziau mi
nėto apsireiszkimo, Airisziai 
yra tosios nuomones, kati juju 
tauta yra iszrinkta per Dieva, 
ir nėr ko stebėtis, kad Airisziu 
vyskupai, net 'paežiam Ameri- 
ke, turi sau tiesa valdyti Lie
tuvius ir kitas tautas, kurie 
danguje t Ūki u privilegijų 
turi, 
czion Amerike tiki in visokes 
Airisziu j>asakas.

Kas turi toki protą tam ti
kėti, lai tiki in tai. Bet geriau 
Imtu kad Lietuviai ir kitos tau
tos tikėtu tiktai Vieszpacziui 
Dievui o ne in Airisziu apsi- 
reiszkimus apie Paskutine Die
na ir pabaiga svieto.

Matyt, 
pabaiga

ne
bet daugelis Lietuviu

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS 
704 Dideliu Puslapiu.

Druczi&i Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszals 
8ZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 

APIE SZITA KNYGA

150 Paveikslu.

l’er motinos paežius kūdikis 
žiurėjo iszsigandes, phiezini at
viromis akimis; paskiau isz jo 
akiu isztryszko aszaros, bet 
paklusniai ir nentsitraukinr.- 
cziai žiurėjo jo akeles in krnp- 
cziojanti lyg drugio krecziam? 
aresztanto veidą.

Motina, regis, nekvepavo.
Asz maeziau, kaip nusikaltė

lio veidas iszsikreivino, ir stai
ga jis puolė ant keliu, 
rint in savo retežius, 
veidu in žeme ir suszuko balsu, 
kuriamo jautėsi gailestis ir vi
su szirdis sujudo:

— Dovanok man mažutėli, 
dovanok man! Tai, ka asz pa
dariau, asz ne isz piktumo pa
dariau: tatai atsitiko tiktai isz 
baimes, del noro iszsigelbet. 
Asz baisiai, baisiai priesz tave 
nusikaltau, bet dabar asz savo 
nusikalt ima iszpirksiu 
einu ant mirties
numirt — asz noriai mirsztu — 
o vaikeli, buk gailestingas, do
vanok man.

Kūdikis 
verkszleno. 
]e nuo žemos raudojanti 
kalteli, nebilo minia, 
in abi puses, 
leidus. Tr staiga suvis netikėtai 
minia pradėjo raudot. Ir kuo
met simas ir rimt s sargybinis 
praėjo pro mano, asz iszvydau 
tai, ko asz niekuomet nebuvau 
mates, 
nes, ko ir asz, matomai, 

niekuomet
Japonu

nežiu- 
sudave 

b I

asz
— asz noriu

po senovei 
Sargybinis

I v Ii ai 
pake- 
nusi- 

pasidavr
idant juos pra-

ka mate nekuria žino-
dau-

neregesiu
policininko

Kumamoto

visame k amt*.

Asz laukiau reget ir 
rūstybes- -iszraiszku, 

asz net prievartos bijojau. Nu
žudyt asai buvo labai mylimas 
asmuo; matomai, tarp minios 
buvo jo giminiu, o žmonių mi
nia Kumamoto esą ne labai ra- 

Asz net buvau bemanąs 
apsauga

nu. 
rast didele policijos 
bot mano 
klaidingi. į

Kuomet traukinys atėjo, pa
sirodė tiktai judri, gyva scena, 
kuri paprastai pusireiszkia at
ėjus traukiniu; girdėjosi žings
niai ir eisenos daugelio 'keloi- 

hosigru- 
danezu, bosiulancziu laikrasz- 
czius ir kumamotini limonadu: 
Mes už barijero laukėme apie 
penkias minutes.
iszstumtas policininku per du
ris, pasirodo
augalota, laukine figūra. Jo 
galvo buvo nuleista, rankos už 
poeziu drueziai 
Aresztantas ir jo 
pasiliko prie duru

bet visi tylėjo. 
Tuomet policijos valdininkas 
garsiai ir aiszkiai suszuko:

>
spėjimai pasirodė

viii, vienas pro kita

Pagalios,

nusikaltėlis 
laukine figūra.

tesi pirmyn

surisztos. 
saugotojas 
minia me-

su 
szale ma- 

Chai!c c y y

ir
Tas pats klausymas, pagalve- publikos nusiszypsojimus tam
jus, kiekviena 'karta apie tas 
perjekianezias pauksztytes — 
artistes, pasinaudojusias vieno 
vu'karo pnnisokimu, not viso žilosiomis barzdomis, 
sezono ir kurios,'pralėkė su ži-! Unninni inimvatnu 
bejrmu krinlanczios žvaigždes' staiga suszukdavo:
pRiryžiaus'pn'dangej, be žymes 
isznvksta.

Ar 'daug kas 
atsimena maža 
ne-vos susirinksią trysJketuri. 
O tuo tarpu Norina ligi 1870 
metu buvo (lirnos karžyge vie- 
mfrne isz bulvariniu Paryžiaus 
teatru. Jinai skaitėsi žymi ar- 

apie ja tolydžio pranesz- 
garsimlavo smulkus 

žurnalai, ir ne viena žv'inesne 
szvenle antrosios imperijos Sa-> 
lomiose neapsieidavo be Nori
uos. Asz kaip -dabar matau ja 
loszianczia Zanetti

jos pasauli! n i u gražuoliu 
vakarieniaujant rūbuose nuno
kusios 
džiai 
kuna

t i si e, 
davo ir

reginio
apie 

pamoka.

ginu
aszaras 
akyse.

Minia prasiskyrste ir paliki* 
mane su mano mintimis 
.keista szio
Gzia buvo (virtas, liet gailes
tingas teisingumas, kuris pri
vedė kalti narna ji pripažint 
vo nusikaltimą, 
veikslu

ezm

ša
palėli niu pa- 

pastarojo pasekmių. 
Cz’m buvo ir nuidiHliihiUis gid- 
lesties, kuris priesz mirti dar 
troszko dovanojimo. Ir
buvo žmonių minia — gal-but 

valstybėje, 
kuomet jinai intužusi 
toji minutėj viską suprantant:, 
prieinama kiekvienam jausmo 
judesiui, radusi patenkinime 
paniekinime ir nusikaltėlio nu
sižeminime ir vis-gi pripildyta 
ne aklu kersztingumu, o tikta- 
dideliu pasigailėjimu del nuo
dėmės, sutaikanczios mintis 
apie gyvenimo sunkuma Ir 
žmogaus prigimties silpnybe.

Bet sziame epizode pažymė
tina, 
charakteringa, buvo tai

pavojingiausioji
— bet

sutaikanczios 
gyvenimo sunkuma

kaip Rytams labiausia* 
, kad 

kreipimasis in nusikaltėlio są
žine buvo taikomas in szaIi jo 
teviszko jausmo — toji poten
ciale prie kūdikio meile, kuri 
taip giliai iiisikunijusi kiek
vieno Japono sieloj.

istorijojVienoj istorijoj pasakoja
ma apie nekuri pleszika, kuris, 

in namus, 
szypsona 

ran- 
užmirszo

paežiam teatre,
! debuitavo Norina.
pabaiga vakarienes, vyrai pra- 

, perkra- 
■ j tinejant jaunystes atsiminimus 
S. t* nrii <liu'/n lr/4 n •

O mažoji Norina, kas su

kur kadaise
Kartais, in

isz musu dar 
Norina? Vos-

i . .. . •’ja nusidėjo?
Tn szita klausymą tankiau-

ir

“ Kolei v v- 
prieszais žiedą dabartiniu 

, arba

szi-inl ies

ris! inius 
s

mane uz- 
savo pui-

mieste! v •

varpos spa’lvos, sk'lan- 
supaneziuose jos maža 

, ir tai'p pritaikytuose 
prie tono su jos gelsvais garbi
niuotais plaukais.

Tuo laiku jinai buvo d'vide- 
metn. Nepasižyminti

ypatingu gražumu, jinai, tuo 
nema'ž'iaii, buvo žavejanti savo 
rieszuto spalvos akimis, balta 
o'da, rausvomis lupomis ir mei
liai riesta nosyte. Jinai turėjo 
dovana paleist ant greitųjų ne
paprastai užgalinaneziai jumo- 

va rd us ir riebius
tposns ir puikiai dainuodavo 

meiliszkas daiue'lps.
Norina dvigubai 

interesavo: pirma, 
kiomis akimis, o antra tuo kad
mes su ja buvom kilę isz vienos 
ir tos paezios vietos. Jos kilme 
buvo gana tamsi.

Jinai buvo musu
skudurninko duktė. Asztuonio- 
lika metu ja patraukė vienas 
senas žurnalistas, -kuris ja at
vežė iii Paryžių ir ten priruo- 
sze prie scenos. Pirma karta, 
kuomet asz su ja susitikau, asz 
turėjau neatsargumo jai pri
mint, kad mes isz vieno miesto 
esame kilę.

Asz tuomet tiktai ka buvau 
atvykęs isz provincijos ir pasi
žymėdavau tuom sodietiszku 
nezgrabnumu, kuris buvo prie
žastimi to,'kad asz kartais ste
bėtinas nuliedavau kulipkas. 
Kuomet mane perstate Norina- 
asz nusilenkęs, iszreiszkiau 
savo

nusilenkęs,
veide viena isz maloniau

siu nusiszypsojimu ir 
mingu budu isztariau:

pa-
T >

fiu kuklumą. 
asz prikalbėjau 
savo szeimyna krūva 
indomiu istorijų, ii- asz bijo
jau, kad draugai, sužinojo, kad

i asz skudurininko duktė, 
t" z: t:

Nežiūrint in tai, 
mylėjau savo teviszke, ir man 
priduodavo daug smagumo, 
kuomet ka-nors gaudavau isz 
savo kraszto pareget. Tamstos 
akyse ir kalbėjo buvo kaž kas 
musiszka, ir kuomet jus būda
vot su manim, man rodosi, kad 
asz volei matau musu vynuo
gynus, kvėpuoju gimtiniu

apie save 1 r 
visokiu

. pra 
desia isz manes tycziotios.

asz vis-gi

šiai pa kratydavo galvomis 
pereidavo in labiau i adoma u- miszkn oru...

kvepnoju

Viena karta, 
buvo 
art is-

apleido
jinai susirgo džiova ir

jauti siužetą, 
kuomet szis klausymis 
iszkelt as dalyvaujant 
tams, vienas ju atsake:

— Norina? Jinai 
scena,
kaž-kur gydosi pietuose.

Berijo metai ai’ du, ir sztai 
viena karta isz ryto, netrukus 
po tam, kaip asz sugalvojau at
gaivint, priesz visuomene laik- 
raszezio straipsnyje mano kai- 
mynkos varda, asz gaunu isz 
paszto dėžutė, pilna mimozų ir 
fiolku, su tokiu kukliu ant kor- v
teles jiaraszu: “—Zenklan dė
kingumo ir draugystes nuo 
Mažos Noriuos.“

Menesiui prrislinkiis nuo I 
atsilikimo ant mano dalies is: 
puoli' trijų dienu poilsis 
ma anais metais buvo žiaur*

o

zi e-
finjllS iiiv tc«in <<*«<»»■ t

ir asz nutariau dėlto tuo atsiti
kimu pasinaudot, idant pietų 
saidoje nasikaitinus. Asz nuvy
kau in Mentona: czion asz pri
siminiau, kad Noriuos siunti
nys buvo isz lo miesto atoiep, 
ir asz nutariau ja surast. Su
radimas buvo no taip lengvas, 
kaip asz buvau bemanąs: «• 
te czion mažai kas težinojo. rl 
nepaisant, asz visgi ilgai j<‘sz- 
koja u ir

irtis-
To

Ak, gimtiniai miszkai! Ko 
asz neduoezinu, idant sugryžt 
in tuos laikus, kuomet asz to
nai skindavau invairiu-invai- 
riausiu gėlėliu.

Jeigu jus busite V 
vaikszcziokit<‘ tenai
miszko... Na, dovanokite, sudie,

Dėkoju už

, prasi-
už mane

daugiau negaliu...
at lankymą, bet daugiau neatei
kite... Asz nenoriu, idant maty
tu isz arti, kaip asz mirsztu... 
Tai labai szlvksztu.... Siidio!

Apkabinęs ja, asz persisky
riau su ja,

L save jos norui pasiduot, 
jinai ant rytojaus numirė.

Taip pabaigė savo gyvenimo 
dienas mažoji Norina, tacziav, 
pilname užmirszime po to, kaip 
per du metu linksmindavo ir 
žavėdavo visa bulvarini Pary
žių.

Priesz

bet negalėjau pri-
I verst

isz
in ka-

jos kapa papuosziau

iszvaži įlosiant
Mentono, asz nuvykau
pinos ir
gėlėmis. Beeinant per kiparisu
alėja, nuo kurios atsidarydavo 

molynas Vidurži*-
asz

reginys in
mio jūres, asz galvojau apie 
musu garbe, kurios mes visi 
taip jeszkome ir kuri galu- 
le taip mažai reiszkia
greit begancziamo gyvenime, 
kur vakarykszezia diena perei 
na in nakties reginio sriti, kur

ga- 
szianip

pra-

kaip asz pastebe-

galu-gale suradau 
vieszbuti, kur jinai buvo pasi
slėpusi ir parasziau jai, 
szant leidimo ja atlankvt. Ji- mes esame insitikrino viename, 
nai priėmė mano sekanezia die- į kad poryt mes busime užmirsz- 
na, ir nors,
jau, jinai buvo vartojusi kuriu 
kokėtlfiiu pViėmoiiLir savo pa'- 
vrszutinej iszvaizdoi ir rublio-1 
se, asz ne greit galėjau atsipei
kėt nuo nusistebėjimo regint 
ardanezias ligos pasekmes. Ko
kis skirtumas tarp 
priesz mane lovoje 
ežios ligones 
kios artistes.
jusi, indubusiomis akimis 
minute kankinama 
janezu baisiai 
mu, artiste, regis, pati už save 
gėdijosi.

— Jus atrandat,
persimainiau, a? — prasznabž- 
dejo jinai, isztiesusi man sulie
sėjusia ranka.

gulinezios 
mirszt an- 

ir kadaisia pui- 
Baisiai suliese- 

, k as
nosiliau- 

sunkiu koseji-

kad asz

Paip, asz pali-Taip, asz pali
kau tikra baidykle, ir bijau in 
veidrodi pasižiūrėt. Nujka pa-

ii.
FARMA ANT PARDAVIMO.

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

Wm. Kunsavage, 
Locust Valley, 

Barnesville, Pa.

6 6 6
yra tai receptas del

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszczio.

Užmusza mikrobus. — Aptiekoso

arti Mahanojaus

M'

daryti!! vis-gi malonu 
pa

kas pasidarė su 
Asz jog visuo-

JOS. P. MILAUSKAS
Lietuviazkaa Skvajeri,

Apdraudžia nuo ugnies namus, 
automobilius ir kitokius daigius 
goriausiose kompanijose. Atlieka 
visokius legaliszkus reikalus.

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

labai
isz jusu puses buvo ateit 
žiūrėt in tai, 
maža Norina.
met tamsta mylėjau, dėlto, kad
jus visuomet būdavote su ma
nim geri, nepaisant to blogo 
prieimo, kuri asz jums paro
džiau ])rie musu pirmojo Pary
žiuje susitikimo.

Asz žiurėjau in ja, su nusi
stebėjimu, tai buvo pirma kar
ta, kad asz iszgirdau nuo jos 
priminima apie mano tolaikini 
nezgrebnuma.

— Jus gal manote, pradėjo 
jnai per prievarta ligotai nusi- 
szypsojusi, kad asz pamirszau 
musu pirmąjį «n<i< •>
Ne, prieszingai, 
mot vėliau brangindavau už ju-

kad užnakezia insiveržes 
tai]) buvo sužavėtas 
kūdikio betiesianezio in ji 
kas, 
apie savo pikta užmanymą ir, 
besigėrėdamas kūdikiu, pralei
do laika invvkdinimui savo 
piktojo sumanymo.

Szioje istorijoj nieko nėra ne 
tikėtina. Policijos praneszi- 
muose kasmet nurodoma apie 
tokius atsitikimus gailestingu
mo ir pasigailėjimo vaiku isz 
puses didžiausiu nusikaltėliu.

Priesz kelis menesius vietoi- 
Iaikraszcziai pranesze apie 
baisųjį atsitikima nežmoniszko 
visos szeimos iszžudymo. Sep
tyni miegantieji žmones buvo 
tiesiog in szmotelius sukapoti. 
Bet policija rado kraujo baloje 
nepaliesta verkianti kūdiki, Ir 
buvo aiszku, kad žmogžudys 
esą turejes pridėt nepaprasto 
rūpestingumo, idant neužken
kus kūdikiui.

kad v i si sz kai

invvkdinimuiv

iszkil- 
“Mes 

su jums, panele, abu esame isz 
vieno ir to paties miesto asz 
turėjau smagumo tamsta
žint dar esant jums kūdikiu. 
Jinai pažiurėjo iii mane panie- 
kinaneziai nustebusi! žvilgsniu 
ir pasisuko in mane paežiais, 
neko neatsakiusi. Jau po tam, 
kiek pagalvojęs, asz supratau 
savo kvailybe. Taip
kiek laiko, vėl su ja pasimatęs, 
asz nudaviau, buk visiszkai no 
žinau ne jos ‘kilmes 
krosios pavardes.

Jinai irgi isz savo puses, lig 
kad nepažino ta inkiru poną; ■ 
kuris kadaise jiažadino jojo n'c 
malonu atsiminima; mes pali
kome geriausiais draugais. Asz 
dažnai ja matydavau teatre ir 
artistu susirinkimuose, ir noi> 
tarp musu užsimezgė ankszta 
draugyste — mes ne karta ne 
gryžome in praeiti. Asz nie
kuomet negalėjau pajaust joje 
ne vieno isz tu netyczia paleis
tu žvilgsniu, kurie iszduoda sa
vimi tylu santarininka paslap
ties, kuria mes abu valdomo. 
Po karo jinai instojo in viena 
isz tu keliaujaneziu artistu bū
reli, kurie stato provincijoj ir 
nžsienyj labiau žinomus veika
lus. Jinai loszdavo ant vande
nio, kelis metus Egipto pralei
do ir jau .daugiau Paryžiaus 
scenoje nesirodė. Laikui bė
gant apie Norina pradėta už-t 
mirszt. Tie, kurio buvo ja suža
vėti, apie ja užmirszo, o naujo

J ne jos ti-

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITYUerbemualu Teminta.!

Sulaukiau nuo Judu aluncziamo* 
mano vardu knyga "Tūkstantis 
Naktų Ir Viena” ui kuria tariu 
szirdinga aeziu Ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip "Tūkstantis 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra ilngeldu skaityti visokias 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szvental Ir sma
giai praeina. Ass visiems linkficzlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
"Tūkstantis Naktų ir Viena" nes ja 
skaitydamas tmogus apie viską tada 
pamirsztl Ir visokį rūpesniai nors 
aut valandėlės atsitraukia.

Su pagarba. . 
18 d. Gegužio J921n». 
Dv. Palazduonys. 
Czekiazkes vai. 
Kauno apsk. 
LITHUANIA. 
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Yra tai ketvirtas iszdavimaa tos puikios knygos, tas

Tilksta ntisNakia vardu knyga

A

Pnsamdo

ŽOKAS.

Sulig

Czia
su kūdikiu ir

pranesze

susitikima 
asz jus visuo-

Laidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, krikss- 
tiniu vcscliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

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

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

— Sugilta — sau! Sugiha
ra O-kibi! Ar ji czia?

Smulki maža moteriszke 
kūdikiu ant poeziu, 
nes stovinti atsake:
ir padare kelis žingsnius in 
preki. Tatai buvo nužudytojo 
naszle, o kūdikis ant jos pecziu 
— jo sunūs. ,

policijos valdininko
ženklo minia pasidavė atgal ir 
paliko aplink aresztuotaji ir jo 
saugotoja liuosa vieta, 
stovėjo naszle 
žiurėjo in žmogžudžio veidu.
Vieszpatavo kapu tyla. Valdi
ninkas atsikreipė in kūdiki su 
prakalba — būtent in kūdiki, o 
ne in moteri — jis kalbėjo ty
kiai, bet taip aiszkiai, kad asz 
galėjau kiekviena sakini su
prast: .

— Vaikeli, tai žmogus ku
ris tavo tęva nužudo. Tu tuo
met dar nebuvai girnos; tu dar 
gulėjai motinos yszcziuj. , J • _ • 1 • -I
tatai szio žmogaus darbas.

alejau kiekviena sakinim

■

f

M t

LifH 1

1
■

LI

I
parodo kad žmonėms labai patinka. Taipgi galima
ja nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerike $2.00
Preka knjrgM in Lietuva ra nusiuntimu tiktai *240.
K. D. B00ZKAU8KAB. OO. M AMANO? OITY, PA.

14 ■ H 4 JUtlW

gulėjai motinos yszcziuj. Tu 
nustojai teviszkos meilės, ir

KANTICZKOS arba giesmių knyga.ves.

paprastais kietais apdarais. Preke f 1, 
W. D. BOCZKAUSKAS-CO.

MAHANOY CITY, PA.

Dėkite savo
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Juoda Vėliava 1 ~
Iszvorte Leonas Vitkauskas.

ponas 
jie stengiasi nu

li’,

— Matai tamsta, 
iVartonai, 
plaukti in negilu vandeni, 
reiszkia, mes juos uždarysime 
atsiautoje. Tiesa, tai — mažas 
brigas, bet asz skaieziau juru 
pleszikus daug drąsesniais ir 
gudresniais. Jie butu pasielgė 
protingiau, jeigu butu pabandė 
praszliaužti pro musu szali 
iszeiti in atvira jura.

— O tai, tur but, isz prie
žasties maiszto, pone.

— Kokio maiszto?
— O, pone! Asz girdėjau 

apie tai Maniloje.
— Biaurus tai dalykas, po

ne. Komanda užmusze kapito
ną ir du karininkus. Maisztu 
vadovavo tas pats Hudsonas. 
Jie ji vadina Gauruotu lludso- 

Paeina jis isz London, ir
tokio žiauraus niekszo, kaip 
Hudsonas,pasaulis nebuvo ma
tes.

.•. I
pij II I

jog dvieju
ponftS Vnrtomii ?"

— Asz manau, 
dideliu bus gana.

• Imk tamsta keturi,rs, 
bet padaryk dalyką kaip pri
dera. Piauk tamsta juos visus 

• iki paskutinio, o asz tuo laiku 
I n ."X r « ... 1. ». . . «. 1» r. 1 .~x ..... .. ..

patran-

h

nu.

— Na, tai žinok tamsta, 
ponas Vartonai, kad tas llud- 
sonas dabar greitai eis ant kar
tuvių. Matyt, brige daug žmo
nių. Man norėtųsi isz koman
dos iszgelbeti dvejota deszim- 
cziu žmonių, bet, tegul, never
ta. Tie bjaurybes gabus isztvir- 
kinti pati geriausia jurininką. 
Geriau juos visus pasiusti in 
jura.
Abu karininkai stovėjo ir žiu

rėjo in brigą per žiūromis. 
Staiga leitenantas nusiszypso- 
jo, o kapitonas paraudo, mato
mai, supykęs.

— Tamsta matai, pono ta 
žmogų, kuris stovi ant denio ii 
rodo mums uosi ?
Gauruotasis Hudsonas. 
sziszkas, akiplesziszkas szun- 
snukis! Sztai asz jam parody
siu, kaip su manim juokauti! 
Ponas Smitai, ar negalima pa 

brigą asztuoniolikos
svaru patranka F -----

— Reikia nuplaukti dar 
viena kabeltova, pone, tuomet 
ta bus galima padaryti.

Tuo laiku, kol Smitas atsa
kinėjo, nuo brigo bilstelėjo 
szuvis. Szuvis tas turėjo reik- 

tiktai demonstracijos,
nes mažos brigos patrankos ne 
galėjo pasiekti iki fregato. O 
po to mažasis laivas stojo pc 
burėmis ir ome skubriai spū
dinti vingiuotu perkasu atsiau- 
tos gi 1 union.

— Vanduo skubiai mažėja, 
pone, — tarė antrasis leitenan
tas.

apdirbsiu brigą kaip prideru 
asztuoniolikos svaru 
komis.

Pasigirdo sziuotu, sziukžde- 
jimas, girgždėjimas t l auktu
vių, ir keturios valtys pliauk- 
sztelojo in vandeni.

Valtyse knibždėto knibždėjo 
komanda — neapsiave jūriniu 
kai, sveiki laivu kareiviai, be
sijuokiantieji juru karininkai 
Ju priešakyje matėsi 
nioji karininkai, savo griežtu
mo pilnais veidais priminusie
ji mokyklų mokytojus. Kapi
tonas, atsirėmęs in -parapetu 
alkūnėmis, žiurėjo in brigą. Jo 
komanda rengėsi apsigynimui. 
Tu deni tempe anuotas, nuimi
nėjo bures, musze naujas sky
les anuotoms, 

pleszikai 
pasiprieszinimui. 

Komandavo juos pluszejes po 
deni milžinas raudonu gaubtu 
Jo veidas visas apaugo plau
kais, matėsi tiktai vienos akys. 
Kapitonas šoke ji, 
szypsodamasi, o paskui, 
ga, pasisuko atgal ir vėl pažiu
rėjo in žiūroną. Apie minute 
jis žiurėjo in toluma, o paskui 
staiga suszuko savo plonu, 
augsztu balsu:

— Valtis atgal! Ponas Smi 
tonai, rengk tamsta laivo vai
rinio galo patrankas! Suimk 
rykus! Rengki8 kovon!

Isz už perkaso tvankos tie- 
Lodos” ėjo laivas — 
Fono žaliu paimlu,

bant, juru 
narsi n gani

Tai ir yra 
Niek-

siekti

szme

— Bet, juk, ežia sulig že
mėlapio turi būti szeszi sieks 
niai gilumo?

— Tiktai keturi
,Na>

praeisime.
Aha, taip ir vra! Ponas Var- 

tonai,

gerai;

&

y

su Ii <r 
r>

pone.
kaip nors

kreipk tamsta patran
kas, dabar brigas musu val
džioje.

Juros dabar jau nebesimato, 
nes fregatas i nėjo in 
primenanti upeli, perkasa, 
danti in atsiauta. 
dabar matosi, 
netoliau kaip už mylios, 
ežioj atsiautos kertėj stovėjo, 
prisiartinos kiek galima prie 
kranto, brigas. Jis stovėjo, at
sisukęs szonu in priesza, o jo 
bizan-pratiese plevėsavo juo
dos medžiagos szmotas.

Pertrukes leitenantas, spejes 
nueiti tuo laiku pas save in ka
jute, gryžo Vėl in deni. Jis bu
vo apsiginklavęs. Kairiame jo 
szone maskatavo stulgis, o prie 
juosmens kyszojo du pisztalie- 
tai. Leitenantas smalsiai pa
žiurėjo in plevėsuojanti juodos 
medžiagos szmota ir tarė:

— Koks inžulnmas, pone. 
Jie iszkabino juru pleszikn 
gaire. '

Kapitonas buvo insiutimo 
pagautas.

— Tegul jie pakabins nors 
gavo kelnes, — suriko jis, — 

vištide apsidirbsiu su jais! 
(Kiek tamstai bus reikalinga

musu

siaura, 
vc- 

Atsiauta gi 
ir krantas buvo 

Pa

t

vvres

apskritai kai
re n ges j

rukszcziai 
štai-

■■BAULH”
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ARKLYS PILDO SAVO DINSTA.
Steitinis pa'lici,jautas R. E. Seheibe isz Seattle,, V ash., tu

4I

- X u

Szis-taš’ isz Laikrasčziu 
Istorijos.

ns 1

r

ri ark Ii Biddy,”
h jura kad pildo prideraneziai 
ipatruiles skrynele, o kada operatorius 

sužvengia kad viskas

kinus raportuoju kas valanda in palicijos
savo

lai <i r k 1 v s

■dinsta.
užklausia 

gerai.

Schcibe
4 i

atidaro
kas ton?”

kad— Prancūzai pamanys, 
mes pasiduodame. Paimk tam
sta gaire nuo I

ir
szovmvs ir •/

ant kurios buvo
Dūmai

krito

komanduot oj< 
valties ir iszkelk ja ant bizan 
— pratieso.

— Klausau, pone.
Kaip tik tarpe kapitono 

leitenanto 
suardė dože,
pr įtaisytas k o m paša s. 
keliems akimirksniams 
sklaidė, ir kapitonas galėjo in- 
sitikinti, kad sunkios Prancū
zu patrankos daro 
baisius nuostolius, 
dos” likosi tiktai

1SZS1-

fregat ui 
“Le- 

szmo toliai. 
Denis buvo nubertas lavonais.

Nuo
šiai ant “ 
milžinas.
auganeziu krante, aiszkiai at-(Skyles patrankoms buvo iszar- 
simusze jo geltonai 
priekio dalis, kurioje buvo at
vaizduota balta galva su spar 
nais. Ant denio augsztai stove 
jo trys didžiuliai pratiesai 1) 
viename ju iszdidžiai plevėsa 
vo Prancūzu gaire. Laivas sku
biai ėjo pirmyn; tamsiai žv

Vienadytos. Viena asztuoniolikos e/
svaru anuota buvo apversta.

Kareiviai laive irbokszte te- 
beszaude, bet puse patranku 
jau buvo nutildyta. Aplink ta: 
nutilusias pat rankas 
kurvos negyvu kimu.

— Rengkite atmuszti abor 
dras vanduo putojo aplink ji. daža! riktelėjo kapitonas.

bet puse

gulejc

tamsiai

Denis visas buvo nubertat 
žmonemis, rykai buvo suimti, 
skyles patrankoms pakeltos, ii 
isz ju žiurėjo lauk vamzdžiai 
patranku, pasirnosze kiekvie
na minute prakalbėti/

Prancūzu sznipai, bcsislaps- 
cziusieji saloje, mate, kad An
glu fregatas inejo in suglumi
mą, isz kurio nėra iszejimo, 11 
davė ape tai žinoti Garbes” 
kapitonui. Ir sztai kapitonas 
Milonas nutarė pasielgti su 
“Leda” lygiai taip pat, kaip 
kapitonas Džonsonas rengėsi 
pasielgti su “Nerimstamaja 
Sarra”....

Bet 
drausme 
spindėjimo ta kritinga 
ta..-Valtys skubriai 
ga

visas Trauk stulgius, 
kai! — sukomandavo Valdo
nas.

Komanduojantis 
kapitonas insakc:

— Nutraukti
kuomet prieszas

berniu-

kareivius

szaud vina!

Džonsonas 
su ‘ ‘

puiki 
pasireiszke

Britu jūreiviu 
visame

momen- 
gryžo al- 

ir už keletos minueziu jau 
frigatas buvo paruosztas ko
vai. Artilerininkai stovėjo prie 
patranku, o kareiviai inejo pei 
parapetu,
dingą Prancūzu laiva.

Isztikruju, tamsa buvo tail) 
neinsmiugnma, kad artilerinin- 
kas, stovėdamas prie patran
kos negalėjo matyti, kas darosi 

gretmios armotos. Patran- 
staugimas maiszesi su 

szuviais. 
griuvau- 

ant denio

y

apžiūrinėdami di-

stovėdamas

ari i 
ku staugimas maiszesi 
smarkiais szantnvn 
Girdėjosi trenksmas 
ežiu mediniu daliu, 
bildėdamos virto pratiesu da
lys. Karininkai vaikszt inejo 
ten ir atgal, padrasindahii arti
lerini nkus. Kapitonas Džonso
nas stengėsi inžiureti, 'kas da
rosi priesz laive, ir nusiėmęs 
savo trikampe skrybėlė, blasz- 
ke priesz save durnus. Pamatęs

yVartona, 
linksniai suszuko:

— Linksmas darbelis, Bo

ėjusi pro szali jis

bai !
O paskui, atsiminęs 

drausme, labiau susilaikomu 
tonu pridėjo: .

— Kokie musu nuostoliai 
ponas Vartonas?

— Nulaužta didžioji rėja ir 
saffelis!

— O kame musu gaire?
— Nuploszta szuvio ir nu

krito in jura.

apie

>

Lodai” 
pavyko pasiliuosuoti isz lemti- 
nin prieszo glebiu. . 
laivo denyje prasidėjo panika.

buvo porinu szt as, ir < 4

Prancūzu 
<a. 

Žmonos krito ngisemis ir stai
ga... “ 
lintis.

mu prieszo

Garbe” cine skubriai to-

Jie begu!Jie bega! 
szukauti Anglai.

, Prancūzu lai
vas imt rauke szaudyma ir stro- 

bure- 
Kas-gi nugalėjo Prancū

zus? “Leda”?
Ne.
Parako durnai iszsisklaide, 

ir priežastys, atvedė prie to 
kios keistos ir netikėtos kovos 
pabaigos, iszsiaiszkino. 
da” 
perkaso

e m e
Ir isztikruju

pini dirbo iszlikusiomis 
mis.

Duoti salve, 
ims lipti in deni.

Isz tamsos erne atsivaizduoti 
didžiulis Prancūzu laivo kor
pusas. Jis skubriai artinosi 
prie nugalėtosios “Ledos”, 

di-

‘<Le- 
pat žioeziu 

vedanezio in atsiauta. 
Czion prisiartino 
abu laivai laike kautynes.

Juroje, 
buvo matomas kitas

“ Didona ”, 
visomis burėmis 

josi spūdinanti, in sziaim 
Prancūzą. “ 
kos trenkė.
isznyko isz matymo.

“Leda 
liūdnoj padėtyj, 
tiesas buvo numusztas

radosi prie

nepastebiai

Jis 
nugalėtosios

prie laivo szono žvangėjo 
džiuliai abordažo kabliai. Pri 
siartinus visai arti, 
davė paskutine salve isz visu 
patranku.
musztas didysis

“Garbe’

i i pra-
P ra 

denio,ant
be to už

Ta salve buvo nu- 
Ledos” 

tiesas. Pasisukinėjus ore, 
tiesas trinklerejo 
tieesiai ant armolu,
musze deszimts žmonių ir pa 
dare netinkama visa ba t are ja.

Dar akimirksnis, ir Praucu- 
laivo korpusas atsimusz in 

Ledos” korpusą. Kelias gi-
Zll

gantiszku kabliu insikabino in 
Anglu fregato deni. Nesuskai
tomos Prancūzu kolonos, 
pildžiusios deni, laukiniai 
kavo,

Keltas

lieto anglu fregato denio, 
kur tai visai arti sudundėjo

už- 
ro- 

pasiruoszdamos pulti 
prieszus.

Bet teims Prancūzams nebu
vo, leinta užlipti ant krauju ap-

Isz 
ge* 

rai mitai kinta patranku salve,
po to kita, treczia...

Anglu jūreiviai, tyliai stovė
jusioji szale patranku 
nuogintais Stulga i s ir 
šieji prieszu spūsties , nustebo 
seko,
mases ome greitai tirpti.

Dar momentas, 
prieszingame Prancūzu laivo 
szono armotos sugriaudė atsa
kymo salvo.

su gp- 
la u ku-

'kaip juodos • Prancūzu

ir esanežios

— In 'koki velnią jie szati
na? — szuktelejo kapitonas, —
valykite deni!

— Ruoszk patrankas! — 
sukomandavo leitenantas, — 
na, berniukai, dabar jie musu
rankose.

Lūženos buvo praszalintos, 
ir iszliko patrankos prn'knlbe- 
jo isz naujo. Prancūzu inkaras

fregatas 
smarkiai y

Bet pati

už ko tvertos myliu, 
alsi 1 i kės 

k h ris 
vi-y

in
j y

f 
Didonos
Abu laivai

patran- 
greit

pasirodė

O szale su laivu 
plaukiojo lūženos

4 l

prisiartino

dabai 
sujaudi ii-

Pirmas ant svieto laikrasztis 
1 atsirado Kinu sostinėje Peki
no, dauginu kaip priesz 1,000 
melu. Isz senovės Kinu, spau
dos, idėja, nors invairiose for-' 
mose ir pavidaluose per Indus, 
Babi 1 ion icezus, Ai gipt ieczi us
atėjo in Europos tautas. Euro
poj pirmas spausdintas laik- 
rasz'tis, jau garsu ženklais — 
raidėmis, pasirodo 1563 metais. 
Tai buvo Italu 'kraszto, Vene
cijoj. Prancūzijoj pirma karta 
spausdintas laikrasztis pasiro
do 1631 mete,, 
Didžiojo laikais 
•tais. Pirmas Latviu kalba lai k 
rasztis “Latwoeschn Awizes 
(Latviu Laikrasztis) pasirodė 
1822 mete Sausio 17 diena. 
Daugiausia laikraszcziu iszoi- 
na Amerikos Suvienytose vals
tybėse, toliau eina Vokietija, 
Prancūzija ir kitos. Rusuos 
laikraszcziu 
nant su kitomis 
priesz k a ra

Lietuvoj

Aigiptieczius

Rusuose Petro
— 1703 mo-

ir kitos, 
skaiezius, 

valstybėmis, 
buvęs deszimtoj 

vietoj. Lietuvoj laikraszcziu 
skaiezius kasmet auga. Perei
tais melas isz viso Lietuvoje 
ėjo 110, isz kuriu 84 Kaune 
Maria mpoleje, 
miestuose.

Mažiausias 
raszlis iszeina 
yra. 
mo ir

palygi

k i t i
> o 

kituose

la i k- 
jis

pasaulyj
Japonijoj, 

losziamosios kortos didu- 
turi 20 ei‘lueziu raszto. 

Szis laikrasztis laibai iszsipla- 
tines. Didžiausio formato lai'k- 
rasztis pasaulyje yra “Illumi- 

Quud ruple Constel- 
. Szis laikrasztis iszei-

nated 
lalion” 
na karta per szimla metu. Pas* 
kutinis numeris iszejo 1850 
metais. Laikraszczio formatas 
buvo 2/2 metro ilgio ir 1 metro 
^0 centimetru ploczio ir turėjo 

13 skileziu. 
Szio laikraszczio iki szios die
nos užsiliko tik vienas egzem
pliorius, kuris laikomas Ache- 
no laikraszcziu muzejuje. An
tras numeris iszeis 1950 mete. 
Sziam milžiniszkam laikrasz- 
cziui leisti pinigus duoda Nau- 
jorko spaustuvininku ir leidė
ju kompanijos.

Pirmas perijodinis didelis 
laikrasztis pasirodė 1658 mete 
Najorke. Jis buvo 8 puslapiu, 
kuriu kiekvienas turėjo dau
giau kaip IVe metro ilgumo. 
Dabar Amerikoj yra dienrasz- 
cziu, kurie turi po 80 puslapiu. 
Amerikoj 
kalėjime leidžia savo 
kuris gina ju “reikalus. 
Paryžiuj 
džia savo laikraszti 
dedama žinių ir pamokimu isz 
in vairiu elgetavimo srieziu.

Pirmas dienrasztis Londone 
pasirodė 1702 metais Kovo U 
diena, Prancūzijoje 1777 me
le, Sausio 1 diena, o Lietuvoje 
1906 mefais. Pirmas skelbimą.0- 
patalpintas savaitrasztyje 1649 
mete Balandžio 12 diena. Skel
bimu tėvynė laikoma Anglija. 
1661 melais Prancūzijoj iszleis- 
ta pirmas prekybos leidinys; 
1663 metais ta pati padare Vo- 
kiecziai.

30 puslapiu po

iszejo

net vagys viename 
organa, 

pna ju “reikalus.” Ir 
val'katos-elgetos lei- 

, kuriame

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS 
, ST. CLAIR, PA.

•t

TARADAIKA

ATSAKIMAI.
S. Szkotije. — Kaszyk tamis- 

visuomenisz- 
ne kaip ypa-

ta daugiau apie 
kus atsitikimus 
tiszkus, nes visuomeniszkos ži
nutes daugiau žmonis iižintorc- 
savos ne kaip ypatiszki, kurie' 
ne karta sukelia nesmagumus 
del redakcijos, bet ir del paties 
raszytojaus.

ne karta sukelia

X 2

PAJESZKOJIMAS.

Vienas drangas iii Detroitą 
važiavo,

Ir pas savo dranga užvažiavo, 
Užėjo abudu in spykyze—

y

»

Kalima
Kur Lietuvis būna, 

Jau ruduo konia atėjo 
() da szlekli laikai nepraėjo 

Kelis menesius mieste 
prasėdėjo, 

Darbo ne gavo pinigu mažai 
turėjo.

rrurojo Detroitą apleisti 
In mainas vėl traukti,

Tai in Ohio nuvažiavo, 
Bet in ten nieko nenaudojo;
Kelis pažystamus ant 

stryto rado, 
Negalėjo iszlaikyt nuo bado 

In viena vieta užėjo,
Kur daugybe bomu paregėjo.

Visi apie bara stovėjo, 
Kožnas'po szmoteli rūkytos 

silkes turėjo, 
Ka'da svetima žmogų paregėjo 

Džianigsma turėjo, 
Mane kad zupės užtrytuos, 
Ir po cigara kožjiam duos.
Ka'da nieko nenaudojo, 

Kožnas ant jo visaip lojo, 
Su silkių galvom metyti

y

galvom metyti 
pradėjo,

Ba 'kitaip nemokėjo.
Žmogelis prie duriu stojo, 

Ir kolioti pradėjo.
Tai mat mandagus 

pasielgimas,
Szinkoriaus sveczio 

priėmimas,
Geriau, jaigu in kur 

nuvažiuosite,
Tai tokes vietas lenkite

Ba tuom apsiriksite, 
Ir su silkemi in galva gausite, 

O ir kulloku nepavydės isz
y

y

Tai jau gana.

Jova Jesulovicziuto, kuri yra 
vedus, 
nežinau.

bet pravardes po vyru 
Meldžiu tegul atsi- 

szauke po sokaneziu adresu: 
Mat Žuke,

Thompson, Iowa.
MALDA KNYGES

No. 185
II

576

Balsai! Balandėlis arba 
Mažas Szaltinelis Dievo Mylistu. 
Naujausis spaudimus su Officium su 
dadčjiniu litanijų, maldų ir giesmių 
prie Paneles Szvencziausios.
puslapiu, puikiai apdaryta drūtais 
minksztais skurineis apdarais su ka
bute, auksuoti lapu krasztai.. . .$2.50 

No. 186 Balsas Balandėlis, tuoj 
pati knyga kaip virszuj parodyta, tik 
apdaryta plonais kietais skurineis 
apdarais .

No. 187
.............................$2.00
Mnžas Naujas Aukso 

Altorius, didei naudinga malda kny
gele, pavesta visos Lietuvos Kataliku 
Jaunuomenei. Graži knygele puikiai 
ir drueziai apdaryta minksztais sku- 
rineis apdarais, auksuoti lapu krasz
tai, preke tiktai............................$1.50

No. 188 Aniolas Sargas; yra tai 
naujausia maldn-knygele, su bažny- 
czios aprobatu, 448 puslapiu, visos 
reikalingos maldos, skurineis minksz
tais apdarais, puikiai iszmarginta, au
ksuoti lapu krasztai..................... $1.50

No. 189 Vainikėlis, katalikiszka 
maldų knygele, mažiausia knygcl lie
tuviu kalboje. Skurini juodi minkszti 
apdarai, auksuoti lapu krasztai, 302 
puslapiu, didelis aiszkus drukas $1.00

No. 190 Visuomet,
gele katalikams lietuviams visokio 
amžiaus. Puiki maža knygele, 250 
puslapiu, baltos celluloides apdare- 
llais, su kolioruotu paveikslėliu ant 
virsziaus, auksuoti lapu krasztai be 
kabutes. Puiki knygele del dovanoji
mo vaikams ir mergaitėms.

No. 191 Kanticzkos arba giesmių 
knyga, paprastais kietais apdarais 
Preke..............................................$1.00

No. 193 Gyvenimas Szv. Marijos 
Panos, 95 pus. Popierinais vyr. . .25c 

No. 194 Trumpas
pagal iszguldima Kun. Pilauskio, su 
nekureis naudingais padėjimais. 10c 

No. 195 Maldele
Szvencziausio Veido Viesz. Musu
Jėzaus Kristaus................................ 10c

malda-kny-

$1.50

Katekizmas,

Arcibrostvos
y y

Didysis pra-
, nebuvo 

taipgi bizan — pratieso ir haf 
folio. Bures primine elgetom 
skarmalus. Szimtas žmoni u ko
mandos buvo užmuszti.

vandenyje 
kokio tai

laivo. Ji buvo juodai nudažyta 
ir joje matėsi baltos raides:

Ne r i ms ta 1110 j i Sa r ra.} ’
- Dieve mano! — suszuke. 

Vartomis.
— Tai juru pleszikn brigas 

iszgelbejo mus! Hudsonas pri
selino prie Prancūzu ir atiden
gė kanonada. Prancūzu patran
ku salve sunaikino brigai 
Mažasis kapitonas pasuko de- 

sziniu sukimu aplink ir tylė
damas cine žingsniuoti ten ir 
atgal po deni. Jurininkai stro
piai dirbo, taisydami sužaloji
mus.

Kapitonas vėl
prie leitenanto, ir pastarasis 
pastebėjo, kad rustus jo vir- 
szininko veidas turėjo 
pasigailėjimo verta, 
ta iszraiszka.

I

— Jie visi žuvo, matyt?
— Visi. Komanda nugrimz

do in dugną kartu su brigu.
Ir abu karininkai inbedė 

akis in lūženas, ant kuriu savi
tojo bloga lemianezios baltos 
raides. Tarpo sulaužyto ha f fo
lio ir krūvos supainiotu ryku 
matosi kas tai juoda. Tai buvo 
juru pleszi'ku brigas, o szale su 
juo plaukiojo raudonas žuvu
sio atamano gaubtas.

Kapitonas ilgai žiurėjo in ta 
aubta ir, pagaliau, suszuko:
— Jis buvo niokszas, 

jame buvo gyvas Britas! Gy
veno, kaip 8zuo, o miro, kaip 
žmogus. Taip, prisiekiu Dievn, 
jis mirė, tikrai, kaip žinogup.

— Draugas,

Iszbalsamuoja Ir laidoja mirusias 
■*nt visokiu kapiniu. Pagrabus paruo
šia nuo paprasczlausiu Pti prakil- 
liausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu. kriksztyniu ff 

, eitiems pasivažinSjimams.
BeU Telefonas 187B-M

Lietuvisska* Gfaboriua
K. RĖKLAITIS

e*B

t

I

bot

Lakioja numirėlius pa- < 
gal naujausia mada ir M 
mokslą. Turiu pagelbi- į 
nlnke motorems. Prlei- 1 
narnos prekes. |
SIS W. Spruce St.,

MAHANOY CITT, PA.
300 MAUKKT ST.. z-

TAMAQUA, PA.

gal naujausia mada ir

Skaitykite “Saule”
A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del vaikams. - Preke 15c 

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.» 
MAHANOY CITY. PA.

ill

' ’ ' I ' j , H ' ( '

visu szaliu 
Metasi ant keleiviu.

Jaigu pakelevinga žmogų 
taip priima, 

t
Juk pas Lietuvius tai ne 

naujiena, 
Kada datbai gerai eina, 
Tada kad ir vargo gana,

G iir t u ok1! i a u j a vis ad a, 
O kur randasi girtuokliai 

tai jau gana, 
Nerasi doraus no viena. # • •
Tanp nekuriu Lietuviu, 
Turime ir 'daug kvailiu, 

Kurie sarmatinasi būti 
Lietuviais, 

O nori būti ungarais, 
Kelis tokius Roczesteri 

užtikau, 
0 kada gerai (prisižiūrėjau. 
Tai supratau kakl vorszio 

protą turėjo, 
Gal protas istfgaravo, ba 

•plike žibėjo.
Kad mandras, tai mandras, 
O kad juos kur ten galas. 
Btndingbosis nuo burdo 

pavarė, 
Ir da gerai kaili iszdare, 

Dabar pas sena Prustą gyvena, 
Tuszczia ju, apie kvailius 

bus gana.
* * ❖

Pas Slavokus vakaruszkos 
biiVo, 

Kur ir keliolika Lietuviu 
pribuvo, 

Valgė ir gere kiek ti'k norėjo 
Ant galo nakezia namon ėjo.
Keli susmuko ir ant ulyczios 

gulėjo.
Ir kada taip sau gulėjo, 

Szunes adbogia ant ju liejo, 
Vėmalus 'laižo nuo veido, 
Vienas kitam neapsileido, 

O tai West Hazletone buvo, 
Kur taip puikiai atsibuvo.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuvitskas 
Dentistas Mahanojuje. 
Ant antro f J oro Kline Sstoro.

19 W. Center St. Mahanoy City

Valgiu Gaminimas

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

Preke tiktai $1.50
W. D. BOCZKAUSKAS-CO* 

MAHANOY CITY, PA.
KVITU knygele Draugystėms del imt- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - - - 25c.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO 
MAHANOY CITY. PA.

GYD1KIS SU ŽOLĖMS
Geriausias būdas gyditis su žolemi, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik told vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes Žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del Žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome invai- 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj azlapinl* 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir Lt. 
po 60c. Nuo nervu lezgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auysa 
užima, bemieges, szirdles drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma iss virsi 
minėtu ligų, tai greiesiaus kreipkite* 
pas mane. Ass tukstaneziams sutel
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžei 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaud* 
ma, Dualapiu 992 su juodais mink
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloge. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkus 
kolonijas. Adresavokite szitelp:

••

25 GHlet Rd.
M. ŽUKAITIS, 

Spencerport, N. Y.
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.

i

— Praeita 'ianvaito kasyk- v 
los iszdirbo visas dienas.

- Ketverge jau pirma dic- 
Rugsejo—Sciptcm’bcrio.na

— Sziadien pripuola Nukir
timai Szv. Jonu.

— Sztorninku Kctvergais 
f)msdienines vakacijos pasibai
gt.

— Ana diena likos suriszti 
mazgu moterystes Szv. Jurgio 
bažnycziojo pana Zofija Osh- 
man su Albertu Abraczinsku.

— Lenku kunigas 
Mickun sugryžo isz

Juozas 
Europos 

kur svecziavosi kelis menesius.

Brooklyn, N. Y.
Bluzas, 37 metu, mirė Rugpiu
czio, 21 diena Kings Park ligo-i 
nineje; paszarvolas pas grabo- 
riu Radzevicziu, 416 Aletropo l 
lilan Avė. Bus laidotas Rugp..

‘I Živulciszko, Liepalingio vals-
U • Z* 41 ♦ ’ _ >

Juozas'

24 diena Alyvų kapinėse.
— Jonas Simolcaitis,

II*

■

Isz Lietuvos.
TRYS MERGINOS 

NUSKENDO.

• — Helena Jakuboniuto ir 
Morta Izdanavicziute, Panede- 
lyje iszvažiavo iii Filadelphia
kur lavinsis ant nersiu Wom
en’s Homeopathic ligonbuteje.

— Ateinancaia Nedelia bus 
paszventinimas kampinio ak
mens po nauja Lenkiszka baž- 
nyczia ant Catawissa ulyczios, 
kuri nesenei sudegė. Ceremoni
jos prasidės 3 vullanda po piet, 
kurias laikis kun. M. Kopitke- 
viezius isz FHadelfijos. Vieti
nis pra'baszczius Bienko užpra- 
szo žmonis dalVbauti paszvcn- 
tinime.

— Vietines High School di
rektoriai davė kontraktu del 
invedimo naujos 
Flo Fleetric (’o.

szvi esos del 
(Florijonui 

Boezkauskui) 312 W. Pine nli., 
o tai del to, kad yra geriausiu 
mekanikn szioje aplinkinėje, 
kuris supranta savo amatu.

t Nedėlios nakti apie 1 va
lau la, po ilgai ligai 7 metu, mi
re Petras Gusczius 42 metu se
numo, kuris gyveno Park Crest 
( Lakewood). Jisai keletą metu 
gyveno Mahanojuj. Paliko di
deliam nuliūdime paežiu ir 
(lukteri Aldona 9 metu senumo, 
taipgi broli Vinca Gscziu isz 
New Pldladelphia, dvi seseles 
J. Bagdoniene isz Ringtown ir 
M. Vitkauskiene isz Tower Ci
ti* ir viena sCseri Mare Lietu
voje. Pergyveno Amerike
metus, paėjo isz Gižiu parapi
jos,-Rudos kaimo. Laidotuves 
atsibus Ketverge ryta 9:30 va
landa su bažnytinėms apeigo
mis'Szv. Juozapo bažnycziojo. 
Velionis buvo senas “Saules” 
skaitytojas. Prigulėjo prie Su
sivienijimo Kataliku Amerike. 
Laidoja graborius Sakalaus
kas.

L'o

Trumpi Telegramai.
Minersville, Pa. —

/

b” Minersville, Pa. — Pra
nas Bubilu, 29 metu, tėvas asz- 
tuoniu vaiku, pasikorė savo 
nam • Coal Castle nuo nusimi
nimo.

t Kaunas, Lietuva. — Lie
tuvei laike manebras prie Len- 
kiszko rubežiaus kuri uosiu da
ly bavo visa kariuomene kaipo 
Sziauliai.

Il Shanghai, Kinai. —- Ant 
geležkelio Nanking atsitiko ne 
laime kurioje žuvo 38 žinonys 
ir daug sužeista.

Chamoiux,
Mažas trūkis kuris trauke ke
leivius ant Mount Blanc kalno, 
nusirito su pasažieriais. 22 li
kos užmuszti, tarp tu keli Ame
rikonai. O 36 sužeisti.

51 London. — Amerikonai 
Brock ir Scįdee kurie iszleke 
su Croplunu “Detroit” 
in Europa in 23 valandas. Abu
du lėks aplink visa svietą.

r’iancije. —

nulėkė

Lietuviai Schulykill Pavieto 
. Balsuoktie už

James H. Kirchner
Ant Pavietavo Kamisoriaus 

Praxzo juso balso ir intekmes 
Prižada numažinti taksus.

K ***,».". 
*

Mahanojaus Lietuviai Pirmam 
Vorde Balsuokite už

JONĄ VIZGIRDA
Ant Konselmono Pirmo Vordo

BALSUOKITE UŽ
JOSEPH P. DANDO

ANT COUNTY TREASURER 
lietuviai Schulykill Pavieto 

Balsuokite už

G. FRANK BRUMM 
Ant Judge of Court of 

Common Pleasi.

N a baszn i n k a s pcrgy -

Girardville, Pa. t Jurgis Ar- 
manaviezius, 244 S. Second St., 
44 metu mire po trumpai ligai 
Subatos ryta. Velionis paliko 
didžiausiam nuliūdime savo 
moterių ir viena dukteria Iza
bele teigpi broli ir seseria Lie- 
t uvoje
veno Amerikc 21 metus, paėjo 
isz Suvalkų gubernijos, Plok- 
szczio pavieto. Prigulėjo prie 
Susivienijimo Lietuviu Ameri- 
ke ir prie Citizens kliubo. Buvo 
daraus gyvenimo žmogus ir 

l.s” skaitytojas per daug 
Laidotuves atsibus Se- 

redos ryta su bažnytinėms pa
maldom Sz. Vincento bažny- 
czioje ant kuriu užsipraszo vi
sus pažinstamus ir gimines. 
Te buna jam lengva szios sza- 

ir szviesybe nesi-

Saules 
met u.

’f’
lies žemele 
baigianti szvieczia per amžius. 
Grabelius Minkeviczia laidoja.

Philadelphia, Pa. f Praeita 
mire szitam 

Franci szkus

i\a-

Ave., Onley.

Seredos ryta, 
mieste kunigas 
Jaksztis, klebonas Lietuviu pa
rapijos Harrison, N. J. 
baszninkas dvi sahvaites at
galios in ežia pribuvo pasilsė
ti ir atgauti sveikata ir buvo 
apsistojus po No. 132 E. Fisher 

Jisai' turėjo 62 
metus amžiaus. Amerikc per
gyveno 25 metus, ir kokia 16 
metu atgalios buvo klebonas 
Lietuviu parapijos Alt. Carmel, 
Pa. Jokiu giminiu Amerike ne 
turėjo. Buvo palaidotas Harri
son, N. J., praeita Subatos ry
ta. Laidotuves užsiėmė grabo
rius Sakalauskas 
doah, Pa.

isz Shenan-

Stamford, Conn, f Atsiskyrė 
su sziuom svietu Jurgis Barz
da i t is, 73
Raiszupio kaimo, Mariampoles 
pav. Apsivedęs Veiveriu pa- 
rap., Gustaicziu kaime. Valio
nis atvažiavęs in Amerika per
gyveno czion 36 metus. Paliko 
dideliam nuliudimia paežiu, be 
jokios szeimynos
Amerikc jokiu giminiu, 
norėtu placziau duži not 
velionio mirti, tegul atsiszan- 
ke pas Mrs. Ona Barzdait is, 44 
Cetlar Str.,

metu paeinantis isz

ir neturinti 
Kas 

apie

Stamford, Conn.

Art, Mich. f Juozas Žukauc- 
kas iszejas in lauka dirbti svei
kas ir neparėjus namo, szeimy- 
na iszejo jo jeszkoti ir surado 
gulinti negyva. Velionis likos 
palaidotas su bažnytinėms ap
eigomis ant kuriu pribuvo Mo-

V

tiejus Zukauckas isz Thomp
son, Iowa, seseris ir dukteris 
isz Chicago.

su-

Niagara Falls, N. Y. — Bug. 
28 invyko paszvontinimas nau
jos Lietuviu bažnyczios. Daly
vavo ir vyskupas isz Buffalo. 
Vienoj Airiu bažnyczioj pada
rius kolekta Lietuviams,
rinkta $605 minėtai bažnyezai.

— Darbai ežia.eina gerai. 
Vienos nlumino dirbtuves dar
bininkai buvo paskelbė streiką 
bet atsiradus skobu, daugiau
sia isz Lenku, streikas buvo at- 
sza ūktas.

— Vienas Lietuvys gabiai 
jiraszmugeliavo 16 dužiu degti
nes isz Kanados. Jis insiverte 
dože alaus ir važiuoja per rn- 
bežiu isz Kanados. Agentai su- 
sistabdo ir pradeda bartis, pa
mate alų. O tas sako: “asz pir
kau, pinigus užmokėjau, reisz- 
kia mano savastis.” Barėsi, ba
rėsi iki agentai pamate, kad 
nieko su Lietuviu nepadarysi. 
Tad atome alų ir paleido žmo
gų. O tas tik mirktelėjo ir nu- 
szvilpe — automobilyj paslė
pęs jis turėjo dar 16 dėžių, bet 
ne su alum, tik su gera degti-

v. , — > — i-.JBL I lt.-

metu mirė, Rugpiuczio 22 die-' 
na, gyveno po 35 Dovoe Str.,^( 
paszarvotas pas gruboriu Ra-' 
dzevieziu, 
Avė..

416 Metropolitan' 
‘bus laidotas Rugpiuczio1 

25 diena Alyvų kapinėse.
— V. Bielskus, 354 So. 41b 

St., pergyvena skaudžia nelai
me. Jo žmona su dviem vaiku- 
cziais buvo iszvažiavusi pas 
gimines pavieszeti in Long 
Branch apylinkes, New Jersey 
valstijoje. Norėjo priesz mo
kyklos atidarymu duoti val- 
kucziams progos pabėgioti ant 
szviežio oro. Bet 8 metu Al- 
bėriukas, bėgant per kelia, bu
vo parmusztas automobiliaus 
ir pasimirė ligoninėj Long 
Branch tame paeziame mieste
lyj, Ikur jis ir gimė 8 metai at- 
gnL

Bus laidotas Rugpiuczio 25 
kapiniu, 

graborius

40 (cziaus 18 diena ežia isz Nemu
no isztruiddn trys skenduoles 
paneles. Sako, buk Druskinin
ku miestelio gyventojos. Besi
maudydamos ten buk ir prigė
rė,

diena ant Trejybes 
Laidotuves prižiūri 
Juozas Gai^zva.

— Elena Braduniule, kuri 
susi'lauke jau 18'metus tiek pa- 
žygejo savo profesijoje (szoki- 
me), kad gavo konrtrakta nuo 
Ziegfield dviems metams, kai
po soliste szokeja. Ziegfieldas 
•a pastebėjo szokant Bostone ir 
jam, kaip 
Lietuvaites
gražumas patiko. Jos molina, 
naszlo, gyvenanti po 119 No. 6 

isz visu špoku 
isz>l(‘ist i

ir visai publikai, 
iszsilavinimas ir

St., Newarke 
st (‘ilgėsi (lukteri iszleisti szo- 
kikiu profesija ir sziandien su- 
snlan'ke sau džiaugsmo.
Bradų n into pažysta ir B rook- 

lyniecziai, nes ji buvo surengu
si ežia koncertą keturi suvirsz 
metai atgal, taipgi dalyvauda
vo Lietuviu parengimuose.

— V.

Grand Rapids, Mich, f An
tanas Žiczkus, 
cz i ona i s palikdama s 

paežiu 
__ __ _ Laidotuvesj ’ v r* «

atsibuvo isz namo 552 Myrtle 
ui i., su bažnytinėms apeigoms 

ir Povylo bažny- 
czios. Nuliūdus szoimyna su
deda szirdinga aeziu visiems 
kurie dalvbavo laidotuvesia ir 
puikus vainilkus žiedu. Velio
nis buvo “Saules” skaityto- 
jum per daugeli metu.

nuliudimia savo 
(lukterės ir sunu.

54 metu mirė 
dideliam 

, tris

Saules”

Lehigh Valley
EKSKURC1JA IN

Niagara Falls 
ar Buffalo

Nedclioj 4 Septembcrio 

$5.00 /n ten ir adgalios 
Ekskursinis treinas apleis Maha- 

s #

noy City 9 valanda aubatoi nakti 
o grįžtant adgal aplota Niagara 
Falls 2:30 popiet, Buffalo 2:45 
popiet, Standard Time.

Lehigh V alley 
Railroad

I 

The Route of The Black Diamond

CAPITAL . STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.62

C Mokamo 8-czia procentą ant.
> sudėtu pinigu. Procentą pride*
< dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir

1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

H. BALL, Prezidentaa
G, W. BARLOW, Vice-Praa.

J. E. FERGUSON, Kaa.

11UO-

SULAIKĖ UŽ 
APGAUDINEJIMA.

Kauno Policijos IlI-je 
vadoje, Rugpjuczio 3 diena su
laikyti piliecziai Statkeviczius 
— Szalts Stepas ir pilietis Rut
kauskas .Tustinas kaltinami pi- 
liecziu apgaudinėjimu. Jiedu 
save vadino Amerikos konsu
lais ir ties Amerikos konsula
tu ir Vytauto prospekte kalbi
no žmones ir siūlėsi jiems tar
pininkauti reikalingu doku
mentu iszgavime nuvažiuoti in 
Amerika. Iszkraczius juos, ras
ta invairiu blanku, laiszku, do
kumentu ir piliecziu fotografi
jų, paimtu nuo apgautu žmo
nių. Sulaikytieji tardomi.

PERKŪNAS SUDEGINO 
TRIOBAS IR TVARTUS.

Vainiūnai, Seiriju valsczians 
Liepos 17 dienu perkūnas 
degino į). Glatkausko troba ir 
tvartus. Nuostoliai labai dide
li, nes isz trobos nieko nespėjo 
iszgelbeti. Bėdulis atsidūrė 
blogoj padėtyj, 
tingus.

O

SU-

Bėdulis
nos v ra netui-

Robert E. Jenkins
Kandidatas Ant Pavietavo 

Kasieriaus — County 
Treasurer.

Vienus isz tinkamiausiu kan
didatu ant pavietavo kasie
riaus yra gerai žinomas visiem 
dabartinis-Szerifas Robert E. 
.len'kius isz Minersvi'llcs, Pa. 
Szis žmogus visados buvo prie- 
telis darbininku, ’kada reikala
vo jojo pagalbos ir suszelpi- 
mo. Jenkinsas turėdamas vie
nuolika mętu dirbo Bulk mauto 
kasyklosin (arti Mahanojaus) 
turėdamas geresniu proga isz- 
sigavimo“ isz kasyklų, gavo 
dauba agento su Prudential in- 
sziurenco kompanija ir po tam 
užsiėmė pardavimu namu.

rūpinosi 
už juosius 

užstodavo visame, kur tik rei
kėjo, visados prigelbedavc- 
žmogui visame szirdingai, 
jokio atlyginimo.

Dirbdamas kasyklosin nuo 
jauno vaiko ir ndtekes tėvo, 
turėjo pats joszkoti duonos, 
todėl žino savo broliu darbiniu- 

i ku padėjimu ir už juos užstoja 
visame.

Todėl Jenkins meldže jus su- 
szelpimo laike nominacijos at
einanti menesi ant pavietavo 
kasieriaus — County Treasur
er, o jums prižada savžiniszka 
patarnavimu kada reikalas to

pa-

isz kasyk hi £11 vo

Jenkinsas visados 
žmonių gerove ir

visados
be

turėjo pats joszkoti

. pareikalaus ir jums savo 
elbos niekados neatskys jaigu

| turėsite reikada su tuja kanco- 
larija.

| 'Jenkins;
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NORI VELA BŪTI

si •
SIs

J. c 
tados buvo gubernatorium 
Kentucky valstijos, dabar ve
la geidžia nominacijos ant to 
paties urėdo ant demokratisz- 
ko tikieto.

GUBERNATORIUM.
W. Beckliam^ kuris ki- 
buvo

M
7 •»

1
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AMERIKONISZKI KA REIVIAI KINUOSIA.
“Paul Revere” raite'liai Ainerikoniszki mariniai 

kareiviai kurie randasi prie A mei'ikoniszkos ambasados Pe
kine, Kinuosia. Užduotis t uju raiteliu, yra

Paul Revere” raite'liai

apsaugoti svetiin- 
szalius mieste, kada prisiartina kokia nelaime ai’ba netikėti
nas užklupimas nuo Kincziku.
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APVAIKSZCZIOJO SENOVISZKA MUSZI.
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kada taiNuo muszio Fort Sfanwix, ne toli Rome, N. Y. suėjo ana 'diena 150 metu, 
Anglikai apgulė taji miestą. A nt los atminties žmones parengė netikra muszi, kuriame daly-
bavo pasiredia kareiviai in Angiiszkas mandieras.
Ang'dku.
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NET PO 50 METU ABUDU SUĖJO IR APSIVEDĖ.
Elzbieta Taylor, 72 metu, penkesdeszimfs metu a-dgal nu

mylėjo Jamesa Augus, kuris sziadien turi 82 metus, bot abu
du nuėjo savo keliais ir nesimatė lyg 
šiai adgal. Szi kart nutarė daugiau nepersiskirt ir likos sn- 
riszti mazgu moterystes Filadelfijoj. Kun. Guice juos suriszo

vela nesuejo keli mene-

ant kiemo Katrės Goodher, pas kuriuos jaunavedžiai 'lankėsi.

DIDELIS BALIUS
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I 9PANA PHILADELPHIA.
( ’ovle, likos isz-

rnergina
Kai hiena 

riiJkta patogiausia 
kuri perstatys miestą Philadel
phia patogumo konteste Atlan
tic Cit v.

I’ennsyl- 
nrti Carnegie

|r«eaar«N

i tf Pittsburgh. — 
vanijos trūkis 
užmusze Petra Kuzma isz Do
no ros.

SZITAS VANAGAS UŽKLUPO ANT PALICIJANTO

■ ■"4 i

Bengia Szv. Jono parapija 
Coaldale, Pa., Subatos vakaru. 
3 Septemberio 'fJbbažnythu .- 
svetainėj. Visas pelnas eis ant 
naudos^parapijos. Grajis pir
mos klasos orkestrą Lietuvisz- 
kus ir Amerikoniszkus szo’kius. 
Visi yra užpraszomi atsilankyt

žmogus malo
naus budo ir su kožnu žmogų 

broliu ar
tai priesz rinkimus ar po rin
kimu. Tokius žmonis turimu
isznnljt^ m pavetavus ofisus an to‘d'ideHo bnliaU8 iv f,alvslil. 

ln- 
zanga vyrams 50c., moterems ir 
merginoms 35c. (t.70.

vra

paszneka kaip su

nulz’• linksmai laika praleisti.
I

I

kurie apie mus. ateitoje 
mirsz.

A. J. SAKALAUSKAS 
L1ETUVISZKAS graborius 

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

Nuliudimo valandoje suteikiam 
geriausi patari^vima. Palaidojiina 
atliekam rūpestingai Ir gražiai, Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarriavima tat mel
džiu man telefonuoti o pribusiu iii 
deszimte minutu. Telefonas 872.

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma,
Bronkitesj Gerklinis koHulis, Plautių 
Sunkus atgavimas kvepo, Katarlszkas 
kurtumas ausyse, Užyinas galvojo, 
Galvos perszalimas, Užki.ninms gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 80 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne stempomis). Iszrąsta h 
parduodama vien tik per

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

THE HAMPTON LABORATORY

Szitaw vanagas staigai nukrito isz debesiu ant palicijauta 
James DoOley isz Revere Al ass. ir pradėjo draskyti jam galva 
ir*vęida. Jojo draugas adbego jam in page'l'ba ir negeistina 
sveczia nuszove. Vanagas turėjo ketures pėdas nuo sparno 
lyg sparnui.




