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ISZ AMERIKOS ATLĖKĖ IN

13 METU KALĖJIMO 
NEKALTAI

r

MOTERE PRIESZ MIRTI 
PRISIPAŽINO APKALTI
NUS NEGRĄ VISAM 

AMŽIUI KALĖJIMO.
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Columbia, S. C. — Priesz 
penkiolika motu viena balta 
moteriszke apkaltino savo kai
myną, Ben Bess’a, negrą, del 
puolimo jos. Atsibuvo teismas, 
ir tesisejas, remdamasis mote- 
riszkes liudymais, nuteisė neg
rą visam amžiui kalėjimo.

Dabar ta moteriszke inteike 
teismui raszta, kuriame ji po 
prisiogapareiszkia sztai ka:

“Kadangi man nedaug liko 
gyventi, asz noriu atitaisyti di
dele skriauda, kurin esu pada
rius tam negrui Ben Bess’ui, ir 
todėl sziuomi prisipažystu, kad 
mano liudymai priesz ji teis
me buvo neteisingi.”

Ben Bess, vadinas, del netei
singo moteriszkcs apkaltinimo 
ir neteisingu jos liudymu teis
me buvo pasiustas in kalėjimą 
ant viso gyvenimo. Ir jis buvo 
kankinamas kalėjime per tn li- 
ka metu, ligi toj moteriszkej 
priesz mirti “atbudo sąžine” ir 
ji jau nori padaryta nekaltam 
žmogui baisia skriauda 
taisyti.” (

Nekaltas Bess buvo guberna
toriaus insakymu tuojau pa
leistas isr kalėjimo.

turėjo szokio tokio turto. Per 
trylika metu kalėjimo 
dingo ir dabar, iszleistas 
neturi nieko.

Vienas Cohimbijos laikrasz- 
tis, pagailos nekaltai nukentė
jusio, eme rinkti paaukojimus 
ir netrukus surinko negrui 36+ 
dolerius.

UŽSMAUGĖ SAVO DU 
VAIKUS.

Windsor, Kanada. — Mrs. 
Evangelina M out fort on, 28 mo
tu, prisipažino palicijai, buk 
jiji užsmaugė savo du vaikus, 
5 ir 4 metu, už tai, kad jautėsi 
jog netenka proto ir'bijojo kad 
ja ja neuždarytu prieglaudoje 
del pamiszeliu. Motore likos už
daryta kalėjimo.
EROPLANO PACZTAS 

KASZTUOS TIKTAI 
PENKIS CENTUS.

Washington, D. C.
Augusto, pacztas paskyrė tik 
penkis contus ant gabenimo 
eroplaninio paczto ant groma- 
tu- Kitados reikėjo mokėti de- 
szimts centu už gromata.

GINDAMAS MOCZEKA 
NUSZOVE TĘVA.

Detroit, Mich. — Dvylikos 
metu Juozukas Fiorri, matyda
mas tęva 'baisiai muszant mo- 
cze’ka, vaikas pagriebė stovin
ti karabinu, paleisdamas in tę
va du szuvius, po tam pabėgo 
pas moezekos tėvus, 
ji vėliaus aresztavojo.
LIETUVAITE GRAŽIAUSE 

MERGINA INDU ANO J.
Indianapolis, Ind. — India

nos valstijos gražiųjų merginu 
konteste, kuriame dalyvavo 
daugiau kaip trijų deszimcziu 
miestu gražiausios merginos, 
Angliszkos spaudos praneszi- 
mais gražiausia buvo pripažin
ta Lietuvaite, p-le Betty Dum- 
bryte isz Anderson, Ind.

P-lei Dnmbrytei buvo pripa
žintas “Miss Indiana” titulas 
ir privilegija dalyvauti nacio- 
naliame gražiausiu 
konteste del “Miss America 
titulo.

taisyti.
4 i ati-
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Miss Indiana
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Nuo 1

Palicije

merginu
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KETURI LEKIOTOJAI PA
SEKMINGAI pErleke 
PER PACIFIKO MARES 

KELIONĖJE IN 
AUSTRALIJE.

Honolulu. — Keturi lekioto- 
jai Lyon, Smith, Ulm ir War
ner, kurie iszleke su croplanu 
‘.‘Southern Cross” isz Oakland, 
Californijos, 31 Gegužio, atlė
kė in czionais in 'laika 27 va
landų ir 27 miliutu, atlikdami 
kelione pasekmingai per Paci- 
fiko mares, 
mo. Juju priėmimas buvo 
triukszmingas ir džiaugsmin
gas kad ai buvo taip ilga kclio- 

i'ne.
Lekiotojai isz czionais isz- 

leks in Fiji Salų, 3,100 myliu 
po tam isz czionais in Sydney, 
Australije, 1,700 myliu.

Perlckimas per Pacifi'ko ma
res buvo nelaimingas del dc- 
szimts ypatų, kurie bandė tai
sės mares perlėkti o tarp tuju 
buvo ir pana M i hired a Doran, 
daraktorka isz Michigan. Szi- 
tie paskutiniai keturi vyrai at
liko kelione pasekmingai.
BANDITAI APIPLESZE

SZOKIKUS ANT $200,000.
Indianapolis, Ind.—Ant me

tinio baliaus Broadmoor Coun
try kliubo ant kurio susirinko 

i svecziu, s taiga i 
inejo in sale apie dcszimts ban
ditu su atkisztais revolveriais, 
sustatydami sveczius prie sie
nos o •kiti pradėjo iszkrausti- 
net ju kiszenins. Badai bandi
tai turėjo pasekminga giluki, 
nes nuo svecziu paėmė apie du 
szimtus tukstaneziu 
Banditai nesusekta.

SUKRITO NEGYVA ANT 
KAPO SAVO VYRO.

Indianapolis, Ind. — Mrs- 
Karolina Plock, 63 metu, kas 
metas atlankydavo kapa savo 
mirusio vyro kuris persiskyrė 
su ja ja dvideszimts motu ad- 
gal, paskutine Decoration Day 
nuėjo ant kapiniu padėti vai
niku jojo atmineziai ir tame 
laike, kada atsiklaupus meldė
si, sukrito negyva. Josios sū
nūs mane, kad motina apalpo, 
bet kada jaja pakele nuo kapo 
su pagelba kitu žmonių, moti
na jau buvo be gyvasties.

DAUG STRAIKIERIU 
ARESZTAVOTA.

Konosha, Wis. — Daug wtrai- 
kieriu isz mezginiu dirbtuves 
Allen kompanijos, kurie strai- 
kuoja, šukele sumiszima. Apie 
trisdeszimts straikieriu aresz- 
tavota, tarp kuriu randasi ir 
keliolika moterių. Allen dirb
tuvėje strai'kas tęsęsi jau pen
ki menesiai ir per ta laika jau 
buvo aresztavota 220 straikie
riu ant sulaužymo indžiunkszi- 
no iszduoto per suda.
2 UŽMUSZTI IR 7 SUŽEISTI 
PER NUSIRITIMA TRŪKIO

ARTI MT. CARMEL, PA.
Mount Carmel, Pa. — Du 

trūkio darbininkai likos 
muszti o septynios y putos su
žeista, kada Lehigh Valles trū
kis No. 209 kuris ėjo isz New 
Yorko in czionais iszsirito nuo 
begiu dvi mylės nuo czionais 
nuo kalno 75 pėdas žemyn.

Užmusztieji yra: inžinierius 
Conahan isz Hazletono ir fa- 
jermonas Hoffman isz Mount 
Carmel- Tarp sužeistųjų yra

2,400 myliu tolu- 
priemimas

|apie szimtas

doleriu.

Ind.

v
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Katre Žūk kuri tik pribuvo in 
Amerika važiuodama in Mount 
Carmel. Nelaime atsitiko East 
Morris Rodge Cnt, bet isz ko
kios priežasties, tai da neiszty-
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LIETUVOS
UŽBAIGĖ ATLAIDUS 

LAUKINISZKAI.
Kurkliai, Ukmergės apskr., 

(“V.” kor.) — Balandžio 23 d. 
apie 7 valanda vakaro, gryžda- 
mi isz atlaidų pil. Jonas Dūda 
isz Kieziu kaimo, Jonas Ga
brys isz Pavirincziu kaimo, 
Jurgis Gabrys isz Piketos kai
mo, ir kiti, sumusze visai ne
kaltus pil. Bali ir Antanu Szei-

Jonas 
Pavirincziu

kius isz Križoku kaimo. Žmo
nėms pranoszus apie invyki po- 

visi muszeikos tapo 
aresztuoti ir nukent ėjusioms 
suteikta medicinos pagelba. 

sužeistas pil. Balis ir

licijai,

J (i visztos.
3,822

Labai 
Szeikis.
GAISRAS DVARELISZKIU 

KAIME.
Kaunas. — Balandžio isz 29 

in 30 diena A. Panemunes vals. 
Senu Dvareliszkiu kaime nak
ties metu užsidegė ūkininko 
Jurgio Mikniuno tvartas, kuris 
buvo po vienu sziandiniu stogu 
su gyvenama troba.

Tvarte sudege viena karve, 
telyczia, 2 kiaules
Nuostoliu esą padaryta 
litu vertos.
PO LIETUVA PASIDAIRIUS

Raszo “V-bes” kor. J-tis.
Paleido isz kalėjimo. Sužino

ta, .. kad studente Mikolai ty t e 
jau paleista isz Kauno sunkiu 
darbu kalėjimo.

Apsivogė elgeta. Szilales vai. 
Balsiu kaimo pas ūkininką 
Koncziu lankosi elgeta. Pasi
taikius progai po vogė 50 litu.
APVOGĖ IR SUPJAUSTĖ 

GASPADORIU.
Gystenu kaimas, Veliuonos 

vals., Kauno apskr. — rI\) kai
mo ūkininką Urbuka priesz 
Velykas nedorėliai labai apvo
gė. Dabar per Velykų szventes 
tie patys vėl atėjo pas ji mirti
nai supiauste peiliais. Urbuka 
vos gyva nuvožė pas gydytoja, 
o du užpuoliku pavyko polici
jai suimti.
PRIGĖRĖ DU ŽUVININKAI.

Klaipeda. — Gegužes 8 die
nos vakaro juroj ties Nida, ap
virtus buriniam žveju laivui, 
prigėrė 2 Palangiszkiai žvejai. 
Laivas su 4 Palangiszkiais žve
jais buvo audros atncsztas net 
nuo paezios Palangos. Du isz 
ju suspėjo insikabinti apvirtu
si laiva ir buvo juros iszmesti 
in Nidos kranta.

VYSKUPAS NELAIMĖJE.
Kaunas. —Gegužes 10 diena 

invyko nelaime su Kaisziado- 
riu vyskupu Kukta. Vyskupas 

a « « • b a « avažiavo savo arkliais isz Žaslių 
in Kaisziadorius. Pakeliui vys
kupo arkliai pasibaidė nuo 
automobilio, kuriuo važiavo 
d-ras. Levi tanas, ir apverte ve
žimėli. Vyskupas Kirkta taip 
nelaimingai iszkrito isz 
mėlio žemen, 
ranka ir sužeidė galva.

Dr. Levitanas nors ir mate 
invyki nesustodamas nudrože 
savo automobiliu toliau.

Buvo paszau'ktas gydytojas, 
kuris suteikė vyskupui pirma 
medicinos pagelba.

Sužeistas vyskupas Kukta 
vėliau buvo pergabentas Kau
nan, kur ligoninėj jam sugipsa
vo ranka.

Dabar vyskupas Kukta gy
dosi namie.

ŽIAURI MOTINA.
Kauno II nuovados policija 

suemo piliete Petraitiene, atvy
kusia isz provincijos, kuri yra 
kaltinama 3-ju savo kudikiu 
pametimu. Ji prisipažino, kad 
visus kūdikius pagimdė nuo sa
vo meilužiu.

vezi-
kad sulaužo sau

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

DŲ-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS * 'SAULE 
ISZEINA KAS ŲTARNINKA IB PETNYCZIA,

Prenumerata Kasartuoja: Amerike ant viso meto $3.00 
Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso meto.

Laiazkui ir Pinigus visada siuskita tik ant szio adreso: 
W. D. B00ZKAUSKAS - OO

MAHANOY AND A STS.,
i

H. >. BOCZKOFIKI, Free. A
F. W. 1OCZIOWIM1,
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ISteNKE KANKINA 
LIETUVIU VAIKUS.

Gerveczi.il Valscziaus gyven- 
1 skundžiasi negirdėtais 

kankinimais, taikomais Gcrve- 
cziu valdžios tnokyklos moky
tojos Budrevicfcaites Lietuviu

tojai

vaikams. Vaikai muszaiiii ligi 
kraujo bizūnais ir guldomi mo
kykloje kryžiumi.
NUŠOVĖ 3 SAVO DRAUGUS •n

Sziomis dienomis kariuome
nes teismo sesi jo Utenoje na
grinėjo žmogžudžio Petro Kle- 
mentjevo byla, kurioj Klement- 
jevas buvo kaltinamas nuszo- 
vos tris savo draugus.

Priesz keletą menesiu Petras 
Klementjevas iszsigercs su sa
vo draugais ėjo namo.

Pakeliui isz girtu draugu lu
pu jis sužinojo, kad jie turi su

STATYS TELSZIAI - KRE
TINGA GELEŽINKELI.
Kaunas. — Vyriausybe pri

ėmė naujo geležinkelio Tel- 
sziai-Kretinga statybos plana.

Statyba manoma pradėti bū
tinai dar sziemet, kad visus 
darbus pabaigti iki 1930 metu.

Nauja geležinkelip linija tu
rės 73 kilometru ilgio ir joj bus 
pastatytos 4 stotis: 2 krasztu- 
tines — Telsziuose ir Kretin
goje, viena tarpostotis Plungė
je ir dar viena nedidele stotis 
pakeliui.

Visa statyba kainuos apie 
keliolika milionu litu.

Isz Visu Szaliu
KIAULES KRAUJAS 

VIETOJE ATRAMENTO.
Riazan, Bosija. — Kaimo Ki- 

selovo virszininkai geisdami 
investi paezeduma mokslaincse 
paliepė mokytojams naudoti 
kiaules krauja del raszymo in 
vieta atramento ir siultis uogu. 
— Tai tau paezedumas, nėr ka.

MOTERĖLES TRUOINO SA
VO NEKENCZIAMUS 

VYRUS.
— Kaimiszkas 

Anujka Pistonio,

DAINININKAS P. BUTĖNAS 
VAŽIUOJA IN AMERIKA.
Klaipėdoj, Luizos gimnazijos 

salėj; invyko konservatorijos 
savim daug pinigu/ Kadangi koncertas, kuriame dainavo Ir
Klementjevas netrukus turėjo 
iszvažiuoti Agrcr.tinon, tai jis 
nutarė pasipelnyti. Iszemes re
volveri jis isz užpakalio paei
liui szove in visus ir vietoj juos 
nudėjo. Apipleszes draugus jis 
pasislėpė, teeziaus greit buvo 
susektas ir sulaikytas. Kariuo
menes teismas pasmerkė ji mir
ti su teise paduoti kasacija vy
riausiam Tribunolui.

Toj pat sesijoj kariuomenes 
teismas isznagrinejo kito žmog 
žudžio Prano Motiejūno byla, 
kuris sziu melu pradžioje ne
toli Utenos ant kelio V žpuole 
gryžtanti namo keleivi Uwyda 
Szera, užmuszo ji ir apipleszo.

Teismas priteisė ji kalėti iki 
gyvos galvos.

Sesijai pirmininkavo 
Budrcviczius.j

KIAULES KOJA PER 
GALVA.
apygardos tiesinąs

pulk.

Kauno
Ukmergėje sprendė tokia byla: 

Ukmergės miesto gyventojos 
Tekoriene ir Gorszaninkiene 
turėjo turgavietėj greta mėsos 
pardavyklas.

Viena pernai pavasario die
na susiginezijo Tekoriene su 
Gorszaninkiene del meiles da- 

Nors abi moterys jau 
apie 40 motu amžiaus, bet inta- 
r i ne ja, 
paviliojo. Insikarszcziavus Te
koriene sugriebė kiaules koja 
ir žiebe savo kaimynei in vei
dą. Musztoji irgi neliko skolin
ga ir tik atvykusi policija mo- 
teriszkiu pcsztynes nutrauko. 
Nukentėjusi liko Gorsznainkie- 
ne; jau gerokai apmuszta ji 
nuvyko pas gydytoja ir davė 
apžiūrėti žaizdas.

Vakare Tekoriene sužinoju
si apie sužeistos ekskursija pas 
gydytoja, puolė vėl ja muszti; 
kai Gorszaninkiene Tekoriene 
parmetė žemen, 
sugriebė mošai kapoti kirvi, 
alebardos didumo ir kirto Gor- 
szaninkienei per ranka. Nu
kentėjusiai pritrauko ranka, o 
Tekoriene in teismą paszaukc.

Apygardos teismas pripaži
no,/kad Tekoriene buvo susi
jaudinusi ir nubaudė ja dviem 
savaitėm paprastojo kalėjimo 
ir visas nukentėjusios padary
tas gydymo iszlaidas.
KONTRABANDAI PALIKO 

TA VORO UŽ 25,000 LITU.
Nakti in 27 diena Patamisz- 

kiuoso muitines policijos valdi
ninkai užklupo isz Vokietijos 
in Klaipėdos kraszta persikė
lusius kontrabandininkus. Po 
trumpo susiszaudymo kontra
bandininkai pabėgo, palike 
szilko medžiagos kontrabandos 
prekių apie 25,000 litu vertes. 
BEDARBIU SKAIOZIUS

DIENA IN DIENA AUGA.
Szios savaites pradžioje Vil

niuje bedarbiu skaiezius padi
dėjo. Dabar yra insiregistra- 
vusiu 5,155 bedarbiai,

Tekoriene

lyku.

‘kad viena kitos vyra

szi isztrukusi

Dainininkas gavop. Butonas.
daug geliu. P. Butėnas dar szi 
menesi ruosziasi keliauti in 
Amerika.

Kiti koncerto numeriai, ku
riuos iszpilde konservatorijos 
mokytojai, klausytoju tarpe 
šukele daug ovacijų.

TARP LIETUVOS IR LAT
VIJOS SIENA DAR NE- 

UŽTVIRTINTA.
Kaunas. — Gegužes 14 diena 

atvyko Latvijos užsieniu ml- 
nisteris Balodis. Jo keliones 
tikslas esąs pasikalbėti su pro- 
miem Voldemaru apie galuti
na sutvarkymą rubežiu. Ta sie
na, kuria savo laiku nustatė 
Simpsonas, rods nutiesta ir In 
sieliu knygas suraszyta, bet 
abieju valstybių dar neužtvir
tinta.

PASZAUTAS LIETUVOS
TAUTININKU VADAS.

Kaunas. — Revolverio szu- 
viu vakar buvo pavojingai pa- 
szautas Noreika, Tautininku 
partijos centro komiteto pir
mininkas.

Paszove ji vienas karininkas 
kuris likos suimtas.

Manoma, kad szovimo prie
žastis buvo asmeniniai tarp jų
dviejų nesutikimai.

Jauniauses Marinis
Kareivis
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Leonardas Furman, 5 metu 9 
yra jauniausiu mariniu karei
viu, kuri priėmė szosztas regi- 
mentas Suy. Valst. mariniai 
kareiviai ^būnanti sziadien Ki
nuose. Vaikiukas yra sūnum 
Salaveisziu Armijos kamiso- 
riaus, 'kuris iszbuvo Kinuose 
konia szeszis mętus ir vaikas 
tonais yra gimęs.

MIRĖ ISZ BADO GULĖDA
MI ANT MAISZIUKO 

AUKSO.
Lodžius. — Gyvenime, kuria

me gyveno du senukai Bana- 
kus, likos abudu surasti negy
vi, kurie mirė isz bado. Vyras 
76 metu ir jo pati 72 metu. Kai
mynai nuprausdami nabasznin- 
kus, rado szienike inaisziuka 
auksiniu Rusiszku pinigu. Mo
tore turėjo kiszeniuje dar 8u 
zlotu, bet valgio nepirkinejo.

Belgradas. 
4 4 raganius” 
Vlad imi rove, Bomijoj, likos 
aresztavotas už pardavinejima 
trucyznos konia per penkias- 
deszimts metu del aplinkiniu 
moterių, kurios norėjo atsikra
tyti nuo savo neapkeneziamu 
vyru, arba turėjo meilužius su 
kuriais geide apsivesti. Tasai 
senas iszgama kuris jau turėjo 
92 metus tokiu budu užtrucino 
konia penkesdeszimts vyru isz 
visos aplinkines. Raganius li
kos uždarytas kalėjime. Val
džia daro slieetvas po visas ap
linkines ir aresztavoja nužiūrė
tas moteres, kurios tokiu budu 
atsikratė nuo savo vyru.

M

If

BANDITAI-VELNIAI.
Lvavas. — Vėlybu laiku, 

nakties laike in gyvenimą Ste
pono Nazarciczuko, kaime Sie- 
mankovicus kada visa szeimy- 
na miegojo, atėjo nepaprasti 
svecziai, kurie buvo pasirėdė 
kaip velniai, bet vietoje dusziu 
pareikalavo pinigu.

Kada gaspadorius paszoko 
isz lovos ir bando pasiprieszint 
“velniai” pririszo ji prie lovos 
ir atkiszia revolverius in liku
sia szeimyna, iszkraustc visa 
grinezia, pasiimdami su savim 
218 doleriu dingo tamsumoje 
nakties. Velniu nesuimta.

400 PRAŽUVO PER 
SUKILIMĄ MARIU.

Tokio, Japonija. — Telegra-

i 4 Italia”,

GEN. NOBILE ORLAIVIO 
4‘ITALIJA” VIS DAR 

PASIGENDAMA.
Rymas. — Iki sziol vis dar 

nieko negirdėt apie prapuolusi 
gen. Nobile orlaivi
kurs Gegužes 23 diena iszskri- 
do isz Kings Inlankos, Szpic- 
bergene, in žiemiu aszigali ir 
daugiau nebegryžo. Kas su juo 
atsitiko, nėra žinių. Yra viso
kiu spėjimu, kurie teeziau nie
kuo neparemti.

RUSIJAI GRESIA BADAS.
Maskva. — Naujas žemes 

ūkio komisaras, Kubjakas, ku
riam tapo duota diktatoriaus 
galia rinkti isz ūkininku grū
dus savo raporte valdžiai pažy
mi, kad pavasario programos 
nedateklius siekia 1,800,000 to
nu gimdų. Nėra vilties, sako ko
misaras, surinkti per 3 vasaros 
menesius 820,000 tonu, kurio 
būtinai reikalingi idant mieste-

niai isz Sapporo pranesza buk , lenai nebadautu. Pereita meta
« , • • t • v • • ri I XL. 2 TX 1»keturi szimtai žuvininku pra- 'Vasario menesi Rusija ekspor- 
žuvo laike sukilimo mariu ant 
Sarbutsu salos. Tolimesniu ži-

tavo 241,000 tonu grudu, o szi- 
met tegalėjo parduoti svetur 

niu apie nelaime negalima isz 6,000 tonu.
tonais aplaikyti.

BOLSZEVIKAI PERSISKY- 
RINEJA TUKSTANCZEIS.
Moskva. — Komunistu val- 

Belgradas, Jugoslavokija. — džia yra labai susirupinia apie 
nes 

gyvena nesutikime ir isztviiki- 
me. Kovo menesi apsivedimu 
buvo 1,978 o persiskyrimu net 
2,122. Balandžio menesi persl- 
j&yrimu buvo 1,602 o apsive
dimu 2,200. Kur nėra Dievo 
baimes, ten ir dorumas dingsta.

DU STUDENTAI UŽMUSZTI 
MAISZATIJA.

Konia per visa nakti tęsęsi gyvenimą vedusiu poru,
kruvini sumiszimai czionais 
tarp studentu ir policijos, ku
ne kilo isz priežasties neapy
kantos prieszais Italijos pri
spaudimą. Daug maisztininku 
likos sužeista, o du studentai 
užmuszti.

Trumpi Telegramai.

11 Covert, Kans. — Alfre
das Kaser, jo pati ir szeszi val
kai sudege ant smert nakties 
laiko per užsidegimą namo. 
Kada kaimynai subėgo, pagol- 
ba buvo jau per vela. Suanglė
jusius lavonus rado vėliaus.

11 Camden, N. J. — Nuo ug
nies prie namo, užsidegė szle- 
buke 4 metu Rožiukes Lahusz- 
czak, 907 Florence avė., kuri 
siautė su kitias vaikais prie ug
nies. Mergaite mirė nuo sude
gimo.

11 Boston. — Laivas Presi
dent Garfield susimusze su lai
vu Kershan, kuris tuo jaus nu
skendo su 7 laivoriais, o 29 li
kos iszgelbetais.

11 Danville, Ill. — Per susi- 
muszima dvieju interurban 
trukiu Mithian’s, 7 pasažieriai 
likos užmuszti 28 sužeisti, tarp 
kuriu randasi keli mirtinai. 
Priežastis nelaimes buvo page-
dusis brekas. ,

II Tokio, Japonija. — Laikę 
žaibinio szturmo likos užmusz- 
ai 18 kareiviai laike musztro. 
Daug bledes padaryta.

o

11 St. Albans, Vt. — Smar
kus vejas nupute Canadian Pa
cific truki nuo begiu, per ka du 
pasažieriai likos užmuszti, 
dvideszimts sužeisti.

U Philadelphia. — Praėju
sia Petnyczia czionais likos už- 
muszta 8 žmonys o sužeidė 36 
isz tu keli pavojingai, nelaimė
se su atuomobileis. ‘

U McAlister, Okla.
Jackson, nužudė savo paezia ir 
du vaikus pasislėpė kainuosią. 
Pati turėjo tiktai 15 metu.

— Ed.

♦ —♦

BJAURUS ISZGAMA NU- 
2UDE maža mergaite.
Toledo, Ohio- — Palicija isz- 

riszo paslaptį užmuszimo 7 me
tu Daratos Sielakowski. Pasi
rodė, ja užmuszo szoferis Hop
pe, kuris buvęs pas kaimynus 
vestuvėse, tenai nusigėrės, ir 
atėjės pas Sielakowskius dau
giau degtines jeszkoti. Czia jis 
pamatęs Darata gulint 
dviems seserims ir pas ji
jes noras ja pavogti. Vėliau 
jis mergaitei perkando gerk
le, sukandžiojo kojas ir pa
smaugė. Jis prisipažino polici
jai, kad nežinojęs ka dare.

su 
uže-

I
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ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

I 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., Chicago, 111.
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Garsus daktaras Varonoff 
užtikrina mums, kad netolimo
je ateityje žmogaus gyvasti 
bus galima prailginti lyg 140 
metu. Akyvi esame žinoti kaip 
ilgai gyvens daktaras Varo
noff’as, kuris taip lengvai gali Į 
prailginti gyvasti kitiems.

Kad žmogaus gyvastis gali 
būti prailginta ir yra taip da
roma t e byriam laike, kad tuks- 
taneziai žmonių yra Užtraukė- 
mi isz mirties glėbio, apie tai 
sziadien niekas neužginezina.

Tula<s Szvediszkas daktaras 
nesenei apgarsino, kad atgaivi
no gyvasti su pagelba operaci
jos ant szirdies žmonioms, ku
rie buvo mirė szirdies liga ir 
aeziu tai operacijai numirėliai 
adgijo be jokiu Idogn pasek
mių. Keliolika motu adgal nie
kas .juju negalėjo atgaivinti isz 
tosios staigios mirties, nes 
žmones tuoj kalbėdavo kad tai 
“Dievo bausme ant ju užėjo,” 
nes taip žmones senovėje kal
bėjo ant tu, kurie mirdavo stai
ga mirezia, bet sziandieninis 
daktariszkas mokslas kitaip 
apie tai mano.

ir
I

HH

Iszmintingas ir mokytas 
žmogus sako, kad jisai nieko 
nemoka, o kvailys ant tikrųjų 
mano, kad jisai yra szviesiail
sės-

s

Bolszevikiszka valdžia ma
no uždėti kolonije Amūre pro
vincijoj, ant Sibiro, del Žydu.

Isztfkirent Palestinos repub-
likos, Žydai turės savo repub
lika Ukrajihoje, kur bokraevi- 
kai paskyrė daug žemes del 
Žydu ant Siberijos.
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RADIO OPERATORIUS

ci^zkaus kolegijoj, 
Pa.,

Charles M. Schwab, prezi
dentas Bethlehem Steel Corp., 
kalbėjo del studentu Szv. Fran-

Loretto, 
Nežinau ’kiek turiu pini

gu ir tas mane visai neapeina 
ir neturiu laiko apie tai daži- 
not. Dirbu kas diena nuo 18 
lyg 20 valandų ir tas man ne
duoda laiko maustyti apie tur
tą.”

Ponas Schwab kalbėjo ne
tiesa ar gal kalbėjo kvailysta, 
nes jaigu jisai nesirūpina apie 
turtą, tai kodėl dirba 18 lyg 20 
valandų ant dienos/ krauda
mas milžiniszkus turtus?

Padarytu jisai sau ir visuo
menei didesne geradejyste, jai
gu vietoje dirbti nuo 18 lyg 20 
valandų ant dienos, paszvens- 
tu dvi valandas ant dienos ant 
iszdalinimo savo turto tarp tu, 
kurie labai reikalauja suszel- 
pimo sziam turtingam sklype.

persi emeVi«as Amerikas 
baisia nelaime, kuri kilo ka
syklose Misther, Pennsylvani- 
joj, ir visi kalba, kad anglines 
kompanijos turėtu didesne aty- 
da ir rūpesti užbėgti tokioms 
nelaimėms ateityje.

Praeituose metuose turėjo
me geležkeliniu nelaimiu la
bai daug, bet ant žmonių pa
reikalavimo, kompanijos užve
dė visokius naujus apsaugoji
mus nuo susidūrimo trukiu ir 
jau sziadien negirdėt taip daug 
nelaimiu.

Nelaime Mather ’e buvo vie
na isz baisiausiu sziuosia lai
kuose. Nelaimingu daibininkn 
žuvo daugiau kaip du szimtai, 
West Virginijoj 13 auku o ka
syklose vario Ne vadoje užgriu
vo keturis darbininkus kaipo 
ir keliolika žuvo ugnyje kasyk
lose Kcntukijoj.

Ar butu buvę galima užbėga 
ti toms nelaimėms — tai tyri

1

APDOVANOTAS MEDALIU
SAUGUS

PLAUKIOJIMAS
*I i X i
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praslas karsztis turėtu sulai
kyti kiekviena nuo maudymo-
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APIE GERA 
RAŽBAININKA

si ir pradėjo viens kita suspau- 
dinet kaip broliai. *

Ant galo paszauke Juozas: 
“Tikekite man jog szia- 
vra

si. Paprotys spjauti in vande- 
labai blogas. Reikia 
kad vanduo kuriame 

maudosi nebūtu ingautas in 
burna ir praryta, nes tuomi ga
lima vidurius užkrėsti. Gerai 
kaip vyrams, taip ir moterims 
tureli gumines kepures, kurios 
neinleidžia vandens in ausis.

Yra dar koletas patarimu, 
kuriu prisilaikant, galima tu
rėti daug naudos. Pirmiausiai, 
nereikia eiti in vandeni kuo
met labai inkaites. Taip-pat ne- 
iszrnintinga plaukti pavalgius. 
Turi nors dvi valandos praeiti 
nuo pavalgymo priesz eisiant 

vandeni. Vandeny, niekuo
met nereikia tiek plau’kioti, kol 
prieinama prie pavargimo. 
Kuomet taip daroma, netenka
ma viso plaukiojimo gerumo, 
ir negeistina reakcija, kaip ne
maloni taip ir pavojinga, in- 
gaunama*

Sveikatos 
naudos tegaunama 
vandeny, kartais net po keletą 
valandų ant syk. Kad ingijus 
maudymos pasekmes, nereikia 
vandeny ilgiau būti kaip po 30 
miliutu ant syk. Jei galima, ge
ria usis būdas yra, kelis sykius 
ant dienos maudytis, gerai isz- 
sitrinant po kiekvieno sykio ir 
apsivelkant sausus nubus, vie
ton kad leidus maudymos rū
bams sudžiūti ant 'kūno, kaip 
dabar yra 
m a riuose.

Plaukiojimas yra 
kuris raginamas ne vien del 
pasilinksminimo, bet taip pat 
ir del manksztinimos. Proti
niai ir fiziniai suvargusioms, 
jis priduoda daug sudrutinimo. 
Yra tai sportas 
ėmimo.

lti yra 
stengtis divn yra linksmiausia diena 

mano gyvastyje, jog nuo laiko 
kada pristojau in jusu kuopa, 
liet u rėja u 
niekas mane
Dabar turėdamas vilti Dievu- 
je, tikiuosiu jog užeis geresnes 
dienos, laime ir linksmybe.

— Dabar klaupkime ir .pra
rykime palaiminimo nuo Die
vo ant to -naujo kelio.

Atsiklaupia visi melde kar- 
sztai Dievo gal pirma karta sa
vo gyvenime.

Kelias vede per girria, buvo 
lai pusiaunaktis, mažos rogu
tes neszanczios locnininka dva
ro isz miesto slinko greitai per 
sniegą. Roges inslinko in gir- 

navatnas nerimastis ap- 
locnininka dvaro noyints 
papuolė in to'kia baime.

Martynai,

Plaukiojimas yra vienas isz 
populariszkiausiu sportu, nes 
netik kad juomi manksztinais, 
bet jis taipgi priduoda daug 

(vi • r 
maža dalis žmonių,

niekados atsilsio, 
nesuramindavo.

smagumo.
Labai 

kurie plaukia rsztiria, rtr van
duo kuriamo plaukioja yra ty
ras. Dažninusiai pn^itikiania 
ant prižinrotoju žodžio. Goriau- 
sis Hudas yra paežiam paiklau- 
sineti ir sužinoti ai* saugu plau
kioti upely ar ežere. Kuomet 
yra bent kiek abejones, geriau-

r i n, 
eme 
pats
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. šia visai neplaukti.

Joseph E. Croiiey, radio operatorius, kuris
11 arbor 

pasažierius. 
pasažierius

upely plaukti, 
žiūrėti, kad nesirastu 

ten jokiu iszirtatu, Uos tai gali 
priduoti daug pavojaus svei
katai* Kad tikrai sužinojus 
apie vandens sanitaruma rei

dą ve žinia kia kreiptis prie vietinio arba

Jei 
reikia

norima
in

prie

svietui apie skonstauti lai va Indiana 
pribuvusieji laivai iszgvlbejo visus 
neapleido savo vietos pakol visus 
Už savo narsu darbu likos apdovanotas auksiniu medaliu.

Norints 
keturiolika 

dienu priesz nelaime buvo pa
daryta inspekcije ir likos nu
tarta kad viskas kasyklose bu
vo saugu.

Už tokia nelaime turėtu kas 
atsakyti ir būti apkaltin

au gle k as i a ms 
i nesugražys,

iszrodys.
Mat her kasykloje
liejiniai ta

nors
tu* fz.. .
gyvasties

Zuvusiems 
niekas 

todėl lai nors juju naszles ir 
sieratnkai, kuriu tėvai 
juju maitintojais, aplai'kytu su- 
szelpima, užganadinima ir Im
tu apžiūrėti ant ateities, 
privalo spirtis visuomene.

buvo

Uo

Tnhi'S politikierius isz Skul- 
staeziai pasako 

kad norints ju 
didelis skaitlius

kino pavieto 
Lietuviams, 
czionais v ra

cziau! — tare in vaŽnvczia. Ta-ih 
sai klausydamas pono užkirto 
arklius*

Ant kart iszszoko isz tanku
mynu asztiioni vyrai apsigink
lavę kūjais, peiliais ir kirviais.

Du sidaike arklius, du mėtė
si ant važnycziaus du ant pono 
o likusieji 
perkratymo rogių ar ne ras ko 
naudingo.

Jau vienas isz ju pakele kir
vi idant kirsti ponui in galva, 
kad sztai isz jojo kratines išj
ojo balsas nusistebėjimo:

— Nustokite! tai mano ge- 
radejas kuris man gyvasti isz-

Lciskite ji, tegul -ke-

greitai ėmėsi ant

❖ ❖ ❖

SKAITYKITE SAULE
♦ ♦ ♦

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SŽKA3 
GRABORIUS MAHANOY CITYkurio kiti valstijos sveikatos skyriaus.

Sanilariai privalumai riszali
tis su plaukiojimu, yra du, pir
miausiai, privatiniu plaukioji
mo vietų prižiūrėtojai turi isz- 
pildyti pareiga vandens nau
dotojams, o ant plaukiotoju 
puola pareiga kitiems, kurie 
ta vandeni naudoja. Kiekvie
nas plaukiojimo 
kytojas turi parūpinti vieta, 
kurioje norintieji plaukti ga
lėtu gerai iszpiprausti. Geriau
sias būdas yra turėti savo ab- 
rusus ir maudymui rublis.

Nežiūrint visu 'nnKi<niur*»ii. 
nio bildu vanduo 
nuo paežiu žmonių maudantis. 
Dėlto kiekvienas žmogus, ku
ris nesijauezia sveiku, neturė
tu maudytis. Paprastas szaltis, 
kūno iszberimas, karztis aky, 
aus v

nuo
(Iperatorius 

neiszgelbejo.

MALDAKNYGES

No. 185

576
vietos užlai-

vieta

žvilgsniu mažai 
voliojau! is

gelbėjo.
liauja pakajuje.

Tuojnus likos iszpiklyta va
le vado o jisai pats paszauke in 
poną:

• ♦

Laidoja kunus numirėlio, 
auto mobilios del laidotovio, krikaz- 
tinlu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t.
820 W. Centre Si.. Mahanoy City, Pa.

Pasamdo

Balsas Balandėlis arba 
Mažas Szaltinclis Diovo Mylistu. II 
Naujausis spaudimas su Officium su 
dadėjimu 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.....................................$2.00

No. 187 Mažas Naujas AuksoMažas Naujas
Altorius, didei naudinga maldų 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 malda-knygele, su bažny- 
czios aprobatu, 448 puslapiu, visos

bet neturi jokios politikiszkos reikn]jng0S maldos, skurineis minksz-
galybes, nes ne yra susiorgani
zavę — ėdasi tarp savos ir vie
ni kitiems vra baisiai užvydus 
ir kožnas politi’kieriauna ant 
savo kurpaliaus.

t zmet'mojimas 
nes patys girdėjome kaip vie- 

“ko jus no
rite? juk neturite jokio ženkli- 
ninui, ne esate susivienija, to
dėl nuo mus negalite nieko rei- 

“džia-

yra teisingas

nas pasako mums:

bo

viską
o kada būna isz-

prižada mums
i

kalanti ir praszyti kokio 
ar suszelpimo.

Bet politikieriai priesz rin
kimus 
priesz lai k
rinkti sako, kad neturimo jo
kio ženkivvumo ir 
sklaidvti in visas szalis. Teisy
be! ’

Jaigu taip ir ateityje dar
buosimės politikoje, tai niekad 
neturėsimo jokio ženklinimo ir 
mus vedžios toliaus už našiu 
kaip vedžiojo.

Argi musu Lietuves nekem- 
sza in kalėjimu už nemokėji
mą taksu, o
isz to juokėsi kad

už taksas aresztavoje o 
juju bijo dalypstet ?

Vienatiniu iszejimu del mus 
• yra susiriszt drutu politikisz- 
ku mazgu ir iszri-nkti
vadus kurie rūpint irsi politiko
je o tada mus politikieriai ne- 
paniekines kaip lyg sziolei su 
mumis pasielgdavo.

Jau laikas pabust isz miego 
ir pradėt daUbuoti's!

esame

kitu tautu moteres 
“ polander-

kas”

gerus

Lehigh Valley
EKSKURCIJA IN

Niagara Falls 
ar Buffalo

NEDELI0J 10 JUNIAUS 

$5.00 In ten ir adgalios
Specialiszkas troinas iszeis isz 

Mahanoy City 8:16 valanda Su- 
batos naktį. Grįžtant apleis Nia
gara Falls 3 popiet. Buffalo 4 po 
piet, Standard Time.

• K* J K ' » J, ( 1

UdilghWney
♦ J

Railroad

♦

žmonių daroma pa-

a psisaugvji- 
užsikreczid

sportas,

iszberimas, karztis aky. 
nosy ar gePklej arba pa-

vertas užsi-
—E. L. I.S.

NAUDOKIS LIUOSU kn-vga’kuria r/ik ka
LAIKU

katalikiszka

malda-kny-

tais apdarais, puikiai iszmarginta, au
ksuoti lapu krasztai................... $1.50

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

No. 190 Visuomet,
gele katalikams lietuviams visokio 
amžiaus. Puiki maža knygele, 256 
puslapiu, baltos celluloides apdare- 
llais, su kolioruotu paveikslėliu ant 
virsziaus, auksuoti lapu krasztai be 
kabutes. Puiki knygele del dovanoji
mo vaikams ir mergaitėms

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

No. 195 Maldele 
Szvencziausio
Jėzaus Kristaus............................

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

Karta liesas, bejėgis berniu
kas pasibeldė in duris vienos 
mokyklos direktoriaus, ir pa- 
prasze leisti jam truputi pasi
kalbėti. '•

Tarnas su pahieka pažvelgė 
in vaiku, nes jis atrodo kaip el
geta, ir liepe eiti jam aplink 
troba isz kitos puses, in virtu-

Vaikas padare, kaip jam
buvo insakyta. Inejes nedrą
siai atsistojo prie daru.

— iVsz labai norecziau pa
sikalbėti su direktoriumi p. 11- 
ghb

Ve.
$1.50

Katekizmas,

Arcibrostvos
Veido Viesz. Musu 

10c

4 Reading?
. lines

►

DUBELTAVAS
I T1K1ETAS

IN

PHILADELHPIA
NEDELIOJ 10 JUNIAUS
1 '■ . ...... ............. ...-——I.............. y-

Specialia treinas Snbatos naktį.

Isz Iszels
Shamokin ........................... 1:30
Mt. Carmel.............................1:30
Ashland ................................. 2:21
Shenandoah ........................ 2:00
Girardville........ .................... 2:28
Mahanoy City (Preke $3.25) 2:49
Tamaqua (Preke $3.25)
Pribus in Philadelphia .... 6:00 
GRĮŽTANT—Apleis Philadelphia 
7:30 vvalanda vakare ta pat diena 
Standard Time.
PROGA matyti paszventinima St. 
Charles Seminarijos,, Overbrook.

$3.50
*1* % 4 j

t A dL ■ * "■-!> <

3:16

Panedeli 11 Juniaus
Keturiu-dienlne ekskursija su • 

palydoyu in
Washington, D. C. x 

Preke $33.75 apmoka visus 
okspensus. Apie daugiaus in

formacijos raszykite pas II I I i
G. O. Roper, D. P. A. 

Williamsport, Pa.

Ant Readingo Geležinkelio
I

— sake jisai.
Gal but norėtum įjusry- 

1 v

— tarė virtuves tarnaite,ežiu,
— tai asz pati galiu tau duoti 
kam ežia dar direktorių truk
dyti.

norc-
su ponu di

— pastebėjo 
syki atydžiau

drabužiu
kalbėjo tarnaite.

— Labai a ežiu, — tarė ber
niukas, — man labai butu pra
vartu gauti duonos szmoteli. 
Bet asz taip pat labai 
cziau pasikalbėti 
rektorium.

— Ar gal nori kokiu apne- 
sziotu drabužiu?
tarnaite, dar 
prisižiūrėjusi iii bernaiezio su
lopyta kelines. — Asz bijau, 
gal direktorius daugiau jau 
jokiu neturi. Jis labai daug isz- 
dalina nereikalingu 
vargszams,
Nepaisydama daugiau jo pra- 
szyniu, ji nuėjo prie savo dar
bo.

— Ar galima su ponu direk
torium pasikalbėt i ? — dar kar
ta paklausė bernukas, snivalges 
savo duona.

— Na, jis yra bibliotekoj. 
Kad jau tu taip nori ji triikdy- 
ti, tai tegul jau taip būna,— 
taro tarnaite nepatenkintu bal
su. Jai atrodė, esn labai, kvaila 
toki bejėgi vaikai vesti pas di-

studijavo, ir paėmė keletą Gre- 
kiszku 'knygų, kad iszbandytu 
atėjima. Kvotimas užsitęsė il
goka laiku. In kiekviena pasta
tyta klausymu berniukas atsa
kinėjo patenkinamai.

— Stebėtina, — suszuko p. 
Ilgis, peržvelgus vaiku per sa-' 
vo akinius nuo galvos iki kojų, 
— kaip tu galėjai taip gerai 
iszmo'kti ?! Pasakyk, mano vai
ke isz kur tu tai iszmokai ?

— Visa tai asz surinkau 
per savo liuoso laiko valandė
lės, — atsake berniukas.

Jis buvo neturtingas, turėjo 
sunkiai dirbti ir buvo visai ma
ža lankos mokykla. Vienok jis 
buvo beveik pribrendęs univer
siteto mokslui. O vis del to, 
kad jis mokėjo invertinti liuo
sas valandėlės ir jomis pasi
naudoti. Isz tikro, ar tai ne 
auksas, ar no brangenybes 
žmogui liuoso laiko valandos? 
Kaip mes jas turime brangin
ti! Ar galėtum duoti sanskaita 
isz savo liuoslaikiu? Ka turė
tumei in tai pasakyti! Pagal
vok! Szitas berniukas tau gali 
pasakyti, kaip daug galima pa
daryti, jas gerai apvertus. Bet
gi daug yra kitu jaunuoliu, — 
net baisu ir sakyti, — kalėjimo, 
gėdos namuose, prie pragari
niu žaislu arba smukiose! Jei 
ju paklaustum, kada jie pradė
jo savo 
jie galėtu atsakyti: 
mis savo valandomis iszmokau 
loszti kortomis”, 
naudotu liuosu laiku asz pradė
jau rūkyti ir gerti”. “ 
tiko liuosu nuo darbo laiku — 
tuomet asz pavogiau isz senos 
pardavėjos obuolius ’ ’.
mano liuosos valandos, kurias 
asz praleidau su bedieviais

ar tai
ar

nuodimingus darbus, 
“Liuoso-

4 4 Savo nesu-

Tai at si-

4 4

rektorių, savo poną. Vienok ,ji 
nusiszluoste rankas ir liepė 
sekti paMkui. Atidalins biblio
tekos duris, ji tarė:

— Ponas direktoriau, ežia 
kažkoks vaikezas labai skver
biasi su jumis pasikalbėti.

— Asz nežinau, kaip tas 
berniukas užsirekomendavo ar 
kaip jis savo praszyma iszdes- 
te. Tik žinau, kad ponas direk-
kaip jis savo praszyma iszdes- 
to. Tik žinau, kad ponas direk
torius, .valandėle pasikalbėjos,

» i

<

Guodotinas pone! Tu 
man kitados iszgel'bejai gyvas
ti, o 
per iszgelbejima tavo, duodu 
tau gyvasti už gyvasti. Atsi
mokėjau tau kaip galėjau, ki
taip žadintojas negali tau atsi- 
moket.

Ponas norėjo ka tokį isztart 
bet žodžiai numirė jam ant lu- 
pU*

Nukeliavo 
damas ne 
Dievui už iszgdlbejima.

>;< *

Žadintojai tuojaus nusidavė 
in savo abaza. ’Penais pradėjo 
vien'balsiai klausinėt Juozo kas 
tai do ponas ir kaip jisai isz- 
gefbejo jam gyvasti.

— Tuojaus jum pasakysiu. 
Bus tai szoszi metai adgal kaip 
pas ji buvau už ‘berną. Viena 
karta iszsinyte mane J n mies
tą su reikalu, o pats iszojo pa- 
sivaikszcziot tuoni paežiu ke
liu kuriuom ir asz ėjau.

Kelias vede per laukus o vie
noje vietoje, radosi gana gilus 
upelukas. Vos užėjau ant til
telio, kad sztai tas sulužo ir in- 
puoliau in vandeni. Nemokė
jau plau'kt o trumpam laike 
apleido mane pajėgos ir pradė
jau skenst* Tada surikau 
bėkite!”

Taja valandėlė paregėjau po
ną, kuris nieko nelaukdamas, 
szoko in vandeni ir isztrauke 
mane. Už minutėlės ilgiau bu- 
czia prigerės. Su aszaromis de- 
kavojau ponui už iszgelbejima 
mano gyvasties, po kokiam lai
kui užmirszau apie tai, jog es
mių dėkingas jam už iszgelbe
jima mano gyvasties, ir pradė
jau vesti paleistuviuga gyve
nimą jog turėjo mane nuo dar
bo atstatyt.

j Tada negalėdamas 
taip greitai darbo, pristojau

pone I

asz tau už tai atsimoku

tolinus neisztar- 
žodi, dekavodamas

C c gel-

Eada surast

Žuvo

praleidau
draugais. ’ ’

O, buk labai atsargus, pra
leisdamas savo laisva j i laika! 
Pagundos vargins tave kaip 
tik tada, kai tu nebusi užsi-
emos darbu. Per tokius ply- 
szius jos lengvai i ns i skverbs ni 
tavo szirdi. Tenai jos pasislėps 
ir gamins tau visokias nelai
mes. I____ _ ___________  . „Stenkis savo liuosas va-
landas, liuosa laika geram su
naudoti!

*
SKAITYKITIp*

*

*

* 
“SAULE”

*

i darbo, 
prie jusu bandos, bet kalbėda
mas teisybe, nuibo-do jau man 
tasai darbas ir noringai sutik
ėsią idant vela pasilikti teisin
gu ir doram žmogų. Sziadien 
kada ant jo užklupote o asz ji 
pažinojau, norėjau jam atsily
gint už iszgolbeta gyvastį ir 
prasziau jus paleisti ji ant liuo- 
sybes. Dokavoju jums už tai 
szirdingai, jog manos paklau
sote.

Ir czionais užbaigė savo ap
sakymu.

Ant razbaininku iszvere tai 
didele intekme, nes per ilga 
laika sėdėjo visi giliai užsimis- 
Hne, ant galo pradėjo viens su 
kitu sznalbždetis ir rodavintis 
ir ant galo, atsiliepė.

— Ar žinai ka Juozai, kal
bėjai jog tau razbaininkysta 
nubodo, ir mums davėsi gana 
in ženlklus, pameskime mes ta 
nedora amatu ir pasilikime do
rais žmonimis. Esame drūtais 
vyrais, tai daitbo gausime vi
sur.

— Gerui! gerui! suszuko vi-

Vi
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Liatnvuzkaa Graborlaz 
K. RĖKLAITIS 

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

6 f fl IT. Sprat** SU.
MARAMOT CITY, PA.

MARKET ST.,
TAMAQUA, PA.

Shenandoah, Pa.

A J. SAKALAUSKAS 
L1ETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872) 
331 W. Centre StM

* ii » k *

Nuliudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavime. Palaidojime 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bo- 
■ite pilnai vžffAn||dintL

Isz Mahanojaus Jeigu kas parei
kalaus mano patarnavime tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimts minutu. Telefonai 871.

MINERS* ASTHMA IR 
NOSINIS KATARAS

Gerklinis kataras, Bronkitis, Ger- 
1 klinis kosulis, Sunkus kvėpavimas, 
Katariszkas kurtumas, Užimąs gal
voje, Priszakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebetine pasekme per 30 metu, j 
Preke 25c. per paczta. Iszrasta ir

I parduodam vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 

724-736 MULBERRY STREET 
READING, PA.

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU

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

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

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c. e gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.” Narva li
ga yra isbai blogas dalykas, bot mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia Ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Street Spencerpolnt, N. Y.

666
Gydo Malerija ir greita palengvina 
Galvos Skausme, Svaiguli ir Atsirū
gima isz priežasties tuom-laikinlo už
kietėjimo. Prigelbsti praszalinima 
Nuodinius ir labai geras del suteiki
mą gausaus sslapumo isztusstiaimą*
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Nežinomas Kareivis •r Kur Valdžios Agentai Gaudo Kontrabandus isz Kubos.

—- Nesąmone! Kam jus no
rite perszneket i ? — murmėjo 
senis Brown’as. — Poros kąs
niu valgio, kuriuos jus per pus- 
ryczius suvalgėt, žmogui, jau 
to pusiau iszbadeju'siam ir be
veik suszalusiam negal pakakti

— Kiek jus dar turite mais-1 draugu. Sekanti griebė sveti- 
4 1 t Ir A *\i»jL 1 n »1 H r. ntfrt '

“Pasilikti“ 
P{ira«zyta.

Valio likimas buvo nuspręs
tas. Nuolankiai jis susmuko 
juokdamasis in savo kodo.

— Taip, teisingai 
bėjo jis svetimu, užkimusiu 
balsu. — Jaigu man nepasiseks 
pasiekti tvirtove, tai kaip gi 
butu galoje pasisekti seniui ai- 
ba visiszkai nusilpusiam 
rui ? Bet man pasiseks, — drą
sinosi jis, imdamas lazda.

— Juk tu dar iki ausztant 
namu t — sake 
maloniai glostyda-

kieta ranka inkiszo in krepszi. 
Jis drebaneziais pirsztais isz 
trauke ilginusi lapeli. Pamažu 
ji atvyniojo: “Pasilikti!“ bu
vo paraižyta. Jo žili usaj dre
bėjo, bet jis neprataro ne žode-i .

' lio ir ne nepažvelge in abu savo
I 4 1

to likucziu? — paiklause sve-1 masis. 
timasis.

— Daugiau jokiu I!
savaitine maisto atsarga dar 
užvakar baigėsi!

Svetimasis atsikėlė, susisege 
savo kailinius, pasistatė knn- 
nieriu ir sieke kepure. Draugai 
plakanczia 'szirdimi žiurėjo in
JU

ir ant szito buvo
Musu

— kal
si vėliniu,

— Ka jus darysite? — kak
ta suraukęs paklauso Brown’as

— Noriu iszbandyti savo 
laime, ar nerasiu vėl kur nors 
takios pastoges, kaip vakar,— 
atsake jis liūdnai szypsodama- 
sis. — Asz negaliu apsunkinti 
jus, kurie mane taip draugisz 
kai priėmėte, — negaliu jums 
paskutinio kąsnio isz burnos 
isztraukti!

Valis paazoko, 
su savo kriukiu

nuszhibavo 
pas duris ir 

priesz jas atsistojo.
— Ar jus mus žmogžudžiais 

Jus vakar buvote 
o sziandlen

laikote f
taip nusilpę, o sziandien vėl 
norite lysti in ta prakeikta pū
ga! Nors akin pirsztu durk — 
taip tamsu szitame blizzard’c. 
Apie veja, kurs ne tiktai žmo
gui kvapa užima, bet ir net 
krauju gyslose in leda paver- 
czia, — nėra ne kalbos. Sėski
tės in savo vieta ir valgykit! 
Jaigu jau mums ’skirta mirti, 
tai jau mes kaip tikri vyrai, vi
si kartu mireziai sprandu atki- 
szime.

Tai pasakęs, jis pats susmu
ko dejuodamas kedeje.

— O mano sąžine? — turo 
svetimasis, szirdingai spausda
mas Valiui ranka. — Leiskite 
man kovoti su mano likimu ?

— Jus liksites ir gana! — 
galutinai užbaigė Brown’as.

*— Žinot ka f A*z* sugalvo
jau gera minti! — szauke sve
timasis, ir jo balse skambėjo 
pusiau paszaipa, pusiau susi
graudinimas. — 
neleidžia iszleisti 
me baisiam ore, mano gi - - lie
pia man eiti. Likimas nulemti, 
o mes ja pasiduosim.

Valis klausydamas pakele 
savo galva, Brown’as paszoko 
sujudės. Tuo laiku 
žvilganezios svetimojo 
klausiamai klaidžiojo nuo vie
no prie kito ir, rodėsi, norin- 
czios paezia sielos gelme isztir
ti.

Jusu sąžine 
mane szila

gražios, 
akvs

— Szi pūga dar gali kelias 
dienas szelti, — tese jis toliau.
— Jau szi ryta mums visiems 
trims gresia mirtis. Ar nebūtu 
iszmintingiau, jei vienas isz 
musu iszdrystu paaukoti savo 
gyvybe už kitu du? Tenulema 
likimas, kuriam isz inusu rei 
kia pabandyt pasiekti tvirtove.

— Ka jus ežia sakote? Tu
rėkit protą: — Dievas nuspręs, 
kas mus laukia, — atszove 
Brown’as, drebaneziu nuo su
judimo balsu. — Suvalgykime 
visi trj s savo maisto likuczius, 
o paskui pasimelsime, praszy- 
dami Dievo pagelbos. Ir taip 
geriausiai, kaip mane Brown'a 
gyva matote.

Tyliai suvalgė pusryczius. 
Taip pat tyliai svetimasis isz- 
plesze isz savo užraszu knyge
les tris invairaus didžio lape
lius. Suvyniojo juos ir paslėpė 
Valio tuszczioje tabokinėje.

— Pagal amžių trauksime,
— pažymėjo Brown’as, — bet 
pradžioje pasimelskime, kaip 
pritinka, jaigu laukiame Dievo 
sprendimo.

Brown’as ir Valia pamal
džiai puolė ant keliu,
masis tik galva lengvai palen
kė. Ar szie tris sunkei iszban
dyti vyrai meldėsi kada nors 
taip maldingai už savo gyvy
be? Ar kuris isz ju siuntė 
troszkimus, savo norus in dan- 
gu!

Brown’as atsikėlė ir savo

o sveti-

vv-

neapleisi 
' Brown ’as,
mas savo draugui ranka.

— Ligi ryto gali jusu vil
tys, kaip oras, pagerėti, — ma
no svetimasis.

Daugiau ne žodžio notare, 
visi trys nuėjo gulti. Brown 
ilgai vartėsi savo guolyje, 
galėdamas užmigti. Jis kas de- 
szimt minueziu vis keldavosi 
orą iszt irt i, bet pūga lauke ne 
sulydavo ir kambario tempera
tūra, del dažnos lango varsty
mo nukrito dar žemiau. Paga
liau senis pusiau sustyrės insi- 
suko in savo antklode ir užmi
go. Szi t u proga pasinaudojo 
Valis 
negalais 
pradėta laiszka.

Nuo kėdės, ant kurios negir
dėdamas vis dar gulėjo sveti- 

kiekviena Valio judėsi
Nuo 

szalczio pasty rūsiais pirsztais 
užszalusiu

Szi t u 
i. Jis 

pamažu

’as
ne

atsikėlė ir vargais

masis, 
sek e dvi tamsios

eme raszvti•k

akys

ir pusiau užszalusiu raszalu 
prie 8 laipsniu žemiau 
temperatūros,
laiszkas raszvti. Valis rasze at
sisveikinimo laiszka savo mo
tutei namo, Anglijon. Pagaliau 
iszkrito plunksna isz jo pasti
rusiu pirsztu, — jaunyste pa
reikalavo savo teisiu. Nuilsus 
galva nusviro ant rankos.

Isz szirdies skausmo ir nn- 
vargimo jis užmigo. Net 
miega isz jo krutinės iszsiver- 
že sunkus dejavimas. Juo giles- 

juo 
szelstanti

Lempa mirgėjo, 
nes ir ji jau buvo iszžibejusi li
gi paskutinio laszo aliejaus. 
Svetimasis vis dar sėdėjo neju
dėdamas kedeje, tik jo daug ka 
reiszkianeziose akyse buvo su
koncentruotas visas gyveni
mas. Jis nenukreipe žvilgsnio 
nuo jaunos, stiprios Valio isz- 
vaizdos. Iszmusze keturias. Jis 
atsikėlė, pamažu susisege savo 
kailinius. Aralandele dvejojo. 
Apsidairė 
kambarėli tarė:

— Ne vienas isz ju nepri
lygsta apasztalams. Jie neprl- 

nusidejelio liktis

labai

J 
nulio 

.sunku

per

ne tyla buvo kambaryj, 
smarkiau, 
vėtra lauke.

rodėsi,

v įsas

po menkai i n rengt a

tarpvers
szitu sienų. Ir tacziau...

Per jo iszbalusi veidą perbė
go spinduliavimas. Jo akys su
spindėjo laukiniu žvilgsniu.

Po deszimties valandų bliz
zard’as paliovė szeles.
negu dar saule prasiskverbė isz 
po debesų, užpustytiems mažo
je stotyje atsiuntė pagelba. Ne 
szimto žingsniu
nuo szitos vietos, mažas vyru
būrys, pasiustas isz tvirtoves,

Tai buvo

Pi nu >

neatsitoline

J f
I

tai visojo 
baisus 

už kurio

ti!

užtiko vvro lavonu, 
blizzard’o auka.

— Tik žiūrėkit, 
Montan’oje garsus į r 
“didysis hercogas
galva yra paskirta didele su
ma pinigu ir kuri szerifas jau 
kelios savaites liepe persekio- 

szauke komandiruodamas 
oficierius. — Dabar jau jis nu
teistas ir jtxks žmogus daugiau 
nesužinos, kaip jis isz tikrųjų 
vadinosi ir kas jis isztikro yra 
buvęs. Jis neturi prie saves jo
kiu dokumentu. Niekas negali 

ir kilmes.- nurodyti jo vardo
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kiekviena kartele, 
skl Ašie sziukszles i r

rankomis
skiedras 

nagais drasko juoda žeme.
— Katilas turi būti negi

liai! — nuolat galvojo jis. ’Lo
dei ii’ nesistenge daug kasti.

Pus apydes nurauses, Justi
nas pavargo i r nustojo ūpo. Bu
vo benoris viso atsižadėti, kaip 
po jo pirsztais kažkas subruz
dėjo. Naujomis jėgomis eme 
kapstyti žeme*, nauja viltimi 
sužibo blausios akvs, bet ir vėl 
apsivylė. Žemoje jis rado tik 

gabalu.s u r u dy j u s i os s k a r< 1 os
Nuleido nuovargio pakirstas 
rankas, o pats atsisėdo. Tvan-' 
kus oras slopino ji, snaudulys 
ir nuovargis lenke galva, mer
kė akis.
ramu, gera...
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Fort Lauderdale, Irta., kur randasi 'keli eropldnai ir greiti laiveliai kuriu užduotis .yra
gaudyt kontrabandus ir szmuglerius guzutes, kuria gabena isz Kubos ir Bahamos salų. Bet
szmugleriai taipgi turi greituosius laivelius ir croplanus su kuriais pristato Amerikonams 
gera szlopa o ypatingai del milijonierių, kurie užmoka už tai gerus pinigus.

PINIGU KATILAS
Vos tik praszvitus, zvimbian- 

czios muses pažadino kerdžių 
Justina. Atsisėdės 
kraszto, pasiraivė, 
sukeikė greit a-spames 

kalbėdamas poteri

ant lovos 
sužlovavo, 

muses 
ir kalbėdamas poteri priėjo 
prie lango. Blausiomis akimis, 
sutraukęs žilus antakius, 
žvelgė pro aprūkusi apmusiju
si stiklą, ar neteka saule, ar ne 
mėgina kas nors galviju ginti 
be jo. Saule netekėjo, gat ve bu- 

Ir jis norėjo atsi
meti

pa

___________ L-.________________  

apydej ugnele kūrenosi ? 
nies ten nieks nesulkure. 
gal pinigai dege?

Ju'stinas suprato, kad ne jis 
vienas mate pinigus degant, ir 
pyktis su pavydu dar labiau 
užgulė szi rd i.

Ji viską isz pa sakos 'kai
mui, — pamastė jisai ir tuojau 
garsiai atsake:

Ug- 
Tat

nuleistomisdamos, nuleistomis galvomis 
avys jesz'kojo dideliu medžiu 
pavėsio,
daržus. Isz kiemu iszbego szei- 
m i hinkes. Pasidarė sumiszi-
mas.

karves smelkėsi in

Ptis i dare

nos ak v s

— Dėde! Juk sziartdiOn ne 
szi 11 a. Kam parginei ?

— Seni! Ka mes duosim 
karvėms? Už ka gyvulėliai tu- 

Et, sutavaravo tavo sc-.'ri dvėsti tvarte? Ar negalėjai

Aplinkui buvo taip 
Tik staiga kažkas 

J irsti nas 
Jam

Džiaukis pati centą kur

nustebo. Nepasitikeda-
akimis, paseilintu 

stiklą

v o tuszczia.
traukti, tik dar 'karta 
miglota žvilgsni in gatve ir už 
tvoros, lankioje kaimyno apy- 
doje, pamate melsva liepsnele. 
Senis
mas savo 
delnu nutrvne neszvaru 
ir dar giliau pažvelgė. Dabai 
jis nebeabejojo. Kaimyno apy 
deje isz tikrųjų kūrenosi ugne
le. Baisus įnirtimas szoko Jus
tinui in szi rd i.

Bestijos! Kvailiai! Kas 
mate tarp trobų sukurti lauža! 

plūdo ne pats ne
žinodamas ka reikia kaltinti.

Ir jis norėjo bėgti ugnies ge
sinti, bet tuo laiku liepsna pra
nyko. Senis dar labiau nustebo. %

pasimaiszc

menkniekius 
kaimyne, susigėdusi 
prasitarimo, skubi-.

o tu ir mastai apie 
pinigus! Kas mate pinigus de
gant? Pasaka, daugiau nieko... 

sugrie
bus, o nelauk kol kur rasi. Ne
vienas dar netapo turtuoliu isz 
d rast u pinigu!

Ir jis nuėjo tolyn, buk neno
rįs apie tokius 
kalbėti, o 
negudraus
no in grinezia krosnies pakurti.

Kerdžius džiaugėsi lengvai 
intikines moteriszkc. Dabar ji 
niekam nebeužsimins.apie pini
gus, nieks nesužinos brangio*, 
paslapties ir pinigai 
turės, jam tekt i. Ir ji

Uždegs...

Staiga jo 
iszganinga mintis:

Ne durnu, ne ugnies... Pi
nigai dega! Ir jam eme aiszke- 
ti, kad ten tikrai pinigai

Grauždamasis.

galvoje

bu:-

go,

pasivaidinę, 
pats sau iszmet i nedarnas, 
kalbėjo:

Reikėjo nubėgti kol de- 
reikejo mesti in liepsna ne

dideli pagaliuka ir pinigai bu
tu iszkile pavirszium. Tada tik 
tiek butu reikeje kasti, kokio 
ilgumo Indu buvęs pagaliukas. 
O dabar nepasieksi lengvai! 
Guli sau giliai žemoje ir juo
kiasi isz žioplio.

Ilgai jis dar stovėjo prie lan
go Jaukdamas vėl pasirodant 
melsvosios liepsneles tarp žaliu 
apvyniu lapu, bet jo laukimas 

Tuo (arpu auszra
raudonai skaidrino rytu padan
ge. Kaimo sodnuose suklego 
invairus paukszcziai. Neužilgo 
turėjo užtekėti saule.

Kerdžius Justinas,
atsidusęs, užsivilko daug saus
ra ir darganu maeziusia sena 
rudine, nuo suolo pasienio ber
žo toszimi apvyniota uosio ra- 
ga, ilga, szniaiksztu botagu, ku
rio skaudumą jau pažinojo gy
vuliai ir kai kurie iszdyke pie
mens,

liko veltui.

sunkiai

ir iszejo in kiemą.
Vis tik pinigu katilas 

bus mano! Asz ji iszsikasiu, — 
pusbalsiai galvojo kerdžius.

Kelis kartus pliauksztelojos 
laibu botagu, jis norėjo sutriu- 
buoti, kad szeimininkes ir pie
mens keitusi galviju in gany
klas ginti, kaip daržo ka^-i 
kas suszuko:

— Tėvai! Justin!
— Ko nori? — piktai atsi-

(Žiūrėkite, kaip szypsosi jo lu-.^®Pe kerdžius in beneszanczla
. .*«««•• ivhti Įimti ’Ir r> t yyixf nnpos. Galėtum manyti, kad jis ir 

mirdamas pergalėjo! Galas.
malkas kaimyno.

I — Ar lionietiAr nematei, kaip anoj

galu gale 
s, geriau

siu upu nusiteikęs, stipriai pa
imto ragu, kad net viso kaimo 

isz karto paszoko 
Dalia v imas vingiu 

veržės;
bego lan-

gyventojai
isz miego.
vingiais būrėsi kaime,
pro tankius sodnus, 
kais iki artimuju kaimu ir pa

ini sz k u tankumv-
Uuo tarpu aviu būriai

per visa diena ganyti? Anoks 
ežia sziltumas!.. Nei vienas 
kerdžius szi tok i uo laiku nege
na namon, tik tu vienas prasi
manei.

— Už ka gi 
mokame 
ganyk! -

tau alga
tai ir

mažu tirpo
nuošė. T’
bego isz visu kiemu, lėtos kar
ves žengė pro vartus, o maurno- 
dami jaueziai trauke in kaimo 
gala. Atskirus būrelius su vari
nėjo szeimininkes ir piemens.

() Justinas vis dar tebetriu- 
bavo.

miai ganėsi paszileje, 
siautė tarpusavyj,

— Sziandieu dede iszsimie- 
gojo arba gavo gera indeli, — 
sprendė piemens.

Prieszpięcziu mot u banda ra 
piemens

lik senas 
kerdžius buvo susirūpinės. Jis 
tai ėjo isz vietos in vieta, tai 
stoviniavo nuolatos žvilgczio- 
damasis in kaimu. O ten, pa- 
cziame kaimo viduryje, matosi 
auksztas kasztonas ir plati, 
gelsvųis žiedais pražydusi lie
pa. Netoli ju saules atokaitoje 
auga apvyniai, po kuriu szak- 
nimis guli jo laime. Ji guli, o 
užtektu tik isztiesti ranka Ir 
pasiimti. Tuokart jis nebeeitu 
tarnauti kerdžiumi, nebevarg
tu szaltyje ir darganoje, bet, 
nusipirkęs nameli mieste, szil- 
tai, ramiai gyventu.

Nekantriai sulaukės,
saule pakilo zenitan, liepe pie
menims banda ginti namon. 
Piemens nudžiugo. Juokdamie
si, tekinomis varinėjo iszsl- 
Sklaidžiusius galvijus ir negai
lėdami kireziu nerangioms kar- 
vortis, gynė namon. Ankscziau 
kerdžius niekada negindavo po 
gulio (popietes), todėl galvijai 
nenoromis ėjo isz ganyklų: Bet 
piemens tyczia bruko juos siau
ru keliu, kad tik atrėdytu di
desnis judojimrts.

Ilga virtino, dulkiu debesio 
lydima, atsidūrė, kaimo. Bliau-

kada

mes 
Pasamdytas, 
Kiekviename kieme 

plūdo ji moters, o jis visoms 
atsakinėjo vienodai:

— Daug mušiu atsirado! — 
o pritrukęs kantrybes, pridur
davo: — Eikit ir ganyki t! Pa
žiūrėsiu, kaip mokat. Jus tik 
liežuviu mokat malti, o ne dar
bus dirbti!” ............  ’

Galop kaimo visa nutilo, tik 
kai kada sugiedodavo gaidys 
arba suszvilpdavo volunge, se
noje vinksznoje 
Mergos nuėjo gn^ m 
bernai su piemenimis sukniubo 
knarkti daržinėse, tik viens 
Justinas nesirūpino poilsiu. Jis 
sėdėjo pavėsyje ir kažko lauke.

Pagaliau, 
pažvelgęs in saule, atsikėlė nuo 
suoliuko, 
kiemą ir sustojo tarpuvartėje. 
Jis ežia ilgai dairosi tai in vie
na kaimo gala, tai in kita, kol 
persi tikri no, kad nieks jo ne
mato. ’Tada greit perejo sker
sai gatve. Sustojo prie tvoros, 
dar karta bailiai ir skubiai ap
sidairęs in vi^A 
nas vaikezą*'/ szvitriai perlipo 
tvora. Už poros sekundžių jis 
dingo tarp apvyniu virkszcziu, 
tik sziurksztus lapai tarpusn- 
vyj szuaredami rode ties kuria 
vieta jis yra.

Laimingai atsiradęs apydeje, 
Justinas apsidžiaugė. Jo szir- 
dis smarkiai plake, smilkiniuo
se tvaksojo kraujas, 
gule ant žemes ir, 
puodamas, pro lapus, pro tvora 
žiurėjo in gatve. Bet ten buvo 
tuszczia, kaip ir pirmiau.

Ilgai negaiszdamas Justina- 
ėmėsi darbo. Kelia-klupszczias 
landžiojo tarp karteliu 
virkszcziu, atydžiai apžiūrėda
mas kiekviena vieta, ar nepa- 
stebes, kurioje vietoje sziryt 
dege pinigai. Bet jokios žymes 
nesimato. Jis nerado, kaip bu
vo tikėjas i s, ne pelenu, ne ap
degusiu virkszcziu ar lapu.

-r- Tai negera i! — an urme jo 
pats sau. — Kaip asz rasiu, juk 
apyde didele, o pinigai tik vie-

T 
sueziužejo netoli jo. 
kruptelejo ir susigrauže. 
pasirodė, kad kažkoks žmogių, 
inlindo in apyde.

— Kas bus, jei mane, kaip 
koki vagi, ežia atras? —už
klausė pats saves ir iszgastin- 
gai apsidairė.

Aplink nieko bloga nesima
to. Tada jis pažvelgė auksztyn 
ir paeziose apvyniu virszunese 
pamate betupint keletą žvir
bliu. Tai jie neapsakomai isz- 
gasdiiio kerdžių! Justinas susi
keikė, nusispiove ir rėplioti isz- 
ropliojo in pakraszti, o pilkie
ji žvirbliai purpsėdami nuskri
do in kasztona.

Matydamas, kad nieks jo ne 
pastebės, perlipo per tvora, tik 
nebe taip vikriai, kaip pirmiau 
perėjo gatve ir kieme atsigulė 
ant numindžiotos žoles. Tik 
ežia jis pamate, kaip susipurvi
nęs buvo ir stengėsi bent kiek 
apsivalyti, kol nieks jo nema
to ir neklausinėja. O mintis, 
kodėl jam nepasiseko rasti pi
nigus, jei jie ten yra, 
isz galvos.

Už pusvalandžio pabalyje 
vėl ganėsi banda. Piemens va
rinėjo galvijus, kurie iszalke 
jeszkojo sodresnes žoles, o Jus
tinas, stovėdamas ties vasaro- 

žvilgcziojo

ežia titras ?

neiszejo

tupėdama, 
fulti in kietis

jau kelinta 'karta

palengva perejo per

pilses, lyg jau-

Jis atsL 
giliai kve-b

ir

jaus lauku, piktai 
in kauna.

— Seniau toje vietoje gy
veno kiti žmones, sanprotavo 
jisai prisimindamas apyde. — 
Per sukilimą juos suėmė ir kar
tu su “paliokais“ isz va re in 
Sibirą, o ju vietoje apsigyveno 
Rusai. Vėliau, 
kraušezius, insikure dabarti
niai szeimininkai, o kas su tik
raisiais savininkais atsitiko — 
nieks nežino. Pinigai, kurio ten 
dege, veikiausiai bus ju, nes jie 
gal nesuspėjo iszsi’kasti ir pasi
imti, kai Rusai netikėtai užklu
po suome ir iszvare. Todol auk
sas ir liko gulėti per ilgus me
tus, niekam nežinant apie tat. 
Ir dar tkažin kol jis ten gules.

jis gryžo su nauja

Buvau’vienoje vietoje ant 
vesCilios,

Rodos zobovos gražios, 
Svetelius lyg pusiaunakties 

bovijo,
O paskui laukan iszvijo.
Kaip tik laukan iszejo, 

Tuojaus klykti ir musztis 
pradėjo, 

Paskui in kito žmogaus stulm 
užėjo,

Kad isz vary t i j u negalėjo’ 
Marszkinius susipleszc, 

Skryblius susidaužė, 
Volei laukan iszejo,

Tvoras laužyti pradėjo.
Palicmonai pribuvo,

Visus in koza sugrudo, 
Nedėliojo vėl suojo, 

Ir vėl musrtis pradėjo. 
Net peczius ant vietos 

neiszstovejo, 
Puodai nuo pecziaus 

nugarmėjo,
Viena norėjo net in pecziu 

ingrusti, 
Net plaukai ant galvos.

pradėjo rūkti,
Dievo malone kad nenuBvilino, 
Tiktai drabužius sudegino, 
Vienas prislinko isz szono,

Su pilnu uzbonu. 
Sodomije darosi,

Vienas ant kito varosi, 
Kas tiktai buvo tai drebėjo, 
Kaip ant to visko žiurėjo,

Nemažai jukos iszliejo, 
Katrie pažeisti ant grindų 

gulėjo.

Tik tam dideliam Chicago, . .
Tai vilkas vėlo,

Kelios karezemos netoli viena 
nuo kitos stovi, 

Tai szinkoriai labai sau 
užvydus, 

Vienas kas Subata balių daro 
Bobų gauja prisivaro, 

Muzikantus pasteliuoja,
Tieji szvilpia ir skripkuoja, 

Prikvieczia ir merginu, 
Žinoma prisirenka ir vaikino.

O jaigu bobų neateina, 
Szin'korius parsivesti in namus 

nueina, 
Kvieczia visus kad ateitu, 
Prisiszoktu ir prisigertu,
Na ir del tokio nebago, 

Biznis eina kaip isz rago. 
Vynai isz darbo pareina, 
Nerade bobų in karezema 

nueina, 
Kur randa savo bobeles 

apsikudlojusias,
Girtas ir apsiseiliojusiaa, ’ 

Ne vienas bobelei in kaili 
duoda,

1

paliokais

sziems iszsl-

Vakare 
viltimi.

— Be kastuvo pinigu nepa
imsiu, o kasti kaimynas neleis. 
Žinoma, voreziau jis pats pasi
imtu, negu man atiduotu! Bet., 
už keliu metu kaimas skirsty
sią vienkiemiais. Sodybos liks 
apleistos kiekviena kursis nau
jojo vietoje. Tada in apyde 
nieks ir akies nekreips, o asz, 
pasiėmęs kastuvą, ramiai jesz- 
kosiu pinigu. No puses žodžio 
nieks man nepasakys, drausda
mas daryti ka asz noriu. Tada 
tikrai surasiu pinigu katilu Ir 
busiu laimingas.

Rudeni Justina suspaudė li
ga. Vargingas kerdžiaus užsi
ėmimas pakirto silpnas jogas. 
Dažniau ir dažniau jis jusdavo 
dieglius szonuose ir gėlimu ko
jose. Galop atsigulė in lova Ir 
negalėjo keltis bandos gyti, 
piemenų prižiūrėti? Ar besu
lauks, kada jo svajone bus jam 
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noje vietoje užkasti! Jeszkosiu 
ozaa,
Jyje guli.

Tacziau nusiminimą perga
lėjo aukso troszkimas. Visomis 
jogomis jis griebėsi darbo pro 
tan'kus lapus dažnai tomyda- 
mas saule, ar ji dar neiszki’ypo 
isz pietų. Klupinėdamas apie

o jie gal už žingsnio sza-

• •

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

■ ........ ......................................

IrabalBamuoja ir laidoja mlriufai 
ant visokiu kapiniu. Pagrabm paruo- 
■aia nuo paprasesiausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, vaaalip, krikutyniu k
kitiem* paalvažinijimama.

MeU Telefonai U71-M

♦

i

r ,

Per ka ir in pro va pasiduoda, 
Prie szokiu visaip atsitinka, 
Daro kas girtam patinka, 

O žinote, girtas proto ne turi, 
Kožnas girtuoklis ant gyvulio

iszžiuri, 
Ir isz tokiu merginu ne buna 

gero,,. , 
Jaigu toki bizni varo.

O ka, ne turi czion drausmes. 
Ne tėvo, no motinos, no 

gimines* 
Naktimi trankosi,

Po karezemas valkiojosi. 
Juk Czikage yra daug 

paklydusiu
Bobeliu vyrus pametusiu, 
Tosios ka susinesza su, 

°patrijotai8,“patrįjotais,”
Nuo Lietnviszkos dirvos 

latrais,,. t
Isz Najorko, Szenadorio, 

Isz kitu szaliu ir Vatortiurio.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviatfkas 
Dentistas Mahanojuje, 

Ant Antro Floro Kline Sr.toro
19 W. Centre St. Mabanoy City t
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ŽINIOS VIETINES

Laike 
monto,

kasius, 
tinkama

pasakė
pa-

už nemokėjimą 
metus. Mieste

— Ketverge pripuola Die
vo Kūno.

— Margarieta, duktė Jono 
Pasiukevicziu, užbaigė mokslą 
norses Woman’s Homeopathic 
ligonbuteje, Philadelphijoj. Tė
vai atlankė užbaigima mokslo.

— Mahanojaus palicijo jesz- 
ko dvieju iszgamu kurie norė
jo su bjaury t dvi merginas isz 
Mount Carmel, Hilda Klinger, 
18 metu, ir Margarieta Evers, 
17 metu, kurie prižadėjo jaises 
nuvožt namo isz Lakeside.

— Taksoriaus Blew egze- 
kuhiinkai vela uždare Pottsvil- 
los kalėjime kita Lietuve Ona 
Kazalionienc, 210 E- Mahanoy 
avė., ir Daminica Ferris, 935 E. 
Mahanoy avė., 
taksu už tris
kaip matyt tai nėra kitokiu 
moterių kaip tik Lietuves ku
rias kemsza in kalėjimą už tak
sas, bet kada ateina balsavi
mai tai svetimtautes eina visos 
balsuot be mokėjimo taksu, o 
musiszkes pasilieka namie. Ko
dėl nearesztavojc kitu tautu 
moteres už taksas! Todėl kad 
tos moka atsispirt, o musu mo
teres pasilieka kankytinems 
idant parodyt kitoms mote- 
rems kad tokiu budu jaises isz- 
baugint. Nora kam užstoti už 
musiszkes!

— Antanas Banaviczius, 311 
W. Market uli., likos sužeistas 
in koja per karuka Mahanoy 
City kasyklose ir nuvežtas in 
ligonbute ant peržiūrėjimo. Gy
dosi namie.

— Strytkariu straikas ap
linkinėje Pottsvilles ant Eas
tern Pennsylvania Co. kelio, li
kos pasekmingai užbaigtas ku- 

sanvaites.

— Nedalioje ant ankstyvu 
misziu vaikai ir mergaites pri
ėmė sakramentu pirmos komu
nijos. Kunigas Czosna pasitiko 
vaikus prie bažnytiniu duriu, 

priėmimo Szv. Sakra- 
žied-mergaites vade

vaikus ir mergaites prie Dievo 
stalo, — buvo tai gražus ir su
judinantis regėjimas 'kuris pa
daro dideli inspudi in susirin- 

Kun. Czosna
ir pamokinanti 

mokslą del vaiku. Altoriai bu
vo puikiai parodyti su naujais 
uždangalais kuriuos paaukavo 
tūla szeimyna isz miesto.
t Subatos ryta, apie 11:30 

valanda, staigai mirė szirdies 
liga Marijona Mockaitiene, 70 
metu’amžiaus, kuri buvo nasz! 
le po mirusiam savo vyrui An
tanui, kuris persiskyrė su sziuo 
svotu apie penkiolika motu at
gal. Velione paėjo isz Griška
būdžio, 
Suvaiko gubernijos, pergyven
dama Amerika daugiau kaip 
50 metu ir tai k on i a visa laika 
Mahanojaus aplinkinėje. Pali
ko du sūnūs Joną ir Vinca, tris 
duktero Ona, Marijona ir Mag
dalena kaipo ir daug anuku ir 
praanuku. Laidotuves atsibus 

su pamaldomis
. Juozapo bažnycziojo

21

---------- - ------ ------ _ A--- . . .

’ New Philadelphia, Pa. f Sta
nislovas Burkauckiva, 55 metu 
gerai žinomas biznieris, mira 
po trumpai ligai namie. Velio
nis czionais pergyveno apie 30 
metu, paliko dideliam nuliūdi
me paežiu, 4 (lukterės ir du su-
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ISZ SKOTLANDIJOS
(Nuo “Saules” Korespondento.)

Craigneuk, Skotlandija. —
Jau ir pas mus Scotijoj p ra

i h i'
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---------------------------------- t V S 
mis. Laidntuves atsibuvo Pane-levito linksmas pavasaris, jau 
delio rytai su bažnytinėmis ap- j po pusei Gegužio ir szi 1 tas lie- 
eigomis 
bažnycziojię. '

įSald. Szi rd i es Jėzaus

Tamaqua, Pa. — Jonas Mil
ini t a, 37 metu randasi pavojin
gam padeji.ttie Coaldale ligon
buteje nuo sužeidimu kokius 
aplaike autoinobiliaus nelaimė
je arti czioiiais. Praeita Utar- 
ninka Milbuta važiavo pats se
dane, kuris nusviro in szali ir 
pataiko in medi kuris sulaiko 
maszina nuo inkritimo in upe 
luka.

Minersville, Pa. — Eidamas
Mariampolos pavieto, isz darbo isz Pine Knot kasy

klų, Aleksa Searles, 
lis) 26 metu nžszoko ant einan- 
czio troko, bot taip nelaimingai 
kad puolė po sunkiu troku, ku
ris jam perskaldo pakauszi nuo 
ko ir mirė.

(ar Szer-

i Mį ,.u
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Seredos ryta.
Szv. Juozapo bažnycziojo ant 
kuriu užsipraszo visas gimines 
ir pažystamus. Velione gyveno 
pas savo duktero Magdalena 
Gudaitiene, 23 South D uly- 
czios, kurios vyras taipgi nesc- 
nei mirė. Laidotuvėms užsiėmė 
Rėklaitis.

giausias.

apy-

mir tin

SHENANDOAH, PA.

ris tęsęsi per 
Kompanija ir darbininkai su
tiko ant arbi t racijos.

— Garnys paliko puiku sū
neli Locust Mountain ligonbu
teje del Jonu Vizgirdų, 617 W. 
Centre uli. Buvusia musu kon- 
suhnonas Jonas džiaugėsi isz 
savo nasledniko-

— Vokiszkos katalikiszkos 
parapijos prabaszczius kun. 
William Hammeke, likos per
keltas in Readinga apimti pa
ra piję po savo mirusiam bro
liui kun. Teodoriui Hamake. 
Parapije labai gailesi neteki
mo savo prabaszcziaus.

— Readingo kompanije pa
ženklino John R. Sharp kaipo 
gcneraliszka supredenta
28 kasyklų tarp kuriu randasi 
ir kelios Mahanojuj.

— Packer No. 5 kasyklos, 
kurios stovėjo per kelis meno- 
siusp radėjo dirbti szi Panede- 
li. Apie 800 darbininkai vela 
gavo užsiėmimus. Bass stripin- 
sai arti Džerardvilles pradėjo 
dirbti praeita Petnyczia.

— Devynių metu Viadukas 
Dulskis, Chestnut ui., likos su
žeistas per automobiliu. Gydo
si vietinėje ligonbuteje.

t In laika vienos sanvaitas 
po palaidojimui savo vyro Flo
rijono 
mo

Brooklyn, N. Y. — Szis Ge
gužes menuo tarpe szios 
linkės Lietuviu (o gal ii* abel- 
nai tarp visu) buvo

Teko nugirsti, kad
tik vieno musu seniausiu gra- 
boriu, būtent p. Juozo Garsz- 
vos instaiga, esanti pereitu me
nesiu palaidojusi 35 pasimiru
sius. Isz kitu graboriu statisti
kos dar ne gauta; bet reikia ti
kėtis, kad ir jie turėjo pasimi
rusiu.

Pažymėtinas tas liūdnas ap- 
sireiszkimas,
jauni ir pusamžiai žmones.

Praeita Petnyczia vaka- 
Tony’s Restaurant, 145 

Broadway, rengiama iszleistu- 
vems gerb. Antano Sodeikos, 
Lietuvos Operos artisto, kuris 
ateinanezia Subata laivu 
jestie

t u t is pasirodo, nors mums tas 
nesvarbu bet džiaugtis turim 
visi, nors maistas ir noatpigs 
del to, bet-gi mažu nors ne
brangs. Palengvėjo daugumui 
gamtos surėdytam pavasariui 
užstojus, nors maisto ir yra, 
daugumui 
vistiek lengviau 
kuro, 
giau grynu 
vienu žodžiu Scotijoj nekiek 
nesigerina, 
sulauksim.

Pas mus truputi jaunimas 
subruzdo, įseniams neiszgyve- 
nus jaunieji užstojo ju vietoj 
idant svetaine neatiduoti. Ang
lam, nes jau karta svetaine ap
leidus sunku atgal gauti. Ura, 
jaunime, linkiu kogeriausios 
kloties ir pasivedimo, jau kelis 
kartus pirmiau buvo raszyta 
kad geidžiu idant tarp jauni- 

užžydetu brolisžka meile, 
sutikimas ir vienybe, tad da
bar isz to didžiai džiaugiuosiu 
kad mano apraszymas prade
da iszsipildyt. Jeigu kurie ar 
kurios turit nuo pirmiau ko
kius nesusipratimus, a t meski t 
ta viską, vieni kitiems brolisz- 
ka ranka paduokit ir gyvenkit 
vienybėje.

Viena karta nesenai teko gir- 
a psireiszkimas,

nedateklius, bet-gi 
, mažai reikia 

mažai szviesos, ir dau- 
oru pakvėpuoja,

ir Dievas žino ko

I

ant

— Su nubudimu dagirdo- 
mc, buk praeita Petnyczia stai- 
gai likos nuvežtas in Ashlando 
ligonbute ant operacijos gerai 
žinomas musu biznierius Kazi
mieras SzesZke vieži us,
laiko bizni po No. 1020 E. Cen
tre ulyczios. Badai jojo padėji
mas yra labai pavojingas, nes 
operacija buvo sunki isz prie
žasties insisenejusios ligos.

kuris

f Barbora, pati Stanislovo 
Leszczinsko, 536 W. Mahanoy 
avė., mire Locust Mountain li
gonbuteje praeita Ketverga po 
piet. Velione gimė Lietuvoje ir 
apsigyveno Mahanojuj 23 me
tus adgal. Likos nuvežta in li- 
gonbuti ant padarymo operaci
jos ant akmenuku ir kuri buvo 
pasekminga, bet užėjo permai
na ir Bai^bora turėjo persiskirt 
su savo mylimais. Paliko vyra, 
sunu Kazimiera, ir dvi (luk
terės J uli jo, kuri mokinasi 
ant norses University 'ligonbu
teje Filadelfijoj, ir Stasia na
mie, taipgi paliko tęva, sesere 
ir 'broli Lietuvoje- Laidotuves 
atsibuvo Panodelio ryta su pa
maldomis Szv. Juozaipo bažny
čioje. Graborius Rėklaitis už
siėmė laidotuvėms.

A.a. Barbora 'buvo mylima 
per visus, nes buvo motere mal- 
szaus budo ir vienatinis josios 
tikslas gyvenime buvo kad isz- 
aukleti savo vaikelius dorybė
je ir moksle 'ir prigelbet savo 
kaimynams visame.

ino

kad mirszta vis

re

< < Ma-

Dar Jums Gal Tarnauti

Per Visa Eile Metu
Pridėjus keletą doleriu jus 

galite važiuot tukstanezius myliu 
_ _____ __*___ n:i-.savo senuoju automobiliu < 41

M ODELIO T Fordas vis dar tebėra puikus automobilius 
Jis pirmavo automobiliu pramonėje per 20 metu 
sziandiena daugiau žmonių ji vartoja, negu koki ki

ta automobili. Daugiau kaip asztuoni milijonai Modelio T 
Fordu tebera veikliame naudojime miestuose, miesteliuose ir 
sodžiuose, ir daugeli ju dar galima važinėt dvejus, trejus bei 
penkerius metus ir net ilgiau, su label mažomis užlaikymo 
leszomis.

Modelio T dalys ir reikiamas darbas leszuoja nepapras
tai mažai, aeziu insigyvenusiam tokiam Fordo nusistatymui.

na

Nauji palaipai-spamai, pavyzdžiui, teleszuoja tik $3.50 
iki $5 kiekvienas, už darba skaitant tiktai $1 iki $2.50. Sude-» 
rinimas motoro ir pakeitimas komutatoriaus dėžutės, elektri
niu szepetuku ir vibratoriaus galiuku leszuoja tik $1, su maža 
kaina už medžiagas. Stabdy tu vu (brekiu) spragės gali but 
indedamos ir rankiniai, priepuolio stabdytuvai pritaikomi, 
teskaitant už darba tiktai $1.25. Gi $4 iki $5 apmokės darbo 
leszas viso nutaisymo prieszakines aszies, resoru ir ju sker- 
sineliu suvaržymu bei ratu tiesaus nustatymo, nutaikymo ir 
suderinimo.

Darbo kaina už pilna pataisyma vidutines užpakalines 
aszies siekia nuo $5.75 iki $7. Valvu isztekinimas ir anglieą 
(karbono) iszvalymas galima atlikti už $3 iki $4.

* f*
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kuris mirė nuo uždegi- 
plancziu, jojo mylima ir nu

liūdus pati, Margarieta Mize
riene, 218 W. Centre uli., mirė 
vietinėje ligonbuteje ant tos 
paezios ligos. Joju sūnelis Juo
zukas ir serga ta ipaczia liga. 
Velione po tėvais vadinosi Bu- 
czinskiute isz Minersvilles- Pa
liko dvi dukreles Fiorentina ir 
Aldona ir aunu Juozuką, kurie 
neteko mvlimos
tėvelio pasilikdami ant dievisz- 
kos loskos.

— Nedalioj po įpiet

gryžta Lietuvon.
Labai gerai Brooklynie- 

cziams pažystamas jaunas vei
kėjas, p. Kazys Paulonis (D-ro. 
Paulonio brolis), pranesza apie 
savo inszvontinima in Romos 
Kataliku kunigyste,
mokslus szimet sėkmingai isz- 
baige..

Casimir 
gan inszvontinima 
dieni,
Juozapo

kuriai

motinėlės ir

315 W. Coal n Ii. 
ryta, po

ini re 
ligai 

ge-

ugnis 
kilo czevervku sztore Gumauc- 
ku ant W. Centre uli., bet bla
des mažai padaryta ir liepsna 
likos tuoj užgesinta. Bledes da- 
eis ant keliu szimtu doleriu.

t Jurgis Ancereviczius, 65 
metu,
namie Subatos 
keliu metu. Velionis buvo 
rai žinomas visiems, nes pribu
vo in Amerika jaunu vyruku, 
siivirszum 47 metu buvo vedos 
Urszule Šzamaszauskiute, savo 
paezia, kuria pali'ko dideliam 
nuliūdime, du sunūs Juozą ir 
daktaru A. J., Kulpmonte, tris 
dukteres Danisiene ir Moravi- 
eziene mieste ir Sznarponiene, 
Frackvillej, kaipo ir daug anū
ku ir sese ros Aekermoniene isz 
Minersvilles ir Pursevieziene, 
Williams, Oklahomoj. Velionis 
paėjo isz Suvalkų guber., Kal
varijos pavieto, Rudaminos pa
rapijos, Sztakavos kaimo. Bu
vo vienas isz pirmutiniu orga
nizatorių Lietuviszkos parapi
jos ir prigulėjo prie keliolikos 
drauguviu. Paliko gimines An- 
cerevicziu Mahanoy City, Ja- 
nuleviczius Duryea, Pa., Aker- 
monus, Minersvilloj, Pa. ir ki
tur. Laidotuves atsibus Suba- 
toje 9 Juniaus su apeigomis 
Szv. Jurgio liažnycziojo ąnt 
kuriu užsipraszo visas gimines 
ir pažinsi amus.

Cumbola, Pa. t Tamoszius 
Petraseviczius, 46 metu, mirė 
Ashlando ligonbuteje praeita 
Petnyczia po trumpai ligai.

Petraseviczius, 46 metu 9

o
(/

dėt juokingas 
teisy'be yra pasakyta jei pinigu 
turi (ai ir protingas. Teko už
eiti nuovargis atgaivinti in vie- 

instaiga pas Žydeli, tenai
isz lieso, buvo nepaprasta už
eiga, galėjai pasilsėti 
pavalgyti neprastai, 
ir brangvynio su rudžiu iszsi- 
gerti. Szale mano kambarėlio, 
pasitaiko ir kito Lietuvio bc- 
osama, liet jau gerai inkauszu- 
sio ir matyt ant skolos gerai 
priėmusi, prapuolė Žydelio ir 
mandagumas 
sziais

galėjai9

o reikale
Visi ketvri nauji pistonai teleszuoja tiktai $7. Užmokė

jus už darba $29 iki $25 jus galite turėt savo motorą ir trans
misija pilnai sutaisyta. Dalys yra ekstra.

Visas szios kainos, žinoma, yra aplamos, todėl kad kai-’ 
nos reikalingu medžiaga priklausys nuo kiekvieno automobi
lio stovio- Jos, tacziaus, parodo žemas leszas, reikalingas su- 
taisymui Modelio T Fordo, taip kad jis tarnautu dar tuks- 
taneziams myliu.

Pasimatykite, todėl, su artimiausiu Fordu pardavinėto
ju, ir tegul jis apskaito leszas nuodugnaus sutaisymo jusu 
Modelio T. Fordo. Jis jums iszanksto pasakys, kiek tikrai 
leszuos tas visas darbas.
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užkla ūso 
_ __ N i u, Jozuti, 

jau antra diena pas mane būni 
o da neviska atlyginau pas ma
ne reik kasdien užsimokėti, ta
da buk kad, ir visa meta,” 

“ ~ ___  ( c
9

atlyginsiu kogra- 
žiansia, tik duok man da pus- 
bonke ir szianakt pernakvot.” 
PainiInijo Žydelis, peisus pasi- 
krapszte ir pažiurėjas in laik
rodi prataro: “Niu, kaulo eik 
in bižnieze ba da pradėsi vog
ti,” 
rakino kambarį, o asz tiek tu
rėjau juoko kad net 
braszkejo.

Antras atsitikimas taipgi ne- 
senei bet jau gerokai seniau iu- 
vykes, bot vertas taipgi pami
nėjimo- Gyveno pasiturintis ne 
jaunas žmogelis nevisiszkai 
mieste, bet ir netoli, turėjo gy
venimą gražu, st ubą kaip stu- 
ba, bet apie stu'ba daržiukas tai 
jsz t i aso gražus, veik visas 
kvietkom’ apsodintas. Nežino 
kokiu budu vienas gerokai in- 
kauszes ėjo pro ta minėta vie
ta ir per žema tvorele invirto 
in minėta geliu darželi; pavar
gusiam patiko minksztas pata
las ir užmigo. Po nekuriam lai
kui iszeina savininkas darželio, 
jau gerokai sutemus ir iszgir- 
cles sznarpima suvargusio taip 
persigando, kad nesijuto kaip 
inbego atgal in stubele. Suri
kęs nežmoniszkai, 
tarnaite, kuri padare szviesa ir 
abudu ėjo pažiūrėti kąs ten 
randasi do bai'dykla. Iszejus 
juodviem in geliu darželi, nors 
su baime, bet priėjus artyn pa
žino kad gerai pažystamas ir 
prikelia atsivedė pas savo iih 
stuba pabaigt visa nakti, bet 
žmogelis dienos nesulaukęs 
pranyko įiežine kur ti'k szilta 
vieta palikes, bet su juo drau
go iszsikrauste isz tos stubos 
ir laikro(|clis su retežėliu, bet 
kaip toliau buvo, to negavau 
teisingai sužinoti tad ir palio
ku neaisz'kines. Tuom kart bus 
gana, kita karta daugiau para- 
szysiu ■, Stfkotinskus.

ka i p 
žodžiais:J * 4 <

IIP'

“’ilia ■M fytat- 
Josz-Edward Paulonis 

szi Szoszta- 
diena, Szv 

Buffalo
Birželio 

katedroje,
N. Y., o pirmos iszkilmingosios 
miszios invyks Birželio 10 die
na kaip 11 valanda sz ryto, P. 
Sz. Apr. bažnyežioje Brpokly- 
ne.

Birželio

o

sako Juozas meilei 
kuti mielas

bon’ke ir szianakt pernakvot.

«
*

Ford Motor Company
Detroit, Michiganir iszstumes pro duris, už-Pi ja

lai ky s pir- 
11 valanda ry- 

parpijos baz

3 diena, 
szas A. Lekeszius 
masias miszias 
te, Szv. T ' 
nyezioje, Newark, N. J.

Szie du nauji kunigai yra 
Brooklyno vyskupystes ir ku
nigaus Brooklyne.

Ere j y bes

policijos virszini nko

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

— Czia buvo gana smarki 
perkūnija; trenk© iri namus J. 
Rėkaus,
isz Lee Park 29, Wyoming St. 
sugriaudama visa virszu kami
no, bet namu neuždege, tik na- 
miszkius smarkiai iszgasdino.

— Miro Jonas Tamoszaitis, 
39 metu, ukoje Ruggles Stoties. 
Sirgo jau visa žiema ir buvo 
nuėjės in ūki, bet ir tenai gilti
ne rado. Tamoszaitis prigulėjo 
in S.L.A. 35 kp., ir in A.L.T.S; 
buvo nevedės ir paliko czia ke
lias tetas ir puseseria. —V.

— Kasyklosia žuvo Juozas 
Valadonis, 18 metu jaunuolis, 
18 Slattery St., 
priemiesty j. Per ji perbėgo keli 
kasyklų karai su anglimis Ir 
sutrynė taip, kad mirtis buvo 
staigi. Velionis paliko tėvus, 3 
brolius ir viena seserį didelia
me nuludime.

Laurel Run

STANLEY HECKMAN 
PLUMBERIS IR BLEKORIUS 

Visokius Plumberiszkus darbus., at
lieka ka geriausia. Inveda sziluma. 

Teleponas 414 — 172-J.
15 N. Catawissa St, Mahanoy, City.

b 1'H

szonai

y

It 'I,

gražus,

iszbųdino

Lehigh Valley
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CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.62

c Mokame 3-czia procentą ant
S sudėtu pinigu. Procentą prido- 
f dam prie jusu pinigu 1 Sausio u*

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

; G. W. BARLOW, Pres.
I J. FERGUSON, Vice-Pros, ir Kas.

i

?NLWYORK '* ' • ' 1 ' ■
Dubcltavas 

Tikietaa

II* i

I

$4.00
NEDELIOJ 10 JUNIAUS

SPECIALISZKAS TREINAS 
Apleai Mahanoy City 4:40 ryte. 
Grįžtant apleis Jersey City, Ex
change Place Sta. 8:43 vakare.

BASEBALL — Giants su Cincin- 
nati, New Yorke 10 Juniaus. Į 

.. -   ' -r- ■ - -   • ■ ; -
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, t K.

3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu lOdas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir tą 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in szitą Banka o persitikrinsite ir matysitą 
kaip tai pinigas augą su padauginimu procento.

k • 1 , ■ <i , t1: r. 1 ' . ■ " ' '

Dėkite savo

4
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TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paalapcxlu Atei
tie*. Su pagelba karlrom. Pagal 
Chaldeifliku. Penlstku. Gralklszku, 
Arablszku Ir ClgonUtku burtlniku. 
iBzguldinejlmas to kabalo yra labai 
lengva* Ir kiekvienam gali būti *u- 
praatinu.

M0RAL1SZKA KABALA
Katra Įsideda žmogau* ateiti Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka l*s Egipto Rubiną 
Salva. Del vyru ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTE* Ot, 
TIKTAI U±............................4JC.

Prl*lu*kite mumla 35c. Gausite 
visa* tris knygutes per paosta. 
Pinigus galite siusti stempomln.

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

“25c.

♦

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo Ir. 
raszymo, del vaikams. • Preke l&o 

W. D. BOCZKAUSKAS . CO^
MAHANOY CITY. PA. J

1
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