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ISZ AMERIKOS
LIETUVYS104 METU

SENIAUSIAS LIETUVYS 
PRIBUVO IN AMERIKA 

PAS SAVO SUNU.
I

New York. — Baltic Ameri
can Linijos laivas “Lituania” 
Rugpiuczio 2 atvožė viena isz 
seniausiu Lietuviu. Tai Jurgis 
Skinderis, kuris turi 104 metus 
amžiaus. Jis važiuoja pas savo 
aunu, 38 metu Joną Skinderi, 
gyvenanti Floral Park, Long 
Island.

Jurgis nekalba Angliszkai ir 
keliauja vienas. Jis 6 pėdu 
augszczio ir sveria 190 svaru. 
Turi stiprus dantis. Jis, sako, 
negeria degtines ir ruko tik 
ant Rzvencziu. Iszvažiuodamas, 
paliko savo treczia žmona Lie
tuvoje. Pirmoji pati jam pa
gimdė 8 kūdikius, 3 berniukus 
ir 5 mergaites. Du isz ju mirė. 
Kiti gyvena Amerikoje, iszsky- 
rus viena, kuris gyvena Rusi
joj. Jurgis valdo ūki Tytave- 
nuose. Jei Amerika patiks tat 
ūki parduos ir pasikves žmona 
Amerikon.

NUŽUDĖ KŪDIKI IDANT 
GALĖTU TURĖT GERUS 

LAIKUS.
Pottsville, Pa. — Mrs. Vera 

Bergeriene, 24 metu moterėlė 
turinti tris vaikus ir vyra su 
kuriuom negyveno tik laksty
davo visur ant geru laiku, geis- 
darna atsikratyti nuo savo jau
niausio kūdikio 8 menesiu, pa
smaugė skiepe kur buvo už tar
naite ir ji paslėpė po anglimis. 
Isagama motina prisipažino 
prie žudinstos kalbėdama:”Jis 
man buvo už didele sunkenybe 
nes negalėjau lankytis ant 
szokiu ir kitu geru laiku ir to
dėl ji nužudžiau. Darykite su 
manim dabar ka norite, esmių 
pasirengus priimti savo baus- 
ulia su noru.”

Bergeriene likos
I^ottsvilles kalėjimo lyg teis
mui už kudik-žudinsta.

uždaryta

UŽMUSZE KARVE KURI 
BUVO PRIEŽASTIS MIR

TIES 40 ŽMONIŲ.
Boston, Mass. — Lee mieste

lyje, netoli Bostono, kilo andai 
kaž kokia keis’ta gerkles ligų 
epidemija. Žmones pra<lejo 
sirgti ir mirti, ir daktarai il
gai negalėjo i sza isz k i n t i ligos 
priežasties. Galu gale susekta, 
kad žmones gauna ta liga nuo 
pieno. Pradėta jeszkoti, isz kur 
toks pienas afteina. Ir pagalios 
surasta pas viena farmeri kar
ve, kurios piene buvo nuodin
gu bakterijų. Karve tapo su
naikinta. Nuo jos pieno mirė 
40 žmonių ir labai daug apsir-

NUŽUDĖ PACZIA IR DU 
VAIKUS; PATS 

SZESZKAS.
Elizabeth, N. J. — Daktaras 

2k?thuras F. Woolsey, guodo- 
taa 'žmogus ir neturintis jokiu 
szeimyniszku
ana diena nužudė savo paežiu 
ir du vaikus, po tam davė te
lefoną palicijai, praszydamas 
idant ateitu ir ji uždarytu ka
lėjimą.

Priežastis buvo tą, kad dak
taras turėjo skolos $9,000 ant 
namo ir $8,000 kitokiu skolų o 
matydamas kad jam vargas 
žiuri in akis ir kad jojo szei- 

ia nekenstu ateityje, nuta- 
jhos nužudyt. Norėjo ir 

pats sau užbaigti gyvasti bet 
neturėjo drąsos panaudoti ant

nesupratimu,

myną nekenstu ateityje, nuta
rė

suves revolveri. t

« 4

fe W. B. BOCSBOWNKI. PrM. A 
r. W. BOOBKOWMI. MiMr m 40 METAS

PACZIA
PANAUDOJO KIRVI.

LAVONA SURADO DUKTĖ 
ANGLINĖJE SZANTEJ.

Nan/ticoke, Pa. — Andrius 
Rusiu, 65 metu, likos uždary
tas kalėjime už nu žadinimą sa
vo paezios, kada toji nuėjo at-
sineszt augliu isz szantes. bu
dintojas panaudojo kirvi su 
kuriuom nužudo paezia.

Kada 
anglių Rusin nuėjo 
duktė matydama, kad tėvas 
iszejo isz szantes, o motina per 
koki laika nepasirodo, prijaus
dama ka tokio blogo, nuėjo pa
žiūrėt kas su jaja atsitiko. 
Duktė pamate motinos lavona 
sukapota, isztrauke laukan ir 
pradėjo szaukli pagelbos. Ka
da Ieva palicije 
rado ji sėdinti 
gonkeliu rūkant pypkia.

Rusiu’iene paliko vienuoli
ka vaiku nuo 5 lyg 27 metu isz 
kuriu dvi dukteres yra norsem 
Nanticoke Stale Ligonbutejo 
ir viena yra daraktorka publi- 
kineje mokslalineje. Del ko ja
ja vyras nužudė, tai da neisz- 
tvri nota.

UŽMUSZE KŪDIKI
VAIKAS NEŽINANT, UŽ

MUSZE KŪDIKI SU 
AKMENIU ANT 

KELIO.

SURINKO daug bulviu 
ISZ VIENO AKERIO.

Stock t Jh, Calif. — Partne
riai Rindge ir Zuckerman isz 
czionaitines aplinkines ėjo 
lenktyn, (katras isz juju su
rinks daugiau bulviu isz vieno

aplinkines 
katras isz

Isz Visu Szaliu
H I

KARE SU LIETUVA?
*' r I

ISZ LIETUVOS PARDAVĖ ŽMOGŲ
PARDUOTASLIETUVOJ 

ŽMOGUS, ISZGYVENO 
20 METU SURAKIN

TAS RUSYJ.
VILNIUS PO KARISZKU 

TIESU, 40,000 LENKISZ-a korio (margo) žemes. Zucker- 
monns praeita mffta isz vieno 
akerio surinko 61,470 svaru 
bulvių o isz kiti) 62,293 svarus. 
Rindge iszkase nuo vieno ake
rio savo ‘žemes 64,259 svarus 
o nuo kito 64,707 svaru bulvių. 
Szimct kaimynai tikisi da dau-

A t M 1* te ’

Bronson, Mich. — Arti czio
nais, ant farmos, 18 metu Ma
rijona Blumiute, Lenke, vedus 
tik tris menesius, pagimdo kū
diki darželyje kada tėvu nesi
rado namie. Norėdama atsi
kratyt nuo kūdikio, indejo in 

parasze gro- 
Praszau pasiimti sau

pati nuėjo atsincszt popierine dože, 
paskui,Rusiu 

matydama v

a resz tavojo, 
nialsziai ant

> > Ant

vima

PER VISA DIENA BANDĖ 
NUSIŽUDYTI.

Milwaukee, Wis. — Adolfas 
Tot ryk, 35 metu praleido vi
sa diena bandydamas pasida
ryti sau mirti. Pirmiausia nu- v

rijo sauja adatų ir špilkų, bot 
be jokios pasekmes. Vėliaus 
sumaisze czeveryku juodylo ir 
meilinio alkoholiams su actu 
bet ir tas buvo uno gud.
galo užsiriszo sau ant kaklo 
dvi nekkaizas ir tokiu budu už- » 
sismauge. Jojo draugas rado 
sustingusi kuna kada sugryžo 
isz darbo.
MILŽINISZKI VARTAI UŽ

MUSZE 8 IR SUŽEIDĖ 
30 DARBININKU.

St. Catharines, Ontario. — 
Kada darbininkai pastate mil- 
žiniszkus vartus kanale Wel
land Ship Canal, Thorolde, 
vienas isz juju sukrito ant dar
bininku užmuszdamas asztuo- 
nis ir sužeidė 30. Vartai svėre 
500 tonu. Keli isz užmusztuju 
darbininku buvo 'baisiai su- 
mankioti kad vos galima buvo 
juos pažinti.
BUVUSIS K0NGRESM0NAS 

BANDITU.
Chicago. — Charles S. Whar

ton, buvusis kongresmonas ir 
asistentas prokuratoriaus, li
kos iszrastas kaltu už dalyba- 

apipleszime tpacztinio
trūkio isz kurio jojo draugai 
pavogė 133,000 doleriu Vasa
rio menesyje. Vienas isz ban
ditu ji iszdave valdžiai. Whar
ton buvo vadu banditu ir su
rengė daug dideliu apipleszi- 
mu.
TIK UŽ 250 METU GALES 
PASINAUDOT ISZ 1,000,000 

DOLERIU.
Cleveland, Ohio. — Miestas 

(Hevelandas aplaiko tūkstanti 
doleriu po mireziai Fredo R. 
Ralis, mėsininko, kuris parda
vinėjo mėsa ant rinkaus per 
penkesdeszimts metu, su tom 
iszlygom, kad pinigai butu 
naudoti ir padalinti del varg- 
szu, kada suma ir procentai už
augs ant vieno milijono dole
riu.

Miesto advokatai apskaito, 
kad t uju pinigu negales nau
doti net už 250 metu, nos taip 
ilgai turės laukt pakol paliktas 
tūkstantis doleriu užaugs ant 
vieno milijono doleriu.; .

* I,

KU KAREIVIU UŽEIS 
ANT LIETUVOS.

PILSUCKIS ŽADA BŪTI 
KAUNE SEPTEMBERIJ.

matele: “
szilta 3 dienu kūdiki ir ji isz- 

> y

kuriuom ketino
ir dėže padėjo ant ke

lio, kuriuom ketino važiuoti 
josios tėvai isz miesto, turėda
ma vilti, kad jaigu tėvai suras 
dežia, tai pasiims kūdiki ir ji 
aukles. BĮ urna i sugryžo 
miesto, 
ant kelio bet atkreipė mažai 
a'tydos ir nuvažiavo toliaus. 
Su Blumais važiavo taipgi 16 
metu Ward Wessel ir perimtas 
akyvumu kas dežeje radosi nu
ėjo pažiūrėt. Pamatęs kad jo
je kas tokia kruta, pacmes di
deli akmeni mete in 
tuoj iszgirdo verksmą, 
ges, at'plesze virszu 
pefsigando, nes ^viduryje pa
mate maža kūdikėli su perskel
tu pakausziu nuo akmens kuri 
mete. Persigandęs nubėgo pa- 
szaukt Blumus, kurie paszau- 
ke szerifa kuris vaika areszta- 
vojo, be4 iszklauses kas atsi
tiko, paleido ji namo. Mare li
kos uždaryta kalėjime už ap
leidi ina kūdikio, r
PENNSYLVANIA TURI

1,316,778 AUTOMOBILIU.
Harrisburg, Pa. — In septy

nis menesius nuo pradžios me
to Pennsylvanijoj likos užre- 
gistravoti 1,316,778 automobi
liu o 1927 mete buvo juju 1,- 
267,743. Už automobiliu lais- 
nus surinkta szimet $24,440,- 
839.
VIENAS UŽMUSZTAS, 55 

APDEGINTI. ' *
Lawrenceville, Ill. 

eksplozije didelio kubilo alie
jaus Indian Refinery Co., vie
nas žmogus likos užmusztas o 
55 baisiai apdeginti. įdegantis 
aliejus iszkillo iii padanges su- 
virszum szimta pėdu. Devyni 
isz apdegusiu badai įnirs.

KUNIGAS UŽSIIMINĖJO 
BUTLEGERYSTA.

Sault Ste Marie, Mich. — 
Automobilius prigulintis prie 
katalikiszko kunigo Juozo Ba- 
;ewskio, prabaszcziaus S. Szir- 
dies parapijos, Detour, Mich., 
likos suimtas ir konfiskuotas 
drauge su 43 kvortoms svaigi- 
naneziu gerymu. Draugo su 
juom likos arcsztavoti keturi 
kiti kunigai kurie važiavo au- 
tomobiliuje.
OPERATORIAI NESUTIKO 

SU ANGLEKASIAIS.
Columbus, Ohio. — Visi sten- 

gimai Ohajaus operatorių su 
penletiniais unijos nuėjo ant 
niek, apie padaryma naujos su
tarties kas kiszasi mokeseziu 
distrikte No. 6. Posėdis abieju

I

augyt
1

Bitiniai 
mate gulinezia

isz 
dėže

dėže ir 
Pribe- 

ir baisiai

Per

szaliu pasibaigė ant niek.
SUDEGINO SAVE SU 

GAZOLINU.
Johnstown, Pa. — Atsisėdus 

in vonia in kuria pirma pripy
lė kelis galonus gazolino, Mrs. 
Lilije Betterman, 47 motu, už
degė zapalka, prikiszo prie ga
zolino ir sudege ant smert. Na
mas taipgi užsidegė, bet kai
mynai greitai užgesino. Mote
te sirgo nuo kokio tai laiko ne- 
-iszgydoma liga ir. tas buvo

1priežąstis baisios minties.

giau bu'lviu, bet žino, katras 
isz juju daugiau iszkas.

Paskutines Žinutes
II Chicago. — Isz priežas

ties dideliu karszcziu po visa 
Amerika ( daug žmonių mirė, 

n viena diena sukri-Czionais 
to nuo sdules karszczio ne't 12 
žmonių. •

II Washington, D. C. — Pa
gal Labor Union bjura, tai 
Suv. Valstijose randasi teby- 
riam laike nemažiau kaip pen
ki milijonai žmonių be darbo. 
— Geri laikai, ar ne?

11 Wilkes Barre, Pa. — A u-
I ’

tomobilius varytas per advo
katu Jonįi J. Aponika isz Nan
ticoke, užmusze 7 metu Viadu
ką Kalink a, kuris užbėgo ant 
automobiliaus kelio.utomobiliaus kelio.

11 Central i a, Pa. — Keturi 
vyrukai kuriu gerkles buvo la
bai iszdžiuvia — Donse, Mau- 
sza ir Vaszkoviczius, 
Rusiszka Cerkve, 
daug bažnytinio vyno 
dabar paku'tavoja kalejimd.

IT Mexico City. — Keli 
smarkus drebėjimai žemes da
vėsi jaust czionais, 
jokios nepadaryta, 
mai siubvao smarkiai.

1T Washington, D. C. — Po 
visas dalis Suv. Valstijų, mirė

o

apvogė 
paimdami 

už ka

bet bledes 
norints na-

nuo karszczio apie 200 žmonių 
keli tukstaneziai apsirgo, 
ypatingai prie pamario.

IT Bamberg, Vokietija. — 
Baisi viešnia sunaikino konla 
visa miesteli ir atkirto nuo vi
so svieto. Bledes milžiniszkos.

11 Rymas. — Spezia eksplo- 
davojo kariszki magazinai, 
baisioms pasekmėms.
žmonių užmuszta ir sužeista.

Shanghai, Kinai. — Telegra
mai isz Tsinan pranesza- buk 
2,000 Kincziku prigėrė Ankiu 
ir Lineliu per iszsiliejima upes 

.imti 1 Z l’/i / l /Y L1 /1 III n I tyv ill.

su
Daug

Tawen. Bledes daeis ant mili
jonu doleriu.

c /
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ISZKELTAS ANT AUGSZTO
ę < virtį

DINSTO.
Popiežius paženklino kun. 

James Ryan kaipo perdetini 
Katalikiszko Universiteto Wa
shingtone, D. C,, in vieta vys
kupo Tamosziaus iShanan. Kun 
Ryan yra gimęs Indianapolis, 
Ind., 1886 mete ir turi suvir- 
szum 40 metu. , ..... ',^1.

Berlinas. — Badai Vilnius 
stovi ant kariszku tiesu o Pil
suckis turi 40,000 kareiviu, pa
sirengęs užklupti ant Lietuvos 
ir būti Kaune neveliaus kaip 
Scptembcrio inonesije, žadėda
mas nuszluostyt visa Lietuva 
nuo žemlapio.

Norints tokios žinios tankiai 
yra skelbiamos, bet szita pas
kutine šukele nemažai baimes, 
o prick tam, Vokietija oficia- 
lįszkai užprotestavo jo Lenki
jai ir nusifinte savo ambasado
rių in Francija apsaugoti ja 
apie prisiartinanti pavoju.

Žinios taipgi skelbia, bukŽinios taipgi skelbia, buk 
Krokuva, Lvavos ir kiti Len- 
kiszki miestai randasi po ka
riszku tiesu ir vaiska siunczla 
prie Lietuviszko rubežiaus. Ba
dai Pilsuckis kalbėjo, buk bus 
Kaune neveliaus kaip Septem- 
berio menesyje.

Isz kitos puses , Lietuviai, 
taipgi kuopina kariuomene, 
nors oficialiai ir užginezija 
gandus apie siuntimą vaisko 
ant. nibežiaus. Ties DybnikĮr r W 1 ' 4 > r < ► '" • r ” 4’- f ,■1« • J, I ’’ . . I

(?) sustatyta Lietuvos kavale-
rija ir artilerija. Ties Druski
ninkais (?), kur Pilsudskis ke
tina kelias dienas praleisti, 
Lietuvos inžinieriai tvirtinan
tys Lietuviu pozicijas.

Vokiecziai labai susi rupine 
Lenku ir Lietuviu žy

giais. Jie bijo, kad Lenkai gali 
insi veržti Lietuvon. Užėmus 
Kauna, Vokieczitt manymu, se
kantis Lenku žingsnis butu 
pasiimti rytu Prūsija, kuri yra 
atskirta nuo Vokietijos, sulyg 
Versaliaus taika, vadinamuoju 
Danzigo koridoriumi.

sziais

Daug Amunicijos Eksplodavo.
Varszava. — Praktikaliai vi

si Lietuvos amunicijos magazi
nai eksplodavo Alytaus apylin
kėse.

Nežiūrint užginezijimu, Lie
tuva ir tolesniai koncentruoja 
kariuomene iszilgai Lenku pa
sienio. ,

Prieszais Dibnikus sutrauk
ta raitarija, stiprios artilerijos 
remiama. Gi skersai Nemuno 
prieszais Druskininkus susirin
kus Lenku legionieriams Vil
niaus apylinkėse Ilugpiuczio 
12 diena, Lietuvos pionieriai 
dirbdina konkretines stipru
mas.

28 MAUDININKAI PRIGĖ
RĖ, DAUG NESURANDA.
Novisad, Jugbslavije. — Ne-' 

tikėta viesulą užėjo ant pama
rio czionais, kada szimtai žmo
nių maudėsi laike didelio 
karszczio ir tai taip staigai, 
kad nebuvo laiko gelbėtis. Dvi- 
deszimts asztuoul prigėrė, o 
daugelio nesutanda, nes vilnys 
nuneszo juos aiit mariu.

LENKISZKI LEKIOTO J AI
NULĖKĖ iŠ POAtU- 

OAT TTW i TGALIJR’
Lizbonas, Porhigalije.

Lenkiszki loklotojaį, IdMlkovs- 
kis ir Kn'bala paklydo ir vieto
je lėkti in Amerika per mares, 
tai nulėkė in > Portugalije in-
krisdami in išarės, bet likos 
a te te . a m te a te. te A.

iazgel'be ti per 'Vokiszkn 

oi

laiva.

apsistodavo

reikalauti

APIPLESZE.
Ant Žeimolio-Szeta plento 

važiuojanezius J. Leonaviczlu 
ir J. Vygi užpuolė trys gink
luoti pleszikai. Iszszove du 
szuvius isz kariszko szautuvo 
ir važiavusius ajuplesze pasi
slėpė.
Policijos pastangomis du pik

tadariai iszaiszkinti, tai yra 
Kiselius-Dukas isz Deltuvos ir 
J. Redzeviczius isz Ukmergės. 
Kas buvo treczias pleszikas, 
tuo tarpu nežinoma. Pastarieji 
du už pleszikavima buvo kalė
jime ir einant paskutine am
nestija, paleisti, bet vėl ėmėsi 
savo amato. Jie
pas Edv. Eimonta gyvenanti 
Szetos valscz., Pasziles vien
kiemyj. Už priėmimą plesziku 
Eimontas aresztuotas.
BEDARBIAI REIKALAUJA 

PAGELBOS.
Joniszkrs, Sziauliu aps. U- 

Liepos 4 diena Joniszkio vals- 
cziaus salėjo susi rinko virsz 
200 žmonių bedarbiu ir nutarė 

paszelpos bedar
biams. Intei'kta rasztiszkas rei
kalavimas valscziaus virszai- 
cziui. Reikalaujama: 1. atleisti 
huo butu mokesezio visiszkal; 
2. duoti veltui malku kurui; 3. 
duoti laikina paszelpa ir 4. or
ganizuoti ' vieszuosius darbus. 
Reikalavime pažymėta, kad tai 
butu i n vykdyta iki 1928 metu 
Liepos 10 dienos. Pasirasze 31 
asmuo. Vi ražaitis tycziojas isz 
darbininku reikalavimu, sako 
tingite dirbti.
DARBININKUS ATLEIDŽIA 

MAISTAS BRANGSTA.
Subaczius, Panevėžio aps. — 

Ir pas mus Subatieczius jau 
liūdnas laiks atėjo, o ypacz 
mums darbininkams. Ūkinin
kai samdinius pradėjo atleisti: 
darbininkus ir tarnaites. O ne 
atleido tik dar tu, kurie sutiko 
tarnauti veltui arba už visai 
maža atlyginimą. Rugiu grudd 
in turgu ūkininkai jau neveža. 
Subacziaus turguje Birželio 22 
diena rugiu piPkti negalima 
buvo gauti visai, gi krautuvė
se ruginiu miltu pudui 14 litu, 
o duonos kilogr. 80 centu.
AMERIKIEOZIO BRANGI 

4 4 VAKARIENE.’’
Panevėžys. — Tūlas Ameri

kietis, p. J. P.,
”Vilniaus” vieszbutyj 
vakara leido sau “pabaliavo- 
ti”. Pasikvietęs pora merginu, 
kad nenuobodžiauti, ryte... ap
sižiūrėjo, kad 4 4 linksmoji” 
naktis jam kainavo 1,400 dole
riu. Vargszas pasiskundė poli
cijai, bet ir szi negali sujeszko- 
ti dingusiu morgu su doleriais.

SKĖSTA ŽMONES.
Kaunas. —Nemune ties Kar

melitais nuskendo Miesto Val
dybos sekretoriaus padėjėjas 
VI. Palukaitis ir 16 metu mer
gaite V. Szeltraite. Neryj ties 
Eiguliu tiltu nuskendo trys vy
rai, be to dar Brauno bankines 
kontoros tarnautojas Miczuns- 
kis ir studentas Burdulis. Kas
dien nepaprastai pradėjo skės
ti žmones.

Liepos 16 diena ties Jurbar
ku maudės 8 asmenys. Plau
kiant garlaiviu jie mėgino 
plaukibti priesz bangas. Trys 
paskendo Jciti iszgelbeti. Pa
skendusiu du lavonai jau su
rasti.

Liepos 17 diena Nemune ties 
Minkauskio gatve buvo pludu- 
riuojas negyvas žmogus. Isz-

vietiniame 
viena

kad

griebus paaisskejo, kad tai 
Szesztadieni paskendusio trans
porto rinktines kareivio Balio 
Popinus lavonas,' i

vai.,

Kartais sunku yra insivaiz- 
duoti, kur likimas gali žmogų 
nublokszti, kad ir sziais radio 
laikais. Netikėtini dalykai da
rosi net ir Lietuvos žemoje.

Nesenai laikraszcziai buvo 
aprasze viena atsitikima, kaip 
dvarininką — poną, žmona sa 
vaikais iszlaike tris menesius 
savo niHzies tvirtovėje, o sztai 
dabar dar indomesnis, tiesiog 
baisus atsitikimas.

Telsziu apskriezio, Alsėdžių 
Uiu kaimo gyventojas

Juozas Lukoszius szio szimt- 
mėczio pradžioje pardavė sa
vo dideli ūki tūlam Jonui Sra- 
gauskui. Parduotasis ūkis pri
klauso dviem broliam Luko- 
sziam; minėta Juozui ir Jonui, 
kuris esąs silpnaprotis.

Juozas kartu su ukiu parda
vė ir broli Joną. Sragauskas 
pasižadėjo ji tinkamai užlaiky
ti ir mylėti iki mirties.

Pradžioj pažada pildė, bet 
vėliau sugalvojo to Mpirkinio” 
atsisakyti. Dar tuomet jauna 
vyruką Joną Lukosziu sukaus-, 
to sunkiais (apie 15 kilog. sun
kumo) geležiniais paneziais, 
inmete tamsion szalton neszva- 
rion rusiu ir prirakino prie šie-? 
nos. Blogai maitinamas, neva
lomas, bado ir parazitu kamuo
jamas, Jonas iszbuvo rusyj 20 
metu. Per visa laika nemate ji* 
nei saules, nei kitokios szvie
šos. Užmirszo pasauli, žmonės, 
nežinojo, kad buvo karas, netu
rėjo menkiausio supratimo, kas 
dedasi ant žemes.

Tuo tarpu J. Sragauskas gy
veno gerai ir visai ramiai.

Tik 1926 m. vasara, netikė
tai viena jauna mergaite suži
nojo apie Sragausko kankini. 
Praneszta policijai Liepos 16 d. 
vargsza isz inkvizicijos celes 
iszeme ir vėl po 20 metu paro
de gražu pasauli.

Jonas Lukoszius tada buvo 
panaszus daugiau in szmekla, 
negu in žmogų: rubai nupuvę, 
tik skudurai like, visas kūnas 
apželes plaukais, juodas, pur
vinas, žaizduotas, sudžiūvęs. 
Kalinys visai nustojęs fiziniu 
jegu, nėpajege net vaikszczio- 
ti. Lukoszius likimu susimpino 
gydytojai, ji padėjo Telsziu li
goninėn, o Sragauska atidavė 
teismui. Po ilgu tardymu, 1927 
metu Spalio 19 diena Sziauliu 
apygardos teismas žiauriam 
Sragauskui del stokos liudinin
ku ir bendrai sunkiu bylos ap-. 
linkybiu, rado galimu priteisti , 
tik 2 savaites areszto ir 500 li
tu baudos. Sragauskas ir tuo 
nebuvo patenkintas, padavė . 
apeliacija. Sziomis dienomis* 
vyriausias tribunolas apygar
dos teismo sprendimą patvirti
no.
TURTINGAM IR NUSINUO

DIJUS YRA KAPUOSE 
VIETA.

Medemrodes dvaras, Akme 
nes valscz., Mažeikiu aps. —; 
Ponas Likauskas flirtavo
mergomis, o jo žmona sau gala 
pasidarė. Sziu 'metu Gegužes 
27 diena ponas Likauskas buvo 
iszvykos in lauka prižiūrėti 
darbininku, kad dirbtu, netin- 
ginetu.Tuo tarpu atvyko dižiu- 
ruojantis ordinarnikas ir pra- 
nesze, kad žmona kvieczianti. 
Parėjės namo atrado žmona 
nusinuodijusia.

Nors ir nusinuodijo be kuni
go, be iszpažintis, bet buvo 
priimta in Viekszniu kapines. 
Kunigas palydėjo su visa baŽ- 
nyczios procesija.

su
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Kas Girdėt
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Vorcestersbire, Anglijoj, gy
vena du broliai — <1 vynai, ku
rie gimė ta pacžia diena ir va
landa, turinti sziadien 78 me-
tu*, kurie Vasario menesyje 
apvaiksztinejo savo auksines 
sukaktuves apsivedimo. Abu
du ta paczia diena likos ap- 
kriksztyti, dirmavoti, paėmė 
szliuba, per 60 metu buvo da
raktoriai toje paezioje mokyk
loje, gyvendami szale viens 
kito tam paežiam name, kož- 
nas yra tėvu keturiolikos vai
ku ir daugiau jiems nepasilie
ka kaip mirti drauge.

Laikraszcziai raszo apie ne
paprasta barnia čigonu kurio 
valgė žmogiena. Teismas tuju 
žmogedžin atsibus Kaszaruo- 
sia, Lenkijoj.

Banda susideda isz jaunu či
gonu kuriu vadas vos turi 21 
me’tus Aleksandras Filke, tik
rai laukinio budo. Kada, jojo 
užklausta kiek jisai suvalgė 
žmonių, tai atsake kad dau
giau kaip dvideszimts kuriuos 
nužudė.

Tankiai jie žudo ne tik pasi- 
pleszimo tikslais. Jie žudo 
žmones del mėsos. Tada in ju 
rankas patekdavo ir vargszai, 
darbininkai, net vaikai.

Gardžiause mesa buvo mo
terių ir merginu, nes saldi ir 
labai minkszta o vyru kietes
ne.

Filke sztai ka pasakoja apie 
savo darbuotes budus:

— Karta mes pamatėm ei
nanti keliu dailu vaikina. Du 
musu pradėjom su juo kalbėti, 
o vienas isz užpakalio smoge 
vaikina peiliu. Tas dailus vai
kinas buvo 13 metu gimnazis
tas Jonas Onderko.

Czi'gonai inkliuvo del turtin
go pirklio. (Suprantama, kad 
dingusiu pirkliu labai susirū
pino kreditoriai. Jie pranesze 
policijai, szi pradėjo sekti ir 
baisi istorija iszkilo aikszten.

Isz karto buvo manoma, kad 
čigonai plosze ir žudė. Tik vė
liau isz neatsargiu čigonių pa- 
reiszkimu tardytojui paaisz- 
kejo ir žmogžudyste.

Filke klausinėja laikraszti- 
niuku, kas jo laukia — kulka, 
ar kilpa.

Isz priežasties nužudinimo 
Meksikoniszko prezidento Ai
varo Obregano, 
iszrode, buk jaunas artistas 
Juan de Leon Torai, papilde 
t a ja žudinsta isz priežasties ti- 
kejimiszko apjakimo, atker- 
szindamas valdžiai už tai kad 
suszaude jojo dranga kunigą.

Juk Kristaus mokslas aisz- 
kiai uždraudžia atkerszinet sa
vo neprieteliams.

Iszganytojas svieto meldėsi

tyrinėjimai

ant kryžiaus už savo peršokto-, 
tojus ir žudintojus, kurie ji nu
žudė isz tikojimiszko apjaki- 
mo fanatizmo, nuomonėje kUd 
Dievui daro geradejyste nai
kindami pormainytoja Seno 
Zokono, kuriame pasakyta kati 
niekas nedrystu permainyti ja
me po vienos Ii taros.

MILŽINISZKOS

VIESULOS 
LIETUVOJE

SUUGRIOVE DAUG UKIU, 
BLEDES ANT 200,000 

LITU.Jaunas Moksikoniszkas ar
tintas primena mums Lonkisz- 
ka žadintojų Lenkijos prezi
dento Narutoviczia, kuris taip
gi apjakintas tikėjimu, būda
mas tosios nuomones, kad Nu- 
rutoviezius vra masonu ir to
dėl ji turi praszalint.

Generolas Obregon Meksike 
buvo labai populariszku žmo
gum. Pirmiausia buvo fnrme- 
riu, 
galo kareiviu ir vadu už laisve 3 naujakuriu ūkiai.

NUNESZE TRIIOBAS, ISZ- 
ROVE MEDŽIUS 

IR T. T.

ir Gižu

po tam daraktorių o ant

Meksikoniszkos taiftos. Buvo 
jisai turtingiausiu žmogum tu
rėdamas daug žemes ir fabri
ku.

Liūdna, kad taip jaunas žmo
gus nepasiszvente del geres
nio tikslo gyvenime o pasidavė 
tikejimiszkai pagundai.

Grinių: 
trobas 
mas medžius

Kaunas. — Dar iki sziol ne
girdėtas, nei senoliu nematy
tas, Liepos 4 diena, 8 valandą 
vakaro, Vilkaviszkio 
valscziuoso siautė milžiniszkas
viesulas; padaro daug nuosto
liu. Sunaikinta 7 dideli ūkiai ir

Viesulas 
kliudo Parombriu gyventoja 

nugriaudamas visas 
raudamas ir laužyda- 

didžiausius
(gluosnis daugiau metro dia
metre nulaužtas), kluonas nn- 
nesztas isz vietos apie 5 metrus 
ir sugriautas, stogas ir sienojai 
sulaužyti. Gyvenamosios tro* 
bos vidus iszardytas; pecziai; 
durys iszklype, sugriuvo, nes 
visas galas nuo pamatu, atkel
tas. Sziaip kitos trobos sunku 
surankioti — dalys iszneszio- 
tos po laukus. Žmonių ir gyvu
liu auku nėra. Stogas grinda-

Daugiau kaip menesis laiko 
kaip gyventojai Medyolano, 
Italijoj, yra labai inbaugiuti o 
ypatingai artimoje namo Blan
ch u, kuriame veda nepaprasta 
kova dvasios. Po pusiaunakt 
in narna nematytos rankos pra
deda bombarduot langus ir mas pakybo ant baczkos žiba- 
žmones kuriuos kaip kada ir 
sužeidžia. Norints keli palici- riaus ir tuo iszgolbejo gryžusiu 
jautai per visa nakti sergėjo 
narna, bet jame nieko neužtiko 
ir nesurado. Lyg sziam laikui 
niekas neiszriszo slaptybes

lo ir szalia stovėjusia trak te

neiszriszo
trankymosi dvasiu.

♦
SKAITYKITE “SAULE” 

e ♦

li, 000 TIK UŽ 60 CENTU

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

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

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdie* liga, tai atsiunsk 85e. o gau* 
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.“ Nervu li
ga yra labai blogaa dalykas, bet 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 Spencerpoint. N. Y, ■ ą... ■■ ■■ ■ ■ ■■■—- ■ ■ . **

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS
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PUIKI DIDKLK KNYGA. 27 ABABISZKOS ISTORIJOS 
150 Paveikslu.704 Dideliu Puslapiu.

Drucrtal PulkUi Apdaryta Audekliniai* Iszmargintai* Vymal* 
aZTXI KA RASZO UZ LIETUVOS 

APIS BOTA KNTOA
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KA TAI NAMINE
PADARO ISZ

GEROS MOTERES

4 V H

J

Kam'baris pasiliko tuszczias, • • • • • • • 4 ' 1 t .visi gizeliai iszojo ant lauko 
atsilsėti po daitbui, sėdėdami 
po liepa kalbėjosi apie szi ta o 
nek uric sau szfiosavo viens Isz
kito o ponas meisteris Paifikys 
atsisėdo ant slonksczio su pyp
kele dantyse. Nes sziadien no 
pypkele ji nepralinksmino, nes 
buvo nulindęs, nusiminęs, žiu
rėjo jisai in viena o ant jojo 
da jauno veido galėjai pažinti

I < ' VI I' [, ' I > ■ " 1 t ’ ’ ’ ' ' ' '

tankiai', bet po tarti 'pradėjot
naudot' tankiau, taip jog *ne 
karta ir pasi'gerdavo -kaip no 
dioyiszkas sutvėrimas. Vyras 
isz pradžių visaip prasze ir 
kerszino idant pamestu ta 
bjauru papratima,. bet viskas 
ojo ant niek. Artt galo Panikys 
užrakino szepa ir paome rakta 
pas save,, tada Katre parduo
davo viską isz namu kas davė
si sugriebt, ir nesze pas Žydus 
idant pripildyt bonka, idant 
užmuszt rūpesti apie vyra, ku
ris nuvargusiais ir apleistais H * A * *

isz pradžių visaip prasze ir

| Ii * ‘ ' R • IT * " * *’|'*l* " *'ti**l' J II**1-1*****
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O*rtan**ts TasalsUli— 
talstai** no* Nsa slancstasoM 

***no vardu knyga “Tūkstanti* 
Naktų ir Viena” *1 kurta tariu 
artrdltaa tarta Ir. Įtart dilanctaart 
kad tokia kayo kai* Tukstaatis 
Nakta ir Vlsna” aMarIJaa. asu maa 
labai yra tlngrtdu skaityti visokias 
taorlta. ta skaitydama* art aspa* 
rijanti kaip laikas ssvental ir *ma* 
•lai prariaa. Asą vista** linkbcsia* 
kad aaripirkia tokia knyga kaip 
"Takstaati* Nakta ir Visas” a** ja. 

' skaitydamas tmogu* apl* viską tada 
pamlrMti ir visokį rupuseslai aor* 
tat valsadolM atritraakia.

SoKia,

isz lauko darbininku gyvastį. 
Vaizdas labai liūdnas.

• Oszkabaliu 
Vaisznio ir 
veik ta pat padalydamas. Ma
žiau nukentejo gyvenamieji 
namai, o taip visos trobos, mo- 
d*žei sunaikinta, isznesziota. U- 
kininko Vaisznio sunu (moks
leivi) buvo užgriuvus kietis; 
viduje viskas iszlaužyta, su
trupinta, o jaunolis liko svei
kas, nepaliestas.

Pustapodžiu kaime viesulas 
kliudė Katiliaus, Lietuvninko 
ir Kiczo ukius, 
griaudamas; gyvuliai liko ne
liesti. Katiliaus nauja gyvena^ 
moj troba iszjudinta isz vietos, 
skardines stogo dalys apie 2-2 
kilm. nuneszta. Kitos trobos 
panasziai, kaip pas pirmuo
sius* Lietuvninko gyvenamojo 
namo nugriautas, bevirstan- 
czio (iszrauto) medžio, kami
nas. Naujos klėties virszus nu- 
nosztas, visos kitos trobos su
laužytos. Sodo medžiai iszrau- 
ti. Vėtra buvo pagriebusi besi
laikanti in klėties kampa vai
ką: apsukę ir numėto in rugius. 
Gyventojo Kiozo iszliko svei
ka tik kamara. Stebėtina, kad 
dažnai menkesnis trobesys li
kes stovėti, o szalia nauji drūti 
sulaužyti. Naujo gyvenamo na
mo nuplesztas ir nunesztaš sto
gas. Viskas kita panaszu, kaip 
pas pirmuosius. Reikia pažy
mėti, kad viesulas pagavo be- 
gryžtanti isz lauko, su dalgiu 
ant pecziu, žmogų, kuris bando 
pasislėpti už medžio ir insika- 
bines atsilaikyti, bet sūkurys 
iszrove ta medi, o ji sveika nu- 
bloszke kokia 10 metru in prie
ki.

Bardausku kaime, Gižu vals. 
gyventojo Baczkaus nugriauta 
kluonas ir tvartai. Kitos trobos 
mažiau, nukentėję. Buvo už
griuvo arklius, kuriu viena tik 
in treczia diena iszeme.

Daugiau nukentėjusiu yra 
naujakuriu. Rezultatai, galima 
sakyt, tie patys, tik piniginiai 
nuostoliai mažesni.

Padalyti nuostoliai inkat- 
nuota apie 150,000. Bendrai 
siekia daugiau 200,000 litu.

Valgiu Gaminimas

kaime
T. Szlekio ukius

siek o

visas trobas

J

ta Mfarbt, j

U A GschMo IMI**.
Dr. FaUsduoar*, 
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Kauno M*k. 
LITHUANIA.
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dideli rūpesti.
Isz kuknios duodasi girdėt 

skambėjimas toriolkn, puodu 
ir kitokiu 'kuknhnu indu, ku
rie buvo mazgojami; 
czionais už nopoilgio nustojo 
baladojimas; per tai praszan 
užeit mano mielas skaitytojau 
su manim ant valandėles in 
kuknia nes sztai ka tik gaspa- 
dino patyka iszejo per užpaka
lines dūri s.. Nes eikiesaugiai ir 
pakelindk kojas augsztyn, nes 
visur skiedros, kaulai, pelenai, 
skutimai nuo bulviu, morkvu 
it agurku gulėjo knodidžiau- 
siam sutikime viens su kitu 
ant grindų; visokį skuduriai, 
ir andaro'kai iszmetyti kone 
ant kožno grinezinio rakando. 
Knknioje kone visi puodeliai 
radosi be ausu, blokines sulin
kusioj ant baltu puodeliu 
traukosi geltoni ezniurai rodos 
Khzokiszki ūsai. Vorai viesz- 
patavo kampuose spakainiai, 
nesirūpindami idant juos kas 
isz tonais iszvaris. NosTylok...

bet ir

uos gaspadino'rnoužitgio vela 
sugryž. Ka toki paslėpus nesza

vaikucziais turėjo pats rūpin
tis.

Jau tykumas visur vioszpa? 
tavo, jau ir pradėjo temt ka
da musu meisteris nusiminęs 
pakilo nuo suolelio ir nuėjo in 
grinezia. Jau kone suvis sute
moj Saugiai prisiartino in kuk-

po žiurstu. Eime ipo Įaugu, tei
sybe, norints langai apdengti 
dulkėmis, bet tiek galima ma
tyt in grinezia, kaip paslėpta 
bonka iszeme isz po žiursto.

O gal acto atneszo bonkoje? 
Bet netikiu, nes poni Panikiė- 
ne pridėjo prie lupu ir lengvai 
sau isz josios patraukė. Ne, tai 
ne actas! tai namine duodasi 
jaust. Da viena gurkszni ir 
bonka likos padėta in slapta 
vieta. Katriuka svyruodama 
sugryžo prie darbo bet ka tik 
patikdavo ant kelio tai vis bu
vo po kojų, ant galo kaip ilga, 
puolė ant grindų ir... užmigo

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

treke tiktai »1.50
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nia uždegti žvakia. Sztai’prie 
pecziaus kone parpuolė ant 
gulinezio kokio ten kimo. Pa
kol užddgo įžvakiai dasiprato 
kas lenais guli. Isz pradžių su
pyko baisiai bet apsima'lszino 
tuojaus, skausmas ir susimy- 
lejimas davėsi matyt ant jojo 
veido. Girdėjo kaip vaikai ėjo 
ant pasilsio o ir gizeliai. Grei
tai užrakino duris nuo kuknios| 
idant vaikai negalėtu matyt 
bjauraus pavidalo savo girtos 
motinos. Niekas apie jaja ne- 
u'žklause. Vaikai atsigulė, o 
daibininkai liuejo ant pasto
ges. Meisteris užrakino visas 
duris o paemes girta paczia, 
nunesze i-n lova, o pats ir atsi
gulė, nes kaip czion užmigt jai- 
gu sanžine neduoda atsilsio o 
visokį paveikslai slinko pro 
akis: pati darbszi, girta, vai
kai apleisti, gaspadorysta ei
na ant niek, nesirūpina jiji 
apie nieką. Vargszas tasai, pa-

puolė ant grindų ir 
ant gero.

Prisižiūrėk mielas skaityto
jau apsiejimui girtos moteres 
nuo kurios smarve namines at
siduoda o suterszti plaukai isz- 
linde isz po ezepcziaus. Sztai ir 
skepeta nenori laikytis ant pa
ežiu ir nupuola ant grindų; 
szldbe žemai nudeginta,, kojos 
nepraustos ir 1.1. Dirstelėk ant 
tuju pajuodusiu akiu ant isz- 
balusiu veidu, sudegusiu lupu, 
iszdžiuye, pajuodo ir užklausk 
pats savos: ar-gi tai yra ypata 
sutverta ant pavidalo Dievo!

Nes Katriute buvo kitados 
puiki mergaite. O gerai sau at
simenu josios puikias žiban- 
czias mėlynas akutes, bet tu
rėjo viena bloga papratima o 
tuom 'buvo jog nuolatos para
gaudavo kožno daigto, kas tik 
in rankas inpuldavo. Kas tik 
radosi szepo'jo, ir tai szmotelis 
sūrio ar pyragaiezio o nepra
leisdavo ne Smetona ne ariel
ka. Tėvai nuolatos barėsi ant 
josios nes tankiui iszsikaibine-
davb visokiom melagystėm, su
dedama kaito ant kates, pelių,
slugiiies anba sztinios.

Motina tikėjo jai ir teisin
davo prieszais žmonis kaip ga
lėdama.

Vos Panikys aipsisedo kaimo 
kaipo meisteris isz miestelio, o
jau graži Katriute užpuolė jam 
in akis. Buvo tai doras žmogus 
ir $eras darbininkas; teVai’ir 
duktė gerai ji priėmė. Nes jąi-duktė gerai ji priėmė. 'Nes jai- 
gu jaunas stalorius suprato ge
rai savo amata, tai nieko nesu
prato apie motoras ir juju pa
pratimus, del to stengėsi gau
ti Katriute už paczia, na ir

Kada jauna poni apeme loė-
nam name ga&pa'dbrysta, isz 
pradžių užsiėmė virimu ir ke
pimu, o ir apie namine neu*ž-
mirszo gorinta isz pradžių ne 

t ■ *

ar Maskvoj

Romiai sau gyveno Baltu
cziu kaimo žmones. Kartais 
moterėlės silpykdavo, bet ir 
vėl susitaikindavo.

Bet ^eužilgo Baltucziu ra
mučiui galas atėjo. Ir tik del 
to, lead vienas Baltucziu kaimo 
gyventojas Malkus labai isz- 
gu'drcjo ir gazietas beskaityda
mas pabludo ir piktąją dvasia 
in namus parsikvietė.

Isz karto kaimynai nieko ne
suprato. Pastato Malkus dvi 
kartis, nutiesė violas,*o grin- 
czioj ant stalo kažkokia skry
nute pasidėjo. Jis, sako, gir
dis kas Kauno, 
szneka.

Isz pradžių nieko. Bet pas
kui velniai taip insidrasino, 
kad visam kaimui ramumo ne
davė. Tuoj, be jokios aiszkios 
priežasties iszdvesc 'dvi Marti
nienės visztos, (paskui nakties 
laiku pradėjo kažkas in lartgus 
baladotis, paskui vėl žmogaus 
balsu vaitoti, o ant galo kaime 
atsirado didelis, juodas kati
nas.

! Ta kalina pasakojo vaikai, 
matydavę ir seniau, bet jis kai
man neidavo, o tik Matkaus 
kieme palei kartis ir vielas 
szliaužiodavo.

Visas kaimas ne juokais su
judo. Vyrai tarėsi, kaip Mal
kui atkorszyti, o moterėles rin
ko szvens'tas žoleles ir jomis 
ruko trobas ir gyvulius.

Viena sekmadieni, Matkicne 
sutiko Martyniene ir kvieczia:

Ateik, (kaimynei, paklausy- 
Isiin radijaus... Labai gerai gir-

11
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Melville Clark isz Syracuse, 
N. Y., szere savo medi kuris 
maitinasi tiktai oisteriais. Ta- 

vadinasi
*» i

sni medis 
Tree.”

“Sand

sza’lczio krecziamos. Seniau 
jos mokėjo velnius iszgyven- 
dinti szvenstomis žolėmis, 'bet 
da'bar nepajėgė, mat, ežia susi
rinko visa juoduju kompanija. 
Taip bent mane Baltucziu mo
terėlės.

Vyrai irgi susirūpino. Karta 
sutikę Malku, jam viską iszpa- 
sa’kojo ir prasze velnius iszva- 
ryti. Už neklausymą žadėjo at- 
kerszy t i.

Malkus nusijuokė ir tarė:

žiajis
Czia dvideszimtojo am- 
“velnias

nei piano
»r

velnias
.. ir nei asz, 

“velnias” jusu kersz- 
to nebijome. Asz nekaltas, kad 
jus kvaili. Kiek kartu intiki- 
nejau, kad j<xkiu velniu pas 
mane nėra, o jie vis netiki.v. j, 

Tszgirde sziuos M alkaus žo
džius, visi net nutirpo, o mo-" _ “ I DlIIl 1 clv< ijc* luęiircii r»11 " i r

guldė 'galva ant nesukraitos (leti kaip kaH)n ar dainuoja... toreles tik lak.de isz vieno kai
grau-paduszkos, apsiverkė 

džiai aszarom dūsaudamas gi-1 
liai. Visada geide ta, kas yra 
gera ir dora, dirbo be atsilsio 
kas diena ir turėjo vilti jog 
per savo rūpestingumą, darb- 
szuma ir 'dorumą užsitarnaus’ 
paguodono nuo žmonių, o da-i 
bar, ] 
ošiu prapuolęs! Atsiminęs ant 
vaiku net szirdis jam plyszo 
isz skausmo; tokiam apleidi
me, neparedke, ka galėjo tikė
tis, jai'gu taip nuolatos turės 
papiktinimu priesz akis? Da
bar taip maži be prieglaudos 
motinos, slankioje ’ po visas 
pakampes, o tam,suvis jaja no
ru pino, kur buvo, ka veikei 
Taip mislydamas, kone per vi
sa nakti neužmerke ne akies, 
Ant rytojaus Katre i'szsipagi-

‘ ‘ 1_.11____ |

ir gailėjosi, prižadėdama pasi
taisyt ir dažiuret vaikuczius. 
Vyras prad’žiugo prižadėjimu 
savo paezios. Bet in pora san- 
vaieziu .jiji vela sugryžo prie 
savo bjauro papratimo.

Viena diena, jau gerai užsi- 
gerus, iszojo atsineszt namines, 
iszsigerus keliolika gurkszniu 
nuėjo ant augszto idant pa
slėpt, nes u'žmirszus uždaryt 
duris, paslydo koja ir nuo ipa? 
ties vjrszaus nupuolė su riks
mu žemyn... Vyras ir visa szei- 
myna subėgo ąnt pagelbos del 
nelaimingos, nes visa pagdba 
buvo jau ant niek; tik užkimęs 
p:: \ .................................
mirszfanczios.

Nusiminęs,

M arty n ie ne, pusi t arusi 
kūmutėmis, apsiszlakszte 
szvenstu vandeniu, i'nsidejo ki- 
szenen rožaneziu ir nuėjo ap
žiūrėti kur velnias apsigyveno 
ir kaip patogiau ji isz ten isz* 

■ - N gyvendinti.

pasz.au.ke su graudumu: ko™’Matkiukas ir sako:

8 U mo galo in kita.
Einu ir (pasakau klebo-

— karszc^iavosi KaZie-imi!
ne...

vėl...

j

Bet kad ir klebonas su

riojus prisipažino prie, kaltes

Matkicne ja maloniai suti- 
. m /*. 11

ausi- 
,» 

Kiprui Petrauskui dalyvau
jant...

— Tai, Dievuliau... 
lys iszsitare, kad kipszai da
lyvauja! — iszsigairdusi pama
no sau Martyniene...

Drebėdama, 
Martyniene užsidėjo ausines, 
o kitoje laike rožaneziu.

Klauso... Iszbalo visa, kaip 
drobe... Norėjo 'kažin ka saky
ti, bet lupos neklausė. Greit 
numėtė ausines, tvirtai saujo
je sugniaužė rožaneziu, ir nie
ko nesakiusi, parbėgo namo.

Tuoj ja, lyg isz kito pasau
lio atvažiavusia, apspito kai- 
minkos,

— Na, ka matei, Marty- 
nien?...

— Netik- maeziau, ale ir 
girdėjau. Ir tdj -skrynutėj ir

— Užsidek, dedien, 
nes. Dabar eina opera “Aida

Jau pa-

viena ranka

— Tai vyskupui! Neduoda 
žmonieins ramumo... Tokia ir 
valdžia.............. .. .... ... ...

Kaime darėsi vis neramiau...
Kazienes visztos pradėjo gie

doti, o Gaigalo avys iszdvese...
Ir vis del td Matkaus.
Kaimynai norėjo Matkui 

kerszyti, bet bijojo prie jo na
mu prisiartinti — Matkaus 
kiemo jie isz tolo lenkdavosi. 
Juk su dvideszimtojo amžiaus 
velniu maži juokai!...

“piktųjų dya- 
atsikratyti, ‘kaimynai lin-

m
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balsas iszsidave isz krutinės

nupuolęs ant 
dvasios, pasilenkęs, ėjo su sie
ra toliams paskui graba pa- 
czios ir motipos. Daiivaujenti

1

tai'dotuveso ne vienas nepra
kalbėjo. Mirtis tosios moteres 
buvo giliuku del tojo nelaimin
go vyro ir tėvo. }fuo tojo laiko 
nauja gyvastis inženge in ji: 
akmuo kuris buvo jam ant ke
lio gyvasties buvo jau nustum
tas, todėl galėjo tikėtis gores
nes ateities deb savos ir savo 
vaikeliu!

Ar mažai tokiu nelaimin'gu 
vyru randasi szioję gadynėje?

į
KVITU Knygai* Dr*ugyrt«in« d«l ta- 
mokėjimo pinigu ligoniam*. Preke 26e 
KVITU knygele Draugyetem* del K%- 
Bierhu* nog, «udetu pinigu ant 
*u*irinkimu. Preke • - - 25o.

W. D.BOCZKOW3KI-CO.,

Oi, daug!
n- -y,, • ~

MAHANOY CITY, PA.
tr

1

1' 
| 
d

Negaledami 
siu” 
guodavo galvas ir liūdnai kal
bėdavo.

— Seniau taip nebūdavo!... 
Pasitaikydavo, kad vienas juo
dasis insibriaudavo, bet vos 
tik szvenstu vandeniu pakrapi- 
jai ir pranykdavo,.. Bet dabar... 
Blogi czesai atėjo... 
baudžia
lio galas bus, ar kas

Dievas
Gal tuoj jau pašau-

T
T"

*1. •mF#*. » J *.» J S S.

k . ... . ... « • m I A. J. SAKALAUSKAS
i LIETUVISZKAS GRABORIUS

(Bell Phone 872)
liuos, tai jaueziau tik szliaužo, 
tik szliaužo..; Gal net pats Liu-» 
ci'pierius buvo!
riau isz baimes!... Jau kad bu
vau pakliuvus, tai pakliuvus!.. 
Matkiukas net pats iszsitare...

— Ka iszsitare1?.
trauke smalsios kaimiškos.

— Iszsitare, kad kipszai!
! — Kad kipszai?
stebėjo Kaziene...

.— Mat vaikas nesupran-

Tiknenumi- 331 w. Centre st., sh«n>ndo*b, P*.

per-
1

• • • - Nubudimo valandoje suteikiam 
Palaidoj inia 

ątliokum rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
dešzimts minutu.

— misi- goriausi patarnavimu.

ta!...
Visos moterėles liūdnai lin

gavo galvas ir drėbė jo kaip Telefonas 872.

T1
I

MERCHANTS BANKING TRUST CO,
MAHANOY CITY, RA.

--- ------------------------------------

3-ozia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo«>— ,

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

’i

aogaus kuris dirbą ir czedina.
• ji t ♦ A ’F> V • A • 1 

del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dekite savo 
pinigus in azitą Banka o pereitikrinaite ir matysit^ 
m a « * A ML * M

► 4 11

: kaip tfti pujigąs angą su padauginimu Ptpoento.
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Vaiduokliai arba Dvasios
I * GELBĖTOJAI GYVASZCZIU

ATLIKINĖJO BANDYMUS
r >-Y-
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.Gana platus, smėliuotas, ap-
sodintas jaunomis vysznelomis 
kelias, vedantis nuo vieno di
desnio ir gyvo Vilnijos mieste
lio in kita, apgyventa beveik
vienu Žydu, apskurdusi ir pur
vina miesteli. Ties pat Kemu
liu kaimu jis skyrė in dvi puses 
dideles ir gražiai sutvarkytas 
kapines. Vienoje kelio pusėje 
buvo senos kapines, antroje 
naujos. Senųjų kapiniu,pusėje, 
aptvertoje medine sutrūnėjusia 
tvora, augo szimtametes pu- 
szys, placziai isasiszakojusios 
ir iszsimecziusios po visa di
džiuli plota; tvoros pakrasz- 
cziais augo gyvoji alyvų siena: 
alyvos buvo taip suaugusios, 
susipynusios szakomis, kad va
sara, kai jos sužaliuodavo, pro 
jas negali prasiskinti sau kelio. 
Toliau už alyvų kur-ne-kur bu- 
vo iszsimete jaunos nedideles 
pnszeles, szpireiku krūmai, o 
rytinėje ju puseje nedrąsiai 
stiepėsi in virszu keli berželiai. 
Kapai, seni ir apaugę mažute 
žole, rudomis samanomis, buvo 
beveik susilyginę su žeme. 
Juos galima buvo pažinti tik 
isz pastatytu paminklu su labai 
senais Lenku ir Lietuviu kal
bomis paraszais, arba sulindu
siais in žemes kryželiais. Kai 
kur tarp medžiu buvo iszsiki- 
sze in virszu aukszti, invairiu 
ornamentu seni kryžiai. Naktį 
sziose kapinėse iszgastingai 
dejavo apuokas arba verksmin-

• gu balsu klykė peleda. Diena 
medžiuose linksmai cziulbejo 
paukszteliai. j

Antroje kelio puseje buvo 
nauji kapai. Czia jau kitas 
vaizdas. Vietoje iszsikerojusln 
pusziu augo baltaliemcnei ber
želiai, szonais takeliu augo jau
nuoliai, nesenai pasodinti szpi
reiku krūmai, prižiūrimi, kas
met apkarpomi. Iszdidus, gra
žus, atsilosze paminklai bliz
gėjo saules arba menulio szvie- 
soje, o aukszti, naujai nudažy- Į 
ti, liet jau paprasti, 
pagražinimu kryžiai, 
susimasto, 
takeliai, 
buvo invairiai iszkraipyti po 
visas kapines tarp naujai su
piltu auksztu kapu, gražiai isz 
szonu apdėtu žaliomis velėno
mis ir apsodintu invairiausio- 
mis gėlėmis.
. Szalia kapu, 
džioje vietoje, tarp tanku krū
mu, stovėjo aplužusi, pasenusi, 
nuo metu nasztos in žemes su
lindusi trobele, kurioje gyveno 
senas žvejys su savo sumini!, 
žmona ir jau apysene dukteri
mi. Isz kur jis ežia atsikraustė 
kas jis toks, ir kuo isz tikrųjų 
jis užsiima, niekas nežinojo. 
Vadino ji žveju, nes jis kas ry
tas su savo sūnumi eidavo prie 
ežero, insiirdavo in jo viduri ir 
meBzkeriodavo. Bet kas svar
biausia, niekas nuo jo tu žuvu, 
kurias jis sugaudavo, nėra pir
kęs. Tad kaimynai slaptai ir 
buvo kuždedavosi, kur jis .tas 
žuvis deda, ir kaip prasimaiti
na su savo szeimyna.

Kokio jis buvo tikėjimo, taip 
pat niekas nežinojo, tik žinojo 
ta, kad nei jis, nei kas kitas isz 
jo szeimos, niekados Kataliku 
bažnyczioje

tankiais krūmais apaugusiume 
raiste — polkoje buvo atrastą? 
nužudytas apysenis Žydelis, 
žinomas stambus gelumbiniu 
prekių pirklys Szohunas Baus- 
tein’as. Jis buvo pasmaugtas. 
Kakle buvo žymu trijų pirsztn 
antspaudos, o ant kairiojo 
smilkinio sukrokejea kraujas. 
Keistas buvo jo nužudymas, 
bet dar keiseziau atrodė tas, 
kad jis buvo taip giliai invažia? 
ves in krūmus per tokia klam
pyne ir nepaskendos. Isz jo ve
žimo buvo iszkrautos visos pre

i
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tu szmekla bdvo, 
jau.

be jokiu 
rimti ir 

Smėlio iszbarstyti 
lyg koks voratinklis,

visai nuolal-

nepasirodydavo. 
Apskritai — szis žmogus vengė 
susitikti su kaimynais, buvo vi
suomet paniuręs ir susimastęs, 
o jo akys pikta inžiuredavo isz 
po placziai iszsi'krumojusiu an
takiu.

Beje, apie ji dar kalbėdavo, 
kad jis galis ka nors “užkalbė
ti”, užsiima invairiu ligų gydi
mu ir galis gana gerai burti. Ar 
eidavo kas nors pas ji, sunku 
žinoti, ir tas pasiliko paslapty], 
nes, pradeje kokiame nors su
sirinkime apie ta keistuoli kal
bėt, kiekvienas stengdavosi 
tuojau užmegsti kita kalba ir 
nedrąsiai pažvelgdavo in savo 
artimiausi kaimyną.
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asz nesuzmo-

— Taip. Ir Jums, Dvasias 
Teve, n erei ke jo taip rizikuoti 
savo gyvybe. Su tokia szmekla 
menkas juokai: peilis in kruti
nę ir atiduoti pinigus. Bot ji, ta

jau.
npsę ncsįyaųlino. •

Jaigu abrpakeiczaau vietų ir>r |fl

žmonių vardus gi kitur visai 
ne norėjau pažymėti jokios vie
tos pavadinimo, lai ne del to, 
kad mano nupasakotas atsiti
kimas yra pramanytas, bet dęl
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szmekla, labai kvaila. Tai gy-lkitu nbpanifczkinamu, man vie- 
vulys, kuris nieko,.nesupranta*. 
Asz nemaniau, kad po parite 
szaus atsitikimo ji d rys pasiro
dyti. Tik ka buvau iszejo UŽ 
miesto ir girdėjau, kad kapine* 
se neramu; szmekla dūksta. Ji 
tu r but, jauezia savo gala... »

— * Gal but, — atsake kuni
gas, ’— Bot tau, Jonai, nėra rei
kalo, eiti 
v i ska pranosziau žandu ra ms, Ir. 
jie atliko, kas reikia, o tu dar.

«rtam težinomu priežaseziu. Asz 
i.reikalu pasakyti,

Jcad szis atseikimas yra tikras. 
Veikiantieji jame asmens dar 
gyvena, taipogi gyvena ir daug 
žmonių, kurie to neužgins. Man 
tik gaila, kad,
plunksnai valia, asz gal but isz-l 
kelsiu sziems asmenims nema- 

su ja grumtis. Asz lonin prisiminimu.
Kuriais metais tikrai tas in- 

vyko, raižydamas neturėjau 
prie saves no vieno sziu asme
nų, todėl nepasakysiu,

1 
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I BALTRUVIENE 
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Nuo Mahanojaus netoli, 
, Randasi bobele labai meili, 
Kuri nesenei ant vieno baliaus 

buvo, 
Sukinosi kad net už gara- 

džiaus užkliuvo.
Ndt (parycziu namo parėjo, 
Jog taip vėlu yra, to 

nesitikėjo, 
O mat yra jauna nasrtaite, 

Priek tam da patogi stirnaite.
Ir kitai taip atsitiko, 

Kuria automobiliuje paliko, 
Toji kaip kiaule per nakti 

visa, 
Ant sėdynes kriokia ir knisa. 
Net ant rytojaus kas tokis, 
Klausia ar da ilgai trauksis 

szokis, 
Gaspadoriiis ntiejo pažiūrėt, 
Nusistebėjo ir net negalėjo 

prakalbėt.
0 dyvai! bdbele ant sėdynės • 

guli, 
Ai" mirus ar gavo svaiguli, 

Tosios bdbeles vyras pusgyvis, 
Taradaika ji sziur suvaldis.

Geda jums moterėles, 
Kad darote kaip pasileidėlės;

/

(laves savo■
S
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gali papildyti žmogžudyste ar-
1 J V J • A 1 "iwa 1 tik ži

nau, kad priesz karo apie 6-7 
metus. Tuokart asz dar tik po 
stalu vai'kszcziojau.

ba pats žūti. Asz draudžiu tnn.
~ Dvasios Teye, — nerim

sta Jonas.—Ajsz turiu su ja su?

**■'■"’* ' 'r"’ | J"

Sztai gelbėtojai gyvaseziu skenstaneziu yipatu kurie atli- 
Eal j forui jo j;

kės, arklys buvo iszkinkytas ir
kinejo bandymus prie Santa Monika pamario 
Tieji narsumu turi sunku darbu irkluoti valtele (laike vllliiu 
kada turi plaukti prie skenstaneziu ypatų.

ramiai sau ode žole prie veži
mo, kuriame gulėjo nužudyta
sis.

j Žandarai puldinėjo ir szen, 
ir ten, klausinėjo, tardė, bet 
nieko negalėjo susekti. Buvo 
intartas žvejys, bet po keliu 
tardymu, pasėdėjos tris dienas 
kalėjimo, jis buvo paleistas.

Žmogžudys neatsirado.
Nuo to laiko Kemuliu kapt* 

nes pagarsėjo visoje apylinkė
je. Pasakojo, kad nelaimingojo 
Žydo szmekla, nerasdama san 
vietos, gąsdiną pasivėlavusius 
praeivius invairiausiais bu
dais: tai pavirsdama in dideli 
gaurota szuni, tai in milžinisz
ka, sulig karves didumo, skrai
danti sziksžnosparni, tai tie
siog in balta, in žmogų pana- 
szia, didele szmekla. Ji apsi
gyvenusi vakarinėje senųjų ka
pu pusėje, ton, kur už tvoros at
skirame sklyjie buvo laidojami 
žmogžudžiai, vagys ir kiti nu
sikaltėliai, savo mirimo valan
doje nesusitaike su Augsz- 
cziausiuoju.

Ir tai buvo gryniausia teisy
be. Dažnai tamsiomis.naktimis 
Kemuliu kaimo gyventojai gir
dėdavo senuose kapuose gai

da, skrybėlė. Žmogelis ir ji pa
sveikino Kristaus vardu, pas
kui pabueziavo kunigo ranka.

— Kas jam yra, 
nui? — paklausė žmogelio ku
nigas.

— Asz nežirfau,
Teve. Sziandien vakare sugry- 
žo isz darbo sveikas, 
jau mirszta.

— Gerai. Toli reiks važiuo-

tavo su-

Dvasios

o dabar

ti?
— Netoli, Dvasios Teveli in 

Vladiniszkl.
— Eikime drauge, — pra- 

tarė kunigas ir skubiai iszejo 
isz kambario.

Tuojau buvo prikeltas
kristijonas. Kunigas apsirūpi
no sakramentais, 

a ' a a •

za-

no sakramentais, atsisėdo in 
vežimą ir iszvažiavo.

Kelias in Vladiniszki ėjo pro 
Kemuliu kapus. Iki Vladinisz- 
kio galėjo būti ne daugiau kaip 
du kilometrai, bet žmogelis 
staiga pasuko arkli ir nuvažia
vo visai in kita puse. Kunigas 
nustebo, bet negalėjo jam nieko 

liūs dejavimus, velniszka juo- pasakyti. Žmogelis ji veže, kur

su

bet

— Paragink arklius...
Neramiai szlama

0, Dievo!

Kapines 
medžiai, Kartus ir duslus .Juo
kas. Skardus, ausis plesziantis 
szvilpimas... Velniszkas klyks
mas. Ir staiga!.
Staiga tarp tankiu alyvų krū
mu iszauga milžiniszka balta 
szmekla. Ji skubiai perszoka 
per tvora ir nori pastoti va
žiuojantiems kelia. Ji iszskc- 
czia rankas, nuo kuriu, pakyla 
balta,migla, o po ta migla ma
tytis kūnas.

o rankose laike

ka, tai sziksznosparnio cypimą 
arba apuoko suokimą. Szaltas 
sziurpas pereidavo visiems nuo 
virszugalvio iki kulnu. Nuo tu 
balsu sziauszdavosi plaukai.

Pagaliau gandu platintojai 
tiek insidrasino, kad pradėjo 
pasakoti, jog neramioji szmek
la vaidinasi ir dienomis. Vie
nas ir kitas jnate senose kapi
nėse juoda dideli katinu su 
blizganeziomis akimis, kuris, 
juos pamatęs, susijuokė žmo
gaus balsu ir žuvo. Kiti
mate rausva oži, kuris lyg pa
dūkęs szokinejo medžiu vir- 
szunemis, spardė senuosius ka
pus, lyg norėdamas insikasti 
po žemėmis, o jo uodega buvo 
labai ilga, 
gaurais.

Bet vaiduoklis vis nerimo, Ir 
gandai ėjo kits už kita baises
ni.

vėl

apaugusi juodais

3.
žmogelis, apsivil-

szvariais drabu-
Apysenis 

kės lengvais 
žiais, gražuti iszvalytais batais 
suszukuotais plaukais, 
maloniu, bet nuliudusiu ir susi
krimtusiu veidu pasibeldė in 
klebonijos duris. Jau buvo ga
na volus laikas ,todėl jam teko 
pakartoti beldimas kelius kar
tus, kol senute, klebono motina 
atidaro dyris.

— Garbe Jėzui Kristui, — 
pasveikino ja žmogelis, nusi
imdamas kepure.

— Per amžių amžius!—aL 
sake senute ir indomiai apžval
gė akimis nuo galvos iki kojų 
vėlyva sveti.

— Dvasiszkas Tėvas namie? 
skurdžiu balsu paklausė žmo
gelis.

gana

— Taip. Ko Tamstai taip 
vėlai reikia? '<

— Mano sūnūs mirszta! — 
atsake žmogelis. Jq balsas su
drėbėjo. Skubiai su szvarko 
rankove nubrauko nuo akiu 
aszaras.

— Praszau ežia eiti ir pa
laukti, — pavadino jLceiruIo, 
kunigo motina, in kambariu — 
asz tuojaus paszauksiu ji.

sigrumti. Žandarai?.. Jus ma
note, kad jie drąsus vyrai? 

nes Vakar, 
apie pusiaudieni penkiese 
vai’kszcziojo po senuosius ka
pus, o naktį ju ten ir penkias- 
deszimt neinpraszysi. Apylin
kei jau nusibodo tos komedi
jos. Asz einu, Dvasios Tėvo!..

Veltui kunigas ji stengėsi at
kalbėti. Jis iszejo.

Asz parodysiu tam niek- 
— tarė jis iszeidamas. — 

Kaip tai galima? O jaigu Jus 
butumet važiavę su Szven- 
cziausiu, o jis butu užpuolęs?.. 
Ka?

Tai buvo Vladiniszkiu kaimo 
doras ir drąsus parapijoms.

< Suspaudęs stipriai savo di
delėse ran k ose 1 azd a, 
prisiartino prie kapu.
staugianezioji szmekla ji isz- 
girsiu,
Viena sekunda viskas nutilo. 
Tik lietus szniokszte medžiu 
lapuose. Staiga prie tvoros pa
sirodė szmekla. Per viena aky- 
mirksni ji atsirado viduryj ke
lio ir stovėjo nejudėdama.

Jonas priėjo visai arti jos. 
Jis pakele ranka ir padare di
deli kryžiaus ženklą, o paskui 
garsiai isztarė:

— Jaigu tu esi szmekla, pa
sitrauk isz kelio, bet jaigu esi 
žmogus, pasisakyk, kas esi, 
nes...

Tyli szmekla pradėjo judėti. 
Ji lyg paūgėjo, isfcsipute, pas
kui iszskete rankas ir pradėjo 
Artintis prie drąsaus keleivio.

Jonas vis stipriau ir stipriau 
spaudo rankose lazda.

— Asz noriu palikti tave 
gyva, — kalbėjo skubiai Jonas. 
— Pasisakyk, kas esi, ir pasi-

Taip, jie drąsus, 
pusiaudieni

PAJESZKOJIMAS.

szui >

Jonas
Kad

jis garsiai sukosėjo.

Helenos Zy ki įl
ies, už vyro Vasiliauskiene, pa
eina isz Kauno Gub., Tlgižoi 
Kaimo, įgyveno Chicago, Ill., 
8 metai kaip nežinau apie ja. 
Kas pram 
nagra'dos.
reikalo,

Jonas Kulikauskas’
482 Main St., 
Ansonia, Conn.
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jsz gaus $5 dolerius 
Turiu labai svarbu 

pajeszko dede.

fl 111 — —
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CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

O tu nusalai t e, gaila man tave 
Atsilankysiu in sveczius 

pas tave;
Žiūrėsiu, ar nepataisysiu, 
Ant geresnio gyvenimo 

sugrąžysiu,
Tuom kart apie kitus tavo 

triksus, 
nes žinau visus.

Mokamo 3-czki proconta ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mos norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

4.
Tai buvo nepaprastai tamsios 

nakties devinta valanda. Dan-. 
gus apsitraukęs niūriais juo
dais debesimis, lynojo smulkus 
lietus, po laukus kauke vejas. 
In klebonijos duris pasibeldė 
augalotas vyriszki^. Jis buvo 
apsisiautęs su pilku apsiaustu, 
ant galvos giliai užsiniaukszll- 
nes kepure,
sunkia ąžuoline lazda.

Klebonas dar nemiegojo. At
silankiusi sveti jis priėmė val
gomajame kambaryje.

Pamatęs inejusi žmogų, kle
bonas nustebo. I , II

— Na, —- buvo bepradedąs 
klebonas.
- — Asz noriu prieiti iszpa
žinties, — atsake inejuęis ir, pa
bueziavo jo ranka.

-- Iszpažinties ? 
giau nustebo klebonas, 
nieko nesuprantu...

— Taip, asz noriu 
iszpažinties, — patvirtino savo 
žodžius inejusis, — o paskiau 
mes, Dvasios Teve, pasikalbė
simo apie svarbu reikalą.

— Kas tau yra, Jopai?
Pavadintasai Jonas tylėjo. 

Pik jo akyse dogo keista ugpc-

norėjo.
Kodėl žmogelis neveže jo pro 

kapines bet pasirinko kita, tris
, kelia, labai 

jis bijojo pasmaugto
Žydo szmeklos.

Jie nepavėlavo:
>uvo nenumiręs., Kunigas isz- 
clause ligonio iszpažinties, pa
stiprino szy. Sakramentais, da
vė Paskutini Patepimą, 
mino ji ir vėl iszvažiavo.

— Kodėl Tamsta
■tai taip tolima kelia 
'clause jo kunigas 
žiavo atgal. — 
capus daug areziau.

— Taip, Dvasiszkas Tėvo, r
- nusiszypsojo !r nonn’oiclo '>’•<> kW?"'’

cartus.tolimesni 
aiszku:

ligonis dar

n ura’

pasirln- 
, -y- pa

kai jie va
Pro Kemuliu

areziau, bet...
— Niekai, 

kunigas. — Dabar gryszime at- 
g 
riu

ai trumpiausiu keliu. Asz ne
pamatyti- savb akimis 

szmekla.
„ I #

Žmogelis iszpute akis. Jis 
abejingai truktelėjo paežiais, 
nusiszypsojo. Pamanęs, kad ku 
nigas tik juokauja 
pavarė artelius.

— Važiuok, sakau Tamstai 
iro Kemuliu kapines, — nusi
szypsojo kunigas.

— Bet, Dvasios Teve...
«— Taip, taip. Asz ta gerai

akiu, 
klausyti.

— Asz atėjau

, i

kas

G. W. BARLOW, Pros.
J. FERGUSON, Vice-Prea, Ir Kaa.

—dar dhu-
Asz

prieiti

kol szis nesutiko jo isz- 
»i

Užtylėsiu
• • #

Nuo juoku dalaikyli negaliu 
Paraszyti apie tai turiu, 
Kaip viena bdba staugė, 

Boselis vyta nuo burdo iszvare, 
Tai bobele dideli larma 

padare.
Dzievaž baisiai žlumbe, 

,Kaip savo vaiko 'laume, 
Po paraliu su tokia boba 

Tai jau gana. .
O tu vyreli neklausyk, 
Bobai -kaili isztaisyk, 

Tegul žmonių nejuokina, 
Tegul pameta taji vaikina.

# • •

Ne viena mergina, 
Suėda vargsza vaikina, 
Katra gražu veideli turi, 
Tai tik ant veido ir žiuri. 
Ar yra dai4bszi, ant to visai 

nepaiso, 
Bile sziaip taip apsitaiso.

Vienas su tokia apsipaeziavo 
Tai rots caoyte gavo, 

No ilgai nebagas džiaugėsi, 
Laimingu jautėsi, 

Tuojaus paeziulei ragai

Dr. T. J. Taėielauskas
Pirmutinis Lictuviszkas 
Dentistas Mahanojuje.

Ant Antro Flbro Kline Sztoro
19 W. Centre St. Mahanoy City

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKA3 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus 1 numirėliu,
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.

>

duok arba pasitrauk isz kelio.
Szmekla'nebyle. Juk dar nie

kas nėra matos, kad szmekla 
kalbėtu. Paprastai jos drąsios, 
akiplesziszkai drąsios, bet del 
to, kad nebijo smūgio, 
žmogaus smūgio.
Skrodžia ja pusiau, kaip durnu 
kamuolį, bet ir dmhu kamuolys 
po to vėl nesusilieja? Tad ko 
jai bijoti? Matomai ir szi buvo 
tikroji szmekla, nes, matyda
ma priesz save nenusigandus* 
žmogų, no tik nepasitraukė isz 
kelio, bet priėjo visai arti, pa
linko in pryszaki, lyg pasiren
gusi' Jonu pulti.

k paežiu laiku, sunkiai ir skaus
mingai sudejavusi 
ant žemos.
Ka tik Jonas pabaigė 
maja, kaip per tvora perszoko

bent
Lazda per-

su svarbiu 
reikalu, Dvasios Teve, —- kal
bėjo Jonas po iszpažinties. —

* i, del 
ko taip užsispyriau prieiti isz
pažinties: - asz einu žūti arba 
nužudyti. -
i Kunigo veidas iszbalo. 
norėjo kažka pasakyti, bet tik 
jo lupos suvirpėjo, akys mirk
telėjo. Jis tylėjo,

— Taip, — tose po trumpos 
Daužos JonasJ — Vaiduoklis, 

žinau. Girdėjau. Važiuok, sa- kuris drysta užkabinti Dvasios 
_____v_____ £______ bet kū
nas.. Asz eisiu sužinoti, kas per Rntrji panaszi in szia szmekla

Asz tuojaus paaiszkinsiji

asz einu
smarkiau

Jis

Tacziau tuo

parkrito 
Tai dar ne viskas, 

su pir-

y

Pasamdo

MINERS’ ASTHMA IR 
NOSINIS KATARAS

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

READING, PA.

>

Tova< yra ne dvasia.

sileido lengva 
vicszkeliiL

drąsuolis. Tik sztai ka asz no
riu žinoti, Dvasios Teve: papa-

su

kau.
Žmogelis pasuko arkli ir pa* 

riszczia lygiu
I

Menulis danguje szypsojos
su visu veidu. Aplink ji szoki- 
nejo mažutes žvaigždeles, 
linksmai žaisdamos mėlynojo 
beribėje erdvoje. Važiuojant 
keliu, ant ju krito tamsus vysz- 
niu szeszeliai, garsiai trinksėjo 
arklio pasagos, bildėjo ratai.

mažutes

šakokite man placziai apie at
sitikima užvakar nakties.

— Iszlindusi isz krumn 
szmekla, 
kunigas,

ir visu smarkumu, su lazda 
rankoje, puolė Joną. Nelaimin
ga i 
griovio,

A. RAMANAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABOR1US

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

Jie jau netoli kapiniu. Nejau
ku. Ant senųjų kapu dejuoja 

ruodami nuo lengvuczio vėje
lio, rodėsi, lyg butu daugybe

apuokas... Balti berželiai, svy-

isz
— pradėjo pasakoti
— stengusi atsistoti 

viduryj kelio ir mus sulaikyti. 
Bot Baltrus sudrožė smarkiai 
arkliams, ir jam tas nepasise
ko. Pralekiant pro ja, asz nežy-
miai padariau jai kryžiaus 
ženklą, bot szmekla neisznyko. 
Atvirkszcziai, ji. labai mikliai 
inszoko in. vežimą, ir sugriebė 
manojiž pecziu. Ka daryti? Pa
saukęs nuo sėdynės, sugriebiau

judaneziu szmoklu, o ju szakos
—r rankos, kurias jos judina in 
visas puses.

— Dvasios Tėvo! Asz bijau kėliau ant ranku ir teszkiau isz 
sznabždejo žmogelis.
— Negalvok apie baime, Baltrus manos nepaklauso. Jis

lengvute szmekla in glebi, pa-

Po keliolikos minueziu in

buvo apsirengęs keliones dra-įbet sudėt'visa vilti Dievo ma-'varo arklius kiok galėdamas ir 
Fiiiyiniu nnt crnlvna iii ra in "inn- l/wtn! __ iam biinitraa I ? Ir viri n Irlnlmni ina TCiu

vežimo. Asz ir liepiau sustoti,
i

— Ji nespėjo perszokti 
ir tuojaus susmuko 

nuo smarkaus smūgio. - ;
Jonui neindomu buvo szmek- 

lu veidai. Jis gana ramiai atsi
sėdo ant griovio kranto, susi
suko papirosu, užsidegė ir gry- 
žo in miestą. Tuojau doszimt 
žandaru atvyko prie kapiniu, 
bet jokiu szmeklu ant kelio po 
Vado. Apsupus žvejo namus, jie 
buvo rasti sudaužytomis galvo, 
mis namie, 
skraistes tvirtino, kad jie yra 
buvę szmoklomis.

Rytojaus diena jie mirė ir 
buvo palaidoti senose kupino
se, vakarinėje j u pusėje už tvo*- 
ros. \

Teismas Joną iszteisino..

Y

o kruvinos baltos

ros.

tfo; praeitą nakti klumpiamo ir bužiais, ant galvos turėjo juo- lonci, ątsąko jam kunigas.’sustoję-tik prie klebonijos, Kas Nuo to Įaik6 Kemuliu kapi
1 ' 1 1

ii

r.

A

f

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

Telefonas 1430-R

IszbulHiunuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pAruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 

veseliu, kriksztyniu irlaidotuvių, 
kitiems pasivažinėjimams.

pasirodė, 
Savo pasiutusi būda parode, 

Pamėto misiuke vyreli, 
O priglaudę gera mamele. 
Negana to, da ir daigius 

paėmė, 
Kada vyro nebuvo namie. 

Vyras pa rėjas, labai nusiminė 
Tuojaus varanta iszeme, 

Iii cypia net du pafcuipdiuo, 
Ant rytojaus Ibelininka gavo, 
Kuris isz cypęs paliuosavo, 
Vyras 'kaltas, jaigu niekszas

* pati, 
Kam isz pradžios nuolat 

glosto, 
Kas nori gera paezia turėt, 
Nereikė bamlbiliu pirkinei.

M 4 

i

1

II .............*

IL RĖKLAITIS
1 Li«*nvia«ka* Graborln* J 
j Laidoja numirėliui pa- <
1 gal naujausia mada-ir M

motais. Turiu pagslbl- 
niėke motersmg. Priei-

’ ‘SS^SJd 80UIVU

818 IV. Nftrnce HU
11 AHA MOT CIT I. TA.

806 MABKKT 8T., 
, TARAUJI’L

801 MAUKKT 8T.,

Ant galo visur atsitinka tas, 
Kur tik apsipaeziuoja sportas, 
Jaigu tokia mergina ipažino, 

Tegul paskui sau žino.

i 666
Gydo Materija ir greita palengvina 
Galvos Skausmą, Svaiguli ir Atairu. 
girna isa priežasties tuom-laikinio vi* 

‘ kietijimo. Prigolbtti praaaalinima
N^odiniua ir labai garas dol suteiki
mą gauiaut axlapumo Uitusitinima,gauiaut aalaputno Uitusitinim^,
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA. 
__ a

— Szi ryta visos Readingo 
kompanijos apelinkines kasik- 
los pradėjo dirbti. Gal pasi
gerins laikai.

— Nelaiminga ir netikėta 
mirtis patiko Kazimiera G. Mi
liauską, 32 metu, 214 W. Rail
road uli., kada iszvažiavo su 
keliais draugais žuvaut in 
Hauto Dam, artimoje Coal
dale, apie 10:30 valanda ryte 
praeita Ketvergo i’5’ta. Badai 
Miliauskas nuskendo kaita 
maudėsi toje vietoje kur buvo 
labai gilu ir daugiau jau ne- 
iszplauke in virszune. Velio
nis gimė Sheuadoryje, kur jo
jo tėvai gyvena, 11 metu adgal 
apsipaeziavo su Mare Kukuco- 
niute (Cooke), prigulėjo prie 
vietines parapijos ir Kataliku 
Susivienijimo, paliko paezia 
ir sūneli, tėvus, broli Jurgi ir 
penkes seseris. Laidotuves at
sibuvo isz namu uoszves po 
No. 614 W. Markei uli., Pane- 
delio ryta su apeigoms Szv. 
Juozapo bažnyczioje.

— Ana diena szioje apie- 
link(*je lankėsi pas gimines ir 
pažinstamus p. Mare Petkevi- 
eziene su sunais Antanu, Vin
cu ir Vaclavu Babrininkais, 
visi isz Waterbury, Conn. At
liko kelione su automobilium.

Tamaszionis

po 
ponios i

Pittston, Pa. — Tamosziaus 
Paukszczio laidotuvesia daly- 
buvo apie 3,000 žmonių isz visu 
szaliu. Buvo tai vienos isz di
džiausiu laidotuvių kuriuosia 
taipgi dalybavo S.L.A. taryba. 
1

“SAULE” -& /
!■—tol.,| ' ■ l ' «— *■■■■

NUŽUDĖ TĘVA

t»¥
J J

žuvaut

Andrius x<tni<i.-<»iv'>i>0, 
139 Centre uli., isz Ashlando, 
nuvažiavo Nedėliojo su 
draugu Petru Urbonu in Lake 
Side. O kad taja diena buvo 
karszta ir daug žmonių mau
dosi ežerėlyje todėl ir Andriui 
užėjo noras pasimaudyt no
rints jau per 20 metu nesi mau
de ežere. Perplaukęs 
skersai ežerą, staigai 
ir nuėjo po vandeniu, norints 
Urboną buvo arti. In 3 miliu
tas po nuėjimui po vandeniu, 
Tamaszionr iszgavo o paszauk- 
ti daktarai Holland isz Maha- 
nojaus, Fowlweller ir Kemmer 
isz Tamakves pripažino 
velionis staigai susirgo 
dies liga ir tas buvo priežastis 
jojo mirties. Velionis buvo ne
vedės ir buvo blaivas žmogus.

Kas diena isz miesto bu- 
iszsiunsta in didesnius 

miestus po 500 dėžių iiogn o 
viena diena iszsiunsta net 900 
dėžių. Dabar už kvorta uogu 
moka 12 centu. Isz priežasties 
bedarbes daug žmonių pasi
naudojo isz laiko ir uždirbo 
keliolika doleruku.

— Vincas,

savo

konia 
susirgo

kad 
szir-

na

sūnūs Jurgio 
Kaledo, sztorninko, 7(X) E. Pine 
uli., skaudžiai persipjovė koja 
ant stiklo kada braidžiojo upe- 
1 ūkyje arti McAdoo kur
myna buvo sustojus ant pasil- 
sio. Daktaras-apžiurėjo žaidu- 
li.

szei-

— Musu (biznierius Louis 
Wasch (Ivaszkeviczia) praei
ta Sereda sugryžo isz Ashlan
do ligonbuezio kur buvo jam 
padaryta operacija. Jisai da
bar daug geriau jaueziasi.

— Musu senas skaitytojas 
Petras Kazacziunas isz Home
stead, Pa., praeita sanvaite 
lankėsi . pas gimines PJy- 
mouthe, taipgi sustojo . ant 
trumpos valandėlės Mahanojuj 
aplankydamas “Saules” 
sa.

pas 
taipgi

praeita 
gimines

ofi-

— Per kėlės dienas lankėsi 
ponstva A. Laurinavicziai su 
seserų n iene isz Filadelfijos ir 
Juozas Džiogis pas savo broli 
Džiogius ant E. Market uly- 
czios.

— Subatoje leidėjas “Sau
les” W. D. Boczkauskas ap- 
vaiksztinejo 20-tas metines su
kaktuves savo vedusio gyveni
mo su paeziule Zuzana (Drab- 
niirtq). Būrelis giminiu 'susi
rinko linkėti ponstvaiz Bocz- 
kauskams ilgo ir laimingo gy
venimo ir idant sveiki sulauk
tu sidabrinio apvaikszczioji- 
mo vedusio gyvenimo. Ant tos
intencijos taipgi atsibuvo szv.

MOTINA SU VAIKAIS 
PRTGELBEJO NUŽUDYT 

SAVO VYRA LIETUVOJE

SENATORIUS VARE DAUG 
SVEIKESNIS; PAVOJUS 

DINGO.

COL. H. H. LEHMAN

...Z.-.idZrKfleiWI

; I

— Per dvi sanvaites pralei
do linksmai vakacijas Har
vey’s Lake, už Wilkes-Barre 
sekanezios musu dukreles 
motiniszkn priežiūra
Juozienės Urbonienės isz Shaf
to: Julija Bražinskiute, Ona, 
Szukaicziute, Stanislova ir He
lena Knrpavicziiites, Ona Do- 
Rzinckiuto, Adele Valioniuto, 
Vilhelmina Stezevicziute, Ade-- 
le Kalinnuckiute, visos isz Shr- 
nadorio; Eleanora Schultz isz 
Wilkes-Barre, Mildreda Russi- 
niute, isz Minersville ir Adele 
Boczkauskiute isz Mahanoy 
City. Visos turėjo linksmas va
kacijas ir sugryžo namo užga- 
nadytos sveiku oru ir sveikato
je.

Eleanora Schultz isz

ISZ

— Kada Edvardas Matule- 
viezius ir Clair Davis važiavo 
nutomobilium, kokis tai pasiu
tėlis trenkė in juos arti Saint 
Nicholas ir norints automobi
lius parvirto, bet ant giliukio 
tik mažai juos sužeidė.

i

Birželio menesio 23 diena 
kriminaline policija gavo pra- 
neszima, kad ta paęz:a diena 
iszryto ant vi’eszkelio Panevo- 
žys-Pumpenai, apie 7 klm. nuo 
Pumpenu buvo rastas nožino- 

!mu piktadariu nužudytas pi!. 
’Rapolas Kirkilas, gyvenantis 
Pilkiu kaimo, Pumpenu vai., 
Panevėžio apskr.

Nužudyto Kirkilo namisz- 
kiai ir kai kurie kaimynai tvir
tino, 
dienas buvo Panevėžy j pirkti 
arklio ir turėjos pinigu, del ko 
jo galėjo kelyj užpulti nežino-

menesio

kad Kirkilas priesz dvi

>

6

t

telis trenkė in juos arti

Boston, Mass. — Liepos 27 
diena Lukas važiavo in darba. 
Prie Kendall skvero du vyru 
prie Luko ir kirto in veidą. Lu
kas nenusigando ir vienam isz 
užpuoliku kirto atgal ir permu- 
sze viena ausi. Kadangi tas at
sitiko ryte, kada žmones ėjo in 
darba, tad didžiausia minia 
subėgo žiūrėti.

A.a. Tanias Pauksztis buvo 
girnos Kovo 17,1869, Naujinin
kų kaimo, Knupiszkio valscziu- 
jc, Vilkaviszkio apskrityje. 
Amerikon atvyko labai jaunas 
ir S.L.A. nariu buvo jau 39 me
tus. Per ilgus motus ir iki sziai 
dienai a.a. Pauksztis buvo 
S.L.A. cent raliu iždininku.

Vilka vi szkio
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Herbert Lehman 
rūpinsis iszleidi-

tad didžiausia
Tu o jau s buvo 

iszszaukta ir policija. Iki atva
žiavo policijos ambulansas isz 
Central ‘skvero steiszeno, už
puolikai pasislėpė, o Taika am
bulansas paėmė ir nusivožė in 
Municipal ligonine. Perriszus 
žaizda, Lukas nuvažiavo dar
ban. -

Policija pradėjo jcszkot už
puoliku ir pranesze visoms li
goninėms, kad jei kas su pra
kirsta ausimi reikalautu dakta
ro pagelbos, 
policijai.

Chicago. —Pranciszkus Am- 
brazunas, gyvenas 6818 S. Tal- 

Chicago Mo
ji sa i dirbo 

plovė langus, lu-

nu re

—N.

metu, 
lindime savo moterį

kad raportuotu *.
- K.

Alfredas 
Plymouth’o;

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

— Szimet užbaigė Pennsyl
vania Universitetą Lietuvis, ir 
gana žynius buvo sport įninkąs 

Vaszkelionis, isz 
baigė medicinos

fakultetu. Puiku! Vienas iii ei
le profesionalu.

— Užbaigė Wyoming High 
School szie Lietuviai: E. Kuz
ma, B. Strazdas, M. Verbyla.

— Plymouth’e baigė Lietu
viai High School: 
Staskevicziute,
viezius ir Albertas Kunigonis.

— Wilkes Barre užbaigė 
Wyoming Valley Homeopathic 
ligonbutyj mokslą ant slauges 
Lietuvaite — N. Vera Bernes- 
kis.

man Avė., 
įnoriai ligoninėj, 
už džanitoriu, 
žo lango geležis, krito žemen ir 
susilaūžo szona.
Sziandio Eudeikio koplyczioj 

bus koronerio tyrinėjimas. Lai
dotuves bus Subatoj.

Worcester, Mass. — Liepos 
d. czionais mirė p. Szukis,.44 

szirdies liga. Paliko nu- 
Urszule 

Szu kieno, du berną i ežiu, ir dvi
mergaites. Liepos 301 a. diena, 9 
valanda ryto buvo palaidotas, 
po bažnytiniu apeigų Szv. Ka
zimiero bažnyczioje Notre 
Daine kapinėse. Prigulėjo prie 
Saldžiausio Vardo Jėzaus 
draugijos, Szv. Jurgio, ir Lie
tuviu Kliubo. Visos tos draugi
jos pasiuntė savo atstovus ir 
nulydėjo in kapus. Asz Urszu- 
le Szukiene, sziuomi nuoszir- 
džiai dėkoju visiems žmonėms 
ir draugijoms, kurie lydėjo, Ir 
vinies, kurie užpirko szv. Mi- 
szias ir prisiuntė geliu. Laido
tuvėse patarnavo Motiejus Czi- 
vinskas, graborius.

bažnyczioje

Vardo

ANT PARDAVIMO.
— Matilda

Jurgis Rinke-

— Iszsieme leidimus vestis 
szie Lietuviai: Juozas Kudirka 
su Mare Smalanskiute, — abu
du isz Pittston’o; Jurgis J. Ku
pinas isz Ashley su Mare C. 
Wheeler, isz Swoyersville; 
Vincas Staniulis su L. McGuire 

—V.

Du namai ant puses loto, prie 
907 E. Pine St., ir 906 E. Mar
ket St., geriausiame padėjimo. 
Namas ant Pine St., turi szilu- 
nia, maudykle ir kitos visos vl- 
gados. Taipgi parsiduoda na
miniai daigiai. Ateikite pama
tyti. Galima pidkti pigiai. 
Kreipkitės ant adreso: 

l’eter Traskauskas 
907 E. Pino St.

Mahanoy City, Pa.t.s.31)
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abudu isz Maltby.
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KUR TRYS VIESZPATYSTES SUEINA IN KRŪVA.
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Nemanykite kad tai yra stovylai mirusiu žmonių, nes tai

..y '

>... •! j•:>

•>:

w-

yra ženklai trijų vieszpatyscziu kurios i
Yra tai Holandijo, Belgije ir Vokietije. — Yra tai 

_ I tuju sklypu.

sueina in trikampi.
l ru’bežiai

Atlantic City, N. J. — Sena
torius Vare, kuris likos supu
rai i žuot as praeita sanvaite ir 
daktarai neturėjo vilties kad 
pasveiks, tai sziadien pavojus 
praėjo ir kaip rodos pasveiks.

eammMMi

Col.
New York o, 
mu pinigu ant vedimo demo- 
kratiszko rinkimo ant prezi
dento.

ANT PARDAVIMO.

ISZ

o n u žody

tai yra

dytas Kirkilas.

isz ko
Del to

mi piktadariai ir nužudyti, kad 
atimtu pinigus.

Pasirodo intartinas, nes nu
žudytam Kirkilai ant kojų bu
vo užmauti batai tik iki pusei 
ir kojos buvo basos, szvarko 
sagos susagstytos netvarkingai 
ir bendrai isz apžiūrėjimo da
viniu pasirodo, kad nužudymas 
padarytas kur nors kitur, o la
vonas atgabentas ant vieszkc- 
lio, kad paslėptu pėdsaku Ir 
pati nusikalstama ji darba. Nu
statyta, kad tojo vietoje pleszl- 
mas negalėjo būti,
mas spėta greiCziausia gale,jo 
būti padarytas kitais tikslais.

Padarius Kirkilo namuose 
smulkia krata, rasta but e krau
jo demes, būtent: kruvini au
tai, ant namo aukszto isztasz- 
kytas kraujas ir žymes, kad ten 
gulėta žmogaus. Be to ten pat 
rastas kruvinas baslys ir gaba
las geležies apie puse metro il
gio (szerdesznykas),
inrankiai, kuriais buvo nužu- 

Lauke rasta 
kruvinas dėkis ir virve, 'kurio
mis buvo suvyniotas ir surisz- 
tas nužudytasis.

Nužudytas Rapolas Kirkilas 
Pūki u kaime, Pumpenu vai., 
turėjo 16 ha. žemes ,ir gyveno 
vienoje szeimoje susidedan- 
ezioje isz žtnonos Rozalijos, su
nn Antanė', Stepo ir dukters 
Valerijos. Pats Kirkilas mėg
davo dažnai iszsigerti, 
turėjo nemažai skolų,
szeimynoje dažnai kildavo vai
du. Kirkilas buvo szeimynos ne 
keneziamas. Susidariusi ne
apykanta, kuri paskatino Kir
kilo namiszkius padaryti gala 
savo tėvui, nes toks sumany
mas ju nuomone buvo geriau
sias ir visi sziarn sumanymui 
pritarė. Ir szi kruvina sumany
mą invykdo sziu metu Birželio 
menesio 21 diena anksti ryta 
tokiu budu:

Sūnūs Antanas ir Stepas 
Kirkilai isz Anksto apsiginkla
vo pirmas szordesznyku, antras 
basliu inejo kambarin, kuria
me miegojo tėvas. Antanas 
Kirkilas tuoj smogo in galva 
szordesznyku, o Stopas basliu.

Užmusztaji tęva sūnūs ir se
suo motinai padedant užnoszo 
ant aulcszto ir ežia dar pusgyvi 
pribaigė muszti.

Nužudytas Kirkilas dar, bu
vo laikomas dvi paras 
aukszto. Tuo laiku namiszkiai 
skelbo kaimynams, kad tėvas 
iszejes in Pane veži

Susidariusi

ir

ant

ir antra «» . ■» 
diena negryžtas. Paakinus, Bir
želio menesio isz 22 in 23 diena 
Kirkilo szeimyna susitarė nu
žudyti savo tęva, nakties me
tu, iszneszti ant kelio, kad pa^ 
slėptu pėdsakus. Sūnūs Anta
nas ir Stopas nužudyta tęva su
vyniojo in deki, suriszo virvė
mis ir abu isznosze nuo gyvena
mos vietos.

Sugryže namo skubino tvar
kytis namuose, kad paslėptu « . • * / ■ »• •pėdsakus, bet jiems paslėpti
nuo akylos policijos valdinin
ku akies nepasiseko. Smulkus 
ir uolus tyrinėjimas atliekant 
žmogžudystes aistfkinimo veiks 
mus davė galimumo atrasti, 
kuo nesunaikintus visiszjtai
pėdsakus, juos atnaujinti ir isz 
kuriu isžaiszkino žmogžudys
te. Visi kaltininkai, du sūnūs,
dukte ir ^motina nužudžiusieji 
szeimos galva Kirkilą Rapolo, 

A a * 1 --------- * ' a a. * —. ' L . A A * A.

suimti. Kvota ir kaltininkai 
perduoti teismui,

i? ■ "■ ■’ '7 O 1

MIELA IR BRANGI 
“SAULELE” AP-

SZVIETI MUSU
NAMELI

)

Keturi mūriniai namai arti 
Lie tuvi szkos bažnycz ios 
siduos pigiai. ■

Sol. Miller,
307 E. Broad St., 

Tamaqua, Pa.

1 par-

Katalogas Visokiu • 
Knygų

No. 1OO Tūkstanti* Naktų Ir 
Viena” puiki didele knyga. 27 Arą* 

Yra tai ketvirta 
spauda tos puikios knygos, tas paroda 
kad žmonoms ji labai patinka. 704 
didelu puslapiu, 150 paveikslu, gera 
drūta popiera. Drucziai ir puikei ap
daryta audeklinei* iazmargintais 
virszais. Diduma* knygos 9% par 6% 
colius. Pirkite o nesigaiiesite. $2.00

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu, popierinei apdarai

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
mlnaliszkas apraszymas, 202 pus. 3S«

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses azimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu3S«

No. 104 Trys, istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bos, Karalatis žmogus. 121 pus.. .26c

No. 108 12 istorijų: Nedaryki* 
skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygai; Velniszkas kaziravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaiminga, 
karalių ir jo vienturte dukters; Nela-, 
ban vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tti 
ka ketina antra karta apsipaeziubt; 
PikU Onuka.............................. ..264

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius, Isz numirusiu prisikėlė. 
Dorybe veda in laime, Szsltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu....................2Oc

No. 107 Keturios istorijos, apie. 
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
neja nevalioje, Javorovas ir jo kliu* 
tis, apie kupeziu kuris norėjo pigiam 
darbininko. 182 puslapiu.............36c

No. 108 Szeszios istorijos, ajie 
Deives, Juokinga* apraszymas, Pro
kuratoriaus priminimai, Szeparka, 
Pavojinga klaida. Toj paezioj kny
gelėje teipgi randasf szitie apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas vai
ku, Akyvos žinios, Vainos preita szi- 
mtmctije, Didžiausi tilUi, Planetos, 
Apie sveikaU, Geros rodos, Kaip pa
žint atmaina oro. 59 puslapiu... .25c

No. 110 Sziupinis, puikiu skaity
mu (Antras dalia) talpinąs! sekan- 
ežios istorijos: Dievo sureda, Velnias 
nameje, Kandidatas ant apsipaezia- 
vimo, Dzūkas iazvadavo savo paezia 
Tabakierka, Kaip žydas moka geszet- 
ta padaryti, Pasaka apie arkluka-ku- 
pruka teipgi keletą juoku, geru rodą 
ir t., t. 48 puslapiu. ..

No. 111 Sziupinis 
talpinusi sekanti skaitymai: 
maiszu iszlins, apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt, Girtuoklis Jur
gis, Galinga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir visos * 
bobos, teip-gi juokai, rodos, trumpi 
pasakaitymai ir t., t. 52 pus.... 16c

No. 112 Trys apisakos apie Pinln 
gai galva-žudžiai, RaŽanczius iszgel- 
bsti nog smert, Apie Szv. Kristupą, 
Juokingi szposelei. Kaip traukt giliu- 
kninai einiki ir kiti szposelei... .20c

No. 113 Penkios istorijos, apie 
Burike ir Burikas, Kareivis ir velnias 
Kas man nakci acitiko (dzūko pasaka 
Užlickos isz senovės padavimu, Peary 
ant žemgalio arba kaip jisai atrado 
žemgali. 64 punlapiu...................... 26c

No. 115 Puikios istorijos apie 
tra Alena, Motyna eiles, Gudri Merga 
ir vaitas pasaka, Pasiszventimas ku
nigo istorija isz kares, Vargszo pa
skutini* skaitikas, Juokiu.............26c

No. 116 Istorija apie Siorata, 
puikus apraszymas. 119 pus........ 15c

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius, Ištikimas sūnūs, 
Karalius gentelmonas, Karczema nuo 
azalija, Vaidulis, Galinga szoble, Mo
tina sopulinga, Meile sunaus. 181 
puslapiu ......................................... 35c

No. 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu...

No. 119 Keturios istorijos apie 
Viena motina, Vaikucziu plepėjimas, 
Gražia Haremo nevalninke, Luotais. 
62 puslapiu..................................... 16c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemutio. 58 
puslapiu ...........................................15c

No. 121 Trys istorijos apie Trye 
Valkijozai, Iszmintinga rodą, Ap- 
skialbtojas. 63 puslapiu..................16c

No. 122 Penkios istorijos apie 
Sūdai Dievo, Sūnūs Stirioriaus, Isz- 
gydintas, Budelis X, Kuningaiksatis 
ir Piemuo. 60 puslapiu.........

No. 123 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zerkolas, Sidabrinis gra
belis, Drąsus szuo, Kolera, Senelis, 
Vargo sapnas ir pasaka apie čigonus 
45 puslapiu................................... .15c

No. 124 Dvi Istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ...........................................15c

No. 125 Trys Istorijos apie Pa
skutinis noras, Septynis brolius, Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu..................................... 15o

No. 126 PenkĮos Isterijos apie 
Doras gyvenimas. Priversta links
mybe, Vargingo Žmogaus sūnūs, Trys 
užkeiktos karaliaus dukters, Jonukas 
kuris buvo protihgesnis už savo poną. 
61 puslapiu..................................... l$e

W. D. BOCZKAUSKAS - CO„ 
mahanoy cmr, PA. J 
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biszkos istorijos.
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Naktų

$1.00
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Lehigh Valley
EKSKURC1JA IN

Niagara Falls 
ar Buffalo

Saule 
kaip

Saule 
tu szviesi “Saulele 
mums malonu kad tu apszvieti 

nameli, kada tave skai- 
esame linksmi. Per 

daug naujienų žino
me kas po visa svietą dedasi. 
Kad ir ne esame da*seni skai- 

Saule 
patinka ne kai kitas ko- 

už tai
ir t v ■ r> 111 < i, 

neturi jokio skirtumo tarp vi
suomenes.

Kaip yra 
laikraszti, 
neapykantos priesz ki’tus.

Velinam visiems Lietuviams 
kurioje

Vai tu, 
szviesi

musu 
tome visi 
“Saule”

< < 1 >> 
'9

C 4

9 9 
9

9 9 
9

tytojai, bot mums 
riau 
kis hvikrasztis 
“Saulio”

9 

szviesi

< c ge

kad 
teisinga

j i. Ai

malonu skaityt 
kuris neturtų jokios

NEDELIOJ 12 AUGUSTO 

$5.00 In ten ir adgalios
Spccialiszkas treinas iszcis isz 

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

Eelilgh^illey
Railroad 

tetolaate «fHw BUuMDhuMna

kad skaitytu “Saule,” 
daug teisingu naujienų sutei
kia isz viso svieto ir apszvie- 
czia kožno Lietuvio gyvenimą.

Velinam viso gero del iszda- 
vystes “Šaules” 
veninio.
Szviesk “Saulute”
Jiji niekados nepražus, 
Nes tai toisingiauses laik- 

z rasztis
Kuri skaito kožnas TJetuvis. 

—Balcziauskai, 
isz Chicagos.

ir ilgo pagy-

del mus

◄ Read i n f?
. lines

►

9

9

S. J. MOCKAITIS 
LAIVAKORCZ1U AGENTAS 

224 S. MAIN ST. 
SHENANDOAH, PA.

Norintiems važiuoti in Europa, 
parūpinu Paszportus.
pinigus in visas dalis svieto. Par- 

szeimynas su vaikais,

Siuncziu

traukia 
tuju kurio neturi Amcrikoniszku 
popieru. Padarau rasztus del 
atėmimo daliu, ir visokius rei
kalus atlieku teisingai ir savži- 
ningai. Kreipkitės pas mano.

——•         — — —.■! ».ii

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo Ir 
raszymo, del vaikams.

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

(8 .dalie)
II* iM
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Dubcltayaa
Tikieta*t Preke 15e

$3.25

$3.75
IN

Atlantic City
ARBA

DUBELTAVAS 
TIKIETAS

IN

Philadelphia
AR

Willow Grove
Nodelioj 7 Augusto ir 26 Sep 

111 '■ » ■ ii.......... ........ . ■ i J". 1^. .........  •

Speciali* Treinas Subatp* Nakti

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

3:16 
6:00

• • • •

laz > •
Mahnnoy City .
East Mahanoy Junction
Tamapua .....................
Pribus in Philadelphia ....

GRĮŽTANT—Specialia treinas 
apleis Philadelphia 7:15 vakaro 
Eastern Standard Time.

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

Subatomi*
Augusto 11 ir 25, Septem. 8 

$7.20 in ten ir adgalios 
Its MAHANOY CITY

Geri ir ant Pullmanu Karu primo
kant regularitska Pullmano preke.

Tikietai geri ant visu treinu 
dienojo ekakurcijot.

Gailinta sustoti Philadelphijoi 
vaiiujant ir grįžtant.
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Ant Readingo Geležinkelio 
■MMWMMMMKMMmmMMMtoMMMtoMMWIfe
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1 K / V “
9

J ’

U

k &

.16c

TIKRIAUSES KABALAS
▲rba Atidengima* Paalapcsia Atei
tie*. Su pagelba kazirom. Pagal 
Chaldelszku, Perslezku, Graikiazku. 
Arablszku ir Clgonlaiku burtlniku. 
lazguldlnejlma* to kabalo yra labai 
lengva* ir kiekvienam gali būti *u- 
praatlnu.

MORALISZKA KABALA
Katra laideda Imogau* ateiti. Su 
Salamooo Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Ctgonka lai Egipto Rubiną 
Bulva. Del vyru ir motoru.

VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ ...... .

Prlaluikitc mumis 15c. Gausite 
visa* tris knygutes per paeita. 
Pinigus galite siusti stsmpoaals.

W. D. B0CZK0W8KI-C0.
MAHANOY CITY PA,

:u™25c.
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