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F. W. BOCZMOWNKI, Klltor. m 40 METAS

ISZ AMERIKOS
LIETUVYS

PASIKORĖ
KAIMYNAS RADO JI SAVO 

SKLEPE PASIKORUSĮ. A

PRIEŽASTIS DA YRA 
NEŽINOMA.

Baltimore, Md. Vakare, Bir
želio 23 d., Povilas Mikuszaus- 
kas, sugryžes su savo szeimynn 
pastebėjo, kad jo name kas to
kio negera, nes buvo skiepe 
langas iszimtas. Jis tuoj puo
lės in vidų žiūrėti, kas atsiti
ko, bet namie Mikuszauskas 
rados viską paredkia. Eina žiū
rėti in skiepą, uždega szviesa 
ir randu kortoje stovinti žmo
gų. Klausia, kas ežia, bet szis 
nekruta. Tada areziau inžiuri, 
kad tai — pasikoręs jo kaimy
nas Alfredas Kube, 
J’aszaukus policija,
sis paimtas inl igonine. 
žiurėjus jo kuna, daktaras pri- 

s jau apie 18 va

Lietuvis. 
pasikom- 

Ap-

kad

GAIDYS UŽMUSZE
PACZIA

per

už daug susi- 
su svetimais vyrais v

vi si szk a i alple i d i ne jo.

NELAIMINGA 
MARIUTE

ISZGAMA TĖVAS

ITALAS ATKERSZINO JAI 
KAD KETINO SU KITU 

APSIVESTI.

SUŽADĖJO SAVO 14 METU 
DUKRELE PO MIRCZIAI 

SAVO PACZIOS.

PACZIULE SUMUSZE 
SAVO VYRA TAIP KAD 

TASAI MIRE LIGON- 
BUTEJE.

Wilmington, Del.

Isz Visu Szaliu NUKANKINO 
PACZIA

pg
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Cleveland, Ohio.
liūdna

— Žemiau 
apraszomo liūdna atsilikimą 
suviliotos mergaites, kuris pri
valo būti persergėjimu del ki
tu mergai ežiu idant nesiduotu 
iszvest isz kelio dorybes.

Nuo keliolikos 'menesiu

I • 1 •

Pottstown, Pa. — Keturioli
kos melu mergaite Manio 
Wolmesdorf, gyvenanti Vent- 
land, asztuoijes mylės
czionais, apsako baisia ir bjau
ria istorija kaip su jaja lovas 

Sklinda užvedė 
teta, 
sūdo 

kaibe-
po m i rėžiai jos moti- 

tevas 'turėjo su jaja 
susineszirna

nuo

sužeis-

vėliaus

NEDORA PATI
APIPYLĖ SAVO VYRA 

GAZOLINU IR UŽDEGE.

JAUNAS VYRAS PAKORĖ 
SAVO SENA PAOZIA BET 

VISKAS ISZSIDAVE.

* I

Jcvarovas, Lenk. — Nikas 
Fobacz,Kai-v zu-

m

pasielgi nėjo, 
priesz tęva 
M ergą i t e apsakydama 
apie savo subjaurinima, 
jo buk
uos, tėvas ’turėjo su jaja už
drausta su^ineszirna beveik 
kožna 'diena ir taip buvo nuo 
praeitos'žiemos, pakol teta da- 
siprafo kad su mergaite ne 
viskas paredko ir ant galo isz- 
gavo isz josios visa teisybe.

Laike tojo iszpažinimo, mer- 
dto nedrąsiai su aszaromis 

atsakinėjo ant užklau
simo advokatu o josios žo
džius negalima, czionais apra- 
szineti. Visi žmones sude net 
drebėjo isz piktumo klausyda
mi mergaites iszpažinimu. Tė
vas užgynė Įnik kada norints 
turėjo lytiškus susines^imus 
su duktere ir (virtino buk tai 
isz neapykantos priesz ji pa
davė toki skunda. Džiure tu
rėjo kitokia nuomone apie ta- 
ji iszgama ir rado ji kaltu už 
ka aplaikc 22

mengai les
.’ .HU 

Nelaiminmein Mare Pervaniute isz Chi- 
cagos, susineszo su I tali jonu 
Carui re Ccarra, 18 metu kuri 
pamylėjo 'ir buvo josios su'žie- 

, Vaikinas 
ant

NE BUVO TAI SPARNUO
TAS GAIDYS TIKTAI VY- 
x RISZKOS VEISLES.

Stronford, Imi. — Czionais 
likos papildyta žudinsta
koki tai Onufra Kogut (gai
dys), kur užmusze savo paezia 
Domicėlė kuri 
draugavo 
o savo

Kogutas parejas vakare nuo 
darbo anksęziau kaip buvo pa
pratęs pareiti, rado savo pa- 
cziule glėbyje burdingicriaus. 
Davėjas lyg paszelumo isz nc- 
teisingystes savo paezios ku
ria labai mylėjo <ir buvo jau
nesne už ji, pagriebė kirvi no
rėdamas užmuszti burdingic- 
riu, bet tasai iszszdko per Įau
ga. Tada inirszės vyras ‘kirto 
paežiai per galva kirviu, pa
dedamas jaja negyva ant vie
tos. Po tam isztrauke lavonu 
laukan o apsvarstęs kad nege
rai padare, vela intrauke in 
vidų. Kada ji aresztavojo, pri
sipažino prie kaltes antram 
laipsnyje už ka likos nubaus
tas ant penkiolikos metu kalė
jimo. Burdingierius likos su
imtas ir gavo penkis metus.

$20,000 UŽ MEILE SAVO
PACZIOS.

Tvirtinda-

Vada inirszės vyras ‘kirto (p

prikalbino 
pasidavimo jam.

nuo jojo

39 metu, gaspadorius 
isz kaimo Klonica, 20 metu ad- 
gal Imdamas bernu be vietos,' 
susipažino su naszle kuri buvo 
20 metu senesne už ji o turė
dama kelis margus lauko 
jaja apslpacziavo.
gas (ai buvo suėjimas in pora. 

Jaunas vyras nuolatos pla
ke savo paezia kad net du 
kartus už tai likos paszauktas 
in suda. Pati kentėjo aniuor 
liszkai tikėdama gal vyras ka
da persimainys, užraszydama 
jam visa savo turtą su taja 
vilczia jog geriau su jaja pasi- 
elgines. Bet vyras tolinus kan
kino savo sena motore ir ant 
galo pasijeszkojo sau mylima 
su kuria gyveno drauge, susi
laukdamas su jaja kelis vai-, 
kus. Kelis kartus stengėsi sa
vo sena paezia užsmaugti nak
ties laike bet per riksmą kūdi
kio nepasiseko. Ana menesi atj- 
sirado proga nužudint paezia. 
Apie pusiaunakti pirmiausia' 
užsmaugė motore o vėliaus pa
korė lavona po pastogia, rodos 
kad tai pati sau gyvasti ato
me.

Ant rytojaus suszauke kai
mynus kaipo lindintojus idant 
eitu pažiūrėti kaip jojo pati 
pasikorė. Bot vienas isz kai
mynu tuoj dasiprato kad tai 
jojo darbas ir liepe ji areszta- 
voti.

“ Pra
džių palicije nežinojo isz ko
kios priežasties likos 
tas Jonas Modelskis, 35 motu 
ir nuo to mirė ligonbuteje bet,

jojo pati Alicijo, 31 
melu, prisipažino buk tai ji ji 
taip aptaiso savo Jonuką nuo 
ko mirė.

Pagal mot ores prisipažini
mą tai Jonas parojas girtas na
mo pradėjo plakti savo paeziu- 
le o toji ‘gindamasi
kumszcziu panaudojo ant jojo 
czevoryka ir szluotkoti ant jo
jo galvos, po tam, kada vyras 
radosi be žado, pasiszaukc kai
mynus kurie Joną iszneszc ant 
kelio ir tonais paliko pakol ji 
pa'l i ei je su ra!do. A (i cijb 1 i kos 
pastatyta po 5,000 doleriu kau
cijos lyg
motina penkių vaiku nuo 
13

dot iniu. 
Mare ; 
Carinio dagirdo buk prie mer
ginos selina josios kaimynas 
Antanas Malis, na ir Italas su
manė už tai allkerszint ir pa- 
raszc dvi gromatas: viena 
re i, o
toje del Mares primine jai apie 
josios gyvenimą su juom 
kad aipie viską pranesze del 
vo prieszo Matiso.

Pas M a t i są, rasze
Gal manai kad Mare yra ge

ra ir nekalta mergina. Labai 
tuom blusti nes jiji jau nuo il
go lai'kp yra mano mylima. 
O gal jiji nuo manos szaliuasi 
idant surasti sau kita kvaili 
kuris su jaja apsiipacziuotu ir 
nepasakis jam apie uždrausta 
meile su manim. Gali parodyt 
szita gromala Marei o persi
tikrinsi kad ji nežinos ka 
savim pa si da ry t. ’ * * *

Carinio bludo nes Mare ži
nojo ka padaryt. Po perskaity
mui gromatos sudegino jojo 
visas gromatas, nuėjo in mieg- 
kambari, pririszo virve prie 
gazines paipos, stojo ant kė
dės, apriszo kakla* 
spyrė ir užkibo ore. įMevginos 
brolis rado sesu’te pasikorusia.

Mare buvo duktė naszlos 
Marijonos Pervienos. Mariute 
nesenei paliovė eiti in moks- 
laine su ta’ja vilczia kad Anta
nas Matisa su jaja apsipa- 
cziuos. — Tai tau szetoniszkas 
a (keršai ui mas 
veisles.

VALKATA ATSIMOKĖJO 
FARMERIUI UŽ GERA 

SZIRDI.
Nisbet, Pa. — Asztuoni me

tai adgal pas fa nine ri Oliver 
atėjo išlaikęs ir

Ma- 
ki’ta del Matiso. Groma-

ir
sa-

szitaip:

9

i (

mano

ga 
ak yse

su

JOSIOS

teismui. Motore yra
2 lyg

metu amžiaus.

ŽVERISZKAS
TĖVAS

UŽDARE VAIKA SKLEPE 
IR KANKINO ĮKAITU

SIOMS GELEŽIMIS.

Krokavas, Lenkija. — 
me Bazer (atsibuvo baisi 
dins’ta. Laike kada kaimuotis 
Irmas Humanik pargryžo na
mo gerai užsitraukęs ir užmi
go, jojo motore Virka taip ant 
jo užpyko kad su pagalba savo 
mylima Maksimo Koruczo ap
riszo ji skudurais pamirkytais 
gazolinu: galva, kojas ir ran
kas, po tam uždege. Liepsna 
apeme nelaiminga akimirks
nyje. Vilka uždegus vyra isz
ejo laukan su Maksimu. Kada 
kaimynai užgesino grinezia
rado suanglijusi kuna Irimo. 
Žmones tuojaus dasiprato ke
no tai darbas ir nelaukdami 
pribuvimo ‘palicijos,’; pasivijo 
žadintojus ir abudu likos su
imti, artimoje girraiteje ir nu
vežti iii 'kalėjimą. Sudas abu
du nubaudė ant penkiolikos 
metu kalėjimo prie sunkaus 
darbo.

Humanikiene yra motina 
asztuoniu vaiku ir buvo susi- 
neszus su Maksimu per kelis 
metus apie ka vyras buvo ži
nojus bet, nieko negalėjo mote
riai pasiprieszint, todėl pra
dėjo gert isz rupesezio o moto
re su mylemu pasinaudodami 
isz gilto vyro, nužudė ji.

v ra

4

gerai už- 
ir 

sa- 
Fik pereitos

pažino, kad ji 
landų mires.

P. Kubiene pasakoja, 
Alfredas per tūla laika buvęs 
labai neįduotas, bet nuolatos 
dirbės siuvyklose ir
dirbdavęs. Mylejes vaikus 
žmona, niekados nesipyko, 

T' . ‘ 
vakara guldamas, jis 

buvo kibai neramus; tai atsi- 
vel kidesis, 
po kambarį, 

Upes žemyn. Paklausus jo, kas
9

ko p. Kubiene.
Subatos

ules,gufes^ tai 
vaikszczidje

tai 
tai

Philadelphia. — 
mas buk Leonas Hallman insi- 
skvorbe in szirdi jojo paeziu- 

per k n t»ji atszalo kaįp 
• « • '<« « tr- • r*

sau kita

motus kalėjimo.

yra, wr sergąs, atsako ne 
labai szilta esą gulėti.

p. Kubiene sako,

tik

kad apie 
Ireczia valanda nakties, jis ir 
vėl cinas žemyn ir sakas, jus 
daugiau manes nematysite. Ji 
maniusi, kad jis nuėjės in apa- 
czia ant sofos atsigulti, bet ry
ta atsikėlusi isz ieszkojusi vi
sa narna, ir Alfredo neradusi. 
Piamanius, jog jis kur iszcjo 

taip visapasivaikszczioti, i r 
diena jo nesulaukus.

Bet kada sugryžo praleidęs 
P. M ikuszana

šavo skiepe pasi-
gaki savaites, 
kas rado ji 
korusi.

Velionis paliko dideliai nu- 
liudusia žmona ir 
ežius.

tris vai ku

MEILINGOS GYDUOLES 
BUVO NEVAISINGOS.

Braddock, Pa. — Giacomo 
Fenalli datyre jog tikra meile 
niekad ne yra pasekminga o 
taipgi datyre kad neprotingu 
yra, jaigu 
daktaro ant 
sios meiles. rJ 
mylėjo mergina isz Homestea- 
do bet toji buvo baisiai atsza- 
Jus nuo jo.

Tada Giacomo nusidavė pas 
kdki tai “daktaru,” 
prižadėjo kad duos 
Udropsu.” Iszpildo koteisin- 
giausia paliepimu 
kaip naudoti drofpsu® bet jo
kios pasekmes neatnesze hnt 
sužeistos szirdie^j. Tada nuėjo 
ant IpalMjos praszyti pagel- 
bos.

dropsu. 99

Pa.

szaukiesi palgelbos 
sudrutinimo to- 

Faigi Giacomo pa-

kuris jam 
meilingu

daktaro

SUPJAUSTĖ MERGINA 
ANT 8ZMOTELIU.

Fredonia, Flo. — David 
Huas, 18 metu iszgama likos 
aresztavotas už nužudinima 
Grace Lesher, 16 metu mergai
tes, kuria subadė peiliu 62 kar
tus, beveik supjaus# ydamas 
ja ja arft szmoteliu. Iszgama 
pirmiausia mergaite sužagejo 
ir vėliaus užmusze kad ji ne- 

^asždnotu bet v viskam išsidavė 
ir likot, suimtas j / i *

> i

le,s per ka t »ji atszalo kaip 
ledas meileje del Miko Lento, 
apskundė Leona ant $20,000.

to, 'pacziule Miko ne
senei buvo pasirengus bėgti su 
Leonu bet juju užmanymas li
kos atidengtas o kada pacziule 
likos atgabenta namo, bandė 
sau atimti gyvasti per peįpjo
vima sau gerkles. Neiszmanele 
sziadien randasi pavojingam 
padėjime ligonbuteje. Palicije 
jeszko Leono.
MOTINOS, NEPALIKITE 
VAIKUS NAMIE VIENUS.
Dupont, Del. — Asztuonioli- 

kos menesiu kūdikis Antano 
Kolnecko sudegė ant smert ka
da tėvu nesirado namie. Tėvai 
iszejo iii miestą o kūdiki pali
ko po priežiūra vyresnes mer
gaites kuri likos iszszaukta 
per kitus vaikus laukan bovin- 
tis o kada sugryžo rado kūdi
ki gulinti ant grindų liepsnose. 
Kūdikis pasilikęs vienas šlu
boje, privežliojo prie pecziaus 
ir uždege sau szlobules. "Mer
gaite stengėsi visom pajėgom 
užgesinti ugni, apsidegindama 
pati, bet nepasiseko jai iszgel- 
bet broliuką nuo mirties. ,
ISZGAMA SŪNŪS SPJOVĖ 

MOTINAI ANT VEIDO.
(Buffalo, N. Y. — Bronius 

Jakiniiec, 2^ metu, apvogė ta
vo kasa ant 628 doleriu — vi
sus pinigus kokius tėvas per 
sunku darbu buvo susiiczedi- 
nes. Tėvo tame laike nesirado 
namie o sūnelis pasinaudojus 
isz tosios progos, paėmė visus. 
Motina užteminus atidaryta 
kasa, dasiprato’ keno tai dar
belis ir pranesze tuojaus pali- 
cijai. Palicijantas su motina 
ėjo jeszkoti sūnelio iii karęzc- 
mas ir pulruimius ir užtiko ji 
iszeinant isz vienos vietos ir 
aresztavojo. Kada ant ryto
jaus motina atlanko sūneli ka
lėjimo ir melde idant prisipa
žintu prie vagystes, tasai isz
gama spjovė motinai ant vei
do liepdamas jai eiti po vel
niu.

Ant aresztavoto surado 568 
dolerius a likusius bųvaipnvi, 
gerea ir prakazyrįaves.

■1 t

Negana

pririszo

su

su

virve l

maka roubles

ku ri likos

•Buffalo, N. Y.

RADO $68,000 PO AKMENIU.
• Boston. — Kelios dienos at

gal isz paszto vagono kelionėje 
tarp LVnsonijos prapuolė pa
klotas su $68,000. Pinigai pri
gulėjo Bostono Federal Reser
ve Bankui, kuris siuntė juos 
Ansonia National Bankui. 
Paszto 
paszto tarnautoja

National
i n spėk t ori a i n ūži u rojo 

Bsko Bur
gess ir pradėjo ji sekti. Perei
ta nedeldieni Burgess iszvažia- 
vo isz Ausonijos automobilium 
pasivažinėti, ir paszto inspek- 
toriiai iszvažiavo kitu automo
bilium paskui ji. Jie pastebėjo, 
kad invažiavus in miszka Bur
gess sulaiko savo automobili ir 
atidžiai pažiurėjo tolyn nuo ke
lio. Kai jis nuvažiavo, inspek
toriai pradėjo ta vieta gerai 
tyrinėti, 
meniu pakiszta visa pakieja su 
$68,000. Jie paėmė tuos pini
gus ir nuvažiavo in Burgess 
namus palauke, pakol jis par
važiuos. Kaip tik jis sugryžo, 
jie tuojaus ji aresztavo.

vieta
ir rado po vienu ak-

Lundberg 
api)plyszes valkata melsdamas 
idant jam duotu valgyt. Far- 
meris susimylėjo ant jo, davė 
valgyt Ii r nakvyne. Sztai'to
mis dienois vėla atėjo tas 
pats valkata pas Lundberga 
praszydamas valgyt. Farmcris 
vela davė jam valgyt, po tam 
valkata iszoidaimas inspaude 
in dc'lna Lundbergui dvide- 
szimts auksiniu doleriu kalbė
damas jam kad jau daugiau ne 
yra valkata nes dasidirbo ga
na dideli tuPteli ir atėjo pas 
savo geradeju atsiimoketi už 
jojo gera szirdi. Matyt kad ant 
svieto da randasi geru žmonių.

DUOS DARBUS DEL BE
DARBIU ANGLEKASIU.

‘Shamokin, Pa. — Guberna
torius patvirtino dirbimą nau
jo plento tarp Trevorton ir 
Shamokin, 8ta J u lajaus idant 
duoti užsiėmimą del nedirbari- 
cziu .a'nglekaJiu kurie nedir
ba jau nuo 16tos Vasario isz 
priežasties sustojimo tonais 
kasykla ir 800 neteko darbo. 
Naujas plentas kasztuofif apie 
$400,000. Szimtas anglekaš'iu 
dirbs ant vieno szifto, po tam 
kitas szimtas dirbs ant kito 
sziftouidartbito’kiuobudu* dirbtu John Fair, 35 metu su 'keliomis . •• n • *1 • •/ 4 • 111 n i • • ! •

prie saves

NASZLE NEPRIEME JOJO 
MEILES, BANDĖ JAJA 

PRIVERSTI SU 
DINAMITU.

Hvansville, Pa. — Charles 
Czisak, Slavelkas, gyvendamas 
arti patogios ir da jaunos hasz- 
les Vaigienes, geide josios 
szirdele pritrauki i
bet visi jojo stongimai nuėjo 
ant niek. Sžtai ana diena pato
gi imszlole bu'vo tosios nuomo
nes kad atėjo diena paskutinio 
sudo, o Arkąniuolo triuba taip 
smarkiai subliovė kad net. vi
sas kampas s t ūbos /sugriuvo. 
No buvo tai Arkaniuolp triuba 
tiktai keli szmotai dinamito 
kuri badai Cbalukas pakiszo 
po naszloles st ubą kaip palici
je mano.

Petras buyto užVydus Var- 
gienoi ir sau ipamislino: ” jaigu 
neteks man, tai no bus ir ki
tam.”

11 Canonsburg, Pa. — Auto
mobili je, kuri rado prie kelio, 
surasta 17 metu naszle Edita 
Johnson ir josios draugasir

pra

Ran-

ŽYDAS NUŽUDĖ SAVO 
DUKTERE.

Leningradas. — Žydas Cze-

g

Paryžius. — Nuo keliu die
nu 'kanu i so r i irs pa Ii ei jos 
dėjo aplaikindt gromatas nuo 
nežinomu ypatų isz Saint Ger
main su daneszimais buk kup- 
czius gyvenantis lenais baisiai 
kankina savo 14 metu šimeli. 
Ant galo nu'siunte in tonais pa- 
iicijantus isžtyrineti dalyka. 
Vaika rado uždaryta skiepe 
guli n't i senoje skryneje
kos buvo surisztos ir kojos o 
kūnas buvo apdegintas inkai- 
tu'sioms geležimis. Kaimynai 
gaileda'miesi vaiko iumesdavo 
jam per langeli maistu. Palici- 
je patalpino vaiku in prieglau
da o tęva uždare kalėjimo. Jo
jo devynių metu sesute kada' 
radosi ant palicijos kalbėjo 
buk brolelis užsitarnavo ant 
to nes buvo labai pasileidęs. 
Kada kami'sorius liepo atnesz- 
ti vaikui valgyt, sesute pasi-

su

naudojus isz atkreiptos in ki- 
*ta szona kaimisoriaus galva, in- 
spjove'in vargszo sriuba o me
sa numo’te ant grindų. Tėvas 

dukrele pasielgdavo koge-
riausia, bot su sunum žverisz- 
kan

Juk ant syieto randasi to
kių tėvu kurie ne'kuriuos vai
kus myli daugiau už kitus ir 
daro visokiu® skirtumus o ne
žino kad ir tirs yra jojo krau
jas ir kūnas. Begėdžiai!

PASKUTINES ŽINUTES
................... ■■■■&■

— Popieros 
fabrikas sudege czionais i 
bledems ant $1,000,000, 16 u

o ugnis 
Buvo tai 

didžiause ugnis kokia kada ki
lo czionais.

1[ London.
laike kontraktą nuo Popiežiaus 
ant ‘ intaisymo dideles radio 
stoties Vatikane. Popiežius ga
les susikalbėt su visu svietu ir 
girdėti kas sviete darosi.

H Clearwater, Fla. — Du 
broliai Fredas 8 metu ir Nor
man Goldai, 9 metu, likos su-

H Stockholm
su 
ig-

am-

nagesiu likos sužeisti 
dege per dvi paras.

—- Marconi a p-

Fla.

draskyti per aligatorius, kada 
siautė per arti prūdo kuriame 
aligatoriai radosi*.

It Topeka, Kans. — Jauna 
mergina, su pagialbtt tuszcžlo 
revolverio sulaiko du vyrus, 
kurio veže mokesti darbinin
kams Security Benefit Asso-

tieji kurie daugiausia kenoauk kulkoms krūtinėse dr galvoje.h.
I * ’ ’ ' i
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aiation paimdama) tAtto jjw $j.4r
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mol, turėdamas 18 metu 
žiaus duktere Raszele, baisiai 
jaja sumusze kad nuo žaiduliu 
mire in puse valandos. Mergi
na mylėjosi su kataliku, muzi-
kantu, su kuriuom ketino ne- 
užilgio apsivesti, devas buvo 
tam įprieszingas ir visokiais 
budais stengėsi užbėgti tam 
apsiporavimui. Kada jojo ker- 
szinimai nieko negelbėjo,
musze mergina nemielaszir- 
dingai, užbaigdama gyvasti in 
trumpa laika, 
aresztavotas.

su-

Žydas likos

NEPAPRASTAS GAIDYS.
Dublinas, Irlandija. — Kai

me Gleiibow, faune ris Patri
kas O’Malley, turi nepaprasta 
gai'dii, ketuijiu ^anvaieziu se
numo. Gaidys yra asztuoniu 
coliu dydžio, su keturioms ko
joms, t rimt szukoms ant gal
vos, viena akia ir keturiais 
sparnais. Kada užgieda tai ro
do® kas szvilpia. Kaimynai 
tvirtina buk jame randasi vėl
uos ir spire Patriku idant nu
kirstu jam galva bet Patrikas 
suprato kad turi nepaprasta 
sutvėrimu ir nugu'beno in Dub
linu kur pardavė gaidi in ma
žėju už kuri aplaikc L25 (apie 
125 dolerius.)

DVI SMARKIOS EKSPLOZI
JOS; DAUG ANGLEKA- 

SIU UŽMUSZTA.

Cantiago, Chile. — Asztuoni 
darbininkai likos užmuszti per 
eksplozije kasyklosia TocopL 
11a, provincijoi Autofagasta. 
Penkiolika darbininku likos 
baisei apdeginti ir sužeisti. Isz 
žinios padavinėjo buk 200 dar- 
bininkg žuvo, bot žino pabiro-
de klaidinga.

Bratislavas, Czekoslovakije. 
— Dvylika darbininku likos su’ 
draskyti ant szmoteliu per 
eksplosije fabrike guminiu isz* 
dirbimui Daug sužeista.

TARNAITE ISZKEPE DAK
TARUI ŽMOGAUS 

SMEGENIS.
Orenburg,1 Vok. — Vietinis 

daktaras parsinesze namo isz 
ligonbutes žmbgaus smegenis 
kad juos isztyrinet ir padavė 
tarnaitei nupla'uti ji^os. «Tar-

'ji

'ii

naite nuplovus siklojo in bleke 
ir isžkepe. Atėjo pidtus. Beval
gydamas daktaras pajuto ne
smagu kepsnies sinoka. Pa- 
szaukes tarnaite užklauso jos 
ka jam pagamino ant piot, 
mergina paaiszkino kad sme
genys visai ne senos ir jaigu 
kiek negeros’tai ji už tai neat
sako nes smegenis pirko pats 
daktaras. Daktaras sirgo kė
lės dienas, nors suvalgo žmo- 
giszku smegenų tik truputi.

DVYLIKA MOTERIŲ 
NUSKENDO.

Budapeszt. — Dvylika mo
terių kurios plauke ant tur
gaus in Satoralija <per upia Bo- 
drog, nuskendo per apsiverti
ma luoteles. Viena neiszmane- 
le pradėjo szposauti ir supti 
hiotele o kitos persigando atsi
etojo’ir luotele apvirto. Isz vi
so radosi joje 17 moterių.

M0TIN1SZKA MEILE 
KATES.

Liusne, Szvhdije.

i

Szve- 
di szki laikruszcziai raszo buk 
laike užsidegimo grrnczios vie
no i«z teiraitiniu gyventoju ir 
visi gyventojai iszsigelbcjo in 
laika, adbego isz lauko kate ir 
inszoko irt deganeziu grinezia, 
norints jaja žmones gana su- 
laikinejo kelis kartus bet toji' 
vis stengėsi gautis in vidų.

Ant galo paliovė jaja sulai- 
kinet o Joji mdtesi tiesiog įn 
liepsna. Po valandeliai žmones 
paregėjo jaja iszbegant visa 
liepsnose neszant snukyje ka-
ežiuką. Žmones vos iszgelbejo 
narsia kate kuri nepaisydama 
ant *avo gyvastiekviszgelbejo 
gyvasti kacziukuUil ;;4 4
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Girdėt
laikraszcziuoseSkaitome

vėla apie apsipacziavima dvie
ju moterių, kuris tankiai atsi
tinka kaip: Moto 1920, Glici
ne, Lenkijoj, bažnyczioje likos 
palaimintas luomas moterys
tes tarp Vinco Sulikovskię su 
Balbina Szczyczelskiūte. Lyg 
1926 metui toje poroje viesz- 
patavo meile ir sutikimas, bet 
pati tankiai skundėsi žmo- 
niem buk josios vyras yra 
taipgi motore bet 'kaimynai jai 
netikėjo.
nujojo in miešta su reikalu 
bet kelionėje nupudle nuo aik- 
lio, susižeidė baisiai ir likos 
nuvežtas in ligonhuti. 'Penais 
pasirodo buk Sulikovskis tik
rai buvo motore ir
Ona Cibulskiute bet kur aplai
ko rasztus Sulikovskio tai ne
žino. Dabar pati užvedė skun
da ant persiskyrimo ir aplaike 
nusprendimą kad szliubas at
sibuvo tarp mot eros su motore 
tai szliubas yra nepripažintas 
ir niekad negali būti tikru per 
ka nereikalingas 
mas per suda.

Ant valdžios 
kodėl Ona Cibulskiute būdama 
motoro priėmė vyro pravarde 
ir prisisavino jojoo rasztus, o 
priek tam dryso apsipaeziuoti, 
atsake: “Tėvai mano užaugi
no mano isz ma'žons kaipo vai
ką, po tam pasilikau sierata o 
kad vaikinui daug lengviau vi
sur ir galima aplaikyti darbus 
ir goresne mokesti, per tai bu
vo parankiau visame o kad 
apsivedžiau, tai tik vien del to, 
idant butu kam namie iszvirt 
valgi ir iszskalbt drapanas.”

SzczygeLskicne vela isztekc- 
jo o Ona už paniekinimą sak
ramento moterystes likos nu- 
bausta ant trijų menesiu kalė
jimo bet Ona dingo nežino kur 
ir palicije negali josios 
ti.

Neseno i Sulikovskis 
miestą

vadinosi

persi sk yri- 
* ♦

užklausymo

visame

uras-

Tūlas biznierius isz Shena- 
dorio iszleido savo -paeziule 
i n Atlantic City prie pamario 
idant atgautu savo sveikatele 

‘‘taukine.” 
sanvaitės 

, ra-

ir sumažintu savo
Kada jau . kėlės 

praleido ir neteko pinigu 
szo jam sekaiiczm gromata:

Atlantic City, N. J. — June 
27. — Brangus Petruli: 
Uždaryk langus kada lijo, 

.Prisiunsk pinigu.
Temyk kad neiszdžiutu lelijėle 

PrisiuUsk pinigu.
Apži urek nama gera i, 

Prisiunsk pinigu.
Iszmazgok grindis szvariai 

Prisiunsk pinigu.
Su moterims mmžsiduok, 

Prisiunsk pinigu.

1

Kanarkeli gerai pridabok, 
Prisiunsk pinigu.

Kas diena gromata raszVk, 
Prisiunsk pinigu.

Cziu ant karpei o nespjaudyk 
Prisiunsk pinigu.

In spykyzes nelandžiok, 
Prisiunsk pinigu.

In bažnyczia vaikszcziok, 
Prisiunsk pinigu.

Tavo meilinga paeziule,
Izabele.

rn

I

Chicago Medical Society už
manė investi naują plana del 
ligoniu kurie negali užmokėti 
daktarams tuojaus todėl inve- 
de nauja būda iszmdkesczio už 
daktaro pataniavima ligoje. 
Daktaras paraszo užtvirtini
mą o fabrikas kuriame ligonis 
dirbo iszmoka daktarui pusė 
pinigu o ligonis pasveikęs ati
dirba visa skala, po tam dak
taras aplai'kc likusius pinigus 
o skolinimo kompanijų aplaiko 
paženklinta procentą. Tokiu 
budu ligoniui buna lengviau ir 
daktaras savo užmokesti ‘ap
laiko. -<*
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Isz 162 merginu kurios ap- 
laike diplomus isz uuksztesniu 
mokslainiu, ne viena nenorėjo 
iszsirinkti sau užsiėmimą mo
tinos ir pasilikti namie. Laike 
balsavimo pasirodė kad mergi- 

o -h . '. . ■ < a i* «<’ A; nu ■
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nos nori būti ąktorkmns, muzi
kantėms, biznierkos ir grajyt

i

sportus, bet motinoms ne vie
nu nesutiko būti. Kelios mer
ginos apreiszke norą būti ero- 
planu lekiotojoms.

W. EHisr narysAdvokatas
suvienytųjų advokatu drauga
vęs Washingtone pranesza 
buk visokį prasižengimai kasz-

• -

tuoju valdžia i 13 bilijonu do
leriu kas metas. In taji laika 
likos patalpinta in ‘kalėjimus 
12,000 žadintoju arba 50 proJ 
centas daugiau kaip Anglijoj. 
Kožna 
Vaisi.

meta papildyta Suv. 
nuo 1900 meto septy

nios žudinstos ant kožno 100,- 
000 gyventoju, 
tvirtinimą tai
Voiko randasi 30,000 prasižen- 

o Chicago

Pagal .Ell i so 
paežiam Now

geliu ant liuosybes 
10,000.

Arthuras 

ir v ra karsztu
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Daktaras Androzov labai su-
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kada i nėjo Podlėlka-
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Oj liūdna man liūdna,
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Senatorius 
Gould i«z Maine 
priesz geryma 
rėmėju prohibicijos, pats likos 
sysck'tas kad myli iszšigerti ii; 
yra “sztapes. ” 
padėkavėnes gromata i n Fros- 
no Vineyards Co. isz St. Louis, 
buk jam pasiseko padaryti ge
ro vyno isz juju vynuogių ku- 

užkalbino nesenei ir tu- 
gero sztofo.

ne

yra Parasze jisai

rias
ros “gero sztofo.”

Argi ne veidmainiai tieji 
prohi'bicijonieriai ? Patys gere 
kogeriausia “sztofa” o kitiem 
uždraudžia.

usztot’a” 
Tokius veidmai

nius tik iszsiunsti po plynu.

Pennsylvani- 
> kamisijc kuri 

užsiims ^parengimu apvaiksz- 
cziojimo atminties mirimo ge
nerolo Kazimiero Pulaskio ku
rio atminimo diena 
Oktobėrio menesyje.

Gubernatorius 
jos paženklino

pripuola

ATSAKYMAS.

Reader from Scranton, Pa. — 
Your communication to Tara- 
daika wont in the waste-basket 
as you did not sign your name 
or give any atlress in your let
ter. The name is neces^anr' to 
all commuincations to a news
paper as good faith and truth
fulness of the correspondent. 
No matter how important thę 
news would be, an edi'tor will 
not publish it without the rea
ders name attached. — Kindly 
bear this in mipd also other 
readers take .notice.

SZEDIEN KITAIP.
1, .

tataMWWtataMI
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Jonas:- Tik po szimts 
niu tieje elektrikai niekam ne
tikiu, nuolatos gesta!

Ona:- Dabar tai rugoji ant 
tamsumo, o kaip buvai kava
lierium, ir ateidavai pas mano, 
tai tau buvo per szviesu. Ve- 
luk nerugok o 
cziau;

PARSIDUODA FARMA.

vel-

prisiartyk ar-

Noriu parduot arba mainyt 
farma ant namu arba ant ma
žesnes farmeles. Man vienam 
yra per didele, nes yra 120 ake- 
riu su gyvuliais ir maszinomis; 
Laukai apsėti. Farma randasi 
puikioj vietoj. Kas norėtu mai
nyti arba pirkti tai praszau tą t- 
siszaukti per laiszkus sekan- 
cziu an'traszu o viskas bus isz- 
aiszkinta

Mr. George Kairaitis,
R. F. D. Rt., No. 3

• - • ^HopkinscMich,
ANT RANDOS ARBA 

ANT PARDAVIMO.

(lt,

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

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

------  ———.., .——
KVITU tnycelė tis-
mokejfmo pinigą ligoniam*. Preke Jie
KVITU knygele Draugytteme del 
aierUua nog eudėU .pinigu ant 

‘ *_ , Preke • . • S|e,
M1 4 * »i I i ' 1 •• ‘ 'f'
W. O. BOCZKOWSKI.CO..

MAHANOY CITY, TA.

Prie

(t.54

susirinkimo.

simaisze, 
vo namu kieman ir per kamba
rio atidaryta langu, kur Wkar- 
paliko savo pacijenta, pamate 
žibnezias vaszkines žvakes, o- 
vięnval suuodė kodylo kvaps* 
n1,

— Numirė — murmte|ejo ir 
greitai iszcjo ant gatves, ka
dangi ne vienos piktos dvasios 
bėga nito kodylo.

Daktaro Amlrozovo nuliūdi
mas ir nusistebėjimas buvo la
bai didelis. Vakar vakare ra
do pas ligoni 
gerėjimu, 
mingai buvo praslinkęs, aky 
veizdoj to visko laimingai jis 
apreiszke, kad visoks pavojus 
perejo ir kad jau jam nereikia 
ligonis lankyti, nes lai butu tik 
tuszczias vaikszcziojimas. ■

Vienok szeimyna, o net pat
sai Podielkov, prasze daktaro, 

lankytu, 
ramiausiai 

užėjo ant ju namu kiemo — ir 
pamate neklystanczius ženklus 
kad namuose randasi numirė
lis.

Kaip tai tas atsitiko, kad 
prieszingai jo persitikrinimui,

dideli ligos pa- 
visoks pavojus lai-

’-t

idant juos kasdiena. 
Sziadien taigi kuo

jo kapo daktaro, kad liga grei
tai sugryžo ir taip urnai PodieK 
kova užmusze?

Daktlaras Androzov, 
labai piktame padėjimo. Tėl-* 
sy be pasak i us, dakta ro pi ktas 
humoras visai nepaeina nuo to 
kad jis turėtu but varginamas 
pacijento šmerėzia. Skaitlius 
tu, kuriu jis negalėjo iszgelbe- 
ti nuo smerties, buvo pakakti
nai didelis. Androzoyo piktas 
humoras paėjo nuo to, kad ne-' 
apmislijes užėjo ant Podielko
vo kiemą tuo paežiu laiku, ka-' 
da tasai Podielkov gulėjo ant 
lentos, apsiaustas aplinkui de- 
ganeziomis žvakėmis. Be abe
jones jis matyta, kada bego 
nuo kiemą — ir pamišlyta, kad 
daktaro sumene labai neCzvsta. 
Ir taip be abejones mislys mi
rusio szeimvna. 

Ir

Tas jam atsitiko pirmu sy
kiu tokioj ilgoj praktikoj be- 
daktariaujant. Lyg sziolei bu
vę gana atsargus ir jei turėjo.

buvo

........—-, • •
... . . • ■ •

Darbo: neturiu, todėl mnutnaj
La r > * - . • 1’ i .Lt L . • ’i I • ’ *

Xeturiu he pastogės kur pasilsėti, 
Nerandu ramumo kambariuose, 

' Ne iszojus placziose ulycziose.
•Daug yrA tokiu,'ka ne nor pažyti, 
Ir tokiu 'kur visai ne nori matyli, 
Visi ant manos atyda pažvelgi, 
Ir da vis kalba — miegalis -tingi; 
Kaip tai yra, man save matyti, 
Argi ne lailkas jau. save suhaiikyti ?.

n i
<

t •

nors szeszeli, 
link to, ar atras ligoni dar gy

abejojimo kas

va, nėjo prie jo ir laukdavo 
kol bus paszaūktas. O jei ko
kia nebūk priežastis moralisz- 
katir materijaiiszka ji prįverz-
davo nuo tos taisykles nusikra^ 
tyti, tai turėdavo paprotį klau- 
svties, temyties observuotų 
ar nepatemys namuose kokio 
nork smerties ženklo, kol turė
davo in namus ineiti nėra to
kio nesmagaus ir paiko daikto' 
dol.daktaro, kuris, greieziau 
reikalauja sau kunigo, ale nei

temyties observuotų

daktaro. Pagalios, piktas szei- 
mynos pasižiūrėjimas, vieszi ir 
paslėpti asztrus iszsitarimai 
prięsz daktaru visados yra del 
_______ ________ j daiktas.daktaro nemalonus
Tame atsitikime Andtozov bu
vo persitikrinęs, kad veike vis^
ka, -kas tik buvo galima pada
ryti Podielkovo iszgydyke vis
ką, kas tik buvo galima pada
ryti Podielkovo iszgydmui. Pa
galios. Androzov buvo labai 

akyveizdoj 
Podielkov

skrupulotiszkas
turtingu ligoniu, o
buvo gana turtingas. Bet jei
taip netikėtai numirė tai, mato-
mai, jam jau buvo skirta mirti
sename amžiuje žmogui sunku
surasti vaistus.” . ,

Vienok Androzov jautėsi 
kaip ne savas ir net toji pa ta r-
- « • » « i 1 i • . • . - »-

jautėsi

le negalėjo jo sutaikinti su fak
tu. Nepermaldaujum mislies 
susijungimu, atsiminę sau ne? 
kurias savo klaidas arba nesiv 
giebima, kas atvedė smerties 
pasekmes. Jo galvoje tie atsL
giebima,

1 Ir. —

minimai uže, kaip bites uvilyj. 
Buvo labai nesmagu.

Atsiminė sau pav., kaip vie-
Buvo labai nesmagu.

na vakara, kada sėdėjo prie ka
vos, atėjo pas ji tūla biednio- 
kole, praszydamą pagelbėjimo 
savo mirstuneziam sunūi. Ta?

vos, atėjo pas ji tūla biednio-

mirst'ancąiam sūnuj. Ta^
sai dalykas ji tazvedo isz kan* 
trybes ir jis, mete asztru klau-
s i m a:

d V
t

i
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NotUriu vieteles kur pąsidati;

Nerandu ramumo kambariuose,
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•Daug yrA tokiu, 'ka ne nor pažyti, 
Ir tokiu 'kur visai no nori matyti, 
Visi ant manos atyda pažvelgi,' 
■9 1 •111 • 1 • • •
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Kur mano ta lahiWj kaip kitu ?
Kad jos nėra ir manes nereikėtų,

' . L- .■ i . * « . - a

Kad jos nėra ir manes nereilketu, 
Dirbk žmogeli daugiau. kaip ingali, 
Ba daugel ilokiu yra ka savęs nemyli; 
Eisiu pas savo panele gal pamatys, 
Ir mane vargdieni pas save vadys.

O kaip nuėjau, mane pasodino,
O kad nefundijau, niekszu pavadino, 
O ar dar gali žmogau nesusiprasti,

• Ir savd laukan už sprando iszmesti; 
O liūdna mano‘ brangi jaunysta, | 
Perleidau laika per savo kvailysta.

Nidko nemokytas, suprasti 
() supratęs saves visai nemylėjau 
Kada dirbau prieteliu daug
Kada nuvargau, dabar ne viena nematau; 
Vargas darbi h inkams, mums ha duoti, 
Gerai iticms diezkiams mus kanlkyti.

Jie ndkankina nagaika muszdami,
> ’P

Jau negaliu ilginus dalaikvti 
■ MM ' ‘ *

negalejau, 

turėjau,

Bet tai taip:duonos neduodami

Rmko sau eiti maisto- pasidaryti; 
Ba toli tasai, visai yra mums galas, 

i atszales.Kad musu protas visai yra

— Turi penkis frankus?
— Tiktai viena franką tu

riu, tove! ’
— Neturi, tai neisim
Biednioke iszejo verkdama. 

Nakczia vaikas numirė, netu
rėdamas daktaro pagelbos.

Kita syk isz priežasties per
daug pavirszutines dijagnozos 
parasze vienai moteriszkei, gy- 
venuneziai biddnuju tarpe, vi-, 
siszkai prieszingus vaistus, ne
gu buvo reikalingi. Patemijo 
savo klaida, kada jau moterisz- 
ke baigėsi....

Arba vėl nelaimingas Kalu-
6 Žydelis Nachimas?...

Jie dabar ilsisi ant kapiniu, ir 
jis;ai žino, del ko,.. Ir kiti... ToL

dOvT

sybe pasakius, tai vis buvo 
biedniokai žmones ir be jokio 
reiszkimo... Bet tie atsimini
mai griaužė daktaru iar-gi tai

sybe piisakius,

Bet tie atsimini-

sumene tam dalykAn insimai- 
sze? Tas ji labai sunkino ir nc-s 
davė jam ramybės, kaip muses 
]
kaip voratinklis,
kabina prie skrybėlės. ■> > 

Kaip tik praėjo penkias de-
(

a * * * ■ • • ■ • 4

Uas ji labai sunkino ir no- L’ T _ '

nuo kurios atsiginti negalima, 
kaip voratinklis, kuris prisL

szimtš žingsniu, nuolatos per-' 
sekibjamas tomis mislimis, 
staigia pamate priesz save oi- 
nanezia Podielkovo seserį, kuri 
tai mate ji iszcinanti isz brolio 
kiemo. ° ' * i

Kada ji vakar vakare tenai 
buvo, girdėjo isz daktaro lupu’ 
• I 1 • 1 * • • ■ M • 1 1 • • 'užtikrinimą, kad jos brolis isz- 

jo bailios naujienos, nes jos
gelbėtas. Matomai dar nežino-
• 1. • • ••

veidas buvo pilnas ramybes ir
net dar szvpsojosų Andi’ozdy 
isžbalo.'Ji apėmę net baime ir 
ttiojaus net norėjo bėgti iu an
tra giitves puse, idant su ja ne
susitikti, bet buvo per vėlu. Ji 
prisiartino ir paklausė su nusi

• • • ■« <

daktarui

asz bhvau... po-

isžbalo. Ji apėmė net baime ir

atves puse, idant su ja ne-

szypsojimu;
— Laba diena 

kaip laikosi mano brolis?
’ —■ Ponia... K’.......

nios brolis...šziandie

I'
i

I
y

ryte....
I 1, ,

Androzov maisze žodžius, ne
si jauzdamas net kur stovi ir 
kad po kojom turi žeme. Bet 
matydamas susirupinusi sese 
ries veidą, mėgino, idant iszsL 
sukti isz nemsagaus sau padė
jimo.

zmopiszkas daiktas.

sijauzdamas net kur

matydamas sus irupi nu s i

yra gana
■1. »>

— Ponios brolis 
gera i.m

Seseries veidai praszvitp.
— Taip, ir asz szii|ndien ry

te Urnai buvau ir man rodoėl,
kad jis yra jau daug sveikesnis 
Ir todėl parengėme padėkavo- 
nes maldas su aliejaus paszvėn- 
timo.b, O kad Dievas butu jam 1 k A • 11 1 VUialonrngas, turi penketą mažu 

A . -J '

■ ■ ■ .

Aal... taip!...
vaikeliu... A I - * ’ .■ . 1 1 ■ ... — 
daktaras apt visos ujyoįįęs

'■ K,‘’

I
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tai eikime ten, tai eikime!
— Ir pasukos po daug su 

Podielkovo seserimi, inejo In 
savo pacijento namus.

Du popai skaitė padekavo- 
maldas tarpe kodylos du-nes

mu ir prie deganezius žvakių 
pastatytu ant stalo. Podielkov 
jautėsi >ant tiek sveikesniu kad 
stovėdamas sykiu su 
lingavo priesz inkonas.

, 1 i. ♦ 1 r *

NEMOKĖJO KITAIP ISZ ■ 
REIKSZT SAVO MEILES.

popais

rpo>

............ .... ....................................  Į 1L-‘- ... " '■ v -

Nep riklausoirįpSSį ''Mik
Deklaracija

■ + 4* • A

domuju pritarimu ir kad visi 
vyrai sudaro viena brolyste. 
Garsusis rymietis, Cicero (gi
mė 106 B.C.) paskelbė, kad vy
rai turi lygias teises. Ir tos pa- 
czios idėjos paskelbto viduri
nio amžiaus filęzofu; Prancū
zai in jas irgi tikėjo, kaip Ir 
patys Anglai.

Pasiraizytojat h

1776 metuose

szios

Liepos 4 d., 
net 153 metai atgal, Suv. Vals
tijos paskelbė nepriklausomv- 
be.

Suvirsz vienus metus
szalies kolionijos kovojo Ang
lijos visokius inžeidimus ir vi
sokias sunkenybes, bet vistiek

Sl: r

daug žmonių tikėjo,
szalys vistiek susitaikys, 
balsuojant už Nepriklausomy
bes Deklaracija susilaikymo

»

kad abi
Bet

niekad ncatsi-
i , I

szeszelis žuvo 
gaivinti.

Dek la racija ‘ pugam i no Kom i -,t

I
Amerika, turns dienoms la

bai maža ukininkystes szalis, 
buvo ypatingai laimingi tuo- 
mi, kad turėjo ypatingai gabus

tetas isz penkių nariu. Koriįitc- v°dejus vesti revolucija. Dau
gelis isz tu vedėju pasirasze po 

vėliaus Suv. Valstijų įre- ^epriklausąmybes deklaracija
to vadas buvo Thomas Joffer- 
son, 1
ežias prezidentas. Roger Sher
man, Robert Livingston,'John 
Adams ir Benjamin Franklin 
buvo kiti komiteto nariai. Szi-

''I ‘H' • " ■ ' ‘ • 1 i n

ta istoriszka dokumentą pats 
Je.ffcrsouas parasze. Komite
tas padare tik kelias permai
nas ir dokumentas buvo rapor
tuotas Antram Kontinentięiui 
Kogresui Birželio 28 d., lf77b 
m. Riaikurios dalys nepatikom. Riaikurios dalys
Kongresui ir nekurie punktai 
buvo iszbraukti. Georgia ir 
South Carolina valstijos nepa
tenkintos vergijos iszdestijimu 
— buvo iszbraukti ; kitiems ne
patiko kritikavimas visu Ang- 
1 įjos žmonių, :
vientik Anglijos karalių. Galu 
gale Liepos 4 d., 1776 m. gar
sioji deklaracija buvo priimta, 
vienbalsiai, su labai mažai per
mainų.

norėjo papeikti

*•
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gelis isz tu vedėju pasirasze po

tarpe kuriu buvo Benjamin 
Franklin, mokslininkas, diplio- 
matas, biznierius ir raszytojus, 
net ir jo dienoje buvo skaity
tas kaipo vienas isz garsiausiu* 
vyru; John Adams, kuris vė
liaus’ tapo Su v. Valstijų ant
ruoju prezidentu, buvo moksli
ninkas; Robert R. Linvingston, 
komiteto narvs 
advokatas.
benrininkas kuomet tas 
gus iszrado garlaivi, 
ston’as buvo prityręs sodau- 
ninkas ir labai mėgo daile. Jef- 
fersonas netik buvo diplioma- 
tas bet vienas isz tu geriausiu 
architektu.

Isz 56 pasiraazytoju, septy
ni buvo svetimtaueziai. Du at
važiavo isz Airijos, du isz Ang-

buvo garsus 
Jis buvo Fultono 

žmo- 
Living-

Vyra, nelabai mokytos 
teries paėmė i n vaisku. Nuliū
dimas ne turėjo rubežiaus var
gingos moteries o priek tam 
neseniai buvo lipsi vedus. Ra- 
szo pas ji kas diena gromatas 
skundsdamasi visaip ir kaip ji 
mvli.

Sztai paduotam viena isz jo
sios gromatur“

“Mylemas mano Stasuk, my
liu tave labai, jog kada pama
tini tavo drapanas, kabantos 
ant vinies musu kambari, atsh 
dusu su aszaromis ir mislinu 
sau, kaip asz myleeziau, idant 
tu teip arti kabotum prie ma
nes.

gingos moteries

■

SUDE.

— Ąr gali prislėgti, jog szi
ta pravarde neraszyta tavo 
ranka?

— Galiu ponas sūdžiau.
- Tai tasai rasžtis visai no'*

yra panaszus in tavo.
Ii

Deklaracija.
Deklaracija susideda isz ke

turi u daliu — 1. 
praneszimas apie žmonijos pa-, 
matines tiesas; .3. skundai 
priesz Anglijos karaliaus val
džia; 4. paragrafas skelbiant 
valstijas nepriklausomas.

Dėklu racijos 
idėjos per szimtmeczius idea
listu buvo tariamos.

Mes Iidkdme szitas

- A ,i> A

lijos, du isz Szkotijos ir vienas 
isz Valijos. Vienas isz Airijos 
vietiniu George Taylor buvo 
iszsipirkelis, bednas immigran- 
tas kuris užsimokėjo už kelio- 

inžanga; 2. ne įn Amerika dirbdamas tirpl- 
nyezioj Pen n sylvan i jo j, vėliaus 
tapo savininku tos tirpinezios 
kurioje dirbo. Kitas Airys bu
vo Matthew Thornton, kurio 
vardas pasirodo tarpe New 
Hampsh i re pasi raszy toju 
Francis Lewis paėjo isz Vali- 
jos. Ingi jo turto Amerikoje ir 
praleido^savo- tyria patriotisz- 
kams tikslams. Button Gwin- 
net atvyko isz Bristol, Angli
jos. Per daugeli metu jis buvo 
žinomas kaipo kolionijaliszku 
teisiu czampionu. Robert Mor
ris atvažiavo isz Anglijos irgi 
buvo turtingas. Jis buvo ypa
tingai gabus finahsiszkuosc 
reikaluose ir Rovolucijbs die
nose kaip tik tokiu reikėjo ves
ti szalies paskolas. Szkotai bu
vo James Witherspoon, kuris 
vėliaus tapo Princeton Univer
siteto prezidentu.,

DABAR LAIKAS.
Tėvas;- Tai tu pavėlini Da- 

ratelei teket už vyro* Bijokie 
Dievo! da jiji suvis jauna, pa- 
lauk, tegul norint isz kūdiki- 
nio proto iszauga! Motina.— 
Teip, teip! O kas bus, kaip Ir 
jaunikis iszaugs isz kudikinio 
proto. Isz kur imti kita?

3.

filozofiszkos

“Mes taikome szitas toisoR 
aiszkiai matomas, jog visi žmo
nes sutverti lygiais; jog ju su
tvertojo suteikti tūloms neati
mamoms teisėmis; tarpe j u — 
gyvenimas, laisve ir laimes sie
kimas. Jog atsiekti szitas tei
ses, tarpe žmonių sutvertos 
valdžios, kurios ingija gale su 
Valdomųjų pritarimu; jog, kuo
met valdžia pradeda szituos 
tikslus pagriauti, žmones turi 
teise ja pakeisti arba vtaai pa
naikinti, jos vieton insteigti 
nauja valdžia padedant pama
tus aut tokiu principu ir or
ganizuojant gale tokioje for
moje, koki jiems atrodo gėrės-

i - L

James Witherspoon, kuris

F.L.I.S.

ni lapsergeti ju saugumu ir lai
me. Atsargumas pamokina kaa 
valdžios seniai inkurtos nepri
valo būti greitai perkreiezia- 
mos del lengvu ir pnabeganeziu 
priežaseziu pagalinus patyri
mai rodo, j<ad žmonija vereziau 
kentės pakol sunkenybes pa- 
keneziamos negu imti tiesas su
griauti tas formas prie kUnu 
jie pripratę. Bet, kuometdaug 
inžoidinurir grasinimu, sie
kiant tia pati tikslu, gresia 
žmonėms papulti po atasoliu- 
tiszku despotizmu, ynt ju teise

pagaliaus patyri-

TIK VAKARAIS ĖJO
Meisteris Dratelis aplaike 

gromata nog kupeziaus bet jo
kiu budu negalėjo josios pers
kaityt.

— Andriau — paszauke ant 
savo vyriausio gizeliaus — cik 
į»zen, perskaityk man szita gro
mata.

Andrius vereze popiėra in vi
sas szalis, bet ir jisai ne galė
jo perskaityti.

— O ka?
— Praszau pono meisterio, 

asz diena ne galiu skaityti, nes 
ėjau tik vakarais in mokslainc.

Žinoma,t kad ne.
Tuojaus apie tai'persi-

Seski czionais prietikrinsiu.
yra popiena, plunksna, 

praszau raszyti, ka asz paliep-
• _ 11 ’ - '' 1 f

J » h INe galiu ponas sūdžiau.

stalo;

SIU.

. — Del ko neguli ? Asz tuve 
priversiu. ’

— Ne ponas sūdžiau, nega<

įį Del ko? ”
— Bu as?z,ne moku raszyti,

- ------------- r

Ii

t

i<a

f r

I

Ju pareiga tokia valdžia «tnu
mesti ir invosti naujas apsau
gas del ju ateities likimo. Toks 
1 • 1 1 . .1

.t. •,<J t

PAS MEKLERI,

■ •

f •.
Asž turiu vienu sena

mergina, ka turi tris puikius
mūrinius namus.

— Ar graži ?

tuisias sukatas (džiova).rx *
------------- ,

1

• r' i ’1 ' .' t
Nelabai — nes turi grel-

Žmogeli ! jeigu del ma
nės iszpirszi, vienas namas bus

• • • * » ... L ‘ .... '
. "t

tavoj
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orio Gripo, Flu, D
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alelio Gripo, Flu, ijęngue, 
Uious karsiczio ir Kalorijos.
Cr.it.1 ,.IU..

’ f. .<• ’■ .» ’' ' mS ' < . - .m ' ’ /
t

t. t ir

buvo i|gas kentėjimas tu ko- 
lioniju ir dabar toks reikalas 
verezia juos permainyti savo 
valdkios buvusius sistemus.

Graikijos filozofai
M 

tikėjo, 
kad valdžių turi remtis ant val-

į lt

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
A, MAHANOY CITY, PA

I'

3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saimnmo. < ' / •

$
'k

• f

saugumo.

)•

i,,,

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
moku 3-czia Procentu už jusu sutaupytus pinigus ir ta
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau

Dekite savo
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matykite
dėl žmogaus kuris dirba ir czedlna Dekite savo

kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
f

f
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SLAPTINGA 
PIKTADARYSTE
Isz Nieko Prie Milijonu.

■4

Jetta padėjo savo koja jam
ant kojos.

— Tu man patinki Edvar
dai — tarė ji.

Tasai persigando ir pradėjo 
aplinkui (dairais daugiau
sia žiūrėti in broli.

Tas buvo aissdku. Jis bijojo 
brolio kumszczios kuria jau 
ne viena syki buvo nukentė
jas.

svki

Ar nori but mano prie- 
telium, kada jau busiu ant ju
sli farmosl Sutversimo 
linksma ir miela gyvenimą.

— Jis mane užmusz kaip 
tik pamatys kad tu mane my
li. Jis to neapkenezia jai kas 
mane myli.

— Asz nesibijau bot jai 
esi vyras tai galėsi mane taip
gi priesz ji apginti.

— Padarysiu tai, noriu tai 
pailaryti nes man taipgi labai 
patinki. Daugiau dar man pa
tinki, taip kaip lyg sziol dar 
niekados man nepatiko no vie
na moteriszke. Myliu tavo isz 
visos szirdies.

Iszdryso jai suspausti ranka 
po stalu o ji jam taippat atida
vė suspaudimu už suspaudimu.

Sek porsiikyrimus ir val- 
” Taja devizą naudojosi

Napoleonas ir Herrieta ta^p- 
pat elgėsi, bile tik atsiekti sa
vo m i ori.

Pasiryžo piktadariu szeimy- 
noje sukelti barnius idant lai
ke tu barniu atidengti visa tei
sybe.

Bands motinos su vyres
niuoju sūnum jau isztikro pra
sidėjo.

< 4 

dvk.

sau

motinos

reikalauju

tyje. Matai 'Jurgi asz’ noHbafrmn Srftfth' * jni ' prancsze kact 
noriu toki irvvonrma vėsti. Jaiialteius 'ko'kia tai motoriszko ir 
«rz susijungsiu su vyru, 
privalo turėti daug pinigu. Isz 

nebus poros. Tai 
darbas. Tu nieko

noliu toki gyvenimu vesti. Jai • • 
.118

mus abieju 
tuszczias darbas. Tu tyeko ne
turi, asz esi u plika o ir neno-
riu amžinai trepsėti aplinkui 
kalėjimus:

— O jai tau pasakysiu kad 
nepoilgam busiu la’bai turtin
gu žmogum... ka tu ant to?

— Ha! ba! ha! Tu turtin
gu? O gal nordtum man pasa
kyti kokiu tai bildu? — prasi- 

Įjuoke Herrieta.
— Nesijuok

altejus ‘kokia tai moteriszke ir 
norinti su ja pasimatyti.

— Ar pasisako pravarde?
— Taip. Sztai jos korezili

ko — Miss Elzbieta Stuart.
—1 Ateina pas mano kad ja 

suramihcziau. Papraszyk ; 
mlola Sm i t b, k og r c i c zi a u si a.

f SAULE ,1 !■■■! ii i i !■ i »i .4 i i ii į ■ i ii i' '■«
nn'^išriftojė morgiha^-tfotek-
tyvas. — Pty ' vakarykszcziam 
liasi'kalbejimui negalėjo jau ii-

• 1 1 j • ' 1' . T • •

tomai nuėjo dienraszczio ofi
sai) ir padavė ta, apgarsinima. 
v,...! u..*

giau laukti ir dal” nakčia’, ma-

Nori but turtingas kogroi-, 
i 

Dabar Jurgis lau'ks atsiszau-j 

srisirtipirius notiak nctbkimif ti‘lįiu km! * palaikiu's htgauaiu’ I 
' Tuo (arpu i nėjo ponia Sritį th, 
pranes^dama apie kita apsi-;

— Atėję kokis ! tai ' nepa- '' ’ . ... k. . - . i >

josJczindftia, idh’ht mane tikį gauti, 
miela Smith, kogreieziausin. ‘ Qr/nn_

Elzbieta isztikro buvo labai* kiant S(narto naszles bet pasi-j
i

be' užmokėčKJzio piktadariams;
. I ULžJ I '„za . ’L'1. . 11 » ! * » i . * i j 4 a •

I
sau ^pasirinkto tėvo, kaip nu
mylėtinio likimu. Milciado^n 
Dbberton vis dar laikyta kilio-’ 
jitne

myletinio likimu.

fifrMiaMSMBaSMdaaNMMahiUMMlriMMMIMaMMSBiMB t

berton, trfi asz‘jo
■aMMIMMI

'f
Žysiu ir nežinau iszJikro,“ dek a • • • . • •

•*2*i*i...... .
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moteriszke. 
Ka pasakiau, taip bus. Nenu
plauks dar asztuonios dienos o 
tau galėsiu pasamdyti ne kam
barį bet didelius, puikius na
mus, miela .Jetta.

, — Noriu tikėti.
riu pasakyti kad esi smarkus 
vvras.
.— Nesziosi szilkus ir brili-

I iri s i ogi u tau, merga i-

l’ai-gi tu-ni

i. T *
1

kas Humphi’Oy rin’ko priesz ji _i’ ’« • I . . • ’ . 1 4r • 'i "J •
1

paisant Hcrriotos užtikrinimo 
apie jo nekaltybė. * ' v ’ I

Tardymo sudžia! pareikala
vo kaucijos 20,000 doleriu ir 
tik sudėjus iuos pinigus leido, 
kad kaltinamas butu laisvės’ 
iki bylai. Bot Milciades netu-1 « v

o . dete’ktvvu virszinin-
* • J

apsunkinnnczia medžiaga, no-

apie ji nekaltybė,

jautus, 
to.

— Turi gal koki gera rei
kalu ant akies. Nori gal ka pa
daryti ?

— Ne. Kas buvo padaryta 
tai jau pabaigta. Dabar apeina 
ti'ktai tas kad pavogta daigia 
permainyti ant pinigu, o tas 
lengva padaryt nes ant tokio 
tavoro 1 
liu.

pinigu,

— A sz t o
Kzankc Jurgis muszdamas sta
in taip smarkiai kad ant stalo 
net stiklai szokinojo.

— O asz tau sakau kad dai
ne laikas — .spyrėsi motina.— 
Musu dalykas ne eis geru ke
liu jai- por anksti norėsime tar 
atlikti.

Gana man laukti, noriu 
roke taip garsiai 

kad visame name buvo girdi
mi jo žodžiai.

Jurgis buvo girtas.
— Pagalinus tegul taip bus 

kaip nori bot man už tai pri
žadėk — szukavo boba — kad 
neparvesi moteriszkes in mus 
namus. Asz tenai esiu ponia ir 
negaleezia kęsti kad mano na
muose kas kitas gaspadoriau- 
tu.

pinigu! —

CAPITĄL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >023,358.02

Jl'l
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ko^gi asz tureczia rūpintis jo 
likimu.

— Taip, bet ponui, ponas 
sudžia, lengva'jis iszleisti isz 
kalėjimo —- 
Vienas žodis savo prjcteliaus 
Ir to butu - į 
liaus l 
mojo 20,000 dolotiii i % a J . _ _ • n

——

lyk^ uemislinu nuveikti,

ktare Herrieta.

|h if •' i • •
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pakaktinai. 1 Paga- 
tegul priima depozitą’teu- 
dn AAA
Bet asz nieko1 tame da-

i- 
i viwai 

svetimas žmogus. Pagalinus jo 
nekaltybe lyg sziol dar nepa
tvirtinta. Juk galėjo ta pasi
bjaurėtina 'piktadarybe 'papil
dyti bendrai* su kitais drau- 

the reikale!, Iszrodo labai su-1gaiš, kurio dabar stėngiasi pa- 
............ ' ’’’daryti sau naudinga giszefta, 

kad tuo tarpu ji's, kaipo dali
ninkas to visko, sėdi 'kalėjimo.

— Milciades Doberton yra 
nekaltas — suszUko Herrieta 
— ir po keliu dienu duosiu po
nui darodymus. Tada ponas 
priverstas esi ji perpra’szyti už 
tuos apkalbojimust, jai 'ponas 
esi džentelmenas!

— Rodosi kad svietas apie 
tai žino labai gerai

lanky ma

*

f
da'nęi man Doberton f : 4

ii Į
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TARADAIKA

žinstamas ponasyLaukia pi’io- 

hia pasimatyti? lębai svarbia-į
angyje ir sa'ko kad nori su po- • <

Juk galėjo ta pasi-

nervubtas ir sujudintas. rrv a i’ t 1* ‘ i tv
i—k.

ton o apsllan'kymas bus kas-;
I

rojo tiek pinigu kaucijai ir no- Herrieta tarė o savo gaspadi-
i i ■ ' <

> i f

Incjo isztikro sudžia Hilton.

turėjo niekur jokio ipažinsta- 
mb, apart Elzbietos, taigi tu
rėjo ’kentėti kalėjimo, juo la
binu dar, 'kad Amerikos tiesos 
reikalauja, idant kaucija butu 
užstatyta’ne pinigais, bet ko
kia nors nekilnojama savasti- 
ni. Elzbieta toj akyvaizdoj nie
ko gero negalėjo nuveik t.

- Laba diena, mano bran- 
pana Elzbieta — sveikinog>

visados randasi pirk- sveczia Henrieta. — Žinau 'kad
a t ei n i to, 
pasiskubineziau 
Sliloiadesa. Doberton.

Elzbidta isz 
dinimo 
žodžio.

(' k

• • »

Tai turlnit sudžia Hil-{

link apgarsinimo— pati Sau

nei daduro:
Tegul ineina.

I — Laba diena panai Her- 
rlietai Bolton Rheydt — prabi
lo, dedamas skrybėlė ir lazde
le ant kėdės. — Tur but ponia 
nusistebi isz szio mano czionai 
apsilan'kymo.

Apgarsinimas
iįi1

i
Į * 1 M j

Ponia turi tiesa — atė
jau taigi su ponia tame dalyko 
pasikalbėti. •

Nelaimes butą, 'kad po-

de, )>

< i Ilcral-

daryti sau naudinga giszefta,

kad ošiu 
džcntelmonas! — suszuko su
džia Hilton ir 
kėdės

-- ------------------............ .........—-------------------- ------

Mieste Ei Indei f i jo ja, 
Randasi nedora žmonija

Ana diena ten buvau, 
Naujienų daug užtikau.

Vyrai pradėjo man veikti, 
Buk juju bobclkos vis sirgti 

Ir tai konia kožna diena, 
Pa'kalejnai kožna viena,

Pradėjau tuoj lyrinei, 
Rodą jiems davinet,

Kad asz priežastį (lažinosiu 
Po stubas užeit i nesi u.

Taigi pas viena užėjau 
Tuoj paregėjau,

Kad pasigėrus gulej< 
Nuolat stenėjo.

Tuoj nagaika isztraukiau, 
Kelis ypus užtraukiau, 

Bobele ant lovos atsisėdo, 
Ant manęs piktai sužiūrėjo 

Tuoj mane pažino, 
Vardu pavadino,

Ant keliu atsiklaupė
l’rasze manes ir baube 

Susimilk dede nieko nesakyk

b

1

y

1

idant asz greieziau 
paljuosuoti— Ir tai toki* brangus ta- 

voras kad man už tuos pinigus 
gali dudti szilkus, auksa ir bri- 
lijantus? Pasakyk man, Jurgi, 
kas lai per tavoras. Tai gal tu
ri but visas bankinis namas, 
jai jau tiek daug pinigu.

— Mažai ’ka apsirikai — 
prasijuokė Jurgis — namas, 
kuri apiplesziau, randasi arti 
bankinio namo, tiktai yra ma
žas, 'kaip skiepas, 
to, atnesz man ir

Įtt apskrita milijoną doleriu.
— Mane palaikai arba už 

kvaila žasi, taip in mane kal
bėdamas, arba užduodi man 
klausymą, ant kurio negaliu ir pas savo numylėtąją, 
nemoku atsakvti.
po velniais.i(pę^Sv..l>uri upi

pasikėlė 
regis užsirūstinęs. 

Lik sveika ponia!
— Buk sveikas ponas 

džia.

j

nuo

su

arba

o nežiūrint 
mano senei

didelio susiju- 
negalejo 
Tiktai

isztarti nei 
verkė, 

Herrieta ja apsikabino ir pri
spaudė prie 'krutinės.

Ti’ke'k
] tonini

gailiai

man, ponia, kad asz 
saujaueziu, bot 

neverk. Miloiados labai greitai 
bus paliuosuotas.

— Turiu nuo jo laiszka isz 
kalėjimo.

— Elzbieta padavė Hcrric- 
tai perskaityti laiszka.

'Pasai laiszkas labai sujudi
no Herrieta. Doberton rasze

labai

Doberton

— Tai palikime ant toliau 
bet su tuo trumpinusiame lai
ke turime apsidirbti.

Nuėjo prie stalo kur sėdėjoI

Herrieta su Edvardu.
— Kaip tu iszrodai 1 Tau 

gal karszta labai. Jetta nesė
dėk taip daug arti jo jis ka-

kis?

atsi-

dangi moterių neapkenezia.
Ko tii drebi kaip kiw* 
Eik sau tu sene namo, 

asz pareisiu paskui jus.
Edvardas paklusniai

stojo ir draugavo motinai kuri 
su didele skepeta buvo apsisu
pus.

Jurgis su Jetta ojo paskui 
juos.

Mergina su sunkenybe gynė
si nuo piktadario užkabineji- 
mu.
'— Klausyk Jurgi, pirmiau 

man reikia su 'tavim atviriau 
pasikalbėti. •

— Na, ka nori man pasu-

Padariau sau nauja ne
prieteliu — tarė Herrieta po* 

i'szejus slidžiai, — 
nieko ne-

t)

4

r Mokamo 3-czia procentą ant 
1 sudiltu pinigu. Procentą pride- 
/ dum prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
C 1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
> turėtumėt reikalo su musu banke 
C nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pre®.
J. FERGUSON, Vica-Prcs.ir Kas.

GYDUOLE NUO ANGLEKASIU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokamu gyduole variuojama su 
slobetine pasekme per 30 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, Užėima ir szalti galvojo, 
Priszakini skausmą galtos ir t.t. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preke 30c per paczta. 
Iszrasta ir parduodama vien tik per 

HAMPDEN LABORATORY
724 MULLBERY ST. READING. PA.
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Dr. T. J. Tacielauskas
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nia Stuart perskaito ta apgar
sinima ir tuojaus paraszo 
laisz'ka kuriame prižada pikta
dariams iszmoketi milijoną 
doleriu už greita lavono sugrą
žinimą’.

— Ar (asai laiszJkas jau isz- 
leistas ?

— No. Suspėjau tuo kartu tarytum jis didžiausius'kentė
tam užbėgti — atsake sudžia 
Hilton, atsisegdamas prie biur- 
kos prasžant Hervietai.

— Ateinu taigi su praszy-

iszmoketi

tam užbėgti — atsake sudžia 
Hilton, atsisegdamas prie biur-

niai Smith, 
bet tas man 
reiszkia. Turiu greitai sudarys 
ti plena kaip suimti tuos pik
tadarius.

— O taip, sudžia Hilton, 
iszeidamas 'nuo -ponios turėjo 

veidą kad

Pirmutinis Lieluviszkas 
Dentistas Mahauojujo.

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

visai

toki susimai'sziusi

j imu s turi kęsti.
Sziadion poniavci;

Smith, nakezia iszeinu isz na
mu.

> 
Mano vyrui nieko nepasakyk. 
Tuoj prie visko prisipažino, 

Man pripažino;
Kad pas kurnąs ‘užsitraukė, 

Alų, arielkele* trauke, 
(Su burdingioriais uliavojo, 

Visi draugo baliavojo.
Taip darė per ilgus laikus, 

Ir visokius niekus, 
Kada vyrai in darbu iszejo,

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

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

5 Nubudimo valandoje sutei-
6 kiam geriausi patarnavime. Pa-
n laidoj ima atliekam rūpestingai 
K ir gražiai. Busite pilnai užga- 
5: nSdinti. A
/ Isz Mahanojaus ir Girardvilles 

jeigu kas pareikalaus mano pa-
Z tarnavimu tai meldžiu man tele
ki Tonuoti o pribusiu in deszimts 
¥5 minutu.

Tuojaus pas kiihiutcs nuėjo
Po tam n ūda vi nėjo, 

Vyrus savo pri gandino jo 
Kad serga,' didele liga, 

Pas daktaru siiunte vyra.
Vyrai tam ir tikėjo,

Isz manės visi stebėjo, 
Kad slaptybių iszradau, 
Vyrams viską pasakiau, 
Jog to daugiau ne bus, 
Kožnas isz vyrii pabus.

♦ * ♦
Illihojaus steite, vienam 

mieste, 
Mane in lemais pakvietė, 

Kaip tik in miestą inejau, 
Daug blogu darbu paregėjau.

Nekurie singeleliąi,
Jauni Vaikineliai, 

Amerikonais save vadina. 
Užsilaikyti gerai nežino.

Kada pede gauna,
Gerti nepaliauna,

Iszdave pinigus visus, 
Iszdaro vi šoki u s ttriėk-us: 
Aplink grinezia paskui gas- 

padines bėgioja, 
Laikydami už žiurstu nuolat 

sekioja.
O katras szirdele turi 

minksztosne, 
Tai ir patinka beda didesne.

Vyras parojus namo atranda, 
Da su koezelu gauna in 

sprandą,
Da ir daugiau pipiru gauna, 

Ka*s dien ant permaina.
Jau tik tie asiloliai proto 

neturi, 
Kad aid tokiu darbu žiuri 
Palikes paezos po kito 

apgloba,
O pats isz baimes palenda .

m u idant ponia pasakytum sa
vo brangia opinija tame reika
le. Ar-gi tai nebylu beprotys
te tokia didele suma piktada-

, iFKur?
In No rd po L
Žinau kad map ponia no

1

pasakysi del ko, bet juk nore- 
czia 'kad ponia, turėtum.many
je u'žsi'likojima.

— Užs i tikėjimą
s isz k a prk‘

Esiu ant svieto pats vie
nas ir daugiau nieko neturiu, 
kaip tik tave. Visados buvau 
biednas bet turėjau viena tur
tą, nesutepta varda. Ir sztai 
tas turtas sziadien isz manes 

Gelbėkite 
i didžiausiame

Amerikos ir kur mo. Kono tai iritekminga ran- 
gyvensi- ka mano padėjimu apsunkina 

ir vibka nerplioja.“
Elzbieta gailiai verke.

gali Milciadcsui 
kenkti? — suszvapejo Elzbie
ta pro aszaras.

— Isz mano puses butu di
delis neatsargumas, jai asz 'tau 
to žmogaus varda iszvardin- 
cziau, juo labiau, kad lyg sziol 
turiu tik nužiurojima. Patariu 
tiktai, saugokis, mielas vaike, 
to vyro kuris nuolatos tau da
rosi nuolankus. Pagaliaus mis- 
linu kad tu visados busi iszti- 
kima Milciadcsui.

— Iki smereziai.
misi i

Kas-gi tas 4 4

plosziai ?
— To negaliu tau pasaky

ti nes mes mažai dar pasipa- 
žinstame, 'bet užtikrinu tave, 
kad po asztuoniu dienu turė
siu puse milijono... 
bėgsime isz ___
kitur 
me.

iszplcszta.
Tada pa- Esi u

mane! 
nusimini-

sau linksmai

Jai— Mielas Jurgi! Jai tas 
butu teisybe, pavadineziau ta
ve savo saldžiu vyreliu. O da
bar gali man kakta pabueziuo- 
ti, tik no lupas ir pasakysimo 
sau labanaktis.

— Kur ir kada vėl pasima
tysimo? — paklauso Jurgis.

•— Brooklyn Bridge. Atei
siu rytoj vakaro ir kas vaka
ras, tenai' altoidinesiu 'kol man 
neparodysi pinigus.

— () tada busi mano?
•— Su galva ir plaukais, su 

duszia ir 'kimu. Žmogus kuris 
turi pusią milijono doleriu, 
gali -mane visados gauti. Tik
tai labai bijausi kad tu mane 
pamesi.

turi pusią

Kas

— . Turėk gera 
biota, jau netrukus tau 
bes “laimes žvaigžde.“

Abidvi moteriszkcs
Asz ta ve pamesiu, Jot- kyre,

ElZr 
užži-

persis-
atsisveikindamos labai 

ta?! Taip daug tavyje ošiu in- szirdingai o Elzbieta'karsztai
simylejas kad pasirengęs pa
pildai didžiausia piktadarybe 
del tavęs.

— Jai jau taip, gerai. Tik 
nesiduok perkalbėti savo se
nei. Ji manos neapkenezia, ta- 
tai pradės apkalbėti, keikti if 
nužrurdti. Atmink, Jurgi, kad 
mes t ilk sau vieniems priguli
me.

Herridta užtikrino kaslink sa* 
vo dėkingumo už suteikiama 
tame nelaimingame padėjimo 
pagelba. Norėjo net rankas 
iszbucziuot i detekty v ui—mer- 

i. . ■ : i
Elzbietai iszojus, ponia 

Smith IHerrietai atncszc |ryt*

pagelba. Norėjo net

iszojus,

riamę is^mOĮiijti 
mislini ?

Mano nuotuonę tas yra visai 
nereikalingas daiktas, norints 
ponia Stuart už kasžin kokius • • 4 • ■ . ■ f i * * • •
i ,ti a
atgaut i t uos jjalaikus. 

atgauti (asai ’javbnas.
— Taigi a-pgarsinimas tuo

Kaip p,opia
Bell Telefonas 872

n c r e i k a 1 i n g a s < 1 a i g t a s
• L 1 a i V V <

pinigus geistu kogreieziausin 
atgauti tuos palaikus. Man ro
dos 'kad nereiks jokiu kasztu

tarpu palikti be atsakymo?

Laibzkas

tarpu palikti pu atsakymo?
— Nemislijū ponas Hiltpu. 

Laibzkas greiiai reikia isz- 
siunsti in sali imu bot nereikia 
paskirti iszpiikimo prekes.

Prieszirigaį, (tegul ponia 
Stuart pirmiausia pareikalau
ja palaiką sųg^žinimo, o isz- 
piridina tegul atidirba pagal 
budo ir kelio, 
klausymas bu^ atlikta.

— Taigi .nori ponia tuo 
lai saiku pa’kviesti 
tiosog in slastus?

- Jai mums pasise'ks ves
tųsi taikymus su piktada

riais per kolos dienas, padėkin) 
sau penkes dienas, atgausime

grejtai reikia isz

ja palaikų sug^žinimo

kokiais tasai

piktadarius

t i

• • 4i!!' H 1 1

palaikus be iszlaidu o ir pa
ežius įpi'ktadarius turėsimo po 
laktu.

— Ponia ta visa reikalu apt 
kalbi labai smagiai ir iszmin- 
1 ingai. • •

— Darau taip, kaip man 
liepia mano persitikrinimai, 

to skyriaus reikalai tai 
' ' lt

O dabar poniii’ užduo-

Juk 
mano užsiėmimai

io’:

•1 I*metinius diėnraszczius. Ju ne*- siu viena klaiisyma. Atgarsi- 
1.F 41 I I 11/1 f 111»n /ln m r/l II l»nt I fll VI w 2 .irt'L - . « «d1» ’ 4 4 XT z\

turiu 
ponios, bet 

ėmimo paslaptys 
niekas -niekam 
Praszau, 
krepszir su 
kuriuos imu 
kie‘k
priruoszk man prostitutes 'kos
tiumą, td pati ka vakar turė
jau. Tolinus bus.

vi
ii žsi- 

apie kurias 
nepasakoja, 

parengk iman maža
keliones daigtais 
kelionėn, taipgi 

noik skalbinių. Apart to

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS UETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

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

J

ADGYTU.

Ponas Pantaplus sėdi ir skai
to laikraszti:

— Mano Dieve, tos dvi mer
gaites Radica ir Doodica, sn- 
augia in krūva likos atpjautos 
o po operacijai viena isz juju 
numirė.

Gilei užsimislino ir vela kal
ba in save:

— Ba! kad mane teip ats
kirtu nog mano prisiegos tai 
asz adgytau ir butą u linksmas.

- . ____ - ■ -   ■ ~ --"Į11 ■" 1

K. Rėklaitis
Lietuviukas Graborius

Laidoja numirėlius pa- 
į gal naujausia mada ir 

mokslo. Turiu pagelbi- 
ninko moterems. Priei
namos prekes.

516 W. Sprace Str 
MAHANOY CITY, PA. • 

306 Market Street,
} TAMAQUA,

>1,000 TIK UŽ 60 CENTU.

PA.

I
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k v t i ?
— Tau pasirodė kad su ma- 

• nim galėsi taip lengvai apsiei
ti. Ot paprastai kaip su myli
ma kuriai po viskam duoda
ma su keliu per nugara. Bet 
apsirikai. Norėjau su jumis ei-i 
ti ant’farmos o tuo kart viskas 
butu gerai. Dabar-gi kada pa
žinau tavo sene visai nenoriu 
taip padaryti.

— Turi tiesa, bus daug ge
riau mudviem jai busime kur 

: toliau nuo tos senos bestijos.
Ndw York© "nusamdysiu kam
barį ir tuo kart abudu gyven
sime. ‘ •

Tat matysimu tik atei-’

— Nesirūpink apie tai. So- i 
nei mUkesiu uždaryti Iburna, 
jai ims tavo 'koneveikti. O da
bar labana'kti, saldi mano szir- 
dele. Atmink, ryt va'karo!..,

Piktadaris Herrieta apsika
bino ir pabueziavo jai galva. 
Pagalinus ji isz jo ranku pa
sprūdo o lafba jos esybe prai, 
nyko miglose 'kurios buvo ap
klojusios visa till ta.

• VI.
Apsilankymas.

Krida Herrieta po nakeziai 
iszbudo, saule buvo jau gana 
au knatai 
apsirengti 'kad tuo tarpu po-| "

skaitė bet pradėjo žiūrėti apr 
garsinimus.

Ūmai susilaiko ilgiau prię

'ritmas\ apsireišz'kc jy!k 4 ‘ New 
Yo bk He raid ’ ’' I no piicži u lai-

d, apsirpišz'ko jp!k w w < A A f s ' X i

|<u, kada Millęiades Doberton 
šėdi kalėjimo.* Ar-gi tai

Del Galvos Skausmo ir
- \ Nuralgijos,- imkite
Quick Relief Tablets

Preke 25c Baksukas
Pel Rumatizmo ir Skausmą 

Peczuose, imkite
Co-Sal Capsules
Preke 60c Baksukas

♦ '■

'*■ it

Litschs’ Drug Store

V

APTIEKOJE PAS

> I

po lova.
Ilgai tylėjau ir nieko

----  - l II 1

, , . . uokalbęjau,
Ant galo kantrybes-ijetekau, 

Ir apie viskti iszplepejau.
„£ „ k * I |h v,

ir kaip tik suspėjo

I

vieno apgarsiniipo dienrasziyy

apgarsinimfts i sad rokuota ant ma davė pagarsinti ir kad jis

ne
New York Hėrald.” Tėsnl aiszku kad ne jis‘ta apgarsini- J,

matomos vietos idttrit kiekvie-
......................  ‘ ; i.;

atsiliepe Her^
— * I

nas tuojau* galėtu pateminti
— Aha! — j 

jau išžlėrida isz savo 
; — Ir pradėjo puse

Vieta —; 
pasislėpimo, 
balsiai skaityti:

“PuikiW grabas, paskirtas 
del milijonieriaus, gali būti 
pavestas tam, ’kas rūpinsis jo
. • < » * • <* • l» ik

balsiai skaityti:

14 E. CENTRE ST.

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

s kalnas. Taigi, jaigu jautiesi asas ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žollu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekanesiu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skapdejimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosl lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žollu, kurios jums sugražins

imtu kokiu nors nesmagumu, tai

III
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. ANT PARDAVIMO.
..

■ llotelis ir farma. Namas tu
ri 16 ruimu. Maudynė, vanduo 
ir visokios vigados stuboj.

MAHAKOY CITY, PA:

A. RAMANAUSKAS
LIETŲVISZKAS GRABORIUS

28 Frack St., Frackville, Pay
Bell Telefonas 172

; . .......... A
MILL & PATTERSON STS

ST. CLAIR, PA.
Bell Telefonas 1430-R

__  i i - . _ Al

dabar nekaltai turi kentėti to
ki nužeminimą? ;

— Ir kdki Ipdnln paskutini 
inuošžimri riori ‘ iszt ra ūkti isz 
tbs aplinkybes?

— Kad Milcia^os Dober- 
tbn nekaltas, apie kli jau asz 
žinojau seniau ir Rail jis priva
lo būti trio jaus isz (kalėjimo 
iszleistas. ■ : 1:

Budžiu Hilton patrauko po

lius lirik MilcindosO Do-

•»
t

sveikata, panaikins minėtas ligas.
Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 

skausmus, užima ausyse, nuomari, 
ss ir dies liga, tai atsiunsk 85o._ o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas”. Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu^ 
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia smogui ramu
ma. Atsiusk 10c, o gausi musu žolių 
ir knygų kataloge. Reikalingi mulu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se..; t. M. ŽDKAITI^ 
25 Gillet Street, Spencerport, N. Y.

Karma turi 45 akioriu, daug 
vaisingu medžiu, visos dirba
mos maszinos, arkliai, karves, 
visztos ir antys. Priežastis par- 
daviipft ynTkad iyrhi mirus

kite<A>t adreso:
apdilti. Kreip- 

Anna Konsavage

suriju ipap j 
kfteout adi

“■ , 1 Jlj i ’ I

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visoRiii kapiniu. Rągrabus paruo-

v (t.f.
po Marie 
Brooklyn

likimu. Atsiszau’kit
Stuart saliyne,
Bridge.0

’Patrike kaip su kulka

saliune
ožiais. / i

ą>ia nuo pąpni8Z<Bziąuqiu iki prakil
niausiu. riarsamdo automobilius dol 
imihhmmhįii 
kitiems pasivažinėjimams.
laidotuvių, vesollu, krikszty ^Jg į ir

b. u M a XMMiijavufct, 
Locust Valley,
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ŽINIOS VIETINES

Džiu'lajus.
— Šziadion pripuola Atsi

lankymas Szv. P. Marijos.
— Ketverge 4-ta Džiula- 

jaus, diena Neprigulmystes 
Suv. Valstijų, kada tai Ameri- 
kas iszsimusze isz po jungo 
Anglijos.

— Girdėt kad Readingo ge
ležinkelis inves elektrikines 
lokomotivas tarp Port Clinton 
net in Williamsporta per Ma- 
hanoju. Bus tai daug pigesnis 
būdas ne kaip garines lokomo- 
tivos.

— Pas Mikola Kcrsoviczius 
26 E. South uly., lankėsi per 
dvi sanvaites juju sunns Mi
kolas, kuris turi užsiėmimą 
Bellefonte Staje kalėjime. Ana 
diena sugryžo prie savo užsi
ėmimo po geram pasilsiu! pas 
tėvelius.

— Lehigh Coal & Naviga
tion kompanije uždare vela 
tris kasyklas: Raihn, kurioje 

a m »dirba 750 darbininku; Lans
ford km* dirba 650 aplinkinėje 
Tamakves ir Cranberry ka
syklas prie Hazletono kur dir
bo 700 kurios bus taisomos bet 
kada pradės dirbti tai nežine.

— Petras Bataszaitis, 627 
W. Maple irt y., 
daugiau oro in 
prie Ecks garadžiaus, staigai 
gumas truko sužeisdamas Ba- 
taazaicziui veidą ir koja. Tuo- 
jaus likos nuvežtas in Locust 
Mountain ligonbuti ant gydy
mo.

pri leisdamas 
gumini rata

— Nežinomas automobilis
tas uŽmnsze Williama Ackey, 
75 motu vaczmona prie Maha
noy kasyklų. Jojo pati ir duk
tė važiuodama namo isz Hazle- 
tono sustojo pažiūrėti kas at
sitiko nes daug žmonių buvo 
sustoja ant kelio o kaida pama
te kad tai josios vyras, varg- 
sze net apalpo.

— Graborius p. Vincas 
Traskauckas geidžia pranesz- 
ti visiems buk einanti paskalai 
po mieSta kad jisai mano apsi
gyventi po apsipaeziavimui 
Shenadoryje yra melagingi ir 
neteisingi nes czionais gimė ir 
mano tarnauti savo tautie- 
cziams lyg smert. Jokiems pas
kaloms netikėkite. (2t.

po

p-

savo

SHENANDOAH, PA.
— Lenkiszka bažnvezia Szv. 

Kazimiero, bus isz naujo pasz- 
ventyta po pertaisimiu ir isz- 
maiiavojimui diena 4 Julajaus. 
Pertaisymas bažnyczios kasz- 
tavo $25,000.

Boston, Mass. — Pereita nc- 
deldieni prigėrė J. Kavaliaus
kas, gerai žinomas South Bos
tone Lietuvis. Jisai nuvažiavo 
Nedėliojo praleisti A. Abrai- 
czio kempėj Rentone (ar ne 
iWrentham? — Red.) ir tena: 
ežere prigėrė. Jis gyveno Dor- 
chestery, kur paliko žmona ir 
vaikus naszlaicziais.

Ware, Mass. — Ant 
Supkos formos,

Petro 
Supkos farmos, netoli Ware, 
pereita savaite nusiszovc jau
na jo žmona Marijona.
buvo vede vos du menesiu at
gal. Moteris paėmė szruotini 
szautuva ir pridėjus sau prie 
galvos paleido szuvi, kuris nu- 
neszc jai visai virszgalvi. Nusi
žudymo priežastis nežinoma.

Jiedu

del tani

Worcester, Mass. — Mime 
vietos Lietuviui, geram tėvy
nainiui, kun. Czaplikui, vysku
pas, žinomas, Airis, pradėjo 
Lietuvius kunigus perkeldinet 
isz vienos vietos in kita. Na, ka 
jo rankose ir parapijos turtas. 

'■ Szios Lietuviu parapijos klebo
nas kun. Jakaitis “
tikru priožaseziu“ isz klebona
vimo iszeina. Czia atkelia isz 
'Athol, Mass. kun. A. Petraiti. 
O Jakaitis skiriamas jam pa
dėjėju..*

Isa Westfield, Mass. kun. 
Vasya atkeliamas in kun. Czap- 
liko vieta, a Jakaiczio buv. pa
rapijos antrasis kunigas. pas
kiriamas klebonu in Athol,tiriamas klebonu in Athol

.J

Mass. Worcesterio kum Vemb
re paskiriamas Westfield, 
Mass, klebonu. Dai’ numatoma 
visa eile ir kitu perkeitiniu, ku
rie invyksia Liepos 7 d., — V.

Worcester, Mass. — Kazys 
Jaruszeviczius, 40 m., amžiaus, 
gyvenos 161 Madison St., jo na
muos balkone rastas miros nuo 
szirdios ligos. Ji rado Jonas ir 
Albertas Anksztucziai gyvena 
55 Lafayette St. Kūnas nuga
bentas in miesto ligonine ir at
rasta, kad degtine buvo mir
ties priežastimi. Sakoma, jis 
Lietuvoje turi žmona.

— Negailestingoji 
pakirto ir isz musu tarpo iszro- 
vo inžymu Lietuvi veikėja, ge
ra tautieti, 31 metu amžiaus, 
Antana Gotauta. Mirė miesto 
ligoninėj. Sirgo tik 3 dienas. 
Buvo nevedės.

Lietuvoje paliko motina. Se
serį Uliona Szlapieno ir teta 
Ucieno paliko \V. Lynn, Mass.

Antanas buvo S.L.A. 75 kuo
pos narys, Lietuviu ukesiu pa- 
szalpinio klubo narys ir užra- 
szu sekretorius, taip pat ir 
szeimininkas. Buvo ir Ameri- 
koniszkos dr-jos Fraternal Or
der of Eagles narys.

paskiriamas

mirtis

— v;
Chicago. — Pas neturtinga 

laikrodžiu ir muzikaliu daiktu 
taisytoja Mike Lesinawech, 630 
W. 47th St., automobiliu (atva
žiavo trys vyrukai, kurie pri
grūmojo sumuszimu ir dagi 
parstūmė ji ir jo paliegusiu 
žmona, atome isz Lesinavl- 
cziaus armonika-konstantinka 
ir pabėgo.

Viena puoliką p. Lesinavi- 
czius pažino. Jis esąs Lietuvis. 
Nuskriaustasis ketina ji aresz- 
tuoti.

A’alanda priesz tai toje pa- 
czioje apielinkeje, būtent prie 
47 gt., arti Halsted St., liko ke
liu plesziku apiplesztas teat
ras.  — N.

McKeensburg, Pa. — Nedė
liojo lankėsi pas Juozus Mara- 
zus, progresiviszkus farmerius, 
F. W. Boczkauskai ir Jurgiai 
Kriauczunai isz Mahanov Ci
ty. Pas p. Marazus nesenei ap
sigyveno uoszvis 
Enikis,
Penu, Pa.
p. Enikas yra

pirmutiniu 
skaitydamas savo 
laikraszti per 41 metus. Ponas
M aražas nesenei sugryžo 
Locust Mountain 
kur turėjo pasekminga opera- 
cije.

p. Antanas 
kuris kitados gyveno 

Reike primyt, kad 
<<»> vienas

isz
Saules 

skaitytoju, 
numylėta •r

iss 
ligonbutos
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PAVEIKSLAS NUSIUNSTAS IN
I — ■■■      » R——II ■       

LONDONĄ ISZ AMERIKO PER RADIO 1

Ana diena isz San Francisco in Londoną iikos nusiunstas szis nepaprastas paveikslas 
■per radio, tolumo 6,000 myliu. Isz kaireses stovi Henry Didot, Francnziszkas konsulis San 
Franciske su aktorka Bobc Dani(Jls, o isz deszines Henry Bancroft, Angli’szkas ikonsulis su 
aktorka Betty Compson.

isz deszines Henry Bancroft, Ang'li’szkas ikonsulis
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ISZ LIETUVOS DAUGIAU APIE BAISIUS 
INVYKIUS ROKISZ-

I

Paskutines Žinutes
ji Youngstown, Ohio. — Di

delis pasažierinis bosas kuria
me važiavo 27 pasažieriai ap
siverto aid kelio Pittsburgh— 
Detroit; 22 pasažieriai likos 
sužeisti, isz tu septyni pavo
jingai.

II Chicago. — Vagys insi- 
gavo in Szv. Tamosziaus kata- 
likiszka bažnyczia pasiimdami 
geležine kasa ant t roko. Kada 
jaja sudaužė rado tiktai 3 do
lerius — darbas neužsimokejo.

pa saži erini

4 Reading 
. lines >

k

$4.oo 
1N 

NEW YORK A
NEDELIOJ 7 LIEPOS

Dubeltavas 
Tikietas

Specialia Treinae Subatoa Naktį

ias 
Shamokin 
M t. Carmel 
Ashland 
Girardville , 
Shenandoah 
Mahanoy City 
Tamaqua .

Ryte 
12:01 
12:10 
12:47 
12:55 
12:85 
1:16 
1:45

• ••••• • • • • •
I ••••••••••••

• •••••••••••••e
• •••••••••••e

I ••••••••••••
• •••••••••

• ••••••••••••
New Yorke pribus Liberty St. 6:85 
New York pribus W. 28rd St. 7:40 

GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo W. 28rd St 6:47 vakare, nuo 
Liberty St 7:00 vakare Standard 
Time.

•Ji

Ant Re&dingo Geležinkelio

TRAUKINIS SUVAŽINĖJO 
ŽMOGŲ LIETUVOJE

Rokiszkis. Gegužes 26 d., 
naktinis keleivinis traukinis, 
ties paezia stotimi, pusiau per
plovė seneli Turkevicziu. Spė
liojimu yra invairiu. Senelis 
sirgęs nuomaro liga. Del ligos 
gal ir i avy k o nelaime.

GAISRAS UPYNOJ.
Isz Gegužes 21 in 22 Taura

gės apskrities Upynos mieste
ly kilo didelis gaisras. Sudege 
4 gyvenamieji ir 
nieji namai, 
rasztine. 
riama.
neapskaieziuoti.
IR LIETUVOJE MOTERYS 

ZYLIOJA
Paliepis, Panedelio v. Gegu

žes 20 d., moteris AL, pa vogusi 
savo vyro pinigus, norėjo sn 
slaptu savo mylimu latviu pa
bėgti, bet nabagėliai Rokiszkio 
stotyje buvo sulaikyti ir nuga
benti szaltojon atauszti.
PRIGĖRĖ 11 JAUNU VYRU; 
LIKO SKURDE NELAI

MINGOS SZEIMYNOS.
Klaipeda. — Apie 

šia Palangos pakrantėj nelai
me papildomai sužinota, kad 
žvejai buvo iszeje jūron isz tri
jų vietų, būtent, isz Palangos, 
Szventosios ir Karlininku prie
plauka. Isz viso buvo iszplau- 
ke apie 20 valcziu. Dauguma 
ju buvo burines ir tik keturios 
turėjo motorus. Beveik visu 11 
paskendusiu žveju lavonai jai: 
bangu iszmesti in krantą. Visi 
jie, iszskyrus viena, kuris turė
jo 50 metu, buvo dar jauni vy
rai nuo 28 — 35 metu amžiaus, 
vede ir turėjo szeimynas. Ne
laimingu auku lavonai visi pa
mėlynavo, sutino ir marguoja 
žaizdomis. Likusiu szeimynu 
padėtis be galo varginga. To
kios dideles neto įmes musu pa
krantėj jau senai nebuvo.

Gegužes 26 d 
traukinis

ki negy vėlin
tam skaieziuj ir 

Gaisro' priežastis f i- 
Nuostoliai tikslini dar

KENUOSE.
Alseta, Karasztai,. Panom, v. 

Jau buvau žinia pasi untes 
< < y > > 
kitus invvkius. Kai Kiela isz- 
žude savo du vaiku, tai jis nuė
jo in gala lauko ir peiliu per- 
veres sau szirdi, virto in grio
vį. Rastas tik už poros dienu 
negyvas. Palaidotas Rokiszkio 
pakaruokliu kapinėse. Jis bu
vo labai tikintis ir labai mvle- 
jo savo vaikus, todėl ir nužu
dė, kad su jais sykiu butu dan
guje. Nusižudo del szeimyni- 
niu kivireziu. Žmona jo neap
kęsdavo del jo skupumo ir del 
negyvėmimo. Yra žinių, kad ji 
turėjusi ir mylima.

Dideslos T. Kriukelis, kuris 
nužudė savo tęva, jau prie kal-

buvau žinia
apie Kielos saužudyste ir

SZALNOS RODO.BLOGUS 
METUS.

Kaunas. — Viliampolej, Vi
durinėj gat. 15 nr. rastas pasi
koręs daržininkas Finszteinas. 
Jis szeimet paėmė banke pini
gu ir
viltis buvo derliuje.

apsėjo daržus.

seklu

gujo. szeimvni- •r

tęs prisipažino. Žmogžudyste
Jtikėjosipapildęs, tikėjosi iszsisukti 

bet jis dabar Įiraszosi paliuo- 
siuoti: “Ponai, paleiski! mane 
nes mano dar avižos nepabaig
tos sėti.“
SZTAI KUR D0LARIA1 

DINGDAVO LIETUVOJE!
Deltuva. Vietos žmones daž

nai nusiskųsdavo 'kad ne t va r-.

* jK

VARLE KELEIVE
PASAKAITE

galo. Jį kratėsi tokiu budu isz- 
tisa diena. Neszanczios antis 
persimainydavo,

iszt iku-

DVI MERGINOS NUSIŽUDĖ
Rokiszkis. — Gegužes 11 d., 

pasimirė Z. Aleksoj u te, kuri 
nuodijosi actu, ir panele Juo
dyte, kuri persiszove sau kru
tinę.

PAMESTINUKE.
Birželio 3 diena 21 vai. prie 

Valstybines vaiku ligonines 
buvo rastas moteriszkos lyties 
kūdikis, apie tris savaites am- 
žiuus. Prie pamestinukes pri
dėtas laiszkelis, tokio turinio: 
“Kur norite dėkit, szia mer
gaite? Auginau kieį: galėjau. 
Sziandic suvalgiau paskutini 
duonos kąsni, isz kambario va
roma. Turiu kūdiki pavesti 
Dievo valiai. Paežiui kitos isz- 
eities norą, 
Mergaite vadinasi — Birute 
Vaiczekauskaite. “

kai in Nemuną.

Pamostinu- 
Lopazelio** 

, prieglaudom Motinu ieszkoma.
X i /

to patalpinta

Visa jo 
Bet po 

paskutiniu szalcziu ryta rado 
nuszalusius paselins, labai su
sijaudino ir inbeges iii 
sandeli pasikorė.
NEMALONUS GYVENIMAS.

Deltuva. Geg. m., 25 d., szlo 
miestelio pirklys Gūžys norė
jo nusinuoduti actu. Jis nuėjo 
in l’kmerges m., nusipirko ne
gesti no acto ir iszgere nuosza-

Gyveno pasaulyje varle. Sė
dėjo ji baloje, gaude uodus ii 
museles; pavasaryje garsiai 
kvarke kartu su savo draugė
mis. Ir visa amžių ji butu lai
mingai pragyvenusi žinoma jos 
nepnarytu jės gandras. Bet at
sitiko szia ka’rp:

Viena karta ji sėdėjo ant 
szakutes iszkiszusi įsz vande
nio galvute ir gėrėjosi sziltu 
lietuczin. “ Vai koks sziandle

lioje vietoje. Buvo greit poli- Šražus ll,regn“s oru“! — maste
rijos surastas ir suteikta grei
toji gydytojo pagelba, 
kiau nugabentas in apskr 
gonine. Savaite pasirgęs —pa
sikankinęs mirė. Savižudybes 
priežastis —dideles skolos.

SUDEGE GRUDŽIU 
MIESTAS.

G rudžiai. — Birželio mene
sio nakti isz 11 in 12 d., G ruz

gą i s ra s.

o pas
li•I

džiuose kilo didelis 
Sudege 26 trobesiai.

Žagarės gatvėj liko tik vie
nas namas, sziaurinej turgaus 

koje gauna isz Amerikos Ipisz- pusėj liko tik Treczioko aptie-
kus, ypacz su dolariais. Inta- 
rimas krito vietos paszt., ag., 
vedėjo padėjėjui J. Tama- 
szauskiii. Vėliau pasirodė, kac 
intarimas buvo teisingas.

Viena motore gavo perplesz- 
ta laiszka, kuriame raszoma, 
kad su sziuo laiszku siuntė do
lerius. Ji tuojau atbėgo pas 
vietos policija ir pranesze. Pas
kiau jis buvo sekamas. Gegu
žes 18 d., tapo sugautas 
kontroliuojant“ 
laiszkus. Tuojau tapo aresztuo- 
tas ir nugabentas in Ukmergės 
kalėjimą.

J. Tamaszauskas agent, pa
dėjėju buvo tik pusantro men. 
Jis ir ankseziau pasirodydavo 
žmonoms, prie ko jis buvo lin
kės, bet dėlto in darba priėmė; 
bet dabar nežinia 'kaip 'bus. 
Eina tardymas.

J.

“be- 
registruotus

ka klebonija ir bažnyczia, — 
sziap visa sudegei krautuves, 
inmones, instaigos, keletas ūki
ninku su visa manta: sudegė ju 
karves ir visa kita.

Isz Sziauliu miesto buvo te
vyko gaisrininkai, bet rado jau 
visa sudegus.

Nuostoliai siekio 300,000 li
tu.

Gaisras kilo isz negyvenamo 
namo. Priežastis dar neiszaisz- 
kinta.

SUDE
Slidžia: — Sarmutinkis, vai

ke! Tokis jaunas ir jau stoji 
priesz sudžia už vagima par- 
szo. Ne turės džiaugsmo tavo 
te velei.

Vaikinas: — Oi turėjo dideli 
džiaugsmu, kaip parnesziau 
parszįuka namon!

■

l

S

B

Sudže Stephens laiko sudn e r op lane 7,000 pėdu augsz-
AUGSZOZIAUSES SUDAŠ LAIKOMAS EROPLANE.

ii

<•>

si i g

ozio lėkdamas in San Pranciška. Sudas atsibuvo kas 'klszasi

• • JI. — Koksai tai linksmumas 
gyventi pasaulyje!’ ’

Lietutis lynojo per jos gry
na kakleli: laszai tekėjo jai po 
pilveliu ir uz ’kojelių ir taip bu
vo linksma, malonu, kad ji vos 
nesukvarke, bet, atsiminė, kad 
tai buvo jau ruduo ir kad rude
nyje varles nekvarke — tam 
yra pavasaris.

Viena karta plonas, 
plautis-, pertraukiantis garsas 
girdėjosi ore. Yra tokia aneziu 
veisle; kuomet jos skrenda tai 
ju sparnai, perskirdami oru, 
taip szvilpia, 
Tokiu tai aneziu pulkas atskri
do ir nusileido in ta bala kur 
buvo minėtoji varle.

Varle tuojau pasislėpė. Bot 
indomu jai buvo pažiūrėti at
skridusiu aneziu, todėl neisz- 
kente ir iszkiszo isz vandens 
galvele. Varle ilga lartanržiure-

szvil-

tarsi dainuoja.

jo iii antis, o antis jos negrebe, 
nes varle buvo labai didelį, ku
rios negalima butu praryti.

— Ponios antis! — pasidrą
sino pagalios pratarti varle, — 
girdėjau,, kad jus skrendate 
pietuosna. Sakykite, kas tai 
yra tie pietai f i

— Gerai pietų krasztė! — 
tarė antis. — Dabar ten szilta! 
Ten yra begales dideliu sziltu 
balu! Kokiu ten vabalėliu!

— Paimkite ir mane su sa
vimi! — praszesi varle.jL

— Tai man nuostabu! — 
suriko viena antis. — Kaip mes 
tave paimsime? tu neturi spar
nu.

t

Asz
i;

kaipsumaniau, 
skristi su jumis! — bare ji: — 
tegu.dvi isz jusu paiims in sa
vo snapus vytele, o asz užsika- 
bisiu už jos per viduri. Jus 
skrisite, o asz važiuosiu.

Vežti varle tris tukstdhczius 
verstu nekoks gerumas, bet ne
paprasta varle taip antis nu* 
tobino, kad jos sutiko ja neszti. 
Nutarė persimainyti kiekvie
nas dvi valandi ir varle su sa
vim neszti. Sutarta — padaly
ta. Iszkilo varle augsztyn.

— Protinga galva rnifau 
varles — tarė neszanczios an
tis.

Vario vos susiturėjo nepate
ko jus, bet atsiminė, kad iszsi- 
žiojus ji nukris nuo baisios

r

*

, vikriai su- 
cziupdamos vytele: tai buvo la
imi baisu, nekarta varle vos ne
nukrito isz baimes. Vakare vi
sas aneziu pulkas nusileido in 
kokia tai bala, bet vos pradė
jo brekszti vėl nuskrido toliau. 

Skrendant apaezioje matytt 
buvo nuvalyti laukai, pageltu
si Įniszkai ir kaimai su pilnais 
kluonais javu; ir ežia girdėjo
si žmonių sznekesys ir spragilu 

w a" a agarsas. Žmones žiurėjo in an
eziu pulką ir, pamate neszama 
varle, rode rankomis. Varlei 
labai buvo smagu ir garbinga.

— Ar negalima skristi ar- 
cziau žemes? — paprasze var
le, norėdama, kad ja aiszkiau 
ir geriau kas matytu.

Gerosios antis nusileido že
miau.

— Žiūrėkite, žiūrėkite! — 
szaukc vieno kaimo \*aikai, — 
antis varle nesza. ' .

Vis tai varle girdėjo ir jos 
szirdis szokinejo.

Ar žino jie, kad tai asz su- 
“ — galvo

*

4 C

maniau, o ne antis! 
• • • 
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Žiūrėkite, veizėkite! — 
roke trecziam kaime. — Kokie 
stebuklai! ir kas tai sugalvojo 
tokia gudrybe?

Czia varle neiszturejo ir, už- 
mirszusi vi šoki atsarguma su
riko, kaip tiktai galėjo: — 
Tai asz! tai asz!

Ir su tuo riksmu ji nukrito, 
iszkelusi kojutes in virszu ant 
žemes. Antis garsiai suriko, 
viena isz ju da norejo.sucziup- 
ti nabage keleive bėgyje, bet
nenutiko. Varle, kratydamasi 
visomjs keturiomis, smarkiai 
krito žemen, bet jos laime kad 
ne krito ant kietumos o teksz- 
telejo in purvina tvenkinį.

Ji greitai iszszoko isz van
dens ir tuojau vėl suriko kaip 
tiktai galėjo:

— Tai asz tai asz suma-
niau!

Bet aplinkui jos nieko nebu
vo. įszsigande nelaukiamo 
teksztelejimo vietines varles, 
pasislėpė in vandeni. Kuomet 
jos pradėjo pasirodyti isz van
dens tai su nuostaba žiurėjo in 
nauja sesute.

Ir ji papasakojo joms ste
buklinga istorija apie tai, kaip a • * a • * -

Įszsigande

ji maste visa gyvenimą, ir pa
galios, iszrado liauja nepapras-
tą būda keliauti antimis, kaip 
pas ja buvo savosios antis, ku
rios nesziojo ja kur ji tik riore- 
jo, kaip ji buvo puikiame pietų
kraszte, kur taip gerai, kur to
sios puikios balos ir taip daug 
uodu ir iimaifiu kitu vabalėliu.

*— Asz atvažiavau pas jus 
pasižiūrėti kaip jus gyvenate, 
tarė ji. — Asz iszbusiu ligi pa
vasario pas jus, pakol nesu- 
gryž mano antis kurias asz at-
leidžiau. Bet antis niekuomet 
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