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ISZ AMERIKOS TIKE™.AS

mažas

VYRA SUDEGINO 21 METU 
MERGINA.

Toulon, 111. 21 metu mergina 
Laura Weaver, gyvendama be 
oficialiniu jungtuvių rysziu su 
du kart senesniu vyru AY. T. 
Kisselman, jam pasigėrus, vy
ra jo paties diržu pakorė, užsi
vilko in automobiliu, iszveže in 
girias ir apipylė nafta, padege 
ir ji lavono sudegino.

Degėsiuos rasta tik
gabel u jo rūbo, kuris ir davės 
tardymui pradžia iszaiszkino 
szia baisia istorija. Prispirta, 
prisipažino kalta ir dabar ka
lėjimo. Ji sakosi visai tai szal- 
tai padariusi. Kilimo, ji yra isz 
garbingos ir turtingos gimines. 
PATI APSKUNDĖ SAVO

VYRA UŽ APGAVYSTA.
DanvMle, Pa. — Vincentas 

Averill likos apskunstas per 
savo paezia už apgavima jo
sios. Motore tvirtina buk Vin
centas norėdamas prisisavint 
josios' narna, .prikalbino kita 
mot erė su kuria nuėjo pas ad
vokatu ir tonais persistatė kai
lio jojo mdtere, pasiraszydama 
nėt dyto. Vincentas pasiskoli
no pinigu isz ha likos, duoda
ma* abliga ant namo *be žinios 
paezios, na ir isz to k do skun- 
<las.

VISZTOS DEDANCZIOS 
AUKSA.

Butte City, Mont. — Farme- 
ris AJyar Lemoyne turėjo no-

JIA ISZGYDE
ISZVANDUO ISZ SZULINIO 

ISZGYDE MIRSZTANCZIA 
MOTERIA NUO VĖŽIO.
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ISZTEKEJO UŽ 16 METU 
VAIKO; DABAR NORI 

PERSISKIRT.
- Mrs. Elz- 

llouser | apskundė savo
’ ! i jai paszel- 

pinigu ant iszsi-

SENIS MYLI LĖKTI 
ANT EROPLANO

■#?' ■

i
*■

3®
<>I' 5

40 METAS

Isz Visu SzaliU miktis-uiliukis
I

OBHMIBIIIiy——
NORĖJO PASISKANDYT1 
DEL MYLIMOS, BET RADO 

SKARBA ANT DUGNO 
UPES.

Milkolas "iiICldersvillo, 'Ky. 
biota J 
v v ra už nedavimu 
pos, 
maitinimo. Houser’iene iszte- 
kejo už Antano praeita meta 
kada tasai vos palbaige 16 me
tu o jiji turejp 36 metus. Moto
re saiko kad Antanas jaja ap
leido ir myli jaunesne motore. 
Sudže pa'liepe Antanukui 'mo
kėti savo bobai po 5 dolerius 
an’t sau vai tos.

Matėt kad Antanukas i
, >. būdamas 

snarg*lium o mdtere taipgi bu
vo beprote kad už tokio iszte- 
kojo.
UŽVYDI MERGINA;

APDEGINO DEVYNIS.
Detroit, Midi. — Deszimts 

darbininku likos bjauriai ap
deginti per Miss Anna Walton 
kuri geide iszdegint akis savo 
mvdemui Pranui Newell kuris 
badai jaja apleido ir susinesze 
su iki'ta.

Nowell sodo in maža t roką 
su kitais darbininkais važiuo
ti in darbe. Afergina buvo pa
sislėpus už kitę troko, staigai 
iszszo'ko isz savo kavones ir 
meto sbon!ka karboliues ruksz- 
ties ant savo indlimo bet patal
ke ir ant kitu veidu kurie maž- 
daugiau apdege. ‘Mergina pa
bėgo bet likos vėliau suimta.

SUNKUS KRYŽIUS 
NEKURIU VYRU.

Sf. Paul; Mo.^’Jonas'Kstel- 
man užvesdamas skunda ant 
persiskyrimo nuo savo pa
ežius paduoda sekanezes prie
žastis del ko nenori ilginus gy
venti su savo paezia:

Dirbantis prie savo papras
to užsiėmimo, turėjo kas dien 
virt sau, 
valgi; mazgoti 
kairius ant dienos ir iszska'lbti 
drapanas karta ant sanvaites, 
ne tik savo, bet paezios ir 'kū
dikio. Mazgojo langus, apdul
kino rakandus, melždavo kar
ve, darydavo pieną ir kitokius 
naminius darbus kuriuos pri
valo daryti mylima pati. Ne
senai pasako jam kad dirbti 
del jo nemano ilgiau o jaigu ne 
nori klausyti tai gali pasiimti 
visas savo drapanas ir kūdiki 
ir eiti sau po velniu — ka ir 
padaro. įSudže juos [perskyrė 
nes laibai gailėjosi vyruko.

jai ’paszėl-
UŽDARYTAS

KASOJE

PASZOVE MOTINA 6 V At- 
KU, PO TAM PATS SAVE 

NUSIŽUDĖ.
Coatsvillo, Pa.

llugi prilipo prie savo gaspa-
dineles Tekios Panaskes, moti
nos szesziu vaiku, o kada toji 
jam apreiszke: “nelysk prie 

isz pa- 
jaja kelis

‘Mi 
1 
j 
■J

tai yra
I looser ’ie.no a preiszke:

manos szetone”
szove
Motoro likos nuvežta 

ligonini t e kur

< 4 
tasai 
in

KŪDIKIS UŽSIDARĖ GELE
ŽINĖJE KASOJE IR VOS 

NEPRAŽUVO.
York, Pa. — Mrs. Calvin Us- 

wick kuri ne senai buvo po 
operacijų ant vėžio 
ligonbuteje, ketino 
siszkai pasveikt. In kėlės san- 
vaites po operacijai vela pavo
jingai apsirgo o daktarai nu
tarė kad motore'turės vela eiti 
po oporacije. Praeita Subata 
buvo taip s H pna kad szeimynu 
nesitik ėjo kad dagyvens lyg 
rytojaus — buvo jau mirsztan- 
ti.

(ii minos ir 
p risiant inanezios 
lovos ligones, kad sztai ligone 
staiga i atsikėlė 
bedama: “ 
po eiti prie 
įSEsigerti vandens ir su juom 
nustpraust veidą o busiu isz- 
gydin'ta. Turiu eiti.“

Daktarai priverti nėjo ligo
ne idant užsimautu norints 
czeverykus

“Ne 
ka’up stoviu, 
szulinio drauge 
mvna ir daktarais 
dėtimis vandens, 
nusiprausus sugryžo namo isz- 
gydiuta.

. Nedėlios dienu Mrs. 
wick nulipo žemyn in kuknia, 
apsirėdė ir sėdo prie pietų 
drauge su szeimyna. — Dakta
rai sako buk tik per josios drū
ta tikėjimą mdtcre likos isz- 
gdlbeta nuo mirties.
NUŽUDĖ PACZIA, SUŽEI

DĖ SESERĮ IR PATS 
SAVE.

Rillton, Va. — Pirmiausia 
nužudęs savo paezia, 
sužeidęs josios seserį, 
Mozart, maliorius, szove pats 
sau in krutino, mirdamas nuo 
ža i did i o in 
gon bot oje. Priežastis žudins- 
tos buvo susi-barimas su paezia 
kuria nužiurinejo buk susine- 
sze su bosu 'kasyklų, kuriose 
Mozart dirbo o josios sesuo už
stojo už jaja nes prie to pri
kalbino.

Kada vaikai 
sugryžo isz mokslaines, paga
mino jiems'pietus, kalbėdamas 
buk motina serga, o 'tuom kar
tu gu'lejo kambaryje negyva ir 
vela juos iszsiunte in mokslai- 
ne. Savo szvogerka sužeidė po 
piet kada atėjo atlankyti sese
rį.
ISZSIGYDE SU PAGELBA 

MALDOS.
Conndllsvi'l’le, Ohio. — Kapi

tonas T. A. Dorran, 72 metu, 
supanalyžavotas nuo daugelio 
metu (be valdžios) altgavo sa
vo pajiegas rankose ir kojose 
ir pradėjo vaikszczioti. Tsz 
pradžių pajuto navatna drebu-

at saiko :

N

no L>

Read ingo 
dabar vi.

daktarai laike
mirties prie

isz lovos kal- 
Kridtus man palie- 

artymo szulinio,

užsimautu
ant kojų bet toji 

asz turiu 
Ir ;

su

Vl'J
> y

eiti 
nuėjus prie 

visa szei- 
pasieme su 
atsigėrė ir

papra^a gfliuki. Papjovęs ko
los visztas ir kada pradėjo jai- 
ses czysty*t, rado viduriuose 
auksiniu piešk u. Paregejas tai, 
papjovė savo 26 visztas kurio
se rado tuju auksiniu piesku 
už 432 dolerius. Auksą parda
vė valdiszkam bankui, tuojaus 
pirko da 50 visit u ir leido ant 
lauko. Po sanvaPtei papjovė 
viena viszta kurioje rado auk
so už tris dolerius, 

nepaliauna 
visztas nes mesute suvalgo o 
miksa sužėrė in maisza. Mano 
jesBkati |>lits kur tosios visl
ios randa a Uksą.

VYRAS PRISIKĖLĖ ISZ 
NUMIRUSIU.

Jacksonville, Imi. — Upėta
kyje surado koki tai prigėrusi 
žmogų kuriame Mrs. Hanna 
McGee pažino savo dingusi vy
ra. Parengė jam puikes laido
tuves ir nebagdle raudojo 
graudžiai ant lavono savo vy- 
i*o. Bet kaip moterėlė nusiste- 
Imjjo kada paregėjo savo vyra 
iii troezia diena po ‘laidotuvių 
sveika ir drūta. Aiszkino jisai 
Įnik jeszkojo darbo ir ketino 
įiesugryžti pakol nesurastu no- 
rints* kelkio užsiėmimo. Per- 
nakvojas namie, vyras vela 
iszejo ir dingo nežino kur o jo
jo pati nenorėdama vėla koki 
ten valkata palaidoti, prasze 
palicijos idant josios vyra su* 
rastu.

PUIKIAI PASVEIKINO 
SAVO PACZIULE.

Newark, N. J. — Apvaiksz- 
cziodamas savo sidabrines ves
tuves, Augustas dtanezyk, 52 
metu amžiaus, sugryžes isz 
darbo, isz džiaugsmo pagriebė 
savo paežiule in glebi ir su
spaudė isz džiaugsmo ir nepa
liovė pakoU motore nesukliko 
isz skausmo. Palicijaibtas ad- tvaria Arthuro Gridman, neto- 
beges ant riksmo moteres, pa
ti uosavo isz meškines rankos 
kuri ji *liepe aresztavoti. Vė
liaus pasirodo kad 
spausdamas motore sulaužė 
jai keturis šonkaulius. Su-

po tam 
Ritchie

f
v <

■ih.^

Norint s Patrikas Vizzard isz
Clevelando, Ohio turi 104 me
tus, bet mėli lekioti su eropla- 
nu. Senukas tikisi <’tikisi 
lyg 150 metu, 
kada gauna ir ruko daug pa pe
rus u.

dagyvont 
myli iszsigert

— Tomis die

proto nelurojo
1

tada
da

beprote kad už tokio isz,te-

t

Dabar a ūgy t

užsiėmimo.
vyras

vyras

* 
II

ląktuvęn ąpvaiil«ztinejo vynas 
kaUejime o mote re ligonbuteje.

| Al • • I
kalėjimo o mo 
ak . j

yalanda laiko li- 
Priežastis

nes

9, 6 ir 4 metu

Ii visam kune o in ikeles valan
das po tam pasijuto sveikas. 
Savo iszgydyma. priskaito vien 
tik maldai, 'kuria kalbėdavo 
kas dien isz visos szirdies ir 
drūtai tikėjo kad jam Dievas 
sugrąžys kada nors sveikata.
JAU TIK TIEJI TUR0ZIAI 
n EINA ISZ PROTO.
Chicago. — Ana diena lur- 

susirinko in
I 
tingesni žmones

siutimo 
kart us. 
in 
mi rėžia.

Hugi po tam pabėgo bet pa
licije ji apsiaubė o matyda
mas kad isz ju neisztruks, pa
leido kulka sau in galva. llugi 
nesenai llikos paleistas isz ka
lėjimo.

kovoja su

BAISUS SURADIMAS.
Lemont, Miss. — Szeszi kū

dikiai likos 'surasti ant kelio, 
kuriu įkunai buvo baisiai su
bjaurinti kokia tai ruksztimi. 
Rankeles ir kojukes buvo su
kapotos kirviu. Palicije rūpi
nasi visom spėkoms atrasti ne
dorus žadintojus.

NENORĖJO GYDUOLIŲ; 
MIRĖ.

DIDŽIAUSES KEPALAS 
DUONOS ANT SVIETO.

I

Austin, ’Lex
nomis Andrius Htraford, duon
kepis, iszkepe didžiausia kepa
lą duonos ant svieto kuri nu
siuntė ant vaistines parodos in 
Montana. Tasai kepalas svėrė 
146 svarus, lurejo dvi pėdas 
augszczio, Iris pėdas ploczio o 
dvylika pėdu ilgio. Buvo pa
keptas specialiszkai padirb- 
tam pecziuje. Alėto 1925 tasai 
pat du(>nkepia> pakepo" kepalu 
duonos sverenti 125 svarus ku
ri nusiuntė in Saint Lpuis 
an’t parodos, laimėdamas 500 
doleriu dovana.
PEKLA NE TAIP KARSZTA 

IR GALIMA ISZSIGAUT.
Jamestown, Mass. — Vienas 

isz czionaitiniu gyventoju ap- 
laike . ana diena gromata isz 
Peklos (Heli). Raszytojus gro- 
matos kalba buk Pekloje 
karsztis ne yra didėlis kaip ti
kėjosi lenais užtikti o isz jo
sios ne sunku' iszsigau't nes isz 
tonais galima isžkeliaut su pa- 
gellba trūkio.

Prasarga: 
gyventojus ir 

Yra

pat duonkepi

Pekla turi 1,462 
randasi sklypo 

tai mažasNorvegijoj.
miestelis kur tas žmogelis lan
kosi neseno i.
naši Heli.

ISZSIPILDE JOJO
PAGEIDIMAS.

Angliszikai vadi-

New Mai’kėt, N. J. — Vincas 
Lenox, 20 metu amžiaus, nu
bodo gyvenimiias pas tėvus ir 
iszkeliavo in Westus, neduoda
mas apie save jokios žinios iper 
penkiolika mėtų. Tomis dieno
mis sugryžo pa« savo senus tė
vus turtingas ir ketina juosius 
paimti su savim in Iowa. Bū
damas tonais dasidirbo 'tūrio 
ant 150 tukstaneziu doleriu, 
turėdamas didėliu farmu ant 
kurios augina 35,000 aviu ir 
kitokiu gyvuliu ant 800 mar
gu lauko. v
GYVENO 52 METUS

DRAUGE IR MIRĖ 
TA PACZIA DIENA.

— Ross

Ii Elgino, kur turėjo puikius 
pietus arti stoviueziu 50 kar
vių o ant stalo gulėjo gyvas 
versziuka*. Po ;piot svecziai 
pradėjo mėlžt karves isz ko 
turėjo nemažai visi juoku. — 
tylit,,gyvulei su gyvuliais 4^ 
tiko, , 7 .. v j.

Riverton, Mass.
Proctor, 79 metu amžiaus, per
gyveno su savo paezia Helena, 
78 metu, 52 metus. Ana diena 
Ross mirė ant uždegimo įplau- 
cziu, jojo, paltį isz gailoriies, 
kad josios draugas, su ku- 
riuom pergyveno tiek metu, 
taiipgi .mirė isz rupesties ir 
gaiiesties ta paezia diena. 
Abudu likos palaidoti- ta pa
ezia diena, vienam grabe, szalo 
viens kito, • idant ir po smert 
iViejHS 1hm> kit-o ®te butu altskir-

•«

paežiai ir kūdikiui 
toriebkas tris

MAŽIULELIS KŪDIKIS.
Dunham, Tenn, 

garnys paliko 
Starford, viena isz mažiausiu 
kūdikiu ikdkio da žmonos szio- 
je aplinkinėje ne yra mate. 
Mergailte svėrė tik (pusantro 
svaro ir turi vos tryliika codiu 
ilgio. Galvėje naujai užgimu
sios yru didumo gero visztos 
kia uszinio,
ma uždengti su zapal'ka.

Daktarai ’tvirtina kad mer
gaite gyvens nes yra sveika 

visi naujai uižgitaua

— Nesenai 
name Charles

o pirsztclius gali-

kaip ir 
vaikai.
DIRBO MUNSZAINE, NE 

NORĖJO SU JAJA 
PAOZIUOTIS.

— 'RozalijaLa using, Mieli. — 'Rozalija 
Ahema, našlio, apskundė Juo
zą Andruszka už nedalaikyma 
žodžio apsipaeziavimo su jaja. 
Andruszka iszsikalbinejo buk 
in laika dažinojo kad Rože dir
ba munszaine ir pardavinėja.

Sudže 'tiesiog pasako buk 
Andru'sidka butu kvailys jaigu 
su toike motoro paeziuotusi nes 
po tam galėtu papult in beda 
kad jojo pati lauže prohibici- 
jos4iesaa. Andruszka likos pa- 
liupsuotas. . / - i (

i

r

Berwick, Pa. — Būdamas 
sužeistu per pisztaliota laike 
lYzidlajaus, Jonas Laszicki, 11 
motu, mirė nuo užtrucinto 
kraujo. Vaikas nuėjo pas dak
taru kuris jam iparasze receptą 
ir paliepė eiti in ligonbuti ap- 
laikyti gyduolių. Vaikas re
ceptą sudraskė ir ant rytojaus 
mirė. *
DVASIOS NEDUODA PA-> T

SILSI O GYVENTOJAMS.
Torton,1 Pa. Mažam mies- 

teflyje nuo czionais, g 
inpuble in didele'baime per pa
sirodymu

yventojai

> > name“ dvasios
Schmidtu, kuriame nesenei at
sibuvo žūti i nsta kada Schmidt- 
as sukapojo kirviu savo paezia 
ir kūdiki o po tam pats sau 
atome gyvastį per ipasi'korima. 
Naktimis 
pasilsio

u neduodadvasios“
art i mielins gyvento

jams, baido juosius visokiais 
budais per visa nalkti, kad ne- 
kurie buvo priverkti apleisti 
ta ja aplinlkinia 
turėjo parduoti savo namus 
jesžkodami malszesnes vietos.

Bėdinas. — Nepaprastas at
sitikimas pasitaikė tomis die
nomis czionais. Trijų metu 
dukrele tūlo mesi nyko siautė 
kambarije, 
kampe geležinis bankas 
pinigu. Tarnaite gazdino kūdi
ki, kad uždarys ji 
szepa, o kada kūdikis 
ruju insisipraude in 
szepos tarnaite nudavė 
uždarys duris, o cze isz tikro 
durys užsidarė. Tarnaite pra
dėjo szaukti nusiigandui; sze
pa buvo drueziai užrakinta; 
valdininkas kasos, kuris turėjo 
raktus nuo szepos buvo nusi
davęs ant piet in tolima dali 
miesto. Tuojaus paszauke slie- 
soriu isz netolimo fabriko gele
žiniu szepu, bet szepos negalė
jo atidaryti. Kada kūdikis ant 
szauksmo tėvu atsiliepinėjo bet 
po kokiam laikui visai nutilo. 
Turėjo iszgreszti skyles szepo- 
je idant kūdikis neužtroksztn 
ir turėtu kvapo.

Ant galo sugryžo 
kuris buvo nusiustas raktu ir 
szepa atidarė. Kūdikis jau bu
vo be žado, bet per nenuilstan
ti darbu daktaro likos atgai
vintas.
PARDAVINĖJO

POPIEŽIAUS PLAUKUS.
Rymas.—8ziomis dienomis Ii- 

kos įpraszalintas nuo dinsto po
piežiaus skustbarzdis už tai, 
kad po nukirpimui popiežiaus 
plauku, pardavinėjo pelegri- 
mams už nuo penkių lyg 10 
lyrų. Popiežius dagirdias apie 
tokia kupezysta bąbsei užsirūs
tino ir liepe tuojaus skustbarz-

czionais.

kuriame stovėjo 
nuo

in geležine 
isz tik- 
viduri
y kad

siuntinis

o ik ai p kurie 
savo namus,

DREBĖJIMAS ŽEMES 
KALIFORNIJOJ.

Los Angeles, Calif. — Keli 
žmones ir vaikai likos sužeisti 
per smarku d re be j ima žemes 
czionais. Drebėjimai davėsi 
girdėt kelis kartus bet ant gi
liuko namu nolszverte.
JAUNA MOTERISZKE PRI-

Toulon,

SIPAŽINO PASMAUGUS 
IR SUDEGINUS 

VYRA.
III. — Laura Wea

ver, 21 metu amžiaus stambi ir 
stipri moteriszke, szesziu pėdu 
auksztumo ir sverianti 230 
svaru, policijos kvoeziama pri
sipažino, 'kad ji papildžius 
žmogžudybe: pasmaugus Wil- 

Kitselmana, taip jau 
stambu vyra, 52 metu amžiaus, 
su kuriuo ji gyveno kaip pati 
su vyru, insidejus jo kuna in 
automobili,

kad ji

merą

iszsigabenus in 
laukus ir, sulaisezius korosinu, 
uždegus. Ji norėjusi jo atsikra
tyti, nes Kitselmanas jai bal
siai pagrises kaip girtuoklis ir 
isz viso blogas žmogus, o nesu
rasdama kitokio budo atsikra
tyti, ji girta ji pasmaugus.

11 Now Kensington, Pa 
Karoliną Bierkals,

——u

18 metu, 
susilaižino «su savo drauge kad
jiji suvaigis daugiau' ajskrimo
už ja ja. Karolina in laika 1 va
landos ir 40 minu tu suvalgė 
net 100 ajskrimo puodukus.

ir

“dilbio;
ir daug visokiu brangc-

liszki susiduro
sunspa ūdoje Fish-

I
I 
I B

II

di praszalint isz palociaus.
UŽVYDUS VYRAS;—

APGĄVINGA PATI.
Paznanius — Kaimuotis Sta

nislovas Korbusy neturėjo vai-

Mendoza, Argentina. — Joa- 
kimo Perrere, 26 metu jauni
kaitis insimylejo iii jauna so- 
nonita Dil Dulciana Gaviota, 
kuri ji atmete už tai kad buvo 
neturtingu, bet ji vis mylėjo. 
Dulciana davė Joakimui du 
metus laiko, in kuri tai laika 
turėjo susirinkti szidki toki 
turteli, apsipaeziuot ir gyventi 
laimingai. Joakimui nepasise
kė surinkti turto ir nutarė sau 
atimti gyvasti per pasiskandi
ni ma. Priejas prie upes, szoko 
in vandeni, o nuejas ant dugno 
paregėjo kokia tai skrynute ir 
tuojaus vela iszplauke in vir
siu — savžudinsta visai iszga- 
ravo jam isz galvos. Atsisėdės 
ant kraszto, giliai insimislino 
apie skrynute. Pasinėrė vela, 
pagriebė skrynute ir iszplauke 
in virsziu, o kada atplesze ant-> 
voža, neiszpasakytai nusistebė
jo. Skrynutėje buvo Iszpanisr- 
ku pinigu vadinami 
nai“
nvbiu, kuriu verte užnesza ant 
keliolikos tukstaneziu doleriu.

Suradęs toki turtą vietoje 
mirties, nusidavė pas savo my
lima Dulciana, apsakė apie gi
linki ir in kolos sanvaites atsb 
buvo svodba mylinezios pore
les.

ANGLISZKAS SUBMARI- 
NAS NUSKENDO fcU 23 

ŽM0NIMIS.
London, Angliję. — Du Ang- 

submarinai
U tarn ink e 
guarde. Submarinas L-12 tren
kė in submarina H-47 kuris 
tuojaus nuėjo ant dugno su 2^ 

ir nėra vilties įsi
traukimo jojo in virsiu su ne
laimingais.

Tasai nelaimingas .atsitiki
mas primena svietui kad ne
laimes su submarinais buvo• • * labai tankios kaip:

March 24, 1915 Amoriko- 
niszkas submarinas F-4 nu
skendo Honolulujo su 21 žmo- 
niems. Mareli 23,1922 Anglisz- 
kas submarinas nuskendo Gib- 
ra’Hare su 23. Augusto 21, 1923 
Japoiniszkas submarines nu
skendo Kobe, Japonijoj su 80. 
Januariaus 10, 1924 Anglisz- 
kas submarinas L-24 paskan- 
dytas per laiva Portland, Ang
lijoj su 43. March 19, 1924 Ja
poniškas submarinas paban
dytas per laiva Sasebo, Japo
nijoj su 40. Sepftemberio 25^ 
1925, Amerikonisikas subma-v 
rinas S-51 paskandytas per lai. 
va su 33. Decemberio 17, 1927, 
Amerikoniszkas sdbmarinas S- 
4 paskandytas per laiva su 40. 
Augusto 6,1928 Italiszkas sub- 
marinas F-14 pabandytas per 
kita laiva su 31 žmoniems.
TĖVAS PASKANDINO

DUKTERS KŪDIKI.
Lodžius. — Mergina, duktė

žmoni mis

ku per penkiolika metu. Po 
tiek metu ant galo jojo motore 
prisipažino jam, kad yra nesz- 
cze. Užvydus vyras dasiprato, 
kad ji pati apgaudinėjo, ker- 
szino nužudinimu. Kada atėjo 
laikas ir ant tikrųjų Kerbu- 
szione pagimdo kūdiki, vyras 
inpuole in toki paszelima, kad 
pagriebė kirvi užmusze paezia 
ir kūdiki, kada motore da gulė
jo lovoje, budintoja aresztavo^ 
jo ir nubaudė tiktai ant pen
kių metu kalėjimo.

BANKA KŪLELI SZIENO.
Noskovas, Lenk. — Vienas 

isz gaspadoriu norėdamas pas
lėpti nuo paezios penkis szim- 
tus rubliu, paslėpė kūleli szie- 
no. Pati nieko nedasipratus, 
pardavė Žydui kūleli už 50 ka
peikų. Kada vyras dažinojo 
kad taip brangus kūlelis likos 
paiduotas už taip pigiai isz 
rupesezio pasikorė. Pati isz 
gailesezio papaiko ir likos nu
gabenta iii paikszu priglauda.
NAVATNAS UPAS GAMTOS

Varszava — Daktaras Smor- 
keviez radosi prie ligones isz 
turtingesnių žmonių, kuri pa
gimdė kūdiki su viena galvute 
o dviems veidais, dvi • poros 
ranku ir kojų su vienu stuob
riu. Kūdikis atėjo ant svieto 
negyvas. Naujei užgimusi nu
siuntė in ąnatomiszka univer
sitetą del issztyrinejimo. Moti- kas kunigas Hugh A. Trimbte

i _ _ a __ ___ __ x — i i m * _ 1 __ o. J1__ ? x a —1 _ 4 m Aljb Xj Al* _ _

Pati nieko nedasipratus,

na tojo ’■ nepaprasto kūdikio 
yra sveiką ir gyvą.

vieno isz turtingesnio ūkininko 
susilaukė kūdiki. Tėvas teip 
peiipyko ant d u k tores jog pa
griebe naujei užgimusi kūdiki 
ir inmete in upe.

Stovinti Artimi žmones mato 
d arba inpykusio tėvo, dauesse 
apie tai policijai. Lavonu kū
dikio iszgavo isz upes, o tęva 
uždare kalėjime. Nelaiminga 
mergina mirtinai apsirgo isz 
rupesezio ir gal mirs.

H Norristown, Pa. — Po at
kalbėjimui misziu, katalikių-

suk rito negyvas iiuo' * 
ligOS; - *

*>
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I KO Girdėt |
Buika nevalninkysta!
Pradedant skaityt, daugelis 

isz musu skaitytoju bus tosios 
nuomones kad norime jum pri
mint apie balta nėvalninkysta, 
tai yra pardavinėjimas jaunu 
merginu ui paleistuvingus na
mus. Norint s ’tokis užsiėmimas 
yra paniekintas per dorus 
žmonis, liet ne apie tai norime 
jums kalbėt.

Tosios “baltos uėvalnin-kes

per

I

ir*.

i
4
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PERPLAUKS MARES
SU MAŽU LAIVELIU

David (1. Turner mano per-

'kibirksztele 
gyvenime.

ma-

I 9 

apie kūriną norimo jums pri- , 
mint yra vargszes, persidirbu
sios mot ores, beszirdingu, sav- 
mylincziu vvru. Gal ne vienas 
isz jus žinote nors aipie viena 
vargsze mot e re kurios gyveni
me nežiba . ne 
džiaugsmo josios
Tai yra, moteres kurios turė
tu vadintis baltoms nevalnin- 
kems. Josios yra nevalnin'kes 
savo vyru, nevalninkės savo 
vaiku, 'kurios dirba t be
žiausio pasiprioszininio. Anks
ti isz ryto lyg vėlybam vaka
rai motina rūpinasi apie savo 
kūdiki ir kitus naminius rei
kalus. N orint s vyras -ir tėvas 
uėtyczioms apleidžia savo pa- 
czia, bot nežiūrint ant to vis
ko, motore yra per ji apleista.

Rrtsimc -sziam sklype dauge
li vyru kurie s ng ryži u isz <lar- 
bo npsiredo in ezydtas drapa
nas, apleidžia namus turėti 
“gird taims.” Jaigu -motore 
priesz tai pA s i spy re, tai vyras 
atsako arba staeziai subaubė: 
“Juk sunkiai dirbau per visa 
dienu ir privalau truput i p>asi- 
!in*ksmint.” Bet ar varginga 
motoro, kuriai prižadėjai prie 
altoriaus būti globėju, ne dir
ba? Juk jiji dirba daug kartu 
sunkiau ir ilgiau nekaip tu nu
rotum. Argi mdtore nereika
lauja pasilinksminimo ir pa
silsiu. Gal sakvtnm kad ne tu
ri iii k a pasirodyt ? Bet t ai k i-

plaukti mainos 'laivelyje ’kuris 
turi tik 16 peud'i’lgio. Plauks 
isz Bostono in Erancija. Pasi
ims su savim tik 80 galonu gn- 
Zolino> aliejaus ir kompasu — 
daugiau nioiko. Kaipb Lindy, 
taip ir jisai plauks pats vienas 
ir galimu t virty t kad 
paseikmia.

lu res

SZtai atsirado vienas isz ku
nigu kuris suprato verte re
daktoriaus. Ant nesenoi atsi
buvusio redaktorių seimo New 

paaukavo sokaiiti Tos-Yorke 
ta:< i
daktori nuo

f

isZgelbet i

apleidžia namus 
gird t aims. 1 f

'Bet ar

ta priežastis kad toji vargsze 
kenczia'da daugiau.

Nėr ko Mtėbdtte kad jaunos 
merginos 
svarsto 
tervstes! ♦

•ziadien a p-gerai 
suriszima mazgo mo-

Nes josios yra taip 
baimėje idant ir jaises nepa- 

kai'p j ujutiktu tokis vargas 
drauges. Nesutinka ant pasi
likimo 
džio vyro,

n e va 1 n i n k ei n s b e s z i r- 
o įkuria užmokestis 

ir pasilsis tik tada ateina, ka
da-silsisi po žeme idant niekad 
jau isz miego nepabust. Kai’p 
tankiai atsitinka kad vvras 
po mirėžiai savo uevidniūkęs 
—paezios užmirszta in trumpa 
titika. Isztikru'ju tosios 
nesi baltos nevidniukes!

vadi-

Si imta is'4 piktumo milijo
nierius kada jojo ilu'krele isz- 
teka už vargingo žmogaus be 
jojo žinios ir pa vėl i n i mo, o 
pats užmirszta kad jisai pats 
kasė grabes už $1.25 ant die
nos kodu turėjo 20 motu.

žinios pavėlinimo

Ljū ik rasoti m
Times” 
mius žmones kurie dus t o jo tur
to Australijoj. Tarp tuja ran
dasi ir. vienus Lietuvis (“Sau- 

skaityiojas) kuris turi

“New York
apraszineja apie zy

A e\v

les”
a liktoriaus bizni (jeweler) ku
ris per asztuonrblika metu da- 
sidirbo turto aut 75 'tukstan- 
cziu doleriu.

Mes Lietuviai kurie gyvena
me sžiam laisvam sklype tne- 
(urėdanu geru moksiluiniu del 
vaiku, ’netenkame tukstaueziu 
jaunuomenės kas meta ir at- 
stumem juos nuo tautiszkumo. 
Jaigu ta.pi w dalyku gerai ap
svarstysim tai ateityje bus jau 
per volu. įteikė 'kogreieziause 
stengtis idant in musu jauna 
genftlkarle butu inkvepta tau- 
(iszkurnas ir motiniszku kalba. 
Jaigu greitai iioapsi žiūrėsi me 
tai ka galime tikėtis isz musu 
jaunos gentkartes už kokios 25 
metu?— (Patys galite tlasi- 
prast. Tada aiereikes ne Lietu- 
viszku parapijų ne mokslainiu. 
— Airiszlai viską apžios.

., 5>Jta—.. . i
i . . i i   < ■ ■ ■ ■. ta.dBfc t •

daigu geidi iszgeioeli re- 
bado, imkie jojo 

laikraszti ir užmokėk už ji pri- 
gnlincziai. .taigų ji geidi isz- 
gelbet nuo bankrutinimo apsi- 
garyyk jojo ‘laikrasztyje gau
siai. Idant ji iszgelbet nuo nu
siminimo siunMk jam svarbiau- 
j$es žinutes. Idant ji sulaikyti 
nuo keiksmo ir pragaro, raszy- 
kie korespondencijos aiszkiai.. 

geidi 
palaidokie ji.

daigu ji iszgcdbOt nuo 
klaidu, palaidokie ji. — Juk 
numirėliai nedaro niekad klai
du o tokiu žmonių nesiranda 
ant svieto kad nepadarytu sa
vo gyvenime klaidu.

V ienas žmogelis Skrantone, 
penketą pa'ti jesZko 

persiskyrimo, < 
paskui szeszta, 

pavyzdingu vy- 
nes negere, nekramto taba

ko, ne ruko ir ne keilke. — Well 
ir kiti asilai to nedaro!

ku r i o 
nuo jo 
dairosi 
buk jisai yra 
ru,

ta.,
o jisai 
, sako

riaukia

iszda v vs-tes A 
czioniszkai
sa v o

Ne karta mums daugelis isz- 
niintingu knygų kalbėjo: Ge- 

padarytn kunigėliai 
idant paliau'tu iszdavinet savo 

o pradegtu kri'ksz- 
užsijmti vedimu

parapijų. Tada jokis at
skalūnas nea'ti’traukinetu žmo
nių nuo bažnvczhi. Laikrasz- %
ežiais 'kunigai da ne vieno ne- 
a.tveikte, bet už tai daug jau pa
dare. visuomeniai blogo per sa
vo laikraszcziu s ir supjudė 
žmones. — Gal ir toisvbe.

laikraszcziu s ir

Ant galio mokyti pripažino 
naudi ilguma tisu.

Tūlas Viedniaus profesorių 
K lange r davede buk ūsai np- 

nuo skaudėjimo
pi a ueziu ir

Ūsui . sulaiko
kill in ir

sergsti 
galvos,

v v ra
gerkles.

i ns i gavima dal
ai va, gerkle ir plau- 

\\vrai yra daugiau isz-
m 

ežius, 
statyti ant. nelaimes per įtai
kęs ne kai į) mo’teres nės turi 
dirbti ant lau'kb, fabrikuose ir 
kasyklose kur randasi -daugy
bė dulkiu nes ūsai juos tame 
apsaugoja. » i

Liėtuviai, neąeki'te pėdoms 
cziii't a bakin'. Jaigu jums auga 
ūsai tai neskubkite’ j u. 
gam'ta palti [yrigelbsti 
iriems 
voju. Ka jums gamta davė 
ke dėkingai ja ja priimti 
atmesti ir paniekinėti. , 

* * ‘ **r f t * - t < <

nes

nesek He

Juk 
žmo- 

kovojimė 'prieszais pa- 
, re i.
o ne

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kurtus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laldotuviu, kriksz- 
tintu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
®20 yįCn Caa tre Si) Mąhanog City,1 Pa.

. -fl . i. tahtarn.,* ta.fdta ■

ISZ LIETUVOS
-----*----- 1

LIETUVOS SZOFEREI DAR 
REIKALINGI PAMOKYT
Vilkavkiszkis. Tenka girdė

ti, kad nerūpestingi autobiisu 
szoferiai vietomis sužaloja ke
leivius arba bent labai juos in- 
gazdina. Autobusu nelaimes 
yra gana priprastas reiszkinys 
ir szoferiai Lietuvoje yra pasi- 
žynieje menku.sąžiningumu sa
vo darbe. Bet tokio pnsifyczio- 
jimo isz yisuomeites, ko'ks in- 
vyko* Vilkaviszkeyje Birželio 
10 d., dar neteko girdėti, 
diena 10 moterėliu, 
prie stovinCzio autobuso, paSl- 
k'hiuse, ar negalinezios nuva
žiuoti in Pilviszkius. Nors au
tobusas nėši renge ta diena in 
Pilviszkius važiuoti, isztvirkn- 
siu szoferiu gauja susodina tas 
moteris in autobusu, sakydam* 
tuojaus važiuosią. Buvo duotas 
net signalas. Moterys lauke sė
dėdamos autobuse. Kai nesu
laukdamos jos pradėdavo ne
rimti, szoferiai vėl paduodavo 
slignala ir Sakydavo toliau lauk 
ti. Taip jie tycziojosi isz kelei
viu ligi pradėjo temti. Tik tuo
met paaiškėjo, •lead autobusas 
nevažiuos. Sutrukdytos keletą 
valandų moterys gavo pesezios 
keliauti nakti, o 
kežai — szoferiai palydėjo ja 
biauriu juoku.

Ta 
priėjusiu

isztvirke vai-
b

NUSZAUTAS ŽMOGUS BET 
KALTININKAS NESUIM

TAS.■. ■ t « M ■

Papile. —- Valscziaus valdy
boje 10 motu iszbuvo sekreto
rium St. Arbacziailskas ir tiek 
ilga laika bebūdamas inkyrejo 
kad save dažnai pasistatydavo 
“karalin’ku” ir priesz ji vals
tietis turėdavo drebėti. Pilio- 
cziai ilgai uždėto jungo negali 
pakęsti, tai ir pasistengė jo 
nusikratyti. Pastojus naujam 
sekretoriui, atėjo naujas vi r- 
szaitis ir sargas. Žmones bego 
nuo meszkos, bet užbėgo ant 
vilko. Naujas sekretorius isz 
pirmu dienu pasirodė turis di
dele galybe, ,o revolveris jam 
isz ranku maža kada iszkrisda- 
vo ir būdavo girdėta iszsireisz- 
kimai, kad,reikalinga Ortu visu 
iszszaudyti, kas ne jo 
nes. Jau
kaip 'Karyboje jis parode savo 
galybe. Dabar, Gegužes 31 d 
sėk retorius . Klypsztas, 
Monkis, virszaitis Danais nuė
jo pas Kiminą in arbatine užsi
kasti. Prie ju prisėdo ir Kimi
nas. SėkretOrius su policininku 
ėmė žaisti revolveriais. Paste
bėję (Virszaitis ir k.) inspėjo, 
kad atsargesni butu su gink
lais,
tuojau sekretorius iszszove ir 
pėfszove Kiminui per deszinc 
pusė kriitides. Paleido jis ir 
antra szuvi, kuris prazvimbė 
pro szali. Sužeistasis nugaben
tas in Sžiauliu ligonine. Kimi- 
iio gyvybe pavųjujė.-

AiSzkinimasi, kad netyczia 
iszszoveš, bet kub gali betikėti, 
nės vienas szuvis galėjo nety
czia iszsiszauti, 
jrtll ir kitus-uuw puivisius. 
Szovejas ligi sziol nearesztuo-

9 9
nuomo

buvo raszvta 9

M 
pol.

nes gali iszszaut.i. Po to

AiSzkin imasi,

bet kam tuo 
kitas buvo pal e i st a

tas. Del ko nelygiai žmoni u gy
vybe bTanginama ir visi lygiai 
instatymu žiūrimi? Jau buvo 
girdėti kad Klypsztas su revol
veriu rankose buvo' ir kitose 
arbatinėse ’ (pas Juozą pa vi- 
Cziu) ir daužės revolveriu sie
nini ka'iendoriu.Degtine kitaip 
nenėri gert, kaip stiklinėmis, 

iszgeria, bot nepavirsta
i

daug 
mat gera galva.

9

NUŠINVODIJO.
Rokiszkis, Bajoru kaiihe ne- 

vienas 
vyras Milakpis. Mat, jis labai 
draugavo su isztekejusia mote
rim Szniokieile, kurios vyras 
tfiikde meilužiu laifne. Del to 
juodu abu nutarė nusinimdyti. 
Prisitaisė po puoduką muilak- 
menio ir kitu naminiu nuodu ir 
ketino abu vienu kartu iszgor-.

I . 'K- J —L J— - - ta 'ik .. ta

pe rsen irti n ūsii n lod i jo

t i. Mila’knis iszgerė, o jo mel^ 
luže tu nuodu nė neparagavd. 
Nei a i m i i iga š i s, p’ra s i ka nik i nes 
menesi ligoninėje pasimirė

t Iv. SAULE
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tį’įėk gyventoju turi

Dieninis i 

Laikrasztis ?
■ i 1 <

t
< *

mažas 
miestelis. Ir tu darbininku dar
bai yru kuo įpyairiuusi.

if ■ —i 
szaukia sielvartiniu balsu:
— 0 Motina .Szvencziau- 

sioji! — o Dieve maho buht-

Mamyteį Kur Yra 
Tėvelis?

-ta—-^ta ■

Laikrodis seniai jau iszškam- 
bino dvylikta valanda nakties, 

Ant gatvių apsivieszputavo 
tyla ir tik girdėti lėti žingsniai 
naktinio sargo, kuris sau eina 
nuleidęs galva ir mosuoja sn- 

polici jantiszka paika. 
Seniai jrtu nutilo riksmai val- 
kiios. tu laisvu buieziu. ku-

I

ieve m a h o wusi- ’r J
milk, neimk nuo manes kūdi
kio!»... Balsas jos urnai užmirė, 
nutilo, galva nusviro ant prie
galvio...

Isz dvieju tpkstf|ncziu žmo
ni ii, apie szimtas ir puse raszo. 
Su pagel.bu telegr-afiszku ko
munikacijų jie kasdien produ
kuoja tiek medžiagos kiek pil- 

’rTviii v i fl n i i ii i /lirlum/i 1/nvcrn, 

žmones Didžiam laikraszcziui 100,000 
žodžių in diena yra paprastas

♦ ■ J\ \ , 1 V ♦ . ’ * * .

Du traukiniai New York’o
jiusikerta. In trum-Llytu vidutinio didumo knyga, 

pa laika po nelaimė 
gatvėse skaito apie atsitikima. 
Sziame straipsnyje bandysime 
sekti kaip didelis dieninis laik
rasztis Now Y ink’e taip gfcjtąi 
gali pristatyti visas svarbiau
siais informacijas apiė nelai
minga atsitikima savo skaity
tojam?!.

Ikižiurėkime in (o laikrasz
czio miesto redaktoriaus ofisą, 
rl1elefonas suskambu. Redaklo: 
riui praneszta kad du trauki
niai susikirto tokioj ir tokioj 
vietoj. Raporteris isz areziail
sios policijos stoties pasiustas 
gauti pilnas informacijas. 
Miesto redaktorius pa liepia 
“perraszymo” 
telefono, jam raporteris viską 
pranesza, Jis ant. popieros užsi- 
raszo tik svarbiausius faktui*. .> į ' W y j r ’ JL • i

YM svarbios žinios. Keli 
garsus žmones buvo 
t... ..... ... ____ '
šeri berūkydamas eiga ra, t 
jau pripratęs prie visokiu at
sitikimu kurio invyksta* paežiu 
laiku. Spaustuvėje darbininkai 
gamina tos dienos lailrraszti. 
Darbas ant syk peri rauktas pa 
kol naujas 
szytas ir jiems pasiustas,

Ed i toriu l i szka me ‘kainba ry je 
vyrai bėga in visas puses. Keli 

greit nubėga
Czionais laikrasztis 

biografijai

garsio “LJ7 h

pilnas
redaktorius

vyrui stoti prie

žinios.
sužeist’.

Pik miesto redaktorius ramini• ta

atsitikimas aprn

raport oriai 
knygyną..
laiko apraszymus, 
ir paveikslus garsesniu miesto 
žmonių. Jie sugryžta su reika
lingoms informacijoms ir pa
veikslais svarbesniu- nelaimes 
žmonių. "Pas. viskas nusiusta in 
sustatymo (composing) 
bary kur laikraszczio 
puslapis pe rm a.i ny t as.

Sztabas isz dvieju tukstan- 
cziu laukia pakol perraszymo 
vyras užbaigiąs straipsni. Jei
gu .peiyaszymo vyras yra geras 
laikrasztininkas jis 
vintas — patenkintas. Ni 

kad in trumpa laiku vi?

in

k a in- 
pi imas

nes uno r- 
jis 

žino, Kini m trumpa laiku visas 
miestas skaitys ka jis paraszo.

Kaip tik greitai jis užbaigia 
puslapi, puslapis pristatytas 
linotype maszinoms, kur tuoj 
atspauzdinta. Spaudinamosios 
inaszinos vėl pradeda bruzdėti. 
Didelis rulis pradeda 
Balta popiciTi inleista iii 
szina ir iszeina su dideliais

Tuoj nu- 
” kam- 

baiy kur vyrai laukia popieras 
suriszti pundais ir tuoj prista
to laukiantiems vaikams ir tre
kams.

In dvideszimts-pęnkias mi:, 
mitas po pasikalbėjimu per te
lefoną, redaktorius iszgirsta 
vaiku balsus gatvėse —

iszeina su 
juodais an t gal via i s. 
neszta in

T
“iszsi imtinio

♦

suktis.
ma

telėfo-

“ Eks
tra! Ekstra! Didele Nelaime.” 
Jie labai patenkinti nes žino, 
kad tai ju laikrasztis visu pir
miausia pranesza apie atsitiki
ma.

M i e s to'r cd a k to r i a u s
nas vel.skaliiba. Moteriszke pa
mote sziiniuka’. Telefonas vėl 
skamba. Gimine praszo infor
macijos apie nelaimingo trau
kinio pasažierius. Tuoj tėlefo- 

negali visiebismerginano mergina negali visietns 
Žmoniems atsakyti. Szifn'tai už
klausimu ateina. Per vieila a'r- 
ba dvi valandas du rapor(eriai 
iszduoda suraszus sužeistu. Po' 
tam reiika pagarhinti antra ir 

sutreežiu' laikraszczio leidinį < 
v e 1 i a u s i o m i s i n f o r m a c i j o’m.

Tikros dramos labai tankiai 
pasirodo didesni u la i k raszcziu 
ofisuose. Kad nors algos ypar- 
tingai mažos, bet vištiek labai 

’daug jaunu vaikinu nori būti 
laikraszcziu faporteriais. Vi
suomet yru (langiaus .raporte-.' 
riu negu darbu. ,, t

Paveiksiu iai laikraszcziai, 
kurio nesza daug dailgiaus įui-
veikslu negu žinių, i 
sziadien duoda dieniniams 
laikraszcziams labai .^tipHa 
kova.

Sztabas didelio dieninio(la'ik-

duoda

rekordas.
Raporteriai surenka vietines 

žiniais. Kitas informacijas pri-
stato žinių biurai arba specia
liai korespondentai, 
biuru, 
geriausia žinomas. rPankiai 
vivsziujo žinių matome

Isz žinių 
Associated Preys yra 

žinomas.
‘ ‘ By 

A. P.” Rciszkiė žinios pasius
tos per Associafwl Press. Ląik- 
raszcziai priguli prie tos. orga- 
iiizacijos ir todėl ji teikia jiems 
^sokias žinias. ..Informacijos 
y rp j si uneziamps Jelegti f iszkn
įrsokias

Valoma maszinelę. Pa v., kuo
met JSuv. Valstijų prezidento 
kalba isžsintipeta, įuniu biuro 
atstovas paraszę ta kalba ant
raszomosios mtiszipelijs Wasb- 

ir kitos elektriszkos , b H • ' * _ f ‘ t ' X * W
įaszomosios maszincles per vi- 

į pati 
Kitęs ruszies* žinia 

biurai pristato paveikslus, Ir 
kitokia medžiaga.

Didelio 1 a i k r a szc z i <) 
riala parodo to laikraszczio na
ši t a tyma. Edi toriai us paraszo 
redaktorius ir 
kai.

ingtone

ka szali atspauzdina 
straipsni.

<‘dito-

mb-

jo pagelbiniih 
Didelis laikrasztis turi 

specialiai lavintus žmones, ku
rie tik raszo oditorialus. Kal
tais paszaliniai žmones nepri- 
gulintieji prie laikraszczio pa
gamina editorialns, pav.,
kyklos profesorius ir pan. Edi- 
torialai remia republijonus ar
ba demokratus, stovi už prohi- 
bicija arba priesz, ir taip su ki
tais svarbiais 
klausimais sulig 
redaktoraus arba žmogaus km 
ris kontrioluoja laikraszti.

K i e k v i e n a s laikrasztis 
knygyną arba kaip raporteriai 
vadina “ 
kutinis vardas duotas knygys 
iiui nės tonais laikoma biogra
fijos ir paveikslai žmonių tilk
sta nežiai žmonių ir 
gatvių tik

kasdieniniais 
nūs i s ta t vmo

turi

lavon vieta.” Tas pas-

vi suomė t 
laukia fiakbl tie 

žmones numirsZta. Laikrasz- 
czio redaktorius gali bile kada 
nueiti ih knygyną bile
diena ir tonais pasiskaityti 
kas apie ji bus raszoma kuo
met jis numirs.

K o p i j u - s k a i t y t o j a i

katra

paraszo 
antgalvius. Raporteriai ir per- 

paraszo savo 
ir paduoda juos 

už
tvirtina ir padeda ant -kopijų 
stalelio. Kopijų skaitytojai pa
taiso klaidas ir užraszo antgal
vius. Tie vyrai turi būti ypa
tingai iszlavinti nes netik turi 
pasakyti ypatinga faktu bet 
turi vartoti paskirta skaitliu 
raidžiu.

, Kuomet perskaitytas 
skaito .strapsni, yra pasiustas 

s u s t a t y m o ka'mba r y

raszvmo vyrai
straipsnius
miesto redaktoriui, kuris

per-

in sustatymo ka'mbary, kur 
linoty/io operatoriaus atspauz- 
dintas.
galima

Be tu maszinu ne but 
- iszlei st i moderniszka 

laikraszti. ;
• Straipsnis .pasiustas atspauz- 
dinimo maszinoms. Czionais 
pirma kopija pagaminta ir pa
siusta atgal perskaitytojams 
pertaisymui. Didele Double Oc
tuple maszina pagamina 288,- 
000 laikraszcziu nuo keturi u 
iki asztuoniu puslapiu in va
landa.

Savo akyse, 
partmentas yru 
laikraszczio
Daug laikraszcziu, kurie parsl-

garsinimu dc- 
svarbiausias 

departmentas.

duoda už tris centus kasztuoja 
net deszimts centu pagaminti. 
Bet laikrasztiš pats už save už
simoka visokiais apgarsini- • A b' t . « a 'mais. Apgarsininfio skyrių vo

gė resnos algas už 
Tik kuomet

dejai gauna
redaktorius.
dukteriai yra tu laikraszcziu 
savininkai algos didesnes. Bot

re-

ir radio visvien sunku pasakyti katras
. . ta. « ta j— >ta

raszczio susideda isz a’piė dvlo- 
ju tukstancziii darbininką.

VO

kijos, tu laisvu buieziu, 
rioms nieks nęrupi, apart val
gio ir zobovu. Visi miega.

Visu namu languose nematy
ti žiburio, ir tik kur nekur pro 
pliszius langdangseziu 
šzviesa.

Vienam prastam v. 
prie vienos isz užpakaliniu uii- 
ezaieziu matyt langeluose tam
sus žiburėlis. Prastoj stubele 
prie lovos sėdi vienatine mo- 
teriszke ir su skausmu žiuri m 
gulinti iszblyszkusi, serganti 
savo sūneli kuris tai užmerkia 
akutes, tai vėl atmerkia gir
dėdamas motinos skausmingus 
dūsavimus. Sudejuoja, mažitis, 
tarytum atjautos 
szi rd i s skausmus, 
kaip Aniuolas Sargas lenkiasi 
prie kūdikio bueziuoja ji, glau
džia prie savo varstomos, kaip 
peiliais, skausmais krutinės, 
klausia jo, ka skauda ar ko ne
nori, glosto jo,.galvele o akis 
jos pilnos aszarų, tarsi praszo: 
“Sūneli mano, džiaugsme ina 

vienatinis, nepalik 
vienos.”

Vaikutis atmerkia akutias 
apsiževgia po kambarį ir silp
nu balsu klausia: »

— Mamyte, kur yra tėvelis!
— Nėra da jo, sūneli mano, 

nėra da namieje. ;/l
— Kodėl jis nepareina!
— Nežinau, mano pakitė

matyt
r

naniclij

I A 
tl f

motiniszkos 
tada motina

skausmais krutinės

no manes

atmerkia

Ii, nežinau aniuoleli....
— Ar veik pareis ? ’
— Pareis, pareis...-
Vaikas sunkiai atsidusęs,

sunkumu prarijęs seiles, nuti
lo ir guli vėl užsimerkesi; k ve

sim- I

1*

su

puvimas jo kaskart darosi 
kęsuiin..t. r -

Szuo gulintis ant slenksėzio 
tikini sulojo. Moteris pasike
lia, pribėgo prie lango ir žiuri 
pro ji. laukan kur mato vien 
tamsa ir kelias žvaigždutes ant 
dangaus sp ink so j a n cz i a s.

Aszaros lyg žirniai pasiritii 
isz akiu moteriszkes, atsiduso 
ir žiuri in dangų, matomai sius
dama ».savo tyke malda 
Dievo ir aukuodama
skausmus ir kartybes Dievui...

Kūdikis pajuto motinos pa-

prie
savo

sikelima ir pažiūrėjęs in ja 
žiurinezia pro Įauga klausia:

— Ko žiuri mamyte!
— Ziurau, vaikeli, kas eina.
— Ar tėvelis pareina ?
— Ne, sūneli mano, da ne. 
Ir vėl priėjus prie kūdikio, 

galvele prie savoglaudžia jo 
krutinės.

— Mamyte, ar lovelis už
pyko ant mus? — klausia sū
nelis.

— Ne, mano brangus kūdi
kėli, ne. —

— Tai kodėl jis nepareina? 
Asz jo teip laukiu.

— Nežinau, mano sūneli. 
Užmigk, paukszteli, nesznekek 
daug, nes tau skaudės galvele.

Vaikas uszsikosėjo, pradeda 
raivvtis isz skausmo. Bet kas • » 
apraszis skauma mbtiniszkos 
szirdies! atjaus ji negu motinu, 
panasziui nelaiminga. Per- 
plesztu savo krutinę, laid tik 
apmalszint skausmus kūdikio.

,.(1^iuriszirdies
iszgustįngoin akimis in nųbnln-
k,, __ _ .i------------- i------------ ------ jyj-----

Glaudžia prie

skyrius yra svarbesnis redak-
torinis ar apgarsinimu. Cirktv 
lacija! priguli nuo laikraszczio 
turinio ir apgarsinilbo ratos 
pi’igull littb Oirkulacijos.

■ ■1 . i —F.L.l.S.
-

ne *

Karcziamoje prie stalo sėdi 
penki vyrai. Visi jie gėrimu 
apsvaigini i,-kadangi vienas rl- 
modamas ant stalo miega, ki
tas in siena atvirtos, užmerkęs 
akis su raudona nosia, niurna 
ka tokio po notua ir stiruoja, 
kaip pakirstas medis, negalė
damas milaikyt siinkios galvos 
ant sprando: treczias gargž-
daneziu balsu, kajpo paprastas 
girtuoklis dainuoja lėtai, • nes 
liežuvis burnoj ka tik jau ap- 
vorezia:

“Gerkim broliai uliavokim, 
Ryto-szventa-iszmiegosim ”

Tai vėl: k
“Gerkim, gerkim uliavokim, 
Sziandien geras laikas,

M
Kas geria, uliavoja

Tas musu vaiks
Kiti du sznekasi apie politi

ka, o nors jau viėfis kito nesu
pranta, ginezijasi ir tranko 
stalu su kurhszczioms.

Dainuojantis urnai nutilo ir 
apsižvelgė aplink baisiom bal
tom akimis. Pradėjo keltis nuo 
kodes.

— Kur eisr? klausia vienas 
isz besiginezijanezin apie poli
tika nors ne vienas isz dvieju 
nenuvokė apie ja ypacz szian- 
dien...

— Namon — atsako szis.
— Ko-gi teip greit ? ^Palauk 

visi eisim.
Manes Jaukia... Vaika*..

serga.
— Ar paezios neturi? ka?..
— Aha, bijai jos! — juokė

si antras, turbut baime tave 
varo!

Mcluoji! — Mano pati 
man nieko nesako, negal, ba... 

— Ka ? Užriszi jai burna? 
— E, tylėk! Ji manės klau

so ir gera man.
— Tai tu niekai, kad ja vie

na palieki...
— įSiui ne jus tai nepalik- 

czia...
— A!! — suriko keli balsai. 

Gal nori musztis! Tuoj galim 
bandvt. * * ' . f

— Tylėk, tylėk,

Jmk'I* ne jus tai nepalik

nenoriu 
musztis/tįk Ošiu namon.

— Palauk! Da iszsigersimc.
— Sakau vaikas serga...
— Juk neesi daktaras, no- 

iszgydysi, o Ikad ir mirs tai juk 
nesulaikysi....

— Ka mirti! Ar negal gy- 
Ar asz neiszmaitinsiu.veiit ?

— Ar jau didelis! — klau
sia katras tai. %

— Žinomą, kad nėmažas 
jau mokinosi...

O, tąr gaila...
— Ko gaila...
— Ei, to! duok alaus! — 

pertrauke tas visai kaip kad 
ne vyriszkas, tacziau kudikisz- 
kas, be jokio sanriszio kalbas 
atsiliepimas viena isz tarpo bū
rio girtuokliu.

— Sedkis iszsigerk ant pra- 
zalinimo rupeseziu!

— Tegul musu visos bėdos
ir vargai nueina...

— Ir vėl nedoras tėvas at
sisėdės geria del užniirsziiuo 
kirmino* kuris pradėjo graužt 
jo saužine del apkurtinimo -to 
balso, kurs paliepė jam eit na
mon, kur laukia mirsztantis 
kūdikis ir szaukia: “rfamyte 
kur yra tėvelis!” Tacziau kur 
yra tas kur žudo save, moterį 

Kurczėmojė!
■........

8

• • •

4

užmirszimo

Varnyte

ir kūdiki!
ilTiVA I

si veideli mirsztanėzio kūdikio SKAITYKITE “SAULE
r

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MAHANOY CITY, PA. 

 $ 
1 | ji 1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ' JĮ*

3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jūsų
•• • ' > M ' _ta . —-ta . . • . ta" « •

4

“ Ii

pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas,' be jokio 
■' saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.į MEKUHANTB BANKING TRUST CO.
t moka 3-czia Procentą,už jusu sutaupytus pinigus ir ta

suma kas-kaft augau didyn. Yra tai saugiau it geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir inatysite 
kaip tai pinigas anga su padauginimu Procento.

^^ta’ta L ta.___  /k „ta. .ta. ta tata M -ta tataA ta’ tata. ta ta.-J

Dekite saVo
'• *
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Vijosi su juoku ir riksmu.
Jis bego kaip tik gali. Žeme 

buvo dumblina ir limpanti. 
Kojos joje klimpo. Puldavo ir 
vėl isznaitjė pakildavo. Sukru
vino rarikas ant akmenų. Jie 
buvo kaskart as vis arsziau.

Pripuolė miszka. 
tarp medžiu. Bot szyksztus ža
lumynas ankstyvo pavasario 
nesuteikė jam altsakanczio pa
sislėpimo. Persekiotojai ja vi
sur pamanydavo. Ju skaitlius 
kiekvienu‘laiku vis augo. Atsi
rado smei’ties Spąstuose.

Ncszinosi dar. Kojos ji sun
kino. Priesz ji atsivėrė prttpul- 
t?s. Norėjo ja apsilenkti. Ne
galėjo. Inpuole. Prapultis bu

tą rytum bedugne. Puolė vis 
Ankstai ant virszaus 

reikė ant jo galvos vantos...
Tuo tarpu kokia tai šyla pa

kelė ji auksztyn. Priesz akis 
jam mirgėjo pusžili, virszunes. 
Ausyse •skambėjo upeliu oszi- 
mas. Vaiulenio sujudintos vil
nys staugė ir bego ant jo. Isz 
visur grasino smertis...

Dabar kas toksai ji mote ant 
asztriu akmenų. Visa kuna 
po rome draskantis skaudėji
mas. Ir sžtai ji pasivijo. Buvo 
ju keturi, penki, deszimts. Vi
si kokiuose tai munduruose... 
Užtūpė ant jo... Prispaudė ji 
savo 'kūno sunkenybėmis... Ir 
iniisze galva...

Iszgirdo savo 
ma.

Ir iszbudo...
Kerosinines lempos blizge

sys užgavo jam vdida. Sunkiai 
atvertos blakstienos vėl užsi
vėrė. Bet jau išgirdo ausimi 
ratu dundėjimą, atjautė kunu 
vagono siūbavimą.

Ir jė duszia 
džiaugsmu...

Buvo atvangoje...
Vijimosi matymas 

do... Taip, tai 'buvo t ii

Slėpėsi

1
SĄjūĮLB

'i*

v o 
žonivn.

akmenų, 
draskantis

locna dejavi-

prisi pildo

ji aplei- 
l< sapnas, 

kad ji kas gaude... Baisus sap
nas, atkaiHojanltis baisios tik
rybes smulkmenas, — bet jas 
didinantrs dar ir darantis mil- 
žin'rszknoju fatifliszka užbaigi
mo...

Ne, nesugavo jo... ,
A'ažiuoja karjerinių trukiu, 

antros klesos vagonu. Berlyno 
pusėn... PrFpi’ldo ji neapsako- 

džiaugsmas... Pasiseko

Ir vėl jas uždare 
sunkiai

mns 
jam!

Vol stengėsi atidaryiti akis... 
Blakstienos

supuolė. Bando pasi
kelti. Pajuto visu sąnariu sun
kuma. Suskaudėjo jam nuga
ra. Nugulėjo pdti. Ta'ippat pa
juto asztru gaivus skaudeji- 
Trta. Ausyse staugė... Džiaugs
mingu jausmu vilnis užgimus 
t nujaus nemataiit sau isz nie
kus jokio pavojaus, palengva 
nvko. e

Bloga, esi u sergantis — 
pa mišinio.

Isztikro jo galvoje tarytum 
dideles maszinos rutni beldėsi, 
paleisti smarkiau judėjimai! ir 
rodos tasai raitu beldimas mai- 
szesi su trūkio ratu bildesiu...

Atjauto rankose karszti, 
szurpuli visame kunė...

— Gavau d rūgi...
Kažinkas ji sutampė pilve.

Ne, Qai greiezian tifu- 
sas... TuPbut badaus lifusaso.

Atsiminė kad per ’tris die
nas neturėjo nieko burnoj. 
Tiktai an't stoties geležinkelio 
Tonine liepe sau paduoti stik
lą alaus ir duonos su sviestu. 
Po tain užmigo kaip iižmusz-

£ 4 ' i if ’ v
Kaip ilgai jau miegu?... 

Dabar dega žiburys. O kada 
dalindau prie Stotięs buvo jau 
r vt metis.

Bandė

tas.

• •

valandas.skaityti 
Negalėjo vienok padaryti 'ko- 
pruseziausios rokundos. .

—r Malt y t, pramiegojau vi
sa diena 
žiavuu *
Berlyno. 0

Vėl smarkiai jam suspaudė 
kur aplinkui pilvA.

. kiek stacijų pravn- 
O gal jau esi u urtti

Taip, tai t if asas... Taip,

prasideda... f
Atsiminė ^nnp’tąmatus isz- 

skartytus per patologijos pro
fesorių ant medicinos kursu... 
Apėmė ji baimė.

— Prakeikti! tai jie invar,e 
man liga...

— Bdt tai pereis — rami
no pints save. — Svarbiausią, 
kad pabėgau. 0 isz ligos iszsi- 

Turiu gana stipru 
organ iz.nia... $

Ir vol ji apėmė džiaugsmo, 
jausmai. Atvėrė akis — prati
nosi prie lė-mpės szviėso.s 
jos linksma szviosa didino tri
umfo jausmus... Žiūrėjosi in 
balta klosza, pakabinta po va
gono ‘lubomis — klausosi per
traukiamo ratu dundėjimo ir 
atsiminė sau sziintus pavoju, 
koki u gal ėjo pa bėgti.

Buvo iszdidus... 'Pabūgti isz 
namu, saugojamu aplinkui po
licija, 'tai buvo darbas nepa
prastas. Medžiota jis nuo po
ros menesiu, t.y. nuo laiką už
puolimo kuris buvo svarbiau- 

Žinojo, kad jo 
iszvoizdos apraszymas telegra
fu persiunstas, visoms polici
jos stofijos parubežyj. Jei jis 
but sugautas be abejones jam 
butu kartuves m;o kuriu jau 
negalėtu iszsisuk’ti. Stelmldin- 
gai jam pasiseko persigau'ti 
per rubežiu. Kaszta^o nėpa-

gydysiu...

J

l,i

ly

žiūrėjosi i u

sau

kuris 
šia .Mprenžina.

jam 
rubežiu.

prastas proto isztempimas. Nė
jo k i os svet imos pa-gėl- 
savo iszganyma deka- 

- > tik savo locna-m atsargu
mui ir energijai. Žmogus taigi 

galėjo ir apsirgti.
*

iszgirdo

turėjo
bos. Ta 
vojo

nuo to

lengva
Pakėlė su

Tuo tarpu
alsi kosėjimą. 1'akOle su nuo

savo apsunkinta galva.
Kaž kas su juom važiavo. Taip 
yru. Prieszai

stėba

vagono kertėje 
sėdėjo jauna mergaite su pake
le vingu is rubais.

Pasižiurėjo iii ja 
su t i ko 

tvirtas,
Nepažinstama pasijudi

no ir ’greitai voaliu užsidengė 
Bet nuo jo 

Tas ' ji ląbat

akipi — ir 
manezias,
ga

kars’Jtom 
akis pei’i- 
iszmintin-

iszbalusi veidą, 
akiu nenuleido, 
bjauriai užgavo.

— Ka^ ja tarp apie mane 
interesuoja? — pamielino.

Privėrė akis. Vėl ji supurtė 
szurpulys. Galvoj beldėsi. Ne
ramybe gryžo...

Turbūt stebisi, isz kur 
asz... toksai... važiuoju antros 
klesos vagone...

Persi gando kad gal ji -mato 
jo purvinus czebatus po sėdy
nė vagone.

— Negalima dabar juos gi
liau pastumti, 
te...

jau vi šit iek ma-

perplesztas— Gal kuriu 
kelines — miglino.

Ir bando'geriau užsikloti pe
lerina...

Gerai įlar kad pelerina 
iszgrožiau isz lietaus ir iszdžio- 
vinau ant saules, kitaip Ikon- 
duiktorius ’bu’tu manes ncin’lei- 
des antros klesos mgonan... 
Pradėjo sau iszmetiuet kad ne
važiavo treezia- klasa.

man labai miegoti 
teisino save. —

A n t med i ui u sedy;n i u bucz ta ne 
užmigęs. ,

Ir atsiminė kotu rėš naktis 
perleistas an’t šza'lėzio miszke. 
Atvėrė iszpalengvo akis ir ma
te kad nopažinSltama in ji žiū
risi. Nesmagu nuo to jam pasi
darė.

— Bet 
norėjosi —

kol u ros

Id i jote! — pa m i si i no — 
žmogus, 

per
kada žmogus, kaip žvėris, 
si apstos i į a? r 'kdtures jMiras 
miszke, arba laukuose miega 
su galva padėta ant akmenio,
bijosi užeiti bi'le vienam na- 
man, nevalgo beveik per Užim
tu valandų, geria vandeni isz

rv_________________

leaipo kokia , szmeklaA” 'tary
tum ir ji pyiėH ji iszHziėpe sa-

■■■i »■■■■»■ ■■■" — ■■■<— i ■ I—B——

na u ir asz ar nesužinosiu ka 
apie savo Zazanclė. Jau treji 
melai, kaip nieko neraszo, 
kaip ten gyvęna, kaip jai ten

I
sveika 

šie-'

.1
I

■
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geras protas r sveikata idant 
ta viską iszmiiiitiugai iszgal- 
vąsi, Nuėjau peks^zias net in 

(|)aHikėra<'odamas Alk 
pagal saules. Na! Ot’laczine pas 
mane galėjo pasiklausti pąsz- 
parto — pridūrė, nusiszypso- 
daąias pąls in save j r džiaug
damasis isz tok savo laimes. *~ 
Baspritdau,;’ ’kaip ;geras mist- 
rąs. ,
J Vėl palengvą ątyęrę, nkis* 
Įg įąiąižiuitojo kėiHeu.
i
dideli a’| burna — tenai 
žiurėjo ir vedžiojo paisziuku 
an'tpopiėroles;
( .Matomai; ji paisze.

Jam szirdis isz baimes pra
dėjo plakti.

— , Kam ji. muile pajązoj H 
Gulėjo su už.morktoiu akimi ;

nuda.vp kad miega. Ir midlinėij 
Galva jam kale kažkas kaipo

ras. h I 1 • t

I • Ih i

Nepažrmėa-mu rankoje laiką 
jairtiė

sn geležiniu lanfku. Q Iper kuna 
prasineszo sza 11 (Vs szu rpulys.,, 5 
,,-r- . Sr.nipas! — perioke jam 
tuo jaus per galva. Ir ji dabar 

tarytum koks tai

Sznipas! — perioke jam

a’pszviėte, 
smnTkus žaibas.

— Taip... 
czion idant 
žino mano i 
liuo’ja. Be abejones priguli prie 
sznipijl būrio... žinau... žinau, 
yra ir anoteres-sznipai. Niekas 
neatmena kati moteriszkė, jau
na ino’tėriszke... graži mote- 
risz’ke...
yra szinpu.
ji.. Lygia dalimi ji apėmė bai
mė ir įnirtimas..

, —- 'Nieksze! Nori inane pa- 
.siunsti po kartuvėmis. Nori isz 
manos iszpleszti mano pėrga- 
lejima. Patalkė ant mano pė
du. Ta i-g i dalbar 
nieko!... Ariskas ant niek! Ber
lyne mane paduos in policijos 
rantkas... Gyvuoja konvencija... 
Asz priguliu prie ’kategorijos 
tu kurie viena valdžia iszduo
dą kitai. Pasakysiu jai kad ji 
yra nieksze!

nkis

taip... 
mane

insėdo 
sznipineti. 

iszveizda Icon tro

mėtėrisžkė...
(o toji yra 

Nusitiki lokiai o
patogi)

v i skats an t

Advėrė nkis — nepažinsla- 
ma nuolatos paisze.

niėko jai nepasa- 
viAkii! palties“ Ina no 

susekiau 'tokia,

— No!... 
kyšią: Bet 
akyse kad ja 
kokia ji yra.

Pawikele kiek tai ant ranku 
ir žiūrėjosi asZtria-i, su panie
ka in nepažins’tamos akis. >

Keliones draugdlka, mato
mai susimaisze. Uždare albu
mą, instume ji pakele v ingan 
pundeliu ir, užsisukus nuo jo, 
pasivedime in. altviro lango rė
mus. Pakele galva. Vejas isz-, 
blaszke jos tamsius plaukus.

— Aha! 
žiūrėjimo, 
per viena, 
in dangų...

• • 
.n

meiszlaike mano 
Atminiau, kas 
Nuduoda kad žiuri 
kad tokiom bege-

diszkOm akimi gali žiūrėti in 
žvaigždes — tai pasibjaurėti
na !

g ji 'kra- 
jam kaulus 

lauže. Sopulys bade jam kuna. 
Vagonu ratu 'bi'ldesis, tarytum 
jam in galva taszkino.
sąnariai apsunkėjo, kaip «zvi-

. I i

Už valandos arba poros 
o tu'ekurt iszduos 

mane iii policijos rankas... ne
galėsiu ndi pasijudinti... Su- 
ri'sz kaip koki avimi...

Atvėrę akis d r žiurėjo i h ja. 
Nuolatos buvo nuo jo Užsisu
ku^. Voalius nukrito nuo jos 
akiu. Nusiėmė skrybėlė...

- Koki ji turi gražu kak
lu... Bestija! w

Žiurėjo d n jos puiku kak'la 
ir jauto stebėtina pagundini- 
ma...

„„ j
Szurpulys tiek dau 

te kad tarytum1

Visi

nas.

pribusime.

klntfu ir sudrūmstii upelu'ku, kitus szaukia 
kUd ji kiekvienoj valandoj su
gaus sargybiniai, kada valkio
jasi su skaiidanczia galva, su 
neramia mislirni apie tąi, kad 
gali paklydo ir vieton eiti rubė- 
žiaiis iirrkon, eina atgal, kad 
ncnc/rortiš skubinasi pats in 
savo persekiotoju rankas — 
tai tas neguli graižini is?rody? 
ti.

— Tai'p!... taip... tai viena
tinis budus iszsigelbojimui...

Jum rodėsi kad už vagonu 
lango daugybe žmonių vieni 

Tuose szauks- 
gi įklojo itlėsiog savom nose 

vardo paminėjiina.

vo pasibaisėtinus dantis.
^zibitlis’bnisu ant syk 'atąi- rliepė:

j®
Kur 4. ► kur jisjis yra? 

d •
Jjr rodėsi jam kad toji mergi. 

Via iszkisza galva per Junga viu 
gone ir szanikia:
• Czionai! czivnai!.■.hnk.ii

. < <U‘ji!
'Pąszėkė kaip. Ūk drutąa. Jqr raszo>Ko Kaip mc (iruiiis. no 

hky.se žvilgėjo kokia tai baisi 
kzvieša, Kmnszilys susigniag-

. , i . ■■ ■ v ’ i
• \ U’ H s i 1

Nepažinstuma stovėjo lunge 
ir vis per langu lop^esi.

žei f į I

i ■■ i »<i i

Dabar 
r.jpamislj np,į * \ 

j t J v kaip -tigris’as paszokouisz 
yjelos.,, 'Patylomis prislinko

r
• • ‘ **1 «*•••• fIri* »»<*'

MOTINOS SZIRDIS
f <" •' f AL.’m.; • ■ ' - ,

kA PAPASAKOJA AMERI
KIETE ATVAŽIAVUS IN
LIETUVA APIE PAKLY

DUSIA DUKRELE.
* ' ' ' II ■ 4 F ’’

Parvažiavo iSz Amerikos
,r !Fj w* L; > L

ZvirbTiene. 'l’A Žinda žaibo groi-
■ v

tumu apibėgo vina Pa'plyniu 
kaimu, ir'daugiau apie

• • M h i . » ’ - t •
kaimu, ir daugiau apie nieką 
nei vienas Paplyniazkis ta die
nu nekalbėjo, kdip tik apie

metai, kaip nieko

Vieszpats padeda.
— Sveika, tetele, 

kaip žuvis ir turtinga; isZtėke- 
jo už smulkihinko — tiktai pa
klydo — ba iszsižadejo katuli-

i

'a
y

,/Trukio raitai bildėjo,
~rr Pviražruojume 

hrb'a niekados!' —

prislinko•Patylomis
Vyie 'lango. Jo rankos susniėgo 
nepažindamos' sprandam Np* 
kuspėjo. -surėkti. s « pfl t
•, Geležinis', ratas spaudėsi ap
link .puiku 'kakla o gaiva pasir 
kabino vagono- lange. Faga-» 
liaus nepa’si judinama ėsVbė 
paliko .persikorus lange ir su 

aklai

iiopa’šiju'ilhiama

ITukis pa
lis

rp

atvirom akim žiūrėjosi 
in tamsia nalciti.

Ratai stūksojo 
lengvinto isttVo' važiavima. 
pasižiurėjo isz vagono, pama
te daug raudonu ir- geltonu 
akiu — gėlcžiiiikelio signalu -— 
i szsk laidytu aplinkui tamsy
bėse. • 1 ’

—* Laikas! — kalbėjo pats 
in -save, ramiai sau juokdama
sis ir traukdamas ant kojų czė- 
batus. — Esiti iszgėlbetas.

Palengva prispaudė kleinp- 
ka, pažiūrėjo dar ant kaban- 
czios ant lango motoros-, atida
rė dureles — ir lengvai iszszo- 
ko.

• * *

Berlvno “
toj” ant rytojaus buvo skaito
ma sekanti žinia.
. “Baisi Piktadaryste. Trūky
je No. 3, atvažiavusiame in 
K nešt ri na, 10 iva landa vakare, 
atrakta • Emmvvs ‘Stelų lavonas. 
Isz pedsakiu, surastu ant kur 

ekspeit ai

Vakarinejė Gazie-

ii

pą tvirti no kad 
auka , buvo 

Stebėtinas 
kuris 

vagono lango. Vagone 
n ei) ė ta.

no, 
nelaiminga 
smaugta.
ait radimas,

pa- 
lavono

kabojo ant 
nieko 

daugiau nebiita. Pi.ktadaris 
vagone ipaliko pelerina. Kon
duktorius 'tame dallyke nieko 
negalėjo paaiszikinti, apari tė, 
kad nežinomas žmogus, kurio 
veido negali iatsiminti, įkelia-• • • • •vo isz Toninio ir bi’lic-tus kon
troliuojant jis. reikėdavo kož- 
nu sykiu žadinti, 
pri eža st i s neži noma.

nužudvmo A
Prie au

kos a'trasta krepsziukas su pi
nigais ir aukso laikrodėlis, kas 
paixalo, ka'd piktadaryste pa
pildyta be api'pleszimo Okslo. 
Taippat ir mpraliszkuo.se da
lykuose nepra>si'žengta. Mergi
na lamina-lutein 'buvo paveiks
lu tc|)liotoja. Jos padaryti pa
veikslai ant pernai metu Mo- 
nacliijos parodos

V • L 1 •

i visus labai 
už tainustebino ir už tai ji gavo 

aukso medali. Joje pramUtyta 
luenbacho. i nped ine. Donate 
gryžo nuo tėvu in Akademijos 
kursus'. Kam-gi tai reikėjo nu
žudysi tokia, jauna ir gražia 
gy.vasti—- liekasi . paslaptyje,

O

liekasi paslaptyje 
k urios ty ri ne jima i, piki ada riti i 
pasprudus, pasiliks visuomet

. * . .1 > * Ibe vaisiaus.”
Du puslapiu lėliau, 

pat numeryje, atsitikimu eilė
se, buvo ve'l sekanti žinia:

Vakar apie llifcą valanda,

, ' ■

tame

Vakar i J 
ant ’treezio viorsto už Kuestri-
no, tavoriuis, trūkis, bėgantis 
in Berlyną, užvažiavo anit neu 
pažiiisAtaino žbipgatis. Prie bai
liai sudraskyto ir ’lieso lavono 
atrasta Icrepsžiukas su nedide-

i
-

J
f 
v
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‘ rįliauHzki’le bobeles -ko

dą ugi a usnį,
Pas i rod y k iii e katros psate 

smarkiausia,
Nes Szamokuose daug tokiu

yra,
« /* 1 » r '

nedidėto'sriaubė byra;
• V . * te «

Per
. / Įt Be paliovos 'loję, 

Visti s aplojo,

»

t

! Kaip tai ana Neddie padare, 
Vienius isz galvos pasiutimu

i

sė viszk iai iszva re 
Duszęli'ai ’kaili, iszpere, 

Taip davė kad liet pakauszi 
atidaro, 

Dakhira’i per dvi valandas 
'darbo turėjo, 

Not in Ik ok i 11a i ka vos 
a’t si kvotėjo.

Kilta, j uja paguodė, 
Savo vyėa apskundė, 

Nabagėlis kasztus užmokėjo 
Bet da 'daugiau duoti 

prižadėjo.

♦

S^lai ka' ton

♦ ♦ ♦

Nedėlioję Forty Fėrtečojc 
buvau, 

gi rdejau:
Apie ituzhias bo’bėlh't,

Suvis 'nėpai'so anlt savo 
vyreliu,

N akt i mis va 11< io jesi,
Del saves laimes jeszkosi,

Vyrai eina jeszkot per stabas, 
Gal 'kur užvirtusią ras,

O kaip 'suranda namo Varosi 
Eidami barasi, o pareja 

muszasi. "
Ir ko tori bpbdles valkiojosi?

Nugi sau kiltu jeszkosi 
Ir tourauda ka nori,

Na i'r tgerus laikus turi.
O ir merginos ne 'kitokios, 

N aki in e s vai kalt ės, 
Ant nieko nežiūri, 
Sarmatos ndturi.

Pareina 'priesz diena 
f susivėlusios

Sulfisytės Ii r susmirdusios, 
Oj, o j, tamsunes, 
Bo bos i r mėrgszes, 

Ant visiko tidcia, 
Norinls nuo kitu 'altlikra

t

9

Ir Dievui iir velniui tarnautu, 
Sziad'ien 'paleist u ves, rytoj

i n 'kIi bs zt o ri p a s id u oi u

♦ ♦ ♦
Jus K'ingstono mergaites, 
D'ardte kaip kiaulaites, 

O įkas itada bus, 
Kaip nuvalys kornus'? 
'ruresite laiko invales, 
Ne viėna cypanti gules, 

Kaip užstos ilgi vakarai 
Tai Ibius ro'ts Igėraii.

Kaip švętimtaucziai girdės, 
Eiti tdii-aus negales,

f

*

Pro 'stuba žiopsosis, 
Isz Itokliu merginu tycziosis. 
Talip 'mergeles nedarykite, 
Tokiu sZpėsu nustokite, 
Ba ta's ilgai nesiseks, 
In mano tpuca ipateks. < 

i' . ♦ *
Badai Szenadorio mergeles

<neapsildįdžia moterių,
Tankiai labai dovanas priima jo senelei inlipt per slenksti, 

nuo garniu, 
Tegul garnys dovaneles i < 

dali na,
O dzievulis sveikus augina.

J-’"' m
— God iszrodau kaip kek

sai liėpr^rh* ~ ‘tuojaus pamis
imo. —

vardo paminejiina. * & sumą Rusiszku ir Vo'kiszku
Žiurėjo .per ipeezius savo ne-

pažinstamus in'langu. Ir rėdėsi 
jum kud visur unit 'lekiancziu 
pakeliu i mėdžiit mate Žandaru 
veidus... (malte ūszltiestas pin
kas. Visas vagonas ’prisipildo 
miglomis ir t^iukezmu, koki 
tai nagai. iszsiltiose prie jė — 

k a ' • ».*> « > k < W te- V

pifoigu, sukruvintas ir neper
• at. « a "• A ? B

ška i'tomas geložin'kelio, bilie
tas, b taipgi ir nolatnikas, pri- 
raszytas nesupranta alfabe
tu.' . Pervažiuotas notyczio- 

į||fc . į ;;! , ...
jketiavos isz Rusijos. 'Daugiau

O juk- /oikejo <Uret|
9

spaude s i. aplink jo kakla. Kaž
kas ji muszo tvirtai per galva. 
Lempu net jam pasidarė baisi,
kas ji muszė tvirtini per galva t

.Pervažiuotas
o gal sapažuda, regis at-

• '.A ' TA l> • ’ 4..... T>xz“’r-Si'~ l
iszaiszkinti; pęgalimĄ kadangi 
vejdaę sunialtas nola'mlhigojo 
taip daug kad nėkiiHima nieko

•t

notyezio-

*9

veidai sumaltas nejauniMgojo
A/ . A ! 41.

pažinti,
■ K i Gailus

'f

Zi
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kystes, pavirto in laisvamane, 
bedieve ir juokiasi isz mųsu 
Szv. tikėjimo, net pamokslus 
bedieviu susirinkimuose sako.

— O, Jėzau! — Suriko se
nele — ir taip užsikosėjo, kad 
ka tik neužduso.

— Ko mano Žila 
susilaukė, kad mano kūdikėlis 
kad mano kraujas, muno Zuza
noje in bedievius pavirtu. Del 
to man ne laiszkelio neatruszo.

Senele apsiliejo graudžiomis 
aszaromis, visiems susirinku
siems pasidarė graudu, nejau
ku ir koktu.

Ilgai nelaukus senele su vl- 
ais atsisveikino ir iszkeliavo 

namo. Bot ne namo ji ėjo.. J? 
ėjo už kaimo in pamiszke, kur 
palei upeli, szale vieszkelio, 
stovėjo•szventas kryžius, ker
pėms ir samanomis apaugės Ir 
nuo senumo in viena szona pa
krypės.

Atsiklaupė senele ant keliu 
apsikabino kryžiaus medi,, ir 
meldėsi, karsztai meldėsi už 
savo Zuzaiiele. Jos» aszaros, 
kaip perlai byrėjo per jos se
nus, rauksžletus skruostus Ir 
po kryžium ant sauso smilty- 
iclio krito.

' Užkilo audra su perkūnija, 
žaibai akis plikino, visas su
tvėrimas drebėjo, visoks gyvis

Zvi rbi lėno.
— “Tąi kokia ponia: 

skrybėlė, 
su pirsztniaitemis iki paežiu 
alkuniu — kaip dvarponio 
duktė, ka isz Varszuvos atva
žiavusi dvare virnrzi, rr-: *:1' 
ta Amerika turtu ir 
szalis, ten ne gyvenimus, 
rojus. ’ ’

Taip kalbėjo skubiai in vidų 
inbegusi raudona kaip žarija, 

skaisti kaip uoga Juozu 
Mągdute. O isz jos skaiseziai 
mėlynu akeliu buvo matyt, kad 
ji tuojau lekiu in ta laiminga 
szali, jei tik sparnelius turėtu 
bent tokius kaip garnys.

Palei krosui ant suolelio sė
dėjo susikūprinusi ir rožan- 
cziu poteriaudama senele Ona.

Kita ikant matyt bu'ta auksz- 
tos ir diktos moteriszkes, o da
bar belike vien stambus kau
lai, apvilkti susitraukusia, ruk- 
szleta Odav giliai indulmsios, 
pritemusios akys ir žili, veik, 
balti plaukai, o dantys ne vie
no.

Ne pergeriausHii jau senele 
ir girdėdavo, norint su ja susi- 
sznoketi, tai reikėdavo puseti- kur galėjo slėpėsi. Viena seno 
nai paszukmit. It dabar senele 
Magdutes žodžiu gerai 
'girdo tik isz jos 
cziauszkejimo suprato, kad to
ji, sznoka apie ka nors ypatin
gai linksma. Del to rožan- 
cziaus kalbėt pabaigus, atsiko
sėjusi užklausė:

— Magdute, apie ka tu, isz
lauko pargryžėsi, taip tratėjai, 
asz bepotoriaudama gerai ne
nugirdau? j ’ . .

; SU
.wit szilkine bliuska

v
gėbvele

Ih;

!bl
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Del to

Pai tik 
laimes ’ 

bet

nenu- 
linksmo

. — Apie ka? kad apie Žvirb
liene, ka isz Amerikos gryžo, 
kaip didžiausia ponia.
Pa plynėj įtik apie ja viena visli 
ir sznoka. Asz puti jos nema- 
cziau, nes nedrįsau in vidų pas 
juos ineiti, ale priemenėje pas
tovėjau ir girdėjau jos baisa, 
ir nuo jos rubli užuodžiau 
Amerikoniszka k vapa — kaip 
isz rojaus.

Gerai, vaikeli, 'kad tu 
man pasakei, eisiu ir asz pas ja 
pasiklausinet apie savo Zuza- 
hele; gal ji ka nors apie ja ži
nos ir man papasakos.

— Taigi, moeziute, eik, eik 
ir mums parėjus papasakosi, 

• kaip ten žmones laimingai gy
vena, ir nevargsta taip, kaip 
mes Lietuvoj.

Seriele skubotai 
szviesiai žalia sijoną, užsigobė 
balta skepetaite, užsisupo di
dele vilnone juodmarge skepe
ta, pasiėmė lazdele in ranka ir 
kriunedama iszejo isz vidaus. 
Nulingavo link Žvirbliu sekly- 
czios, 
muszdama szvioto dideles lem
pos szviosa. Isz vidaus girdėjo
si garsas sznekaneziu sodie-

4
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le nuo kryžiaus nesitraukė. 
Meldės ir meldes, jos aszaros 
kaip perlai per skruostus rie
dėjo... o lietus vis lijo ir lijo....

Nedėlios rytmetys.Buvo
Magdute, anksti ryta skubino
si in bažnyczia iszpažintiės, ir 
skubėdama basa; malt btiski 
lynojo, perdribus upeli, take
liu, pagiriu trauke Kukui viesz- 
kelio. Jau buvo beprieinanti 
pro kryžių, staiga suszu'ko: — 
O Vieszp-atie!. — ir atgal keliska isz Amerikos gryžo

Visoje žingsnius atszoko.
Abiem rankom apkabinusi 

kryžių ir gaiva žemyn nulen
kusi klūpojo senele Ona.

Magdute atsikvoszcjus per
sižegnojo, priėjo artyn ir pa
mate, kad senele sustingus — 
negyva. F. V.

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

/

apsisegė

isz kurios per langus

MILL & PATTERSON STS 
ST. OLAIB, r A.

Bell Telefonas 1480-R

IszbalHamuoja ir laidoja mirusias . 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus ptfruo- 
szia nuo papraszcziausiu iki prakll-' 
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, krlksztynlu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

••

2 A

>1#

11,000 TIK UŽ eo CENTU?

Ka tas tūkstanti* doleriu žnĖofuI 
reiszkia, jaigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, no-

I 

imtas. Jaigu tokiam žmogui ir Auk
sini kaina parodytum, tai Jam Malo
nesne butu sveikata, negi! tae aukso 
kalnas. Taigi, jaigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu,4 tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu Ilgu ir 
atgauk savo sveikata. U '

Vaist-Žoles yra nuo sėiancsHi Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio no- 
malimo, i 
čzlu skaudu) frno, patrūkimo, 
(asthma), petszalfrnė, 1 
krutinę, reumatizmo, plauku 
mb, pleiskana, szlOpInimosi lovo), ir 
kitu Hgu. Atsiunsk 60c. tai 
vaist-Žoliu, kurios jums aut 
sveikata, panaikins minette lifte.

Jaitū kenti Mrt suirtftlk, čilvos 
skausmus, užima ausyse, nudlhari, 
szirdies liga, tai atsiuhšk 3Sč. o įgau
si musu gausius vaistui, taftp vadina
mus “Nervu Preparatas”. Neršė li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga til il
gai kelia Ir suteikia žmogui rhmu- 
wr. Atsiusk 10c. o gausi musu toliu 
ir knygų I 
žoliū pardavinėtojai visuose______
sok • M. ŽUKA1TIA

.° .... ... nioT Toks žmogus yra susiraukęs, no-
CZ1Ū, susirinkusiu pamatyt ir |inksm„ ir inv.Wu n.,mWuD1tf ap.
pasveikintu senai matyta savo
kaiminka Žvirbliene.

Isz vidaus, pro Įauga, pama
te ateinanoziai senuke, Žvirb
liu piemenukas pribėgės ati
darė duris, o kaimynus Kodys 
paemes už pažasties, prigelbe-

dalina

u 4/ ♦ ♦
’ . '' ' i ; ' ! “i 1' ,

, « AVyomingo bobeles namini 
•a?u riaukė

Kad apsėda įbaksuka ,
' ' ’ M ' . ' 1 neatsiltrauke 

Kdl viso ndįiszgere,
•4

I

Vos, 'auit kojų 'pasi’kė'le.

... • j.O kąd ir namo paryežlioja, 
,A|>ie nieką nodbojiv, i

Kada vyrai isz 'darbo pareina,
* .1'Negali valgyt, alkani gult

iii
M

■ •
Jy Spjaut aM. tokijj
i ■... '

eiiUL

Bobų girtuoklių,
į •

-t4 .

H

-

5

— Garbe Jėzui Kristui.
Per amžių artižius...

— Vės, vos, atkėblinau, vai
keliai, jau, tur but, teks kraus
tytis in sza'rku bažnyczia. Jau 
sveikutės ir jegu no biskio ne
turiu. Sukibo moters in senele 
ir pasodiną užstalėje, paezioje 
kėlteje.

Žvirbliene nors ir iszsipuo- 
szus, kaip Amerikonka, pabu- 
cziavo senelei ranka, toks tėn 
sodžiuje ‘fmprot^s, o dar senele 
buvo biski ^irnifie, u 2 L 
bai tolimą — devints vanduo 
puo kisieliaus.

. (— Vaikeli; iszgirdau apie 
tavo parvažiavimą ątsii|kubl-

buvo biski ^imai’ie nors ir la-

Vaikeli;
11

nVnoro ▼aląyt, trtrinu Ii Re
ade j fono, patrūkimo, dabuHo 

•Wudejimb W 
pleuku traki

abi 
ite

kataloge. Reikalingi mulu 
avinėtojal visuose mieltuo- 

r M. ŽUKAITIA
25 Gillet_SUeot,^Spencerport,Y.
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— Filadelfijos sūdo radosi 

daug kaltininku už peržengi
mą probibicijos tiesu terp ku-

f

r
1 * M

'i e ■i.if. !■>
X Mr >K.

i

* piumuivijuo UVBU LVl p MU-
— Seredojo bankai prado- riu radosi ir sokantiojo isz mn- U a • s • v

♦ %

jo praplatinot naujos mažas su pavieto:
bumaszkas.
t Antanukas, keturiu metu 

sūnelis Antano Kulinsko 81 S. 
B. uliezios mirė ligonbntejc 
nuo užtruciniteo kraujo. Vai- 
kiukas buvo Leikside pai’ke 
per Džiulaju ir suvalgo ka to
kio, nuo ko pavojingai apsir
go. Laidotuves atsibuvo Šorc- 
doje su pamaldomis Szv. Juo
zapo bažnyczioje.

— Juozas Mažeika isz Mo- 
rejos likos smarkai apibružy- 
tas kada jojo motorciklus, ant 
kprio važiavo, nusvyro in krū
mus ir apsiverto. Daktaras Ap
žiurėjo sužeista.

— Stanislova, duktė Petro 
Isodo, 534 E. Mahanoy Avė., 
likos suriszta mazgu moterys
tes su Willis L. Barris isz Fi
ladelfijos, kur atsibuvo svodba. 
Nuotaka buvo studente Wo
men’s Homeopathic ligonbute- 
je, kur mokinosi nnt norses. 
Jaunavedžiai apsigyvens 
man, N. J.

— Arti Park Crest 
džiaus arti Leikwood, Nedėlios 
vakaru susidūrė automobilius 
^Andrio Robel isz Shenandoah 
Heights su maszina, kuria vare 
Mare Stabinskiene isz Frack
ville ir važiavo po kaire ranka 
vietoje deszines. Robeliene li
kos supjaustyta per stiklus ir 

a di

Leikside paiko

Pit-

gara-

sužeista.
— “Mrs. Paulina,” 

ve, kuri laiko salima ant 22 N. 
Main uli., likos pastatyta po 
500 kaucijos lyg teismui už 
pardayinejima uždrausto szlo- 
po, kuri surado prohibicijos 
sznipai.

— Pancdelio vakara, likos 
sužeista per automobiliu kuri 
vare Miss Doris Wagner, 70 
metu senumo Ona Rinkeviczie- 
ne, gyvenanti ant 1224 E. Ma
hanoy Avė., kuri užėjo prie
szais begauti automobiliu. Se
nuke likos nuvežta in Ashlan
do ligonbute, kur randasi pa
vojuje. Senuke turėjo iszkelusi 
parasona ir nemato prisiarti- 
nanezio automobiliams.

Mrs. Niek Lipp’iene 
(Budrevicziute) su sūnum Po- 
vylu iszkeliavo in Springfield, 

gimines ir pa- 
sveczi uosis

Lietn-

Nick

III., atlankyti 
žinstamus kur 
les sanvaites.

— Szimet

ke-

“ RuMszka 1 be
bus laikoma Nedėlioję 14- 

ta Jnlajaus, Lakewood parke 
— tai yra -szia Ncdele, ant ku
rios suvažiuos daug ženklyvu 
Rusu isz visu daliu pavieto.

na ♦»

BUMASZKUPO VISA AMERIKA
Aimutis isz Saint 

Lisauckas isz Miners- 
Norkoviczius Ashland; 

Bednarczyk Cementon, kurte 
turėjo iMistatyt po $1,000 'kau
cijos kad daugiau nepardavi- 

svaiginaneziu
Teismai prieszais Pauloni isz 
Tamakves ir Dubkevicziu. isz 
Allentown likos iszmesti.

Clair;
villo;

nes
T
n*

gorimu.

SHENANDOAH, PA.
Violeta La pa t a vieži ut o, 

neprigėrė Rattling Run 
prude laike maudimosi. Mergi
na slaigai apsirgo ir jau ėjo 
ant dugno, bet du draugai jaja 

ant

vos

iszgialbrjo . ir , isztrauke 
kranto kur atsipeikėjo.

~ Mikolas Majauckas, 219 
W. New York uli., likos sužeis
tas arti namu ir nuvežtas
Locust Mountain ligonbnti ant 
gydimo.

in

***
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Dirbtuveje pinigu Washiifttone darbininkai turėjo nemažai darbo sudėti in punde-

Treczia klesa $107. Treczia klesa in ten ir 
atgal tiktai $181. Turistine treczia klesa, 
Main Deck $129.50. Turistine treczia klesa 
in ten ir atgal tiktai $216. Cabin $147/50

Revenue Tax” ir Pagalve “Head Tax” atskirai

Per “Vasaros Sezoną” važiuojant in Europa nuo 15 
Birželio iki 15 Liepos, o in Amerika nuo 1 Rugpuczio 
iki 22 Rugsėjo, visos kainos padidinamos $7.50 
vienan galan, o $12.50 in abu galu.

• I i , ‘ I *

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI IN KLAIPEDA 
IR ADGAL. PATARIAM PIRKTI LAIVAKOR
TES IN ABI PUSI, NES TUOMI SUCZEDIN8ITE 
SAU PINIGU.

Rsswaw.effs.eiawi

o

m .

KELIAUKIT IN LIETUVA PER |

KLAIPEDA I
______«

, Laivais Baltic Amerikos Linijos ■
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■f Juozas Ruvinskis, 35 me
tu, mirė po trumpai ligai už
degimo plaucziu. Laidotuves I 
atsibuvo Seredojo su pamaldo
mis Szv. Jurgio bažnyczioje.
t Marijona Karunkovicziene 

231 E. Mt. Vernon uli. kur mi
re 8 Julajaus, buvo laidota Ket
verge ryta su pamaldomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje.

Gilberton, Pa. f Konstanti
na, myleina pati Mikolo Leba- 
do, 44 metu, įniro Ashlando 11- 
gonbuteje Pancdelio vakara, 
sirgdama penkis menesius. Ve
lione pribuvo in Amerika turė
dama 25 motu ir pergyveno vi
sa ta laika czionais. Paliko vy
ra, du sūnūs ir viena dukteria. 
Laidotuves atsibus Subatoje 
su pamaldomis Szv. Ludviko 
I >a žny cz i oje Mei zvi 11 e.

Frackville, Pa. — Kuu. Nor- 
buta ana diena suriszo mazgu 
moterystes Marijona Dudiniu- 
te su Uranu Tamkevicziu, abu
du isz miesto.

j- Po trumpai ligai mirė ge
rai žinomas graborius
ward A. Nice, 55 metu, paliko 
paežiu ir keturis vaikus. Lai
dotuves atsibus Subatoje po

Wood-

atsibus Subatoje 
piet tiesiog isz namu.

Trvs 'kaimynai isz Bal
ti mores kazarmiu, kurie pribu
vo su savo pulku in czionais 
dalybauti 4-to Džiulajaus ap- 
vaikszcziojime užmirszo sn- 

ryszti na ir paskui juos atva- 
aresztantai ir ponulius 

nuvožė adgal in kazarmes.

<r 
žiavo

Daugiaus Žmonių Važinėja ant

Goodyear Tajeriu
, negu ant bile kokiu kituant bile kokiu kitu

30x3% Cords $ 5.29
31x4 Cords

liūs naujas mažesnes bumaszkas ir iszsiunsti in visas bankas Amerikoj. Soredoje buvo pir
ma diena permainymo nauju bumaszku ant senoviszku.

Baltic America Linijos laivu populiarumas Lietuviu 
tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos lavai eina 
tiesiai in Klaipeda bet ir nuo to, kad pasažieriams 
teikiama geras maistas ir patarnavimas.

McKeensburg, Pa. — Kada 
darbininkas Rokas pjovė szie- 
na ant farmos J. Mrazo, stai- 
gni iszszofco barszkutis 'kuris 
mėtėsi ant Roko ir arkliu, bot 
Rokas būdamas narsus žmogus 
užmusze gyvate kuri turėjo 39 
colius ilgio ir penkis colius sto
rio.

— Ana diena 'lankėsi MaJia- 
nojui ponas Antanas Enikis su 
reikalais ir prie tos progos at
lanko redyste “Saules. J>

Paskutines Žinutes
U Rocky Mount, N. C. — 

Laike iszsiritimo penki u vago
nu ant Miami—New York trū
kio, 40 žmonių likos sužeista o 
daug apdeginta.

London. — Szeszi angle- 
kasiai likos užmuszti o 14 su
žeista eksplozijoj gazo Blaona- 
ven 'kasyklose. Szis miestas tu
ri 10,000 gyventoju ir guli ne
toli Abersavennv.

Tokio, Japonije. — Per 
nuslydima kalno, visas kaime
lis Kagoshima Qikos nustumtas 
in mares. Daugiau kaip 50 
žinomi u pražuvo o kitu nesu
randa.

1f New York. Kriaucziu 
st raikė kilo sumisziimai ant 7- 

.‘kuriuose likos su- 
asztuonios y palos; 20 

straiikieriu likos areszlavoti.

tos Avė 
žeista <

- M

Rymas. — Anierikoniszki 
lekiotojai Yancey ir Williams 
pasekmingai atlefke isz New 
York o d n czionais. Priėmimas 
buvo iszkihningas.

1f Sham'okin, Pa. — Ugnis 
likos atidengtu kabyklose En
terprise bet per greita apsižiū
rėjimą bosu ugnis likos užge
sinta su mažoms bledems.

PAJESZKOJIMAI

Isz Lietuvos.
ISZVAŽIAVIMAS ISZ 

LIETUVOS AMERIKON.
Kaunas. Jungtiniu Valstijų 

darbo departmento imigracijos 
biuro žiniomis, per Valst. buvo 
legaliai insileista 667 žmones, 
ju tarpe 4 valdininkai, 57 lai
kini svccziai biznio ar pramo
gos tikslais, 26 tranzito keliau
ninkai, 163
ir 417 ne kvotos (ne eiliniu) 
imigrantu. Pąskutiniuju tarpo 
buvo 81 Amerikos pilioeziu

50 Amerikos pilioeziu 
252 gryžtantieji Amcri-

........................  ■ - «■ " ■ - ■ ■ ......— " — ■■■■'■■ ' ■ ■—

LENKAI NUSZOVE VIENA 
LIETUVOS PILIETI.

Kaunas. — Alytaus apskr., 
Merkio upe plukdant medžius, 
Lenku patrulis miszove Lietu
vos pilieti Stepą Drazena, tuo 
kart buvusi ant sielų.

ISZPLAUKIMAI LAIVU ISZ NEW YORKO
LITUANIA ... 20 Liepos
ESTONIA .. 10 Piuczio

LITUANIA .. 31 Piuczio 
POLONIA ... 7 Rugsėjo

t

eiliniai emigrantai

žmona 
vaiku, 
kos gyventojai, 20 gimusiu ne
ik vol i nese szalyse, 8 studentai 
ir 6 dvasininkai. Isz 595 žmo
nių, dariusiu1 pastangas atvyk
ti isz Lietuvos Amerikon, 62 
buvo sulaikyti ir ncinleisti: 54 
isz ilga i- Kanados 
Atlanto uostuos.

i

DOLERIU KLASTOTOJAS
Szeta. — Sziu metu Gegužes 

menesio pradžioje Szetoje su
sektas doleriu ’klastotojas Mil- 
leris, žymus Szetos staliorius. 
Sakytas asmuo taupiems žmo
nėms'keisdavo litus in dolerius 
tik jo 
deszimts kartu didesne, 
isztikruju buvo. Prie pažymėtu 
doleriu bannkotuose skaitliniu 
buvo priraszyta po viena nuo- 
li: pa v., isz 1 dol. padaryta 10 
dol. isz 10 dol. padaryta 100 
doleriu. <'1 '

Beraszczidi ir nemoka Anglu 
kalbos žmones szio suklastavi- 
rno ir nepastebėdavo.

Klastotojas doleriu aiszk i uo
si policijai, kad jis apie pana- 
szias doleriu paslaptis nieko 
nežinojęs, nes tie doleriai jam 
atitiko po tėvo mirties ir jis . K •_ j . - •   . _

'fl

■4,

sienos ir 8

doleriu verte pasirodė 
negu

9
NUSKENDO 4 MOKINIAI.
Ketvirtadieni 2 vai. p. p. 

Szancziu 27-tos pradž. mokyk
los vedėjas — mokyt. K. Gylys 
iszsivede mokinius prie Napo
leono kalno pasivai’k’szczieti. 
Nemune vaikai maudėsi moky
tojui neprižiūrint ir 4 pasken
do: du Radzevicziai, Koženiau- 
skas ir Bernotaviczius, 
lavonas jau surastas.

NUŽUDYTA MOTERIS.
A1y taus • a psk r. P11 n i oje • * n u- 

žudyta peiliu Ona Czekovskie- 
ne. Ji gyveno viena.

kurio

Lehigh V alley 
EKSKURCIJA 

in New Yorka
NEDELIOJ 21 LIEPOS*

$4.00 Dubeltavas 
Tikietas

•Specialiszkas Trcinaa apleis Maha- 
noy City 4:30 ryte. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange PI. Sta, 
7:20 vai. vakare Standard Time.

BASEBALL
Giants su Pittsburgh 

New Yorke 21 Liepos

666
YRA TAI RECEPTAS DEL 

Szalczio Gripo, Flu, Dengue, 
Bilious karszczio ir Materijos.

Del visu informacijų kreipkitės in vietos agenta arba

BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge St. New York

JT>

Ant. J. Sakalauskas \
LIETUVISZKAS GRABORIUS Z 

(Bell Phone 872) 1 ’ ’ į
331 W. Centre St. Shenandoah, Pa.; *

; 4
i

TĄ

J
_ ji

Nuliudlmo vHtnndojo šutei- 
y kiam geriausi patarnavima. Pa- r 

laidojima atliekam rūpestingai S 
ir gražiai. Busito pilnai užga- I

> nėdinti. J

IF In

U A 1 UU 1II1U v UlUHUU J u OUlCi*

laidojimą atliekam rūpestingai S 
ir gražiai. Busito pilnai užga- { 

> nėdinti. < {
y: Isz Mahanojaus ir Girardvilles j
2 jeigu kas pareikalaus mano pa- j

4 fonuoti o pribusiu in dcszimts 5 
Bell Telefonas 872

tarnavima tai meldžiu man telo- 4

6 minutu. Bell Telefonas 872

Del Galvos Skausmo ir 
Nuralgijos, imkite 

Quick Relief Tablets 
Preke 25c Baksukas

Del Rumatizmo ir Skausmą 
Peczuose, imkite

Co-Sal Capsules
Preke 60c Baksukas

APTIEKOJE PAS

Litschs’ Drug Store
14 E. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY. PA.

$3.75

$3.25

Dubaltavaa 
Tikiatas

IN

Atlantic City
ARBA 

DUBELTAVAS
T1UETA3

IN

Philadelphia 
AR 

Willow Grove
Nedeliomis 14 ir 28 Liepos

Specialia Trainas Sukatos Nakti
-■ *

. 2:49
. 3:04

3:16
. 6:05

Mahanoy City t..........
East Mahanoy Junction 
Tamapua ........../«....
Pribus in Philadelphia

GRĮŽTANT—Specialia trcinaa 
apleis Philadelphia 7:15 vakare 
Eastern Standard Time.
Nupigintos Vakacijos in Pamarca 
In Atlantic City, Ocean City ir tt.

Sukatomis *
Liepos 26 - Piuczio 3, 17, 20 
$7.20 in ten ir adgalios 

Isz MAHANOY CITY
Tikietai gerj ir ant Pullman Karu 
primokant regulariszka Pullman 
prekes.
Tikietai geri ant bile kokio treirio' 
dienoje ekskurcijos teĮpgi ir ant 
to treino kuris iszeina isz William
sport 11:20 Petnyczios nakti.
Galima sustot Philadelphijoi va
žiuojant ir grįžtant.

Ant Readingo Geležinkelio

Greitai veikia. Gausite aptiekoae.

KAS KENCZIA UŽKIETĖJIMU 
VIDURIU. į

■ I k

Jai kieti viduriai, turite gazus, bal
ta liežuvi, silpna szirdi, nemigi, ir 
anksti atsikėlė jaueziates pailsę, ne
paisant kad nuo senai vartojate viso- 
kes piles ir druskas bei invairias gy
duoles, prisiunskit savo adresa, o 
gausit praba dykai ir nurodymus, ko
kios isz to ligos paeina. Ventrola ir 
dvi kitos gyduoles daugeli pagydė ir 
gydo. Pamėgink. Raszyk tokiu ad
resu. ‘

Western Chemical Co.,
Plainsville, Pa.

GYDUOLE NUO ANGLEięASlU
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama gyduole variuojama su 
stebėtino pasekme per 30 metu,' dol

kltis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku

J 
i KRAUJO

I *

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

KREIPKITĖS PAS
Dr. Hodgens Specialistą

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

Antro floro, 4 S. CENTRE ST.
< t ■?

K. Rėklaitis 3)
Lietuviukas GraboHusr CC

~1 “ 11

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

516 W. Spruce Str., 
MAHANOY CITY, PA.

TAMAQUA,

juos laikės tikrais. Miltelis 
policijai protokolą suraszius, 
rodos, už kaucija paleistas.

TO I . .

NUSIŽUDĖ GIMNAZISTAS 
PASIMETĘS PO TRAKINIU

Birželio 11 d., 
isz

d
po einaneziu 

traukiniu isz Mariampoles 
puolė Mariampoles valst. gim-

Pajeszkau Kaži Sidlaucka. 
Keturi metai atgal gyveno 
Maine, Pa. Dabar gyvena kur 
apie Pittsburgh, Pa. Kas ka 
apie ji žino arba pats tegul at- 
siszaukia po adresu: (lt.

Mr. C. C. Smith,
R. No. 6, Box 36, . 

Cotidersport, Pa,
7* r.....

Pajeszkau pusbroliu Vlada ir 
Frauciszku
Teipgi ir pus-seseres Barta- 
szęviczes ir Julijona Glasasz- 
ka. Paeina isz Lietuvos, Gruz
džiu parap., Dyrsziu Sodžiaus.

♦

CAPITAL STOCK 1125,000,00

naz. VI kl. 'mokinys St. Magc- 
viezius ir shvažinetas. Jis sir
gęs psichine liga. Jau anks- 
cziaus jis kėsinęsis nusižudyti.
PASKENDO

. BESIMAUDYDAMAS.
Kaunas. — Nery besimaudy- 

dartias Vinėas Pupkys nusken-
1 T' t L •* - • t ’ » ■do. Lavonas

P. O. Box 117

(t.56
i. M

I J

f

— Nery besima udy-
J' i *1 i

do. Lavonai iszgriebtas ir pa-
POTTSVILLE, PA.Gerklines Astma arba dusulio, Bron« 

i 
kvėpavimą, Užėima ir szalti galvoje,

29x4.40 Baloons $ 6.35
30x4.50 Baloons
31x5.25 Baloons
32x6.00 Baloons

Turime juso didumo Tajerius X

9.50
33x4*4 Cords 14.95 
30x3% Tubes 1.10

r

7.25
10.95
13.25

Bartaszovicziu. A

Visus Tajerius uždedam dykai ?

E. F. Gruber 13 S. Main Str.
Mahanoy City

dėtas miesto ligonines7 lavo-
*ninen.

SUVA

4 u.
«

27 metai atgal gyveno Water
bury, Conn. Kas ka apie juos 
žino arba patys malonėkite at- 1 • 1 J • 1 , • 1

VAŽINĖJO
AUTOMOBILIS.

V 1 • <4 l/k t 44 rs i iBirželio 16 d. 18 vai. lengva-
Y*

siszaukti sekąncziu adresu:
Mr. Wladas Bagawiczia

208 N. 7th St.,
Duquesne, Pa.

J

sis automobilis, važiuodamas 
isz Mariampoles in Kauna, Vei
veriu miestely lenkdamas pad-
vada mirtinai suvažinėjo lova 
Litvaitįene isz, , Mikaliszkiu
kaimo ir vdlsoziaus,

H ’

Prlszakini skausmą galvos ir t.t. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mano
sio gydimas Preke 30c per paczta. 
(szrasta ir parduodama vien tik per 

HAMPDEN LABORATORY
724 MULLBERY ST. READING. PA.

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

Ant Antro Floro Kline Sstoro >
H9 W, Centre St; Mahanoy City

11 I

i1 t

> SURPLUS IR UNDIVIDED
[ PROFITS 1623,358.62
L “

* Mokame 3-csIa procentą ant 
i audfttu pinigu. Procentą pride- 
i dam prie jusu pinigu 1 Sausio Ir 
j 1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
l turėtumėt reikale su musu banke
* nepaisant ar mažas ar didelis.

306 Market Street,
> * FA.

*

¥

G. W. BARLOW, Pre#.
J. FERGUSON, Vice-Pree.ir.KM.

«•




