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ISZ AMERIKOS
----- ------ J.

14 METU VAIKAS ISZGERE 
KVORTA MUNSZAINES.
Shafersville, Pa. — Danielius 

Novadki, 14 metir amžiaus vai
kas, rados namie kvorta mun- 
szaines kada tėvai buvo iszva- 
žiave in sveczius, pradėjo jisai 
ragauti ir gere pakol bonka 
isztusztino. Iszejas ant ulyczios 
girtas, pradėjo svyruot ka pa
mate žmones, 
serga ir nuvožė in ligonbuto 
kur daktarai isapnmpavo gu
zule ir kaip nxlos isz to isz-

TAI TAU KERSZTAS
■"l-r ■■

MOTERE NORĖJO ISZBAN- 
DYT MEILE SAVO VYRO 

BET NEPASISEKE.

Dunkirk, N. Y. — Motoro 36 
metu, kurios pravarde yra Ber
tu .Bnduszkiene persiszove sa
vo namuose ir likos nuvežta in

NELAIMINGA JUODAS SU BALTA
TRAICE

BURDINGIERIUS NUŽUDĖ
GASPADORIU, MIRTINAI 
SUŽEIDĖ GASPADINE IR

PATS NUSISZOVE.

I
TĖVAS SUTIKO ANT DŪK- 

TERŠ APSIVEDIMO SU 
NIGERIU.

* V T

dusi prato nuo ko 
in

rodos 
liks. — Gal namine buvo gera 
kad vaikas tuo nemirė.

ATSIGULĖ SU UŽDEGTA 
PYPKIA. 

Schenectady, N. Y. Anta
nas Reebley, turintis 86 metus, 
sudege ant anglies isz priežas
ties nusidavimo gulti 
ganezia pypkia burnoje. Senu
kas stengėsi iszsigolbeti bet 
aiszkino tai tiktai gulintis kū
nas prie lango, 
mažai bledes.

UŽTRUCINANTIS 
PABUCZIAVIMAS.

Ona 
nesu-

• I

su (lė

Ugnis padare

New Haven, Mass. — 
Kvedorovicziene turėjo 
pratimą su savo vyru ir nuta
rė atimti sau gyvastį. Iszgerus 
truciznos prispaudė savo ketu
rių dienu amžiaus kūdiki prie 
lupu ir sziixlingai pabuezinvo. 
Trucizna gavosi in kūdiki nuo 
lupu motinos ir kūdikis in ke- 
Jes valandas mirtų Mitina su
kmlikiu palaidota drauge.

GYVU ISZKEPTAS.
INissaic, N. J. — Darbini li

kai czionaitineje plytinyczioje 
paregėjo pecziuje gulinti nepa- 
žinstama koki tai va Įkalta ku
ris buvo visiszkai isžkeptas. 
Matyt geide nakezig sziltam 
pecziuje iszsimiegot, inlipo iii 
vidų ir užmigo. Gaza s isz pe- 
cziaus apsvaigino nelaiminga 
nuo ko užmigo ant amžių o isz 
ryto jau nejuto inkaityto pe- 
cziaus ir iszkepe.

visisZkai 
na keži a

MAŽAI TOKIU UOSZVIU 
RANDASI.

Armstrong, Pa. — Vincenzo 
Pera Lt i, mazgotojas t oriel k u 
vienam kotelyje, ana diena ap
laike žino buk jojo uoszve Ga
ry, Ind., paliko jam i.r jojo pa
ežiai $15,(XX). Uoszve nežinojo 
apie mirti savo dukters, o žen
telis isz gailesties trankėsi po 
visa Amerika ir ant galo apsi
gyveno vela namie. — Tokiu 
geru uoszveliu tai reiko jesz* 
koti su žiburiu.
MOTINA ISZKASE SAVO 

KŪDIKI ISZ GRABO.
Gardner, Vt. — Ana diena li

kos palaidotas kūnas 13 metu 
mergaites Estellos Churchville. 
Motina isz dideles gailesties 
nuėjo ant rytojaus ant kapiniu, 
iszkasc lavoną savo dukreles, 
paėmė ant ranku ir karsztai 
bueziavo. Praeigiai paregėjo 
mdtina su lavonu, atėmė mer
gaite ir vela užkaso o nuliudu- 
sia motina nuvedė ant milici
jos kuria atidavė po priežiūra 
daktaru. Badai motina isz di
deles gailesties gavo sumiszi- 
ma proto.
NESUTIKO SU MOCZEKA, 

— NUSIŽUDĖ.
West Millcreek, Ohio. — Už 

tai ka'd negalėjo gyvent sutai- 
koje wu savo moezeka kuri nuo
latos jaja paniekinėjo, jauna 
mergaite Riltta Stremmels, 19 
metu, atome sau gyvastį per 
nusiszovima. Moezeka likos pa
traukta per nuda ant iszsiteisi- 
nįmo.

ISZ LIETUVOS13 METU MERGAITE GAU
NA $500 ANT MENESIO.
Phihidolphia. — Trylikos 

motu Elzbieta Wentz melde su
do idant jai iszmoketu po 500 
doleriu ant menesio ant josios 
užlaikymo isz palikto turto po 
mireziai josios dieduko kuris 
paliko jai 210 szimtus tukstan- 
cziu doleriu, kuris
mete'. Sudas sutiko ant mergai- 

o kada daeis iri 
melus —- 21 metus, tai aplaikys 
visus pinigus.-

326 SVARU VYRAS NENORI 
PASNINKAUT, MOTERE 

PERSISKYRĖ.
New York. — Už tai kad jo

sios 326 svaru vyras nenorėjo 
pasninkaut, Mrs. (’harlotte C. 
Samuels aplaike persiskyrimą 
nuo savo ėdiko ir aplaike 125 
dolerius mėnesinės paszelpos 
nuo jo.

Sa vo

AMERIKONO ATSIŽADĖTA 
MERGINA NUSINUODIJO.

Plunge. — Plungėj nusinuo
dijo 23 metu amžiaus mergaite. 
Priežastis — Amerikoįrais.

Minėta panele turėjo Plun
gėj kavalierių. Priesz kiek lai
ko jos motina, gyvenanti Ame
rikoj, atsiuntė laiszka su vieno 
Amerikono fotografija. Laisz- 
ke buvo raszoma, ar norėtu ji 
už Amerikono iszteketi. Ji at
sake laiszku, kad tinkanti. Pra- 

susiraszinejimas su
Amerikoj gyveiTancziu kava
lierium. Su Plungėj gyvenan- 
cziu flirto nenutraukė.

Amerikonas kartu su szi pa
vasari atvykusia eksukursija 
isz Amerikos atvyko in Lietu
va ir užsuko in Plunge, pažiū
rėti savo sužadėtinos. Susipa
žino. Viena diena rado ja Že
mes Ūkio Afokyklos parke 
flirtuojant su Plungiszkiu ka
valierium. Amerikonas užsiga
vo ir prie “
si st o jo, sodo in 
isz Plunges iszdume. 
I)o szito — nusinuodijo.

New York. — Nemažai svie
tas nusistebėjo kada turtingas 

Albertas 
apręiszke 

iic’siprieszina ^savo

III*

E. 
visai

fologra fintas, 
Sproul, įniro 1919 I I

*

Pa. —- Niką lojus 
0 metu, burdingie-

Duquesne, 
rr.......1....>, 3
rius pa;s F ran a Leskevicziu pri
kibo prie savo gasrwidineles ir 
susitarė bėgti iii 
jOszkoti sau 
kas buvo parengta ’bet tame 
atėjo namo Le^keviczins ir ūžti 
ko meilinga porele pasirengia 
beg‘ti. Vyras pasiprieszino bob- 
vagiui ir prasidėjo'barnis. Bur
di ngierius nubėgės ant 
szaus pasienio revolveri ir pa
liepė LeskoviczJiui nesztis lau- 

gaspa do r i u s n e ne
savo pastoges, bur-

•F
ligonini to. Pasižeide in poli ir Turąvicze

ne.

•tiktai 
meile savo 

jisai isztikruju jaja 
Už t a ji darba likos 

, buk užsikeisejo

aspadineles ir 
i platu svietą 

įkilo rojaus.
parengta

Vis-

kaip rodos pasveiks. Badusz- 
kiene prisipažino daktarams 
buk neužsikeisejo ant savo gy
vasties tiksle mirties, 
norėjo is^bandyti 
vyro ar 
myli ar
aresztavota
ant savo 'gyvasties. /

Jau ka tos moteres neiszmis- 
lys, Hai net juokai žmogų ima. 
Atsimenam kaiip tūla moterele 
iszgere juodos kavos in vieta 
truciznos o vyras supratęs ka 
jojo prisiegele padare, paszau- 
ke daktara. Susikalbėjo su dak
taru, davė moteriai gera puo
duką aliejaus norint's toji gana 
spyrėsi negerti, bet priverto 
prie to vyras su daktaru o mo
tore bego laukan beveik per vi
sa sau va i t e.

NEPAGELBEJO RAGA- 
NISZKI BURTAI.

Cleveland, Ohio. — Mi 
Lurgan nusidavė pas i 
idant iszgydiritu josios 
isz -papai’kimo. Ragana priža
dėjo iszgydint ji sekaneziu bil
du: ‘‘Indek 10 doleriu in skry
nute nuo cigaru ir užpilk drus
kos, sukalbėk' 123ėziii ir 124ta 
psalmes ir paslėpk skrynute po 
lova serganezio. Tegul tonais 
buna pakol asz tave atlankysiu 
bet nie’kam apie tai nieko ne
kalbėk.”

Motina 
padare kaip jaja 
bet sūnūs 
dirstelėjo in skrynute, pinigai 
dingo nes ragana juos iszeme. 
Priesz 'tai varginga motore da
vė jai 50 doleriu. Dabar dasi- 
prato mdtere kad likos apgau
ta ir apskundė ragana už apga
vyste.

Ida 
ragana 

> su n u
H

vir

kan o 'kada
rojo apleisti
dingierius paleido in ji szuvi 
užmuszdamas an’t vietos po 
tani szove in gaspadine, sužeis
damas jaja mirtinai.

su kaimvnais 
kas atsitiko,

Leskeviczius ant 
bet bu rd i ngierius din- 

trutmipam jeszkojimui 
persi’szovusi 
tuszczio

Kada. palicije 
subėgo pažiūrėti' 
rado abudu 
grindų 
go. Po 
surado ji persi’szovusi ant 
smert . ant tuszczio loto arti 
st u bos. Leskoviczienc likos nu
vežta in ligonbute kur sziadien 
kovoje, su mirezia ir 'kaip ro
dos isz 'to nciszliiks. Motore li
kos perszauta keturis kartus, 
dvi kulkos pataiko in krutino 

*T, o dvi in pilvą.

Ji

uka'lbek 123ėzia ir I24ta NAUJAS LAIVAS
C < BREMEN” ATPLAUKĖ 

SU 2,200 PASAŽIERIAIS.
— Naujais Vo-
‘ ‘ Bremen

int ik ėjo • raganai 'ir 
pamokino, 

neiszgijo, o 'kada

PUIKIAI APDOVANOJO 
GRABORIU.

Wheeling, W. Va. — Mrs. 
Anele Milford priez mirimą pa
liko blokine skrynute grabe
liui su tom iszlygom idant jaja 
atidarytu po josios palaidoji
mui. Graborius 
užmirszo apie 
mindamas apie jaja in kelis 
menesius po tam. Isz akywumo 

slk ry aute tikėdamasis

pp laidotuvių 
skrynute, atsi
joja

Ratu
ku ris

atida re 
joje surast kokius niekniekius, 
bet nemažai nuSistelbejo kada 
atidaręs skrynute rado joje du 
tukstanezius doleriu bumasz- 
koms ir gromute'le kurioje ra- 
szo Imk viską palieka jam. 
Milfordiene ir szeiniyna gra'bo- 
riaus gyveno dideliam sutiki
me už gyvasties.

AGENTAI JESZKOJO 
SAM0G0NK0S

KLIOSZTORYJE.
Los Angeles, Calif. — 

Iikisdkam kliosztoryje,
randasi užmjostyje Belvedere, 
prohi'bioijęs 
nuo kokiu * 
kliosztoryje randasi didele sa- 
mogonka,. atėjo daryti krata, o 
kada iperdetinc motina Gutier
rez nuėjo atidaryti duris, agen. 
tąi priverstinai Insigavo in vi
dumi be varartto bot nieko ne
rado ko jeszkojo.

Zokoninkes užprotestavojo 
in valdžia kuri paliepė agen
tams penpnvszyti zokoninkes 
pubiieznai o agentai gavo pui
ku isobar imą nuo valdžios.

a gontai dagi rde 
ten skundiku buk

s

New York, 
kiszkas 
re,jo 
2,200 pasažieriai

laivas 
pasekminga 

s
kelione

tu
su 

isz Bremer
haven, Vokieltijos. Laivas Bre
men yra varomas per keturis 

yra 920 pėdu ilgio, 
100 pėdu ploczio ir turi 120,000 
arkliiHpajegu ir padaro 28 my- 
leLs ant valandos. Bremen at
plaukė Seredoje padarydamas 
kelione iii penkes dienas.

RUSTUS TĖVAS.
Loysburg,

szriubus■1 il'ffio

Pa. — Charles 
Knechts, 23 metu, likos atpkal- 
tintas už nužudinima savo sū
nelio, vieno menesio amžiaus. 
Nakties 'laike k ud ilk e lis pradė
jo verkt, tėvas iieturedaimas 
kantrybes ir negalėdamas 
klausyti venkenezib kūdikio, 
uždavė kelis ypu’S per kuria ir 
mete ant lovos. Kūdikis mirė 
niio su'krotiimo smegenų. Pati 
liudijo prieszals vyra.
PERPJOVĖ GERKLE 

PACZIAI IR SAU.
Washington, Aid. — Niko

las Bartell pagriebė savo pa- 
už įplaukų, ipenpjove jai 

gerkle su britva po tam atsį- 
stojals priesz zerkola patrau'ke 
sau smalkiai 
krito iant 
amžiaus

tėvas 
ir

ežia

per 
vietos, 

sūnelis

i

ligerkle 
Trijų metu 
matydamas 

kruvina darba tėvo, iszbego 
laukan smaukdamas )pagcl'l)os. 
Adbegiu kaimynai rado abudu 
jau negyvus. Bartell badai bu
vo užvydu's savo ipacziąi, isz-
met i nedarnas jai daugeli kartu 
bn'k susineszdavo su burdin- 
gievium.
PACZIULE NORĖJO NU- 

TRUCINT SAVO VYRA.
I

Detroit, Mich. —. Ona Vor- 
konskieno, 28 metu, inipyle tru
ciznos in valgi su tiksliu nutru- 
cinimo savo vyro Morkaus. Vy
ras apskundė savo paežiu už 
užsikeisejima ant jojo gyvas
ties. Motore taja diena ketino 
palikti vaikus ir iszbegti su

■ ■ ■burdingierium, :•

su

i

buk 
dukteriai 

Kdi'tai, 21 metu, isztekoti už 
juodo nigerio Jerome S. Pat
terson, 22 metu. Abudu jauni 
žmomes vra studentais t
of Physicians (Daktaru) Co
lumbia universi'tete ir jau išz- 
emo* laisnus.

'Szlai ka tėvas apie tai 'kal
ba: ‘‘Mano vaikai gali iszsi- 

žino ka daro
savo

21 metu, 
nigerio 
22 metu.

College

Mano vaikai 
rinkt k a nori nor 
ir'turi mokslą, 
juoda žentą su. 
nes jisai 
Asz nedarau 
kuom žmogum yra ar jisai bal
tas ar juodas ir kokio jisai ne
būta tikėjimo. Mano duktė yra 
pono savo duszios ir 
prigelbėsiu savo žentui visame 

darvezia, baltam

v ra

kai p 
J >

Bet ne visi 
sies
Sproul ir

taiip, 
žmogui.

tos praszymo

nes 
pinigu pirkti

mote re 
su sa

ma žiu u

rs
Priimsiu 

atvira szirdžia 
geru žmogum, 
jokio skirtumo

kimo ir

yra to
kai p

užmeti rieji me 
sako buk padare sutarti 
vo vyru Donaldu idant 
valgytu idant truputi netdktu 
tankines, o kada ant to nesu
tiko, inpuole in piktumą ir net 
du kartu norėjo atimti sau gy
vastį. Porele susitiko Czokoslo- 
vakijoj 1923 mete o kada atva
žiavo in Amerika, apsivedė du 
metai adgal. 
dukrele.

si dojo

..J
I*"' *

,1 ■
■JPurirn tik viena

NEGALĖJO NUPIRKTI 
DOVANOS; NUSIŽUDĖ.

Longhorn, N. Y. — Nusimi- 
ir susi rupines kad neturi 

savo paežiai do
vanele ant josios varduvių, Pi
lypas Mayers, 32 melu, atome 
sau gyvašti per nusitrucinima. 
Neseno! jojo pati likos -sužeis
ta per automobiliu ir turėjo jai 
nupjauti koja, 
drauge su 
prie si
NORI PERMAINYTI

PROHIBICIJOS TIESAS.
Eastern Point, Conn. — Ant 

suvažiavimo in czionais 
mite'to 
jos” ’ 
ta Hooveri, 
misijos Wickersham padavė 
savo nuomone,.kas kiszasi per
mainymo ar pagerinimo prohi- 
bicijos tiesu idant visos vals
tijos turėtu kontrole pardavi
nėjimo svaiginaneziu gėrynių 
po savo valdžia kaip: saliimus, 
spykyzes ir but tegeri us o gal 
tik tokiii būdu galima butu ap- 
malszyti gi rt Uoklyste.

BRAVORAI APGARSINA 
SAVO GERA SZTOFA.

Buffalo, N. Yr. — Kanadisz- 
ki bravorai pradėjo gausiai ap
garsinti savo gera aluti ne tik 
Kanadoje bet ir Suv. Valstijo-

Bravorai iszdubdil mapas 
u paženklintoms vietoms kur

ine.! u

nelaimeToji 
bedarbe privertė ji 

iv žadins t os.

INKALE VINIS IN KOJAS 
IDANT JA ISZGYDINT.
Trenton, N. J. — Palicije ra

do ant ulyczios vos paeinant

i

do ant ulyczios vos 
motore Ona Hogan o ikada at
vedė ja ja ant palicijos, motore 
apsako nepaprasta dalyka. Ona 
nuėjo pas burtininką Szima 
Arnone, 50 metu, kuris gyvena 
užmiestyje ir gydo kvailius 
“stebuklingai 
jai iszgydimtu rumatizma.

I 
I

savosios” nebeap- 
automobili ir 

Panele
“Ko- 

Pagerinimo Prohibici- 
pa ženk lytos per preziden- 

pi rminin kas ko- 
Wickersham

žmones
nuomone-s

isz tosios
pa ežios

daugelis 
prisiartinanezios svodbos yra 
pasipiktinę kad balta mergina 
teka už juodo žmogaus.

79 METU SENUKO
PLAUKAI PAJUODO.

Portland, Ore.

mate baltus plaukus per 49 me
tus, vela pradėjo jam ataugti 
juodi plaukai. 'Senelis tvirtina 
buk ne tik plaukai bot ir pajie- 
gos jojo atsinaujino ir jaueze- 
si kaip jaunas vyruka’s turintis 
30 metu. Daktarai stebilsi tuja 
permaina. — Ana diena skaitė
me buk George Clever isz Kan
sas ’City, 86 metu senukas su
silaukė keturis dantis ir da ki
ti pradeda jalm augti.

< i

Arnoldas
l\xld,-79 metu senolis, tureda-

ramaquaTamaqua, Pa. — 
Sinkeviczi'us, 36 metu

LINDO IN KITA NAMA, — 
MIRTINAI PASZAUTAS.

Antanas 
, norėjo

insi'gairt in narna' M'ikolo Lo
renzo, bet nepaduoda isz kokios 
priežasties. Lorenzais negalėda
mas atsikratyt nuo Antano pa
leido in ji szuvi isz karabino 
per duris pataikindamas in ji, 
snžeisdanias mirtinai, ir likos 
nuvežtas in Potbsvilles ligon- 
bu'ti. Tamoszius Mahanaviczius 
ir Juozas Szaveledkis likos už
laikyti po $300 kaucijos kaipo 
budintojai. Visi gyvyina Sum
mit Station o Lorenzas yra ži- 

ap linkinėje ) J kaipo 
kuri uždare

no’mas 
“Kvailas M i.kas 
kalėjimo.
PIRKO SAU PACZIA UŽ .

800 DOLERIU; PABĖGO.
Pa.

sau
Reading, Pa. -— Salvatore 

Butte pirko sau ipaczia 1928 
mete bet dabar gailesį už pa
darysiu k va įlysta ir jeszko nuo 
josios persiskyrimo.

Kas lokite dagirdo kad Butto 
geidže apšipaeziuot ir atsirado 
trys nepažinstaimi svotai isz 
Filadelfijos kurie perstatė jam 
patogia moterėlė kuri sutiko 
už jojo itckedi, jaigu jai duos 
800 doleriu ant (palaidojimo jo
sios pinnutinio vyro, Butto no 
norėjo duoti pinigus isz pra
džių ant ko svotai sutiko ir pri
žadėjo palaukti pinigu po ves
tuvių. Po lapsitpacziavimui svo
tai vela a t važiavo pas Butto 
kurtėms davė abliga ant 600 
doleriu, po tam syotai ir pa- 
cziule dingo po velniu. Dabar 
Butto neteko pacziules ir pini- 
g’h

H «

I

mal.szvti •J

s e
s
keleiviai isz Suv. Valstijų gali 
sustoti ant gero alaus, su vlso- 

pa veikslais perstai mi
ežiais žmones o net ir zokonin- 
kus įgerenczius gera Kanadini 
aluti.

kiais

NEISZMINTIKGOS 
LAIŽYBOS.

Alohawk, AUss. — Isz prie
žasties 'kvailu laižybu tarp 
dvieju jam n u vyruku, abudu 

Jaunas 
agentas 28 metu susrlaižino su 
savo draugu 
szmoteli geltono

neteko

laižybu
vyruku 

gvvascziu.r>.

s u valgy s 
Tas,

kad
> muilo.

kuris pralaimės, turės užfun- 
dyti gera vakariene. Agentas 
suvalgė szmoteli muilo bet ne- 
poi'lgaim laikui pajuto dideli 
skausmą viduriuose ir i u va^ 
landa laiko mirė. Jojo draugas 
isz dideles rupesties'savo drau
go.
priežastim, atome sau gyvastį 
per 11 u si szo v i ma.
NUŽUDĖ PACZIA IR PATS 

SAU PASIDARĖ MIRTI.
Detroit, Mich. —Hamtrani- 

cke ana dienu sujudo visi gy
ventojai kada dagirdo buk tur
tingas ir guodo'tas per visus 
gyvenHbjus, parduotojas žiedu 
Juozas Grzecki, 40 metu, ant 

., nužudo su 
savo^ ipaczia

mirties ir ‘kad tai jis buvo
1

tingus il

2447 Florian uly 
geležies

K >

sz.mo'tu geležies savi/ ipaczia 
Joanna, 37 ohetu, po tam iszge-
re truciznos ant palicijos sto-
ties po aresztavdjimui ir mirė 
tuojaus. Nužudyta motore bu
vo motina septynių mažu vai-
ku.

Priežastis taip baisios žu- 
dinstos buvo kad vyras nuo ko
kio tai laiko pradėjo geiJti 
munszairie ir manoina kdd stai
ga! neteko proto. Satai vaisiai

• *•-

• •proh Uncijos. VH *

'budais idant 
Ta

sai in’kale moteriai kėlės vinis 
iii kojas idant rumatizma isz-

s

varyt bet kone iszvare mote
riai gyvastį. Burtininkas likos 
u ž( 1 a ryt as k a 1 e j i m e. ¥

DIDELE EKSPLOZIJA.
FABRIKE.

> * « ?| e ‘ ' i

Neyv Kensington, Pu. — Di
dele eskplozija United States 
Aluminium Kompanijos fabri-
ke praeita Ketverga užmusze 7 
darbininkus. Keletą kiti darbi
ninkai tapo maž-daugiaus pa
žeisti.

NELAIME 
KELIO.

Stratton,

ANT GELEŽIN
IO UŽMUSZTI
Colorado. — Pra

eita Ketverga’ ant Rock Island
ir Pacific geležinkelio atsiti
ko baisi nelaime kada pasažie- 
rinis trūkis nusirito nuo tilto 
ir puolė žemyn in 
szimts
vietos užmuszti.

upeli.
pasažieriai likos

De- 
ant

Paskutines Žinutes

žeisti f

motina , penkių

Cornwall, Ont. — Keturi 
žmonis sudege ant smert o asz- 
tuoni baisei apdegė ir likos su- 

kada ugnis sunaikino 
keturis namus czionais.w *

IT Baltimore, Md. —.Kada* 
kletka su 1.7 pasžieriais nukrito 
žemyn Strouse Building; 10 
vyru ir 7 mo teres likos pavo
jingai sužeistais.

fl Richmond, Calif. —- Mrs. 
Santos Rios,
vaiku likos nužudyta per savo 
vyra, kuris vėliau palicije ap
siaubė ir nuszove.

1f Syracuse, N. Y. — Ban
ditai insigavo in Wilson ziego- 
riu sztora paimdami deimantu 
vertes už $10,000; bet geleži
nes szepos negalėjo atidaryti.

11 Mexico City. — Adolfo 
Vjllpieva, 14 metu, vadas ban
ditu aplinkinėje Colima, likos 
suimtas per kareivius ir su- 
szaudytas. Buvo tai jauniau
sias banditu vadas Meksike.

U Stratton, Colo. — Rook 
Island trūkis užbėgo ant nulu- 
žusio trūkio inkrisdamas in 
upolpk'a, per ka 14 pasažierlu 
likos užmuszta o daugeli 
žeista.

H Atlantic City,
Agentai suome smugleriu lai
vą Malba, kuris atplaukė isz 
Halifax su gera guzule ver
tos nž $100,000 doleriu.

su-

N. J. —

Aleksa ūdra viczius

KIETASZIRDIS LIETUVIS.
Telsziai. P. Aleksandravi- 

czius, isz Kalenu dvaro, atvo
žė in turgu parduoti rugusi 
pieną pardavinėjo po 35 cen
tus Uteri ui. Turguje prie jo ve
žimo priėjo neturtinga mote- 
riszke ir paėmė viena literi rū
gusio pieno, ir norėdama sumo-' 
keti pritrauko 5 centu. Ponas 

isztraiike
isz moteriszkes ranku puodu
ką ir iszpyle pieną po vežimu.

Ir tokiu žmonių turguje pa
sitaiko. Kadžiene, gyv. Mit- 
kaieziu km. Nevarenu v. Minė
ta nukentėjusi liko netik iszža- 
agnta, bet dar 'turėjusi valgo
mu produktu ir dar szio to, ir 
ta atemes* mat, norėjo pasisti
print po fizinio darbo. Bet dė
ka Tirszliu policijos pastan
goms liko sueziuptas ir paso
dintas kalėjimai!.

NUOGOS SZOKO UŽ 50 LT.
Kretingoj valdžia iszmete isz 

tarnybos viena valdininku, ku
ris eidamas tarnybos pareigas 
pasižymėjo didžiausia netvar
ka, pinigu iszeikvojimu ir net 
kysziu ėmimu,
kad minimas valdininkas k»r- 

“be baliavodamas” pada
rydavo savo bute tikra “Sodo
ma — Gomora.” 
turėjo kelias savo mylimas pa
neles” insilinksmines paneliu 
ir draugu kompanijoj praszy- 
davo savo “paneliu” kad isz- 
siredytu nuogai ir ant stalo 
pasilipusios paszoktu 

malonumą
” po 50 h- 

sako, ir tokiu 
” szoko ir

Teko girdėti.

tais

Pavyzdžiui.

Už ta savo 
kodavo 
tu.

4 i

panelėms 
Bet buvo, 

kartu, kad “paneles
už 25 litus.

4 <

t'k

4"*

f

i

ii l»į

v/ilsu.
” mo-

INVEŽTA JAVU UŽ 
5,000,000 LITU.

Sziemet netikėtai iszaugo 
javu invežimas. Tai parojo nuo 
to, kad ūkininkai susilaikė par
duoti javus rinkos kainomis, 
o Sziaures Lietuvai daug javu 
reikėjo. Antras dalykas, kad 
Vokietijos pirkliai ir koopera
tyvai dėjo dideles pastangas 
invežti Lietuvon javus, duoda
mi ilgalaikius kreditus perkan
tiems ir parduodiami žemomis 
kabiomis.

Nuo pradžios metu iki szioi 
invežta per 200,000 centneriu 
javu už milijonus litu. Pernai 
per pirma pusmeti rugiu isz- 
vežta iu užsieni už dideles su-

>mas, o sziemet inve&tam

*
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Girdėt
Pagal suskaila valdžios tai, 

praeita meta Suv. Valstijose 
buvo 1,068 auksztėšniu moks
lai n i u in kurias lankėsi 878,- 
089 studentai isz kuriu 69 pro
centas mokėdavo kasztus už 
mokslą dirbdami laike vakaci- 
.i”.

Amerikoniszki stuileulai ne
tingi dirbti laike vakaciju: už
ima darbus szoferin, hoteliniu 
tarnu, czystina czeverykus, 
dir*ba ant farmu ir kur tik duo
dasi surtrrt darbu ten eina.

O Lietuvoje? Studentai yra 
taip pasisziauszia kad laike 
vakaciju vai'kszczioje su lazdu
ke ir baltoms pirsztinaitems 
raszA'dami pas gimines in 
Amerika kad jiems prisiunstu 
paszelpa arba siunezia

” in Amerika rinkti aukas 
studentams. Tnom laik tokis 
nusiuses studentukas gyvena 
smagiai ir nesirūpina niekuom.

Su v. Valstijose

ezvstina

gimines

4 4 ubą-
gus

linos J u laja u s i nėjo 
naujos regulacijos kas kiszasi 

“citizens popieru” 
ir tai qio visas Suv. Valstijas.

Pagal naujas regulacija 
kožnns apli'kantas 
popiern turi pasirūpint certifi- 
kata arba, parodyme kada pri
buvo in Amerika, kėkia diena 
ir ant kolcio laivo. Taipgi turi 
pasirūpint dvi savo fotografi
jos, taip kaip darosi ant isz- 
emimo pra'szparto, idant pažin
ti taji žmogų kuris popieras 
iszima ir ta viską perstatyt pa- 
vietavam sude su Prothonota- 
rijuszu. Sziaip viskas yra po 
senovei kaip buvo lyg sziolial. 
A pi i kantas turi isZgyventi 
Amerike penkis metus o po ga
vimui pirmu popieru, turi 
laukti du metus-pakol gaus pil
nas popieras.

AllO J u laja u

iszenrimo

tai
ant pirmu

turi

Argi yra prasižengimu tiesu 
imžudvt savo motina kuri keli

ant neiszgydomos ligos 
vėžio ir žino kad nuo to turės
mirti, 
dzin i

ežia

jaigu motina nuoszir- 
ineldžia savo sūnaus 

idant jai padarytu mirti!
Atsakvma ant

savo

tojo klausy
mo turi duoti FrancuzisZki sū
dai priesz kuri stojo jaunas 
Augi i k as Richarda's (’-orbett, 
apkaltintas už nužudinima sa
vo motinos.

Jaunas Corbett po m i rėžiai 
savo tėvo gyveno su motina 
kuri sirgo vėžio liga pietinėje 
dalyje Franci jos. Nuo kelioli
kos menesiu daktarai pasakė 
kad serganezios motinos nega
les iszgyilint ir nėra jokio bu
do idant jai palengvint josios 
kentėjimus.

Simus praleido <laugeli die
nu ir naktų prie lovos ligones. 
Pažiūri nėjo jaja ir girdėjo jo
sios vaitojimus ir riksmus. Li
gone neturėjo pajiegu ne budo 
atėmimo sau gyvasties todėl 
melde savo sūnaus idant jai 
palengvintu kanczes ir atimtu 
jai gy vast i. Juk 
josios pagelhos i 
galėjo palengviųt 
daug greieziau ir mielaszi rd i il
giau ne kaip mirtis nuo vėžio.

Po ilgam apmanst\"mui jau
nas Corbett davėsi prisi'kalbint 
ir imti ant saves atsaikomvbe 
už motinos mirti. Dave ligoniai 
drūtos trueiznos po tam su pla- 
kanezia szirdžia pridėjo jai re
volveri prie galvos ir patraukė 
už vamždžio.

Nužudei motina, pridėjo re
volveri sau tprie galvos bet 
daktarui iszgelbejo jam gyvuo
ti ir sziadien turi stoti priesz 
suda už motin-žudystu. Prisi
pažino prie visko ir nesigrau- 
diua to, ka padare, norint s tie
su knygose aiszkiai paiaszyta

: ne buvo del 
o jisai—sūnūs 

jai kanczes

kad tai vadinasi žudinshu
Suraszui parodo buk Fran- 

cijoj mirszta kas metas 40,000 
žmonių nuo vėžio. Amerike 
115,000 o beveik puse tuju ne
laimingu ligoniu mirszta nuo 
savžudinslos idant užbaigti 
savo balses kanczes. A ugi val
džios negalėtu duoti pavėlini-

. Wtt .idMllA.RSjllUilM jieiw

Ant to 
rėk o 
nes

i i

pavėlinti” —
ir t eisi taria i

gyvastis yra neda-
Bet tie patys mora-

W *** • P “»s« ’ )'■ r ! . < Hy*" 1 • 1 H. ’ • 1 » ' ■ » r-±-. J.■" 
laszirdyste ir lengvu bud u pa
darytu jiems mirt i ?
negalima 
moralistai 
“žmonių 
lypsteta, ”
listai daro tiesas ir nubaudžia 
p ra si ženge 1 ius mi rez ia.

Ant to visko gerai hpmans- 
tinejo jaunas Corbett pakol 
pridėjo revolveri prie galvos 
savo motinos o dabar, kada tu
rės stoti priesz sutla — uždavė 
svietui klausymą:

“Argi turi valdžia tiesa al
kai hint neiszgydomiems, ken- 
tantiems tmielaszinlystes, ’ku
rios jie taip meldžia!”

Sekantis atsitikimas liejosi 
Pottsvilles (musu paviete) sli
de. Tula moterėlė isz Shenan
doah apskundė savo kaimynu 
ir dabar radosi ant kėdės, o ad
vokatas josios klausinėjo:

“Kalbi buk tasai tavo kai
mynas novos yra tavo giminai
tis. Aleldžiu pasakyti man ko
kiu budu jus esate susigimina- 
via ? i

Motore kelis kartus atsiko
sėjus pradėjo kalbėti per tlu- 
moeziu:

“Tai matai, mes toki gimi
nes: .lojo pirmutines paezios 
giminaitis ir mano antro vyro 
pirmutines paezios dėdienė isz- 
tdkejo už dvieju broliu Juodai- 
ežiu o jieji buvo gimines mano 
motinos dedieniai. Tolinus jo
jo tėvas ant jojo motinos sza- 
lies ir mano tėvukas ant mano 
motinos szalies buvo taipgi gi
mines, o jojo moezeka iszteke- 
jo už mano vyro patėvio kada
jojo tėvas mirė ir mano moti
na mirė o jojo 'brolis Juozas ir 
mano vyro brolis apsipaczinvo 
su dvynukėms. Asz nėgaliu 
daeiti ko'ki mes gimines ir kaip 
arti bet žinau kad jisai mano 
giminaitis and dets all!”

“Gali būti, — atsiliepė ad
vokatas, — tavo iszaiszkini- 
mas yra užganadintas. ”

Bet nebagas tlumoczius, ka
da ta visiką pcrtlumoczino sli
džiai net apalpo ir tik in kėlės 
va la i idas a t si k vote jo.

AUAOMOBILIAI SUV.
VALSTIJOSE

KomercijosSuv. Valstijų 
Departmentas paduoda vėliau^ 
sias automobiliu statistikas, 
pranesza, kad yra vienas pasa- 
žierinis karas Suv. Valstijose 
kiekvienam 5.6 žmoniem. I

Visame pasaulyje yra 
Isz tu, 
randasi 

Suv. Valstijose. Isz visu Ame
rikos autombiliu 21,423,597 bu
vo pasažieriniai karai.

Kitos szalis'automobiliu turi:

028,584 automobili ii.
24,629,921 arba 76.9%

Anglija ....
Francija .... 
Kanada ...
Vokietija .. 
Australija . 
Czekoslovakija .....
Danija ........... .
Finlandija ..............
Vengrija ...............
Italija ...............
Jugoslavija ............
Lietuva
Norvegija 
Lenkija 
Rusija 
Meksika 
Iszpanija 
Szvėdi ja

32,-

.. 1,.128,200 

... 1,098,000 
.. 1,061,830 
.... 531,000 
.... 516,695 

. 47,100
98,600 

. 33,158 
. 16,362 

188,952 
. 12,250 
. 1,407
. 37,087 
. 29,423

21,058
t2,167 

146,088 
127,d60

— r. l. i. b.

Tula ponia dikeziai savo ve L
du nusitepu^i, norėjo syki isz- 
juokti kavalierių, kurs neszio- 
jo marga bruslota, tardama:

— Ar matei kada tamista 
beždžione?

— Gyvus nemacziau, ule 
maliavota tai man tankiai at-

j Ji ' J

šitai ko matvti — atsake kava
lierius.

M.
* * • **'< i ■' t* r

666

nemacziau,

YRA TAI R^CEPTAft DEL
Sialado Orlpo, Hu,' DeUM. 
BiUou karaciio ir Malenjoi. 
. fo-iiei

, r,, ,.„ , a,, . —t.
V J < V-f

Isz Visu Szaliu
j T *

KARE KINUOSIA?
» 4 • * - " *

KINAI UŽGRIEBĖ RUSI8Z- 
KA GELEŽINKELI, ISZ 

KO GALI BŪTI 
KARE.

KARIUMENE 
SUKUOPINTA.1

n
5

I

1 larhinas Mandžurija — Prė- 
nesza, kad del Kinu vyriausy
bes paėmimo isz
Kinu geležinkelio ir suėmimo 
Sovietu valdininku ir tarnau
toju, Sovietu kariuomene Rytu 
Sibire esanti pasirengus- bet 
valanda insiveržti in Mandžu- 
rija.

Harbine ir‘kitose provincijos 
vietose pasireiszkia neramu
mu, ir musTztyniu tarp Rusu ir 
Mandžuru policijos.

Trisdeszimt Rusu,
geležinkelio valdininku 
vakarą buvo deportiuiti iii ry
tu Sibirą, o apie 300 kitu bus 
.iszsiusti szi'adien.

Lu Yung-Huang, Kinu rytu 
direktorato pirmininkas, skel
bia, kad del iszgujimo Rusu ge
ležinkelio valdininku ir tar
nautoju pati 
esanti kalta.

Rusu Rytu

buvusiu
va k a r

valdininku ir 
Sovietu Rusija 

pareiszkia£ ’
h 

kad jeigu Rusai imtųsi kersz- 
to žygiu, Kinai esą prisirengė 
puolimus atmuszti.

Visos Sovietu 
sziaurinej Mandžiurijoj tapo 
Kinu vvriausvbes užd’arvtos ir

• " A •k’ V

raudonosios profesines sąjun
gos lividuotos.

Maskva. — Sovietu valdžia 
vakar pasiuntė Mandžiurijos 
vvri'a.usvbei ir tautinei Kinu 
valdžia ultimatumą, reikalau
dama, kad per tris dienas Ki
nai duotu 'atsakymu, ar jiė su
tinka tuoj pradėti konferenci
ja konfliktui del Rytu Kinu 
ležinkelio sureguliuoti.

Jei Kinai atsisakysiu konfe- 
ruoti, tai 
siiant priversta imtis 
priemonių 
teisėms ginti.

Haiibin. — Keleiviai p ribų- 
via’in czionais sako buk Rusai

savo
Daugelis

J i s

agentūros

r>

Sovietu valdžia bu
le i toki u

Sovietu Sąjungos

kumpinw savo kariumene ant 
rubežiaus. Daugelis trukiu 
praėjo <pro (>zita su amunicije 
ir armotoms. Apie 50,000 
Bal't-Rusu ri buvusiu cariszku 
kareiviu isz Shanghai, Tient
sin, Mnikdano, Harbino ir ki
tur pasiaukavo suszelpti Ki
nams kovoti prieszais 
t us.

Visi Sovietiniai konsulei ir 
kiti virszininkai likos wt«zaūk
ti isz Kinu o suvirszum 100,- 
000 Rusu apleidi ne j a Kinus

Apie

Sovia-

a;p Leidi ne ja 
kas diena. ’ ,

Girdėt kad“ Japonije stengė
si nedaleist Rusu ir Kinu prie 
kares nes ant to -ndkens'tu ir ki
tos vies z p ait y s t es.

iSAU.LB 
. ....—--- —

NELAIMINGA
f ' J’' t

ryt
i ♦

KOJA
___________

NUPJAUTA KOJA NEPA 
a** ;

LIKOS PAVOGTA KE
LIS KARTUS.

Siedlica, Lenk.
nislovskio gelėžkolio stoties

PRASTA ATSITIKIMA;

K \

Ant Sta-

turejo u’žsieniimH kaipo pecz- 
ktlryė 
Jai Andrius Bocluvn 
negalėdami jam iszlgyilint ko
ją kurioje ant galo pasirodo 
gangrina, turėjo ja nupjauti 
au'gszcziau kelio. Nupjauta 'ko
ja suvyniojo in skuiluri ir pa
dėjo įpriėmemejc idant ant ry
tojaus 'palaidoti ant kapiniu.

zl\io taupai' atėjo isz artymo 
kaimo moteriszke vardu Klu- 
giiene ir matydama gulint ant 
žemes 
czi lipinėjus 
tai mėsa, 
ežia ir nudrože su savo 
niu” namo, 
jau ežia

ant lokomdtivos kokis 
Daktarai

ją kurioje

ka toki suvyniota, *pa- 
persi tikrino kad 

’pasiik iszo po pažas- 
“ rudi
ną moSugryžus 

iszvvnios mėsos kill-

tas

4
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VAGYS DUONOS
Ne']>or>Jcii<ri kii ne paprastu 

intempimu atkreipė aki žmo
nių viena Isztarme 

pataisos
(vi rokas) 

.policijos pataisos Chateau 
Thierry, kur sūdąs Prancuzisz- 
kas paluos'avo biedna mergaite 
nuo bausmes už pavogimu ke
palo duonos isz duonkopiszko 
skiepo.

Prie vedimo plovos, 
.patyrė, kad mergai t <

slidžia
* gana 

dirbti malonėjo, bet kad darbo 
niekur negavo jiji nabagėlė tu
rėjo maityte savo motina sn 
mažu kūdikiu isz jos tik darbo 
pajėgu, ir priok tam jau per 
pora dienu pati buvo ne val
gius, todėl pasidrąsino ir pa
vogė kepahfka duonos. Slidžia 
no bausmes ja paluosavo.

Szitokia. isztarme primena 
prova. sūdyta priesz keletą me
tu gana isz asztriausiu slidžiu 
per sudžia Angliszka Ilawkin- 
sa.

Ilawkinso isztarme placziaii

kad

»

NAUJAS VIRSZININ
KAS UKININKISZKOS 

DRAUGUVES.
Carl AVilliains isz Oklahoma 

City, Oklft., likos paženklintas 
per prezidentą Hooveri kaipo 
pirmininkas
draugavęs Washingtone.

ūk ini n kiszkos

'">■ 2> t

DEL MUSU VAIKU
GEROJI MARIUTE.

szi ’bet kaip labai persigando ^a(* uegu szioji isz Cha-
pamaezius žmogiszkn koja! 
Atszoko bei tuojaus suvyniojo 
vela
priemene .ir

žmogiszkn.

ir taip ipat ininesze in 
padėjo tuoj prie 

duriu ant žemes. Netrukus ei
nantis per kaima tūlas ubagas 
ketino i nei t i in ta ja stu'ba- bet 
rados priemonėje gausia isz- 
malda, visai ne inejo tik pa
brukęs po pažasezia szinka, už
leidęs krepsžiu kad nėbuitu 
matoma jojo vagySta 
k og reiCz i a usia k a ima.

Nu ėja s už kalno atsisėdo ir 
iszvyniojo — bot ir jisai nepų- 
sidžiau'ge 'Savo “radiniu.” Ne
žinodamas ka daryti, nunesze 
in valseziaus kancelariję žmo
gaus koja ir ten jaja paliiko.

Valdže pavelde dalyka tar- 
dy’toj'uj tada viskas i-szsiaisžki- 
no, koja likos sugražinta locni- 
n inkų i o 
už vagysta likos aresztavoti. 
Koja palaidojo o savininkas in 
kelies dienas po tam taipgi nu-

nunesze

apleido

radiniu.

moteriszke ir ubagas

cjo pankui jaja in žeme.
1 I* • , :

LENKAI SZAUDO 
LIETUVIUS.

Berlynas
Kauno

Gauta žinia isz 
kareiviai f 

užėmė maža Lietuvos sal’a kuri 
randasi Merkio upeje. Užgrieb
dami ta sala Lenk'ai 
tris tenaitinius 
ven tojus.

jog Lenku

paszove 
Lietuvius gv-

SZETON—BOBE.
Bremus. — Palicije areszta- 

vojo czlionais 'paezia inžinie
riaus už nužudinima septynių 
ypatų savo szeimynos isz pir
mo a.psivedimo. Pirmiause nu- 
trudino savo vyra, po tam vyro

V ! > *

tėvus ir savo 'ketvertą vairku. 
Toji szeton-boibe buvo susine- 
szus su kitu o 
suin ke n v bes — 
no,.

teau-Thierrv nės Hawkinas ne 
tik kaltininką paluosavo, bet 
skundiku nubaudė pasiremda
mas ant “statuto” su dulkeju- 
seme raszta Angliszku artiku
lu. Tie artikulai suteikė Haw- 
kinui tiesa, inmestie s (lindiką 
in kalini už tai kad jam duon
kepiui pavogė biedna|js duo
nos kepai uka.

Reikalas buvo toks:
Žiemos laike 1890 mete., vie

nas 
susilaukęs in savo skiepą 
na gera pažinstama dranga ku
ris ji pasiprasze in artima kar- 
czema ant stiklo alaus. Duon
kepis gana greitai susitaikė 

draugo, nes 
isz karezemos gana jau gerai 
buvo matomas skiepas kur 
duona stovėjo, ir jis prie pasi
kalbėjimo iszsigerent, gana 
gerai galėjo vaktuotl idant kas 
isz nežinomu ne ineitu ir skie
pą. Geri prieteliai ramiai kal
bėdamiesi prie kauszo apie per 
keliolika minutu, ir tame užte- 
mijo duonkepis per dlifės iiięi- 
nanti koki sudžiūvusi ir ap
driskusi žmogu in jo duonini 
skiepą kuris matydamas kad 
ten nieko Hera, pasiėmė kepa- 
lukii ketursvari duoneles, pa
siglemžė po supliszusiu skver
nu, ir jau cimbrino per slenks
ti lauk.

Nenuėjus nebagui su laimu 
ne keletą žingsniu, duonkepis 
iszbegias su draugu isz kareze
mos., tu o jaus szuktelejo polioi- 
janta, kuris sustvėrė 
vagi prie gana aiszkiai matan- 
cziu liudininku, tnojaus kuda- 
sis nuplyszelis likos 'aresztavo- 
tas ir perduotas teišdarystei 
(sudui) prie suraszitojo proto-

statuto

London iszkas duonkepis, 
ga-

voje tas, kad kepalukas duonos 
pavogti, yra tas pats, kaip kad 
pavogti auksini
Tuom-gi lai k, vienok asz tave 
sūdyti ne noriu kaipo slidžia, 
bet kaipo žmogus krikszczio- 
n i szkas.

Isztarias slidžia tuos žodžius 
p nemes jo nebago skrybėlė 
dėjo in ja pats pirmiausei 
ra (szterlinga) ir 
susirinkusius žmonis, lojerius, 
voznas sūdo eidams, kolektavo 
jo paszelpa vargszui su szeimy- 
na. Nabagas varguolis

m
ziegoreli.

in- 
sva- 

aplink per 
lojerius-

idant neturėti 
visus nutrinei-

' 5

RADO SUAKMENIJUSIA 
MOTERIA.

Rymas. — Nepaprasta rūdi
mis dienomis mirė czimiais pa- ui atkasė' darbininkai griuve-

NEPAPRASTAS TESTA
MENTAS GIRTUOKLIO.

Lo’grono, Tszpamije. — Szio-

prastas girtuoklis per nusiszo- 
vima su karabinu. Priesz pa
pildymu savžudinstos parasze 
sekanti testamenta:

Palieku dėl visuomenes šu
va rda, piktu paveizdi 

ir atminti kuria 'neužilgio visi 
užmirsz. Mano tėvams palieku 
tieik uuliudiimo kiek gali, pa
nėšėti silpna juju sveikata. Ma
no paežiai palieku sulaužyta 
szirdi ir gyveniima 'pilna kar- 
cziu nuliūdimų. Vaikams mario 
užraszau varga, paikszuma, li

< 4 
lerszta

ga, pikta būda ir ipersitikrini- 
ma’kad ju tėvas mirė kaipo 
girtuoklis.”

Liūdnas tai tėvo palikimas! 
Bet mirusi s girtuoklis t u rojo 
tikra teisybei » ' > .> V '
NEPAPRASTA ŽUDINSTA.

•

Vladymiras. — Bažnytkie- 
mVje Berožo've, valstietis Da- 
niuluk apl'aistes gazoilinu savo 
.jauna, 20 metu motore, padegė

Vladymiras.

ja. Nelaiminga. motore in kėlės 
vala^ndas imi re, iszpažindama. 
kad josios vyrais jai labai užvy- 
dejo. Nelaba vyra uždare kale-

r

siuose miesto Pompejos, užpil
ta per
veik šzimta meta 'po užgimi
mui Kristaus, 'kada atkasė su- 

mo'teria. Matyt,
• < i t. • 4 ' ’ .

kaina Vezuviusza be- 
'po užgrmi-

a'k’mei vijusia 1 
toji motore norėjo 'pabėgti nuo
ugnies bet netekdama pajėgų, 
krito negyva. Ant ranku U r 
kaklo turėjo ’brangius auksi
nius ipalpuoszus kurie sziadien

1 ■ U i’ . * ' i įt tirti didįle vertė. '*

38 ŽUVO SU LAIVU KURI 
SUDRASKĖ BOMBA.

Bukaresatas. ~ Ant Juodu-

v "X T

> * ' 1 • ’ 5 4

Bukaresatas. -
ju mariu Busiszkas hiivas Vol-
ga susidūrė su bomba ir likos 
sudraskytas ant szimotoliu. 
Eksiplozijo buvo baisi kuri už- 
musze 14 pasažieriu ir 24 lai- 
voriu's o G k du likos surasti 
per atplaukusius laivus.

■ ■I ............ u i
' 2 * I 1

sudraskytas

I

— Sakai, kaip asz dabar 
tau atiduosiu skola tu mąn i • i i ‘ i Z* ‘

►

— Mp, duodii žodi, paskui

— Na tai susilyginkime, 
uszilabar tau skolos ne atiduo
siu o tu man paskui iioskplink.

paskui vėl pankoly si.

pa skalysi u.
— Na tai

gana 
unt papraszymo

r>

iszsigerent

nebaga

kulo.
Teisybe, nebagas gana aisz- 

kei pats prisipažino prie pa- 
pildimo vagystes. Nevalgęs jis 
buvo jau dvi dienas, alkis dras
kė jau o vidurius neperkeneze- 
mni, skiepe ne buvo nieko, ne- 
iszsilaikydamas nuo alkio, pa
siėmė ketursvari kepalėli duo
nos duodams, kaip nors isžsi- 
painioti isz nagu alkio. Sud^e 
Hawkins t.uojaus pasžauke ure- 
dninka del iszvodimo viso pa- 
1 •tyrimo.

— Ka ta m i st a žinai apie szl- 
ta kaltininką paklausė hidipin
ko-t vri neto ja-s.

' * "f — ■ * 1

— Yra tai darbszus žmogus, 
jisai neturėjo niekad jokiu pro-
vu darbavosi visada saužinisz- 
kąi, nemaczi’au niekad gėrari
janti, vis buvo paezedus.
isz savo ranku uždarbio, maiti-

Jis

na sena motina ir jauna jo se
serį trijų metu teip gi mažą 
dukteri. Priesz tris menesius, 
jo fabrikantas pas kuri dirbo 
subankrutijo, ir nuo tada, dar
bo iki sziol negali gaut.

Slidžia Hawkinas iszklauses 
viso to tyrinėjimo, irludininku 
kalbos, iszdave isztarme nuo

»■

bausmes paluosuojant nobaga
u ‘ . i . -* « ■« -»už pavogimu kepahiko duonos

• • 1* A a • • 1 aJ, 
nimo ture ' r>
?' I-' '/įhy* - ,'V -iru <i nr ’ ■' -v r -.V"!

|.e yru grįni faktui. Isz puuk-

ir prie pabaigos ant atsisveiki
nimo tarė:

—: Žmogeli, papildei vagis- 
te yra grįni faktai. Isz pimk- 
tualiszko tiesos miitymo, baus
mes esi vertas, ues apeina pro^1

v ,

dar duonke-

, maty- 
dams tartum dangti atsivėrusi 
szirdije slidžios Hawk i no, pa
juto akižara iszsiverženczia isz 
savo akiu kad šutai kent jam 
surinktas aukas, negalėjo isz 
susijudinimo nei žodžio pade- 
kavones isztarti, apart linkte
lėjimo galva, ir iszejo.

— Atveskite 
pi! Jare sudže.

K'ada-gi duonkepis atėjo t ne
jaus liepe pasodinti ji ant krės
lo apskunstuju.

— Sudžiams esi — tarė sli
džia — nesidroyejei inmesti in 
kalėjimą ta nelaiminga žmogu 
kuris t'au paėmė ketursvari ke
palėli duonos už keliu pensu 
vertes, jog tu isz pavirszutinn- 
mo to žmogaus, galejei pažinti, 
kad tai ji paskuiinybe prispy
rė prie vagystes. Privedei prie 
to, jog galėjo būtie 
kaipo vajris, isZskirtas

sodintas 
vagis, isZskirtas isz 

žmogiszkn tiesu. Viską t|l pa
darei tu žmogau, kuris esi so
tus, pavalgęs ir atsigėrės,.pui- 
kei apsiredias.kei apsiredias. Kas-gi da ar- 
sziau, sztai priesz valanda, ka
da visi davenie aukas in skry
bėlė mesdami pinigus del to 
biednioko, tu tiktai vienas ne
davei nieko. Apsiesiu-gi asz su 
tavim kaipo sudžia.

Pasirement imt tiesu isždtio- 
tu per karaliene Elzbieta, pa
skiro bausme duonkepiui vie
na diena kalėjimo už lai, kad 
jis savo sklėpa paliko ’vie
na, ir tuom pagundė iszalkusi 
vargo 
vagystes.

Valandoje, kada nalm- 
varguolis i n ženge in savo 

page!ha paaukauta 
s,

žmogų prie papildymo

i n ženge kie- 
k a Įėjima

Pirkioje gulėjo ant lovos sor
gas senelis. Gulėjo jisai vienas. 
Mat, buvo Nedelia, vieni iszejo 
bažnytelen ant Naszparo, kiti 
taip kur iszvaikszte. Ir niekus 
apie vargsza ligoni nepagalvo
jo. Gulėjo senelis ramiai ir tik 
laikas nuo laiko dusojo gailin
gai, kad niekas jo neprakalbi
na, nei vandenio nepaduoda.

Liūdna buvo seneliui. Ale 
jam butu dar liūdniau, kad* ne 
butu gerosiųs Mariutea. Geroji 
mergaite atėjo ji aplankyti, 
gražiai meiliais žodeliais pa
sveikino, ir seniukur tuojau pa
sidarė linksmiau. Mariuto pa
davė jam vandenio paskui sė
dusi ant suolelio perskaito isz 
makla-knygeles kelias maldas; 
toliau — isz “Szaltinio” seno
liui paskaitė kas Lietuvoje gir
dėti. Neapleido, pagalios, mer
gaite nei “Szaltinelio,”
ji labai mėgo: ji tai visa mer
gaite seneliui perskaito.

Seneliui Mariutės skaitvmas 
didžiai patiko, ir jo akyse net 
szviesiau pasidaro. Seniukas 
paliovė vaitojes ir už Mariu
tės geraszirdinguma szlovino 
Dieva — visu varguoliu Tęva, 
Kuris nieko pasaulyje neaplei
džia.

Mergaite gi jauti 
linksmumą. Nors ’ 
ežiai žaidė, bėgiojo, 
tai dėlto vienok gal nei vienam 
nebuvo taip ant szirdies gern, 
kaip jai, tai yra Mariutei. Gi 
ar žinote, vaikeliai, kodėl taip! 
Mat, kaip Aniolas Suraminto- 
jas, aplanke jinai apleista ser
ganti seniuką, o reikia žinoti, 
kad kaip žmogus padaro kam 
gera, tai jo duszioje i n vyksta 
tikra linksmybe.

kuri

gas
stuba su
del . j id szeimyno 
tasis duonkepis iii 
Halloway.

Teip pat pasielgė sau Londo
ne -slidžiu Hawkins 1890 m., 
kaip kad dabar puikioje mįs
lėje padarė sudžia jauna mer
gaite suvargusia p'aluosuodams 
nuo bausmes Chateau 'rhierry.*
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CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

c Mokame 3-czia procentą ant
> sudėtu pinigu. Procentą pride- 
f dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
l 1 Liepos. Mes norim kad ir jus
> turėtumėt reikalu su musu banka 
< nepaisant ar mažas ar didelis.

C G. W. BARLOW, Pres. 1
J J. FERGUSON, Vice-Pres.irKas. <

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 

, Dentistas Mahanojuje. ;
Ant Antro Floro Kline Sztoro

19 W. Centre St; Mahanoy City

Ant. J. Sakalauskas
i
jį 331 W. Centre St. Shenandoah. Pa.

r
i L1ETUVISZKAS GRĄBOR1US
į (Bell Phone 872)

i

/

Nuliudimo valandoje sutei
kiam geriausi patarnavimu. Pa
laidojimu atliekam rūpestingai

■ ir gražiai. Busite pilnai uiga- 
: nedinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvilles 
: jeigu kas pareikalaus mano pa- 
; tarnavima tai meldžiu man tele- 
į fonuoti o pribusiu in dessimts
■ minutu. Bell Telefonu 872

*

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
. MAHANOY CITY, PA. 

-------- $ r
3-czia Procentas už justi pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus *yra gerinus negu 10-tas Procentas, bė jokio 
saugumo.

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

saugumo.

Iii

suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau ft
1 . *.’* ™ Dekite savo *1
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite n 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento. ■

del žmogaus kuris dirba ir czedina.
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— Norėjai su^nanim pasi- tu mažinti stdbetinu. 
kalbėti, taigi mane turi!| -j- Gal but, taigi pasakyk,

Su tais garsiai pasakytais nemduOk nieku ir Medbijok, 
atsistojo ūkininkas tik meldžiamasis, sakyk gryna

’ I

Žmogeli, ko 
ar nežinai kad ’ 

tokia 'baisi, kad 
i negy-

žodžiais
Robert .John priesz savo prie 
toliu Igną Kurmi, kuri liūdni ...» . - > • . ta.,* Z T

lėmybe.
Tdlšybe 

ori teisybes .\ 
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likimo laikai priverto apleisti 
savo gimtini kraszta; nukelia
vo in užmari ii . w -
per .kelis metus dirbdamas krinta ? 
sunkius darbus ir ezedydamasiĮ 
centelius, susirinko maža sau 
kapitališka o sziuo laiku, kada 
jis persistalo musu skaityto
jams, 'buvo jau farinos savi
ninku ir Roberto John’o leni
ni vn u.

— Džiaugiuosi kad iszklau- 
sei mano praszymo ir tuojaus 
atėjai ant mano pakvietimo. 
Turiu tau ka m'rs pasakyti, 
arba, tikriau pasakius, turiu 
pas tave praszyma.

kelis

ant

• • •• □’Ml>
ft

1 '<■

A'

i ir be perstojfrno J« pamato, tuojaus

*1*^* Asz taipgi nenoriu jos 
tnntyti tiiktai girdėti ir tai isz 
tavo lupu!

- —- Isz manės ja 
gali, 'bet pagalios ntano prieto- 
liau, jeszkok teisvbes ant svie
to!

Yra juk

f
1

■
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PORA SPINKSU DEL ANGLISZK0S AMBASADOS
WASHINGTONE.

Dvi levo galvos, kurios likos isz.briežtos isz vieno szinolo
granato isz kalno Bedford, Ind., bus pastatytos prie Auglisz- 
kos Ambasados namo Washington, I). U. Kožnu gal ve turi de- 
vynes pėdas ilgio.

Sakau kad važiuosiu su-; 
tikti Kažimieros ir John’o.

—- O tai mielas man pri- 
cmi’mas — vos tik pribuvau...

— A’sz noriu važiuoti ’bet 
ju'k mano pridoryMe yra...

Nuo pirmos valandos 
apleisti savo, fiaczia del kitos 
kokios moteri'szkes!... — su’szu-

I

I

ko inirtus. ‘
— Man lin'ksma kad podia- 

tai pripažinsi a! r I
To jau jai buvo per daug, 

kaip leva's puolėsi ant jo, ap
kabino ji su ranka smarkiai ir 
suszuko:

NAMINESMUSES’
PAVOJINGUMAS

Namines muses pavojus, kai
po. ligų nesziotojos, jau gana

/

r.- j»

I I
''

Žinai Ijog visados galiu 
patarnauti, bet, hm, 

kartais reikalautum pinigu, 
prisipažinsiu tau, kad ir man 
pinigu sziadien reikalinga...

Nusiramink, tuo tarpu 
turiu kitokia rūpesti ir tu ma
ne isz to gali iszgelbeti.

Man tas labai žingeidi).
To patarnavimo nei nuo 

\ ieno nenorecziau reikalauti ir 
norėti, apart tavęs — tas yra 
reikszme ir darodymas jog tau 
labai daug užsitikiu.

Tas mane iszaugsztina.
T'eisybe, kadangi tas ta

ve gali iszaugsztinti!...
Bet apie ka tikrai apei

na ? Kam tavo ta prakalba?
Na, ba matai, susipa- 

žinstame mudu dar tik nuo tri
jų metu o prisitarnavimas, 
kaslink kurio turiu tavęs pra- 
szyti, yra to skyriaus, kad 
kaip tik pas broli o jau auksz- 
rziausiai pas jaunu metu prie- 
telin iszpultu pareikalauti.

Man neramu darosi, juk 
n no k m (yi (įs, py rd ka (u u si id a n t 
tau Abisinijos karaliene pa-

tan jai
reikalautum

karaliene 
vogeziau ir tau czionai prista- 
I vežiau?

— Beveik taip ir yra. 
Ir mane iszrinkai prie 

laip augszto ir garbingo dar
ini ?

l’aip, tave Užrinkau sa-— T
v o pirszliu...

— Tu mane, savo pirszliu?— Tu mane, savo pirszliu? 
— John prasi juoke linksmai. 
Taigi del manes atsakanti ro
le! Pasakyk žmogau, kur tu 
ėmei tokia lieprotiszka misli ?...

— Prieszingai, toji misi i s 
visai gera. Tu su savo t ikru- 

szirdžia lengviau 
prieisi, nei asz, prie tikslo — 
tu turi visur užsitikejima...

— Dėkingas tau ošiu 
taip nuolankia man kalba...

m u ir gera

už

— Žinai, kad asz esiu visa
dos tikras...

— Kaip asz! visiszkai taip 
kaip asz!

— Taigi prie reikalo pasa
kysiu tau apie ka einasi.

— Klausau tavęs su atvda!
■— Praszau taigi tavos 

idant tu nukeliautum su mano 
reikalu in Kauna, Europoj...

— Ąsz 1uriū keliauti in 
Europa, in Kauna ?...

— Taip, ir kaipo 
pirszlys kaip tau 'pirmiau sa
kiau...

taigi

mano

Kodci-gi pats nekeliau
ji.*

Negaliu.

Lolyniszkas 
priežodis kuris užtikrina: kad 
tvisvbe randasi vyne!...

Hm! — taip, bet pas ma
ne jos vyne nerasi nes asz...

Žinau, žinau, tu negali 
vartoti vyno, Vynas yra bran
gus, gaila del sveeziu!

— Asz jo taippat negeriu 
bet gal tau galiu patarnauti su 
stikleliu wh isk v.

— Duok man ramybe, juk 
žinau apie tai, kad raktelio nuo 
szeputes nerasi!

— Jai jau nenori...
Ne, ’dekavoju — atsake

John ir iszsitaise sau ant suo
lelio. Pasakok nes mažai turiu 
laiko.

Kad (*siu gimęs Kaune, 
tai jau ne syki tau .pasaikoda- 
vau ir gal dar atsimeni kaip 
asz tenai turėjau viena preky
ba kuri man prastai klojosi. 
Tuokart gyvenau mažame 
miestelyj szale Kauno ir tan
kiai in ana su reikalais važinė
jau. Tas ne karta man atsitik
davo. Prie tos progos viena die
na ar tai dvi Kaune praleisda
vau. Viena įkarta iszgelbėjau 
isz didelio pavojaus maža szu- 
niuka kuri keno tai didelis 
kudlius tampė už ausu. ’To szu- 
niuko savininke neko’kia ponia 
Dorskiene, dekavojo man už 
tai su aszaromis o pradėjus su 
manim kalba, užbaigė tuo, kad 
mane užprasze pas save. Ne- 
mislinau i'lgai bet ant rytojaus 
ja aplankiau. Buvau labai mei
liai priimtas, ne tiktai nuo tos 
mano pažinstamos bet ir jos 
giminaites kuri drauge gyve
no. Nuo pirmojo pasimatymo 
insimylejau in ta giminaite ir 
jau tiktai apie tai svajojau ko
kiu budu ežia gavus jos ran
ka. Nuo tos dienos Kaune isz- 
budavau, nei, namuose, gali 
sau lengvai suprasti, kad ma
no visi reikalai, man taip ap- 

kiek nesigerino,

man 
gyvenau

Pribuvau in czionai, darbavau
si, nusipirkau ta žeme ir...

Irka?
Ir mielinu tiktai apie 

kad kaip greieziausia ma- 
Kazimiera turėti

tai, 
no brangia 
prie saves... suprantama kaipo 
savo paezia.

Ar tai jau su ja suside
rėjai iszikeliauduma;H isz Kau
no?

Visai no!
Nesuprantu kaip tai ga- 

apie szliuba, gan- 
ar ji sutinka su

Ii mislvti 
greit nežinai 
tavo meile?

— Mano Kazimiera yra pro
tinga moteriszke ir mano, kad 
iszeina n t už vyro neprivalo 
klnusvt i 
nereikalaut i

u z vvro 
szirdies bet galvos, 

pas vyra
t'ai sentimentu bet gero užlai
kymo ir sviete padėjimo. O vi
su pirma ji tro'kszta 
svetimame kraszte.

Hm... turi turėti juk ko
kia tam priežasti!...

— Kam ?
— Gyventi nžru'bežyj.

visaip ten žmonos 
kalba, vienok asz tam netikiu, 

pagalios juk ir

po kambari. — Kaip tik Kazi
miera bus mano pati, jos tur
tai mano rankose, kiloki gyve
nimą- tuo'kart pradėsiu. Gerai

I jjam šaut i kins 
apsakiau,

Kazimiera pavadinau biedna, 
o teta, turinezia turtus. Gal 
John sud urna vos ir apsives su 
lajų baidykle. Del manos tas 
butu tikra laime nes kas gali 
žinot, ar Kazimiera, 'nepaisant 
savo proto ir pasibjaurėjimo 
norėtu ja pasiimti :su savim. O 
juk nepaisant, kad dabar ja 
del mandagumo turi pas save 
laikyti, ■kaipo moteriszke be 
jos apsieiti negali. •

Neapsakomai ji 
toji m'islis,

padariau ‘kad 
prieszingai ;

I urinezia

mano

— J’ai tokiam gyvenimui 
tu liepei mane czionai at vilkt, 
ak, dabar asz žinau ka tu mis- 
linai! O! asz biedna apgauta 
moteriszke! Kur tie tavo turtai 
kokius man žadėjai sudėti prie 
mano kojų, kur ta meile ko'kia 
mhn per ilgus įmetus siūlyda
vai, tasai manes iszsiilgimas, 
kur tas viskas, kur?

Ponas Ignas stovėjo kaip 
žemėn inikastas szulas, 
tam su rankom susidavė sau in 
kakta:

— Isz proto iszejo! — tarė 
kogreieziausiai leidosi

o po

sau ir
bėgti laukan, moteriszke pas
kui ji o paskui ana szuniukas. 
Taip perbėgo beveik 
kiemą, kur juos sutiko tuo tar
pu John ir Kazimiera 
ku.

isztisa

su ,juo-

a a,

linksmino 
kad gal gera szpo- 

kokiu sa iszkirs savo prietoliui.
John taipgi su goru humoru 

namo ir szypsodama-
gyvent ir>.

ant sanieso
randasi szlakai.

Kaip-gi iszrodo ta tavo 
Kazimiera? , r <

Aulkszta, laiba, mėlynos 
akys, balsgani įplaukai...

— Tokia sena?!...
Bet tokia plauku spalva 

kuri labai graži ir visais myli
ma.

sugryzo
sis dairėsi po savo namus.

kitaip ežia 
tegul tik pra- 

valdžia, 
moteriszke

— Nenžilgio 
viskas iszrodys, 
side s mot e ui szk es
ypaez-gi jai • toji
czionai papuls ne su tuszcziom 
ran kom.

♦

Smagiai bėginėjo ir triusesi 
irponas i

pnoszdamas savo namus.
77 J.

dienos ir vah^iidi

— Stebėtinas jums pasida. 
bojimas. () ar turtinga ?

Alano Kazimiera neturi augszta 
nieko, ’bet turtinga jos 
naite, prie kurios g 
tomai jai viską apraszvs ir pa
liks.

ginn- 
yve’iia, ma-

Kazimiera, mano brangi 
Kazimiera! — atsiliepe ponar? 
Ignas, bėgdamas prie jaunos 
ant John’o peties pasiremusios 
motęriszkes, kuri tarytum, per- 
sigandus jo tokio smarkumo, 

dar labiau prieprisiglaudė 
John“’

Ignas, valydamas 
t •> i 

Kodėl, .John nepaskyrė 
i>s savo prilyti- 

vimo? Bucziau juos susitikęs. 
Ka Kazimiera apie mane pa- 
mislys!... () apie 1 
paminėjimo!...

Dar buvo užimtas tomis mis- 
limis kad staiga durvs atsida-

o.
Dovanok — tarė ponas 

John, pastūmėdamas nemanda
giai szalin atbėgusi Igną — da
bartinis Javo susigiminiavimas 
su mano paezia panasziai tau 
clgties visiszkai neleidžia.

— Ar tu proto nętekai ?!
— Saugok Dieve: noriu tik

Tu rėja u 
smagu atsitikimu, kas Isz te
nai ir mano iszvažiavimu pa
skubino.

Niekados nieko apie tai 
neprimindavai?

— Nesmagus del manes at
siminimas. Taigi neprotinga 
labai butu nuolatos sau atmin
ti ta žmogisžka neteisingumą, 
kas man gA’venima užnuodijo. 
Tau teisybe,, galėjau viską ap- 
sakvti.

— Gali taigi ir dabar tai 
pada ryti.

Su (Ihlžiutisiu noru, bile 
tik tau liepritrulktu kantrybes: 
ošiu persitikrinęs kad jaigu 
tu u pasak.vvziau, tuokart tasai 

praszymas tau iszrody-

nc-

sileidžias ne 
bet nuolatos didinosi iszleidi- 
mai, ii* npmo padėjimas ėjo vis 
arszyn. Taigi, kada pradėjau 
mislyti apie apsivedima, jau- 
cziau 'kad žeme griūva po ma
no kojom. Tuo laiku kentėjau 
labai daug: kokia tai pikta 
dvasia eme mane gundyti at- 
si'Mpirdavau: ar turėjau su- 
terszti savo ligsziol nieku nesu
tepta pavarde? turecziau save 
ant juoko iszstatyti del mote- 
riszkes?!... Ilgai kariavau, su 
savimi kovojau ir.pagalios pa
sidaviau, tai yra sufalszavo- 
jau vekseli ant 10,000 rubliu. 
Matomai 
mane persekioti nes kaip tik 
tasai .vekselis atsirado antrose 
rankose, viskas iszejo aiksz- 
ten!... Silpninti dalia r kodėl 
gimtini kraszta turėjau apleis
ti ?

Asz, tavo vietoj -būda
mas,, veluk imcZ'iau jos ta gi
mine, gangreit ji yra dar liue
są.

Ne esi u toksai interesin- 
ženijuos su Kazimiera isz

ar

<r;i s 
meiles.

Taip seniai jos nematei 
o dar jos nepamirszai. Bet
ji tiktai uores eiti už (avės, juk 
tu czionai nieko tokio didelio 
ir svambaus neturi ir.ne esi gar
sus?!

neturiu

ina:

I

Ilgai kariavau, su

nelaimes pradėjo

O ka ant to tavo myli- M *

— Esiu tikras kad apie tai 
nedasižinojo nes ji, apart Len- 
k i szk u romansu, 
giau neskaitydavo. Jokiu ga- 
zietu tuose* visuose namuose 
nesurastum nei del vaistu.

— Po kokia priedanga per
si skyrei ati jaja?

— Pasakiau jai kad noriu 
sau kitur laimes pasijeszkoti.

— Matomai, ji labai leng
vai ik e.

— Ji motėriszkas?
— Na ir kas toliau?
— Kas tolinu * juk

nieko dau-
I

— Garsumo neturiu, tas 
tiesu bet tu galėsi savo lupo
mis apie mano garsumu jai 
papasakoti, supranti ?...

— Tai-gl turiu meluoti... 
isztikro nežinau...

— Gali jai pasakyti kad 
iszlosziau daug pinigu’...

— Ant tavo atsakvmo! bet
gi tas yra...

4

— Amerjkoniszkai! — 
baigė ponas Ignas.

— Sutinku, važiuosiu.
— Pisi pavyzdingas priete- 

tare ponas Kurmis, 
spausdamas ranka Robertui 
John, 
tu...

pa

Kasi ink keliones kasz-

— Laikas eiti namo — 'per
trauke'kalba .John, nusiszypsor 
damas.

dikeziai aiszkiptas, ir nepal- 
siant to, mes duodame jom ves^ 
ti; duodame.joms liuesai pla
tinti bakterijas ant musu krau
tuvėse ir musu virtuvėse.

Jeigu nors butu, isziuiikintt 
karszliginia arba muse, vals- 
oziaus klaida, nedarant jokiu 
pastangų sumažinti ju skaieziu 

į, vardinta 
k ri m i naliszkas neatsa rgumas;

Kimdlmi kur ten peczo koko, gulėtu but tinkumi
Badai tateito Konetike, 

Senyvi ir paeziuoti vyrai 
l’asiulgia gana gerai.

Perka namines bonkute, 
Iszsigere pats, pavieszina ir

> •
9

!
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savo bobutt
Parūko pypkute, 

Atsigula,
Ir gardžiai užmiega.

O ka jau tieji Bingeliai 
Taip kaip arkliai, 

Naktimis valkiojosi
Po urvas trankosi,

Parsivelka susmirdia, 
Abiem galais apsidirbia. 
Jau ka vyrai, tai tiek to, 

Imkimės už kitko:
Yra keli niažiuleliai. 

Badai dzūkeliai.
Na ir tieji neūžaugos,

Ne apleidžia nakties ne vienos, 
Ir tieji po karezomaš landžioje,

Pasigeria strapaliojo 
O rūkaliai, gult in spalfls, 
O nesivalkiot po saliunus. 
Ne senei keli maži aleliai 
Badai szventi dzūkeliai

9

r • i . . . ’
In viena vieta inejo,

Mat ir jieji atsigert norėjo. 
Saliuninkas pamate, ko vaikai 

stovi prie baro,

tai s'avo paezia nuo tavo tokio . h » •* * < I H If ‘ > I ♦
nemandagaus apsiejimo apsau
goti.

ft

bet kuomet taip lengvu isznal- 
kinti muses, tas neatsargumas 
tapsta nežinojimo arba nerū
pestingumo ženklas if* yra pa
vojinga deme ant gyvenimo 
civilizuotu budu.

Jeigu mes pavelysime purvu 
rinkimą, mes turėsimo namines 
muses, jeigu n(‘pavelysime (ai 
nebus mušiu. Su atsargiu nu
metimu iszmatu in 
isztusztinant tas 
deszimtš dienu, 
s k e rd i n vež i u v 

ypatingai su 
tvartu sutvarkymu, karsztligi- 
nė muse taps reta paderme.

i Prirodyta jog namine arba 
karsztligine muse neszioja 
karsztlige, azintiszka kolera, 
gide, ir kitas žarnines ligas, 
ji gidi neszioti džiovos ir akiu 
ligų gemalus, ji visur randasi 
bet ii* lengvai gali būti isznui- 
kinta.

į Visu priederme apsisaugoti 
nuo mušiu. Priederme kožnos 
apidinkes, per savo sveikatos 
bordus, praleisti pinigus kovo
je priesz szita žmonijos priesza. 
Szita priederme taip aiszkiai 
lyg kad pulkai alkanu vilku 
užpulti apielinke.

Kovokite namines muses!
— F. L. I. B.

blekes ir 
blekes kas 
su tinkamu 

sutvarkymu ir
tinkamu arkliu

muse

i

M
4

*
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stovi prie baro 
Ir ka jie ten daro, 

Pažinojo kad gert nori 
t) mat del tokiu milžinu 

gerymu neturi.
Liepė laukan iszeiti 

Namo gult eiti.
* * *

Laka vanoję yra būrelis 
Lietuviu

...o Bet”'bijosi labai mozūru," 
Net bijosi Lietuviszkai melstis, 
Turi ik u r tai in kampą slėptis.

Tai vyrueziai negerai, 
Per tai iszjuoke jus net ir 

mozūrai, 
Kad turite Lietuviszkus 

laikraszcziu-s, 
0 griebetes už polskus.

Navet prie nebaszninko no 
norite giedot,

Lenkiszkus giedorius reikc 
panaudot,

9

9

9

TERP KUMUCZIU.

— Kaip tai, ne užprasze ta
ve ant pagrabo poni Rautinai- 
tienc?

— U-gi ne!( asz jai už tai
atliginsiu. Graudinsią už tai. 
Tegul tik pas mus buna pagro
bus, tai asz jiems tada pa pė
dinsiu, ka asz galiu.

-r- Tavo paežiu?!
— Mano paežiu! O tu kur 

paklausė, 
jeszkodamas akimis senos mo, 
teriszkes, kuri pasveikinta juo
kais, sugryzo atgal in kambarį.

— Ka-a-a ? — suszuko ponas 
Ignas kuris ti’k dabar*suprato 
kai|) ežia viskas veikiamu. Tu? 
...tai negalimas daiktas!.... tai 
visai prastas juokas!.... Tai yra 
mano pati! — prabilo beveik 
be dvasios ir nutvėrė jauna 
moteriszke už rankos.

— Apsirikai mano priete- 
liau, norėjai ta gauti su bals
vais plaukais, biedna, 
nanezia isz malones pas teta, 
ir asz t'au ja rodijau. Tu man 
siulijai ta antra, turtinga, o asz 
velijau kitaip pasielgti.

— Pasielgei nieksziszkai!... 
tai yra...

— Amerikoniszkai! — per-

tn sena nei padėjai savo?

inoteriszlke su

Ignas isz baimes

re ir ant slenksczio pasirodė
, laiba 

pergamine vęįdo spalva ir ka- 
baneziais žilais plaukais, su 
mažom is sz v i e s i a i - ž v d r a i n cm is 
akimis, laikydama, ant ranku 
maža, nepaprastai riebu szu- 
niuka, su kuriuo reikėjo daug 
bahniuties, idaiit kartais neuž- 
dustu savo riebumu.

— O tai netikėtai!... — su
szuko ponas
pasi t raukdamas atgal ir 'po
draug ]iarodydamas kad isz to 
a psi re i stfk i nu > d žia ugi a s i.

Džiaugiausi jąja kaip 
kūdikis!... — atsake moterisz
ke sūdydama savo. szuniuka 
ant kietos kresds ir prisiartino 
prie pono Ig'no su mieriu jo 
apsika'biniimo. Toksai pasisvei
kinimo būdas jam pasirodė ne
mandagus, vienok nesijudino 
isz vietos.

— Sveikinu 
antrino

vienok

, sveikinu! — 
ji besiszypsodama, o 

kur Kazimiera?
.Pareis pesezia su John’u

gyve-

kirto jam Robert John, mokan
tis Lietuviszkai susikalbėti ir 
paskui nuėjo ,sau su savo jau
na,
mas savo 
Ignui: Good-bye!

patogia paezia, pasakyda- 
likušiam prietoliui

ne Lietuviai 
Piktai kvailiai,

Tūlas advokatas, kuriam nu
sibodo ant svieto, pastojo in 
kliosztoriu. Atsitiko, jog zoku- 
ninkai to kliosztoriaus turėjo 
kokia prova, ir ginimą jos pa
vedė 'advokatui zokininkuL 
Prova liko pragrajyta ir klio-
sztorius turėjo užmokėti kasz- 
tus. Tada kalbėjo Gvardijona^ 
in advokatu zokoninka:

— Pirma, brangus broli, 
iszgrajydavai visas provas, dvi 
ko ta dabar praloszeiT

— Dabar teve Gvardijone, 
neprivalu man, kaip zokoniu- 

0 pamatysite 'kaip inprasite, Įkui, meluoti, kaip pirma me- 

zokoninikas.

>

Esate 
f

Ba tikras Lietuvys, 
Ant mozūro nepersidaris

Už tai ant juoko laiko mozūrai, 
O jus to nesuprantate, del jus 

vis gerai.
Noriais dabar “Saule” 

raszykite, .•
uzsi-

Tavęs rytoj lauksiu 
ant arbatos, tuo'kart galėsime 
viską prigulineziai apkalbėti.

— Regis ateisiu — atkirto 
ponas Ignas su paraudusiu vei
du ir kada pasikui John’a du
rys užsidarė, jis isz džiaugsmp 
lauže sau rankas.

— Tiktai jam panaszu pa
liepimu galėjau suteikti — ta- 

žinui/'re greitai, vaikszcziv<Įamas ^au,<

kadangi vežimo ratgs truko o 
asz pati, kai,po labai iszsiilgus, 
sodan ant arklio ir j* re i ežia u in 
cz,ioriai pribuvau. Žiūrėk, koki 
mano paredai/'turbut laibai juo
kingai asz iszrodžiau, kadangi 
visi žmones pakeliui in mane 
iszsižioja žiurejosi. John’o ve
žėjas, kuris paskui 
kito arklio jojo, 
tuo, kad tas viskas iszeina 
Aimerilkoni'szkai.

.Ponas Ignas,sų susijudinimu 
klausėsi i o pasakojimo, jam 
tas labai nepatiko, kad jo Ka
zimiera neparodo tokio paties

tmane ant 
ramino mane

GYDUOLE NUO ANGLEKAS1U 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama gyduole variuojama su 
stebetine pauekmo per 30 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, Užėima ir szalti galvoje, 
Priszakini skausmą galvos ir t.t. Gy
duolę kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preke 30c per paczta. 
Iszrasta ir parduodama vien tik per

HAMPDEN LABORATORY 
724 MULLBERY ST. READING. PA.
............................ ,i"i< į............. ... v1—1 "H i»l^—

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

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

MlLt A PATTERSON STS 
ST. CLAIR, BA..

Bell Telefonas 1430-R
■ .... ....... .

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius

•I

prie jo iszsiilgimo ir velijo su

ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo paprasseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztynhi ir

ponu John eiti pesezia.
— Tuojau's jiems nusiusiu 

veži'ma ailba. vereziau pats va
žiuosiu!

Moteriszke. tipasiži lire jo in ji kitiems pnsivaynojimams.

1

r
1

To jums vėlinu isz szirdies, 
Kaip isz maiszes.

* *
Da tiek sporteliu niekur 

nemaeziau,
Kiek Indianos steite ju ten 

užtikau,
O pone turėtu, 

Kad rinlkti galėtu
Ir mokcfth.

O ka, kad visi fuszeriai, 
Ir prick tam girtuokliai. 
Rodos nevalgo gardžiai, 

Tai nekasztuoja brangiai, 
Buiza maitVlia minta,

j

Juodavau, — atsake advokatas
a ■ i

A

91,000 TIK UŽ 00 CENTU.. . t
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 tat aukso 
kalnas. Taigi, jaigu jautiesi osas ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žollu nuo

1

Ne vienas nuo bado ir stimpa, bU® ™nog iemlau P>iy««tu li<u ir 
rn..; ii„„u atgauk savo .veikai*. -Tai ’bent sportai 

* Na ar negerai!
f Vaist-Žolea yra nuo Mltaoodu Ii*

jum............ .

e < 
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Del Galvos Skausmo (ir 
*i .-Nuralgijos, . imkite

T*

, NuraJgijos, . imkite .

Quick Relief Tablets
Preke 25c Baksukas

Del Rumatizmo ir Skausmą 
Peczuose, imkite **

Co-Sal Capsules
Preke 60c Baksukas 

; APT! E KO J E PAS

Litschs’ Drug Store
14 E. CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

d

*

j i

gu: viduriu užkietejimo, skilvio nf- 
malimo, nenoro valgyt, otranu ir po
lesiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutino, reumatismo, plauku slinki
mo, pleiskanų, stlapii.imosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk vtai gaust 

I vaist-ioliu, kurios jums sugraiina 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jaigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse,v-nuomoti, 
szlrdies liga, tai atsiunsk 36c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadins

imus “Nervu Preparatas“* Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu« 
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir ■ suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi rautu Žoltu 
ir knygų kataloge. Rtikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. m. Bukaitis,

I
M. ŽUKAITIS, 

nkj 25 Gillet Street, Speaceepoi't, Y<

♦

i,

i jJMj.

*ii >i i '»•



11

f J t J, ’ , * , ' *** ••'Vt —■ - > •«« 5
fcAl |A| llllfii " II , ",ll ■ Į. I ■■■,. ... ...........................

ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.

— Angline kompanija pa
siūlė $65,000 del Rescue Hook 
& Ladder ugnagesiu draugijos

— Sziadien Szv. Marijos
Magdalenos. / ,

— Panedeli (szi ryta) pra
dėjo dirbti Park Place kasyk- 
ta, kuri visai nedirbo nuo 3 Ju- (Isz priežasties

lies isz po to namo, tasai na
mas dar randasi visas sutru- 
kias ir bile kada gal visiszkaL 
sugriūti.

— Snbatos ryta Franas 
Kranson 51 motu senumo ang- 
lekasis gyvenantis ant Shenan
doah Heights, likos nžmuszlas 
Packer No. 4 kasykloje. Paliko 
paezia ir 7 vaikus.

niaus. Yra tai linksma naujie
na.

— Nedelioj moterių 
Magdalenos Draugyja turėjo 
Mtvo metini pikniką 'ar iszva- 
žiavima Lakewood parke.

— Ana diena prohibicijos 
sznipai vela atlankė miestą 
padarydami kratas pas neku- 
riuos biznierius, 
kaįp kur uždrausto sztopo. 
Kaltininkai pastatyti po belą 
lyg teismui Filadolphijoi.

— Vincas Ložauckas, 13 me
tu, 530 W. Cent er ui i., iszsilau- 
že ranka puldamas nuo medžio. 
Daktaras ranka sudėjo namie.

— Seredoje Palike loszimo 
beisboles Kast End parke, vie
nas isz losziku Juozas Jakubo
nis, 519 W. Pine uliezios iszsi- 
suko koja. Likos nuvežtas in 
Asklando ligonbuti ant gydi
mo.

surasdami

va-— Praeita Petnyczios 
karu žaibas trenkė in bokszta 
Slavoku Liuteronu bažnyczia 
ant S. Catawissa St., padary
dama blcdes ant keletą szimtu 
doleriu.

•f Alexandras Rutkauskas, 
68 metu vienas isz seniausių 
Mahanojaus gyventoju mirė 
Liepos 19, Jefferson ligonbuti,

už ju narna ant N. Main St.
i iszkasimo ang

lies isz po to namo,

ryta

Isz Lietuvos.
$

—. „fa
PATS PADEGE SAVO 

NAMUS.
Nakti Mykolas Karpovas pa

degė Obeliu valscziuje, Butku
mi kaime savo namus — pirtį 
ir klojima. Trobesiai buvo ne
apdrausti.

Priesz padegdamas savo szei- 
ma iszvare isz namu net gra- 

nužudyti. Szeimos
nariu iszrodymais, jis beprotis, 
bet klausinėjami apylinkes gy
ventojai to netvirtino. .Jis dau
geliui grasinės, kad padegs ir 
užmuša.
AMERIKIETIS DAINAVO 

PER KAUNO RADIO
Kaunas.

stoti Amerikos dainininkas p. 
Kostas Sabonis (baritonas) 
koncertavo. Atvykęs Lietuvon 
su ekskursija isz Amerikos.
KARVE VOS NENUSKAN

DINO SZEIMININKO.
Dusetu vai. pii.

Ve-

sindamas

Baltimore, Md. — 31 m. am
žiaus Charles Coltrane, gyv. 
813 No. Milton A v. Prigėrė Se
vern upeje Liepos 14 d.

Su Coltrane laively važi'avo 
ir Lietuvaite p-lc Margaricta 
Kvederaite, 20 m. amžiaus, gy
venanti 706 Lombard St.

Jis isz laivelio iszkrinta ir, 
nors geras plaukikas, neiszsi- 
galis iszsigelbeti.

Jie plauke in Edward Kay
ser, 1217 E. Preston St.
kranto K'ayseris mate, kaip 
laivelis atsimunszo in banga ir 
jis iszkrito. Buvo bekrintanti 
ir Lietuvaite, 
užsilaiko.

Kayseris vyko pagelbeti, ta
cziau nesuspėjo. Iszgriebtas 
Coltrane gaivintas per 4 valan-

— V.

Per Kauno radio

Isz

tik kažin kaip

das, bet jau buvo vėlu.

Boston, Mass. — Tanitiszkas
Philadelphia, Pa. Jis sirgo >1-1 vei.ĮcejaS p. Kasmauskas pakei

tė savo pavarde ir nuo dabar 
vadinsis jau ne Kasmauskas 
bet Kas. Naujoji pavarde jam 
kasztavo $25.

— Pereita sa vali to ties At- 
lantik Hill jurose prigėrė Leo
nas Krolis (Kroli), 
amžiaus Lietuvis isz įlydo Par
ko. Jis buvo nuvažiavęs in At
lantic Hill maudytis ir iszplau- 
ko toli in mares, nes buvo ge
ras plaukikas. Staiga jis iszny- 
ko visiems isz akiu ir nuo to 
laiko niekas jo daugiau nema
to. Spėjama', kad plaukiant ji 
sutrauko meszlungis ir 
nuėjo mariu dugnan.

— Mare Czepuliene, 
gyvena su savo szeimyna South 
Bostone po numeriu 168 W. 
Fifth street, 
miesto ligoninėj sunkei sumusz 
ta, o Juozas Jasinskis, 50 me
tu amžiaus Lietuvis, yra aresz- 
tuotas už jos sumuszima. Bet 
jis prie kaltes neprisipažysta.

ten viskas 'Atsitiko, 
sužinoti.

negalėjo 
patirti.
szaukta, kada Jasinskio 
muose Czepuliene pradėjo rėk
ti ir szauktis pagelbos. Atvy
kusi ji rado Czepuliene su per
skelta galva ir visa kruvina, 
beveik jau be žado. Galva jai 
reikėjo susinti septyniose vie
tose ir manoma, 
mirs. Jasin&kas tuo tarpu pas
tatytas po $1000 kaucija. — K

ANT PARDAVIMO.

ga laika bet nuo Sausio mene
sio kada mirė jo moteris, svei
katoj daug nusilpnėjo. Monesis 
atgal buvo nuvežtas in ligon
buti gy dytis kur ir mirė.

Velionis gimė Lietuvoj, 
Gluosnyku k'aimo, Simno para
pijoj. In Amerika atvažiavo 
49 motai atgal apsigyvendamas 
Corktown netoli Mahanoy Pla
ne. Vėliaus persikėlė in Maha- 
noju kur per keletą midų lai
ko bizni su a.a. Vincu Kynkevi- 
czium. Paskiau kitokuom už
siiminėjo.

Rutkauskas buvo 
tarnavo

gimė •n

zv-A.a.
mus politikierius ir 

direktorius 
councilmonas

kaipo

nuliudime
namie

iniestui 
school board ir 
Pirmo Vordo. Prisidėjo ir prie 
suorganizavimo Lietuviu Ang- 
lekasiu “lokalio.”

Prigulėjo prie Szv. Juozapo 
Lietuviszkos parapijos nuo su- 
sitverimo parapijos.

• Paliko dideliam
sūnūs Juozą ir Friina 
Edvardą ir Roberta isz Maha- 
noy City; dukteris Sofija Juo- 
deszkiene isz Ashland, Pa; Ir 
Veronika Kemzuriene isz Ta
maqua, Pa; seseris Vikte Ne- 
vockiene ir Marijona Aleksan- 
dravieziene Lietuvoj, Kašte 
Ardickiene isz Girard Manor,
11 V lllVVlllCl k-7/į 
nandoah, Pa.; 
Detroit, Mich., 
nandoah, Pa.

Laidotuves atsibus Utarnin- 
ke, Liepos 23, diena su pamal
domis Szv. Juozapo Liet. B'až- 
nyczioj. Laidotuvėms užsiėmė
V. Traskauckas. Likusi szei- 
myna užprasžo visus gimines 
ir pažystamus dalyvauti laido- 
tuvesia.

—• p. Marijona Nava kieno 
aplaike liūdna žinia isz Lietu
vos kad 30 Birželio persiskyrė 
bu sziuo pasauliu jos jauniuose 
sesute Petronėle Petrauckaite. 
Paliko didelėm nubudimo savo 
sena motinėle, broli ir sesori 
Lietuvoj, o Ameriko dvi sese
ris ir broli.

SiJsekis sesele
Szventos Lietuvos žemelei, 

Mes nors mintim nuskrywim,
Tavo szalta kapeli aplan- 

, kysim. M.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

ir Vincenta Szvediene isz She- 
brolius Juozą, 
ir Joną, Slie-

Laidoja kunua numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriktz- 
tinta, vesellju, pasivažinėjimo ir L t 
JKTVV. Ceifrs St; Mahanoy City, Pr.

37 metu

meszlunjris ir

po numeriu 
sziandien

• • • jisai

kuri

guli

Kaip 
sunku 
kas

viskas ! 'rttsitiko
Policija kol 

nieko aiszkaus 
Ji buvo kaimynu pa- 

na-

kad moteris

I fotelis ir forma. Namas tu
ri 1G ruimu. Maudyne, vanduo 
ir visokios vigados stuboj. 
Farma turi 45 akieriu, daug 
vaisingu medžiu, visos dirba
mos maszinos, arkliai, karves, 
visztos ir antys. Priežastis par-
davimo yra kad vyrui mirus 
sunku man ja apdirbti. Kreip
kitės ant adreso: 

Anna Konsavago, 
Locust Valley,

I

Box 144, R. F. D. No 1, 
Barnesville, Pa.

tucz tuojau isz-

kurie subėgo ir

Szi lutes
Kauno

Bilaisziai, 
Bukauskas pirko karve, 
dant ivarno, reikėjo karve per
kelti per Szventaja upe keltu. 
Kelta nuirus jau viduriu upes, 
staiga karve szoko upėn ir kar
tu intrauke ir sžoįminika. Kar
ve, žinoma,
plauke, o szeimininkas pasinė
rė iki dugno. Laimei ta paste
bėjo žmones, 
nelaiminga skestantiji iszgel- 
bejo P. Bukauskas isztrauktas 
be sąmones, bet atgaivintas.
KAIP VALDININKAI 

LIETUVOJ 
SZEIMININKAUJA.

Kretinga. — Buvęs Kretin
goj antstolis Edvardas Lubis 
yra iszeikvojes 'apie 30,000 litu 
isz žmonių surinktu pinigu. Jo 
rasztine rasta didžiausioj ne
tvarkoj: trūksta pateisinamu 
dokumentu, kiti netvarkoj.

VĖL NELAIME SU 
LĖKTUVU.

Ties Gaideliu kaimu, 
apskrity skirdusi isz
Klnipedon lėktuvą, kuriuo lo
ke kap. Kunczaitis ir vyr. Įeit. 
Vimaris, isztiko didele nelai
me. Del neiszaiszkintu priežas- 
cziu lėktuvas buvo priverstas 
nusileisti. Tacziau, kadangi 
vieta nusileidimui buvo netin
kama, lėktuvas nusileisdamas 
apsivertė ir smarkiai sudužo.

. SUDEGE GRUZDŽIAI.
Gruzdžiu miestely (Sziauliu 

apskrity) kilo didelis gaisras. 
Nuo gaisro nukentėjo 14 savi
ninku bei 30 szelmu. Sudege 14 
gyvenamu trobesiu ir 16 negy
venamu, 2 karves ir 5 kiaules 
ir 'apdegė viena moteriszke, 
Ona Babskiene.

Gaisras iszsipletc labai grei
tai ir beregint apemo pora 
deszimcziu trobesiu. Gesinti 
buvo labai sunku. Liko gyven
toju manta, o patys gyvento
jai vos spėjo iszbegti. Nuosto
liai siekia apie 372,000 litu, 
nors tikrai neaiszki suma. Ap
drausti buvo tik 5 nukentėja- a • a «« a • a

moteriszke

siu savininku trobesiai.
SUDEGE FABRIKAS.

Panevėžyje sudege linu 'a<p- 
Nuostoliu 

padaryta apie 700,000 litu.
VALDEMARAS KALTINA 

LENKIJA.
Kaunas. — Lietuvos vyriau

sias ministeris Valdemaras 
(t.f. pasiuntė laiszka Tautu Lygos. 

Tame laiszke nurodo kad Len
kija per s'avo agentus prisidė
jo prie kesinimo priesz jo gy-

dirbimo fabrikas.

ministeris

vasti Gegužes 6.

Farmos ant Pardavimo
.» i » ” ’

Turiu 36 akieriu farma arti Pottstown, Pa. Akmeninis 
11 ruimu namas, akmeninis medinis tvartas, 2 arkliai, 3 
kiaules, 1 karve, maszinos ir kitoki inrankiai. 6 akįeriai 
vaisiniu medžiu. Parduosiu už $4,500. Iszlygos pagal 
sutarimą. t

Kitos farmos ir miestišzki namai. Mainysiu už juso pra- 
perte. Didelios ir mažos farmos. Mietiszki namai dideli ir
maži. Atshuauklte pas

JOHN GOYNE, Agentas.
227 West Centre Street, Mahanoy Oity, Pa.
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PALINKSMINIMAS LAIVORIU PER PATOGIAS MERGINAS HAMPTON ROADS, VA.
atplauko in Hampton Roads, idant laivoriams ne-

----- T*

Kada kuriszkas laivas ‘‘Richmond”
butu nobodu, patogios miestiszkos mergaites juos palinksmino szokiais ir dainoms.Laivoriai

už tai buvo mergaitėms labai dėkingi.

10,000 ARKLIU 
EKSPORTAVO.

Nuo szin metu pradžios ligi 
szioi isz Lietuvos in užsieni 
iszgabonta apie 16,000 arkliu, 
Turguos ju dabar esama dau-
giau kaip seniau kainos pigios 
eksportas dabar sumažėjo. Isz 
Klaipėdos kraszto Rusu ka
riuomene pirko 200 arkliu.

»

LIETUVOJE DAUG 
LIETAUS

Kaziu Ruda. Jau savaite lai
ko kaip kasdiena su pertrauki-
mu krinta lietus. Žeme labai 
szhi'pia, vietomis dirvose stovi 
vanduo. Daug ūkininku susi- 
rupinusiu laukia giedros, nes 
beveik visu nupiauti dobilai 
stovi laukuose.

Trumpi Telegramai.

§ Budapest, Ungarijoi. — 
Laike bandymo szaudyme isz 
dideles anuotos, pasidarė eks
plozija užmuszdama 4 karei
vius ir ju kapitoną. Keletą ki
tus kareivius pažeido.

§ Keyport, N. J. — Katre 
_______ _ _ .1 senumo 
mergaite huszove savo

tus kareivius pažeido. 
r
- < ' ” i *

Crawford 12 metu
. ' te\Fa

ant smert. Jįji sako k'ad tėvas 
bandė ant josios užpulti.

Du v v ra i 
vaikai li- 

automobiliuje 
kuris likos intrenktas per trei- 
na ant Dayton-Richmond gele
ži irk e'l i o.

§ Worcester, Mass — Geor
ge Haven ir Charles Holmes li
kos užmuszti eroplane kuris 
sugedo ir krito žemyn Whitall 
Field parke,

§ Eaton, Ohio. — 
a • r sdvi moteres ir try 

kos uzmuszti

AUKSO MISLIS
v

Žmogus, kuris turi talen-#

ta, no turi paprastai giliuko, o 
žmogus kuris turi giliuki 
turi talento.

Geriausia pasakyt:
negu beda mums.

4 <

I

NUODIYMAS
ŽMONIJOS

ne

be-

Patogi motore yra anio- 
.....raguczeis.

*

da man
*

lu su
Geriausia brolyti susigiart

su keliom mergom, negu būtie 
vyru vienos. Vienos užlaiki- 
m'as daugiau kasztuoje negu 
su keliom mylėtis.

Žmonis, kurio savo užduo- 
cziu negali iszpildyt, tankei 
mano, kad jie prie ko kito su
tverti.

* Laimo yra panaszi in -isz-

Žmonis, kurio savo užduo-

dykusi valka; kuris paibarszki- 
na in duris, po tam nubėga.

* Kny gos kai ba i n žmoga u s
protą, prietelis in szivdi, dan
gus in duszia’o szeip viskas in

f •

( . *

d’

ausis., ( . .
* Žmogus gali prisilenki 

prie dorybes, bot dorybe nieka-
dos nulenkia prie žmogaus.

* į i
diena
pilni;

lojimai yra uždaryti 
ri’fl'kti; o bet<visados 
r bažnyczios visados

•flSc t i,* o bet4 visados
1

atidargs o bet tankiausia 
tuszczios.

In garbi'a1 einasi per pa-
’ • i £ ‘ k • 1 •

lą* i.

* In garbi'a1 einasi per pa- 
locius; iii turtą ^per rinkus o in 
dorybe per pustynes.

•* Niekados tiek proto prie 
nieko nereikia, kaip kada turi

' ‘‘ 7 į - •
t ' ■'

■■

Niekados tiek proto prie • te t • t < •
reikalu su kvailiu, 

įįį[ ■ ■ : (*« * ’ .L 'k

TRUPINĖLIAI APIE
MOTERES

— Netiktai dabar ir maiszai 
ir kiszenai tuszti, bet ir mote- 
res. 

i— < 1 Daug lengviau karalihut 
kaip su motere gyvent.

— Kaip sėti nepripildysi 
vandeniu, teip moteres akyvu- 
ma neužganadysi.

— Patoga motere yra rojum 
del akiu, pekla del duszios-ir 
tusztumu del kiszeniaus.

— Motere ne yra motere. 
tiktai maszina ka tusztina szir- 
di ir kiszeniu..

— Tam name didi
kur gaidys kiauszinius deda o 
viszta gieda.

— Laikyk moteria už žodžio 
o unguri už uodegos, tai no

1

geda,

už uodegos 
vieno neiszlaikysi.

— Greicziausia pasiseks su
laikyti du vaidijenčzius kara
lius negu dvi moteres.

— Jeigu motere ka paima 
ant liežuvio, tai ne 
jaueziu drūtis to nesulaikys.

— Kokis tai pilozopas su
rinko protus devynių moterių 
ir surasze ant kopustinio lapo; 
atėjo ožka, ta lapu suede ir nu
ėjo.

asztuoni

— Kol mot ere pasirodo, tai 
dangus spėja septynis kartus 
apsiniauk t ir volei 
vvt. .

prasiblai-

4 Reading 
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$3.75

k

$3.25

• •
2:49
3:04
3:16

Dubeltavas 
Tikietai

IN -

Atlantic City
ARBA

DUBELTAVAS 
TIKIETAS

IN

Philadelphia
AR

Willow Grove
■ NEDELIOJ 28 LIEPOS

Specialia Treinae Sukatos Nakti

Mahanoy City ...............
East Mahanoy Junction . 
Tamapua ........................
Pribus in Philadelphia .... 6:05

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

Nupigintos Vakacijos in Pamares 
In Atlantic City, Ocean City ir tt. 

Sukatomis
Augusto 3, 17 ir 31 

$7.20 in ten ir adgalios 
įsa MAHANOY CITY 

Tikietai geri ir ant Pullman Karu 
primokant regulariszka Pullman 
prekes.
Tikietai geri ant bile kokio treino 
dienojo ekskurcijos tojpgi ir ant 
to treino kuris iszeina isz William
sport 11:20 Petnyczios nakti. 
Galima sustot Philadelphijoi va
žiuojant Ir grįžtant.

Ant Readin^a Geležinkelio

PAJESZKOJIMAI

Pajeszkau brolio sunu Juo
zą Alesczika, o trumpai vadi
nasi Joe Alastick. Paeina isz 
Lietuvos Seinų apskr., Kucziu- 
nu valscz.,
Du metai atgali gyveno Chica- 
goj, III., 
ve je.

Miszkiniu kaimo.

ir dirbo Fordo dirbtu- 
Praszau pa ežiam arba 

kas ka apie ji žino atsiszaukti 
sekaneziu adresu. Už atsiszau- 
kima busiu labai dėkingas nes 
turiu svarbu reikalą su juo.

Anthony Alastick,
39 E. Coal St.

Shenandoah, Pa.
J

Aplaikiau laiszka isz Kana
dos nuo Anoles Kavaliauskiu- 
tes, po vyru 
tik ka atvažiavo isz Lietuvos. 
Negaliu paraszyt atsakymu 
nes adreso neparasze.

Jeigu kas gyvenantis Kana
doj galėtu man jos adresa pra- 
neszti busiu labai už tai dėkin
gas. Malonėkite atsisžaukti 

(t ,59

Mikuliene, kuri

Malonėkite
sekaneziu adresu: 

Mr. Charles Franks,
333 Willings St.

Tamaqua, Pa.

Mano sesuo Ona ir brolis Jo
nas Lukasziunai, kurie nesenei 
gyveno 'ant 214 — Gth St., Ke
wanee, HL, bet isz ten nuvažia
vo dirbt ant farmu. Turiu pas 
juos svarbu reikalą nes iszva- 
žiuoju in Lietuva ir noriu su 
jeis susiraszyt. Atsiszaukite 
tuo jaus pas savo broli.

Joseph Lukaszunas
(t. Aug. 2.) New Boston,Pa.

susiraszvt.

ANT PARDAVIMO.(

Geras pirkinys del greito 
pirkiko, groserne ir buezerne, 
biznis gerai iszdirbbas. 
bizniava ir 
Ateikite poržiurėti.

327 Penn Street
Phone 669-M. Tamaqua, Pa.

Gera 
apgyventa vieta, 

(t. 60

Lehigh Valley
EKSKURCIJA IN

Niagara Falls 
ar Buffalo

SUBATOJ 27 LIEPOS 
$5.00 In ten ir adgalios

Spccialiszkas treinas iszeis isz 
Mahanoy City 8:20 valanda Su- 
batos vakara ir pribus in Buffalo 
5 valanda ryte, o in Niagara Falls 
6:15 valanda ryte. Grįžtant apleis 
Niagara Falls 3 valanda popiet o 
Buffalo 4 valanda popiet Standard 
Time.

Leblgh^idlejy*
Kailroad.

*, J'

i

<

K. Rėklaitis
Lietuviaskas Graboriua

Laidoja numirėlius pa- 
į gal naujausia mada ir 

mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

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

306 Market Street,
PA.TAMAQUA, •

=
M

Ir visokie pikti papratimai. 
Nes niekiausiu papratimu yra 
girtuoklyste. '

Girtuoklyste yra didžiausiu 
nevidonu—yra 'baifieis nuodais 
cielos žmonijos. J

Girtuoklyste buvo visada 
priežastia papiktinimu, demo{ 
ralizavimu ir nupuolimo kož-j 
nos tautos.

Girtuoklyste buvo priežastia 
nupuolimo rymiszkos ciesorys
tes, kuri kone ciel!a svietą val« 
de.

Girtuoklyste pradangino Lie
tuva ir Lenkija.

Girtuoklyste atskyrė muži
kus nuo ponu; girtuoklyste 
mužikus užlaikinejo tamsybė
je, apduminejo protą, stumda
vo in tinginyste ir va r gir.

Girtuoklyste sunaikino dvar
ponius sunaikino sveikata del 
daugelio. j ,
Tas pats szedien dedasi Ame

rika.
Per girtuoklyste ne vienafl 

teko darbo, ne teko sveikatos 
namia užeina bamei, muszty- 
nes, žudinsta.

Nuo senesniu mokinasi jau
nesni. Da mokykloje o jau at- 
sil'ankineja in karezema — jau 
meto centus ir mokinasi pikto.

Didesne dalys pusgalviu, tai 
paeina isz girtuokliu tėvu.

Didesnis skaitlis namia pa
vargėliu — tai vis per girtybe.

Paklydusios merginos paleis
tuvystes namuosia tai 
girtavimo.

Daugiausia poros 
per girtybe.

Kas papratęs gerti alų ir 
arielka o 
tai vagia.

Didesni dalis kalininku, tai 
buvo sveczeis salunu.

— Visi jauni vaikinai na

vaisei

atsiskyrė e1

I

ne turi už ka gerti,

muosia pataisos tai ar vaikai 
girtuokliu, ar pradinei girtuok
lei.

Katros merginos atsilanko 
in karezemas, jau yra niekam 
no tikusios ir jau gero isz to
kiu ne bus. 4

Ant 10 prasižengusiu mergi
nu, tai 9 per naktimi valkiojimu 
po karezemas arba per girtybe.

Girtuokliai teisinasi tuom 
jog u
niekinti, tiktai naudoti. Teip.

Bet ant' to davė kad naudo-' 
t i, o ne persi naudoti ‘‘Žverelei 
turi daug geresni protą nuo

Dievo dovana ne reikta

girtuoklio nes geria užgesini
mo tręszkulio, nedaugiau.

Ar ne girtuoklyste stumia 
žmogų in vagyste o paskui ant 
atpleszimo svetimos s k mieles t

Motere savo vyra pameta 
per girtuoklyste — arielka su- 
persza velnes in pora sunesze 
ir isznesza. •

Girtuoklei bažijesi, jog nie
kad ne buvo girtais, blaivei 
prisipažino, jog tankei ‘viena’ 
per daug iszgere.

♦ ♦ »

Skaitykite “Saule”
♦ ♦ ♦

< Reading 
. lines _ >

Ekskurcijos Seredomis
— IN

Atlantic City
SEREDOJ 24 LIEPOS

Ant Rcgulariszko Treino
- - - ...r.......   >-■- - - i ■

Isz
Shamokin .

Ryto 
.....................................  5:00

Mt. Carmel ........................ 6:10
Ashland.......................... 5:43
Mahanoy City (Preke $3.75) 0:10
Tamaqua (Preke $3.75) ., 6:89
Philadelphia rlbus ....

Grįžtant—Treinas apleis Phila
delphia 6:55 valandą pagal Stan
dard Time ta pati vakara.

Specialiszki ekskurcijos tikietai 
bus geri ant visu treinu tarpe Phi- 
ladelphijos ir Atlantic City, diena 
ekskurcijos.

$4-.OOr™^M
Tildėte*

H
. 9:30

Ant Readiago MdHakelio
—

i

I* I




