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NUŽUDĖ VYRA NUŽUDYTAS
VAIKAS

12 METU MERGAITE UŽ- 
MUSZE SAVO DRAUGE.
Now Castle, Pa. — Už tai 

kasi jiji bnvo per maža <lrau- 
gauti su didesnėms mergai
tėms, Olga Zcimach, 7 metu li
kos perszanta mirtinai nuo ko 
mirė vėliaus, rper 12 metu Ge- 
navaite Rich. Olgnte norėjo ei
ti in sztora su kitoms mergai
tėms bet Gena va i to pasakė jai 
kad eitu namo nes ji per maža 
draugauti su didesnėms mer
gaitėms. Kada Olgute nepa
klausė, Genavaite turinti ma
ža karabina rankoje, paleido 
szuvi in Olgute sn'žeisdama ja 
mirtinai, 
ligonbuteje.
ASZTUONI ŽMONES UŽ- 

MUSZTI PER PERKŪNĄ.
Philadelphia. — Ana diena 

hrtrke lietingo sztunno, asztuo- 
nios y pa tos likos užmusztos 
szioje aplinkinėje o keturi įpri- 
gere.
ant puses milijono doleriu.

Luzerne, N. Y. — Czionais 
nukrito ledai o nekurie svėre 
net penkis svarus kurie sudau
žė daugeli automobiliu, iszmu- 
sze langus ir sukiaurino daug 
stogu.
szimts myliu ploczio padary
dami daug*bledes del fermeriu. 
Kaip kur vanduo užliejo dau
geli kaimeliu ir miesteliu.

ISZTEKEJO, BET NEŽINO 
UŽ KO.

— Viena panele pateko in 
balių, kuris tęsęsi apie sanvai- 
te laiko. Kada ji iszsipagirio- 
jo, pamate prie saves vyra. Pa
sirodo, 
isztekejo už vi 
žmogaus. Tuojaus tarp jųdvie
jų kilo barnis. Vyras ja apmu- 
sze ir prasiszalino. Ir dabar ji 
nežino kas jis buvo per vienas.

drauges jai paaiszkino, 
kad ji pati prie tovyro priki
busi ir jai paežiai praszant jis 
sutiko paimti su ja szliuba. Ji 
vadinasi M i SS

SVETIMI LAIKE VYRA O 
MOTERE KIRTO JAM PER 

GALVA SU BONKA.

Butreviczieiies 
po No. 1938 Caniff Avė. 
laiko g

raitoms.

jos

nuo ko mirė vėliaus

Szt urmas padare blcdes

Iždai nukrito ant (le

kad girta būdama ji 
sai nepažystamo

B. M. Klimmet.

isz Garden Oi t vJ y

gazolino 
gali

“nvksz- •r 
kaip ji vadina, begu

KOŽNAS GALES TURĖTI 
AUTOMOBILIU UŽ S200.
New York. — Neužilgio pra

sidės dirbti naujas automobi
lius kuri iszrado James A. Mar
tin, mekanikas isz Martin Ae
roplane Co.,

I. Tasai mažas automobilius 
vra tikru mekaniszku stebuklu 
ir lengvas varyti, svėre tiktai 
600 svaru, gali padaryti 50 my
liu ant vieno galono
ir kasztuos 200 doleriu, 
sutalpyt du pasažierius. Gali
ma ji lengvai pakelti ir in- 
stumti in garadžiu, turi ketu
ris cilinderius. Martynas pa
dirbo deže kurioje siuntines 
tuos mažiukus automobilius po 
tam galima isz josios padirbti 
sau garadžiu. Naujas 
t u kas,”
smagiau ne kaip fordinis arba 
didesnis automobilius ir 
daug saugesnis.

RADO NUŽUDYTA 
LIETUVIU VAIKUTI.

Milford, Conn. —Krūmuose, 
netoli nuo ežia, rado negyva 
vaikuti, kurio galva buvo kir
viu perskelta. Paaiszkejo, kad 
tai buvo Albertas, 3 metu am 
žiaus, jauniausias Kotrinos Mi- 
konienos, gyvenanezios Anso
nia, Conn., sunns.

Po valandos detektivai su ra 
do vaikuczio motina, isz ku 
rios vėliaus nieko negalėjo isz- 
kvosti, nes ji inpuole istorijon 
ir buvo nesukalbama.

Mikeniene su savo vyru Pet 
ru jau trys metai kaip pasinio-

via

MAUDĖSI

te ir kartu negyvena.

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE”
IISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

Prenumerata Kasztuoja: Amerika ant viso meto $3.00 
Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso meto.

Lalszkus ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adreso!
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Pi W. n. BOCZKOWRKI, Prm. A M(.
F. W. IIOCZKOWHKI, Milto r. R 41 METAS

MOTINA
SVETIMU VYRU.

SU

Ansonia, Conn. — Liepos 19 
su savo mei-

Kenosha, Wis.

Detroit, Mieli. — Kruvinai 
užsibaigė varduves Marijonos 

gyvenanezios 
, kur 

irtos puotos kilo musz-
tyne tarp svoezin ir gaspado- 
riaus namo Bronislovo, 34 mo
tu amžiaus.

Puota traukosi lyg vėlybai 
nakeziai o visi svecziai jau bu
vo gerai užsitraukia o tarp j u 
ir pati ga spūdino M n re. Isz ko
kios tai mažos priežasties su
si pesze vyras su motore ir Bro
nius pastūmė smarkiai Maro 
kuri krito ant grindų.

Isz to prasidėjo musztyno. 
Mare pasiszaukus in pagolba 
du sveczius, paliepė jiems su- 
muszti vyra o kada ji laike už 
ranku, Maro pagriebėMare pagriebė aline 
bonka ir su ja. kirto savo vyrui 
per pakauszi. Buvo tai pavo
jingas kirtimas nuo kurio Bro- 

bonka likos su-mus mirė o 
teszkinta ant szmoteliu.

Svecziai prisipažino kad su- 
musze Broniu -bet ji neužmu- 
sze tiktai jojo locna pati buvo 
priežastim jojo mirties. Visi 
likos arosztavoti ir uždaryti in 
kalėjimu.

SIUNTĖ GROMATA PAS 
DIEVA.

Lockport, N. Y. — Ana die
na. cziomutinis pacztas aplaike 
gromata užndresavota del 

Pono Dievo.

mirties.

d. P. Mikionieno 
lužiu, pasisamdė automobiliu 
susimėtė vaikuczius ir nudul
kėjo in pajūri Walnut kurortą 
atsivėsinti, nes jau buvo, pusė
tinai inkaite...

Kaip pradėjo vienas kita 
praustis, apie vaikuczius P. M. 
visai pamirszo.

Kai pradėjo rengt is važiuoti 
namo, tada apsižiūrėjo, kad nė
ra 3 metu vaikuczio. Pranesze 
Milford policijai, bet nerado. 
Motina nežino, kaip ir kas su 
juo atsitiko.

Vėliau la poniute pranesze 
policijai, buk vaikuti jos vy
ras pavogęs. Kada policija isz- 
klausinejo vyra, 
na, tai tas sako:
vaika vogsiu, kad jis ne mano. 
Jau 5 metai su ja negyvenu: 
kam man reikia to naszlio vai
kus vogt i ?! ”

Dabar isz tikrųjų tam 
linui ir vargas, ta moteriszke 
suramini i.
buna krautuvėje, kiek laiptais 
bėga ir bėga žiūrėti nuliudu- 

Tai pirmas 
toks atsitikimas Ansonijoj tar
pe Lietuviu, ir pirmas atsitiki
mas Conu. valstijoj.

Rugp. 11 d. Milford polisi- 
Mikioiiionei,

pradėjo vienas

1

Petra Mikė- 
“Kam asz la

v argas, 
Ne t i(»k

sios meilužes....

nasz-

žmogelis
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MILIJONAI DEL PROHIBI- 
CIJOS, O DEL SUŽEISTU 

KAREIVIU SZPIGA.
— Kalbėda

mas ežia Amerikos Legiono lai
komoje konvencijoj, kurioj da
lyvauja. apie 8,000 delegatu, 
Legiono vadas Scott Lucas nu
siskundė, kad prohibicijai ta* 

nesigailinti 
paskirdama

federaline valdžia
bars'lyti pinigu,
tam prezidento Hooverio vadi- 

‘ ‘ kilniam
54 milionus doleriu, 

didžiojo
paliegėliu ir besveikaeziu

DAUG ŽMONIŲ SUŽEISTA 
SUSIMUSZIMUOSIA.

M oksikos M iestas 
la. miestely invyko dideliu riau. 
siu del bažnyczios.

Maldininkai buvo pasidalijo 
in dvi lekcijas, kuriu viena ne
norėjo bažnyczios administra
cija pavesti in unigo rankas.

Riauszes, kurios traukosi bo- 
isztisa diena, buvo paga- 

numalszintos.

Xomot-
Isz Visu Szaliu

MERGINOSNEGYVOS 
KRAUJAS ISZGELBEJO 

VYRO GYVASTĮ.
Chi, Kumanije.

oksperimon- 
bet 

karo, 
i ve

teranu aprūpinti kongresas at
sisako dagi 11 milionu doleriu 
paski rt i.

1917 ir 1918 metais tie vyrai 
ėjo tarnauti 
oksperimon- 

lel pasaulio de- 
o. sziadien luks- 

taneziai ji ra serganti ir mirs.

narnam
tui”
t ukst-aneziams

— sakė Lucas 
k i t a m 
tui” 
mok ra1! i jos,'

4 4

musztis
! )

kilniam
“(

u
kines Junior High School 
vyniotas in 
surastas g

M aiszai

RADO MERGAITES 
LAVONA MAISZE.

Minneapolis, Minin. — Lavo- 
as Daratos Aline, 12 metu nio- 

’. s"'
du maiszus, likos 

’Tabejo paežiam mies
te. Maiszai buvo apriszti su 
dratu. Lavona tvrines dakta- t-
rai kokiu ’bildu mergaite likos 
nu'žudinta. Mergaite yra dūk
to dailvdes Aiudriaus y\une ir 
dingo isz namu praeita Pane-
deli kada iszejo in sztora pirk
ti maisto del motinos.

veik 
liau kareiviu
Daug asmenų buvo sužaloti, ju
tarpi* trisdeszimt pavojingai.

NAUJAS LIETUVISZKAS 
KUMSZTININKAS.

I net uvvsI laverh'ill, Mass.
J. Verseckas (Joseph Ivechol) 
kuris tirri tik 20 metu ir svėrė 
154 svaru, trumpam laike pra
garsėjo po visa aplinkine kai
po vidutinio sunkumo boksi- 
irinikas, turėdamas jau penkes 
kumsztyncs ir visus savo prie- 
szus padėjo ant grindų.

.Jauno Lietuviszko kumszti- 
ninko inanadžeris yra Buckley 
kuris valdo Sharkey-Zukane
ką ir Vincza, knmsztininkus.

ISZ VIENO MEDŽIO GALI
MA PASTATYT 20 NAMU.

Berkeley, Calii'f. — Isz di- 
modžio kuris stovi 

galiima ;ipastatyt 
jn ainiu

- Czionais 
buvo ana diena sziloks atsitiki- 

Uulas George Morar
sau gabi ir pa- 

peili persidūrė sau kruti
nę. Pakol kiti žmonos ji užėjo, 
jis neteko labai daug kraujo 
ir nuvežtas ligoninėn jau buvo 
pradėjęs mirti. Bet tuo paežiu 
laiku ligoninėj mirė mergina 
vardu Rosa Jancu, kuri bnvo 
sunkiai sužeista įautomobiliaus 
nelaimėjo. Daktarai tjiojaus 
sujungė jos rankos krauja-gys- 
le su to vyro rankos k ra uja- 

prileido jos kraujo 
jam. Jis tuojaus sustiprėjo 
dabar vra vilties, kad i 
sveiks.

irias. rf ’ 
tarė pasidaryt 
(unes

gysle ir

yra vilties,

nu-

gera misi is in

■ !"J

1
1

tįio.1

i ir 
pa-

KAIP MISIJONIERIUS ISZ- 
SIGELBEJO NUO 

SUEDIMO.
London. -— Afrikoniszkas 

misijonierius Rev. J. C. Ray
burn, apraszineja nepaprasta 
atsitikima koki turėjo tarp lau
kiniu žmogedžiu kurie ji suga
vo ir pare ugi nėjo ant i szvi ri
mo dideliam katile. Paskutinė
je valandoje mirties, atėjo jam 

galva, prakalbė
damas iri laukinius: 
nu jums, mano mylemi, valgy
ti mano mėsa nes vra labai kie- 

Po* tais žodžiais paprasze 
> isz laukinio idant jam 

paduotu peili ir su szaltu krau
ju pasiraitojo kelnes, atpjovė 
szmota kojos ir padavė stovin- 
czia.ni žmoged žilti. Laukiniai 
virė szmota mėsos per ilga 
laika, ant galo 
spjovė ir pripažino kad mili
jonieriaus mėsa yra niekai. To
kiu budu iszgelbejo sau gyvas
tį nes szmotas nupjautos kojos 
buvo gumas, nes turėjo gumi
ne koja.

ta.
vieno

4 4 Novel i-

H

prie

mėsos
paragavo, nu-

I

užadresavota 
“Pono Dievo.” Kokis tai žmo
gus, matyt sergantis ant iproto, 
meldže Dievo idant dovanotu 
jam visas kaltes kurias raszy- 
tojas papilde per savo gyveni
mą ir užduotu jam pakilta. 
Gromata likos nusiunsta in 
Dead Letter ofisą in Washing
ton, D. C.

KRAUJAS TEKEJO PER 
SKŪRA; MERGINA MIRĖ.
Eldorado, Ark. — Labai re

ta liga vadinama Purpuralic- 
morrbagica, kuri iszs/paudžia 
žmogiszka k ra uja per virszune 

priežastim mir- 
morginos 

sirgo 
—-- - -

skaros, buvo 
jaunos

Holmes,
ties Jane 

kuri sirgo dvide
szimts dienu. Daugelis dakta
ru stengėsi mergina iszgydint 
bet be jokios pasekmes.

§

DARBININKISZKOS 
ŽINIOS.

Mount Carmel,

daviais

sparcziai eina

sos

— Building

Pa. — 
Apie 200 darbininku sugryžo 
prie darbo po sutaikai su darb- 

Ba se ley Co n t ra c t ing 
Co., kuri varo stripinigsus Lo
cust Gap, Natalie, Bast ir Mo
re jo j.

§ Darbas 
prie statymo didelio brokerio 
Locust Summit ir Mid Valley. 
Daug žmonių likos priimta 
prie darbo.

§ Wilkes Barre, Pa. — Vi- 
Leliigh Valles kasyklos

szioje aplinkinėje pradėjo dirb
ti o kurios dirbo tiktai septi
nes dienas nuo pradžių meto. 
Daugiau kaip 15,000 žmoni u 
pradėjo dirbti.

§ New York.
Trades Employers Asso., suti
ko ant penkių dienu darbo amt 
sanvaiteš ir padidint darbi
ninkams 10 procentą mokes- 
czio. Statytoju namu mieste 
yra in 60,000 daUbininku pri- 
gulincziu in unijas.

§ New York.
360 duobkasiu ant Calvary ka
piniu pasibaigė ant tu paežiu 
iszlygu kokias turėjo priesz 
straika. Darbininku skundai 
bus tyrinėjami tolinus per kun. 
Aloiza Dineen. ,

Straikas

ja pranesze P.
kad jos sūnelis rastas Millordo 
krnmokszniuos žvoriszkai nu
žudytas. Per 2 sanvaites tyri- 
nota, kur tps kūdikis ir kaip 
pražudytas.
Amerikoniszki
Policija tyre gal tos moteries 
vyras pavogė, gal jos mylima
sis suirtinai su ja padare, bet 
dabar galutinai ptais'Zkejo kad 
kūdikis buvo pavogtas kokio 
žmogaus žvėries ir nunosztas 

nemoraliszkai 
baisiausiu budu iszkoneveik- 
tas ir moteriszka kojine pas
maugtas. Stebisi visi: policija 
ir raporteriai, kad Conu. vals- 
joj dar tokio atsitikimo niekad 
nebuvo. Kūdikis parvežtas ir 
palaidotas isz P. jMikionienes 
namu rugp. 13 
P. kapinėse.

Dabar vargas ir naszliui K. 
Bubonini. Nors žmones kalbė
davo, kad K. B. turi gerus ry- 
szius su P. M., bet vis dar pa

ti esza i pa a isz- 
J1

RADO NEGYVA MOTERE 
BADAI VYRAS SUMUSZE

3 d.
P. M.

nc-

J

tjis kūdikis ir
Visaip rasze ir 

laikiiaszcziai.

žmogaus zveries 
in krūmus ir

d., Derby Szv.

tykiau. Dabarv 

kejo, kaip raszo 
kad jis tikrai buvo tos moteres 
slaptas antrasis vyras ir velio- 
nies kūdikio tėvas. Dabar pra
dėjo kibti ir miesto valdyba. 
Tures žmogelis apmokėti, kaip 
levas — už kūdikio suradimu 
ir už jo laidotuves.

K.B. turi savo narna ir krau
tuve, taip pat ir gražius 4 vai- 
kuezius, bet in juos daug do
mesio nekreipia. Vaikai pami
go — eina kas sau... Pripratęs 
prie tos moterėlės — suardo Ir 
ju gyvenimą. Nuo Lietuviu vi
sai atsimoto. Pirmiau nesidro
vėjo numesti blogiausio žodžio 
Lietuviui, dabar pats tiek nu
puolė ir blogai iszsigarsino, 
Amerikon iszlcuoso*

4 4 Vienybe

laikrasz- 
cziuoso Lietuviu vardu 
net geda visiems.

r kad

RADO $7,000; GAVO GERU 
RADYBŲ, $2.

Now Yorkas. — Eugene Sul
livan, 14 metu įamžinus Com
mercial Cable kompanijos tar
nautojas, rado netoli nuo bir
žos pakiota su $7,000 vertybių 
popieras. Turtas buvo graži li
tas susiradusiam jo savininkui 
ir radėjas gavo radybų — $2.

Ansonia, Conn. — Rugp. 
in 4 ryto rado .n(‘gyva 

visiszkai,
Paliko jau
simus. Ve-•)

kurios moterėles atvirai

tylėjo ir taip likos.
bloszo 
laiku 

kad vis

Jureviczieno ir 
sirgusią, — mirus, 
nesu i s 10 metu, 
liones mirties priežastim inta- 
ria vyra, kadangi veliones kū
nas buvo labai sumusztas. Kai 

kal
ba, kaltindamos vyra. Bet gi
ni i nes

Nors veliones vyras 
vi kol is ir paskutiniu 
labai pasileido gerti,
ka pralaukė: pinigus ir darba, 
dar kaip girdot ir skolos ne
mažai pasidaro, dar liko mote
ries mirties priežastim, — tai 
jau pasidaro paskutines 
szios bolszevikas.

ru- 
V.

KATRA ISZ MOTERIŲ GA
LĖTU PANASZIAI NU- 

KENSTI?
Brooklyn, N. Y. Franas 

Sali buvo vedes, turėjo kūdiki 
ir uždirbdavo po 25 dolerius 
ant sau vaitos. Po penki u metu 
nu'bodo jam pirmutine pati 
Alicije nes susipažino su Elz
bieta Frazier su kuria, gyveno 
po viena pastogia su pirma mo
tore. Bet ant galo kilo tarp mo
terių neapykanta ir viskas isz- 
sidave, pirmutine pati apskun
dė Frana už švotim-moteryste. 
Idant užslėpti vyro nepadoru
mą, pirmutine pati sutiko per
statinėt save kaipo Frano se
suo nes suprato kad pasiprie- 
szinimas ant gero jai neiszeitu 
ir kentėjo vargsze daugiau 
kaip meta laiko. Alicije nupir
ko žiedą vyrui su kuriuom omo 
szliuba su antra paezia ir net 
buvo už Budintoja prie vin- 
czevones. Nuskriausta motoro 
kaliojo sude: “Jlotero turi ga
na suinkenybiu be padarymo 
daugiau ergelio savo gyveni
me. Karta gauni vyra, turi su
tikti ant visko. Jaigu imsi my
lės su kita, tai negali jojo su
laikyt nuo to.” — Isztikruju 
buvo tai silpno budo motore 
kuri žiurėjo ir sutiko ant to
kiu darbeliui savo vyro, kita 
butu jam ir jojo mylemai isz- 
draskius akis.

džiansio 
Kai i.forrii joj, 
dvideszimts jnaimu, pagal ap- 
skaityma ICmanueljaus Fritz, 
profesoiiiauS' giminystes Kali
fornijos universitete. Profeso
rius Kritz pasako kad jaigu ta- 
ji medi supjaustytu ant lentų 
tai isz jojo pasidarytu dau
giau kaip czvertis milijonu pė
du.

RUSAI UŽKLUPO ANT 
KINCZIKU.

Shanghai, Kinai. — Musziai 
tarp Rusu ir Kinu kilo
upes Amūro, prie Chaohsink- 
sein. Rusiszkas vaiskus isz Liu- 
kianksien, Si’berijos, turėjo 
pirmiausia susirėmimą. Po ke
liu valandų muszio, Rusai pra- 
sitrauke in Sungari. Kinczikai 
narsiai atsispyrinejo bet dau
gelis žuvo tame muszyje.

Kinczikai visai ne nori klau
syti apie sutaiką, jaigu Rusai 
neatsitrauks isz Kiniszko ru- 
bežiaus ir mano vesti kare lyg 
pabaigai.

Si'berijos KOJŲ HYGIENA

Paskutines Žinutes
Katovicai, Lenkije. — Sz,e- 

sziolika anglekasiu likos už- 
muszlais per eksplozije Wille- 

o daugbrand kasyklos i a 
deginta.

H London. — Khairpur ir 
Sinde, Indijoi, likos užlieti 60 
kaimeliai 
Daug 
myliu žemes užlieta, kap tik 
virszunes medžiu matvti.

ap

per dideli tvana. 
žmonių pražuvo, szimtai

Ueq)li Viednius, Austrije 
socialistu ir juju prieszininku 
kilo kruvini musziai kuriuose 
sužeista 82 žmonis ir daug mir- 

apmalszinoVaiskustinai.
mai szt i mukus.

re

London — 18 žmoni u nu
skendo kada Tszpaniszkas lai
vas Ogono susidūrė su Ang- 
liszku laivu Cross. Kapitonas 
privatinio laivo taipgi nusken
do.

11 Tokio, Jiaponije. — Gra
fas Zeppelinas atlėkė sziadien • • • • -• Z-X zxin czionais padarydamas 80 
myliu in valanda. Kelione lyg 
sziol yra pasekminga ir be jo
kiu ,kliu(‘ziu.

1[ Coluipbus, Ohio — Penn- 
sylvanijos trūkis bėgdamas isz 
Clevolando in czionais iszsirito 
nuo stangu ir 40 žmonių likos 
sužeista. Ant Long Island ke
lio New Yorke sužeista 16 
žmonių. Henryetta, Ohio, likos 
užmuszta 40 žmonių kada Si. 
Louis i r San Francisco trūkis 
iszsirito nuo stangu.

Girdėt kad Lenkai pirma 
karta pradėjo iszmuszinot nau
jus penkzlotus isz sidabro ir 
ja’u iszmuszta juju ant 28 mi
lijonu.

Lietuva, kaip žinoma, sidab
rinius pinigus jau in vedė 1923 
metais o Lenkai! tik da'bar juos 
turės,' ■ •M •et

SZPOSAS KURIS ISZEJO 
ANT BLOGO.

Szvedoje, Szonu provincijo
je, gyveno ūkininkas su žmo
na, tabu virsz 70 metu amžiaus. 
Laiko savo 50 metu sugyveni
mo niekad negalėjo gerai su
tikti. Nesantaika dar padidi
no dvi senesnes dukterys. Vie- 
na diena senuoliu vėl susigin- 
czijo; besibarant žmonele su
klupo per 'kaura ir virsdama 
susimtisze. Dukterys ja nunę- 
sze ,in lova ir paguldė. Antra 
diena senukas žygiavusi iome 
ir visai ne nemano žmonos pa
žiūrėti. Dukterys susitarusios 
su motina norėjo senuką isz- 
gasdinti. Jos paėmė balta dro
bule, užstojo motina ir. verk
damos pranesze tėvui, kad mo
tute jau amžinai akis užmer
kusi Jei vakarykszczio ginezo 
ir nebaimingo parvirtimo. Tė
vukas inejas, pamatęs užklo- 

a t si d ūso i r iszejo, 
patylėjęs kad tikrai taip. Isz 
susigraužimo jis nuėjo in kluo
ną ir pasikorė. Kada motina 
apie tėvelio mirti sužinojo, ja 
stabas isztiko. Tszeina, kad 
rimtais dalykais žaisti negali
ma.

ta motina,

8 LEKIOTOJAI UŽSIMUSZE 
PER NUKRITIMĄ 

EROPLANO.
Tokio Japonije. — Asztuoni 

Japoniszjci lekiotojai u'žsimu- 
sze kada juju naujas kariszkas 
eroplanas nukrito isz padan
ges po pirmam bandymui. Tarp 
iižmusztujn randasi ir trys ma
jorai Tsunes A būro, Fahaya- 
ma ir Fujioka.

2,300

o

KOLERA UŽSMAUGĖ 2,300 
ŽMONIŲ INDIJOJ.

London. — Žinios pranesza 
izs Bambėjo, Indijos, buk to
nais kolera užsmaugė
žmonių o gal iir daugiau sker
sai Induso upe. Tukstancziai 
žmonių serga ir turės mirti 
nes norą daktariszkos pagol. 
bos ir gyduolių kovoti priesz 
laja liga. ' ’ c ‘

Kojų bygiena yra nors pa
prastas dalykas, vienok labai 
svarbus. Dabartine civilizacija 
priverezia nekurioms kimo da
lims daugiau dirbti negu buvo 
gamtos skirta. Musu kojos isz 
priežasties invairiu užsiėmimu 
ir nemaloniu aplinkybių daž
nai nusilpneja, ir turi būti ge
rai prižiuriomos, kad butu ga
lima jas užlaikyti geram stovy.

Kojų priežiūra turi prasidė
ti kudikystoje. Visi iszkrypi- 
ma i turi but i gdomi kuoanksz- 

Paprastai, gydyto
jams labai lengva atitaisyt ko
jas be jokios operacijos jei 
vaikas esti atneszamas gydy
mui pirmuose amžiaus metuo
se.

Nusilpnėjo rieszai ir kojos 
kūdikystėje dažnai esti isz 
priežasties kokiu nors truku
mu. Vaikai turi gauti tinkama 
maista, toki kuris turi visas 
reikmenis kimo augimui. Jei 
tas daroma, vaiko kauleliai su

kilom et 
va'ksz-

cziausia.

tvirtėja ir nelinksta, 
jis pradeda stotis ir 
czioti.

Vaiko kojos apdengimas la
bai svarbus. Kauloai greit isz- 
kraipami jei vaikai dovį netin
kamas kojines ir ezeverykus. 
Vaikai turi būti basi kuodau- 
giausiai, ypacz tuomet kuomet 
jie esti namuose. Kojines tui i 
būti užtektinai dideles kad no- 
vorsztu kojų. Taip pat reikią
atsargiai iszrinkti czvvcrykus.

Korpant nagus, patartina 
juos kirpti skersai, tienukor^ 
pant kampu, nes kuomet tas 
daroma nagas pradeda augti 
m ■ '■ sb e e mbin vidų. Žmones, kurie turi la
bai daug ant kojų vaikszcz’oti,
turi labai gerai prižiūrėti ko
jas. Jie turi kas vakaras kuo
met pareina nuo darbo, nusi
plauti kojas, ir apsimauti szv«n- 
rias kojines ir kitus czevery* 
kus. Bylinėti, taip pat reikia 
Rzvarias kojines apsimauti. 
Taip darant, bus galima isz- 
vengti daugybe nemalonumu, 
kuriuos kojos turi paneszti.

Dabartinius laikais czevory- 
kai daromi daug 
Angsztos kulnis irsmailus ga
lai eina isz mados. Nekurios 
czovervku dirbtuvėse daro tik 
tokius ezoverykus, kurie pri- 
gelbsti 'kojoms atsitaisyti.

Jei norima turėti sveikas ko
jas, galima atsistoti tiktai dė
vint tinkamas kojines ir czeve- 
rykus, vaikszcziojant gerai, ir

* . . * J. * k » 1 L *
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Kas CirdetĮ
Daugelis žmonių skiuidžoei 

ant Lietuvos paczto valdininku 
o ypatingai tieji kurie siunezin 
pinigus reg'istravotose groma- 
toso pinigus in Alyta o žmonos 
gauna atplosztas tuszczias gro«- 
matas. Lietuvos valdžia priva
lo tokius pauksztelius prižiū
rėti. Nors Amorikoniszkas ir 
Lietuvos pacztas ragina žmo
nes regisi ra vot i gromatas ku-

ATSAKIMAI
' -------- I

J. M., Exo te r, Pa. — Apie 
ka klausėt kaip vadinasi Ang
liukai tai yra “Magpie.” Bet 
jaigu klausėt apie siera tai va
dinasi “ >>

S. P.,
“.(’zeru 
ka<l ir

sulphur.
Rochester, 

nesiranda, o 
randasi tai tiktai ant 

praleidimo linksmuos laiko bet 
isz juju negalima daryti jokiu 
burtu ir užžadėjimu.

Mrs. E. J., Watei'bnry, Conn, 
tomistą 1 savoPrtaiunskio

f 9

riose siunozia. pinigus, bet ge- k^yK^ ° b,,s apdaryta puikiai
riause gromatas ne regi st r a vot. 
Valdininkai paežiuose privalo 
būti teisingi !ir nekiszti uosiu 
in svetimas gromatas.

Eugeniuszas Burgess ir jojo 
pati isz Kalamazoo, Mich., nu
žudė 75 metu senuke Katro 
Fairchilds, taipgi isz to patios 
miesto. Iziiike porklausinejimo 
teisme, Burgess ’ai prisipažino 
buk isz savo darbo didžiuo
jasi nes paliuosavo’ gyvento
jus miestelio nuo ,'baisios ne
laimes nes nužudyta motoro 
turėjo galybe “^praganant” 

‘‘užburti 
neapkentė. “

— kalbėjo Burgess’ai. 
Bet tieji tamsuneliai užmirszo 
kad jaigu senuke turėjo tokia 
“galybe,” 
nai atsikratyt
niu, bot tosios galybes neturė
jo. Abudu Burgess’ai likos už- 
danti kalėjime.

ir drueziai su skūra.
M.KR., isz F..., Pa. — Neno

rime kisztis in kunigu reikalus 
laikrasztyj(‘. 

Parapiniai nesupratimai turi 
būti sudavadyti tarp parūpi- 
jonu o ne per koįvspondencija 
laikrasztyje, nes tas neatnesza 
jokios naudos miekam. Dane- 
szirna netalpiname.

isz F..

nes tai no vieta

PASAKAITE
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“atpraganaut 
žmones kuriu

jai galas, ar
mums, » *

tai galėjo neatbuti- 
nuo tuja žmo-

Tankiai pasitaiko skaityt 
kad surasta žuviu viduriuose 
dalys žmogiszko kūno bet ži
nios isz Cape Verde, Portuga
lijos skelbė buk vietiniai žuvi
ninkai isztrauke ana diena su 
lenciūgais isz mariu didele žu
vį vadinama “saida, 
lio gyventojai su
kirvialiis užmusze žuvi o kada 
jaja perpjovė tai viduriuose 
rado apsirengusia baltai jauna 
motore. Negirdėt 'buvo idant 
isz tosios aplinkines dingtų ko
kia motore ir manoma kad žu
vis nurijo jaja tolimose szalv- 
H«. t Uiti

” Kaimo-
•peiliais ir

Ana’diena Edward Green, 59 
motu, gyvenantis ant 1846 Mel- 
drum Ave., Detroit, Mich., alė
jas in palicija, melde policijos 
idant surastu jojo paezia 
Louise, 14 metu, su kuria apsi- 
vede 30 Gegužio, Hopkinsville, 
Ky. Jauna paeziule pabėgo 
nuo senio praeita menesi in 
Tennessee isz kur rasze kad 
daugiau pas ji nesugryž. 

t
Keturiolikos metu Green’ie- 

ne yra moezeka trijų vaiku nuo 
14 lyg 9 metu kuriai buvo per 
sunki užduotis prižiūrėjimo ir 
auklėjimo trijų vaiku. Svodba 
luidai atsibuvo teisingai nes 
tėvai mergaites sutiko ant jo
sios vinezevones su senuku. 
Kentucky tiesos pavėlina vin
ezevones taip jaunu mergai
čių. Bet ar senis Green už
klausė savo proto ar gerai da
ro a])sipacziu(xlamas su taip 
jauna mergaite, tai yra kitas 
klausymas.
I

Oralaivis Grafas Zeppelitaas 
ana diena perlėkė pro Triže ir 
Klaipeda ir leke tiesiog per 
Lietuva ir Latvija kaipo ir da
li Lenkijos. Oralaivis iszleke 
isz Fred rich shafeno pro Berly
ną iki Karaliaucziaus, o pasie
kus Karafiauoziu, per Baltijos 
jūres iki Leningrado; nuo te
nai tiesiai in rytus, per Uralu 
painus, per Jnkutska arba Ir
kutską, per IMamlžurija ir in 
Japonija. Japonijoj nusileis 
nes tik iki Japonijos kuro isz- 
teks. Isz Japonijos per Pacifi- 
ko vamlenyna in Oalifomija. 
Czia vėl nusileis. Isz Califomi- 
jos skersai Jungtines Valstijas 
iki Lakehurst, N. J. Czia pa
silsėjus, vol in ora ir tiesiai per 
Atlantika in Vokietija.

Isz viso szita keliotie aplink 
žėmes k am u o Iii užimsiant! apie 
17 <tienu. Ilgiausia tarpas be 
sustojimo 'busiąs per visa Ru
sija ir Sibirą iki Japonijos,

Turi Duot Buczki Priesz Pusryczius

* I
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Meszkos viešbutyje Paradise, kuris randasi Rainier Na
inio locnininko

* .'

w ,'V

M *
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tional Parke, žino kaip iszmelsti pusryczius
kada jaises prispire 'badas. Ateina prie kuknios ir baube ėst. 
Locnininkas pirma aplaiko buczki nuo ineszku
szere.

po tam jais

Tikėjimas iszgelbėjd 
ji nuo smert

N

Viena gražu vakara beveik 
paežiam vidurdvasarij ėjo 
vieszkeliu Vengrijoj jaunas 
vaikinas.

vidurdvasnrij

Buvo tai graborins 
gyvenantis arfimam miostolij. 

buvo

Jaunas dvarponis, kurs apė
mė dvarus po savo tėvo smer- 
ties, szauke karta visus tarnus. 
Tarp fu buvo vienas medln- 
czitis labai panaszius in jauna 
poną. Dvarponis
prakalbėjo priėjus in 
medineziu:

— Tamista visai paaiaszns 
in mane, be abejones tamistos 
motina būdavo dažnai 
mano tėvo.

Medinczius: — To 
bet žinau tiktai,
ras atlankydavo tamistos tėvo 
dvara kasdien.

PARSIDUODA FARMA.

ISZMINTINGA RODĄ

j nokdama s 
minėta

dvare

nežinau 
jog mano le

46 akeriu farma Locust Val
ley, Pa., purškiuos pigiai sy
kiu -su ,maszinerijomsv gyvu
liais ir vasarojum. Tvartas ir 
kiti budinkai geram padėjimo. 
9 ruimu stulba su visoms viga- 
doms. Ant fanmos randasi 8 
akeriai girrios, sodas su 250 
medžiu ir 1,O(X) aviecziu medu
ku. Atsiszaukit sziuo adresu:

A. G. Klingeman, 
Barnesville, Pa.

PAMESTA.
lt.)

Didele suma popieriniu pini
gu suriszta su gmmu Lake wood 
Parke praeita Kot vergą. Do
vanoju pusiu tu pinigu tam ku
ris sugražins. Atsiszaukite in 

o i» 1 LJ ( ) t 1 S į lSaules

PAMESTA.

suma piniguDidele 
$500, Lakewood Parke 
Lietuviu Dienos. Gera 
da jaign sugražinsite in 
les”

apie 
laike

nagra- 
Sau-4 (

ofiso.

$80 ANT MENESIO.

Expcnsai ir'dauginus, imant 
orderius. Pastovus darbas.

P roteeti ve N u rse r i es
Geneva, N. Y.

1

Ant. J. Sakalauskas įt /uit. j. jaaaiaudaaj 5
< LIETUVISZKAS GRABORIUS t 
j (Bell Phone 872) į
f 331 W. Centre St. Shenandoah, Pa.

z

Į
Nubudimo valandoje šutei- J 

kiam geriausi patarnavimu. Pa- <
J laidojima atliekam rūpestingai 
į ir gražiai. Busite pilnai užga- y
i nėdinti. i

Isz Mahanojaus ir Girardvilles \ 
jeigu kas pareikalaus mano pa- į 
tarn avima tai meldžiu man tele- z 
Tonuoti o pribusiu in deszimts 
minutu. Bell Telefonas 872

I

K. Rėklaitis
Lietuviazkai Graborlut

Laidoja numirėliu* pa- 
į gal naujausia mada ir 

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

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

306 Market Street, 
PA.

a

TAMAQUA,

Vienas lovas, kuris per suk
tybe stojosi turtingu apsirgo 
labai. Žinojo apio lai, jog liga 
ta yra vežis ir žinojo jog reiks 
mirt; bet per tai ne galėjo atsi
lygint su žmoniem kuriom pik
tai buvo padarius.

— Jeigu atiduosiu savo tur
tą žmonim tai kas stosis su vai
kais mano ?

Tiems atsake toip, 
prie to prakalbinėjo.

Vienas kunigas pastanavi- 
jo iszgelbet ta biodna duszo. 
Pasakė jam, jog žino apie vie
na spasaba nuo kurio gali pa- 

, bot ne mažaii

SKRUZDELES
Arba sziksztus du kartu trotija

I 110 ■"""

Kokis tai garsingas žinunas 
buvo labai užimtas
apie visokius gaivalus ir 
neez jam buvo reikalinga ant 
kokio tai da sekimo

skail vmu
‘ ba

tai

kurio ji

bets v (»i k t 
kasztuos.

— Kad ir

pinigu

kasztuos tuk.s 
tantis du tukstanoziai o kad ir 
deszimts tnkstanezin franku—• 
atsako senis — bile tik iszlik- 
tau gyvu.

— Reiko ronas padarytas 
per veži, patepi su sziltais tan
kais isz gyvo žmogaus; jeigu 
ponas rasi žmogų, kuris už pi
nigus ir už gera, žodi susidoros 
ant to kad sau isz rankos duo
tu isztarpyt truputi tauku ta
da liksi iszgydintas.

— Ach — atsake ligonis — 
žinau jog nesiranda lokis žmo- 
pis kuris tai padarytu.

— Mažmn nieko blogo no- 
sistos —kunigas atsake. Liepk 
ponas paszaukti vyriause sunu 
ir pasakyk jam:
nau gali savo tėvui prailgyt 
gyvenimą jeigu pristosi ant le
vo noro tai yra laikyt ranka 
ant ugnies per czverti adynos” 
Jeigu tau tas atšaki s, tai pa
sakyk ta pati antram sunui. 
Jaigu ir tas atsakys tai freezes 
tikrai ant to pristos.

Iszklause to visi trys sūnūs, 
bet kožnas atsisako. Tada, pra
kalbėjo in juos lovas:

— Bijotės per trumpa va
landėlė palaikyt ranka ant ug
nies, idant prailgint gyvenimą 
savo tėvui. O asz buvau pasi
rengęs eit in pekla ir degt ag
ni per amžius idant jus palikt 
laimingus ant szio svieto! Da
bar matau jog iki sziam laikui 
buvau tikru beproeziu!

Po tam tuojaus liepe viską, 
ka tik ingi jo per suktybe isz- 
dalyt žmonėm idant atleistu 
jam kaltes, kurias buvo papil 
dės per savo visa gyvenimą 
nepaisodamas jau dabar ant 
savo vaiku kas su jois stosis.

Ir jisai turėjo teisybe, ir jo
jo sūnūs. Degint sau ranka ug- 
nijo norint tiktai per keliolika 
miliutu o kad ir del prailgini
mo gyvasties savo tėvui, yra 
auka peraugsztinama drutios 
žmogaus. Bet kas tai yra pail
ginimas su ugno pekliszka.

\ s

O* 
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“Mylemas su
są vo tėvui

t

KVITU knygele Draugystėms del Iss- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu aht 
susirinkimu. Preke • - • 25c.

W. D. BOCZKOWSKI.CO., 
MAHANOY CITY. PA. 'i

Te i p ir stojosi, 
darbu ir 
moteriszkei

n u sj stebėja s taip

gyvu 
skruzdelių. Per tai užsikalbino 
jisai per viena kaimuoto, idant 
toji jam pristatytu gyvu skruz
delių už ka gerai užmokeses.

Su dideliu
si engimu pasiseko 

sugaudint juodu 
gyvu skruzdelių, kurtas nuno- 
szo del tyri neloja us.

Mokintas žmogus nusidžiau
gė labai ir užklauso josios, ka 
nori už tai?

Motoriszke provojosi dvieju 
markiu.

Mokintas
augszta preke paduoda moto
re! tik viena marke.

nepriima ma
ma rkes, mokin

tasis vėl ne duoda daugiau 
kaip pusantros markos.

Ir prasidėjo turgus o isz to 
ir barnis, o 

mokintas 
skruzdelių ir motore iszgujo už 
duriu.

Supykus motore 
jog josios 
niek, meta puodą isz visu pa- 
jeigu in duris o pati 
cziausia bėga. ž<»min.

Isz sumuszto puodo iszsipyle 
tukstanezei skruzdelių, 
tuojaus pradėjo po visa narna 
iszbeginoti. Negalima apraszyt 
kas dėjosi terp gyventoju tojo 
namo. Mano jog Dievas nusiun
tė ant juju lamara, 
ant Faraonu. Tuojaus skruzde- 
h‘s pradėjo rastis ant grindų, 
šienu, lovose, drapanose, gal
vose, ant kojų ir žodžiu tarent, 
kur tik galėjo inlyst. Ka ezio- 
nais daryt! 
szutino sii 1 
bot nieko ne 
st engimą i.

Eina gaspadjno namo pas 
mokinta kersziim jam policijo 
jeigu nesistengs visu skruzde
lių isznaikint.

Dabartės musu mokintas pa
žino kokoje bėdojo randasi ka
da jam atėjo diena ir 
musztis su skruzdėlėm, 
buvo visas nuo juju sukandžio
tas, susiprato po laik, jog no 
žmoniszkai apsiėjo su mote- 
riszko kuriai teisingai prigulė
jo dvi markes, o kuri surinko 
tiek gyvųjų skruzdelių, ir il
gai po tam gailėjosi jog tuo-

Moteriszko 
žiau kaip dvi 

ne

< O, jog
ant galo atėjo prie 

iszsi žadėjo

matvdama 
darbas nuėjo ant

k o erei-

kurios

t oi p ka ip

Mnsze, mindžiojo 
karsztu vandeniu, 
» pagelbėjo juju

naktis 
o kuris

jaus neužmokėjo dvi markes.
‘ ‘ H k lipus

tl .

Taip visados einasi
/lit b >4 MdiT kart t roti jo.’

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

*■ " : M**

tiniu, vosęliju, pasivažinėjimo ir t. t.

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo
automobilius del laidotuvių, kriksz-

620 W.. Centre St) Mahanoy City, Pa.

tSacžlrtev1
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* PASAKAITE

gyvastis Dievo rankofco ir be 
nd valios nieko man pikto ne
padarysite. Jeigu tokia valia 
Dievo bus idant dabar numir- 
ezik, tiiojans jai pasiduodu, o 
jeigu Ponas Dievas nenorės 
kad nnmirezia, tai ir jus man 
nieko nepadarysite.

Po tokiu žodžiu vadas paty
lėjo valanda, o paskui vol ats'L 
szank(‘:

— Ar tu isztikro toip mite
li ji, kaip pasakini?

-- Te i p.
— Ir misi i ui kad

w valios nieko man pikto

Diena buvo szilta ir Jonas 
(toks buvo vardus vaikino) su 
džiaugsmu pasitiko vakaru, 
nes sykiu su saulute nusileido | 
ir karsztis dienos, kuris jau 
dikezini daode Jonui per visu 
diena.

Kolos, knriuom reikėjo jam 
eiti, vodo per dailu kloni, o 
api(‘ už poros verstu žaliavo 
tanki girria. Paežiam pagiryj 
stovėjo nedidele kopliezailo su 
paveikslu Vioszpatios Jėzaus 
ir ant sienų jos buvo pa k y by
la daug abrozu szvontuju. Ant 
kryžiaus buvo uždėtas kokia 
pabažna ranka da no bįski no- 
npvytes vainikas. Jonas pasi
meldęs biski prie kryžiaus, o.|r, 
tolinus.

Dabar jau jam reikėjo eiti 
per giria, kada jis inojas buvo 
jau toli girioj, iszgirdo balsus 
keliu žinpniu. Sustojęs pažiu
rėjo in ta puse isz kur girdėjo 
balsus; ir apėmė ji baiime, 
nors jis norėjo nnvyt ja nuo 
vos užsiimdamas kitokiom mis- 
limi, vienok baime ji nepama
to. Neužiilgo po tam iszsiaiszki- 
no jo ta baime nes sz užkrumes 
iszszoko keli nuožmi žmones 
su ginklais puolė ant vaikino, 
kuris nieko neturėjo rankose ir 
nuvilko ji su savim in girria.

Jonas suprato kad jau jam 
bus szlektai, nes mate kad pa
puolė in rankas žmogžudžiu. 
Isz pradžių, kada ji vilko per 
tankumas girios, da jis kelis 
kartus reko szau'kdamas pagal
bos, bot kas-gi nakezia v'idurij 
girios iszgirs, girdi ir mato 
tiktai vienas Dievas, kuris vis
ką girdi ir mato.

Ir Jame Jonas padėjo savo 
vilti nes isz mažu dienu jisai 
paprato atsTiduoti ant Dievo 
valios. Perstojo jis bijoti ir rū
pintis, papotereves visai susi
ramino, bet žinojo kad kaip 
Dievas uores tai jam nieko blo
go neatsitiks, o jeigu Jisai no
ri kovoti, tai roiik su meile pri
imti ta kova, nes Jis geriau ži
no ka daro.

O jo kankytojai kaip tik gali 
iszlysti per girta, nes ėjo per 
paezias tankumas. Tuomtarpu 
suvisai jau sutemo toip kad Jo
nas nieko nemato ir nežinojo 
kur ji velka. Bet susykiu nusz- 
vito. Viduryj nedideles pievai
tes po szakotu aržuolu buvo 
šutairta didele ugnis prie ku
rios gulėjo keli žmones.

Pamate ateinanezius jie su
kilo ir rėkdami pribėgo prie 
ju. Tai buvo toip toki gi pats 
niokadojai,

sėbrai sugryžo ne 
tuszcziom rankom.

Joną atvede prie vado, ku
ris stovėjo pas ugni. Vadas bu
vo didelis vyras, kurio rainos 
akys, ir suraukta burna visai 
ne ant gero išzrode Jonui.

Noužilgio persitlikrino Jonas 
kad nieko gero negal tikėtis 
nuo szito žmogaus, dkiojau ato
mo isz jo viską k a tik jis turėjo 
geresnio su savim, toip gi ir vi
sus pinigus, kuriu buvo susi
rinkęs ne suvisai mažini, o pas
kui vadas pasako jam:

— Tu turi numirti, 
mus neiszduotum. 
neszneka.

Jonas .nublanko iszgirdes 
tuos žodžius. Bet kas-gi noisz- 
siganstu būdamas jo padėji
mo. Bot už keliu minutu porojo 
jo baime, i|‘ jis visai spakainiai 
žiurėjo in akis vadui, kuris 
matydamas jo spakainuma, už
klauso :

— Ar tu manęs nesupratai, 
ar esi kurezias, ba nesuprantu 
kaip tu gali butio toip spakai- 
n u’fpo t no . ka asz tau pasakiau.

— Supratau gerai, atsake 
Jonas spakainiai, girdėjau jog 
turiu num’irt/i. Norite mano isz- 
varyti lisz szio svioto, idant no- 
galoeziau jus iszduoti valdžiai, 
bet asz nebijau, galit mane gaz
oly t kalip tik jus norite. Mano

ir
sa-

*

kad ju
kurie . džiaugėsi 

su
1

idant 
Numirėlis

akis vadui,

t

r I11 .........

asz tau 
nieko szlekto nepadarysiu jei
gu to Dievas nenorės.

Kitaip uogai Imt.
— Tiki kad Dievas viską

mato ir visur yra Jo galybe ?
Tikiu.

— O jaigu asz tave nuszau- 
siu ?

— Galiu tiktai paantryl ka 
jau pirma pasakiau tini yra, jai 
tokia butu valia Dievo , o be 
jos man ne plaukas nuo galvos 
nonų puls.

Žmogžudys pakrato galva.
Nepasitaiko jam da niekad 
matyt žmogų, kuris toip spa- 
kainiai kalbėtu, matydamas 
smert i priosz akis. Pakele szau- 
dvkla ir .mieruodamas in Jonu 
t‘A re:

— Na lai numirk.
Jonas-gi vėl suvisai spakai- 

niai pasako:
T .. '
J i šia i

R 
kovoti netikėta smorezia.

Žmogžudys nuleido szaudyk- 
le — negalėjo szauti. 
mas Jono atomo

Kad 
smert ios,

valia.
mano

Pegul bus Dievo 
nenorėtu

mietu ozJionai tave

Tikeji-
jam d r įsa 

szauti. Ilgai žiurėjo lin Joną o 
paskui pasako:

— Jau daugeli žmonių už- 
musziau savo gyvenimo; neži
nau nuo ko tai paeina jog tau 
nieko szlekto negaliu padaryt, 
nors ir norėjau.
Ir dyvinas atsitikimas; žmog

žudys netikėtai ka pavelijo be 
jokios perszkados oi tie kur jis 
nori, bet ir sugražino jam vis
ką, ka pirma buvo atomes.

Dvideszimts metu
nuo to laiko. Jonas pasiliko ge
ru vyru ir turtingu gayborium. 
Vaikam savo ir visiem, kurie 
ji pažinojo, jis tankiai pasako
jo szita atsitikam'a, jog tiktai 
per stipru savo tikėjimą ir at
sidavimu po valia Pono Dievo, 
liko iszgelbetas nuo net'keio,* 
smerfies.

perėjo

/

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

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

GYDUOLE NUO ANGLEKASIU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO 

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

HAMPDEN LABORATORY
724 MULLBERY ST. READING. PA.

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORJUS

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

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

Belt Telefonas 1430-R

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraszcziausiu iki prakil
niausiu,
laidotuvių, 
kitiems pasivažinėjimams.

tas si y va h,

nuo

— vogimą Ir

Iszejus motinai, Pauliukas 
liko vienas namie. Jis ilgai 
szoki'uejo isz vieno kambario 
in kita, pyszkejo botagu, ati
darinėjo spintas ir vtaitr žiu
rėjo, kur kas palieta.

Urnai jis užsimanė pažiūrėti 
in didele spinta, kur stovėjo 
virtuvėje. Atidarė ir galvoja, 
ka czia gardaus suvalgius. Pir
miausia suvalgė 'kelis džlovin- 

inisilaužo kąsneli
sūrio, paomo grietinės (Smeto
nos) pirsztais ir juos aplaižė: 
staigi jis pamate puodeli su 
virtomis hu cukrum vvsznlo- v 
mis.

Greitai paėmė puodeli
lentynos, alriszo ji ir pradėjo 
valgyti saldžiasis vyszntas.

Jau kelias buvo suvalgęs 
kuomet nežinia kas subeldė du
rimis.

Lszsigando vaikinas ir berną- 
ža nesumiLsze puodelio. Jis ne
ramus iszejo isz virtuves ir pa
mate laiszkaneszi, kuris buvo 
atnoszes laiszka.

Nors motina dar buvo nepa
rėjus, bet Pauliukas negalėjo 
nusiraminti; jis nulindo ir jau 
nebegalėjau taip linksminties, 
kaip pirmiau, nes ji grauže są
žine ir iszmetinejo jam jo ne
patogu d arba 
smaguriavime.

Sėdo jis liūnas ant suolo lr 
mano, ar mama parojus, pažis 
jo bloga pnsilegimn virtuvėje; 
gal ji baikis ir daugiau nebe- 
myles jo f!! Vienok gal nopa- 
žis.... — galvojo jis ir jam pasi
darė labai koktu ir liūdna.

Ant galo sugryžo motina, pa- 
bucztavo sunu, pagyre, kad jis 
mandagiai olgesi, likes vienas 
namie, ir dve gardu pyragėli, 
kuri jam buvo nupirkusi.

Pauliukas paėmė pyragėli ir, 
nonudžiuges nei trupuezio, sto
vėjo liūdnas ir susigedines.

— Kas tau? — paklaus?, 
motina.

— Asz:../ mamyte,- pasioh i. 
gtau nemandagei— atsake vai
kinas aszarodamas.

— Tai ko padarei bloga!
— Valgiau konfitoriu, ku

rios stovi spintoja...
vaikinas tylei, žemyti akis nu
leidęs. Motina iszgirdus tylus 
jo žodžius paėmė ji už rankos, 
paglomonejo jo galvele, pažiu
rėjo in akta ir tarė:

No gerai, vaikeli, pasiel- 
bet tau kaltes prisipaži

nus, negaliu juk ant tavęs pyk
ti, nes matau, kad pats gailiesi 
blogiai pasielgęs, ir gediniesi 
savo smaguriavimo. Gal tu jau 
to ne atkartosi! *

— . Ne, mamyte brangioji, 
toip jau daugiau niekuomet ne 
bedarysiu! Dabar man daug 
lengviau pasidaro kuomet tau, 
mamyte, pasisakiau. Labai juk 
yra blogai daryti bet dar sun
kiau ant szirdies jeigu mama 
apie tai nežiotu.

— Ar žinai gi, vaikeli, ko
dėl taip yra 
dies?

— tarė

gei!L • • • •

f sunku ant szir-

i

Parsamdo automobilius del , 
veseliu, kriksztyniu ir

I

— Ne, mamyte.
— Matai, Pauliute, todėl, 

kad tuomet vietoj motinos py
ksta ant tavęs ir iszmetineja 
tau bloga pasielgimą saužine; 
tai toksai musu sielos jausmas 
kuris lyg koks teisėjas pagiria 
gerus ir peikia mums bjaurius 
musu darbus!

■ >|||| ■ ii........ . 11 n"

SKAITYKITE “SAULE
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY 0ITY, PA.

---------$:--------
3-czia Procentas už jusu. pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geidaus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

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

* del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dekite sava 
pinigus < in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento,

(
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palikimas
—» Vienu žodžiu, kaip po

nas matai, užrasze ponui vis
ką — pabaigė notaras Filbrik.

Kapitonas Kreiton sėdėjo 
susiraukęs, tylintis,
in sukrautas knygas prie arti
mosios sienos.

— Viskas! — atkartojo ad
vokatas. — Viskas!

Tyla.
Ktydtonas nuolatos

žiūrėjosi in knygas, abejoda
mas apie tai, ka glirdejo.

Advokatas pa'žiurejo ant jo 
pro aiiksiuiiis akuliorius ir nu- 
stol)o.

žiūrintis

vis tik

— Viskas! — tarė vėl ty- 
liu, sausu (balsu tai reiszkia 
tame atsitikime keturi milijo
nai doleriu.

Tasai-gi, in kuri kalbėjo, at
kakliai sau tylėjo.

Tai-gi vėl atsiliepe p. Fil
brik, priduodamas balsui pik
tumo:

Fa i-gi

nios isz 
paszoktu.

Ne vienas ant tokios ži
li žiaugsmo in virszu 

Juk tai milžiniszka 
pinigu suma!

Tuokart tylintis džentelmo- 
nas, tarytum iszbudes isz už- 
simislijimo, atsisuko in 
banti:

kul

— Ponas Filbrik, ar ponas 
žinai kas tai vra biednas? Kas *
tai vra būti biednuT

Ponas Filbrik iszpute lupas 
ir nusukęs galva in langu, pra
dėjo per langa 'žiūrėtis sau in 
daržu.

— Bitinas! Matau ponas, 
tas priguli... .Irti temyli turi
me. ..

— Pasakiau biednas ir su
prantu bliednas. Ar ponas tai 
žino lis^ perdi tikrinimo?

— Ne — atsake ponas Fil
brik atvirai. — Nežinau.

Kapitonas linkterėjo galva 
savo knygoms.

— Už tai gi — tarė tyliai.
— O asz žinau.

Advokatas suraukė lengvai 
Ka tas jam apeina 

prie rei-
skruostus.
ir kam tas maiszyti 
kalo?

Bet netrukus prablaivino 
vdida nuolankiu • nusiszypsoji- 
mu.

netrukus

— Mielas .pone — pradėjo 
linksmai — norints buvai bied
nas kitados, tai aiszku kad da
bar juo jau nesi. Ir szirdingai 
sveikinu tave, kapitone, kad 
esi dar gana jaunas ant to, 
idant prigulineziai pasinaudo
ti naudingu sau likimu.

Kapitonas pa si ži u rojo 
siog in akis kaFbancziam.

— Laikiau poną už rimtai 
misi i jauti žmogų — tarė liūd
nai kratydamas galva. — Kaip 
ponui rodosi, . kiek man liko 

sziamo
turineziam .penkesde-

tie-

sviete,linksmylies 
man, 
szimts du metus?

— Ne! Isz tikro ponas ma
ne nustebini, ponas kapitone!

Ponas Kreiton 
prie advokato staliuko. Valan
dėlė žiurėjo sau ramiai ant po
no Filbriko, pagalios su kokiu 

vaikiszku nusiszypsojiniu 
pasakė:

— Asz ponui k a nors pasa
kysiu. Tai-gi jaueziu sziamo 
laike, po tai žiniai a|>ie paliki
mą, inspudi, kad tarytum hu- 
czian pavalgos kuodidžiausiu 
ant svieto obuoliu.

Ponas Filbrik 
ant krėses.

— Leisk man ponas iszsi- 
aiszkinti — ramino ji kapito
nas, — Tie pinigai, matai po
nas ateina per volai. Ir nežinau 
ar daugiau neapkeneziu mano 
dėdės Benjamino dabar, kada 
mane apdovanojo milijonais, 
nei tuokart, katla manos neno
rėjo gelbėti sunkiausioje bė
dojo, tuokart, kada asz dar bu- 
vftii jaunas. Nepagelbojo nie
kados, ne»paaukavo niekados 
sulužumo cento...

— Bet-gi, pone malonin
gas. .. — pertrauke advoka
tas.

prisislinko

f

tai

net paszoko

Benjaminus buvo visados labai hle paduota notaro ranka ir gi- t i • i . i it i I i • • » ■»’ U 4 i F ' M. > V 1 ‘ .i ‘ "i•• abegotas; kiek tai kartu,‘būda- liai htsidtisdSi iszejo greitai' isz 
įima dar jaunu •bernaiicziu, gir
dėjau kad esiu jo turtu pavel
dėt ojuim — kas galutinai pasi- 

Bet kas-gi man 
gyvenimo pabaigos,

kambario. Netrukus po tam 
atsirado ant 'žmonomis apgy- 

tirsztos judėjimuventos ii r 
gatves.

Gatves triiukszmas negalėjo
man to gyvenimo pradžia taip'isz jo galvos iszvaikyti szypso-

rode teisybe.
i sz g ‘ i.
niekais nuėjo! Labai tas dailu I janeziuosius priesz ji didelius 
isz pono puses kad mane vadi
ni jaunu, bet juk tikrai ponas 
negali taip mislyti.

Ponas Filbrik užgynė leng
vu galvos /

— Idant ponas žinotumėm' 
— pradėjo vol kapitonas — 
kaip tai man kadaise norėjosi 
pinigu! Buvau jaunas, 
ir baisiai pilnas ambicijos. () 
tuo tarpu visos mano ambici
jos iszsisklaid.vdavo neturint 
pinigu. Svajojau apie univer
sitetą. Norėjau liktis advoka
tu. Inoiti parlamentam Labai 
mylėjau keliones, veržiausi in 
svietą-•. Viskas priesz mane 
buvo uždaryta, viskas už
drausta! — Žmogau, tu neturi 
supratimo, kokias kanežias 
kenezia jaunikaitis, pilnas vi
sokiu troszkimu ir idėjų, ku
riam beda suraiszioja nuolatos 
judėjimus, iszginkluoja!

Kada viena syki pasakiau 
savo dedei apie savo visokius 
užmanymus, jis 
prasijuokė, 
kvailu svajotojum. 
žmogus be apszvictiimo, be ide
alu; paprastas 
jas.) Tuokart 
jureivijon.

— Ir rodosi — insimaiszo 
advokatas — tenai ponui ne
labai kaip pasiseko?

— Kogeriausia! 
džinu ant 
užlaikvma —

tnrt us.
Turėdamas pakaktinai laiko 

iszkeliaut’i iin savo kaimo sody
ba ant mariu kranto, nnspren- 

judejimu, bot tylėjo.(de prasiblaiiviuti pasivažin<‘ji-

Invus

be malones 
.pavadino

Buvo tai
mane

pinigu dirbe- 
tai-gi instojau

Apdrau- 
viso gyvenimo sau 

atsake kapito
nas. — Ir tai-gi dabar dede ant 
manos aprasze auksai — pri
dūrė su ironija.

Kiek man žinoma — ta
re Filbrik — svarbiausiu susi- 
mislijimu, -delko guodothias 
mano klientas padare poną sa
vo paveldėtojom, buvo, kad ži
nojo jog ponas kaipo doras 
žmogus, nepraleisi turtu.

Labai tas miela — atsa
kę ponas Kreiton. — ‘ Ne, ne, 
Asz nieko nepraleisiu, bet mo
kėsiu isz pinigu padaryti ta ko 
jis per visa gyvenimą nepada
ro. — Ponas Filbrik — atsisu
ko tuojaus in nota ra — ar po
nas žinai kad dede Benjami
nas galėjo mane padaryti vie*- 
nu isz laimingiausiu žmonių, 
vieton susenusio, niekam neti
kusio krieno, koksai dabar 
esiu, jai man 'butu savame lai
ke davės isz savo turto tik ke
linta deszimta dali isz paliktu 
man pinigu?

— Kaip tai? 
ponas Filbrik.

Norėjau apsivesti. Buvo 
tai saldžiause esybe po saule, 
paliikau, kaip ponas matai, isz 
gailesties po jai, senu kavalie
rium. Jai neiszreiszkiau savo 
meiles, nes pirmiausiu norėjau 
jai sirbudavoti lizdą d r užtik
rinti jai būvi, kuomet butu rei
kėju po szliubuii keliauti in ma. 
riti pakraszczius. Kreipiausi 
pas dede, kad jis man pasko
lintu pinigu. Nedavei Pasijuo
kė isz manes! O dabar, kada 
man pinigai nereikalingi, ati
duoda viską. Drtbar, kada asz 
turiu penkesdesziimts du me
tus, visai man pakanku kaimo 
kampelio, pypkes 
szu sznapso,

— O ponia?...— paklausė 
buk slapta advokatas.

— Kada, sugryžau isz ma-

mii po miestą.
Pasiszauko vežeja su karie- 

tole.
— In kur ponas nori? — pa

klauso vožėjus.
— In kur? — i 

pitonas. — A ha, i u Kensington 
daržu.

Atsiminė sau kad kadaise, 
priesz metus būdavo tenai su 
savo saldžia esybe su kuriaja 
norėjo apsivesti.

Nuo tu laiku tenai niekados 
nebuvo — norėjo taigi atnau
jinti sau tuos atminimus. . .

Ir važiuodamas audė senus 
svajojimus. —Gal blogai pasi
elgė, kad tuokart jai 
meiles neiszpažino. . .

Norėjo del jos paauksuotos 
kletkos idant ton jai butu ge
rai, neimtu pavojaus kada pa
siliks viena, kada jis iszkeliaus 
ant mariu su laivu..,

O po tam. .. ji iszejo už ki
to.

Tik jis pasiliko vienas!. ..
Ir sztai yra senas luszas, ku
riam pakanka pypkes, kaiimo 
darželis, o kaip kada valandė
lės pasikalbėjimas su savo ko
legomis jurininkais apie mariu 
prietikius.

Tuo tarpu kanietele sustojo 
priesz daržo vartus. Kapitonas 
Sszsedo ir užmokėjas vežėjui, 
pasuko savo žingsnius link vy
riausios alėjos. Netoli in szona 
po kairei buvo takelis, kur ka
daise ...

Sztai ežionai.
Ir, o stebuklai! Jam pasiro

do, kad gilumoj ant suolelio 
po aržiiolu sėdi ta kuri per 
tiek metu jfim isz galvos ne- 
iszejo.„ s... , .

Kapitonas patrina 
netiki joms!

Bet taip! Tai ji! — 
tau jos nepažintu! Tiktai da
bar jos plaukuose matoma si
dabriniai ...

Szalo jos

atkartojo k n-1 f T , • j '

savo

akis

Kur ežia

sėdi du bernai- 
eziai; asztuoniol'ikos ir dvide- 

Abudn patogus, 
ir su malonumu

pa klausė

jSŽimf.s metu, 
prisiriszusiiai 
glaudžiasi prie motinos. Ka to
kio jai aiszk'ina, ka tokio pra- 
szo, pagalios iszszauke links
ma szypsena ant jos veido ir 
tuitbut ant praszymo sutikima, 
pasitraukia* nuo jos ir atsitoli
na prie daržo vartų. Rūpestin
gos

Kreiton mielai

ir keliu la-

riu keliones trimi metais vė
liaus dasižinojau kad iszejus 
už vyro. Kiek tai jau metu pra
slinko! O drtbar kas man isz to 
turto? Kadaise butu susigadi- 
jas, oj, hutu la'bai susigadijasI 
Buczai galėjai būti pirmu mi
ni storiu’ir buęZia galėjas apsi
vesti !

Ponas Flihbrik isztieso
džiovusiu ran k-a iii kapitoną.

— E, ponas Kreiton — kal
bėjo su maloningu szypsoji-mu 
— mokėsi linksmai pagyventi 
ir tam dalykui atrasi budus, 
gavės toki palikimo. Mokosi ir

su-

Tik pasiklausyk — kai- rasi tikėk man!
bėjo toliau kapitonas. — Dede1 Kapitonas Kreiton suspau-
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vyro ir žino- ydike^ draug su 
uoszve gytenti turi ant to pa
sirengti, jog reike teip daryti, 
idant motinos szirdi neužeist 
•— nes tada daug lengviau vis
kas ėjo.

Ne visados marezios vra to- 
kios saldžios, 
karewios, o
yra rugojento be priežasties.

Tanked atsit inka, jog in grin- 
rzii.i ineina marti, 
j ,una, bet nieko 
apie naminia • gaspadorysta ir
Javai motinai paliepianti visa 
me ir su motinu pradeda szhio- 
t.*i kambarius. .Juk jbi dabar 
c/Jion bus gaspadine, dabar ji 

sentikiai

yra saldžios ir 
motina ne visados

pasipnt us, 
nesupranta

? f

■t
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Mekanikali isz Iowa vaistines ukiszkos kolegijos padirbo 
maszina kuri kirs kernus, surisz in pundus ir gabens in fa
briką isz kuriu dirbs popiera.Lyg sziam laikui kernu sternb 
ai buvo niekam nereikalingi.

bus ponia visame o 
paliepė vaikus neszioli nuo ry
to lyg vakarui, skusti bulves ir 
da pavadina “sena boba.“ Ge
ro žodžio ne duoda pradeda vb 
snr lakstyti o uosi užrietus 
mistiną “kas tai asz!“

Senos rnothi<‘les akis užsipi
la aszaromis,

sena boba.

uosi

lazdelesKapitonas braiže 
galu ant smilcziu kokias lai fi
gūras.

— Tie
lai turbūt jie ponios? — klauso 
nedrąsiai.

Taip — atsake su nusi- 
szypsojimu — tai mano ber
nai ežiai.

— Asz neapsivedžiau —Ja
re a t si d ilsėdamas kapitonas.-— 
Patogus bern'iukai, sveiki, tvir
ti, 'buinus berniukai, praszau 
ponios! — pridarė szirdingaj.

— Ir geri —atsake, 
roeziau del ju kodaugiausia sa
vo gyvenime padaryti. Bus 'isz 

gabus žmones ir pilni ambi
cijos.

Kapitonas 
atsisuko in ja.

Kuo jie. nori 'būti kuo? 
— praszau ponios.

— Dn’bar baigia

du bernalcziai. . .

tai

No-

|u

Kroilon greitai<▼

vidutine 
mokykla bet svajoja, apie uni
versitetą, o po tam apie aplan
kyme svieto keliones. 'Tik vie
na nelaime, 
nėra pinigu.

Kreiton insmėige giliai savo 
lazdutes gala.

Ponia, — (are kokiu lai 
apsunkintu balsu, — Asz ošiu 
labai turtingas.
veikti su pinigais. Jai tokiame 
atsitikimo ponios vyras...

ji su nuosto-

kad tam dalykui

Nežinau ka

Pasižiurėjo 
ba.

'in.

‘Mano vyras? — paklau- 
valandėlei szy psodama.

mano sesers

trenkė

Silencio.

MARTI
----------—

Niekados saldžiu uogu
Ne užderės erszkiet is.... 

O marti niekados
Molina, ne i n tiks...

# * >!<
O Dievulėliau mano!... Sun

ku atsakyti, kiek lai. rugojimn 
galima iszgirsti ant svieto ant 
mareziu?...

Ne apsakytum kiek tai dai
nelių gieda apie tai, kaip tai 
marti ne gali intikt motinai sa, 
vo vyro. Bet nesuskaitytum, 
kiek tai yra istorijų apie pik
tas motinas sudėtu. Nesuraszy- 
tum kiek tai randasi nelaimin- 

szeianvnu kurios nesutinka
Ik

g u
l iktai, per uoszves.

Viena karta klausiau vienam 
.miesteli jo:

— Kaip einasi Tamosziono!
kas girdot pasar sveika i

JUS

“ne szok- 
Mot inele pradeda

O gal

ka

Jau tai negerai,
Jaiigu vaidijosi
Dievas nelaimes Izraeliui, 

Visi tik pagybeliui.
Jaigu vienybes nesilaikys, 

Vidi kaip durnai iszsisklaidys, 
Puikia paveizdi Žydai turi, 
Visi ant rabinu kreiva aki 

turi,
Jaiigu 'dalykai nepasitaisys, 

Tai visus in Palestina iszvarys.
Izraeliau! aukso verszi 

numylėjai,
O tikro Dievo iszsižadejai, 

Jokūbai, Dovydai, 
O ir pranaszaii,

i

■
I
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4 l rabinai,
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szirdis pradeda 
sopulus atjausti o no turi nar- 
szumo pasiskundot sunehri ant 
nedorybes marles, nes bijo no- 
bagele idant sūnelis 
tu in akis.” 
skundai is:

Tai ko sulaukiau ant se
natvės pasilikau lik ant losk-a- 
vos duonos!

gerai butu priimt to
kia marezei žodžius:

— Ne daryk kitnm to, 
tau ne butu miela!

Kaip tu paguodoji sena mo
tinėlė savo vyro, teip gal ir ta 
ve paguodos vaikai tavo!

— Kiek tu Uižduodi nuliū
dimų senelei, susilauksli kada 
to paties nuo savo vaiku.

— Jeigu tu geidi, idant Die
vas palaimintu tavo vaike
liams ir da.riiaukei jin ant 
linksymbes tavo, tai stengkis 
paguodoti senus tėvelius ir no- 
iszspaudineki jiems aszaru isz 
-akiu;

Tankoi atsitinka 
ežios

moteiliszkes akys žiuri pas
kui juos kol tie alėjoj nepasi
suko.

Kapitonas
žiurėjo in ta regykla.

Prisiartino areziau prie suo
lelio.

Moteriszko pakele akis ir ji 
pamate.

Pažino...
Valandėlė 'žiurėjo vienas in 

kita tylėdami. Pagalios pra- 
szneko ji pirmutine:

— Kapitonas Kreiton?
— Pana Marijona Walbor!

— pra'b'ilo ponas Kreiton.
Linkterėjo su galva. Ąnt nu

blankusiu veidu pasirodė lyg 
lai kinis raudonumas.

Kapitonas sėdosi ant suole
lio ir žiurėjo in palinkusia mo- 
teriszkes galva.

— Kaip ta'i seniai — ji at
siduso.
. — Dvi’dosžimts keturi me
tui ir septyni 'menesiai atsako 
greitai kapitonas.

— Net tiek? — ir pasižiu
rėjus 'in Kreitona paklauso:

Man rodosi kad* ponas 
mažai ka vyresnis iszrodai.

— Ta paii taigi toje valan
doje misTlnau žiūrėdamas in 
ponia — atsako nuosairdžiai..

— Matomai pon'ios gyveni
mas plhuko laimėje?'

— Taiip nesiskundžiu, bu
vau laiminga —- atsako ra-

se po
— Ponas m'islini kad tai mano 
sūnūs? Ne! Tai
vai1<a:i kuriuos pasiėmiau pas 
š4ave įnirus j u tėvui ir motinai.

Kapitonas Krditon 
lazdute 'ant žemes.

Tai ponia taippat neisz- 
ejoto už vyro? — klausi nėjo 
uždusęs.

Pasižiurėjo in ji szviiesiomis 
akimis ir nusPimdama nuo kai- 

raukos pirsztimaite, parodo 
ant treczio p'irszto jam gerai 
pažinsi a ma 
ka.

Paskiau,

v v re? — t1

re s

morgiszka žiedu-

praslinkus porai 
valandų kapitonas Kreiton in- 
puole kaip kokia audra in po
no Filbriko 'biurą, ir pasve'iki
nas sako: »

— Jau žinau kas reikia da
ryti su palikimu! 'Suradau bū
da pinigu 
žemi juos!

— Acziu Dievui, viskas ge
rai, ir butu gerai bet toji mano 
marti mane nopaguodoje ir ne 
duodiugero žodelio, ta visa ma
no nekdme.

Vėliaus dažiuojau nuo žmo
nių, jog toji marti ant kuriuos 
uoszve taip rugoje, yra tai do
ra. ir gera motore, niekam pik
to ne daro in uoszves veikalus 
nesik'isza ir.kaip tai sako “no
sies nekiszia kur ne reike.“ No
rėtu gyventi sutikimo su uosz
ve, bet toji pasisziauszus, visa
me yra neužganadyta.

— Matai ponuli, — kalbėjo 
man kainuinka,
gali užmirszt i, jog josios sūnūs 
apsipaeziavo su tarnaite, jog 
ne atnesze in namus pasogos o 
dabar nuolat ėda savo marcZia 
ir apkalbinėja pri'esz žmones.

—■ Gyvenau asz kitados su 
laja uoszve ir prisJžiurojau in 
vales, kokis terp j u buvo gyve
nimus. Viską marti iszpildo k a 
jai buvo paliepta, 
pikto žodelio ne isztaro, bet ne
galėjo intikt uoszvei, kuri nuo
latos rasdavo visokes priežas- 
tes ant savo marezios. Motina 
lankei kalbėdavo in manos

Ne tokia pati yra tinkama 
, galėjo rasti gc*

uoszve ne

niekados

vau laiminga - • •miai.

♦

iszleid'imivi! Ir...
Galas.

666
YRA TAI RECEPTAS DEL 

Szalczio Gripo, Flu, Dengue, 
Bilious karszczio ir Malerijos. 
Greitai veikia. Gausite aptiekose.

i

I
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; Szita yra Receptu 
Aptieka

Iszpildome visu Daktaru 
receptus. Jeigu juso dak- 

? taras negyvena mieste, s*

‘iI
n

t

t

atneszkite jo receptą in
muso aptieka, mes sutai- 
sisime gyduoles.

■ ' ■» ..... —

Litschs’ Drug Store
14 B. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.
14 B. CENTRE ST.
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apkalbinėjo marezia ir 
josios rūgo jo: 

manos mano

c c

mano šuneliui 
resno.1 ’

Vaikszcziodiama po kaimy
nus
nuolatos ant 
“nopaguodoje 
marti!“

Vėla antroje'grinezioje isz- 
gi'rdau, buk uoszve rugoje jog 
marti nie'ko negali dirbti.

Motinai iszrodo, jog tik jiji 
moka skalbt, prosint, virti ir 
gaspadoriaut, per
idant ir marti teipdarytu kaip

tai nori
• • • « •ir jįjį.

Bet Mariute supranta gasipa- 
dorysto-pagal naujausio budo 
ir saviszkai dirba, nes būdama 
pas gorus žmonis,

• i^zmoko szistomtiszkai.
V

tJ

Ziuri ant JzraeliauS isz 
dangaus, 

O tieji klysta da labinus, 
Dingo Maižieszini ir Jozujei, 

Ir seno zokono didvyriai, 
Ir jaigu Mai^ieszius su 

Elijoszitim ateitu, 
Bėgtu ndgal, net dulkes isz

1 a km on u ditu. ..
O ka ežia paisyt ant ateties, 

Ar ant Dievo 'bausmes, 
Dingo teisingyste, 

Dievo mielaszirdyste.
Sziadien kas drūtesnis 

Tasa'i laimingesnis,
Juk Dievas pasakė: “Mylėsi 

artyma,”
Bet sziadien to neyra: 

Smaugk artyma ir skriausk, 
‘ Visokiais budais ji spausk“ 
Taip daro Izraellaus rabinai, 

O tas yra dideliai negerai!

1 r
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jog mar
le urios vėlina viso gero 

del uoszves yra nepaguodoja- 
mos per ja ja o tosios marezios 
ka užduoda skausmą szirdies, 
uoszvei, buna geros o uoszves ’ 
visame stengėsi joms jntikt, 
norints uoszves gitml atjaueze 
skausmu szlirdies, bet ant vis
ko žiuri per pirsztus o keneze 
tykumojo. ,

1
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Jau konia prilipau gala lentos, 
Jau netekau medegos, 

Tai ne Laika: nuolatos . .
dafinuoti,

Ne ym kada pasilsėti. 
Baltruvienės negali pagaut, 

Nuolatos eina uogaut, 
Nori kiek ant dreses 

‘ • susirinkti,
Pasidabinus ‘in svietą 

slinkti.
Jau man to perdaug, 

O kas perdaug tai szelauk. 
Ant pagalios, ka ežia žiūrėti, 

Reike savo varyti: 
Nuvažiavau forduku an viena' 

vieta, 
‘Miestukas nedidelis, 

Kur užtikau Lietuvius kelis, 
O ir spykyze užtikau, 

Kuriame*dyva pamaeziau. 
Užėjau, kad kiek pasilsėti, 
Pora 'bonkucZiu alaus 

iszsigerti, 
Prie stalo sėdau, 

Pasirėmiau.
Tarno ineina vaikinas, 

Saluninkas prie jo artinas, 
Ir sako: “Ko tu po velniu 

atėjai? 
Ar gal man skola atnesziai? 

Ana syk doleri prageriai, 
Ir ant rytojaus atneszt 

žadėjai! 
Jaigu dabar neužtnokesi, 
Tai tu mane paminėsi.

1

(

$1.000 TIK ui 60 CENTU.
Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 

reiszkia, jaigu jis yra apimtas ko
kios nors ilgos 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
nesnė butu sveikata, negu tas aukso Į 
kalnas. Taigi, jaigu jautiesi esąs ap- Į 
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

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

Jaigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szirdies liga, tai atsiunsk 35c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nertu 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 musu žolių I 
ir knygų kataloge. Reikalingi musu Į *

Kad mister, -da darbo neturiu,

»»

žolių pardavinėtojai visuose miestuo-
=S. M. ŽUKAITIS. .
26 Gillet Street, Spencerport. N. Y. |Tat ne skolos atiduoti negaliu, 

, Asz atėjau gražiai 
persipraszyt, 

Idant ant mAnes nepykt. 
O tu szunc snuki, rakali, 
Jhigu atiduoti' negali, 

Tai ko da in akis lendi/ 
Mane in piktumą vedi!

se. M. ŽUKAITIS,

v CAPITAL STOCK, $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62Z

14.
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taji darba 
’> Ne 

nioti’nai senolei tos suvis nepa
tinka ir nori kad pagal josios 
graju szokihetu.

Ka tada daryt?
Gal daugelis pasakys jog 

uoszves reike klausyt.— Leng
va tai kalbėti, bet sunku isz- 
tesoti.

Kožini marti kada iszteka už

Į* Mokume 3-czia procentą ant lf 
r sudėtu pinigu. Procentą pride- j 
1 dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir r 
, 1 Liepos. Mes norim kad ir jus f 
r turėtumėt reikalą su musu banka 

nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BĄRLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres.irKas.
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Ir leidosi isz užbaręs su galtU 
gumines prtipos, 

I Pribėgės prie vargszo inusKtr 
'■ taikos,

Duris atidaro, 
Su keliu in užpakali davė, 

Ir laukan iszvare, 
Po tam szniokszdamas in i»Ž- 

1 bare vėlė užėjo,, •
|Nuo piktumo kai liet, negalėjo* 
j Apome mane piktumas, 
’ Toki s saliuninko pasielgimas, 

Tuojaus iszojau, 
Namo iszpiszkejau.
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ŽINIOS VIETINES
— Lehigh Valles kompani. 

jo apgarsino buk sziadion (Pa- 
nedelyje) pradės dirbti Vulka
no kasvklos kurios nedirbo nuo *

Mahanojaus o vienam isz Sze- 
nadorio pavogta taipgi apie 
500 doleriu. Badai ir kitiems 
apezystino kiszpnius. Bet kam 
po nogiu žmones turėtu vežtis 
su savim tiek pinigu ant tokio 
didelio susirinkimo? Geriau 
palikti pinigus namie. Žodžiu, 
Lietuviszka Diena buvo viena 
isz pasekimingiausiu. Stebėtina 
kad tarp tukstaneziu automo
bilistu nebuvo girdėt jokiu ne-

Sausio menesio. Badai ir Buk- 
maute pradės dirbti.

— Ant “džiures” in Pot Iš
vilios suda Septomborio mene
syje likos tarp kitu taipgi pa- 
szauktos sekanezios vpatos: E. laimiu nes steitine palicijo da-
Blažys, St. Gegužis ir poni F. re visame paredka. 
W. Boczkauskione isz Maha- — ■
nojans.

— Farmeriai 
dint i isz nupuolusio 
praeita Sereda ir sako 
daug prigelbejo prie visokiu 
nuguolin o ypatingai del ker
nu ir bulvių. Bet kaip kur, tai 
lietus buvo taip smarkus kad 
viską iszplove.

— Palicijo pajeszko kokio 
tai Jono Jusevicziaus (Adams) 
isz Camden, N. J., kuris daly- 
bavo vagystėje Port Carbon 
praeita sanvaite. .Jonas turi 
szeszes penias augszczio ir turi 
labai dideles kojas.

— Keturi iszgamos subjau
rino <lvideszimts motu mergi
na isz Shenadorio užmiestyje 
prie Colso automobili ujo Pet- 
nyczios ryte kada sugryžinejo 
isz Lakewood. Palicijo neisz- 
dave pravarde merginos bet 
jeszko iszgamu.

— H. Slavickas, South Ca
tawissa n I veži os 
Shenadorio ligonbute ant eks- 
rei egzamino ir 
kojos kuri likos sužeista.

— Norso 
siukovieziute isz 
gonbutes 'Detroite, praleidžia 
savo vakacijas pas tėvus ant 
E. Pine ulvezios.

Ona
“Saules” knygvede iszkeliavo 
ant vakaeijos in New Yorka, 
Bostoną ir Konetika atlankyti 

pažinstamus

yra uzgana- 
Iietaus 

kad

merginos

nusidavė in

peržiūrėjimo

Marga rietą Pa-
Herman li-

TT

Tautiszkas kapines.
— 40 m. amž. Jonas Jursz- 

ka, dirbąs katilus, 
$3,900.

duosnu” tūla “Charles Cha- 
lewski,” kuris norėjo “nau- 

iszdalin-

Nelaimei
sliai taupe 

susitiko
(<

M 
dingiems reikalams 
ti $25,000. < 
raszka, gyv. 248 Swan St., tei
singu žmogum ir jam norėjo 
duotHiszdalinti. Tacziau Ju- 
raszka iszemes isz bankos $3,- 
900 padavė jam, o 
ki” 
anas

kuris norėjo

Jis pasirinko Ju

SHENANDOAH, PA.
— Kada motore Žukaus

kiene ant S. Chestnut uly., be- 
go paszaukti kunigą del sužeis
to savo vyro kuri parvežė na
mo isz kasyklų, 

su pinigais, 
kas surado,

isz 
masznele 
j«igu

si r r b ..... .
t

viso

v

— Pana 
Saules”

Navakiute

gimines ir pazinstamus kur 
sveeziuosis per dvi sanvaites.

— Sekanti svecziai lankėsi 
redysteje “Saules:” — Vincas

Nan-
“Saules:”

Vosylius su szoimyna u 
motoravo pas gi- 

szioje aplinkinėje. Ka-
ticoke, Pa 
minos 
zimieras Jeselionis su duktore 
Berta ir sunum Kazin, Silves
tras Baleziunas isz Detroito ir 
Salomėja Jeselioniene sveczia- 
vosi pas gimines ir pažinsta- 
mus — kelione atliko su auto- 
mobilium. Adomas Vitlipas su 
szeiunyna isz Bridgeport, Ohio 
svecziavosi pas sescri Ona Ste- 
pulaitiene ir Mare Sznckutiene 
isz Wm. Penu. Ona Macziokie- 
ne isz Oakville, Conn., lankosi 
pas Juozą Nevali, 634 W. Ma
hanoy Avė. Visi taipgi dalyva
vo Lietuviszkoje dienoje ir no- 
pamirszo atlankyti ‘‘S.**"1“0” 
redvsta.

— Penkiolikta metine 
tuviu Diena” 
minga i Lake wood parke 
eita Ketverga, 
wood l>et ir Lakesnio parkai 
buvo prisigrūdo tukstaneziais 
žmonių ne tik isz vietiniu ap
linkiniu bet ir isz kitu valsti
jų. Diena buvo patogi. Vienuo
likta valanda isz ryto buvo lai
kytos miszios per kun. Tiszku 
isz Meizvilles o pamokslą kal
bėjo kun.
Mount Carmel. Choras isz Mt. 
Carmel atgiedojo puikiai mi- 
szes. Po tam buvo kontestas at
važiavusiu

C 4 Saules

“Lie- 
atsibuvo pasek- 

pra- 
ne tik I^ake-

Kancevieziiis isz

bažnytiniu choru 
kuri laimėjo Szv. Jurgio cho
ras isz Shenadorio. Vakare at
sibuvo szokis lyg vėlybai nak- 
cziai. Žmones važiavo ant tojo 
atpusko 'beveik visa nakti au
tomobiliais ir trekais o neku
ria ir pekszti ėjo. Readi-ngo ge
ležinkelis pardavė tukstan- 
czius t i kietu o bosai veže žmo
nes visa diena. Buvo tai suva
žiavimas rodos vienos dideles 
szciimynos. Kožnas linksmino
si ir svecziavosi, nekurios kū
mutes vos pastovėjo ant kojų 
nuo “silpnumo,” Ibet visame 
buvo paredkas. Gaila kad ne
kuriu kiszeniai likos apvogti 
ant szimtu doleriu per kiszcni- 
nius vagius kurie turėjo gera 
“rugepjute. ” Vienas žmogelis 
likos apvogtas ant 500 doleriu 
ir Jribtere ant 300 doleriu isz

silpnumo,

(,!, . ...... .
Kada (‘insieji iszženge pro du
ris in gatve, juos pasitikęs 
Akelaitis ir paklausos: 
czia nėra policijos?” Szvedie- 
ne žodžius suprato, negerumą, 
ir davė žingsni atgal. Staiga, 
Akelaitis isz vienos koszenos 

i, o isz ki- 
ir suszukes;

“Tszmeginsit “Rytojaus” ran
ka, ir — szoko peiliu nudurt 
Liuda Szvedione.... Staiga in 
tarpa atsistojo Jonas Markc- 
viezius ir Szvedione tuo tarpu 
spruko 
szaūkdama: 
laidelis 
Szvedione

w' f f *- I .ill

mini auga; žyimiausias 
New Yorko valstijoj.

Del platesniu žinių, 
tiems ežia apsigyvent, patarti
na kreiptis in Szv. Jurgio Lie
tuviu parapijos klebonija: Rec
tor of St. George’s Li th. R. C. 
Church, Niagara Falls, N. Y. I iszsitrauke ilga peili

■T 1.^ a a ' 4 r 1 c r w» ■ * »•

Ansonia, Conn. — Bridge
port Lietuviu parapijos kuni
gas Pankus atvyko automobi
liu pas Ansonia Lietuviu para
pijos kleboną Jankausku. Greit

nori n- i c

I

Ar ISZ LIETUVOS
- r

—J; K., reporteris, tos — revolveri 
Tszmegi nsit ‘ ‘ Rytojaus

“Chalovs-
padave jam $25,000. Kaip 

p ra si sza Ii no ir Ju raszka
norėjo pradėti dalinti, tai ra-j kunigas iszszko isz karo ir nu

bėga in klebonija.
miražo, kad paliko kara nesu- 
stabdes.... Autas staiga tik pa

galves ir State szoko ir visu smarkumu pra
dėjo važiuoti nie'keno neval-

do, kad tik popiergaliu
kimszlas krepszelis.........
t Rasi a negyvas Lietuvis,

22 i ‘
Gyveno 2230 So. Albany

Jo žmona mirusi pirm

Geber prie 
St. 
Ave.

p n- Visai pa-

domus. Na, ir skersai gatve 'in
pamėtė .ji ji poros metu. Dabar paliko 8 m. krautuve pro langus susikrau-

Todel 
tegul susi-

bernaitis ir 10 m.

auksztvn
Kai

48 metu, kuris ilga

mergaile.
Kūnas nuvežtas in graborians atsimuszo kad tmkszmas ir už 
instaiga 22-roj g-vej.

T Liepos 30 d. atrastas ne
gyvas savo kambary Juozapas
Stonis, apie 40 m. amž. Mirė

si e... Tiek smarkiai in namus

keliu namu girdėtas.
Laime, • 

nopasipainiojo, 
sužeista 3 m. 
mergaite.

Rugp. 12 d. staiga mirtis pa
kirto M. Czopa..

l^irmadienio rvta

kad niekas in kelia 
tai tik stiklu 
svetimi miežiu

dtF ■ gim. r. * ■ -frl |.

u• ’ ■ ‘ > -'I I,-.-,

GAISRAS JU
KIUOSE. 1

Juodlaukiu kaimas (Szimo- 
niu valscz.) — Liepos men. 19 
d., ryto metu apie 10 vai. su
degė ūkininku: Pukenio ir 

| Urinavicziau, iszskiriant klo
jimus, visi ūkio trobesiai su 
ten buvusiu turtu. Gaisro metu 
ūkininko Pukenio tapo iszvog-

UŽ AMERIKONO PINIGUS 
PASILINKSMINO IR 

i>AVIESZEJO.
Mažeikiai. — Birželio 23 d., 

in Mažeikiu kaimo sk. Jonikin 
Gegužine del blogo oro labai 
mažai susirinko publikos. In 
Gegužines atsilanko szi pava
sari isz Amerikos atvažiavęs 
ekskursantas, “Amerikonas” 
D. Balys. Jis vienas sumokėjo 
griežikams ir mipidco visa bu
fetą.

APVOGĖ SENBERI.
Jovaiszia, Deltuvos v. f

doge ūkininku:

t i pinigai ir brangus auksiniai 
daiktai. Taipo-gi apvogė tam

Amerikonas
kaimo nakvojusi Žydeli, kuris 
gesindamas gaisra ant tvoros 
pasvėrė ploszcziuika «u pini
gais ir gryžes ju neberado. 
Nuostuoliai didžiausi, nes tro
besiai buvo visai geri. Gaisro 
priežastis neiszaiazkinta: ma
noma, kad isz pecziaus Puke
nio, nes ta ryta buvo kepta 
duona ir peczius buvo gerai 
iszkurentas.

laiptais
“Policija I

įniko peiliu nudurt 
isz kitos rankos 

leido revolverio szuvi in Bro
niu Szveda; bet kadangi bude
lis revolveri per daug ari i prl- 
kiszo prie Broniaus veido, tai 
szis suspėjo budeliui sudoti 1n 
krutino ir kulka nuėjo pra sza- 
li.

Tada budelis leidęsis bėgti, 
o szalia jo praviromis durimis 
nervingai trukeziodamas 
žiavos tas pats taksi.

> J

1

Mo 
kaimo senborio Kulieczio, apie 
70 metu, pavogė 700 litu pini
gu. In ta skaieziu ineina ne
mažas kiekis aukso, sidabro ir 
dolariu, o kiti pinigai, litai. 
Tardant paiaiszkejo, kad va
gyste padare szio kaimo jo gi
minaitis Vaitkunas su kitu 
draugu. Isz pradžių neprisipa
žino, bet, gavės sykszcziu, vis
ką pasakė. Abu traukiami tei
ma n. Kuleszis isz didelio 
džiaugsmo, jog atrado pingus, 
visam kaimui iszkelo balių.

RADO PASIKORU8I 
ŽMOGŲ.

Sz. m. Liepos men. 21 d., ne
toli Eiguliu kaimo, Kurszenu 
valscz., miszke vietiniu žmo
nių buvo rastas pasikoręs ne
žinomas žmogus.

Patikrinus pasikorelio paša, 
pasirodė, kad pasikorė] i s yra 
Albrektas Antanas, 
amžiaus, 
apskr.

Be paso, kitu dokumentu pas 
pasikorė!i nerasta, 
mo priežastis nežinoma.

PRAGĖRĖ JAU 16 
MILIJONU LITU, 

c

Szimet per 5 pirmuosius 
menesius Lietuvoje parduota 
Lietuvoje degtines už 16,480,- 
940 litu. Daugiausia degtines 
parduota Kauno rajone — už 
5,773,079 litu; antroj vietoj 
stovi Vjlkaviszkio rajonas -r 

' 2,240,406 litu; mažiausia par- 
tik 
ežia

RADO RAUGYTUS VIDU
RIUS.

Galo Sziaulin ežero, kasant 
---- , 2 metru gilumoj rasta 

trys* stiklines bonkoR.’Vienoje 
sziridis ir plaucziai raudonam 
skystime, antroj — smegenys 
rausvam skystimo ir treczioj 
— balzganas skystimas. Bon- ' 
kos užkimsztos stikliniais 
kamszdziais ir« užteptos juodo 
mase. Bonkos buvę indetos 
medinei) dozen, kuri visiszkni 
supuvusi. Radinys yra pas J. 
Trinkūną IV pradžios mokini, 
Sziauliai. Bonkos vėliau žadas 
jis perduoti kuriam nors mu
ziejui.

va- 
Budeli 

eme vytis iszejes isz sales po- 
licistas Alvares, Markevl- 
czius ir L. ir B. Szvedai. Kada 
vejamas pajuto, tai autas visu 
greitumu nuvažiavo toliau, n 
budelius mėgino peili paslėpti 
prie vienu duriu šlovėj u šioj 
basuros dėžėj. Jis ir sulaikytas, 
o peilis atimląs.

žvyy,apie 40 m. amž 
i nuo karszczio.

In Chieaga Stonis nesenai 
buvo atvykęs isz E. St. Louis, 
Ill. Kiek žinoma, ton gyvena 
ir jo szeima. Stonio Chicagos jautos geram stovy, nukeliavo 
adresas buvo 4307 S. Honore 
Street.

— Wolfs*ežore, Roboy, Ind.,

m vi i ant nelaimes tosios szei- 
mynos ir sugražina pinigus.

f Po ilgai ligai įniro gerai 
žinomas visiems Vincas Na ri
ja nekas,
laika buvo sveikatos inspekto- 

miesto. Velionis gimė 
Lietuvoje, pribūdamas in Ame
rika 30 metu adgal. Prigulėjo 
prie vietines parajujos 
Moose draugavęs. Gyveno pas 
savo broli Andriu ant E. Cen
tre uly., paliko taipgi seserį ir Prigėrė Jonas Szesztokas, 12 
tęva Lietuvoje ir viena sesere 
A. Valaitiene mieste. Laido
tuves atsibuvo su pamaldoms 
Szv. .Jurgio bažnyczioje Utar- 
nijiiko rvta ant kuriu dalybavo 
daug žmonių.

num

vietines

Velionis

ir

metu vaikas, sūnus Kairiuos ir 
Baltramiejaus Szesztoku, 8849 
S. Houston Ave., isz So. Chi- 
cagos. Vaikas su kitais savo 
draugais iszejo žuvauti in mi
nėta ežerą. Tas ežeras yra gi
lus. Ant kranto vaikas paslydo 
ir inkrites eme skėsti. Jo drau
gai nei vienas nemokėjo plauk
ti h* nubėgo nuo nelaimes vie
tos. Paszaliecziai vaikuti isz- 
trauke isz vandens, bet atgai
vinti nepavyko.

Kazimiero parapijoj

Worcester, Mass, f Baltra
miejų Jurgelioniu 14 m., duktė 
Maryte, gyv. 49 vernon g-ve j, 
mirė. Be nuliudusiu tėvu, ji pa
liko ir du broliu: Petrą, Wor- 
cestery ir Joną, gys’enanti Phi
ladelphia, Pa., taip pat ir se
serį Ona. M
bažnytines apeigas atlikus, pa
laidota Notre Dane kapinėse.

— J. J. Bianchi 
Shrewsbury g-vej, 
mas Harding g 
fayette, automobiliam, sunkiai 
sužeidė Lietuvaite, 12 m. mer
gaite, Adele Mickevicziiife, gy. 
180 Washington g-vej. Sužeis
ta kareji koja ir deszineji ran
ka.
Mergaite paguldyta Szv. Vin

cento ligoninėje ir sunkiai gy
doma.

— Gyvenas 453
St., 19 m. amžiaus Antanas Ži
donis žuvaudamas Quinapoxed 
ir Holden tureja didele laime 
— pagavo žuvų, kuriu 13 buvo 
mažesnes 12 coliu ilgumo. Ka
dangi peržengtas 
instalymas, jis nubaustas 
viena doleri uždraustai gaudy
ti žuviai.

gyv. 428 
važi uode

ga t ve poliai La-

M ill bu ry

žu kliavimo 
po

eme pinigu isz

gyv. 4307

atsikėlęs

I 2 v. po

Philadelphia, Pa. — Kai ku
rie szios szalios instatymal, 
juos apeiti labai tvirkina ne
stiprius žmones. Vienas blo
giausiu — prohibicijos insla- 
I \Tnas.

Czia E.Jasper galvoj Lie
tuvis M. turi kareziama. Lai
mei ar enlaimei, jis turi labai 
srnrkia žmonele. Kaip jau ji 
isz to isztruksta, lai ir jam pa
ežiam kaili iszlupa ir ne tik ji 
apdrasko, bet ir grindis prade
da pleszti... ieszko paslėptu 
daiktu.... Toki dalykai žmonių 
dėmėsi atkreipia.

Nelaime — vyras gauna 
valdiszkoms atstogoms.

Moteris pasijuto turinti 
gos pasipinigauti ir i 
plana.

Viena vakara nueina pas 
kimyna senberi Lenką ir labai 
szirdingai ji in savo pakvie- 
czia. Tas mielu noru sutinka 
ateiti.

Moteris namie su savo dar
bininku jau kitaip susitaria.

Ateina Lenkas, randa nera
kintas duris ir ineina. Kai tik 
jis in kambarį, moteris kad 
jau pakels trukszma, kad už
puolė pleszikai, vagys!... Ir rė
kia, kad jai pavogė $l,000.-V,

J. Jasper

«>

men.
i pro- 
sudare

Frackville, Pa. — Seredos 
ryta likos surisztas mazgu mo
terystes Helena Tomkeviezili
te su Adolfu Sikorskio, abudu 
isz miesto. Veselka atsibuvo 
pas nuotakos tėvus.

Sugar Notch, Pa. — Invy- 
kus didelei gazu katastrofai, 
Povilas Zametka, jaunas Lie
tuvis nžmusztas. Palaidotas 
su bažnytinėmis apeigomis kn. 
Szepszinsko 4 n 
kapines.

Chicago, Ill. — Du detekty
vai kaltinti, ginklo pagelba at-

Kriszcziuno, 
kuris turi minksztu gėrimu už
eiga 1008 E. 93rd St. Detekty
vai abudu atleisti isz vietų ir 
padėti po $7,500 kaucijos.
t Isz szio pasaulio iszsisky- 

re Matauszas Kamelskis, 4601 
So. Hermitage Ave. Jis atva
žiavo isz Lietuvos 8 metai at
gal pas sunu, Joną, sena biz
nierių, siuvėja.

t Netikėtai —- mirė Juozas 
Stanis, 40 m. amž.,
So. Honore St. Jis buvo atvy
kęs isz St. Louis 2 menesiu at
gal, kur paliko žmona ir val
kus. Jis rastas negyvas lovoje.

— Z. Rutkauskas, 3231 W. 
38th St., nukrito nu5 antro au- 
kszto balkono. Gydomas apskr. 
ligoninėj. Manoma, susilaužo 
keletą kaulu.

Rutkauskas buvo nuvykęs 
pas p. K. Wobol ir su ja norė
jas pasiginezyti. Tu ji pastū
mė ir jis netekes lygsvaros — 
krito žemyn.

— Skaudi nelaime isztiko 
Antano ir Petronėlės Tarno* 
sziunu, gyv., prie 374KJ Union 
Avė., szeima; užmuszta ju jau
nas sūnūs 3 metu Raimondas; 
suvažinėtas troo. Bu v o dar nu
vežtas in St. Paul ligonine, bot 
buvo jau miręs. Laidotuves iu-

„ Jn.IJ.ima. gaut ir .azia mieatas

katastrofai

Sugar Notch

Niagara Falls, N. Y. — Cle- 
velando p. P. Szeporaitiene su 
suniun leidžia vakacijas Nia
gara Falls prie dukters Julijo
nos ir žento Stanislovo Kuczio 
(jie apsivedė sz. m. Liepos 3). 
Apvažiuos p. Szeporaitieno in- 
vairius krasztus Kanados ir 
važiuos tolyn in Pennsylvania.

p. Szeporaitieno raszo kad 
Niagara Falls yra gana pagar
sėjau miestas, randasi daug
kas pamatyt, oras visuomet ty
ras ir sveikas, darbu visada ga-

in dirbtuve ir nepraslinkus va- 
V. landai laiko — parkrito dirb

tuvėje.
Nuvežtas ligoninėn 

pietų — mirė. •
Velionis 53 m. amžiaus, turi 

szoimyna Lietuvoje Pragyve
no 20 m. Anspnijoj.

To ilsis ramiai szios szalios 
žemele j.

— P. Tropkauskas sunkiai 
serga ligoninėj nuo Liepos m. 
Ligos priežastis — užvalgė ko
kiu tai žuvu ar klomsu ir taip 
užsinuodijo; jog gyvastis di
džiausiam pavojuj. Nors sun
kiai, bet vis del to prie sveika
tos eina 'didžiausioj gydytoju 
priežiūroj. Linkimą greitai pa
sveikti, nes szeimynelo laukia. 
Guli Now Haven ligoninėj.

Ashley, Pa. — Gerai pažys
tami visiems gyventojams pa- T r i ' ' ‘ • -» f“ • o»' I i ' i • ,na
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Helena Konefkiute likos 
suriszta mazgu moterystes su 
ponu Franciszku Runkevicziu. 
Jaunikis yra senu Tszpaniszku 
kareiviu kaipo 
Švieti nėjo

ir dalybavo 
Karoję. Jaumavo-Jaunave

džiai mylėjosi beveik per tris- 
deszimts metu ir ant galo die
vaites meiles sujungė abudu. 
Gyventojai Ashley’o linki jau
navedžiams kogeriausio gyve
nimo.

Girdarville, Pa. — Laike 
musztynes Jurgis Fhijmis, 40 
metu ir Jonas Paszkoviczius, 
42 metu, nukrito nuo gonkoliu 
13 pėdu augszczio ir abudu 
skaudžiai padižeide. Pirmuti- 
niui truko pakauszis. o antras 
ranka nusilaužo. Abudu ran
dasi Ashlando ligonbutoje.

f Jonas Balseviezius mirė 
Ashląndo ligonbutoje sirgda
mas tik trumpa laika. Laido
tuves atsibuvo isz namu jojo 
szvogerkos Magdalenos Bulse- 
viezie^os pas kuria buvo ant 
burdo, su pamaldomis Szv. 
Vincento balžnyczioje.

Kewanee, Ill. f Antanas Bai
liukas, 68 motu, mirė 28ta Ju- 
lajaus. Velionis pergyveno 
czionais nuo 1900 meto, paėjo 
isz Kauno redybos, paliko tris 
sūnūs, tris dūk tores ir viena 
duktore Lietuvoje, taipgi tris 
anūkus ir paezia.

Velionis

Buenos Aires, Argentina. —
, ir3 valanda nakti Liuda 

Bronius Szvedai, isz Susi v. va.
i nesenaikaro draugo su nesenai isz 

Lietuvos atvažiavusiu Jonu 
Markeviczium iszvyko namo. 
Ju ruoszimasi eiti namo paste
bėjos Akelaitis. Ties durimis 
stovėjus taksi, kurio durys bu
vo truputi praviros, o pro jas 
buvo matyt sėdint 5 vyrai, t rys 
galo ir vienas prie szoferio; 
galo sėdėjos: Jonuszis, dirbos 
prie “Rytojaus,” Baltusznin- 
!cas, “ 
rius, ir Andriuszka, Akelaiczlo 
žentą s; szoferio i r sode ju slo 
prie szoferio nebuvo galma sn- 
spoti^pažinti, bet nujaueziama.

■-'č'L Q h

Rytojaus” administrate-
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UŽPUOLĖ AMERIKIETE 
LIETUVOJE.

Liepalingas Seinų apskrities 
— Valaneziunu kaime nakti Iri 
Birželio 25 diena penki revol
veriais ir szautuvais gaikluo- 
ti banditai užpuolė viena ne- . 
senei isz Amerikos sugryžuai 
žmogų. Banditams pradėjus 
szaudyti, sukilo kaimo gyven
tojai. Pleszikai turėjo pas
prukti, nieko nelaimėje.

Pa s i kori-

I

per 5

Nakti in Birželio 27 diena, 
ginkluoti banditai —. . < - * « . » * 4 111 užpuolė

HENRY HOUCK
Kandidatai ant 

JUDGE of COMMON PLEAS 
Nominacijos 17 Septemberio

.   —■>■!■■■ « mm      HI ,1     —> 

PARSIDUODA FARMA IR
KOTELIS

56 akru žemes, 2 akrai gir- 
rios, 2 skaitiniai, sodas, .16 rui
mu namas, eletkriku apszvio- 
samas, bėgantis vanduo st ūboj, 
didelis naujas tvartas. Randasi 
prie Pinegrove Pike, 3 mylės 
nuo Pingrove, Pa. Persiduos

4 <duota Utenos rajone nes 
už 620,607 litu. Matyt, 
daugiau namines vartoma.

MAŽEIKIU MIESTAS.
Szurum Burum isz Mažeikiu 

kas vakaras gelžkelio

, y

raszo, 
stoty in peroną kas vakara su
sirenka daug panų, kurios ka
bi nejanezios prie vyru.
rams apginti siūlo policijos pa- 
gelba.

Mažeikuose labai
malkos. Kur pirma reikėdavo 
už vežimą mokėti 10-12 litu, 
dabar mokama tik 3-4 litai.

* Kalbam;), kad Mažeikiuo

Vv-

atpigo

pigiai del greito pirk i ko. Apie so £n(]a szvedai pastatyti gei-
dauginus kreipkitios ant adre- 

(t.69so: '
Jos F. Kompski, 

Brown Bldg.,
Port Carbon, Pa. 

Bell Tel. 2456-J.____________
ANT PARDAVIMO.

Hotel i s ir farma. Namas tu
ri 16 ruimu. Maudyne, vanduo 
ir visokios vigados šluboj. 
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,

Botf l44, R. F. D. No 1, 
Barnesville, Pa.

(t.f.

•K*
REIKALAUKITE

Pas Visus Lietuvius 
Sztominkus

BIRUTES
Saldainiu isz Lietuvos
Jeigu Tamstų Sztominkas 
ju neturi, praneszkite mums 
jo vardą ir adresa kad mes 
galėtum jam pasiusti pasiu- 
lyma.

LITHUANIAN IMPORTING GO
818 E. SIXTH ST.

SO. BOSTON, MASS.

(

Viktorinos pradžios mokyldos 
mokytoja Jurkuna.
langa, pleszikai elektros lem
pute szviete in vidų ir szaudo. 
Kol subėgo kaimynai, pleszi
kai suspėjo pagrobt radio apa
rato su dvejais ausiniais, laik
rodi, pieno perdirbimo bend
roves antspauda, ir pasiszalin- 
ti. Užpuolikai abu kartus buvo 
tie patys, kas nustatyta isz 
pedsakiu. Policija stropiai ju 
ieszko.

Iszkulc

žiui ir spižui apdirbti fabriką.
* Mažeikiuose sustojo veike 

degtuku fabrikėlis. 100 darbi
ninku neteko darbo. Fabrikėlis 
dabar remontuojamas. Iki 
sziol jame buvo dirbama deg
tuko kotas ir dėžutės. Veliat 
manoma pradėti dirbt tikru 
degtukai,
SUNAUS NEPADORUS EL

GIMASIS SU TĖVU.
Jonavoj gyvena dabar pil. 

Karpaviczius, senas, sergantis 
ir negali užsidirbti duonos. Jo 
szeima gyvea Klaipėdoje. Su
žinoję, motinai, sesuo, ir brolis, 
kad tėvas serga, surinko kiek 
pinigu ir davė broliui atvežti 
ir tęva in ligonine pntarpinti. 
Sūnūs veže 500 lit., bet atva- 
iažves pragėrė su gerais drau
gais, o tėvui davė 50 lit, Va-

remontuojamas. $3.75

$3.25

• • •
se 
3:04 
3:16

+'

žiuodamhs namo ir patsai ne
turėjo bilietui. Sergantis tėvas 
liko be jokios globos, nakvoja 
pžo tyru dangumi. Dabar pra- 
szo svetimu, kad surinktu jam 
kelionei važiuoti pas vaikus, 
kur žada gauti duonos ir pas
toge.

PERKŪNAS SUDEGINO 
NAMUS.

Sziomis ’ dienomis Seredžių 
V, Klatisuoziu kaimo perkūnas? 
trenko in ūkininko K. Stepo- 
navieziaus namus. Namai su
degė. Ju verte apio 5000 litu. 
Steponaviczius buvo Valst. 
Draudimo instaigoj apsidrau- 
doik — » ■ » - ‘ ■ * '■ • • ' • *

Dubeltavat 
Tikiataa 

IN 

Atlantic City 
ARBA 

DumnvAS 
TIKttTAS

IN

Philadelphia
AR

Willow Grove 
Nedelioj 25 Augusto 

Spaciali* Traiaae S abato# Nakti 

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

GRĮŽTANT—Specialia trelnaa 
apleis Philadelphia 7:15 vakare 
Eastern Standard Time.

Nupigintos Vakacijas la Paasares 
la Atlantic City, Ocean City ir tt.

Subatoj 31 Augusto 
$7.20 in ten ir adgalios . 

įsa MAHANOY CITY 
Tikietai gerĮ ir ant Pullman Karu 
primokant regulariszka Pullman 
prekes.
Tikietai geri ant bile kokio treino 
dienoje ekskurcijos tejpgt ir ant 
to treino kuris isteina isz William- - 
sport 11:20 Petnyczioa naktį. I 
Galima sustot Philadelphijol va
žiuojant Ir griitant.

Ant Re a dingo Geležinkelio



,i<
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M
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'ŽINIOS VIETINES
— Lehigh Valles kompani. 

je apgarsino buk sziadien (Pa- 
nedelyje) pradės dirbti Vulka
no kasyklos kurios nedirlx> nuo 
Sausio menesio. Badai ir Buk- 
maute pradės dirbti.

— Ant “džiures”
vilios suda September!o mene
syje likos tarp kitu taipgi pa- 
szauktos sekanezios vpatos: E. laimiu nes steitine palicije da-

in Potts-

I Mnhanojaus o vienam isz Szc- 
nadorio pavogta taipgi apie 
500 doleriu. Badai ir kitiems 
apezystino kiszpnius. Bet kam 
po nogiu žmones turėtu vežtis 
su savim tiek pinigu ant tokio 
didelio susirinkimo? Geriau 
palikti pinigus namie. Žodžiu, 
Lietuviszka Diena buvo viena 
isz pasekimingiausiu. Stebėtina 
kad tarp tukstaneziu automo
bilistu nebuvo girdėt jokiu ne-

Blažys, St. Gegužis ir poni F. 
W. Boczkauskione isz Maha- 
nojans.

— Fermeriai
isz

yra uzgana- 
dinti isz nupuolusio lietaus 
praeita Sereda ir sako kad 
daug prigelibejo prie visokiu 
nuguoliu o ypatingai del kor- 
nu ir bulviu. Bet kaip kur, tai 
lietus buvo taip smarkus kad 
viską iszplove.

— Palicije pajeszko kokio 
tai Jono Jusevicziaus (Adams) 
isz Camden, N. J., kuris daly
bavo vagystėje Port Carbon 
praeita sanvaite. .Jonas turi 
szeszes pe<las augszczio ir turi 
labai dideles kojas.

— Keturi iszgamos subjau
rino <lvideszimts metu mergi
na isz Shenadorio užmiestyje 
prie Colso automobili u je Pet- 
nyczios ryte kada sugryžinejo 
isz Lakewood. Palicije neisz- 
dave pravarde merginos bet 
jeszko iszgamu.

— H. Slavickas, South Ca
tawissa ui vežios 
Shemulorio ligonbute ant eks- 
rei egzamino ir 
kojos kuri likos sužeista.

— Norse 
siukovieziute isz 
gonbutes 'Detroite, 
savo vakacijas 
E. Pine ui vežios.

— Pana 
Saules” 

ant vakacijos in

merginos

nusidavė in

perziurejimo

Marga rietą Pa- 
Herman li- 
įpraleidžia 
tėvus antpas

Navakiute(>na 
knvgvcde iszkeliavo

New York a. 
Bostoną ir Fonetika atlankyti

pažinstamus

i 4

-r
Tautiszkas kapines.

— 40 m. amž. Jonas Jursz- 
ka, dirbąs katilus, 

Nelaimei
duosnu” tūla “Charles Cha- 

lewski,” kuris norėjo “nan- 
iszdalin-

$.3,900.
(<

susitaupė 
susitiko

kuris norėjo
M

ro visame paredka.

SHENANDOAH, PA.
— Kada motore Žukaus

kiene ant S. Chestnut lily 
go

mote re
•i bo- 

paszaukti kunigą del sužeis
to savo vyro kuri parvežė na
mo isz 
ninsznel(‘
jaigu kas

kašy klu, 
su 
surado,

B is jt n b
f 'f ** ■■•M.........

žymiausias visom i ai auga;
Now Yorko valstijoj.

žinių

Kada eiusioji iszženge pro du
ris in gatve, 
Akelaitis ir paklausęs:

J
J)

I 
1

Juodlaukiu kaimas (Szimo- 
niu valscz.) — Liepos men. 19 
d., ryto metu apie 10 vai. su
degė ūkininku:

. 4 « <4 W . w" --f-r-b -■ -rii!

isiuoimt 
Į

ISZ LIETUVOS GAISRAS____
KIUOSE.juos pasitikęs 

“Ar 
ežia norą policijos?” Szvedie- 
no žodžius suprato, negerumą, 
ir davė žingsni atgal. Staiga, 
Akelaitis isz vienos koszonos 

, O isz ki-

Del platesniu žinių, norin
ti emu ežia apsigyvent, patarti
na kreiptis in Szv. Jurgio Lie
tuviu parapijos klebonija: Rec
tor of St. George’s Litli. R. C. 
Church, Niagara Falls, N. Y.

—Jv K., reporteris, tos — revolveri ir snszukes-. 
i J'1'-' 4 i '!• i |" h 1 i. i

Conn. — Bridgc-

UŽ AMERIKONO PINIGUS 
PASILINKSMINO IR 

t’AVIESZEJO.
Mažeikiai. — Birželio 23 d., 

in Mažeikiu kaimo sk. Jonikin

dege ūkininku: Pukenio ir 
| Urinavicziau, iszskiriant klo
jimus, visi ūkio trobesiai su 
ten buvusiu turtu. Gaisro metu

dingioms reikalams
ti $25,000. Jis.pasirinko Ju- 
raszka, gyv. 248 Swan St., tei
singu žmogum ir jam norėjo 
duotiHszdalinti. Tacziau Ju- 
raszka iszomes isz bankos $3,- 
900 padavė jam, o 
ki” 
anas
norėjo pradėti dalinti, tai ra- j kunigas iszszko isz karo ir nu

bėga in klebonija.
miražo, kad paliko kara nesu- 
stabdes.... Autias staiga tik pa- 
szoko ir visu smarkumu pra
dėjo važiuoti niekeno neval
domas. Na, ir skersai gatve <in 
krautuvo pro langus susikrau
stė... Tiek smarkiai in namus 
atsimuszo kad trukszmas ir už 
keliu namu girdėtas.

Laimo,
nepasipainiojo, 
sužeista 3 
mergaite.

Rugp. 12 d. staiga mirtis pa
kirto M. Czopa.■.

Pirmadienio ryla atsikėlęs, 
jautos geram stovy, nukeliavo 
in dirbtuve ir nepraslinkus va
landai laiko — parkrito dirb
tuvėje.

Nuvežtas ligoninėn, 
pietų — mipe. •

Velionis
szeimyna Lietuvoje Pragyve
no 20 m. Anspnijoj. — V.

rUe ilsis ramiai szios szalies 
žemele j.

— P. Trepkauskas sunkliai 
serga ligoninėj nuo Liepos m. 
Ligos priežastis — užvalgė ko
kiu tai žuvu ar klemsu ir taip 
užsinuodijo; jog gyvastis di-

Chalovs-

Ansonia, 
port Lietuviu parapijos kuni
gas Pankus atvyko automobr-i (

padavė jam $25,000. Kaip Jin pas Ansonia Lietuviu para- 
prasiszalino ir Juraszka pi jos kleboną Jankauska. Greit

do, kad tik popiergaliu 
kimsztas krepszelis.........

•f Rasta negyvas Lietuvis, 
Geber prie 22 gatves ir State 

Gvveno 2230 So. Albany 
Jo žmona mirusi pirm

st.
A ve.

pn- Visai pa-

iszsitrauke ilga peili

Tszmeginsit

pamėtė jiji poros metu. Dabar paliko 8 m. 
pinigais. Todėl 

tegul susi-
mergaite.

mvli ant nelaimes tosios szei- 
mynos ir sugražina pinigus.

J Po ilgai ligai mira gerai 
Vincas Nari- 

48 metu, kuris ilga.
žinomas visiems
jauckas,
laika buvo sveikatos inspekto-

mieste.

bernaitis ir 10 m.
Kūnas nu veži as in graboriaus 
inst-aiga 22-roj g-vej.
t Liepos 30 d. atrastas ne

gyvas savo kambary Juozapas 
Stonis,
nuo karszczio.

In Chicaga Stonis nesenai 
buvo atvykęs isz E. St. Louis, 
III. Kiek žinoma, ten gyvena

apie 40 m. amž. Mirė

kad niekus in kelia 
tai tik stiklu 
svotimtauezium.

kuris

gimėmini mieste. Velionis
Lietuvoje, pribūdamas in Ame
rika 30 metu adgal. Prigulėjo ir jo szeima. Stonio Chicagos 

ir adresas buvo 4307 S. Honore

atsikėlęs

vietinesprus vielines parapijos 
Moose draugavęs. Gyveno pas 
savo broli Andriu ant E. Cen
tre uly., paliko taipgi seseri ir Prigėrė Jonas 
tęva Lietuvoje ir viena sesere 
A. Valaitiene mieste. Laido
tuves atsibuvo su pamaldoms 
O Szv.
niinko ryta ant kuriu dalybavo 
daug

.Jurgio bažnyczioje Utar-

žmonių.

Gegužine del blogo oro labai n]cjnjni(€> Pukenio tapo iezvog- a-4 k 11 n I 1W ZV B "B 1 A 1 t IM ZX ’ _ - _ — . .4 4 Tszmeginsit4 4 Rytojaus 
kn, ir — szoko peiliu nudurt 
Liuda Szvedionp.... Staiga In 
tarpa atsistojo Jonas Markc- 
v i ežius ir Szvedione tuo tarpu 
spruko 
sza ūkdama: 
budelis 
C3
leido revolverio szuvi in Bro
niu Szveda; bet kadangi bude
lis revolveri per daug arti prl- 
kiszo prie Broniaus veido, tai 
szis suspėjo budeliui sudoti 1n 
krutinę ir kulka nuėjo pra 
Ii.

Tada budelis leidęsis bėgti 
o szalia jo praviromis durimis 
nervingai trukeziodamas 
žiaves tas pats taksi, 
eme vytis iszcjes isz sales po- 
licistas Alvares, Markevl- 
czius ir L. ir B. Szvedai. Kada 
vejamas pajuto, tai autas visu 
greitumu nuvažiavo toliau, o 
budelius mėgino peili paslėpti 
prie vienu duriu stovėjusio.! 
basnros dėžėj. Jis ir sulaikytas 
o peilis atimtas.

zediene,

laiptais
< i

laike peiliu
isz kitos

> f rnn-

auksztyn 
Policija! Kai

nudurt 
rankos

sza-

va- 
Budeli

Alvares

mažai susirinko publikos. In 
Gegužines atsilanko szi pava
sari isz Amerikos atvažiavęs 
okskursiantaH, 44Amerikonas” 
D. Balys. Jis vienas sumokėjo 
griežikams ir nupifko visa bu
fetą.

APVOGĖ SENBERI.
Jovaiszia, Deltuvos v. Szio 

kaimo senberio Kulieczio, apie 
70 metu, pavogė 700 litu pini
gu. Jn ta skiaicziu ineina ne
mažas kiekis aukso, sidabro ir 
dolariu, o kiti pinigai, litai. 
Tardant pami'Rzkojo, kad va
gyste padare szio kaimo jo gi
minaitis Vaitkunas su kitu 
draugu. Isz pradžių neprisipa
žino, bet, gavės sykszcziu, vis
ką pasakė. Abu traukiami tei- 
man. Kuloszis isz didelio 
džiaugsmo, jog atrado pingus, 
visam kaimui iszkele bąli u.

RADO PASIKORUSĮ 
ŽMOGŲ.

Sz. m. Liepos men. 21 d., ne
toli Eiguliu kaimo, Kurszonu 
valscz., miszke vietiniu žmo
nių buvo rastas pasikoręs ne
žinomas žmogus.

Patikrinus pa si korei i o paša, 
pasirodė, kad pasikorelis yra 
Albrektas Antanas, 
amžiaus 
aps'kr.

Be paso, kitu dokumentu pas 
pasikoreli nerasta, 
mo priežastis nežinoma.

PRAGĖRĖ JAU 16 
MILIJONU LITU.

•

Szimet per 5 pirmuosius 
parduota

“Amerikonas

ti pinigai ir brangus auksiniai 
daiktai. Taipo-gi apvogė tam 
kaimo nakvojusi Žydeli, kuris 
gesindamas gaisra ant tvoros 
pasvėrė ploszcziuika su pini
gais ir gryžes ju neberado. 
Nuostuoliai didžiausi, nes tro
besiai buvo visai geri. Gaisro 
priežastis neiszaiazkinta: 
noma, 
nio, 
duona ir peczius buvo gerai 
i szk urentas.

ma- 
kad isz pecziaus Puke- 

nes ta ryta buvo kepta

iį^

M

RADO RAUGYTUS VIDU-
_ _ RIUS-

Galo Sziauliu ežero, kasant 
žvyyi, 2 metru gilumoj rasta 
trys stiklines bonkoR. Vienoje 
sziridis ir plaucziai raudonam 
skystime, antroj — smegenys 
rausvam skystime ir treczioj 
— balzganas skystimas. Bon- * 
kos užkimsztos stikliniais 
kamszčziais ir užteptos juodo 
mase. Bonkos buvo indetos 
medinei! dozen, kuri visiszkai 
supuvusi. Radinys yra pas J. 
Trinkima IV pradžios mokini, 
Szinnliai. Bonkos vėliau žadas 
jis perduoti kuriam nors mu
ziejui.

trys stiklines bonkoR. Vienoje

St reet. — V.
— Wolfs ežere, Robey, Ind., 

Szesztokas, 12 
metu vaikas, sūnus Kairiuos ir 
Baltramiejaus Szesztoku, 8849 
S. Houston Ave., isz So. Chi- 
cagos. Vaikas su kitais savo 
draugais iszejo žuvauti in mi
nėta ežerą. Tas ežeras yra. gi
lus. Ant kranto vaikas paslydo 
ir inkrites eme skėsti. Jo drau
gai nei vienas nemokėjo plauk
ti ir nubėgo nuo nelaimes vie
tos. Paszaliecziai vaikuti isz- 
trauke isz vandens, bet atgai
vinti nepavyko.

o v. po

m. amžiaus, turi ■' ■

W diB 

B

S?/?

v

/’v.'-j
O;

y.'M
46 met. 

kilęs isz Tauragės
■
f5 ■ ■
f >4
i 
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UŽPUOLĖ AMERIKIETE 
LIETUVOJE.

Liepai i ngas Seinų apskrities 
— Valancziunu kaime nakti Iri 
Birželio 25 diena penki revol
veriais ir szautuvais gaikluo- 
ti banditai užpuolė viena <ne- ■ 
senei isz Amerikos sugryžiuri 
žmogų. Banditams pradėjus 
szaudyti, sukilo kaimo gyven
tojai. Pleszikai turėjo pas
prukti, nieko nelaimėje.

Worcester, Mass, f Baltra
miejų Jurgelioniu 14 m. duktė 
Maryte, gyv. 49 vemon g-vej, 
mirė. Be nuliudusiu tėvu, ji pa
liko ir du broliu: Petra, Wor- 
cestery ir Joną, gyvenanti Phi
ladelphia, Pa., taip pat ir se
serį Ona.

Szv. Kazimiero

&
2?vV >'<* *1

i*

k ■■ Sm

Pa s i kori-
j°g 

džiiausiam pavojuj. Nors sun
kiai, bet vis del to prie sveika
tos eina 'didžiausioj gydytoju 
priežiūroj. Linkime, greitai pa
sveikti, nes szeimynele laukia. 
Guli New Haven ligoninėj.

........ ...... ........... .... 1

Ashley, Pa. -— Gerai pažys
tami visiems gyventojams pa- 
na ___  _
suriszta mazgu moterystes su 
ponu Franciszku Runkevicziu. 
Jaunikis yra senu Tszpaniszku 
kareiviu kaipo 
Svietine’jc Karėjo.

4

per 5 
menesius Lietuvoje 
Lietuvoje degtines už 16,480,- 
940 litu. Daugiausia degtines 
parduota Kauno rajone — už 
5,773,079 litu; antroj vietoj 
eitovi, Vjlkaviszkio rajomis ~ 

* 2,240,406 litu; mažiausia par
duota Utenos rajone nes “tik” 
už 620,607 litu. Matyt, 
daugiau namines vartoma.

MAŽEIKIU MIESTAS.
Szurum Burum isz Mažeikiu 

kas vakaras gelžkelio

Philadelphia, Pa. — Kai ku
rie szios szalies i nst a tymai, 
juos apeiti labai tvirkina ne
stiprius žmones. Vienas blo
giausiu — prohibicijos insta- 
I jonas.

Czia E. Jasper

kurgiminos ir
svecziuosis per dvi sanvailes.

— Sekanti svecziai lankėsi 
“Saules:” — Vincas 

Vosylius su szeimyna isz Nan- 
,, motoravo pas gi- 

szioje aplinkinėje. Ka
zimieras Jcselionis su dukterc 
Berta ir sunum Kaziu, Silves
tras Balcziirnas isz Detroito ir 
Salomėja Jeselioniene sveczia
vosi pas gimines ir pažinsta- 
mus — kelione atliko su auto
mobilium. Adomas Vitlipas su 
szeimyna isz Bridgeport, Ohio 
svecziavosi pas seseri Ona Ste- 
pulaitiene ir Mare Sznekuticne 
isz Wm. Penu. Ona Macziokie- 
ne isz Oakville, Conn., lankosi 
pas Ju-oza Nov ui i, 634 W. Ma- 

.hanoy Avė. Visi taipgi dalyva
vo Lietuviszkojc dienoje ir ne
paini rszo atlankyti “Saules” 
re<lysta.

— Penkiolikta metine 
tuviu Diena” 
mingai Lakewoo<l parke 
eita Ketverga, 
wood l>et ir 
buvo prisigrūdo tukstaneziais 
zmoniu ne tik isz vietiniu ap
linkiniu bet ir isz kitu valsti
jų. Diena buvo patogi. Vienuo
likta valanda isz ryto buvo lai
kytos miszios pc»r kun. Tiszku 
isz Meizvilles o pamokslą kal- 

Kanceviczius isz 
Mount Carmel. Choras isz Mt. 
Carmel atgiedojo puikiai mi- 
szes. Po tam buvo kontestas at- 

bažnytiniu choru

rcdysteje
va žiu oda-

ticoke, Pa. 
mines

bėjo k u n.

atlankyti

“ Lie- 
atsibuvo pasek- 

pra- 
ne tik Ijtke-

Lakeside parkai

ležinkelis

parapijoj 
bažnytines apeigas atlikus, pa
laidota Notre Dano kapinėse.

— J. J. Bianchi gyv. 428 
Shrewsbury g-vej,
mas Harding gatve paliai La
fayette, automobilium, sunkiai 
sužeidė Lietuvaite, 12 m. mer
gaite, Adele Mickeviczinte, gy. 
180 Washington g-vej. Sužeis
ta kareji koja ir deszineji ran
ka .
Mergaite paguldyta Szv. Vin

cento ligoninėje ir sunkiai gy
doma.

Gyvenas 453 Millbury 
19 m. amžiaus Antanas Ži

donis žuvaudamas Quinapoxed 
ir Holden tureja didele laime 
— pagavo žuvų, kuriu 13 buvo 
mažesnes 12 coliu ilgumo. Ka
dangi peržengtas žukliavimo 
instatymas, jis nubaustas
viena doleri uždraustai gaudy
ti žuviai.

Helena Konefkiute likos

Nakti in Birželio 27 diena, 
ginkluoti banditai užpuolė ——* t « * 1 '4V* 1 * • ** i*« '

«»• 
• >

St. y

po

Chicago, Ill. —* Du detekty
vai kaltinti, ginklo pugelba at
ėmė pinigu isz Kriszcziuiio, 
kuris turi minksztu gėrimu už
eiga 1008 E. 93rd St. Detekty
vai abudu atleisti isz vietų ir 
padėti po $7,500 kanai jos.
t Isz szio pasaulio iszsisky- 

re Matauszas Kamelskis, 4601 
So. Hermitage Ave. Jis atva
žiavo isz Lietuvos 8 metai at
gal pas sunu, Joną, 
nieriu, siuvėja.

•f Netikėtai — mirė .Juozas 
Stonis, 40 m. amž., gj’v. 4307 
So. Honore St. Jis buvo atvy
kęs isz St. Louis 2 menuesiu at
gal, kur paliko žmona, ir val
kus. Jis rastas negyvas lovoje.

— Z. Rutkauskas, 3231 W. 
38th St., nukrito nuo antro au- 
kszto balkono. Gydomas apskr. 
ligoninėj. Manoma, susilaužo 
keletą kaulu.

Rutkauskas buvo
pas p. K. Wobol ir įsu ja norė
jas pasiginezyti. Ta ji pastū
mė ir jis netekes lygsvaros — 
krito žemyn.

— Skaudi nelaime isztiko 
Antano ir Petronėlės Tamo- 
sziunu, gyv., prie 374/6 Union 
Avo., szeima: užmuszta ju jau
nas sūnūs 3 motu Raimondas; 
suvažinėtas troo. Bun o dar nu
vežtas in St. Paul ligonine, bet 
buvo jau miros. Laidotuves iu-

gatvėj Lie
tuvis M. turi kareziama. Lai
mei ar enlaimei, jis turi labai 
smrkia žmonele. Kaip jau ji 
isz to isztrūksta, tai ir jam pa
ežiam kaili iszlupa ir ne tik ji 
apdrasko, bet ir grindis prade
da pleszti... ieszko paslėptu 
daiktu.... Toki dalykai žmonių 
dėmėsi atkreipia.

Nelaime — vyras gauna
men. valdiszkoms atstogoms. 
Moteris pasijuto turinti 
gos pasipinigauti ir i 
plana.

Viena vakara nueina pas 
kimyna senberi Lenką ir labai 
szirdingai ji in savo pakvie- 
czia. Tas mielu noru sutinka 
ateiti.

Moteris namie su savo dar
bininku jau kitaip susitaria.

Ateina Lenkas, randa bera
kintas duris ir ineina. Kai tik 
jis in kambarį, 
jau pakels trukszma, kad už
puolė pleszikai, vagys!... Ir rė
kia, kad jai pavogė $l,000.-V.

ir dalybavo 
Jaunave

džiai mylėjosi beveik per tris- 
deszimts metu ir ant galo die
vaites meiles sujungė abudu. 
Gyventojai Ashley’o linki jau
navedžiams kogeriausio gyve
nimo.

HENRY HOUCK
Kandidataą ant 

JUDGE of COMMON PLEAS 
Nominacijos 17 Septemberio

PARSIDUODA FARMA IR 
KOTELIS

56 akru žemes

sena biz-

i pro- 
sudare

v ak a ra nueina

moteris kad

> > 
ežia

važiavusiu 
kuri laimėjo Szv. Jurgio cho
ras isz Shenadorio. Vakare at
sibuvo szokis lyg vėlybai nak- 
cziai. Žmones važiavo ant tojo 
atpusko 'beveik visa nakti au
tomobiliais ir trokais o neku- 
rie ir pekszti ėjo. Readingo ge- 

pardave tukstan-
czius tikietu o bosai vėže žmo
nes visa diena. Buvo tai suva
žiavimas rodos vienos dideles 
Rzeimynos. Kožnas linksmino
si ir svecziavosi, nekurtos kū
mutes vos pastovėjo ant kojų 
nuo “silpnumo,” flbet visame 
buvo paredkas. Gaila kad ne
kuriu kiszeniai likos apvogti 
ant szimtu doleriu per kiszeni- 
nius vagius kurio turėjo gera 
“rugepjute. ” 
likos apvogtas ant 500 doleriu 
ir-ni6tere ant 300 doleriu isz t, gi Ml I II — Į -ih<W$|ll M*** I     l,R""

Frackville, Pa. — Seredos 
ryta likos surisztas mazgu mo
terystes Helena Tomkeviezili
te su Adolfu S'ikorskiu, abudu 
isz miesto. Veselka atsibuvo 
pas nuotakos tėvus.

Sugar Notch, Pa. — Invy- 
kus didelei gazu katastrofai, 
Povilas Zametka, jaunas Lie
tuvis užmusztas. Palaidotas 
su bažnytinėmis apeigomis kn.

Sugar NotchSzepszinsko 4 n 
kapines.

nuvykęs

silpnumo,

Vienas žmogelis

Niagara Falls, N. Y. — Clo- 
vclando p. P. Szeporaitieno su 
sūnum leidžia vakacijas Nia
gara Falls iprie dukters Julijo
nos ir žento Stanislovo Kuezio 
(jie apsivedė sz. m. Liepos 3). 
Apvažiuos p. Szeporaitieno in- 
vairius krasztus Kanados ir 
važiuos tolyn in Pennsylvania.

p. Szeporaitieno raszo kad 
Niagara Falls yra gana pagar
sėjus miestas, randasi daug 
kas ipamatyt, oras visuomet ty
ras ir sveikas, darini visada ga-

vjkojugp._7 . ID Jjwfturautiiut^ mieatas <žy.»

Girdarville, Pa. — Laike 
musztynes Jurgis Flujmis, 40 
metu ir Jonas Paszkeviczius, 
42 metu, nukrito nuo gonkeliu 
13 pėdu augszczio ir abudu 
skaudžiai padižoide. Pirmuti
niu! truko pakauszis. o antras 
ranka nusilaužė. Abudu ran
dasi Ashlando ligonbuteje.

t Jonas Balseviozius mirė 
Ashlųndo ligonbuteje sirgda
mas tik trumpa laika. 'Laido
tuves atsibuvo isz namu jojo 
szvogerkos Magdalenos Bulse- 
vieziepes pas kuria buvo ant 
burdo, su pamaldomis Szv. 
V in con to įbalžny cz i o j e.

Kewanee, Ill. f Antanas Bai
liukas, 68 metu, mirė 28ta Ju- 
1 a jaus. Velionis pergyveno 
czionais nuo 1900 moto, paėjo 
isz Kauno vedybos, paliko tris 
Simus, tris dukteres ir viena 
duktoro Lietuvoje, taipgi tris 
anūkus ir paezia.

Velionis

Buenos Aires, Argentina. —
3 valanda nakti Liuda ir

Bronius Szvedai, isz Susiv. va.
i nesenaikaro* drauge su nesenai isz 

Lietuvos atvažiavusiu Jonu 
Markeviczium iszvyko namo. 
Ju ruoszimasi eiti namo paste*- 
bejos Akelaitis. Ties durimis 
stovėjęs taksi, kurio durys bu
vo truputi praviros, o pro jas 
buvo matyt sėdint 5 vyrai, trys 
galo ir vienas prie szoferio; 
gale sėdėjos: Jonuszis, dirbos 
prie “Rytojaus,1 ’ Baltusznin- 
kas, “ Rytojaus ” administrato
rius, ir Andriuszka, Akelaiczlo 
žentas; szoferio ir sėdėjusioir sėdėjusio 
prie szoferio nebuvo galma su- 
speti-pažinti, bet nujaueziama.

- L

, 2 akrai gir- 
rios, 2 skaitiniai, sodas, 16 rui
mu namas, eletkriku apszvie- 
samas, bėgantis vanduo šluboj, 
didelis naujas tvartas. Randasi 
prie Pinegrove Pike, 3 mylės 
nuo Pingrove, Pa. Parsiduos 
pigiai del greito pirkiko. Apie 
dauginus kreipkities ant udre- 
so: • (t.69

Jos F. Kempski,
Brown Bldg.,

Port Carbon, Pa. 
Bell Tel. 2456-J.____________

ANT PARDAVIMO.
Hotel i s ir farm a. Namas tu

ri 16 ruimu. Maudyne, vanduo 
ir visokios vigados stuboj. 
Fauna 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,

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

Viktorinos pradžios mokyklos 
mokytoja Jurkuna.
Įauga, pleszikai elektros lem
pute szvieto in vidų ir szaudo. 
Kol subėgo kaimynai, pleszi
kai suspėjo pagrobt radio apa- 
rata su dvejais ausiniais, laik
rodi, pieno perdirbimo bend
roves antspauda, ir pasiszalin- 
ti. Užpuolikai abu kartus buvo 
tie patys, kas nustatyta isz 
pedsakiu. Policija stropiai ju 
ieszko.

Iszkulc

atpigo

(t.f.

REIKALAUKITE
Pas Visus Lietuvius 

Sztominkus

BIRUTES
Saldainiu isz Lietuvos
Jeigu Tamstų Sztorninkas 
ju neturi, praneszkite mums 
jo varda ir adresa kad mes 
galėtum jam pasiusti pasiu- 
lyma.

LITHUANIAN IMPORTING GO
818 E. SIXTH ST.

SO. BOSTON, MASS.

raszo, 
stoty in peroną kas vakara su
sirenka daug panų, kurios ka- 
binejanezios prie vyru. Vy
rams apginti siūlo policijos pa
galba.

Mažeikuose labai
malkos. Kur pirma reikėdavo 
už vežimą mokėti 10-12 litu, 
dabar mokama tik 3-4 litai.

* Kalbama, kad Mažeikiuo
se žada szvedai pastatyti ge!- 
žiui ir spižui apdirbti fabriką.

* Mažeikiuose sustojo veike 
degtuku fabrikėlis. 100 darbi
ninku neteko darbo. Fabrikėlis 
dabar remontuojamas. Iki 
sziol jame buvo dirbama deg
tuko kotas ir dėžutės. Veliat 
manoma pradėti dirbt tikru 
degtukai.
SUNAUS NEPADORUS EL

GIMASIS SU TĖVU.
Jonavoj gyvena dabar pil. 

Karpaviczius, senas, sergantis 
ir negali užsidirbti duonos. Jo 
szeima gyvea Klaipėdoje. Su
žinoję, motinini, sesuo, ir brolis, 
kad ievas serga, surinko kiek 
pinigu ir davė broliui atvežti 
ir tęva in ligonine patarpinti. 
Simus veže 500 lit., bet atva- 
iažves pragėrė su gerais drau
gais, o tėvui davė 50 lit. Va- 
žiuodamhs namo ir patsai ne* 
turėjo bilietui. Sergantis tėvas 
liko be jokios globos, nakvoja 
pžo tyru dangumi. Dabar pra- 
szo svetimu, kad surinktu jam 
kelionei važiuoti pas vaikus, 
kur žada gauti duonos ir pas
toge.

PERKŪNAS SUDEGINO 
NAMUS.

Sziomis- dienomis Seredžių 
v., KlaUsuoziu kaime perkūnai 
trenko in ūkininko K. Stepo- 
navieziaus namus. Namai su
degė. Ju verte apie 5000 litu.

Dubeltavas 
TikUtaa 

1N 

Atlantic City 
ARBA 

DUBKLUVAS 
TIKUTAS

1N

Philadelphia
AR

Willow Grove * ..
Nedelioj 25 Augusto

<a; ;»<3>deik

remontuojamas. $3.75

$3.25

Specialia Treiaae Subatoc Naktį

Mahanoy City .............
East Mahanoy Junction 
Tamapua

. 2:49 
. 3 :04 

3:16
• • I

Pribus in Philadelphia .... 6:05
GRĮŽTANT—-Specialia trelnaa

apleis Philadelphia 7:15 vakare 
Eastern Standard Time.

Steponavicziu'S buvo Valst. 
Draudimo instaigoj apsidrau-

UrttU, » Im-i. - - * ■ * ■ - ' — - ’ -  

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

Subatoj 31 Augusto
$7.20 in ten ir adgalios . .. 

įsa MAHANOY CITY
Tikietai gorį ir ant Pullman Karu 
primokant regulariszka Pullman 
prekes.
Tikietai geri ant bile kokio treino 
dienoje ekskurcljos tejpgi ir ant 
to treino kuris iszeina isz William
sport 11:20 Petnyczios nakti.
Galima sustot Philadelphijoi va
žiuojant ir grįžtant.

Ant Readingo GeleiinktUo




