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APLEISTAS TĖVAS
APLEIDO PACZIA IR VAI

KUS ANT SENATVĖS.

NORĖJO NUO JUJU PA- 
SZELPOS KURIA 

ATSAKE.

i

Detroit. Mieli. — Ana diena 
atsitikimasatsibuvo gailingas 

czionaitiniam sude kada penki 
vaikai atsižadėjo savo tėvo o 
prick tam turėjo ir gera prie
žasti kaip pasirodo isz juju pri
pažinimo.

Septyniolika metu adgal Ro
manas Sikorskis, turintis da
bar 68 metus, apleido savo szei- 
įnyna susidedant isz paezios ir 
keturi u mažu vaiku ir penkta 
kuris už keliu dienu turėjo už
gimti. |Kelos sanvaites adgal 
tėvas pribuvo in miestą kaipo 
valkata. Stojas priesz sndže, 
skundėsi buk jojo vaikai neno
ri ji maityt nes ne yra tinka
mas daugiau prie jokio darbo. 
Sudže liepe vaikams stoti in 
suda ant iszsiaiszkinimo del ko 
tęva nenori priimti.

Laike perklausinojimu pasi
rodė buk tai ne vra kalte vai- 

tėvo kuris juos
mažens, nesirūpin

damas juju likimu visai kada 
buvo maži per ka turėjo kensti 
bada ir varga o likusi motina 
turėjo juos iszaugint, 'įnirda
ma priesz laika nuo sunkaus 
darbo ir rnpesties.

Vaikai tvirtai atsisakė 
maitinimo nelabo tėvo
niauses tik pirma karta

k u tik paties 
apleido isz

va.

nuo 
o ja Ti

są vo 
gyvenime buvo mates savo te-

Sudžia nusiuntė ji in 
prieglaudos narna lyg 
niu dienu savo amžiaus.

paskuti-

PER 15 METU PRIRAKYTAS 
PRIE GRINDŲ. 

Stroutsburg, Vt.
Mousher, 
kos nuvežtas m 
paikszu prieglauda

Harrv 
30 metu amžiaus li- 

nuvežtas in pavietava 
kuri sura

do kaimynai name po mireziai 
jojo tėvo, 
nas buvo 
ant lenciūgo

JSZEINA KAS UTARNINKA LR PETNYCZIA 
—:------------ ■

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

Latakus ir Pinigus visada siuskite tik ant szlo adreso I
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,

, MAHANOY CITY, PA.MAHANOY AND A STR.,
’Hfį

1 -. H. BOCZKOWNKI, Kilto r.
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NEDAVE RAMYBES SZEL 
MYNAI, MOTERE UŽKASĖ 

GALVA IR NELAIMES 
NUSTOJO.

Isz Visu Szaliu PASZELES KALVIS

farmos

Passais, N. Monsigno-

KUNIGAS STAIGA! MIRĖ, 
BUVO DZIAKONU TIKTAI 

VIENA SANVAITE.
»J. —

ras knn. Julius Manteuffel, 5G 
metu, prabaszczins Lenkiszkos 

, likos 
inir-

Velionis 
dziakonullainsport, N. J. — Slaptybe 

užkastos kaukuolos (žmogaus 
galva), kuri likos užkasta ne
toli cziTmais o kuri nedavinėjo 
rainvbos vienai szeimvnai li
kos iszaiszkinta ana diena ka
da palicija iszsznipijicjo mo
te re- kuri ta ja i 
galva užkaso.

Buvo tai Mrs.
kuri policijai iszaiszkino se- 
kaneziai del ko galva užkasė: 
“Taip, asz taja negiliukninga 
galva užkasiau idant atsikra
tyt nuo josios .nelaimiu ir szei- 
mvniszko nesutikimo su savo 
vyru. Kas tekis prisiuntė kau- 
kuole maino sunui in Princeton 
universitetą isz Montanos. Ma
no suims padare isz jos tabako 
dežuke, po tam prisiuntė man 
ir nuo tos dienos neturėjome 
ramybes namie nes kaip 
niau locnininkas galvos mane 
persekiodavo. Ant galo ivuta
riau atsikratyt nuo tos galvos 
ir nuvažiavau in Mount Holly 
kur jaja užkasiau in žemo ir 
nuo tos valandos visos musu 
bėdos dingo.

Palicija isz pradžių buvo to
sios nuomones kad motore tu
rėjo papildyt žudinsta ir galva 

neiszsi-

negiliukninga

Ella. Parker 
iszaiszkino

in a-

užkaso, pakol viskas 
aiszkino.
3 UŽMUSZ r *

PER SUTARPINTA 
GELEŽI.

Pa. —

8 APDEGINTI

FrysMcKeesport, 
darbininkai likos užmuszti ant 
vietos o asztuoni mirtinai ap
deginti isz kuriu keli mirs ne
laimėje kuri atsitiko National 
Tube Co. Baisi eksplozija kilo 
kada sutarpinta 
liejo isz dideles

pripildyta 
geležis

duo'bia
Su ta ii lyta 
minusius 
nespėjo pabėgti.
tauskas ant vietos Iiikos

art i- 
kurie

APLAJSTE VISA SZEIMY
NA GAZOLINU IR PATS 

PRAŽUVO. M
Chambers, Pa. — Prokura

torius isztyrincjo priežasti bai
sios mirties visos szeimvnos •r 
Petro (•overdale isz netolimos 

ir daejo prie to kad
Covordale kuris buvo atsiskv- 
ros nuo savo paezios ir vaiku, 
niržude jaja nakties laike o 
taipgi ir du vaikus nuo pirmo 
josios vyro, po tam aplaistė vi
sus gazolinu ir uždegė. Bet ir 
pats žudiintojas žuvo liepsno
je kuri taip greitai prasiplati
no kad ir ji apėmė ir sudegė.
KUTENO SAVO MYLIMA 

LYG APALPIMUI.
— Vietoje nuvest

Petronėle R-ooth prie altoriaus, 
Rich Bernstein buvo nuvestas 
in kalėjimą atsėdėti 60 dienu 
o tai už tai: Rich aplaike lais- 
nus ant apsivedimo su Petro
nėle ir taji vakara atėjo pada
ryt parengimus ant
Isz didelio džiaugsmo

savo

para pijus Szv. Juozapo 
surastas negyvas lovoje, 
damas szįrdics liga.
buvo paženklintas 
tiktai viena sanvaite. Pribuvo
isz Lenkijos mažu vaiku, likos 
iuszventimtiis ant kunigo Det
roito seminarijoj 1905 njete.

S Z P O S A S 
UŽVYDUOLIU

INMETE KŪDIKI SAVO 
APLEISTOS MYLIMOS IN 
PECZIU KURIS GYVAS 

SUDEGE.

BAISUS BADAS
KINUOSE

ŽMONES MIRSZTA KAS
DIEN; ŽUDOSI PATYS IR 

SAVO VAIKUS.

hlrie, Pa.

VAIKINAI NURĖDĖ 22 
MERGINAS IR SUDEGINO 
JUJU VISUS APREDA- 

LUS.

1 rlandije.

Szimta ir de- 
John S.adgal

Nelaimingas 
prirūkytas 

prie
pastoges. Kada Harry turėjo 
15 metu, staigai pradėjo kvai
li uot, tėvas gailėdamasis Sū
naus ir nenorėdamas ji si misti 
in prieglauda del paikszu, pa
talpino ji ant pastoges su vii-, 
ežia kad gal kada pasveiks ir 
tokiu budu tėvas lenais ji lai
ke per 15 metu. Tik po miri
mui tėvo kaimynai surado ne
laiminga kada perkrato narna 
ir nusiuntė ji in prieglauda.

ISZMETE PACZIA PER 
LANGA.

Chicago. — Franas Adamek 
vakare t susibarė su 
cziule Viktorija kada jojo pa
ežiui© uždavė jam per žaaida. 
Franas taip ant savo prisiege- 
]es perpyko kad paėmė per lie
menį ir iszmete per Įauga isz 
antro laipsnio. Viktorele pul
dama ant kieto cimento susi
daužo sau galvele ir kelis szon- 
kaulius 'nusilaužė. Badai mirs 
nuo sužeidimu.

RŪKE PAPEROSUS PER 
81 METUS.

Brookville, Va. — Ramonas 
Tritono • kuris neseniai ap- 
vaiksztinejo savo gimimo die
na, 92 metus, da jaueziasi svei
ku kaipo žmogus turintis 60 
metu. Tritono yra mylėtoju pa- 
perosu kuriuos ruko jau 81 me
tus. Paeina isz Iszpanijos pri- 
budamas in Amerika 6.5 metus 
migai.

va i k i
li ž kojų 

grindų ant

gailėdamasis

m

savo pa-

neseniai

geležis iszsi- 
kaiįzerges in

* vandeniu.
apie

darbi įlinkus
Julius Bar-I V liz

inu szl a s o du kiti tuoj mirė.
7 IR 8 METU VAIKAI NU

ŽUDĖ 3 METU LIETUVIU 
VAIKA.

Milford, Conn. — Du maži 
vaikai, vienas 7, antras 8 metu 
amžiaus, abudu isz New Have- 
no naszlaityno, 
kad jie nužudė trejų metu am
žiaus Lietuviu valka, Alberta 
Mikėną isz Ansonia, Conn.
Policija per du menesius iesz- 

kojo žmonių, kurie ta vaikuti 
nužudė. Albertas Mikėnas pra
puolė Liepos menesio 29 diena, 
o Rugpiuczio 11 diena jo kū
nas buvo rastas krūmuose, bai
siai sužeistas ir beveik 
plikas.

Dabar suimti 
vaikai prisipažino, pagal poli
cijos,
Mikeniuka, bet taip pat jie pa
degė ir Myrtle Beach’e Šea 
Lion vieszbuti.
PENNSYLVANIJOJ GALI

MA PIRKTI GUZUTE.
Philadelphia. — Philadel- 

phijos distrikte galima pirkti 
guzute ir apsisaugoti 
areszto pagal nutarimu val- 
diszko sūdo sudžiaus Dawson 
ir užtvirtinta per sndžia 
Thompsona.

Tiktai tieji papuola po aresz- 
tu kurie parduoda arielka o 
pirkėjas negali būti uresztavo- 
tas. 'Pasai nusprendimas vela 
instume prohi'bicijonierius in 
pnszeluma ir stengėsi taji nu
tarimu nuversti.

svod'bos.
Rich 

pradėjo kutent savo mylima 
kad toji met apalpo norints ga
na 'meldo savo mylimo kad pa- 
•liautu toki kvaila szposa. Ka
da atsigaivino, liepė mylimui 
nesztis po velniu ir nuėjus pas 
skvajeri liepė ji aresztavoti 
kalbėdama kad Rich bando ja 
užkuteni ant smert. ,

SŪNŪS NUSZOVE SAVO 
TĘVA.

Pitman, 111. — Jonas Kane, 
biznierius szio miesto, likos nu
žudytas per savo 
žastis tame tokia:
atsibuvo vestuves Kane’o duk
ters bet tevrts baisiai neapken
tė savo naujo žento, kerszinda- 
inas užmuszimu jo, visos szei- 
mynos ir pats save. Vakare bū
damas gerai inkaitytas per 

norėjo isz- 
pildyt savo kerszta, nuszaut 
žentą 'bet sūnus prie to neda- 
leido, aplankydamas nuo tėvo 
szuvi in ranka. Simus matyda- 
mas kad per guzulo levas ant 
tikrųjų paszelo, paleido szuvi 
iin tęva norėdamas ji nugaz- 
dyt bet taip nelaimingai patai
ko kad tęva užmusze.

Laike teismo suims likos pa
leistas nes

sunu. Prie-
Taja diena

Du

prisipažino,

visa:

naszlaityno

kad jie ne tik nužudė

li uo

per

gerai 
Kanadine guzute 

savo

.1'

visi žmones stojo 
jojo apgynime.

Paskutines Žinutes
11 Towanela, Pa. 

brolei James, David 
Dixonai ir Paul Hoffman, li
kos užmuszti kada juju auto
mobilius pasviro in 
apsivertė.

y

$15 UŽAUGO IN 110 METU 
ANT $2,773.86.

New York, 
szimts metu
Thorpe indejo penkiolika dole
riu in vietine banka tame laike 

valstijoj i r j uju 
niekad neisztrauke. In tuos 
metus toji maža suma užaugo 
ant $2,773.80. Thorpe impe- 
džiai turi kankine knygute su 
t a ja suma ir nemano josios isz- 
traukt ir laikvs da koki szim- 
ta metu.

New Yorko 
neisztrauke.

Londondery, 
Banda apsimaskavnsiu jaunu 
vaikinu sulaiko dideli bosą ku
riame važiavo 22 jaunos mer
ginos in 
liszki kareiviai turėjo szoki ir 
pakvietė merginas atsilankyti. 
Airiszei buvo užvydus kad 
Airiszukes užsideda su Angli- 
kais, paliepė visoms iszlipt isz 
boso nurėdė visas 
nuogumui, sukrovė 
laužo ir sudegino visas drapa-

Merginos stovėjo Jevos 
parode, ir drebėjo isz szalezio, 
bet dviems pasiseko nubėgti in 
kazarmes ir praneszti kas atsi
liko. Kareiviai tuo pribuvo, 
bet užvvduoliu neužtiko

oo 
kazarmes,

važiavo
kur Ang-

'kone lyg 
viską ant

nas.

Rykai, Lenk. — Stanislovas 
Kaczora, gerai žinomas kalvis 
ir didelis 'mergininkas ant vi
sos aplinkines, kuris sulaužo 
nevienai dorai mergaitei szir
di, kale ant priekalo dainuoda
mas linksma dainele kad sztai 
duryse kalves stojo liūdnas 
veidelis jojo pamestos mylimos 
Stefanijos Pažakiutos. Kalvis 
nulii*po tuom regėjimu ir suri
ko: “Ko tu czion atėjai

Mergina be jokio žodžio pa
guldė suvyniota in kaldruke 
pundeli ant priekalo. Isz pun
delio davėsi girdėt plonas bal
selis kūdikio. Suprato kalvis 
ko atėjo apleistoji 
“Traukis szalin su juom, 
suriko piktai kalvis bet 1 

m'alsziai atsake kad 
“dovanele”

Ko In czion atėjai ?

pas
y y

morgu 
I pasi
nes tai

r>

Dred- 
n liejas 

kuri likos 
su 

sau

sa vo

DRŪTA MEILE IR PO 
MIRCZIAI.

Mountaindale, Pa. - 
rikas Kantz, 72 metu, 
ant paezios kapo,
palaidota praeita sanvaite, 
pagelba revolverio atome 
gyvasti kur ji rado duobkasis 
ant rytojaus. Senukas kalbėjo 

kaimynams kad jam la
bai nubodo be savo, gyvenimo 
drauges su kuria pergyveno 52 
metus ir kad neužilgio eis pas 
jnja.

I

MERGINA PATI SAU PA
DARE OPERACIJA;

' MIRĖ.

'Milwaukee, W’is. J uzefina 
Temple, 28 metu, stenogra f is
le, miro isz priežasties užtruci- 
nimo kraujo po operacijai ku- 
,ria pati padaro sau, norėdama 
atsikratyt nuo kūdikio. Per kė
lės dienas radosi 'iianiie be jo
kios priežiūros o
na i dažinojo apie merginos pa
dėjimą ir paszauke daktaru, 
tai jau IbuvoTiž volai ir mirė li- 
gonbuteje.

kada kaimy-

TRUPINĖLIAI
- Trys' 
U remanm

o* 
o ra be ir

1[ Isz Kinu iszveža in už- 
rubeži kas metas 18 milijonu 
vejadariu (fanu).

11 Kokis tai 'kantrus žmo- 
apskaite buk žmogus su

, nos 
visi pabėgo. Merginas apden
gė blankietais ir nuvožė namo.

Užvyduolei nurėdė 
nas nuo szlcbiu
czoveryku ir net apatines dra
panas nuplesze nuo juju. — 
Policija jeszko tuju

mergi- 
panezia ku,

vyruku, 
bet lyg sziam laikui nesurado 

ai nesuras, 
nepažino

nes
s n

uo vieno ir g 
merginos juju 
maskoms.
KRUVINAS ŽYDU

POGROMAS LENKIJOL
Jarvezovo mies-Varšuva

telv, netoli nuo Lvovo, i n vyko 
kruvini musziai tarp Žydu ir 
Lenku auti-semitu.

Goveda antisemitu puolė žy
dus, susirinkusius in sinagoga 
melstis, ir ome juos musyti. Už
pultieji atkakliai gynėsi žva- 
kikemis ir sulaužytais baldais, 
kol atvyko policijos rezervai 
ir atsteige tvarka. Keturi puo
likai buvo užmuszti, o penki 
sužaloti. Žydu buvo vienuolika 
sužalotu.

Velihu antisemitai puolė žy
du krautuves ir septynis 
men i s sužalojo.

as-

BIJOJO SAVO PENKIŲ 
PACZIULIU.

Vroslavek, Lenk. — 
suda stojo Mikola Kozlovskis, 
apkaltintas už daug moteryste,

1[ Kansas City, Mo. —Czio- 
nais pradėjo statyti American 
Cigar Co. dįdžiausia fabriku 
cigaru ant svieto, in kuria in
dejo $30,000,000 kapitalo, o 
tikisi uždirbti ant meto $4,- 
000,000.

H Berlynas,
Artimoje Gdynios, laike vie
šnios nuskendo motorine val
tis kurioje važiavo penkiolika 
merginu, 'kuriuos visos nus
kendo.

11 Blue Mount, Miss. — Per

Vokietije. —

'kuriuos visos

— Helena

sulūžima balkono prie mergi
nu kolegijos ezionais, 25 mer
ginos likos smarkiai sužeistos 
puldamos 30 pėdu žemyn, 
kurioms sulaužyta kojos ir 
rankos. -

11 Philadelphia.
Radoekiute, 17 metu, randasi 
ligonbutije Samaritan, 
bandė nusitrucyt, kada daži- 
nojo kad josios jeszko polici
ja sugražyt namo isz kurio pa
bėgo nes sunkei turėjo dirbti 

Į namie.

kuri

gus 
mirkezioja per viena meta szo- 
szis milijonus kartu.

1[ Vokietijoj tūlas žmogus 
g varan t i-padare ziegori kuri 

na kad ejs per 900 metus be 
užsukimo. » Į

11 Baltiko mariosia kas die
na nuskensta vienas laivas.

11 Mieste Londono yra ant 
tarnystes 2,260,000 merginu, z

1[ Afrike žmonis kalba 800 
dieldktais — kalboms.

11' Anglijoi suvalgo kas me
tas vaisiu ant ^0 milijonu do
leriu. , I ... ■ I, .. I

II Nuo laiko mirties 
džiojo Petro (Rosijos caro) 
tiktai du valdonai mirė savo 
mirezia: Katarina 11 ir Aleks
andras III. tėvas suszaudyto 
caro. Isz to galima numanyt, 
kad žmonija, kas kartas labiau 
ingije protą.

II Priesz prasidejima nami
nes kares Suv, Valstijosia, 
Amerike, radosi apie penki 
milijonui juodųjų nevalninku.

Di

nes pasirodė, kad jisai buvo 
vedos net pen'kes moteres. Su
das ji ųubaude ant trijų metu 
kalėjimo. Kada ji iszvodinejo 
isz sūdo, dirstelėjo ant penkių 
sedineziu moterių piktu veidu 
ir teip pabūgo 'kad melde keliu 
palicijantu kad ji sergėtu nuo 
inirszusiu moterėliu.
ISZNESZE AIRISZIU SALE 

IN PADANGES.
Lo pgh ga 11, Trl a 11 < l i j a. 

sziiintai
szu Airisziu padėjo daug dina
mito po naujai pastatytai salei 
d ra ilgu ves 
Hi'bernians, 
in padangos.
pasielgimo da nedažinota nes 
ne vieno nearesztnvota, — bu
vo tai nakties laike ir negali
ma buvo juju pažinti.
RUSISZKI BERNAI ISZŽU- 

DE VISA SZEIMYNA.
Lvavas. — Gminoje Stroma, 

Rusiszki bernai iszžude visa 
szeimyna Piziaku. Bernai pra
dėjo Įnirtis ant vosoilios, 
tam užklupo ant svecziu 
peileis. Piziakui perudre szona 
su bagnietu ir da sulaužė ran
kas. Du brolei ir tėvas teipg: 
likos nužudyti. Kelis pesztukus 
aresztavojo ir uždare’kalėjimo.

1 i

■" 1 rvs
■apsiginklavusiu prie-

Ancient Order of 
iszneszdami jaja
Priežasties tojo

po
su

na 
indu sau 
jojo.

Kalvis da labiau insiuto. Pa
griebė pundeli ir inmete in pe- 
cziu o liepsna tuojau apsiaubė 
visa. Nelaiminga motina szoko 
Įolliet savo kūdikėli 'bet lieps

na padare savo ir jau nebuvo 
ka gelbėt.

Žinia apie 
pasklydo tuojaus o palicija pa- 
szelusi kalvi uždare kalėjimo 
kuris laike teismo prisipažino 
ka padare. Sudas ji nubaudė 
ant penkiolikos metu kalėjimo 
bet kūdikio motina ir apleista 

gailesezio

O* rS

baisia žudinsta

kalviOjxro^Urria isz
neteko proto,

NUŽUDĖ! DALGIU SAVO 
KAIMYNĄ.

Janovas, Lenk. — Kokis tai 
Andrius Sznba isz kaimo Pot- 
ruczu, nuėjo in darža savo kai
myno Jono Nedbalo nusiskint 
obuoliu pasiimdamas su savim 
dalgi. Kada Szuba pradėjo 
krest obuolius nuo medžio, pri
ėjo prie jo locnininkas iszmeti- 
nedamas jam jojo nedorybe. 
Ta*da Szulba mėtėsi ant kaimy
no su dalgiu kuriam uždavė 
mirtinus kirtimus o kada su
griuvo ant žemos, insmeige jam 
in szirdi smaila gala dalgio. 
Artvmi kaimynai baisiai inir-v 

szo ant žudintojaus kuriam 
k e r s z i n o pakorimu.
RADO PERLA VERTES 
$250,000; NETEKO PROTO 

ISZ SAVO GILIUKO.
Bombay, Indija. — Perlu 

jeszkotojai Persisakoje inlun- 
keje apsakinėja apie suradimą 
brangiausio perlo ant svieto 
kuri surado tūlas norikas o ku- 

gramu ir turintis

rn

gi link n i ngas neri kas 
, gavo savo 

už peria, staiga i

Szanchajus, Kinai, — Bado 
padėtis sziaurinese Kinu pro
vincijose eina vis blogyn. Per 
kelis paskutinius menesius gy
ventojui sziuntais mirszta badu 
kasdien, ir iki ateinnnczio pa
vasario jokios natūralios pfl- 
gelbos nematyt. Visi 92 Szensi 
provincijos distriktai mirszta 
palengva bado mirtim. Mies
tuose miesteliuose ulicziose 
guli badu mirusiu žmonių kū
nai. Isztisuose kaimuose ne li
ko gyventoju; daugybe ju isz- 
mire, kiti iszejo szeip bastytis. 
Krasztas virto tvruliais. Bu
vusius pirmiau derlingus lau
kus nepaliaujamos ketvertu 
metu kaitros ir sausos visai 
sunaikino.

Miestuose ir kaimuose žino 
ardo savo namus ir med-

Tevai 
meta savo vaikus, arba žudo 
juos, kad jiems nereikėtų pa
lengva badu mirti. Daug žmo
nių patys žudosi.

Sianfu mieste, 
v i nei joje, 
koncentracijos stovyklų, ir de
vyniolika szalpos stoeziu dirba 
diena ir nakti. Ties jomis die
na nakti stovi ilgiausios žmo
nių eiles, kartais taip ilgos, 
kad paskutiniems stovineziu 
tenka lankti dvi dienas, kol 
pagaliau gauna menka maisto 
daVitiėlF ■ » *
RUSAI PASKANDINO TRIS 

KINISZKUS LAIVUS SU 
600 ŽMONIŲ.

London. — Isz Mukdano te-

ris svėrė 50 
vertes 250 tukstaneziu doleriu 
arba czverti milijono doleriu. 
Toki peria surado tik szimta 
metu adgal.

Kada
kuris peria surado 
dali pinigu
isz didelio džiaugsmo neteko 
proto.
NORĖJO PALENGVINT 

DUKRELEI; NUTRU-
CINO JOS KŪDIKI.

Krokuva. — Kaimocziai Pe- 
karkei isz kaimo Rembiszn, 
iszeidama, in lauka prie darbo, 
paliko savo 8 menesiu dukrele 
|io priežiūra motinos o kaita 
sugryžo namo, rado mergaite 
negyva. Kada josios užklauso 
isz ko'kios priežasties kūdikis 
mirė, pasakė kad labai verkp
ir davė acto iszgerti, bet vė
liaus prisipažino kad kūdiki 
nutrueino tyczia idant paleng- 
vyt dukterci darbo, nes ir 
teip turėjo tris kitus vaikus, 
kuriu buvo jiai užtektinai.

nes

sausos

nes
zuis maino in maista X . ■

Szensi pro- 
atidarvta dvvlika 

• •

Ju

legramai pranesza buk Rusai 
paėmė Lahasusu prie Amūro 
upes, paskamlydami tris «Ki- 

_____j su 
norints patys

niszkus kariszkus laivus 
500 lai v ori a is, 
panesze dideles bledes.

Ant abieju rubežiu susiremL 
mai tarp Kincziku ir Rusu ne
paliauna nes vieni ant kitu už
puldinėja kožna <liena o Balt- 
msai prigelbsti Kinczikams.
BOLSZEVIKAI UŽDĖJO 

ATSKALUNISZKA
UNIVERSITETĄ.

Leningradas. — Su didė
lėms iszkilmems . bolszevikai 
atidarė ezionais pirmutifli ant 
svieto atskalunisz'ka universi
tetą.

In taji universitetą jau lan
kosi in 300 studentai, terp ku
riu yja 47 moteres. Tame uni
versitete • mokina 
kaip kovoti priesz visokius ti
kėjimus o daugiausia 
katalikvsta.

Tuju bedieviu draugije ati
darė panaszu 
Moskvoje.
vystės yra naszle 1/enino, svei
katos kamisorius Semaszko ir 
kiti žymus Soviatu vadai.

ŽUDINSTA ISZ BADO.
Viednius. — Rmlano mieste

lyje, vietinis mokytojas netu
rėdamas isz ko maitytis isz 
priežasties uždarymo mokslai- 
nes, nutarė su paezia užbaigti 
ųjsnis savo vargus. Pirmiausia 
nutrueino Savo tris vaikus po 
tam patys iszgere ir visus su
rado vienoje lovoje negyvus. 
Visus palaidojo vienam kape.
ORALAIVIS ZEPPELINAS

NULĖKĖ IN. BALKANUS.
Fredricksliafen, Vokietija.— 

Oralaivis Graf Zeppelinas isz- 
leke Panedelio ryta isz ezionais 
in Balkanus. Kelione užims 64 
valandas. Tikslas atsilankymo 
in Balkanus yra nežinoma.

studentus

priešai

universitetą ir 
Mokytojais bedie-
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Kas Girdėt
Ka galima maustyti apie gy

venimą žmogaus kurio pati ji 
iszmete isz namu ir susinesze 
su Airisziu. Sztai jojo graudin
gi žodžiai kaip mums pats ra- 
szo:

“ Persiprasz.au kad negalė
jau jums prisitinsti prenume
rata už “Saule” o tai isz tos 
priežasties: Buvau iszvav/iaves 
isz New Yorko in Pennsylva
nia nes buvau priverstas atsi
traukti nuo savo moteres ir 
vaiku nes mano motore apsi
rinko sau nauja “apiekuna,” 
jau antras metas kaip susine
sze su svetimu—Airisziu. Butu 
puse beitos kad tni butu Lietu
vis, bet žaliablckis. Tai mato
te koki gilinki turiu sziam lai
mingam Amerike.”

Argi ne g raut lu skaityt to 
žmogaus iszmetinejimus! Tu
rėjo apleist paezia ir vaikus po 
prievarta idant kitam padary
ti vieta prie szono savo neisz- 
tikiamos paezios.. — Panasziu 
atsitikimu tarp Lietuviu yra 
daug. Kame kalte? Gal paties 
vyro kad už daug pasidavė po 
pantapliu savo prisiegelcs.

Saule”

m

Kcles dienas adgal, priesz 
suda tesėsiDigue, Franci joj. 
teismas priesz daug-žudintojus 

16 metu

ir

18 metu Ugh'ctto ir 
Mucha. Abieji vaikai nužudė ir 
apiplesze kaimuoti kuris pave, 
lino jiems pernakvoti |>as save 
o už tuja geradejyste ne tik ji 
nužudė bet ir jojo paezia, du 
vaikus ir lierna. Laike teismo 
tėvas Ughetto melde sūdo 
idant sunu nubaustu mirezia.

Sudas ir nubaudė mirezia 
l’ghetta o Mucha ant 20 motu 
kalėjimo. Tėvai abieju vaiku 
yra dori ir geri žmones.

Pagal pripažinimu tėvu
liūdintojo kurie pažino vaikus 
nuo mažens — vaikai isz pra
džių taipgi buvo geri, bet ka
da pradėjo draugauti su pik
tais draugais, pradėjo iszkrypt 
isz kelio bet nesuprato kad da
ro piktai ir kada papilde žu- 
dinsta tai mane kad nieko pik
to nepadaro. Galite dasiprast 
rūpesti tėvo, kuris netekes vil
ties pataisymo nelaimingo sū
naus, pats mekle sūdo idant ji 
nebaustu mirezia ne kaip būti 
nepataisomu ateityje.
net pamislyt bet yra tai pamo
kinanti prasarga <lel 
jaunuomenes kad ant kožno 

panaszi ne-

Baisu

prasti rga musu

žingsnio kerszina 
laime.

Daugelis

PASIRINKO SAU 
ISZ LAIK

■....F— — '1 ’■

Senas Martinas Gaigalas, gu
li ant mirtino patalo jau nuo 
keliu sanvaieziu. 
“ligos” kurios
daktarai ir kožnas linguoja su 
galva ant ženklo kad jau vil
ties Martinui nėra. Martlinas 
dasiprato,

TRYS LAPAI
’ * \ »I ’ ♦ , - J / • , * .1 u. ji

ARBA NEDORYBE APGA
VIKUOS KARALAITES

Serga ant 
nesupranta

Kitados gyveno 
tėvas su sunum kuris vos ga-

i I 
draugas guli sukapotas in tris 
dales, nuslinko adgalids ir volą? 
sugryžo neszdama tris lapelius. 
Pridcjas tuos lapelius prie 
kožnos dalioj sukapotos ir su
liejus in krūva, tuojaus pir- 

Imutine kirmėlė adgijo ir abu- 
yargmgas nUH|įn]<() atgal.

- - liūs paliko paskui save
Bet la pe

lt u-

<

KELIAUKIT IN LIETUVA PER 11

merginu isz prn- 
Ižiu geidžia apsivesti su mili

jonierium o ant galo užbaigė 
kiliems 
su ku-

e>
t

skalbimu drapanų 
idant iszmaityt taji

• riuom apsivedė.

tu ia sChicage tūlas dvasiškasis 
kalbėjo bažnyczioje buk katra 
mergina nemoka virt, py ragai- 
ežius ir duona kept ir užlaikyt 
namo, neprivalo teket už vyro. 
— O ka darvt su tokiu vyru

i T • „ * •

nemoka pasirūpint del 
moteres isz ko virt ta valgi?
kuris

(

l’nlas žmogelis Ohajuj rei- 
nii(» sa-

T 
kalauja persiskyrimo 
vų paoziules už tip kad ji per 
28 metus leguiariszkai musz- 
duvo. Jaigu per tiek metu ta
sai kvailys kentėjo tai slidžia 
neprivalo ji perski it. Juk per 
tiek metu gulėjo priprast prie 
kumszcziii, ypatingai nuo pa- 
cziules, o vėl ne taip skaudžiai 
Amerikonkos 
kaip musu Lietuviszkos mote
rėlės.

kumszcziuoja

_ f

Katrie manote ant visados 
pasilikti czionais tai neatbūti
nai turite pasirūpint nors pir
mutines popieras nes kaip gir
dei tai sunkiau bus aplaikyti 
popieras u<ž keliu metu.

Seniau Lietuvoje buvo tokiu 
papratimas kad po szliubui del 
jaunavedės kirpdavo plaukus. 
Tasai papratimas vadinosi

KAMANDIERIUS AMERI- 
KONISZKO LEGIONO.

'(). L. Bodenhainor isz Eldo
rado, Ark., likos iszrimklas ka. 
mandieriu Amorikoniszko Le
giono ant Louisville sejmo.

Ant vidurio ns-“ pakirpines. ’ ’
los padėdavo duonkubili augsz- 
tyn dugnu, ant jojo dėdavo pa- 
duszka ir sodino jaunavede. 
Visi atsistodavo aplinkui o 
druczkos 
n uodavo.
vos nitu vainiką o tėvas pri
siartindavo su deganezia žva
kia.

Tada motina atnesze szliu- 
bini žiedą, per ta žiedą per- 
verdavo pluoszteli plauku ties 
kakta o 
lino.
paduotlavo ant torielkos szmo- 
teli duonos ir stiklą alaus o jau
navede tai ant keliu laike.

Visi svecziai poromi aplin
kui apeidavo ir vyrai meta pi
nigus in stiklą o 
vanodavo drobe 
niu.

Kada tas pasibaigė, vesdavo 
jaunavede apie kudmenta ant 
kurio kūrėsi ugnis.

Paskui sodina ant kėdutės 
priesz ugni ir mazgojo josios 
kojas, akis užriszdavo o lupas 
patepdavo medum. Tada pirsz- 
lys kalbėdavo: 

savo lupas ir
moteres del savo 

vvru dakanka. 'Puri turėti akis 
užmerktas ir per lupas tiktai 
saldus žodžiai turi iszeiti; pri
valai saugoti ugni ir užlaikyti 
szvaruma visame,”

Su užrisztom akimi ir patep
tum lupom apvedineja jauna
vede prie visu duru grinezios 
kurias dalypsti su deszine ko
ja ir visi tada pradeda dainuo, 
ti:

Zengkie, žengkie drąsiai, 
Užlaikykie grinezia szvariai, 

Serge k rakto kaip akies, 
Nuo pikto žmogaus ir vagies.

O ka? Buvo tai puikus pa
protys. O sziadien kaip?!

aplinkui 
graudžias dainas dai- 

Nuimdavo nuo gal-

tėvas su žvakia nusvi- 
Kada nusvilino, motina

moteres do
mit marszki-

‘ ‘ Per 
tankia u si a

liežuvi

BALSAI MUSU
SKAITYTOJU

PRISIUNTĖ DA DU NAU
JUS SKAITYTOJUS.

Asz skaitytojas

lomi skaityti, 
nuolatos priminėtu

(i

turiu primyti, kad man nema- 
kad redaktoris 

skaitvto-
jams ir ragintu ant užmokėji
mo už teip mylima laikraszti, 
už kuri kožnas privalo 
mokėti su džiaugsmu ir noru.

užsi-
.own-vv. vi /.Klug oii.t. i. ........

Prisiuncziu jum su savo pre
numerata du naujus skaityto
jus už kuriuos teįpgi siuneziu 
užmokesti. Su pagarba— Kaz. 
Baczkis, Pittsburgh.

Acziu p. Baczkiu už naujus 
skaitytojus. Jeigu kožnas teip 
padarytu kaip p. Baczkis tai 

turėtu daugiau skai- 
visus kitus Lietu

“Saule” 
f y toju už 
viszkus laikrasz(*zius priesz 
Nauja Meta. Turime tukstan- 
ežius skaitytoju kurie be ragi
nimo grąžei užsimoka, bet yra 
ir tokiu, 
naujinti p ra numeral a ir 
tokiu reiko nuolatos priminti.

kurie užmirszta al
dol

KVITU tnygele Draorystoma dat fa* 
mokėjimo pinigu ligoniama. l’roke 25o 
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KVITU knygele Draugysteme del jLa- 
« — f ... i . L-d. * JU .... J * . « , • d
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W. D. BOCZKOWSKJ-CO., 

MĄHĄNOY CITY, PA.

fflulrinkimu. Preke - •
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atsiliope sūnūs in tęva:
— Sunku tau teveli iszmai- 

kad jau neiižilgio tyt mus abudu, o kad tau pa
reikš kraustytis pas savo Su- lengvi n t ir ne būtie tau sunke- 
tvertoja, sutiko ant vi^ko i 
buvo pasirengiąs apleisti szia 
aszaru pakalne užganadytas.

Da priesz atėjimu kunigo, 
Martinas paszauke:

— Kntriuk, eik szen!
— Einu, einu, M a rt i nu k. O 

ka ar tau truputi geriau ?
— Nekalbėk boba! .Jau man 

galas. Turi dabar rūpintis apie 
save. Da esi ne sena, ba jau
nesne už mano deszimts melais 
gaspadorysta reikalaunn vyro, 
kada jau manos ne bus ant 
sz'io svieto. Žmogus nežino kas 
jj? lauke o daktarai mane jau 
apleido.

— Vaje Marti noli, szirdžiuk 
nekalbekie teip, ba man šir
dis plysz isz gailesįics o kas 
jau apie isztckejima, tai ne no
riu ne klausyti. Tik tave viena 
myliu ir. tau prislėgiau vier- 
nasti ne tik laike gyvasties bet

mireziai — teip,

lojo iszsimaityt. Viena kaita • rjuos nelaimingas vai’kinaspa-

KLAIPEDA
Laivais Baltic Amerikos Linijos

• " '• • į . I I I

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

regoj o gulint ir patnislines jei
gu kirmėlė adgaivino negyva, 
gal pagelbės ir del žmogaus. 
Paėmus lapelius pridėjo viena, 
ant paezios akiu, antra ant vei
do o treeze ant austi. Vos tat 
padare kad sztai pati pradėjo 
kvėpuot ir judintys o atidary
dama akis paszauke:

Kur asz esmių ?

ii’l nybo eisiu iii svietą jeszkot gi
liuko.

Tėvas davė sūnui savo pa- 
lųim'inima ir atsiskyrė su aša
romis, f
re. Vaikinas ir pasirasze 
glitas kareiviu ir nusidavė ant 

Szuvel 
puolinėjo isz vlisu szaliu jojo 
draugai puolinėjo kaip muses 
aplink ji o likusio jau norėjo 
bėgt. Vaikinas matydamas jog 
jojo draugai nori bėgt atsito- 
jas priesz juos aszauke:

— Draugai tegul ne vienas 
ne bėga nuo pleeziaus mnszti- 
įies bet gina, savo Ievyne nuo 
nepriete liaus!

Žalnierei iszgirde jojo palie
pimą ėjo paskui ji ant neprie- 
teliaus ir su tokiu smarkumu 
užklupo jog in kėlės adynas 
laimėjo kare. Karalius 'iszgir- 
des apie ingalejima nepriete-' 
liaus, nusidžiugo labai padekn- 
vojo gausoi ir pakele in urėdą 
antra nuo saves.

Tasai karalius turėjo dukte
re, kuri buvo labai puiki, bet 
prižadėjo ne teket už vyro ku
ris no prislėgs jai priesz vesei- 
le, jeigu jiji numirtu pirma ta: 
josios vyras turėtu būtie palai
dotas gyvu su jaja.

— Jeigu mane jisai mylėtu 
isz visos szirdies, tai kas Im
tu isz jojo gyvenimo jeigu ne
tektu manos. Ir asz duoeziaiisi 
palaidot gyva jeigu mano vy
ras pirma numirtu priesz ma
ne. — Kalbėdavo nekarta terp 
savo draugu.

Tasai navatnas noras kara
laites daugeli jaunikiu nuo sa
ves nubaidino bet musu nar
sus žalnieris nenusigando tojo 
navafno noro karalaites. Alė
jas viena diena pas karalių pa- 
prasze jojo idant jam atiduo
tu savo duktere už paeze bet 
karalius užklausė jo:

— Ar tu žinai ka turi pri
žadėt mano dukterei 
npsipacziavima su ja !

— Turiu prižadėt jog jeigu 
jiji numirs priesz mane tai lu 
riu būtie su jaja gyvu palaido
tas bet asz to nenusigąsiu, nes 
mano meile del josios ta viską 
praszalins.

— Karalius ant galo davė 
neužilgio 

atsibuvo puiki svodba, bet in 
koki tai laika apsirgo karalai
te kokia negirdetina liga. No- 
rints visoki gydintojoi suvažia
vo jaja gydint bet nieko 
gelbėjo per ka turėjo mirt. Net 
dabar atsiminė sau Žalnierius 
savo prižadėjimu ir net sudrė
bėjo visas, bet ne galėjo nuo 
savo prižadėjimo atstot. Ka
ralius pastate žalniereis visus 
vartus idant ne galėtu isz pa- 
lociaus iszbegt. Kada karalai
te ant kapiniu nuvožė ir patal
pino in antgra’bi, uždare ir Žal
nierių su nabaszninke.

I 9Ne toli grabo stovėjo stale
lis ant kurio’buvo jjast'atyta ke
turios žvakes, keturi kepelu- 
kai duonos ir keturi uzbonal 
vandens. Kada tuos šuva įgis ir 
iszgers žinojo jog neužilgio ir 
jisai turės numirt — bet isz 
bado. Per tai naudojo kano- 
inažiausia idant užtruktu jam 
ilgaausio laiko, Teip diena nuo 
dienos lauko smerties kuriuos 
tikėjosi trumpam laike.

Viona diena kada teip sėdė
damas durnojo ant savo gyve
nimo; pamate isžlendant kir
mėlė ir slenkant prie uebasz- 
ninkes isztraukes savo szoble 
isz makszties paszauke: “Iki 
smert ginsiu savo paezios ir 
neduosiu tau jaja (lalipstet.” 
Užsimostelejes kirto kirmėlė 
ant trijų szmotu. lu trumpa 
valandėlė iszslinko antra kir
mėlė bot matydama kad josios

Tame laike buvo didele ka
ili

plecziaus musztynes.

te i j)ir po tavo 
net už grabo.

— Nekalbėk
Da’ ne esi sena, 
reikalai!je vyro, kada jau ma
nos ne bus czioiia'is.

— Nekalbėk teip szirdžiuk!

nieku, India! 
gaspa,dorysta

Pasveiksi da! O kad ir Dievu
lis daloistu, tai asz daugiau 
jau netekėsiu už kito vyro, vc- 
luk su tavim mirti drauge!

kalbi! Mirt no 
]mti sau rodos nediio-

tai asz

— Niekus 
mirsi, o 
si. Geriau manes klausvkie ka 
tau kalbesiu. Na,<kaip ten m i.s- 
lini apie Joną Kukli?

— Vaje i 
mieliauses, 
nes!

Marti nu k, mano 
susimilk ant ma-

szio ir ano

— O gal eitum už Petro isz 
malūno?

— Nekalbėk 'Martinei! apie 
tai, ba man net szirdis plyszta! 
Tavo esmių ant
svieto, no noriu kito!

— O gal Mikola, girininką? 
Geras ir drūtas vyras ir. . .

— Tai tu Martinei!, — 
esi prieszingas ?

ne
Ba asz jau 

apie ji inislinau senei....
Martinei is pasvei'ko ir 

mislina da mirti, o bobele 
vaikszczioja nusiminus ir 

nepasiliko

> o
no

nu

priesz

nosį»leidus uosi kad .* t »
naszle. — F. B.

ISZGAMA MOTINA.
t

Oszimianai, Lonk. — Gyven
tojas kaimo Volodzku, 

nužudė
Ona 

, savo
dvieju sanvaieziu senumo kū
diki, nukirsdama jam galvute 
su pjautuvu. Iszgama ipotina 
likos uždaryta kalėjime.

savo pavelinima ir
o

kaimo Volodzku 
Sukvdolskiute

PAJESZKOJIMAI
Pajeszkau savo įbroli Vla

da Czesnavicziu arba Walter 
Chesmond. Priesz kare gyveno 
West Virginia valstijoj dabar 
nežinau kur. Turiu svarbu rei
kalą. Tegul pats arba kas ka 
apie ji žino atsiszaukia sziuo 
adresu: (lt

F. Chesmond,
1522 S. l^ront St., 

Philadelphia, Pa.

Pajeszkau savo dede Molio- 
-Z 4 « A a 4 . 1 .Aju Stankumi ir Petra Žitkų. A. 

budu paeina isz Lietuvos, Su
valkų gub., Phitiszkiu parap. 
Girdėjau kad gyvena Chicagoi 
ir kad Motiejus Stankūnas lai
ko kriaueziu “shopa” ir Pet-
ras Žitkus ten dirba. Praszau 
ju paežiu arba kas ka apie 
juos žino atsizaulkti žeminu 
paduotu adresu už ka busiu 
labai dėkinga. Asz esu P. K. 
isz Meszkines. Mano adresas:

P. K. (It.
1001 East'Mahanoy Si., 

Alahanoy City, Pa.
4 .| : 1 *
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—Esi su manim duszele, — 
ir apsako visa atsitikima, kaip 
ji j i numirė ir kaip jisai atgai
vino. i|r

Padavė jai likusia duona ir 
vandeni kad gautu kiek pajė
gu po tam nuėjo prie duriu ir 
pradėjo szaukt ant sargu ku
rio radosi prie antgrabio. Sar
gai iszgirde baisa karalaites 
nubėgo pas karalių kalbėdami 
jog karalaite atgijo. Karalius 
pats su dvaru pribuvo idant 
galėtu tikrai persikanot ar tai . . . .... . .teisybe. Atitlares duris paregė
jo savo duktere gyva ir sveika. 
Bet vaikinas paemias tuos tris 
lapus atidavė savo tarnui kal
bėdamas :

— Saugok i e tuos lapus ir 
visados laikykie pas save. Kas 
gal žinot kada vėl prisiduos?

Didele atmaina pastojo szir- 
dije karalaites kada' likos su
gražinta prie gyvasties. Visa 
meile del savo vvro isznvko isz 
josios szirdies nuo tos dienos.

In koki tai laika pastanavi- 
jo vaikinas atlankyt savo teve
li. Bet kada radosi ant laivo 
užmirszo karalaite apie meile 
josios vyro del jos, o ir apie 
adgaivinima josios prie gyvas
ties — insimylejo in kapitoną 
savo laivo. Kada josios vyras 
miegojo susitarė su kapitonu 
i n mes t i ji iii vandeni.

Kaip susitarė teip ir padaro. 
Po tuom pasakė karalaite ka
pitonui 
nuskendo o jiji girs kapitonu 
jog norėjo ji iszgelbet nuo 
smert, o paskui apsipaeziuot 
su juom o po smert aplaižys 
karūna ir abudu vieszpataūs.

Bet geras tarnas mate szeto- 
n isz k a d arba karalaites. Nie
ko nesakydamas nuleido luote
li nuo laivo o sujeszkojas savo 
poną pridėjo lapus ant veido 
ir adgaivino vela prie gyvas
ties.

Irklavo abudu ’kiek turėjo 
pajėgu ir in trumpa laika ga
vosi pirma namo kaip jojo pa
ti su kapitonu. Karalius pama
tęs savo žentą sugryžtant viena *■ 
paklausė priežasties. Kada isz- 
girdo apie savo dukters niėk- 
szuina užsirustinias labai pa
szauke:

—r No galiu tikėt idant ma
no įduktere butu tokia nie'ksza- 
nes palauksiu pakol sugryž o 
tada pats persitikrinsiu.

Paliepė žentui ir jojo tarnui 
pasislėpt in kamaraite ir nie
ko ne sakyt jog abudu randa- 

,si palociuje.
Ne po ilgam atplaukė laivas 

su karalaite ir kapitonu namo 
o karalaite stojus priesz kara
lių su nuliudusiu veidu.

— Del ko sugryžai namon 
su tokiu nuliudusiu veidu ma
no dukrele1? — užklauso tėvas.

— Ach mylenias teveli, ma
no vyras laike didele viešnios 
iszpuole isz laivo ir nuskendo. 
Kapiltonas stengėsi ji iszgel- 
beti, bet; visas jojo stengimas 
nuėjo ant niek. Kad, ne jisai 
nežinau kaip bueziau sugry- 
žus namon pas tave.

Karalius baisiu užsirustinias 
paszauke:

-*• Asz prikelsiu isz numi
rusiu tavo vyra — Ir nuėjės in 
kamaraite atįdare duris.

Karalaite nutirpo visa isz 
baimes, puolė prie kojų tėvo 
ir melde susimylojimo.

— Ne turiu del tavęs spsi- 
niy įėjimo.

Tavo vyras noiingai su ta
vim davėsi užkąst kada tu nu
mirei, o tu teip jam atsimoki.

o ir apie

idant
♦ • ■

josios vyras

ji iszgelbet

bet; visas jojo stengimas

■tfl

p Treczia klesa $107. Treczia klesa in ten ir U
atgal tiktai $181. Turistine treczia klesa, ĮL

J Main Deck $129.50. Turistine treczia klesa T4 in ten ir atgal tiktai $216. Cabin $147.50 r

“Revenue Tax” ir Pagalve “Head Tax” atskirai

Jireuzia luesa oiui. iruuzia aiesa in ten n 
atgal tiktai $181. Turistine treczia klesa

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

Baltic America Linijos laivu populiarumas Lietuviu
4 ‘ i |I I , t ,1 ■ I t ,| J • * *

tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos lavai eina 
tiesiai in Klaipeda bet ir nuo to, kad pasažieriams 
teikiama geras maistas ir patarnavimas.

ISZPLAUKIMAI LAIVU ISZ NEW YORKO 
ESTONIA .... 26 Spalio | ESTONIA 30 Lapkriciio 
POLONIA . 16 Lapkriczio I LITUANIA- 7 Gruodžio

Del visu informacijų kreipkitės in vietos agenta arba

BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge St.m New York
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Nužudei ji kada jisai miegojo, 
bet dabar nplaikysi savo už
mokesti ant kokio sau užsitar
navai.

Karalius liepe parengt lai va 
in kuri likos karalaite su kapi
tonu patalpinti. Po tam liepe 
ižgriažt daugybe skylių
dugno ir laivu paleist. Laivas 
iszplauke ant mariu o kad bu
vo kiauras, 
pradėjo lietis ir in trumpa lai-

’ I 1 • 1 •' ,r '

ir nedora karalaite 
mylemu kapitonu.

prie jo priprato, 
sakysime

ant

vanduo tuojaus

ką pradėjo skianls o su juom
su savo

Pirmucziausia asz jus intiki- 
siu, kad oras apsupa mus, ir 
mes jo ne jaueziame tik del to, 
kad labai 
kaip neja ueziame, 
drapanų.

Kad butu mums aiszku, jog 
oras isz tikrųjų yra, paimki
me plonos popieros knyga ar 
sausiuvini ir sudekime tai ant 
stalo eilion, tai yra pirma san- 
siuvini, paskui knyga ir plo-

JUOZUKAS
PASAKAITE

— Ai kaip bus gera, kaip 
bus linksma, kada sulauksimo 
mylimiausi musu Juozuką, — 
taip kalbėjosi kaimo vaikinai,
laukdami Juozuko parvažiuo
jant isz gimnazijos. Jie laba? 
ji mylėjo. Bet buvo ir už ka 
mylėti. Būdavo tasai Juozu
kas susikvies visus kaimo vai
kinus pas save ir apsakinėja 
jiems apie viską: apie Lietu- 
VU’ , kie žmones gyvena, apie žemes 
ritulį, kaip jis iszrodo, ir taip 
toliau. Vienu žodžiu, apsaki
nėja ilgai ir gražiai.

Pereita rudeni, iszvažiįloda
mas in gimnazija, sakes kai 
parvažiuosisa vasara namo, 
tai apsakysiąs apie orą, kas 
jis toks, isz ko jis susideda ir 
t. t. Už tat dabar visi jo su ne 
kantrumu lauke. Ir sztai atėjo 
Gegužes penkiolikta, ir jis at
važiavo. t -

♦

Sztai Juozukas 
daug vaikinu, juos daliai su
sodinęs, pats sukinėjosi po vi
durį ir rengiasi kalbeli.

na popieri. Jeigu gimęs sansiu- 
viniu knyga stumsime, tai ji 
stums ir plona popieri, jeigu 

ilginus stumsime knyga 
ansiuviniu, tai plona popiera 

ir viską nuo stalo nustumsime.
Dabar knyga atimkime. Be

lieka sansiuvinys ir plonas po 
peris. Pradekime sansiuviniu 
mosuoti, popiera juda o jaigu 
labai užmosuosime, tai ir visai 
nulėks. Dabar knygos nėra, » • • i •

mes 
si

jos nestumeme, o popieris ju
da, tai aiszku, kad jos vieta 
užėmė kitas koks — nors ne 
matomas daiktas, o tas daiktas 
ir vra — oras.

apie kitas szalis, kur ko- Tolimiausia Amerikos
•** ■ ■

Mokykla
Suv. Valstijų Apszvicstos 

Biuras, pranesza, kad jau pra-

l

♦ ♦

prisi kvietęs

dėta statyti tolimiausia in 
sziaurus Suv. VMstiju mokyk
la — Barrow, Alaskoj.

Mokyklos pastatymas ka; 
tuos $16,000. ir ji statoma l<> 
kimu vaikams. Visa reikalin
ga medžiaga valdžios laivas 
“Boxer” atveže isz Suv. Vals
tijų in Barrow. F.p.I.S.

.................■■■ ■ i.iihi—I ■ II ■■ m i.iniM——i įiwm įiii'h I> I I a

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
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Dontistas Mahanojuje.
Ant Antro FIpro Kllnc Sitoro

— kalbėsime apie orą 19 W. Centre St; Mahanoy Oity
* . .1' f ' > 1 » 1 * 1 1 į f A rj i t '

— Dabar, — pradėjo Juo
zukas,

r Ant Antro Flpro Kllno Sztoro 
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MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MAHANOY CITY, PA. 

---------- --------
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu i • • i tr-w. j « • > «

1

pinigus yra gorinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST 00.
: į A J 771 v f J J? b , f ’ k f • < M

moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta « ' « . «a « w • it I * * . I ‘ » * Bsuma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau iį geriau

II** I
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del žmogaus kuris dirba ir czedina.
į

pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysit^
K kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
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r ašaka Seno 
Prokuratoriaus*•

kaipo kabodama

prokuratpriaus 
atsitiko man toksai

Senas prokuratorius nutilo 
ir jo galva ilgai lingavo o sto
ra apatine lupa nusikabino be
veik ant krutinės.

Tylėjo ir Verigin ir užsimis- 
liries žiurėjo in sena žmogų.

Pasidaro visai tyku ir szalta. 
Menulis jau pasislėpė ir tiktai 
vieno jo kraszto menka ki- 
birksztele, 
žvilgėjo.

Senas prokuratorius tyliai 
nusijuokė ir pasiėmė bonka.

— Kada -buvau dar jaunas 
— praszneko senas prokurato
rius — trumpai priesz mano 
paskyrimu 
draugu
reikalas: užmuszta moteriszke 
ir mergaite trylikos ar keturio
likos metu... Užmuszejyste su 
sužagimu ir pleszimu... Baisi 
ir purvina byla. Na, atvažia
vome isz vakaro, kaip tai pa
prastai... kodėl vahlžia vis 
ant nakties važiuoja, pamisli- 
nau sau, bet atvažiavome, pa
siėmėm pagelhininkus ir nuėjo
me ant vietos.

Nutilo, lyg norėdamas sau 
viską geriau atsiminti.

Pirkia, kur buvo atlikta ta 
žmogžudyste, stovėjo ant pat 
vigono ir kaip tai pasinsle, už
muszta boba paslaptomis deg
tine prekiavo. Ateiname. . Jau 
sutemo... Policeiskas stovi 
atokiai nuo pirkios... bijosi. 
Ineiname, pirkia kaip pirkia,

ant lango už- 
kad durvs atvi- 
tezmusztas, tai 

žvakes liepsna visu smarkumu 
in visus szonus vartosi. Isztik
ro, žinote kai]) tai baisu: vidu
ryj pirkios ant aslos guli stora 
boba su siųileszytais marszki- 
niais, su geltonomis kojomis. . 
Pecziai nuogi, riebus, kaip la
užimai o galva nukirsta atskv- 
riura guli, suprantate, prie sta
lo kojos, tarytum užmuszta bo
ba isz po žemes iszlindus žiū
rėtu. Žmogžudis, matomai, su 
jaja ilgai trankėsi, moteriszke 
sveika, tvirta, o jis,
vėliau pasirodė, <buvo 
žmogeliu... Vienok jam ja pa. 
siseke pargriauti vokiu ant as
los ir keliais prispausti. Mato
mai, grasindamas su peiliu rei
kalavo pinigu o ji nenorėjo ati
duoti... Tada jis užplauki! 
galva atverto in užpakali ir su 
peiliu patraukė per gerkle. 
Kaklas storas, riebus, taigi ne 
antsy k ji perpjovė ir kada bo* 
Im nusipurtė ir beveik ko ne- 
iszsprudo, dure jai su peiliu in 
peczius taip, kad kraujas net

Po tam, 
vėl galva
ir

lubos žemos, kertese paveiks 
lai, ant stalo duona rankszhios 
ežiu uždengta, 
degta žvake o 
ros ir langas

kaip tai
menku

sienas aptaszke... 
kada boba apsilpo, 
užpakalin užvertė ir pjovė. 
Pjovė ilgai ir akuratiszkai ir 
bobai beveik dar gyvai galva 
nukabino... Sako kad ji rėkus 
taip, kad jos balsas 
kaime buvo ginlžiamas 
tam tik dejavus ir kriokus... 
Gyventojai, žinoma, bijojosi 
ėiti pagelbon, dėlto kad tuo 
kart virta Ibanda čigonu aplin
kinėse pleszimais ii'žsiimdine-

! > * : !fe

pjovė ir pats kraujuose taip in. 
simurdo kad visas sienas, aslas, 
priemene, net ir vartelius ant 
kiemo isztepe... Linksminosi, 
lėbavo! Isz mergaites paliko 
tiktai koki skudurėliai... Taip 
ja atradome ant virszaus pale- 
pyj-

nužudant
. Pas mins tuoĮtart vioimslg 

stovis. . . Ne- i

beta tas budelis,’ tnį-l
vienusIgįįninzijos protVšoilus, 
na, bet tas, žinoma, melas. Per

degant i szkai, 
kada dasižinojau jog turiu da.- net pasikloniojo, ir visi persi-

* ly vairi i prie to žmogaus nužu- gando kad kariais jis kam įro
dymo. . . Buvo man ir sunku ir, paduotu ranku! Kodėl ne? Jis 
sarmata ir baisu ir szalta ko- muilys kilpa ir ja dės ant kak
tai tai viskas, ka galiu pasa-

'trt ulalvvauti
žmcįj^žudi.
buvo kariszkns
pasakosiu apie savo jausmus,

ta

ęjo lepgvai ir

dvmo. . . Buvo man ir sunku ir .paduotu ranku! Kodėl ne! Jis

lo žmogžudžiui o mes padare 
kyti. Prie to visko pripažinstu nu* viską, idant jam tame dar 
kad jai bnczian ta 
sutikės tenai pirkioj, ant vie
tos buėzia ji kaip szuni pagul
dęs!. O gal dar su tokiu pat 
žveriszkumu kaip kad jisai kaip tik M e A * • f I •

žmogžudį
• •

be neužkenkti ir kad tasai pik
tadarys nuo to jau neiszsisuk- 
tll.

Ir

mažas bro-
Žmogžu-

— Galas žino, kas ežia to
kio!’— tarė tardymo sudžia.

— Ale arsziausin buvo tai 
— kalbėjo toliau senas proku
ratorius — kad in visa ta sker
dynes kuri gana ilgai tesėsi, 
žiurėjo mergaites
Ii irkas—-Steponukas.
dis ir ji norėjo užmuszti bet 
matomai, pasinaudojus su mer
gaites lėbavimu, apsilpo ir sa- 
viszkai suminksztejo. Jau nu
tverė Steponuka už rankos ir 
pakele peili bet Steponukas su
riko:

nos!
aukseli

mielasis, mano
O, tiesink nejudink ma- 

< >, mano 
s!. .

Ir nutveręs ranka žmogžu
džio, kuris ka tik papjovė jo 
motina ir sesori, 
karsztai pabueziavo! Vi 

motinos

ir ta ranka 
sau 

sesers 
re-

burniuke motinos ir 
kraujais sutepė... Verkia, 

o ranka bneziuoja, tary
tum, ranka savo tikrojo tėvo 
kurte norėtu ji nubausti!.. Ir 
vienok iszprasze, iszmekle sau 
gyvastį!.. Pagal jo nurodymu 
žmog'žudis ai rasta.

Senas prokuratorius 
kodėl pertrauke.

— Ir kada iszklausinejome 
matytis buvo, 
jis ta viską

kia

nežine

to Steponuko, 
kad no dovanai 
pragyveno. . . Tas viskas jam 
brangiai kasztavo! Atvesta 
mums vaikas, sudžiovęs kaip 
sausas medelis, su didele galva 
iszrautais plaukais, atsistoju
siais kaip szerai. Akys dideles, 

nuolatos mirksi. Net 
Isz tikro butu

k a sz tavo ’

inuszdavo savo aukas. Žinojau 
karį ‘jis sugauta, kad jis ant 
smerties nubaustas ir kada at
sitikdavo apie tai szneketi su 
pažinstaimais, o apie tai kalbė
ta hvbai daug nes tai buvo pir
ma smerties isztarme musu 
mieste, tai asz ant jaunuome
nes dūsavimu ir protestu nuo
latos kartodavau:

— l’ž tai tam padlėcui tas 
priguli! Asz ji sukapoezinu in 
szmotus netik kad kareziau!

Na ir isztikro! Pasaky
kite, kam jis reikėjo ir laikyti 
ant svieto ir jo gailėtis! Kam 
jis butu reikalingas jai gyven
tu o nemirtu toksai tikras žve- e
ris pusi rengės už kapeika del 
savo instinkto iiumalszymo, 
papildyti piktadaryste ir viską 
kas vra baisaus!.. Pasakysite 
— katorga ? Bet ar katorga ka 
nors pataisė!.. Ne!.. Kas tai 
per senas butu tame kad tok
sai niekadejas sėdėtu kur po 
raktu ir kad szimt’ai žmonių ji 
penėtu, dengtu ir saugotu ? Isz 
jo gyvenimo niekam nebūtu jo
kios naudos, o 
šokiu iiiekyscziu daugiau kai]) 
reikia! Ir logiszkai buvo, kad 
ji isz žmonių gyvasties isz- 
braukti. Mislinu, kad jai asz ji 
bueziau užmuszes ant vietos jo 
prasikaltimo nejauseziau, ne 

m orai isz k o 
sujudinimo! Net prieszingai 
nicziau iržgancdintas nes už 

toki jo darha 
ižmokestis.

O vienok nežiūrint in ta vis- 
kada dasižinojau kad asz 

ariu dalyvauti prie jo nužudy- 
no,

jis padirbtu vi

sztai ausztant iszbale, 
: ant kojų pastovinti 

isz kokios lai nemielos negales 
ir silpnumo iszejome isz kance
liarijos ir pradėjome eiti pa
mažu per kancelarija.. 
minuse ant pirsztu ėjo direkto
rius kalėjimo paskui ji žandar- 
mu oficioras paskui asz o pas
kui mane slinko mažas, juodas, 
popas, nežinia kodėl susilai
kantis ant kiekvieno žingsnio. 
Nužudymo diena pasisekė už
laikyti paslapty j nes tai, kuo
met visi miegojo. Nežiūrint in 
tai, kuomet mes ėjome* kaipo 
žąsys palei langelius duryse, 
mus szaltas prakaitas apliejo. 
Žinojome kati jai mus nužvelgs 
tai, visas kalėjimas paszoks 
ant kojn, pulsis prie langeliu 
pradės daužyti duris, 
stiklus, szvilpanti ims 
keikti, rugoti, pradės spjaudy
ti, jei tas galima!.... Ir bū
tumėm priversti pereiti per to
kias sujudimo ir 
eiles, kad mums butu 

ryksztemis 
miestą pervarytu ir 
nuogus... O juk dusziii gilu

si! pra t ome, 
l»a 

dabar
no-

jei visus su

Pi r-

paszok

inuszt i
mus

paniekinimo 
geriau, 

per 
tai dar

mojo gana gerai 
kad tas butu užtarnauta, 
ko arszesnio, kaip tas

nusižeminimo,
nejauseziau

m*

nes 
jam butu gera

be

laukines 
baisu žiūrėti! 
buvo geriau kad ir jis butu pa
pjautas, kadangi iszrjo ne žmo
gus bet koksai lepeczka, 
proto ir sanmones. . .

Kaip norint viską isztyrine- 
jorne. . . Duszia isz
i s z 11 a u k ome b v. im<< k.'.* >• vi*<< ■■■ i, 
taigi vėl liepenie( antru sykiu 
jam ta baisu laika pragyven
ti... ale bet-gi ji iszklausine- 
jome. ..

Na ir kam. . . sopulingai 
ir sanjausmingai tarė tardymo 
sudžia.

Senas prakuratorius asztriai 
paklausė:

Kaip tai kam!.. O juk 
žmogžudį reikia suimti ? Kad 
teisybe kryksztantu! 0 jus ka 
mislinate! .Juk Steponukas bu
vo vienatiniu liudininku, o 
vo nirziurejimai kad žmogžu
dis paeina isz to paties kaimo

Taigi

to vaiko 
beklausinedami

<a,

I iesiog suakmenėjau ir
dvi, tris dienas vaikszcziojau 
kai]) ne savas! Ant syk užmir- 
szau kas, kanu ir kodėl, ir ma- 
czian tiktai viena dalyka, kad 
tai yra baisenybe, kad tai yra 

kad asz toje 
dal vvau-

AUKOS GliLTOlgyO jimus. Aplanke Ecuador, Mex!r 
do, Peru ir Ęraziliįa, Pirmai 
ekspedicija 1918 m f buvo in 
.Guayaquil, Eucador, tada bu
vo narys Rockefeller Inętėigos
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Pereitais metais Amerika ne
teko kelius pagarsėjusiu^ mok
slininkus, medicinos tyrinėto
jus, mokslo kankinius, aukos 
tu peru, kuriuos jie patys ko
vojo.

Vienas isz ju buvo Dr- No- 
Japonietis-baktoviolo- 

gas, visame pasaulyje pagarse- 
Kitas buvo Dr. Joseph 

Goldbcrger, immigrantas isz 
Austrijos, 
ko. Kiti du Amerikos moksli
ninkai, kurie neteko gyvasties 
buvo Rockefeller Komisijos 
nariai, Dr. Young ir Dr. Wake
man. Apie Dr. Young mažai te
žinoma. I

U11 i vers i teta Med ici uos 
mokykla ir ka tik sulaukė tris- 
deszimts-pirmu metu, kuomet 
buvo paskirtas prie ekspedici
jos vykstanezios Afrikon. Ke
pino ji paskirti profesoriaus

guchi,

Vale

J j

immigranta 
sūnūs krautuvinin-

• ' j „

Geltonojo Drugio Kofisijos.
Kuomet Noguchi tyrinėjo 

geltonąjį dmgi Afrikoj, pasi
rodo skirtumas tarpe Afrikos 
ir Pietų Amerikos geltonojo 
drugio. Ir patikrinti ta fakta 
Noguchi iszvyko Afrikon isz 
kur gyvas nebegryžo.

Bet tyrinėdamas Pietų Ame
rikos geltonąjį d rūgi Noguchi 

6 vede dar kitu ligų labai svar
bius tyrinėjimus. Jis prisidėjo 
prie Rocky Mountain szlakuo- 
to karszczio tyrinėjimu. Ta 
mirtinga liga užmusze daug 
žmonių.

Vienas isz svarbiųjų nuvei- -
• * A A Y f 1 • • ‘ kimu buvo 1926 m. kuomet jis

paskirti profesoriau
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trachoma užkrėtė 
imdamas bakterijas isz Ame
rikos Indi jonu trachoma už
krėstu.

Visas pasaulis pripažino Dr. 
Noguchi nu veikimus ir visu 

i visokioms 
garbėms. Jis isztikro buvo sa
vo laiko pirmu bakteriologu.

pngobininku Yale Universitete huvi) il|)(|()Vlliiotas

Viename pleise merginu tik 
kelti rios, 

Na ir da viena pribuvo isz 
M i su ros, 

Tai kaip apspito vaidinai
Kniauki* kai]) katinai. 

() ne kas mergina, 
Ne didele — maža, 

O szirdoles gilinki turi 
Ne ant. bile ko žiuri.

'l’ai}) kai]) ant szviežio vande
nio puola žuvis, 

Ir vaikinai taip daro suvis. 
Į

♦ ♦ ♦
•

Yra tokiu merginu kvailiu 
Kaip jnilkaš aviu, 

Kaip tik pamato vaikina, 
Rodos drugis jais drebina.

Jaigu jau užkabina, 
'l’ai ir gana,

Kai]) smala prisikabina 
Savo “szykn’

Ne viena bobele giminaite 
pargabena,

Tai mistiną, vyru turės gana, 
A'yrus pas save vadina, 
katras ne eina, su kumszczia 

grasina, . • i"**" •pmine turi,

rn

lt

vadina.

1

kuonjet mirė. Szitie visi moks
lininkai buvo geltonojo drugio 
aukos.

Dr. Hideyo Noguchi, Balkte- *- 
riologas. Rockefeller Medika- 
liszko Tyrinėjimo instėiga su
teikė sekanezias informacijas 
apie Dr. Ilxdoyo Noguchi.

Hideyo Noguchi gimė 1870 
m. ant u kės netoli Inawashiro

Sz i a u r i 11 es Japonijos 
kalnuose. Tėvai buvo papras
tus ir biedni Japoiecziai. Hide
yo neturėjo progos mokintis 
kad nors jis labai raego moks- 
hu Galu gule tik su pagelba 
mokytojaus, Sakai Kobayshi, 
jaunasis Hideyo ingijo 
augsztesni mokslu. Pat kūdi
kystes dienose Dr. Noguchi už- 
puolo nelaime ir jis negalėjo 
valdyti kaii’iaja ranka, ir per 
visa mokslo laika trukumas ne
buvo pataisytas. Bet jis pate
ko in Dr. Kanac Watanabe na
rna ieszkodamus kokios nors 
pagelbos ir tik tada jis pradėjo 
intesuotis medicina. Suprato 
koios pagelbos geras gydyto
jas gali teikti žmonėms.

Dr. Noguchi užbaigė Tokyo 
Medikaliszka Kolegija 1897 m. 
ir vėliaus dėstė bakteriologija 
Tokyo Dantiniai Kolegijoj. 
1898 m. rudeny jis tapo asis
tentu garsiam Dr. S. Kitasato, 
valdžios užkrecziumu ligų in- 
steigoj. Būdamas Dr. Kitasato 
pagelbininku jis suėjo pažinti 
su Dr. Simon Flexner, kuris 
tada tik pervažiavo per Tokyo

ežero.
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KRAUJO
Sloginimas

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

KREIPKITĖS PAS
Dr. Hodgens Specialistą

Tik Utarninkc, Seredoj, Ketverge 
Nuo 9 valandos ryte iki 9 vakare.

Antro floro. 4 S. CENTRE ST. 
POTTSVILLE, PA.
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netveikime n et iszreikszti sau 
galima. Ale dievui dėkui... 
pi'ktai nusiszypsojes pridūrė 
prokuratorius —nors apsilieje 
prakaitu, baimingai afilinkui 
dairydainies ir beveik puolant 
per kojų kelius nuo nusilpimo 
kaip nors laimingai daejomc. 
Koridoriuj, kur buvo jo kam
barėlis, mus lauke kas nelau
kiamo.

Birmiausia mums *in akis 
puolė tuszezias, gana szviesia; 
apszvieštas kareivio iszveizda 
slovinczio ant sargybos.

Tai buvo kai]) sziandie at
menu plonas žemo ūgio karei
vis su visiszkai szviesiais anta
kiais ir bhikstienomįs. Stovėti 
stovėjo koridoriuj, bet kai]) 
stotojo! Prisiglaudės pecziais 
prie sienos, tarytum norėda
mas visas sienom Įplyšti, gin
klą laike atsukta in jo kamba 

in tenai nonaiuraliszkai 
turėjo pasukt. galva.

mums *m

O kai]
T ’

• ’

\ ’ vrai

> gmiiųe m r i, 
l’ai gyvenimas bull. 

t ...i nuolat ateina, 
i r kožnas l'undina,

l’ž kožno leisti prižadi ne ja,
O vis tik prigaudineja. 

Kada vyrai danti atkanda, 
gerti neranda, 
linksmos dienos,

Negauna paintukes nevienos.
♦ ♦ ♦

Oj tas Kastomis,

Spasabo 
Rasi baigė
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Ne kas do miestas, 
Tiligrąnia gavau,

Bet da truputi susilaikiau.
■ - " !,

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS L1ETUV1SZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY 

*. J M. * A J

* • A,

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, voseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre ir 603 W. Mahanoy Si.
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INetrukus i h tonais pribusiu 
Tai dideli jums purvyną 

padarysiu.
Lukaut!

, *

žmogžudyste' ir 
žmogžudystėje turiu 
ti. . .

Ir sztai viena nakti, kelio
mis valamloimis priesz egzeku
cija, asz ir kiti kurie pagal tie
sas turi dalyvauti prie nždusi- 

eoremonijos, pri buvome 
visi in kalėjimu.

Nežinau kodėl visi mes buvo
me pe’rsitikrine kad jis mie
ga. . . Ir visi taip sako kad pa
smerktasis paskutini* 
priesz smart i nuolatos miega. I 
Bet asz tokioms pasakoms ne
tikiu... Nes kas-gi galėtu už
migti jai asz pats priesz tai kė
lęs naktis negalėjau miegoti ir 
nuolatos isz lįovos paszokda- 
vau apsipylęs szaltu prakaitu. 
Žinoma niekas nežinojo kas ir 
kaip reikia daryti ir isz to isz- 
eidavo daug nesupratimu. Vi
si buvo susijudino ir kankino
si, kaij) smerties agonijoj. Ka
lėjimo virszininkas labiau už 
kitus buvo sujudintas ir neži
nojo pats ka veikia. Liepe net, 
nežinia kodėl idant tau korido
riui! nieko neleisti ir korido
rių dabojo tiktai vienas Pen- 
zensko pulko kareivis. Kaip 
sziadien atsimenu. Isz visu tu 
sunkiu atminimi? to laukimo 
mniž-mirszait tiktai, kad kale-] 
jimo virszininkas nuolatos tai 
imudavo tai iszeidavo ir dū
saudamas kaip sena boba ir vte 
žiūrėdavo ivnt laikrodėlio.

Ir taip jisai bepasakodamas, Laikrodėlis buvo sidabrinis, 
suprantate baubia ir vėl prie Atmenu dar kaip ant kiemo 

užvesta budelis. Žinote, bude
li persistaeziau —- kaip sau no
rite — tiktai ne taip kaip tasai 

siena, po tam bueziuodavo ji tezrode.
Insidemekite sau operetes 

iszvaizda juodame domine, juo. 
dose pirsztinaitese, kokioj tai | 

, bjauroj maskoj isz kurios per • ■ i .

ir Steponukui žinomas, 
kas !

bu-

— Taip. Taigi sztai. . . Ma
tulei — sako — kaip galva at
pjovė, galva nusirito o matule 
be galvos, kaip varle po pir
kia lik skik! skik! skik... o isz 
skyles kraujas taip tik ir ver- 
cziasi. Asz persigandau matu
les ir prisiglaudžiau prie kros
nies o

jo o vėl žinoma kad ant viso kuoIo ir tyli... O paskui žiūriu 
jis ant 'Tankos užgriuvo. . . Jos 
jau visai nemaeziau. .. O po 
t a-m 'Lanka kaip nesuriks o jis 
szaukiu: — Tylėk, užmusziu! 
taip ir papjovė Tanka su pei-

visame
o po

Tanku prisilenkė prie

ri ir

mino

nakti

Tokios 
gaivaliszkos baimes nemaeziau 
dar niekad. Isz pirmo pažvel
gimo buvo matyti, kad to žmo
gaus nervai isztempti iki pas- 
kucz'iausio rubežiaus, kad ga
na butu bent -kokio nors prie- 

, riksmo, jude- 
,sugriūtu silpnas 

užtvjirtas tarp proto ir pasiu
timo ir kareivis subliautu ne- 
žmoniszku balsu pultusi ant 
sienos szaudytu pats nežinoda
mas kur... Stovi, suprantate 
ir nei nepasijudina tarytum jo 
tenai visai nebūtu tik akim ve
džioja aplinkui po viena...

Tolinus bus. 
| Ii I, , ■’ i

tiszko atbalsio 
jimo, idant

svieto nėra didesnio szcszko 
kaip Rusas mužikas...
yra. . . O po tam, užmuszes bo.
ba, žmogžudis užsilipo ant vir-

‘ ' • '• ' / ' l ■, ‘i H •

Lietuvos Bonai
Jeigu norite PARDUOT ar

„ JI

Lai

szaus pirkios palėpių. Tenai 
sėdėjo trylikos metu mergaite 
su septynių metu broliuku. Ir 
ežia, regimai, ji užpuolė žvo- 
riszkumas. .. Isz pradžių norė
jo tiesiog papjauti mergaite, 
kia n t jo negalėtu pažinti ir 
paskui iszduoti ir pradėjo ja 
traukti žemyn 'bet ji atsispyrė, 
besilaikydama balkiu. Taip be
kovojant žmogžudis nuo jos 
nuplesze r ir bus o net ir marsz- 
kinius ir kaip tik pamate nuo
ga mergaite tuojau s jame irž-
gimė žveriszkumas. Ir kūjis
su ja iszdarinejo tiktai vienam 
Dievui žinoma. Trijose vietose 

’ jai pilvą perdūrė, gerkle per-

PIRKT gera kaina.
Informacijas suteiksime

J

liu!. . Asz tada prie sienos szo- 
ku in siena galva beldžiu ir 
szaukiu. Matuli* be galvos gu
li <» galva isz pastales žiuri. . .

° ' J! Hl j

ant manės!

sienos puolasi... Kaip nebūk
jis i 
isztrukdavo ir puldavosi in

suraminta. Bet, nuolatos

lankantiems rankas ir be per
stoji mo blinudavo.

Žinoma žmogžudis suimta 
Tris menesius paskiau jau bu
vau

žiūrėdavo ant laikrodėlio.

. dost* pirsžtinaitese, kokioj tai

dykai. Adresavokite

FOREIGN TRADE 
SECURITIES ęo.

43 EXCHANGE PLACE 
Dept. 12. NEW YQJRK

... i , -J.---- - ST
GYDUOLE NUO ANGLEKASIŪ 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama gyduole valiuojama su 
Btobetine pasekme per 30 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvopavima, Užūima ir szalti galvoje, 
Priszakini skausmą galvos ir t.t. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vicne mene
sio gydimas Preke 30c per paczta.

♦ ♦ ♦

Eiles vaikinai rugoja,
Kad,merginos apie juosius 

nedboja,
O d a ir iszjuoke, 
Pakula nekokia.

Viena isz kur ten neseniai 
pribuvo,

O josios jaunikis net Czikage 
buvo,

Tas pas ji nurasze, 
Ir tikieto prasze;

Kad prisiunstu del jos, 
0 jiji tuojaus pas ji važiuos. 

Manote, kad važiavo?
f 1 r I

Ne! Kai]) tik t i kieta gavo, 
Siidrashe t nujaus, 

Ir nepageidavo joįjo daugiau.
Ar žinote! Yra štokas geru 

s * merginu,
Ir man gaila labai vaikinu, 

Kad in bile kuoda insiklepoja, 
0 ta kaip kvaili'už nosies 

vedžioja;
Oj tieji vyrai, 

Tai dzievaž kvailiai.
Viena bobele, su pakrypusia 

galva, 
Daro del žmonių didelb balda 

Po grinezias bėgioja, 
Liežuvius ant visu neszioja.

Grinezios novaktuoja, 
Grindų neszluoja.

Ir merginu tame pleise yra, 
Bet ma'žas geru neyra, 

Bambiliais laksto kaip akis 
iszdegia,

Kaip kates pagodhų 
Su Žmonimi barasi, 

Sk u nd i ma i s g ra s i na s i.

»

K

O jus szlapnoses, 
Jus kaltunuotos, ... 4 < < L •

if*

j
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paskirtas prokuratoriaus skyles žiurėjo nesuprantamos

duo,le kuri visad gelbsti. Vieno meno- 
t 

[szrasta ir parduodama vien tik per
HAMPDEN LABORATORY

Stnboja sėdėkite, 
Darbeli dirbkite, 

Mamulėm pAgelbokite,
Darbeli dirbkite,

Žiotis uždarykite,

r................................................................................................................. HAMPDEN LABORATORY
(draugu ir kaip sykis man liep- raudonos akys... Po tam kai- 724 MULLUĖRY ST. READING. PA.

t t
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Liežuvius prikalkite, 
Kaip nepaliausite, 

Tai gerai per szonus gausite
V
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važiuodamas in Pliilippinu Sa
las laike Iszpanijos-Amerikos 
kares.

Ir tas pažintis vede Dr. No
guchi atvykti Amerikon ir 
dirbti su Dr. Flexner Pennsyl- 
vanijos Universitete, kur su 
Dr. S. Wier Mitchell pagelba 
ir finansiszka param gyvaeziu 
nuodai buvo tyrinėjami. Ir pa
sekmes tu tyrinėjimu kreipe 
pasaulio dėmėsi in Dr. Nogu
chi.

Dr. Noguchi pasiliko Penn- 
sylvanijos Universitete pakol 

Flexner pradėjo dirbti
Rockefeller Medikaliszko Ty
rinėjimo Insteigoj New Yorke, 
kuomet jis vyko bendradar- 
bauti su Dr. Flexner. Tokiu 
bu.du jis buvo vienas isz szta- 
bo pirmu žmonių — nuo 1914 
m. iki pirmalaike mirties Ge- 

1928 Accra, 
aukso ypakranczio kolionijojo 
Afri'koj.

Būdamas prie Rockefeller 
Insteigos Noguchi vede, daug 
originaliszku tyrinėjimu.

bakteriologas

Bell Telefonas 1430-R

A. RAMANAUSKAS 
L1ETUV1SZKAS GRABORIUS 

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

gūžes 21 d •> Accra

Iszbalsamuoja ir- laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus parų c- 
szia nuo papraszcziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir ki
tiems pasivažinėjimams. Isz Frack- 
villes, Port Carbon ar isz kitu arti
miausiu miestu jeigu kas pareikalaus 
mano patarnavimo, meldžiu man duot 
žinia o pribusiu in trumpa laika?

>1,000 TIK UŽ 00 CENTU.
Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 

reiszkia, jaigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jaigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
Kalnas. Taigi, jaigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, Ui 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo

■ jl-i

1

I

H

>

I

bile vienos žemiau pažymėtu li<u ir 
atgauk tavo sveikata.

Vaist-žolea yra nuo sekanesiu •‘li
tu: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų Ir pa
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszallmo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatlimo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, Ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60e. tai gausi 
vaist-žollu, 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 “Nervu Preparitas"'.1 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 
ir knygų katatoga. Reikalingi musu 

, , | žolių pardavinėtojai visuose mieetuo-
nms vyko ketuhiik kurtus tar- tg0> m. ŽUKAITIŠ,
pe 1918 ir 1924 m. vesti tyrino- 25 Gillet Street, Spencerport, N. Y, 

-J» ' »

Jis
buvo pirmas 
gauti Spirochaetae grynas kul
tūras (cultures), medikaliszku 
atžvilgiu, svarbus mikroorga
nizmai. Iki szium laikui nebu- 

• vo galima artificialiszkai ga 
minti. Dr. Noguchi vartojo Dr. 
Theobald Smith prądetaji bū
da bet žymiai pagerino. Nogu
chi iszrado sifilio, puolanczlo 
karsezio ir Afrikos karsezio 
stimuli uo ja nez ia s medi i aga s.

Daug atydos kreipta in No- 
guchi geltonojo drugio tyrinė
jimus Pietų Aferikojt*’. Jis, tc-

" t 1 I .j '

mus “Nervu Preparitas'
L , -
su Nervu Preparatas užbėga tai II-

... J 1 — , * ('1*11 ta, <. „t

L WOTIW I*
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu toliu
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■ji!
■

■■ ■
’■1

■

f

.SS!
"'Sr
i



1

A,

t

ŽINIOS VIETINES
- , |,| IW.II —— 'I »■!'

SHENANDOAH, PA.
a.a. Mikuli-t Laidotuves

nos Baužiencs kuri mirė Nedė
liojo, atsibuvo su pamaldomis 
Szv. Jurgio bažnycziojo Kot- 
vorgo ryta ant- kuriu dalibavo 
daug žmonių, kuriems likusi 
szeimyna sudeda kanuoszirdin- 
giausin padekavone.

—* Sziandien priesz piet 
pasirodė pirmutinis sniegas.

— Jonas Kripas, kuris li
kos pa-szautas per savo 19 mo
tu paezia Helena praėjusia Ne- 
delia, pradeda pasveikti po 
operacijai. Daktarai Ashlando 
ligohbuteje iszeme kulka ir 
pavojus praėjo. Kripieno likos 
pastatyta po $1,000 kaucijos 
ir dabar gyvena pas savo mo
tina Frackvilleje.
t Seredoje atsibuvo laido

tuves Mares Naviokienos, kuri nis menesius. Vyriausioji duk- 
mire Baltimoreje. Velione gy
veno Mahanojui penki metai 
adgal. Paliko duktere Katre 
Vaitiene ir aunu Viktorą isz 
Baltimore, ir viena sunu Kazi
miera isz Bostono. Jxiidotuvcs 
atsibuvo isz namo Andruszko- 
vieziu 1102 E. Market St. Gra- 
borius Rėklaitis laidojo.

— Viktoris Vilkauckas, 33 
metu, likos apdegintas per pa
raka per eksplosije szuvio ka- 
svklosia ir likos nuvežtas in

T

Ashlando ligonbuti.

n

— Mikola Szaszla 
aresztavotas už apleidimu sa
vo trijų vaiku kurio pati guli 
Ashlando ligonbutije

likos

asztuo-

te, kuri turi 16 motu, diena ei
na in fabriko, o vakare dažiu- 
ri jaunesnius vaikus ir 
savo uždarbi sunaudoję 
maisto, o tėvas nedirba ir gir- 
luoklianje.

visa
ant

— Vincas Želionis dirban
tis Mahanoy City kasyklosia, 
likos sužeistas iii koja ir nu
vežtas in v i et in ia ligonbutevietiniu 
ant gydimo.
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PERNESZA LAVONA KINISZKO DIDVYRIO
DAKTARA SEN IN NAUJA ANT-GRABI
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VISAS KAIMAS ISZDEGE.

Lvavas — Netoli Kamionku, 
ugnis sunaikino visa kaima su- 
sidedant isz 55 grineziu. Tame 
laiko suaugia žmonis radosi 
ant jomarko Radzikove o prie 
tam buvo didelis stokas van
dens. Apie 300 žmonių pasiliko 
be pastogių. Visi gyvuliai ta
me laike radosi aut 
todėl nežuvo.

Kita ugnis kilo kaime 
luszove, kur padare bledcs ant 
20 tukstaneziu auksinu. Pade
gėja grineziu, Boleslovą Mas
lova aresztavojo.

ganyklų

Pa

Tasai Pavojingas

KOSULYS
VAKTOKITA TA KOSULĮ 

KURIS JUS NEAPLEIDŽIA!

FLAXINE nauja sutaisyta 
gyduole suteikia palengvinimą 
arsziausiam kosuliui.

FLAXINE yrarLAXlMls yra visai ne- 
kenksminga,’nes padarytas isz 
geriausiu sudeckn. .Ji gali 
vartoti jauni vaikneziai del gy- 

Tie

Ji

dimo visokio kosulio.
kurie kenezia nuo Asthma arba
sunkam kvėpimo,
ngvinima vartojant FLAXINE 
gyduole.

Paraiduoda po 6Oc ir $1 Bonkute

Per paczta 10c extra del apmokėjimo 
nusiuntimo kasztu.

Paraiduoda Aptiekoje pas:

W. J. MILUS
Centre & Catawissa Sts., 

MAHANOY CITY, PA.

atras pale-

r

$4.00

Lehigh V alley 
EKSKURCIJA 

in New Yorka 
NEDELIOJ 20 Oktoberio

Dubaltavaa 
Tildetae

Specieliszkaa Treinas apleis Maha- 
noy City 4:30 ryto. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange PI. Sta. 
7:20 vai. vakare Standard Time.
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CAPITAL STOCK >125,000.00
• SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS >623,358.62

Mokame 3-czia procentą ant 
•udStu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą bu musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres Jr Km.
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KARALIENE AK-SAR-BEN.
Miss 

duktė 
Redick, 
raliene 
liaus I 
Omaha, Nebr. 
baigus M t. Vernon seminarija 
Washington, D. (’., 
bai populariszka tarp kraiti
nes turtingesnes jaunuomenes.

Redick, patogi
George
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VICTORŽiūrėkite vardo
Ji b yra jūsų GARANTIJA

J (»a n 
milijonieriaus 
pasirėdžius kaipo ka

la i k e ba
lai komas

A k-Sar-Ben 
kuris buvo

Pana Jean vra

ir vra la-

Moterys daugiau 
nebijo skausmu!

Kuomet jos turi po ranka 
šituos puikius vaistus, nau
dojamus nuo Civilio Karo 

laikų.

Kiekviena moteris, kuri turi 
savo vaistų šeputėje bonką Pain- 
Expellerio su Inkaro vaisbaženk- 
liu, niekuomet neprivalo bijoti by 
kokios rūšies skausmų, nežiūrint 
ar tai butų Reumatizmas, Neurai- 
tis, Neuralgija, Mėšlungis, Galvos 
Skaudėjimas, jsisėdantis į kūną 
Peršalimas ar geliami ir sustingę 
muskulai ir sąnariai.

Pain-Expelleris su Inkaro vais- 
baženkliu yra tokis linimentas, 
kuris naudojamas beveik kiekvie
noje pasaulio valstybėje nuo 1867 
metų. 'Tik patrinkite skaudamas 
kimo dalis su Pain-Expellcriu ir 
jis be jokios abejonės suteiks jums 
lygiai tokį urnų palengvinimą, ko- 
kj suteikė milionams dėkingų jo 
naudotojų visame pasauly.

Labai efektyvės ir lygiai pagel- 
bingos sudėtys greitai įsisunkia 
per odos skylutes ir tuojaus pa
siekę sukepimą kraujo suteikia 
palengvinimą ir atsteigia tinka
mą kraujo cirkuliaciją — ir be
veik momentaliai skausmas iš
nyksta.

Energingas, jaunas kūnas, lais
vas nuo visokių sustingimų, skau
dėjimų ir gėlimų — tokis žmogus 
visuomet gatavas prisidėti prie 
linksmos žmonių grupės, prie 
žaislų ir pasismaginimų ir šitai 
jums užtikrina už 35c. ar 
bonka Pain-Expellerio su Inkaro 
vaisbaženkliu, kurią galite gauti 
nusipirkt bile vaistinėje. Geres
nis vaistas, negu visi brangus bc- 
sigydymai pasauly.

grupės,

70c.

ii i Fh

IŠ REKORDŲ!
Kanjas Visa-Ekktrinisį
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V SU ELECTROLA RE-45
Listo Kaina $275—be lempučių

Suteikta jums geriaurių lietuvišką muziką. Įkiškite 1 bile 
elektros jungę (.maketą) i-avo namuose. NEREIKIA JOKIO 

Tas patenkina senesnius žmones, kurie čia
gauna tikrą savo gimtosios šalies muziką iš Victor Ortho- 
phonic Rekordų, o jaunus amerikiečius linksmina ameri
koniškomis melodijomis iš oro.

Užeikite pas artimiausią Victor’© krautuvininką.
1SG1RSKITE ftl ĮDOMIAUSIĄ MUZIKALI STFBOKLĄ

UŽSUKIMO.
isz seno 

kapo in naujai pastatyta ant-gra'bi kuriame dalyvavo tukstaneziai žmonių, no tik Kiniocziu 
bet ir Knropieeziu. Dr. Sen buvo dideliu Kimiszku pat ri jotu ir laike szali Tautiminku Par
tijos Kinuose.

J.

ISZ LIETUVOS
KATASTROFA AUTOMOBI
LIO, KURIAME VAŽIAVO 

DARBININKU EKS
KURSIJA.

Kaunas. — Rūgs. 22 d. 8 
vai isz Kybartu in Kauna va
žiavo autobusu 1238 Nr. Vo- 
kiecziu darbininku ekskursija. 
Ties Butku k., Mariampoles 
apsk., 
greitumu, autobusas sukosi ir 
apvirto. Dalis keleiviu lengvai 

, o viena moteris sun- 
Autobusa valde szoferis 

G. Butkus, kuris neturėjo tei
siu autobusu valdyti. Rutkus 
sulaikytas.

BOBŲ KARAS BIRŽŲ 
APSKRITY.

Rinkuszkiai.
10 d. ryta Rinkuszkiu 
prasidėjo moterių ” 
Beveik kapa meteliu 
mas ir būdamas vedos, pilietis 

‘‘susibundžiavo

— Rugs.

Butku k., Mariampoles 
važiuojant 40—50 k ii.

sužeista 
kiai.

moterių

Rugsėjo men. 
kaime 

karas.” 
t u red a-

su 
naszle O. T. Sužinojusi apie tai 
jo žmona su dukteria paskelbė 

Tas
‘ ‘ k a ra.

.L Sz 1,

boikotą. Tas negelbsti 
paskelbia “kara.”

Ir sztai, dienai ausztant, pra
siu T.szaudvmas”

V

ta:

sidejo ‘ ‘
langus. Mat, jos vyras buvo už 

pas 'U. Rezultate 
iszbireje stiklai. To dar 

Szaudymas”
kliūna keli smūgiai 
galva, kur pasidaro du 
donieji skaitiniai.” h

klampines
nega

li esusto ja 
ir in T.

“ ran- 
szaltiniai.” Szalti- 

niams likviduoti teko kreiptis' 
pas gydytoja.

AMERIKONISZKAI 
PASIELGĖ.

Rok i szk i s. ik inerFk'iet i s

na. 4 4

Du
da sužvejojo sau žmona su di
deliu kraiežiu, ir tuo kraieziu 
insigijo krautuve. Kaž kode! 
jie dabar susipesze ir Ameri
kietis su geru pinigu pluosztu 
pabėgo.
INSTEIGIAMA NAUJA AU
TOBUSU LINIJA KAUNE.

Kaunas.’ — Rugsėjo 5 d., 
invvko Kauno miesto valdybos 

•r •

posėdis. Be visos eiles smulkiu 
reikalu, apsvarstyta autobusu 
klausimas. Nutarta, kad mies
te visuomet turi būti atsargoj 
4 autobusai, kurio kitiems su
gedus galėtu normalu susisie
kimą palaikyt. Leidžiama leist 
dar 4 autobusai linijoj Rotusze- 
Panemune.

Priimtas svarbus nutarimas 
atidaryti nauja autobusu lini
ja Žuvu turgaviete — Lukszio 
g-ve — Ožeszkiones g-ve — 
Janonio b-ve. Szioj linijoj tuo 
tarpu kursuos 4 autobusai.

PADEGE IR PRISIPAlŽINO.
Rugs. 9 d., Rokiszkio aps. 

Panemunėlio v. Radiniszkiu k. 
Klemkienos K. sudega tvartai 
ir daržine su paszaru ir palko-

g-ve —

PRALOTO OLSZAUSKO 
TEISMAS.

Spalio 1. (“Lietu-
reportas.) — Szia-

BAISUS SAPNAS

Apgr.—No. 87

I '

■ j- r -m?

, A -'' Ur

mis. Nuostuoliu padaryta apie 
6500 litu. Padegime buvo in- 
tartas Valiulis B., kuris pri
sipažino. Padegimo priežastis 
dar nežinoma.

*
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Kaunas, 
vos Žinių’’ 
dien Apygardos Teisme prasi
dėjo praloto K. Olszauskio by
la. (‘Pralotas Konstantinas Ol- 
szauskis yra kaltinamas del 

— pasmaugimo 
S. Danilevicziu-

Zmogžu- 
dybe buvo papildyta 
rudeni Birsztone.)

Nors teismo posėdis buvo pa
skirtas !) vai. ryto, taeziau nuo 
8 vai. ryto. Apygardos teismo1 
romus apgulusios mynios žmo
nių. Mase žmonių stovinėjo ir 
nekantrauja Laisves Alėjoj 
ties teismo rūmais, grūdasi ko
ridoriais, pilnas kiemas. Žmo
nes ir isz toliau viską mete bė
ga artyn prie sustojusio ties 
apygardos teismo rūmais auto
mobilio. Būrys policijos negali 
sulaikyti minios plūdimo ir 
žmones vienas pro kita grūda
si artyn. Teisman atvažiavo 
pralotas Olszauskis su sutana 
bet be kryžiaus ir ordenu. Jis 
visai įsz lėto, mažai in szalis 
žvalgydamasis,'bet szimtu akiu 
lydimas lipo auksztyn laiptais. 
Prisiartinus pralotui Olszaus- 
kiui prie teismo sales, teismo 
kuluarai labai pajudėjo, sumi- 
szo, vienas kitam rodo, stebisi 
o kelios moterys verkia. 6-

ATSITIKIMAS KURIS ŽMO
GELI TEIP PEREME BAI
ME KAD NET PLAUKAI 

PRAŽILO.
vra * 

žmogžudybes 
savo meilužes, 
tcs-l’st ijanausk ienos.

buvo perimi

Atsitiko tai kaimo P... pa v. 
Sziauliu, Kokis tai Petras Kal
vaitis nusidavė su savo paeziu- 
le pas kaimyną in sveczius kur 
radosi 
Laike

,1a

lig vėlybai nakezei: 
vakarienes, likos paduo- 

ant stalo guzu tos ir alaus. 
Petras mažai gerdavo svaigi
na neziu gėrimu, bet davėsi 
prisikalbyt ir smagei ta vaka
ru užsigėrė. Ant niek nuėjo jo 

turėjo gert

NA U J A US1US Ll ETŲ VI &K US

minios plūdimo ir

ISZEIVIU NEGRAŽUS 
BIZNIS.

Lit vukasRo’kiszkis. Lit vukas savo 
jauna ir gražia žmona isznuo- 
mavo vienam turtingam Bra- 
zjjliecziui. Litvnkas per ‘pir
mus metus per menesi už žmo
na gaus po szimta dolariu, an
trais metais po 70, o trecziais 
po 50. Litvukas isz nuomos po
nauja. Malinauskas iszejes’už
kuriomis už negres, kuri turi 
40 valaku žemes.

kad jos vyras

NUSISZOVE, NES VYRAS 
SU KITA SZOKO.

Alytus. — Alytaus Žemes 
Tvarkytojo sargas Maliauskas 
buvo kviestas su žmona in ves
tuves.

Pamaczius,
szoka su kita mergina, Maliait- 
škieno paprasze savo vyro nuo 
buto rakta, padiene jo revol
veri ir Alytaus (dvaro sodne) 
nusiszove.

NUSISZOVE ALYTAUS 
PILIETE.

Rugs. 18 d. Alytaus dv. sodij 
revolverio szuviu nusižudo 
Alytaus miesto gyv. Aliauskie- 
ne J. Nusižudymo priežastis 
nesugyvenimas su vyru.

f'įp 
ATKASĄ ISZNYKUSI SE
NOVĖS MIESTĄ LIETUVOJ

Kaunas—
pedioija,

ll

Archeologine eks- 
kurioj

Szvediijos, Latvijos,
archeologai,

i ,>t» i M' <kv

įlalyvauja 
Kšt’ijos ir 

Lietuvos archeologių, ties 
Skuotu aptiko kadaise buvusio 
bet vėliau isznykusio Apuo
lės miesto liekanas.

. .A.į, jt I.-.
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iszsikalbejimai;
priverstinai.

Bobos savo pulkelije, tai yra 
gaspadine, da kita kūma ir 
Morta, teip-gi

da kita kūma- ■ ■»•.i smagei gere 
sznekucziudamos ]
apie savo kaįminkas.

Buvo ten juoku, 
visko, bet nepoilgam visas ap
ėmė miegas; tuojaus pirmuti
ne gaspadine, po tam Morta, o 
ant galo Petriene gardžei už
migo.

Teip, 
gaidis užgiedojo viskas juju 
pulkelije nusztylo. Gulėjo ant 
grindų su atidarytoms bur 
noms, kaip negyvos.

Prie stalo pasikalbėjimas e,|o 
tolinus. Vyrai isz pradžių ne 
gere guzute (kaip tai bobos da
ro) bet gere po truputi su už- 
kandžeis, turėjo drūtesnes gal
vas — per tai ir galvos ant il
ginus užteko. Kalbėjo ir kalbė
jo o buvo ir apie ka kalbėt. 
Abudu buvo geri gaspadorei ir 
jau senei matėsi.

Matai Petrai musu bo
jau miega,

smagei 
kampelijo

barniu ir

jog pakol pirmutinis

atidarytoms

bos jau miega, — pertrauke 
gaspadoris dirslelejas in užpa
kali ant bobų — o mes czion da 
sėdim. O gal jau iszalkai!( Na 
tai užkąsim truputi.

— Dekiui kumuti, jau dail
iau nevalgyt ne gert negaliu. 

Jau man ir t ei p galvoje uže,—- 
atsiliepė Petras.

— E, ka ten, da viena isz- 
t ra ūksi m.

Pasėdėja da truputi po tam 
Petras atsisveikino ir iszeida- 
rnas namon tarė:

— Mano boba tegul pasi
lieka czionais. Lyg rytui jau 
ne toli tai josios nebudinsiu.

Ir iszejo.
Dasiyilko Petrukas prie sa

vo stubos. Galva sunki, rodos 
pilna szvino, apimtas 

karszcziu.
—• Atsigulsiu ant žemes,— 

pamislino sau, — tai man mo
lis isztrauks karszti.

. Būdamas girtu atsigulė po 
lova ir užmigo. Sztai sapnuo- 
jesi jam, kad guli grabe, jog 
labai duszna. Bando apsiverst 
ant szono, atsikeli — 
negali.

Staiga! pabudo ir isztikruju 
paregėjo, jog yru uždarytu ko-

(F

kad szvino,

teip-gi

kioj tai skrynioje. MTai gra
bas!” — atėjo jam ant ųiisles 
ir net szaltas prakaitas iszei-

I 
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IŠGIRSKITE
VICTOR REKORDUS

Dvi tikros Fccnos iš gyvenimu- 
Lietuvių ateivių Jungtinė.® Valstijose

10 colių, Listo kaina 75c
Chicagos karčianioj J. Žiūronas—J. Kemėšis
Vienas artistas J. žiūronas

Mišrios chorales dainoi garsams 
§v. Marijos Lietuviu Choro iš

Siaurinės Pennsytvanijos
Motule mano 
Pirmyn j kovą

oictor
ft v. Marijos Lietuvių Choras

VICTOR TALKING MACHINE DIVISION 
Radio-victor Corporation of America 

CAMDEN NSV JSRS~Y
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pyle ant kaktos. Esmių palai
dotas gyvu!

Pradėjo nabagas vartytis po 
lova aut visu ezonu, jog net 
pradėjo lova szokinet in visas 
puses. — Dejavo vargszas ir 
duso kaip kalvio dumples, jog 
sunku apie tai apraszyt. Isz 
gaileszczio net nuplesze marsz- 

rojesikinius nuo krutinės, 
turijam jog per'mažai turi oro, 

kando pats save ir badėsi. Ant 
galo baisei nuvargo.

Jau pradėjo gerai dienytis, 
atėjus pati namon, rado ji ap- 

Dirstelejo ant jo ir 
net persigando kada pategejo, 
jog plaukai ant galvos nužilo 
kaip miltais apibarstytas.

— O Dieve mano!. 
czion atsitiko!... — 
persigandus ir pradėjo szaukt 
pagelbos.

Adgaivino nebageli, o jisai 
pats save nepažino zerkole, 
teip baisei persimainė in kė
lės valandas. Ir apsakė apie 
viską.

. .Ne kurie isz jo juokėsi.
— Gerai jum juoktis, — at

siliepė Kalvaitis. — Žmogui 
baime o jum juokas, tegul isz 
jus kas turėtu toki atsitikima... 
Tik tiek žinau, jeigu mano bo
ba ne butu parėjus namon in 
laika, tai gal ir negyventai! 
jau. Tai yra tikra teisybe.

Vaikai apie ta atsitikima 
kalbėjo su baime ir vienas ki
tam prižadėjo nidkad savo gy
venimo ne gert.

Ar tik dalaikys savo priža
dėjimą f

mirusi.

,. Kas 
suriko

nepažino

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo lt 
taisymo, del Talkams, - Preke lie 

W. D. BOCZKAUSKAS CO. 
MAHAfiOY CITY, PA.

H

y

4

Szita yra Receptu 
Aptieka

Iszpildome visu Daktaru 
receptus. Jeigu juso dak
taras negyvena mieste, 
atneszkite jo receptą in ; 
muso aptieka, mes šutai- 
sisime gyduoles.

♦ ---------

Litschs’ Drug Store
14 E. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

i

t Ant. J. Sakalauskas |
LIETUVISZKAS GRABORIUS ' 

! (Bell Phone 872) 'J
{ 331 W. Centra St. Shenandoah, Pa.

Nuliudimo valandoje sutei
kiam geriausi patarnavime. Pa- 
laidojima atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man tele- 
tonuoti o pribusiu in deszimts 
minutu. Bell Telefonas 872

i

!

K. Rėklaitis
Lietuviaakas Graboriua

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

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

306 Market Street, .
PA.TAMAQUA,




