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ISZ AMERIKOS
GENGSTERIS NUŽUDĖ AP- 
TIEKORIU KAD TURĖJO 

PER MAŽAI PINIGU.
Chicago. — Viena isz biau- 

riausiu ir 'beszirdinginusiu žu- 
dinseziu atlikta czionais ant 
aptiekoriaus Willis Fiddelke, 
40 metu, kuris tame laike gulė
jo ant. grindų ant paliepimo 
bandito. Banditas paliepęs ap- 
tiekoriui atsigulti, iszemc isz 
stalcziaus 45 dolerius kalbėda
mas: “Turi tiktai 45 dolerius, 
tas mairneužtenka,’’ ir su tais 
žodžiais pridėjus revolveri prie 
ptoiu gulinezio paleido szuvi 
hžmuszdamas aptiekoriu ant 
vietos. Tame laike radosi keli 
žmonys apietkoja, bet draugas 
bandito juos sulaikė nuo apgi- 
11 i mo a p tiek ori a u s.

PAKELS PREKE PACZTO 
ANT GROMATU.

Washington, D. C. — Geno- 
raliszkas pacztorius Brown, in- 
nesz užmanymą in kongresą 
kad pakeltu preke ant groma- 
tu cento daugiau, nes paūž
tas kas metas eina in skola ir 
negali apsimokėti, nes du cen
tai ant gromatu neužtenka. 
Pacztas vis eidavo in 
nuo 1885 meto.

skvlitt

PIRMA VAGYSTA 
EROPLANO.

Wilkes-Barre, Pa. — Kada 
Petras Zotbika isz Plymouth’o 
inejo iszinjti savo eroplano isz
1 ftldosWyom i nge, ] >e rsi t i k r i no, 
kad nakties laike kas tok is pa
vogė jojo eroplana ir iszpyszki- 
no iii orą nežinia kur. Eropla- 
nas vra iszmaliavotas geltonai 
ir žaliai ir turi n urna ra 3953. 
Likos praneszta apie tai poliei- 
jai po visas Suv. Vasltijas.Var
giai vagi suras.

SAUSA SUMAŽINO
KORNU NET 600,000,000

BUSZELIU MAŽIAU.
Washington, D. C. — Szime- 

t i ne sausa po Amerika padare 
fatrttofiams daug bledes, t«xlel 
kėrnii szimet bus 600 milijonai 
mažiau ne kaip praeita meta. 
Kviecziu bus 10 milijonai bu
izelių mažiau.
rugiapiute bus dau 
ne kaip praeita meta 
valstijosia.

Žodžiu szimet 
mažesne 
visuosia

g

NEPAPRASTA MIRTIS 
VAIKO.

Du n fort, Pa. — Vincukas 
Sulaki, sesziu metu vaikiukas, 
turėjo papratima nutraukineti 
ezebatus burdingieriem, kada 
sugryždavo isz darbo, už ka ap- 
laikydavo kelis centus ant pe
des.* Paskutini karta kada mi
tra ūki liejo vienam isz burdin- 
gicriu ezebatus, parpuolė at
bulas in verdanti vandeni cebe- 

ktiriame burdingierius
ketino praustis ir taip baisiai 
nusiszutino, kad in puse va
landos mirė baisiuosiu kanke- 
sia. I

ryja*

SUDAS UŽPECZETINO
DAUG SALUNU IR 

RODHAUZIU.
Philadelphia. — Su v. Va 1st. 

sudafr užpeezetino daug saliutu
ir rodhauziu po visas aplinki
nes kaip: M. Ijoganis, Shenan
doah, Mikola Jonaitis, Tower 
City, M. Mieželis, Minersville, 
Juozas Mickumis, NicAdoo, Ma 
re Sesnevicziene, Tower City, 
J. B retinau ir Elena Fogarty 
Muhanoy City, Jonas Uzelesa 
Mc Adoo ir daug kitu pas ku
riuos rado uždrausta sztopa. 

, -Visi turėjo pastatyti kaucijas 
lyg. tciųoau i. ________ j*
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BUTLEGERIAI
NUŽUDĖ MAŽEIKI

GRYBU RINKĖJAI UŽTIKO 
JO LAVONA KRŪMUOSE;

TRYS NUŽIŪRĖTI
ARESZTAVOTI.

Antanas

po

---------------------------

DJJ-KABT SANVAITIN18 LAIKBABZTIS “SAULĘ” | 
JSZEINA J<AS UTARNINKA IB PETNYCZIAĮ

Prenumerata Kasztuoja: Amcriko ant viso meto f 8.00, 
Europoje ir Kanadoje |4.00 ant viso meto
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LaiBzkus ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adreso!

W. D. BOCZK AUSKAS - CO., 
MAHANOY AND A STB., MAHANOY CITY, PA.
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W. n. BOC7.KOWNBI, Pro. A Mf.
F. W. HOCZKUWMil, MIUr. A 42 METAS

DARBININKAI SPIRIASI 
GERESNIO ALAUS.

Atlantic City, N. J. Ant
| Svi ii it/ Aiiuti ii t

Labor, padare 
spirsis nuo valdžios idant duo
tu pavelinima bravorams dirbt 
2.75 procentini alų, 
bravorai dirbtu lai keli milijo
nai žmonių turėtu užsiėmimus 
ir nebūtu tiek bedarbiu.

seinio American Federation of
1 rezoliucija ir

nes jaigu

INSIUVO PINIGUS IN SENA 
KAMZOLE.

'Toledo, Ohio, — Feliksą Le- 
vartoviez, betikėdamas in ban
kas, insiuvo 300doleriu in sena 
kamzolia, o kada norėjo ana 
diena daugiau pridėt 
pinigu nerado. Badai vienas isz 
burdingieriu, draugas Felikso, 
nuvaktavo kur jisai deda pini
gus ir juosius prisisavino. Na
rinis ji už tai apskundė bet 
teismo nelaimėjo, nes neturėjo 
ant to užtektinai davado.

o kada norėjo 
prioju,

jos d ar
il u szo ve

Isz Visu Szaliu PIN,G/,S■ W«a W IWW VhUIIU IT/7fr A fITI
.......... ...........................*.........

VULKANO NELAIME
VULKANAS ATSIGAIVINO 
LAVA UŽLIEJO RAIMA 

DREBĖJIMAS ŽEMES 
TEIPGI PRISIDĖJO.

UŽKASTI ŽEMEJE
ii' H M

UŽKASĖ JUOSIUS 20 METU 
ANT FARMOS, SZEIMYNA 

JUJU DA NESURADO.

30 ŽMONIŲ ŽUVO 
150 SUŽEISTA.

m

ISZ LIETUVOS
" , M

BIAURUS PASIELGI
MAS INTELIGENTU

I

Regina, Kanada. — Gimines 
mirusio E. C. Vandry, 

užkasto skarbo 
kuris isznesza ant

tuksi ancziu doleriu

czionais 
farmos,

jeszko 
ant 

35 
bet lyg

MOTERS KELNES ANT ME
DŽIO;. PALEISTUVES 

REKLAMA. 
-------- • 

ISZSIRIKIAVE 
ŽAGINTOJAI.

Trisde-Messina, Italije. 
szimts žmonių, gal ir daugiau 
žuvo o 150 sužeista per staiga 
atsigaivinima vulkano Strom- 
boli ant Aeolinu salos o tuom 
paežiu laiku drebėjimas žemes 
prisidėjo prie tosios nelaimes.

Daug lavos ir garo nupuolė 
ant kaimo San Bertolo ir kitu 
artimu kaimeliu. Miestelije 
Gimoštrojo 400 namai likos su

imt toli- 
Į-yvenimo, daug namu 

užsidegė. Deszimts laivu, likos 
nusiusta iii tonais in pagelba.

Ant salos Lipari, kur Italije 
laiko savo prasižengėlius, teip- 
gi nukentėjo smarkei. Vaiskus 
apmalszino iszbaugintiis kali
nius. Kone ant visu Aeolinu 
salų davėsi jaust drebėjimas 
žemes.

Vulkanas Stromboli atsigai
vino met uos i a 1907, 
1915, o mete 1912 padaro daug 
bledes o žmonis iszbegiojo m 
visas szalis.

nes
ne-

%.

Kaunas. — Mums teko pa
tirti apie szjyksztii kai kuriu 
Klaipėdos kraszto valdininku, 
neseniai padaryta chuliganiz
mą, kuris Lietuvoj, kulturingu 
žmonių tarpe, turėtu būti pas
kutinis.

Pagal Nemuną,

—" I) v y I c - 

pasek- 
mokslai liejo

sc-
Dvideszimts motu at- 

d pribuvo in czionais farme- 
Normau Lacorne isz Manl- 

apsigy vendamas 
mvlios nuo e
netikėdamas

UŽDARE VYRA KAMARAI
TĖJE, NUŽUDĖ DUKTĖ- 

RE IR PATI SAVE.
Denver, Colo. — Uždarius 

savo vyra kamaraitėje idant no 
butu jai perszkadoja 
bo, Mrs. Helena Rose,
ant smerl savo 15 metu dukre
le mirtinai pažeidė antra, po 
tam pati sau atome gyvas!i. 
Vyras iszgirdes szuvius iszlali
že kamaraites duris, bet jau 
buvo už volu, tiktai spėjo nu
vežti sužeista dukrelia in ligon- 
buto? Abidvi dukreles tame lai
ke miegojo.

•a-----------------
KASGI GULĖTU SU 

TOKIOMS BIAURY-
BEMS LOVOJE.

Allentown, Pa,. — Martinas 
Ludgertt, užvedė tiesina prie< 
szais savo paezia ant persisky
rimo, paduodamas priežaste, 
kad pati yra nedora ir dakako 
jam visokiais budais. Martinas 
apsako slidžiu i visokias szel- 
mystes savo paežius, ‘kuri sten
gėsi iszbandyti visokiais bu
dais kantrybe savo vyro. La- 
biausia už lai, kad pati dėdavo 
jam in loya varles. Mot ere tei
sinosi’, kad ji tik geide iszban
dyti jojo kantrybių., už tai dėjo 
jam taisos biaurybes 
Slidžia paliepė pūreliai 
duot namo, bet 
paczinle indės in lova rupecz- 
kiu, tai nubaus jaja kalėjimu. 
Motore sutiko ant to ir prižadė
jo daugiau to nedaryt.

pažeidė antra, 
atėmė

NEPAPRASTA LIGA VAIKO
Worcester, Mass, 

kos metu Juozukas Ruseckas 
negalėdamas iszduot i 
minga i lekcijas
taip tuom persiėmė kad pradė
jo verkti ir sziadien nuo to taip 
apsirgo kad vos yra gyvas. 
Verkia jisai be paliovos per 47 
valandas ir daktarai
kaip ji apmalszyt. Vaikas 
priima jokio maisto, yra labai 
silpnas ir randasi ant 
patalo.

9

sziol visi stengimai sujeszkoji- 
mo pinigu nuėjo ant niek, 
skarbo lyg sziai dienai da 
surado.

Istorija tojo skarbo yra 
kauti:

ris
tobos, apsigyvendamas ant 
farmos 128 mvlios nuo ežio- e

kuris netikėdamas In 
bankas, užkasa kur ten ant sa
vo farmos 35 tnkstanezius do
leriu. Laike dideles žiemos ke
li metai atgal farmm is mirė ne

savo

netoli Til
žės, musu pusėj, buvusios ren
giamos Gegužynes. Joms pasi
baigus ir žmonoms 
ežius,

kaimeliu. nais,nežino
ne

ir kad nesi k isz t u in 
kurie t įt

art i

Trenton, N. J.
Mažeikis, sūnūs naszles Mažei
kienės, 201 —* Second u Ii., li
kos nužudytas per butlegerius, 
praėjusia Subatos naktį
tam jojo lavonu iszmete isz an- 
tomobiliaus in krūmus puse 
mvlios nuo Yardvilles. Grybu 
rinkėjai eidami pro tonais su
rado lavona. Likos perszalitas 
in szona ir kitosia dalvse ku- 
no radosi žaidulei.

Motina Mažeikio palicijei 
kalbėjo, buk josios sunirs ap- 
laike kerszinimus kad bus nrt- 
sza litas,
butlegeriu veikalą 

didele samogonka 
miesto apie kurie Antanas ži
nojo, o butlegerei bijodami kad 
juos iszduos, pasiszauke Anta
ną “ant pasivažinėjimo” ir 
nuo to laiko daugiau nesugry- v zo.

Policije aresztavojo tris nu
žiūrėtus, kurie dalybavo toje 
žud i natoje. Antano tėvas Sta
nislovas mirė trys metai atgal 

laike salima, kuri 
metai apvogė trys bandi-

1*0, j o

ant pasivažinėjimo

o motina 
trys i 
tai, bet likos vėliaus Nuimti ir 
nubausti kalėjimu. Antanas 
paliko motina dvi seseris ir 
viena broli ir buvo Liet u vys.

J 9

daktarus
. Yra tai sukie-

VAIKAS ISZRODO KAIP 
SENAS DIEDAS.

Ashville, Ky. — Cooper Hun
tington, devynių metu vaikiu
kas, niirszta ant labai retos li
gos vadinamos per 
“k retinisima
lojimas pakauszio ir skaros, o 
sergantis laja liga pasensta isz 
jaunu dienu ir iszrodo kaipo 
seniausias žmogus. Huntingto- 
nas turi žilus plaukus ant g 
vos ir iszrodo kaip senukas tu
rintis 70 metu. Jojo broliai, ku
rie yra už ji daug senesni, isz
rodo kaip vaikai 
metus.

gal-

pagal savo

ARGI BUTU TAI VELNIO 
VEISLE?

Satterfield, Ala. — Artimam 
kai moly ja czionait ineje aplin
kinėje, užgimė tūlai 
szeimynoja kūdikis su uodega. 
Daktarai tvirtina, buk ant tik
rųjų kūdikiui 
isz užpakalio apie keturis 

kuria kūdikis

užgimėr>

užaugo

nigeriu

uodega 
co- 

galiliūs ilgio
krutyt kaip beždionka.

l’ulas locninikas muziejaus, 
dagirdes apie taji kūdiki atva
žiavo pas tėvus pasiulindamas 
jiems du szimtifs doleriu ant 
sanvaites kad važiuotu su juom 
po svietą rodyt žmoniems taji 
žmog-bezdžionka už
bet levai atsisaike kalbėdami 
kad isz savo

mon'kes”.

pinigus,
9

vaiko nedarys
i 4

OJ TOJI NELABA 
M U N S Z A IN E .

Brownsville, N. J. — Vaitie
kus Lazew.sk i, a te jas namo vė
lybu laiku gerai iszsitraukos 
munszaine, pradėjo iszmetinet 
paežiai buk per daug susinesza 
su burdingierium ir jojo broliu 
ir be tolimesnio iszaiszkinimo 
praliejo moteriai pyszkyt per 
žandus ir apdirbineti szonus su 
pokeriu, sidaužilamas jai ran
ka ir tris pirsztus kuriuos dak
tarai buvo priversti nupiaut, 
taipgi sužeidė baisiai g 
Lajewski uždaro kalėjimo

baisiui galva, 
o ne 

laiminga motore nuvožė in li- 
gonbuto ir kaip rodos taros mir 
ti nuo sužcidimxi. /a^s x

iii lova.
nusi-

jaigu <da karta

— Al rs. 
metu isz Cedar

NUPLAKĖ KŪDIKI ANT 
SMERT.

'Conshohocken, Pa.
Katre Dutil, 33
Heights, Iikos'uždaryta kalėji
me už suplakima savo trijų 
metu dukreles Florentinos, ku
ria nelaba motina taip baisiai 
suplakė, kad mergaite mirė li- 
gonbuteję. Kaimynai daugeli 
kartu girdėjo klyksmą, mergai
tes kaip ja motina kankydavo.

MOTINA SUPLIEKĖ 
51-METINI SŪNELI.

New Haven, Conn. — No- 
rints Williamas Smith, turi 51. 
metus, bet akysiu jojo motinos 
vis yra “josios vaiku” ir užsi
tarnavo ant keliu želdiniu nito 
savo motinos, kuri jam. gerai 
apdaužė antausius sude. Willi- 
mas vare automobiliu būda
mas girtu už ka likos nubaus
tas ant szesziu menesiu kalėji
mo. Motina melde sudžiaus 
idant jai pavėlintu pasikalbėt 
su sūnum ir priėjus prie jo isz- 
tare kelis žodžius ir ūždavo 
jam kelis ypus per ausis k»d 
net šunelis ajisiaszaravo, po 
tam garsiai paszauke:
mink Willimuk kad butum ge
ru vaiku kalėjimo,” po tam pa
sakė “gud bai” ir iszejo.

JUOKINGA PRIEŽASTIS 
PERSISKYRIMO.

■ 1 * 'Ii. « .

Mount Clemens, Mich. — Už
mesdamas teisina ant persisky
rimo nuo savo paezios, Franas 
W. Dubay, padavė sękante 
priežaste: “No tik ka mano pa
ti nemokėjo virti no įlažiureti 
namo, bet nuolatos reikalavo 
nuo manes idant pabueziuotau 
josios kate priesz kožna val
gi.” — Slidžia davė persiskyri-

4 4 Atsi-

ma nuo tokios mofcrcs 
1

mirtinio
ardvti ir netinkami 
mesnio

. AUKSAS BULVĖSE.
Sauli St. Marie, Mich. — Mo

tore .Julija Pearson, gaminda
ma szeimynai pietus, kada ap- 
skutinejo bulves, rado vienoje 
szmoteli aukso didumo žirnio. 
Kada paskalas apie tai paskly
do po aplinkinia farmeris, ku
ris pardavė bulves, susitarė su 
kitais ir pradėjo jeszkoti aukso 
ant savo farmos. T.T 
ris kasdamas szulini ant 
mos taipgi ir rado grūdelius 
aukso. ,

l’ulas Varinė
ta r-

rado

ana diena

UŽ TRISDESZIMTS CENTU 
PIRKO 262 DOLERIUS.
Newark, N. J. —Sknduriiin- 

kas Jokūbas Murks,
pirko nuo kokios tai moteres 
pundą senu skuduriu užmokė
damas jai 30 centu. Kada sku- 
durninkas atvožė skudurius na
mo ir pradėjo juos iszmetinet 
isz maiszo rado maža turteli, 
262 .dolerius bumaszkuosia. 
Motore nieko apie pinigus neži
nojo.

Val-
sze-

» ‘............ . 1 ■ 11 1 ' ■' " ■'" 1' '■ "

PADARYS 2,000,000 GALO
NU GEROS ARIELKOS.
Washington, D. C. — 

džiū davo pavelinima del
sziu distilerniu Pennsylvanijoj 
ir Kntukija ant padarymo du 
milijonus geros arielkos del 
medi kai iszko
Suv. Valstijosia per meta su
naudoja pusantro milijono ge
ros arielkos del serganeziuju 
(o gal del milijonierių). Szia
dien valdžios niagazinuosia 
randasi tiktai asztuoni milijo
nai geros arielkos.

arielkos 
sunaudojimo,

SUMISZIMAI
LENKIJOJ

Varszava, Lenkijo. — Ketu
ri žmonis likos užmuszti, terp 
tu ir pirmininkas policijos, 28 
maž daugiau sužeisti o dau
giau kaip szimtas aresztavota 
surniszime po susirinkimui kth 
ri laike prioszininkai Alarsza- 
lo Pilsudskio.

Komunistai užklupo ant isz- 
einąncziu isz sales, szaukdami

1912 ir
cr

DIDELE BAIME; SURADO 
PUNDE 52 ŽMOGISZKU 

AUSU.
Varszava, Lenkije. — Ana 

diena geležinkelio kundukto- 
rius vienam vagono rado pun
dą kuriame radosi 52 žmogisz- 
kos ausys. Visojo Lenkijoje ki
lo didele baime neš žmonis ma
ne kad tai naujas būdas kokio 
tai piktadario atpiovinejo žmo- 
niems ausu. Praėjo kokis lai
kas, bet niekas nctasiszauke 
atsiimti pametusias ausis o po
licija smarkei dirbo surasti pik 
tadari. Ant galo atsiszauke ko
kis tai žmogelis ant policijos 
pareikalaudams pametusiu au
sų, prisipažindamas buk jisai 
pardavinėjo ausis del t uju, ku
rio juju neturėjo. Ausis buvo 
padirbtos isz gurno*

MAISZATIS IRAKE, 18 UŽ- 
MUSZTA, 65 SUŽEISTA.
Bogdad, Irak. - Asztuo- 

niolika žmonių likos užmuszta 
o 65 sužeisti surniszime kokis 
kilo prie valdiszkos rotužes 
Irake terp maisztininku ir po
licijos. Myne žmonių apsigink
lavo in revolverius, peilius ir 
lazdoms užklupo aut virszinin- 
ku kailio protestas, kad nesu
tinka ant sutarties padarytos 
tarp Kurdu ir Irako szlamo 
gyventoju idant abi tautos su
si vienytu in viena, t

in policije kuri šei'gejd ‘kalės.
* . . ‘ . 'I’Ll »1 f ‘ / <r

Maisztininkai giedojo teveliu
cijoniszkas giesmes ir 
“Szaliu su Pilsudskiu!”

Ant galo kas tok i h meto bom
ba terp žmonių su aiigszeziau 
ini'netom pasekmėms. Tada po
licije užklupo ant maisztinin- 
ku, paleisdami in juos szuvius.

Badai kruvini sumiszimal 
kilo Radome, Kataricuosia, 
Czemtakavo, Poznaniujo - ir

' M r

“Szalin su Pilsudskiu!

Torunjjo.

f i.

roke

KA FRANCUZISZKAS 
. LAIKRASZTIS RASZO

APIE ROSIJA
Fj'ancuziszkas laikrasztis ra- 

szo apie vargus vaiku Soviati- 
neje Rusijoje sekaneziai:
Por praeita meta apleisti vai

kai papilde ijszskiriant Mos- 
iiVos prasižengimu. Isz 
tujtvbuyo 13,041 apipleszimu ir 
vagyseziu; 59 arkliu vagystes; 
88 užpuolimu tiksle apipleszi
mu; 205 padegimu; 128 žudins- 
cziu; 324 sužeidimu ir 286 ne 
moraliszku prhsi žengimu.

Tarp 118 žadintoju randasi 
20 turinti nuo 10 lyg 12 metu; 
23 turinti mažiau kaip 10 motu 
— 205 žudinst'os likos papildy
tos per vaikui,, kuriems da no 
suėjo vienuolikę metių b

J

---------------- ----------------

i szd u od amas savo slaptybes 
niekam ir nepaliko jokio testa
mento iszroikszdamas kur tuo
sius pinigus užkasė. Jojo szei- 
myna žinojo apie tuos pinigus 
ir pradėjo jeszkoti po jojo mir- 
cziai ir da sziadien jeszko ir 
gal visai nesuras.

'Taigi netikėjimas in bankas 
karta brangei atsieina su ble- 
demis del likusiu szeimvnu. 
Kiek 1 
pinigus

del likusiu
tai žmonių paslepineja
i in žeme, szienikus,szienikus

abrozus, panezekosia ir kitur, 
kada kas sau 

arba dingsta po
netikdami juju 
prisisavina 
mirezei.

138 VOKIECZIU ISZVA- 
ŽIAVO IN ROSIJE; PRI

ŽADĖJO GERAS ALGAS.
Kiel, Vokietije. — Isz czio- 

Vo-
szeimv-

nais iszplauke 138 geru 
kiszku ni(‘kaniku su 
noms in Rosije, kur jiems so- 
viatu valdže pasiūlė dideles 

ant t uju 
p r i rodyt

algas už juju darbus, 
kad turės 
kad iszsižadejo savo

isz lygu 
valdžei, 
tikėjimo.

POPIEŽIUS PAŽENKLINO 
NAUJA ASTRONOMA.

Vatikano Miestas. — Popie
žius paženklino ana diena nau- 

kuniga Stein,
Jėzuitą, apimta vieta po Ame
rikonui kunigui Hagen. Naujas 
astronomas užims popiežiaus 
observatorija.

ja astronomu

PABĖGOKARUKAS PABĖGO, 18 
PASAŽIERIU LIKOS UŽ- 
MUSZTA, 50 SUŽEISTA.

Rosije. — Asztuo- 
pasažieriu likos 

O

()dessa 
niolika 
muszta, < 
žeista kada st ryt kuris nusirito 
nuo stangu ir pabėgo nuo sta
taus kalno, susidaužydamas in 
akmenini tilta. Virszininkai 
deda kalte ant pagedusiu bro
ku.

uz-
penkesdesziints su-

laka.

K'

i szsiki ni
keli inteligentais save 

vadina valdininkai, ju tarpe 
vienas kitas policijos tarnau
tojas, kaž kur sugriebė menkos 
doros mergina, ja prigirdė, pa
guldo po medžiu pagal žmonių 
dažnai vaikszeziojama
Numovė jos kelnaites. Jas pri- 
kimsze szienu, pakabine ant 
medžio szakos. Tuo žygiu di
džiavosi, esą jie iszrade origi
nale, reklama paleistuvybes in- 
staiga, kuria tuo tarpu, jie bu- 
vo paverto po medžiu esan- 
cziu vietele.

Gerokai insigere 9 ar 12 vy
ru, isMnirlkiavo ir isz eiles ža- 
gino ta mergina. Paskui isz 
kaž kur sugriebė skustuvą, ap- 
skuto kai kurias kūno dalis, 
vartoje citrino sunka, žvakes, 
dviraezio pompas ir kit.

Ryta, saulutei patekėjui, 
mergina gulėjo be sąmones^ o 
žagintojai, nesigėdydami pro 
szali vaikszcziojancziu žmonių, 
vis “darbavosi.’
isz savo taqio iszrinko 
gatuš,” 
apylinkėj ir ieszkojo vyru, no- 
rineziu žaginti.

Ar galima rasti
ni, gyvuliszkesni žmonių elgė
si ?
szio invykio byla esanti per
duota Klaipėdos kraszto 
berną t ori u i p. mini st ori u i Mer
kiui. Kaltininkai esą tardomi 
ir greieziausia busią pm’duot! 
teismui. Apie szios bylos eiga, 
mes, rodos, turėsim galimumo 
nuolat skaitytojus informuoti.

Apie szitoki bjauru pasielk 
gia skelbia laikrasztis “Tem
po” kuri aplaikmne isz Kauno 
ana diena.

f,

’ To maža, jio» 
° dele* 

vaikszcziojo'kurie

szlvksztes-

Kaip mums teko patirti,

gu

POLITINIUS KALINIUS 
VARO PRIE DARBO

Kaunas. — “Volksblat” rtl- 
szo, kad Kauno sunk 'darbu ka
lėjimo ]X)litiniai kaliniai jat! 
esą varomi prie darbo. Antai, 
esą iszvožti in Palemoną dnp- 
piu kasti. Iszvežtuju durplu 
kasti tarpe esąs ir J. M arei n- 
keviezius, kuris “Ryto” raszo 
savo iszpažinti.

Volksblat

Rvte
*

J

mirtinai sugils.

TRIS DIENAS ISZGULEJO 
SU GYVATĖMIS.

Torillo, Pietų Amerikoj, — 
Vienam miszke pleszikai už
puolė žmogų, apiplcsze ji, pfi- 
inusze ir inmete iii pelkyną, ku
riame buvo pilna gyvaeziu, ti
kėdamiesi, kad ten ji gyvates 

Bet atsitiko
kitaip. Ir žmogus ten iszgulejo 
tris dienas gyvaeziu nepalies
tas. Gyvates szliaužinejo apie 
ji, cziulpe krauju isztekejusl 
išz žaizdų žemen, szliauže per 
ji pati, bet jo nelieto. Po trijų 
dienu vienas gyvaeziu rinkėjas 
užtiko ji apipulta gyvaeziu Ir 
mnne, kad jau žmogus senai 
nebegyvas^ bot nuvaikęs gyva
tes rado jį not aiepalįesta, .

BITES PAPIOVE ARKLĮ.
Degucziu valscz., Žandarisz- 

kiu vieniu, gyvent, 
ko, bites sukandžiojo

Jakuhaus- 
,, • ai'kll. 

Tas greitai sutino dejavo. Ne
žiūrint dėtu pastangų, duotu 
vaistu arklys per para pasti
po,

VIESULĄ SUGRIOVĖ 17 
NAMU.

Labai smarki audra siautė 
Utenos apRkrityjei ten isz visp 
sugriauta 17 namu ir sunaikin-.
(a apie 250 hektaru daga. 4

*̂4
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Kas Girdėt
I

4
Kauniszki laikraszcziai raszo, 

buk Lietuvoje 
drūtas noras

duodasi .jaust 
susitaikvmo su 

Lenkija. Badai prie to prisidė
jo daug Popiežius, kuris labai 
gęidžiu sutaikinti tuos du K iv 
talikiszkus sklypus, kaupo ir 

gyvena Vil-
gubernijoj..' ’

gyventi kaL 
myniszkoja sulaikoja ne kaip 
nuolatos ėstis kaip szuo su ka
te.

Lietuviai kurie 
niaus

Žinoma, geriau

Reporteris Clarce, tūlo laik- 
ra>zczio M out realui, Kamuloja, 
a įdaike žinia per policija apie 
žudinsta, kuri likos papildyta 
vienoj dalyja miesto. Reporte
ris drauge su policija ėmėsi 
prie darbo iszsznipineti žadin
toju^, 
sena 
kuria nužudė kokis lai valkata. 
Lavonas gulėjo pa> graboriu.

Kada reporteris nuėjo pažiū
rėti nužudytos 
klode, net nutirpo isz 
ir persigandimo, nes 
senuke, buvo tai jojo 
kuri laike pasivaikszcziojimo 
likos nužudyta, kada josios su
nūs sėdėjo redakcijoj.

Nelaiminga sunu turėjo 
\ezi in prieglauda pamiszeliu.

Žmįintojas nužudė tūla 
mote re tiksle apipleszimo,

■- —■- - . .............................
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Isz Lietuvos.
■ I ORB I

NUSAUSINIMO DARBAI 
LIETUVOJE

Per 1920—29 metus nusau
sinta isz viso Lietuvoje 1 
100,000 hektaru plotas. Isz to 
viso ploto apie viena treczdali 
tenka vieniems 1929 metams. 
Nusausinimo darbai kasztavc* 
daugiau kaip 8 mil. litu. Prie 
tu darbu kasmet dirbo apie 
4,000 samdytu darbininku, 62 
kiTlturterhnikai ir apie tiek pat 
j u padėjėju.

Sziais 1930 m 
darbai varomi dar smarkiau. 
Numanyta nusausinti 65,000 h. 
Prie visu darbu dirba apie 6,- 
500 darbininku, o pavasario 
menesiais po 8,000. Darbinin
kai gauna atlyginimą pagal 
atlikta darba ir uždirba nuo 
8 ligi 12 litu dienai. Dabar nu- 
sauinimai atliekami grioviu 
kasimu ir upiu reguliavimu.

M
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—Gražus Vaikas'T
——— R x ,

Mažas Jonukas radosi moks
lą ineje kada atėjo žinia idant 
eitu tuojaųs namon ba jojo tė
vas likos atvežtas isz 

upic su nulaužta koja.
Kada vaikiukas parojo 

mon rado grinezioja pilna žmo
nių. Priesz lova stovėjo 
kianti motina su užlaužtom 
kom.

kasyklų

mi

vcr-
ran

•i nusausinimo

klausė gy-

’ m V U UJ ’ 1 H l?

ir pakele pa- 
I laimes 

nužudyta 
motina,

nu*

patinka gyveni- 
Rolszevikiszkoja palai-

Kaip jum
mus
mintojo Rusijoj kaip apie tai
raszo koNew York Times” 
respondentas isz Maskvos.

Tenai žmones stovi eilėse 
prie vieszbuezio restoranu, 
laukdami, kol gaits už $2.00 pa
valgyti pietus. Perkant maisto 
pKxluktiis ir gaminant pietus 
namie, jie kasztuoja daugiau.

Isz tos telegramos mes pati
riame, ra>zo “Naujienos” ko
kios yra kainos invairiems pro
duktams Maskvoja. 
kaip ir vi>i kiti Rusijos 
tai. turi dvejopas kainas 
kems: valdžios nustatytas, ku
rios yra imamės kooperacijų 
krautuvėse; ir privalius rinkos 

Kainos vadinamuose 
(tikrumoje tai 

krautuves) yra 
daug žemesnes, negu privatinė
je rinkoje; bet tomis žemesnė
mis kainomis galima pirkti 
prekes tiktai sulig kortelėmis 
ir labai dažnai tu arba kitu 
prekių yra ne gana arba visai 
nėra. Noroms nenorom* žmogui 
tenka eiti pas privatinius 
klius. Ir pastarieji ve 
“czežina 
tas:

Už

žmones 
vieszlmczio

Naujienos

Maskva, 
mies- 

pre-

kainos, 
kooperacijose 
via valdžios

Ir

I 1
pastarieji 
uj invairius

Įiir- 
kiek 

daik

užmėsos švara $1.5(»;
sviesto švara $.3.50; už deszimti 
kiausziniu $1.50; už viena 
kriaiisze 3U centu. Isz kitu tele- 

czia 
už 

30 centu, 
už szilkine* kojines (panezia- 
kas) $15. t M K), už pora batu $40.

Atsiminkime, kad 
duodama kainos Amerikonisz- 

-ne Rusiszkais

$1.50;

grūmoję paminėtu prekių 
lar galima nurodyti szins:(

spuhite siūlu imama

ISZSIEME DOLERIUS.
Kaunas. — Liepos 25 d., pil.

Juozas, Povilo s., 
veliantis Szarkarniu km.,
loeziu vai., Biržų apskr. nusis- 

policijai, 
21 d., gy-

Maszalus, gy- 
Sa-

kundc kriminalinei 
kad sz. m.
vendams dar Argentinoje, per 
tcnykszte banka pasiuntė Lie
tuvos Bankui Pasvalio skyriui 

pažymėdamas
kad pinigus

Geguežs

1100 doleriu, 
perlaidoje, 
paimti Juozas, Povilo s., Ma- 
szalas. Parvažiavęs Lietuvon 
ir nuėjus in Pasvalį, 
pinigu, sužinojo, 

rp ‘

gai i

atsiimti 
kad pinigai 

rirkszliu pasztun. 
kad pinigus isz 

paszto paemes .Juozas Masza- 
las, gyv. Akmenos mst, kilęs 
isz to paties kaimo, isz kur Ir 
nukentėjos. Pas Maszala Juo
zą rasta tik 690 litu pinigu, 
kuriuos ir gražino nukentėju
siam. Kvota apie tai perduo
ta Mažeikiu nuov. 'Teismo Tar
dytojui.

iszsiusti.
Nustatyta,

PASIKARE ISZ “SKURDO”
Didėja, Rokiszkio v. — Savo 

kloty pasikorė 19 metu vaiki
nas J. Galinis. Pasikorimo 

— skurdas ir i n vai
rus trukumai. Vaikinas maža
žemis, darbo isz szalies gauti 
negalėjo, o 
ž įst is — jaunas nori pagyven
ti, vpacz iszsigerti.

Paskutiniu laiku Lietuvoje 
daug savižudyseziu padaroma 
neva isz skurdo. Nelabai norė
tus tikėti, nes saužudžiai esti 
daug laimingesni, 
tikri nuskurdėliai. A'yras, tik
roj pramej, turi su skurdu ir 
su savo būviu kovoti! Tik per 

‘ kova ir aszaru ir vargu klano 
iszeina!

J. 
priežast is

svarbiausia priv

negu yra

• J

ežia pa-

kais doleriais, <»
rubliai*. Nominale rublio verte 
yra lygi tiktai apie puse dole
rio; bet praktikoje, del Soviet u 
\ aliotos infliacijos, niekas ne 
duoda pusdolerio už viena rub
li. Rublis sztnndie vra vertas

*

vargiai daugiau kaip 10 Amc- 
rikoniszku centu.

Kuomet Maskvos pirkliai už 
rneso> >vara ima pusantro do
lerio, už sviesto švara pusket
virto dolerio, už pora batu ke- 
turiasdeszimts doleriu, o žmo
nes gauna už savo darba (arba 
už prekes, kurias valdžia isz ju 
paima) jjopierinius rublius, tai 
galima insi vaizduoti, 

puikus” ju gyveniiiu»s! . *
Aiszku, kode! Komunistai, 

nors ir keikdami kapitalistisz- 
ka Amerikos tvarka, nevažiuo
ja in “sovietu rojų” apsigy
venti. O jaigu kuris Komunistu 
apmulkintas žmogus nukeliau
ja in Rusija, tai jisai, pabuvęs 
ten kiek, skubinasi isz 
jaus

k ūks
i i

sovietu rojų

‘ ‘ ro
jaus” isztrukti ir džiaugiasi 
jaigu jam tai pavyksta.

— Geriausia Imtu ligoni 
nuvežti in ligonbuti — tarė g.v- 
di n t ujas. )

Ne, ponas gydintojau, ne 
duosiu vežt savo vyra in ligon
buti — atsake motina.

— Ir asz nenoriu, kad teve
li iszvežtu — verku .Jonukas.

— Bot jusli vyras ne greit 
pasveiks ir kelis menesius ne 
gales dirbt. Ar turite norint isz 
ko iszsimaitint ? 
dintojas.

Ne turime nieko, ponas 
gydintojau, ’bet gal Ponas Die
vas prigelbes...

Po iszejimui gyd in tojaus, mo
tina iszcmc au'ksines auskaras 
isz ausų, paėmė sidabrini zie- 
gorcli vyro ir savo szliu’bini 
žiedą o sudėjus viską in popie- 
rele tare in Jonuką:

— Te, nuneszk in nžstatos 
narna. Vaikiukas iszejo su su
spausta sziMžiu ir aszaromis 
akyse. Zostave buvo daug žmo
nių, liepė jam palaukt. Sodo 
per tai prie dvieju moterių, vie
na isz ju laike ant ranku dvieju 
metu gražu vaikiuką, 
tarp saves kallwjo:

— Poni kas diena eina 
vaikiuku pas maloriu ?

Taip, ir kas diena gaunu 
už tai doleri.

— Na, tai tikras giliukis.... 
ir daug tokiu ateina pas ji ma- 
liavotis.

-— Ne, maeziau tiktai du... 
Nes jisai priiminėjo tik gražius 
vaikus tarė jauna motere, žiū
rėdama su nusiszypsojimu ant 
savo vai kinko.

Kokis (ai dę malorius?
— Užmirszau jojo pravar

de, bet kaip man rodos (ai gy-
po No. 62 ant nlyczios

Moters

sti

VILNIAUS KRASZTE KAI- 
MIECZIU MINIOS LAUKE 
PAMISZKE ‘‘č'rMTTTTTnh
Varszava, Rugs, 

niaus spauda pranesza szitokia 
istorjie:

Soleczninku valscziuje, 'fra
ku apskrity, tūkstantine kai- 
mireziu minia susirinko Rud- 
niku pamiszkej ir laukia ture- 
sianezio invykti stebuklo.

Mat dvi mergaites papasa
kojo, — o gandai tuojau pas
klydo po visa apielinke, — kad 
Rugpiuczio 19. diena jos, uo
gaujamos Rudniku miszke, 
Įiamncziusios 
ežias isz medžio kelmo. Lieps
nos kilusios in dvi pusi, o terp 
liepsnų apsireiszkus Dievo į'.; 
Motina, žibanti spinduliu vai
nike. Apsireiszkimas — pasa
kojo merga i tos — pasakęs 
joms, kad dviem deszimtni die- * 
nu praslinkus toje vietoje in- 
vyksias stebuklas.

vena 
Rose.

Vaikiukas aplaike pinigus 
už daigius ir iszejo. Per visa 
diena mislino apie maloviu ku
ris mokėjo po doleri ant dienos 
už malavojima... Kad jisai ga
lėtu ka norints uždirbt, kad pa
gelbėt tėvams; idant teveli ne 
iszvežtu in ligonbuti... Bot ma
lorius priiminėjo tiktai gražius 
vaikus... Kad jisai butu gražus!

SugrVžo namon, atidavė mo
tinai gautus .pinigus ir sėdo 
prie lovos serganezio tėvo. Tė
vas miegojo, — o vaikiukas vė
la užsimislino apie gražu vai
ką, kuris uždirbdavo kas diena 
po doleri...

— Eisiu ir pnbudysiu ? Gal 
malorius ir mane priims?

Per visa

STEBUKLO
11 — Vii-

Taip nualindamas, atsi
kėlė ir priėjo prie motinos...

—■ Mama, ar asz esmių gra-
žus ?

Kas tau vaike atėjo in 
Tokioje bėdojo kalbi 

apie niekus?
Tėvas pabudo ii4 pradėjo ru- 

got jog lauke juos vargas, jog 
reikėjo ji nuvežt in ligonbuti. 
Motina ji ramino ir tilde; kal
bėdama, jog gavo szioki toki 
užsiėmimą ir gales sziaip taip

galva ?

liepsna, kylan ;

MIRIMAI MAŽĖJA.
Per pirmuosius sziu motu 3 

menesius 9,010 asmens, isz ju 
prievartos mirtimi 121, nusižu. 
dėlių 54, senatvės marazmu 1,- 
380, nesztumo ir gimdymo li- 
gonys 103, vėžio liga 231, džio
va, 837, sziltine 100 ir kit. Per 
ta pati laiko tarpi 1929 m. mi-

’jre 11,851 ir 1928 m. 9,010.

v • ; - ’ ~ ~ ~

iszsimaitint.
Kada tėvas apsimalszino, Jo

nukas jNicmes kepure iiatykom 
iszejo isz grinezios.

• Ant nlyczios konia bego. Sto
jo ant galo priesz narna malo
naus.

— Ar ponas malorius ran
dasi namie .* — paklausė tarno, 
kuris jam duris atidarė.

— Yra, o ko nori nuo jo ina-

, 'l: r i' '' ' / 1' Z"■ 7''1 ■ ' 1 i|,’liii ' ■ ■<
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belo ir szilkines gelsvas 'kojines 
už 3 dojeriiįs.'

Pb to mane žmona gundo: — 
einam gyvent in vicszbuti. Už 
mano pinigus ka noriu ta du-

« e *'■ A « J*

V*./ '■

KlnAri'r
Ne nori man pasakM. 
Tegul czion i nei na.

r

>N legui czion ineina.
Vaikas inejo in pakaju. Ma

lioriuA sėdėjo prie ncdwbaigto 
abrozo kuri maliavojo. Dirste-
lojęs ant vaikino kuris stovėjo
kamputy ja susima iszes, sukda
mas kepure rankoje.

— Eik czion a rėžiau.
Jonukas prisiartino ir dirste

lėjo in miela -veidą ir puikias
akis maloriaus. Paėmė drąsu
mą ir prisiartinos prie jo pra
dėjo kalbėt uždusdamas:

— Girdėjau, jog ponas 
reikalauja vaiku... del maliavo- 
j i»m o.

Malorius nusijuu’ke.
Taip, reikalauju kaip

kada.

Tarpi Žmona
Dabar žmones skundžiasi, 

kad ir Amerikoj ne pyragui. r * 1 • J
rot galva ant pccziu ir gyvent

kad ir Amerikoj i 
Bet, vyrueziai, visur reikia tu-i. 11 J.
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Apsakys apie Ęfgejiųs
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žiu k f
— Norėjau pasimatyt su po

nu malonum.
— Nuo ko prisunstas?
— Nuo nieko... pats atėjau 

turiu reikalą.
— Ponas dabar yra užimtas 

ne turi laiko.
— Tai palauksiu.
— O kas ten! — davėsi gir- 

<let balsas isz a r tymo pakajaiis.
O kas ten f — davėsi gir-

— Kokis vaikas, nori ka- 
nocz su ponu pasimatyt!

♦

"frau. Eeinam, sakau, in vienbu
ti “New York’*.

O vieszbutis “ 
Chicago j puikiausias. Centrali- 
nis apszildymas liftai visokie, 
mandagios, gražios tarnaites. 
Tai ne “Italija”.

Tai ot daug neplepant ir in 
smulkmenas neinsileidžiant, li
pam auksztyn isz gatves prie 
vieszbuezio durų. Mano žmona 

i laiptais belipant tik oi! ir ežia 
pat prie vieszbuezio daru par
krito. Asz tuojau balta skambu 
ežio guzikuti spūst — atseit, 
padavai pati savininku. Atbė
ga savininkas, o asz jam szito-

| kius žodžius:
■ ii 111MIMIW

York”
Atkreipkite sav 
r ‘ •- -
dasi — mano brangi žmona ir 
dvieju vaiku motina kankinasi 
tantalo kanczioinis. Asz einu 
paszaukt poliemona ir sustatyt 
protokolą už nekalto sutvėrimo 
ant jusu inmones laiptu begė
di szk a sužeidimą.

Bet savininkas greit suprato, 
mirkt viena nszarota akute. 
Atseit, brangus mister, apsiei
sim be policmono ir be proto
kolo.

New York 9 9

O
si' ■ ■ ■ >■ A m

'Ssavo, o nę avino protu.
Lengvesnio budo piliecziai, 

kurie mano asmeniszkni pažys
ta, nepatikęs, kad asz buvau 
Amerikoj. Sakys:

— Jaunas per velnią Lais
ves Alėja kas vakaru szlifuoja, 
o giriasi, kad Amerikoj buvo! 
Meluoja, 'balbesns!

Bet brangus piliecziai, pati
kėkite paskutini karta. Faktai 
už mane kalba. Tikrai nepame
nu datos, bet važiavau in Ame
rika, 
celione.
ves stovykis su iszkelta ranka 
turėjau gryžti in Ryga, bet 
kadangi laivas ėjo link Ameri
kos krantu, tai asz laimingai

J

nis apszildymas liftui visokie,
£
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Tiesa, tai buvo nelengva 

Dar nepamatęs Lais-
9

tą
dabar— Jaigu... gal 

nereikalaujat ?
— Ka, ar modelio ?
— Taip... asz galeezia...

Norėtum man služyt už 
modeli ?

— Laibai norecziau...
— Ne, dabar man ne reikia 

gal kita karta...
Vaikiukas pabalo ir sudrė

bėjo.

•• • ar

J

— Mano Dieve! Del ko asz 
ne esmių gražus vaikas?...

Malorius dirstelėjo su atyda 
ant vaiko.

— Už keliu nedeliu, pradė
siu maliavot nauja abroza, tai 
gal tada man prisiduosi.

— O in ta laika nnvež 
no teveli in ligonbuti 
szauke vaikiukas 
konia veėkti.

— In ligonbuti? 
nusistebėjas malorius. — 
ko?

) 9 skurdžiai

v i
r

ma- 
pra-

ir pradėjo

pa klausė
Del

t ,, ,

— Teip... in ligonbuti. .. 
ba... ba ... asz ne esmių gra
žus ir. . . ir. .. ne galiu būti 
jums už pavidalu.

— Nieko nesuprantu... pa
sakyk man mažu k apie kn tau 
eina, tiktai gerai ir aiszkej.

Vaikiukas truputi apsimai- 
szines apsako apie viską. Ma
lorius iszklause jo sjiakajnej, 
po tam pritraukė vaikiuku 
prie savos pAbucziavo in jo 
veidą tardamas:

— Apsinudszink 
Reikalauju paveikslo, tai Im
siu tavę. Suvisai no esmi gra
žus bet puikumas su puikumu 
tavo szirdies ne gal susilygin
ti. . . 0 kiek tavo tėvas uždirb
davo!

— Pussantro dolerio 
dienos...

— Gerai.

S

pritrauke 
pAbucziavo i u

vaikeli!

ali t

Ilgainiui
gyvenimas

pramo

neinsilei-

ten nuvykau. Bot pakartoju 
tai buvo nelengva kelione.

Nuvykęs Amerikon ir žino
damas tik viena sakini Ang
liukai “ J love von d*
gyvenau. Kadangi asz nemokė
jau Angliszkai, tai mano gyve
nimas buvo kupinas nelaimiu 
ir kaž kokio bergždžio lauki
mo.

Kaip gyvenau — geriau ne
pasakosi u.
kali Angliszkai ir 
pasidarė kur kas indomesnis.

O kai gyvenimas indomesnis, 
tai romantiszko pobūdžio trosz 
kiniui pradėjo mano*szirdi ka
muoti.

In smulkmenas
džiaut prisižiūrėjau asz ežia in 
tokia Amerikonka. Gyveno ji 
lyg davatkandarna, lyg nenusi- 
leikus. Gal tai žmonių liežuviai 
jos pasauledžiaugsma aptem
do. Nežinia. Tik kalbėjo žmo
nes, kad ji fiziszkai silpna, ir 
bendrai buvo tai mergina, kuri 
turi trapius kaulus.

In smulkmenas 
džiaut, 
apmišlyti: 
pavasaris taip priszpiczino, 
A 1 A A ft ft > • «

9

neinsilei- 
neturejau laiko viską 

Amerikoniszkas

kad ne buvo kada josios kau
lais susirupinti.

Tai, oi Siibatos vakaru 
smulkmenas 
< <

Joseph Earle -Jacobs, Su v.
NewBrangus mister ir

' vieszbuezio savininke! 
o szviesias akis

I <
Valstijų ’konzulis,
Kinuosia, atvažiavęs in Wash-

- , . .ingtona, paduoti savo raportą
kas ant .jušu inmones laiptu de- ąpĮę namine kare Kinuosia ir

— Te — sako, — 8,000 ■do
leriu žmonai koja iszgydyt, o 
dabar mister prasz.au gyvent 
mano vioszbntyj dvi savaites'! 
Asz vengiu 
nes

Szanghaju,

ingtona, paduoti savo raportą

visa tenaitini 
ma.

tebvri pade ji-

Žinios isz Lietuvos.

SUEME VAGIU GAUJA.
Kaunas. — Kriminaline Po

licijų sziomis dienomis sulaiko 
gauja vagiu, pas kuriuos rado 
apie pora vežimu invairiu vog
tu daiktu. Kvota daroma.

BEPROCZIO DARBAS.
'fa u jonu vai., , <

gyventojo 
Mato Bagdono padegtas gyve
namas namas. Nuostoliu pada
rytu 8200 litu sumai. Nustaty
ta, kad namu padegė Bagdono 

Del viso ko sunūs sergąs proto liga.

Liepos 29 <1

ii

■l MĮ

M

kompromitaciju- 
man biznis : _______ r,_

protokolus.
Žmonele ant pecziu paeines 

nuvilkau in apartamentus.
Pagyveno dvi savaites nuvy

kome in Kanad. 1__ . _rr
pakeitėme pavarde: asz — mis
ter Rupkis, o žmona, savaime 
aiszku missis Rupkiene.

— Dar — sako žmona — 
einam ant cziuožyklos! Asz su
laužysiu vėl viena koja. Pasi- 
imsime isz cziuožyklos savinin
ko keletą t ukstaneziu. O pas
kui, jau Įiaskutini sykį, susime 
in bent kuri lai va, asz sulaužy
siu abidvi kojas, paimsime isz 
laivo savininko pinigus ir va
žiuosime in tavo tėvynė Lietu
va pirkt centra netoli Kauno.

Nors mano žmonos kojos su
laužytos greit pagijg, bet man 
jos pagailo.

— Ne — sakau — žmonele, 
gaila.

be-| prievarta klojime 
veik ir taip sulaužytos! Už
teks!

•t11 Į / I Vili U J ll | A

svarbesnis už Barauciznos km.

PASIBAIDĖ ARKLIAI Ui- 
MUSZE MOTERĮ.

Rugp. 7 d., Žeimiu k. Kauno 
a|x, vienas berniukas vedė isz 
ganyklos namo arklius, kurie, 

užmusze S0 motu
nmž. genute Barsukevieziene.

« I .

■pasibaidė,

SUSIGĖDO IR PABĖGO.
Imbrado Valscz., Vadminiu 

k.’, gyventojas T. K. priesz ke
lias dienas baigė talka. Pabai
gė, užuliojo. Vakare K. pakvie
tė kaimvno M. (lukteri ir užra
kino klojime su savo pusinin
ko sūnumi.

Ryta merginos tėvas
rado per 

sztukavo-

, i n 
neinsi leisdamas

e re u m fercum” 
jau. Ir kita diena pasakiau sa
vo žmonai:

— ,«Til sideau žmonele, 
nors ir turi trapius kaulus, bet 
imtis neisi — nėsutruks.

i, ’ 
truks koks kaulas, kur paskui 
asz tave sulaužyta padėsiu.

O žmonele man ima už smak-
, glosto mano galvos plaukus 

ir, kaip matyti 
nusiteikus.

Gyvenome diena, kita, 
man po senovini imu už smakro 
bet asz matau, kad mudu isz to 
duonos nevalgysim. O in Įlenk
ta diena jos meilumai ingriso.

— Sukrauk — sakau — sa
vo “ —

— apsiženi-

Ateik ryto tre- 
cze adynu po piet. Busi manu žadėk nesiraszkyti 
pavidalu ir gausi kožna diena 
po pusantro dolerio.

Vaikas ne galėjo iszlart ane 
žodi. Dirstelėjo su aszaromis 
in akis mulioriaus ir karsztai 
jiabucziavo jam ranka.

Namo pargryžo bėgdamas.
I F” J • 1 > • 1 * >1 .

klausė motina.
— Alotinele jau tėvelis ne 

cis in ligonbuti, 
visi ka valgyt...

— Ka tu plovoji vaike?
Vaikas apsakė apie ’ -W X 1 1 • j

— Kur buvai taip ilgai ? 'pa-

ir turėsimo

ro
J

majantka

Pri
nes kaipl jau (avo kimo visos dalv « • I *

man tavęs paszeliszkai
s

emc
ieszkoti dukters ir 

4 i
iszsiganduslDuktė 

sensacijos” pabėgo.

futuristiszkai

Ji

Nors teisybe buvo mano pu
sėje, bet žmona pasirodė tvirto 
budo ir mano atkalbinėjimai 
nuėjo veltui.
ožka per liepta vedama. Ir ben
drai matyt isz visko, buvo gro-

Ji užsispyrė lyg

viską, in Ųhicaga. Nors tai ir
ir važiuojam

• “ ruzbui-
Kada pabaigė motina a t si liepa ninku miestas, bet gal daibo
spausdama ji: .

jaut.”
i i

drai matyt isz visko, buv 
buoniszkai nusiteikus.

Nuėjom in cziuožykle.’Slidi- 
nejnm ant lodo. Žiurau, kada 
Žmona darys mirties kilpa. 
Mano manymu, koja sulaužyti, 
tai ne trikvatierke iszgert.1iszgert.1

•I »

Ant J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

(Bell Phone 872)
331 W.CentreSt. Shenandoah, Pa.

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

Isz Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man tela- 
fonuoti o pribusiu in deszhjits 
minutu. « Bell Telefonas 872 ***

, b A 4 . |

I

tai ne trikvatierke 
Trikvatierke iszgert sunkiau.

(Slidinejam pusvalandi, kita.. 
Maniau, kad žmon viską užmir- 
szo. Bet kur tau... Net neapsi- 
daire! Keberiokszt augsztelni- 
ka! Tik matyt nelaimingai kri
to. Tiesa, koja sulaužė, bet 
plius prie to ji sulaužė, dide
liam mano nusiminimui, ir sa
vo sprahduka.

rasim.

nėle —
važiavau traukiniu.

Kode! 1,1 e —
- galim važiuoti.

atsuko žmo-
Seniai

— I r vėl

' ‘ ik'*

— Mano mieliausias vaike
li! Dabartės suprantu del ko ’ 
manes klausoj ar esi gražus. .... ., savo I utiftistiszkam nusiteiki

gražus.
Visi trys apsiverkė volą nes 

juju aszaros buvo jai aszaros
I *

A. r*..1. aaMlJpX A H : •iii l' W

i

džiaugsmo.
PAJESZKOJIMAS

* »1

i
: I

me ima man už smakro.
' ytotyj atidavėm daiktus in 

bagaže ir iszejom laukdami 
traukinio ant perono* pasi- 
va i k szcz i o t i. Va i k szcz i < 1 j a m.

. Žmonių kaip turguj. Siuva in 
ten ir isz ton. Ponios — ponai. 
Kol kas chuliganu nesimato. 
/Vežiu Dievui.
• Tr sztai, mano brangi žmona, 
riktelėjus, parkrinta.

*

♦

Pajeszkau darbo ant fanuos 
Esi u patyręs dirpt ant ukes, 
art, akėt, ipent, grebt ir karves 
melžt. Jaigu kas rei-kalauna at- 
sakanezio darbininko tegul ra
szo laiszka man šziuo adresu:

Mr. (t. Mason,
212 — 4 St., 

Braddock, Pa.
* 1 111 'f........... I .... ... "

W. TRASKAVSKAS

Vaikszcziojam.

3t.
X

ai r

L1ETUVISZKA.S GRABORIUS
n- - - “ - S f

f ’ .. :. a *
Laidoja hunus numirsiu. Patam

_„*.* * ’ b_'L 
krikixtinlu, veteliju, paaivažlnfijL 
mo ir 1.1.
003 W. Mabanoy Ąvf.

»'J| ’ ■*
. 1 f ■« . r t | įxV . .4,-'

Laidoja kunus numirolju. Pasam
do automobilius del laidotuvlu,

:1 ' <■ r Vi

M.h, ę»y.
*! A ‘

, Kažkas 
instrigo in perono lentų plyszi 
ir ji krisdama sulaužė deszine 
koja.

Susirinko žmones.
sako Husi-

— geležinkeliu kom
panijai civilini jeszkini už savo 
žmonos sužeidimu.

— Paduokit, 
rinkusieji,

Po keliu minueziu buvo kon
statuota mirtis.

1 Žmonos kojos buvo apdraus
tos 10,000 doleriu sumai (vė
liau ir pinigėlius paėmiau.)

Baisiai nusiminiau, kad žu
vo mano žmona ant Kanados 
ledo, tragingai žuvo mus 
miniszkam židiniu laimes 
lindama. Paežiam žydėjime 
mano jaunystes.

Amžina atilsi dūko jos du- 
sziai Vieszpatie.

Paežiam

i

r v1 i j

Ta pnezia diena jeszkini pa
daviau 5,000 doleriu sumai. 
Amerikoj laikas brangus — 
už poros dienu pinigus iszmo- 
kojo. .

Nuvažiavęs in (liicaga nusi
pirkau liatus, pora pakeliu pa-
pirusu; žmonai — nauja skry- <

szei-
ve-

lujtWBWJJ.1 UI ».I.l l.■ ,MIII

Dr. T.J.Tacielauskas
, t . 1,111 • < I’ ' , ’ I,

Pirmutinis Lietuviszkas
Dontistas Maha.no j aje.

Ant Antro Floro Hino Sitoro
IQ W. Centra St., Mahanoy City

■ v. • tu*!
i*

F
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CAPITAL STOCK 1125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1023,358.62
I I

Mokame 3-ciia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride-

1 dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
‘ 1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
;» turėtumėt reikale su musu banka 
Į nepaisant ar mažas ar didelis.

o

G. W. BARLOW, Pr<

1 Liepos. Mes norim kad ir jus

A G. W. BABLOW, Pr.., 
J. FERGUSON/ Vicė-Pr«».irKM.

i

H

f'

Air .
*

l.h'

prasz.au
Maha.no


keiksmo, apiake jai po tam

ęASZLTS
esi, bu žinai,Atkakli 

d savs savam nieko blogo 
pada rys I 
us.

suriko vėl Klum-

Sakyk aiszkiai, • ko tu
ikalauji, ba tnslai tavo ntto- 
utis murmėjimus jau n>an 
nn pakarto! — tarė kaip au- 
klas iszbalus Maiynia.
— O tai nekiszk nostiea tėn 
ir tau nereikia! Apjuodini 
me priesz žmoueA piktini 
ikus, juos sukeldama priesz 
me ir mano namuose nori 
ti ponia. Bet netrukus tasai 
vo ponavimas pasibaigs, ba 

keturi u nedeliu apsiženy- 
1 su Auguste.
Valeika iszbalo, kaip lavo-

u*’• i w
apie'Valėrkbs atsakymu Gotli- 
bui ir apie Klumpiaua užma
nymu ženyties su Auguste.

Motiejcuv pasižiurėjus «n 
pasigailėjimu nut upsiqszalie
jusiu Valerkos akiu, tarė ma
lonini: . • i ;
i ©
įleisk ir turėk vilti Dievuko, 
ę gal ant jua kabaneziu nelai
me dur likimas gal iszsklaidys.

H

B A .U U B

— Gorqa»i4 negyvus teliu
kas Už kale pririszta, kuri ant 
kiekvieuti urzgiu — atkirto 
Klumpius.

— Ka^ tai, ponas Klumpius

kas Už kale pririszta, kuri ant 
kiekvieud urzgia

'/IV'* ikih; ■■

<■2

—|K*Vfel 
k

w
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— Nori, teve ženyties su ta 
teriszke* O kas tuos veikė> 
s iszmokins poteriu? — pa- 
mse, rodydama du vaikus 
m peeziu besibovinanezius Ir 
•na gulinti lopszyje.

’n“‘ szaukia Ma
lin — bet tavo pasielgimai 
.’e priesz žmones apjuodina! 
. visi dyvijasi ir juokiasi isz 
kad tu neraudi sau paezios 
p savųjų — atsake Marynia. 
— Man reikia iszmintingos 
►teriszkes, kuri mokėtu ne

galavus pinigus iszleisti, 
t su paezedumu padidinti ir 
ta!

l’ai no asz 
bet tavo

jai aszaros 
- Žinau asz

uszuko Klumpius.
() trip! — tare Marynia 

>kdamo>, nors 
r veidus ritosi.
Kalbėjo kad tropijai net var- 
mistrirnri ir vaitui pasis
ėti apie mano netvarka na
tose
1. Ir norėdamas ta melagys- 

trisvbe, verkei 
kad tau net no- 

seklinis agur-

ir dyka pinigu mėty

nc'Oimeluosi, norint 
nuo kalėjimo isz- 

viena> 
szirdyse,

Dievas 
kaip

padaryt i 
p gailiai.
supilto, kaip 

s. Bet Pono Dievo neapgau- 
1 r Jam;
1 liežuvis
tu, ba tik 
aito žmonių 
akuotose knygokb.' '
— Klausyk — tarė po vn- 
idelei sunkiai dūsuodama — 
s ant doro gyvenimo meta 
žiūrėjimo szeszeli. kas bjan- 
•ja keno varda, kad palai
di savo užmanymams, tasai 
erties valandoj tegul...
Urnai sudžiuvus ir raukszle- 
ranka užkrito aid Marynios 
ties.

Tylėk ir vienam Dievui 
lik savo skriaudas apsūdyti Z 
tarė, senele, kuri tik-ka įm

inėjus pirkiom ,
— Tas lengva jums pasa
li. Motiejiene prabilo liud- 
i Marynia — bet pati turbūt 
iszkenstumet, jei kas jus už 
iii apkalbėtu. Esmi biedna 
reikalauju dirbti, o kas da- 
r mane ims, jei asz visur ap
ipinta, kaipo tingine? Visa- 
h dirbau, kaip man snmone 
pe, kas tik reikia ir nei 
?k netinginiavau, o jis sztai, 
dar taip vadinamas giminai- 
!... nuplvsze man szlovv ir 
lieka dabar kaip koki sku- 
ri ant meszlyno!... Ir ju 
r man liepiate tyleli? Ar tai 
z bekalbe, arba neturiu jau 
oto, kad jau nesupraszcziau 
vo skriaudos?!
— Piktuose darbuose nesek 
tu — praszneko senele — ir 
mink, kad kiekviename grle-
randasi bausmes gyvis. Tal- 
nekeik, bet klaupkis ir pa- 

nelsk karsztai, idant tie, ka- 
iemeluoja, numylėtu teisybe, 
apkalbetojus sugėdinsi savo 
•rtimu. Eis jie su gricku sun- 

su sumenes iszmetl- 
kurie kiekviena, va 

szeszelis

jusiu Valerkos akiu, tarė mu-
• ■

Perstok verkus, Vaikeli!

ę gal ant jus kabaneziu nelai
me dar likimas gnl iszsklaidys. 
Į Mergaite isztempe savo akte 
in Motiejiene, norėdama isz.*- 

' kaityti isz jos gilumos duszios 
ar yru vilties dar tezgelbeti 
ievii. Marynin-gi sukinėdama 
galva praszneko liūdnai:

— Kas vilkui gerklen :n- 
puola, tai ir prapuola.

— Kas tai gali žinot!— stt- 
szuko senute su kokiu tai ste
bėtinų n u s i szy psoj imu.

Ant rytojaus, kaip tik Klum
pius užrukę pypke po pusry- 
cziu — atsidaro durvs ir inoi- 
na Motiejene.

Klumpius sutraukė antakius 
bet gododamas senutes 

vakarvksz- 
ežia jos kalba, atnesze jai kode 
ir nuolankiai paprasze atsi
sėsti.

Mažos Motiejenes akutes nu
sijuokė kytrai.

— Asz tave, \’aclaveli sap
navau — ture Klumpiai — t r 
ta, tavo jaunuose metuose, lu 
skynei rieszutus Celinai, 
stovėjo ant žalios lankos 
peszdama lapelius nuo valkisz- 
kos pivonijos szvapejo: “ 
mena ?... Užmirszo... Ar mv-

” O veidas jai mai
nėsi, kaip tai tada, kada isz- 
girdo upie tavo susikalbėjimus 
ir susižiedavima su tavo na- 
baszninke paezia; tiktai tuo
kart puolė be duszios kad sun
ku buvo ja atgaivinti.. pabai
gė senute.

Priminus pereitus laikus, 
Klumpini visas kraujas susi
bėgo in szirdi.

Reikia pasakyti, 
Klumpius 
gražia, kaip pavasari kvietka 
Celina, Motiejienes seseriete 
bet per tėvu prikalbinima, 
tai’ pėiz godumą, 
biednos mergaites meiles, kai
po piktos dvasios prie kriksz- 
to szvento.

Ar apie ja užmirszo... kas 
tai gali žinoti?!
ka noriai kalbėjo, tiktai apie tų 
mergaite pas ji niekados ne
buvo kalbos.

— Kaip jai dabar einasi ?— 
tarė silpnu balsu.

Metai atgal paliko nasz- 
turi vienok kuom apsisz- 

luostyti aszaras, ba 
ninkas vyras paliko jai visus 
turtus.

Tai pasakius senute nutilo 
o palaukus kiek vėl tarė:

— Neseniai gavau nuo josi 
laiszka; rasze, kad mane gal 
aplankys... •

— (.) vaiku daug? — klau
so Klumpius.

— Buvo du, bet raupais nu- 
Matomai, biednokele 

kaii> !’!< akiu neprarado be 
verkdama... j

Ir sene pasitaisius skepeta 
ant kaklo, tarė kaipo in savo:

— Girdėjau, kad moterisz- 
kaite dar gerai iszrodo, o Ir 
jaunikiu pas ja lankei susiva- 
žiuoja, kaip ant kokiu atlai
dų. Kas teisybe, tai nabasz- 
ninkas surinko pinigu, taigi ir 
nėra tame nieko stcbeHno, kad 
jai ramybes jaunikiai neduo
da. I

Klumpius filiai užsimislijo, |

ar yrą vilties dar 
V‘va

Kas vilkui gerklen t n

norints piktas už

Ii dar f. ..

le;

mirė.

paprasze

metus,

O ji
ir

Atsi-

kad tasai, 
kada i si a i mylėjo

ar 
iszsižadejo

Juk apie vis-

nabasz-

J

kur to Vokieti* negalėjo atmi/h 
ti. O ji tikėjosi, kad jo tu bar
niu sų Marynin Klumpius jau 
kalbės apie ženybes. Bet dykai 
tos laimes lauke...
į Antra diena, iszsikalbėdamas 
Klumpius vakare nuėjo pas 
Motiejiene. Jntn buvo1 labai 
zingeidu pamatyti ta auksini 
pinigą, koki senute rado že-

- ! -k * . 1 1 't
Alotiejieile džiaugėsi, kad jis

mojo. I
(it ėjo Ir tuo jaus atnesze jam 
(u dukatu. Bet kaip tik Klum- 
įnus paėmė ji in rankas, pu- 
ėzalines durys nuo seklyczlos 
atsidaro ir ineina pirkion vi
dutinio amžiaus moteriszko 
stebėtinai jam priminanti liūd
im savo pažiūra ir maloniu vei
du k a tokia brangia jo 
džiai.

t t

szir-

abi

rankas
po tam po penkių

senaispraėjusias

Ir taip

vaikais

ji gandino

— Ar pažinai mane? klau- 
ia inejusi.
— Celina!— suszuko links, 

mai Klumpius ir isztiese 
rankas prie jos.

Celina padavė jam 
suspausti, o
minutu jau kalbėjosi abudu 
taip kaip 
laikais.

Turėjo jai pasakoti apie sa
vo vaikus ir apie pažinstamus 
ir tik pusiaunaktyj abudu at
sisveikino.

Ant rytojaus pabaigęs dal
ba vėl Klumpius Ųet uždusęs 
bego pas Motiejiene.
diena po dienai plauke ramiai. 
Namie Klumpius su 
gražiai pradėjo apsivaikszczio- 
ti ir jautėsi jaunesniu, laimin
gesnių ir geresniu.

Taip geresniu, nes sumenc 
kaip veidrodyje rodė jam ko
kiu buvo o kokiu turi but.

Dvkai Vokiete v
deszromis ir degtine, parvežta 
isz miesto; atsake jai szvelnai. 
bet ir neat mainomai, kad svai- 
ginaneziu gervinu jau negeria, 
o tai del paezedumo taip daro.

Auguste vienok tame daly
ke neapsileido ir viena syki su 
prievarta Klumpiu 
savo pirkion.

insiteinpc

— Regis Motiejiene tur* 
svėcžih — tarė žiūrėdama kai
mynui tiesiog in akis.

— Seserie!e pas 
žiavus atsake

— Žinau, žinau repetojo 
Auguste net ja maeziau. Juoda 
aukszta kaip szluota Kami
nams krėsti.

— Prieszingai graži ir gera 
at-sake Klumpius.

— Girdėjau, kad 
gaspadine ir apdriskus kaip 
koksai antas. Juk ant jos gali 
ma pažinti, aut veido jos pa- 

kad ji yra kokia tai

ja atva
ra mia i. 
žinau

kaip szluota

negera

raszyta, 
pliudre.

To buvo jau per daug. Klum
pius užsirūstino ir tai dar la
bai.

— Teisybe yra — suszuko 
kad Celina velniui sprando ne- 
nusuktu bet už tai-gi gerbia ki
tu ramybe ir peklos niekur ne
sukelia. ..

— No lyginant kaip negy
vas teliukas kuris nei vuodegn 
nepakrutina, ir su juo veikia
ma viskas, kas kam tik patin
ka—pertrauke juokdamos Au
guste.

ja taip daug apgini suszvapo- 
jo Vokiete kratydama galva,

— Ba pažinsiu ja nuo ma
žo vaiko, ir ;žinnu, kad jos 
kaip duszia, taip ir szirdis yra 
įzysta.

August u pa paiko.
ęzysta.

i

j Jiūi asz ja tau taip su b,ja u- 
riojau —pamislijo sau kad'jos 
niekados nenorėsi nei paminee 
Ii. — Garsiai-gi pradijo apie 
kitką szneketies, idant tuo bu* 
du Klumpiu pralinksminti.

Viltis suerzinti Klumpiu su 
Celina, 
kas diena vakarais mate, kaip 
jis vaikszcziojo pas Motiejene. 
O nors ne syki su gvolta norėjo 
ji nuo to vaikszcziojimo 
laikyti, Klumpius purtėsi sa* 
kydamas kad pas ja užeis ki
tus kartus.

\zienok tie apsilankmai jau 
niekados Augustes szirdios ne- 
liiiksmino kadangi ji ar poike 
Marynia ar Celina Klumpiu^ 
tik sau juokdavosi.

— Tu žinai viena,

Vokiete apgavo, nes

su-

>(

•nybe ii

denka kaip 
linkui žmogų ir kaip szeszc- 

uždengin jam gyvenimo 
______  nuskriausta, 

raidai galėsi žiūrėti ant dan- 
ins ir žmonių.
Klumpius iszbalo.
'pure ir iszbvgo.. turbūt ant 
Jdžios degtines pas Augus- 
į I •
O Marynia, pad<‘kavojus sc- 
•lei, kad ja sulauki* nuo

•jimais
mla >

jviesa... O tu,

Nut vore

sulaukė

o Motiejiene busiszypsojus ta- 
re: .1 i

— Ateik iVaelavuk rytoj 
pas mane, o { parodysiu tau! 
aukso pinigą Atrasta po ta se
na gruszia kuria liepiau isz- 
kasti. , į

i ♦ ♦fe
Ta paežiu diena,#kaip senu

te jam primine Celina, Klum
pius vakare v^l užsuko pas sa
vo kaimyną Vokieti. Auguste 
vienok stebejorti, kad nei val
gyti, nei gerti kodėl tui nega
lėjo o ir prie kalbos nebuvo 
toks smagus,.kaip tai pirmiau. 
Galima buvo pažinti, kad jos 
mislis toli kur nukeliavus bet

Ateik iVaelavuk 
pas mane, o| parodysiu

♦

o asz Ži
nau kitu — mislijo sau 
besidyvydamas savo apjakl- 
mui, kad negalėjo ant syk pa
žinti Vokietes nedoro liežiuvio.

Po porai nedeliu Celina isz- 
žinomas dalv- 

nusidžiauge Auguste.
Bet jos džiaugsmas buvo 

trumpas kadangi per praver
tas duris pamate Valerkos vei
dą taip užsidegusi tarytum ji 
butu didelius turtus gavus ar 
kur iszgrajinus. Klumpius lai
dydamas Marynios ranka kal
bėjo:

Alarv- 
Tan- 

a sz i szmi si yda vau 
ir kalbėdavau bet degtine te
gul ji prapuola kaipo didžiau
sias žmonių neprietelius!

Marynin užverke, kaip 
po tam nusirami- * *

važiavo isz ko 
kas,

— Prasikaltau tau 
nia bet dovanok 
kiaušiu ne

ir tik

tada

mai).

vai-
kas
nūs tarė:

— Dėkui Dievui, kad paga
lios del vaiku atradai gera mo.

. • t l į * r ’ J °
lios del vaiku atradai gera mo. 
tina, o sau puikia gaspadine.... 
Celina visi pamylėjome... Te
gul .Dievas jums laimina ir su
teikia laime!

— Tai-gi man neatminsi 
pikto? — paklausė Klumpius.

—• Dabar tau galeeziau 
dangų palenkcziau areziau at
sake szirdingai Marynia.

Auguste patylomis inlindo 
savo pirkion o Klumpius pasa
kojo Maryniai kad Celina no
ri idant po szliubui me.s visi 
persike!tumėm pas ja gyfentl.

Valerkos akyse sublizgėjo 
aszaros ant’mislies kad turės 
apleisti namus kuriuose gimė 
T užaugo; vienok savo sopuli 
užslėpė ir prisiartinu^ prie tė
vo ir pabueziavus ranka 
re:

—- Stengsiuosi pamote pa
mylėti kaipo molina ir godoti, 
kaipo motina.

Tėvas apsikabino ir prisapu- 
de prie szirdios savo dukrele

visas skriaudas ko 
kias ji del jo turėjo kentėti

Galas.

ta-

idant tuo bildu nor 
atlyginti

kiek jai
If

i

g KALĖJIMAS
■ • ’ . ■ "

Plytos, vien plytos — raudonyk plytos, 
Skurdu, dejonėm’k
O už plytų — tyliai kenezia žmonok,

i r kanezioms išzraszy tos, 
O už plytų — tyliai kenezia žmonos, 'pr. 
Aukos Melo, Netiesos ir kitu Mamonų. 
Grotai ir tie liūdi, o už juju ' !'■'• 
Szimtui žmonių puvimui pasmerktųjų.
Plytos, supuvo sziuudai if sztangos,
Nemato tu, ka ant sziaudu rangos. 
Ne vienas tėvelis sūnelio neteko, , :Ae vienas tėvelis šuneliu neteKo, 1. 7 
Ne viena mergUžell* bernelio raudoja, "
Ir senos motulęs szirdis krahjaiH aptekus, 

jus’, ka te|l
Kalejims nieko neatsako, plytos tyli 
Nerupi akmoniui žmOgus bedalis’— 
Savu gyvenimu ir laimtvnusivylęs:

rūsiuos tunojat ! *
>

Nerupi akmeniui Žmogus bedalis’
i

1

£ Ui4

I.

H
D. f

•J

Wl*"’

f

' I

I
” I -į!

7—' MMfeMMfeMfeHfeBMMM , • Mk* M'* 4

| 4^4

•fe-

y, I
hf^.' *■: <

y iį

14 c *» ^’*'1 J*

Zmonac
1 I . į ’ 1 ’ r . | f ’* ,

t'4 fe,

n

Ui

Mile norėjo isztekt už Alber
to, o tas nenori jos vesti. Ji vis
ką jam atiduotu, kad tik prisi
viliotu, bet tas ne ir ne. Jis 
buvo mokytas, o ji be jokios

"j*

III IM—MIIII III* « M j

aiszkinti. — atsake kunigas.— 
Asz manau, kad tamsta ateisi

atsake kunigas
_ r i ,f.. 1 ’ 1 1

in bažnyczia szliubo paimti
— Ne! ■ jis atsakę 

Asz paėmiau civili szliuba, ir 
man to užtenku.

— Bot tamstos žmona no
rėtu imti szliuba bažnycziojo;

ži-

i

Isz kur tamsta tai

-T*I d1 if

/■'

f
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Yorko apygardoj vienoj.
: f į'

t

j

Tu be mokslo, be

apszvietos. .
Jis eina gatve. Gi ji užbėga 

už akiu is sznekina:
— Nieko isz to nebus — ji 

pasakė,
iszauklejimo. Kur asz tave dė
siu?...

— Ak tu, Dieve! -r- ji isz- 
tare —- Ar-gi asz nugalėsiu ta
ve taip pamyluot pabueziuot 
kiek mokyta gali?...

— Ne!— jis atsake, 
sus žmogus,
stoviu yra artimesnis draugas 
gyvuliu negu apszviestam žmo
gui.

'lt 

...... . <

sznko.

ar žmona

Asz žinau, — atsake ku- 
neimsi

— neture-

rrTam 
savo

Vaje, Albertai! — ji su- 
mmm,

kis beszirdis
i

Jei asz duoeziau tau galva ap
sukt, tai asz tureęziau su ta
vim vargo per visa amžių. Asz 
visa laika reiszkia> tureeziau 
reikalą su dvikoju gyvuliu.

— O, Albertai!
ko. -r- Tu mane kankini.
be tavęs negyvensiu. Ar tau 
bus geriau jei asz del tavos 
szoksiu nuo tilto in upe?

Jis užsidegė cigaretu, trau
ke durna po durno ir nieko ne
sakė.

re.

Žinai, ka ? — tarė Czlr-

* 1
— tarė kunigas. —

rru yistiek nebusi to
mmies neimti 

Busiu! — jis atsiliepė.—
* 1 L 1

nai ?

nigas. — Jei tamsta
Hzliubo bažnycziojo, 
si Dievo palaimos savo namuo
se.

vingis.-— Tamsta apleisk ma
nę namus, tai man bus Dievo 
palaima.

\ c*,
Asz tol neisiu, kol tamsta su
tiksi imti szliuba bažnycziojo.

— Tamsta nori pesztis?
•Dabar Czirviugis

pradare duris ir tarė:
— Malonėkite tamsta isz-

New Yorko apygardoj vienoj. 
Ne kurie Komunistai kvai- 

liuoja, -• 
Mat lauke geresniu dienu, 
Ant kokiu tai permainų. 

Už keliii metu, 
Sako, bus invales pinigu? 

Pilnus kiszeniiis prikimszime, 
Kaip nuo tureziu atimsimo. 

Taip vyrueziai, laukite ir su
dekite, 

Dantis ant lentos padekite. 
Bet kol tasai laikas ateis,

atsikėlė,

Bet kol tasai laikas ateis 
Ne vienam galas pareis. 
Kvailiai, geriau dirbkite,

gyvuliu.
- ji suszu- 

Asz

Eiva pas mane, ji ta-

— Pas tave!— jis pridėjo.
— ka mudu veiksime.*

— Pasikalbėsime, — ji at
sake. — 
pasakyt...
ll

Pasikalbėsimo
Asz turiu tau daug ka

Jis nupilto nuo cigareto ga
lo durna, pažvelgė in laikrodė
li ir tarė:

— Prilipai, tu, prie manos, 
kai Į) lapas prie pado.
< — O, A1 be r t v t i! —r ji ez i ui-

7 . » r ■ 11 m p *, * ■ ’*/

bėjo. — Kad tai asz tave tu
reeziau, — iszbucziuocziau ta
vo lupas, akis, 
ausis.

— Va jo, vaje!
ję. — Koks tai gerumas!

Na, ir jis pas ja nuėjo.
Jos lova nepaklota. Vilkietio- 

ji drabužiai visur iszmetyti. 
Lentyna apdulkėjus, ir ant jos 
senas laikrodis klapakszt, kla-

■uosi, kakta ir

jis pride-

• <

pakszt, klapakszt!
Vienudu.
Susėdo. Ji apkabino jo kak

lu, pradėjo prie savos spaust 
ir be protiszkai b nežinot... Jo 
veidas pradėjo kaist. Ausys 
paraudo. Ir jis visai jautėsi, 
kai ugnyje. Kai tas kvaitulys 
pere jo, jis tarė:

—i Kas dabar?
— Kas? — ji atkartojo. —* 

Nieko. Atidaviau brangiausia,
I

ka asz turėjau... Duoeziau ir
dar ka brangesnio, bet netu
riu ... •

—• Ir tu manai, kad tu jau 
dabar mane nusipirkai? Ne.

—• O vistiek. tu mano, — jiO vistiek, tu mano 
itsake.

— ; Bet jei* pasirodytu, kad 
asz tavo turiu vesti, tai szllu-

r 
♦

g; Vęsk mane^ i lcnd ir
, —-
Mį • • • 

p / 
Apsivedė. < 
Ji susižinojo

II

t

ba ilsime civili.• •

praghra 
n i an l«ratsake

■.a H

,.į/> “į

» ' ' 'I,i 
' *1

■

i

■
"'N-1 ' 'Mfl

'tig

"AiM
fei'it

■ i

■

ifl
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Mile Czirvingiene pradėjo 

verkti. Kunigas iszeidamas jai 
tarė:

—• Taipsta užeikite pas ma
ne.

Ir Czirviugis užtrenkė duns.
— Po velniais!— tarė. — 

Ar asz nesakiau, kad asz su ta
vim turėsiu vargo?

Ji žliumbia.
Ir jie sziap taip gyveno.

♦ ♦ ♦'■ '’I ’ W , K 4'' . : 4‘ ■ ]

Po* keliolikos metu ji susir
go. Guli ligoninėje. Eina bobos 
lankyti. Ji teiraujasi, kaip pa
daryt, kad jai numirus, pinigai 
vyrui netektu, kuriuos ji turė
jo banke savo vardu.

Viena moteris kužda Czlr- 
vingiui in ausi:

— Tamstos žmona teirau
jasi, ka padaryt, kad jai numi
rus, pinigai netektu tamstai.

— Vargszo! — tarę vyras. 
—Pasakyk, kad gales in gra
bu susikimszt. Man jos pinigu 
nereik!

Pasveiko.
Tai buvo didžiausia tingine. 

Jokio darbo nedirba. Ir namie 
nebūna, o reik žinot, kad jei 
moteries nėra namie, kokia 
biaurybyne tokiuose namuose! 
Ir dar eina nuo bobos prie bo
bos ir vis guodžiasi, kad jos 
vyras pinigu* permažai teduo
da. Ta žmogų, kuris ja iszlaiko 
— purvina!

Jokūbas pravėrėJokūbas pravėrė stalcziu. 
Žiuri banko knygute. Vardas— 
Čile Czirvingiene. Pinigu, arti 
tukstanezio doleriu. Pradėta 
dėt penki metai atgal. Ir vai
kas penkių metu. Reiszkia isz ’ . —. U ..M. <
tu, kuriuos vyras -davė pragy-
Venti, — ji dėjo in banka ir vi§ 

W - • I •

L/■ ♦ , *

- tarė sau

I 
m'

asz nępaisuu, — ji

1

jas apsilanko

V" 's ,r-
SU

l' *■ l '■ ’

e
*

kunigu ir
I I

Ponas Czirviugis labui * n,ub
I 1 I A • 1 A fetobo pamatęs ndtiketa sveczla.

Ii|»w>

Tąjį misli paineskite, 
Ir to nugarsykite. 

N i e k a m nesakykite,
I

,f: Į

*
' ■ ■ M
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Ba kaip valdžia dužiuos, 
Tai kitaip padainos,

Kur pipirai auga iszvarys,' ‘ 
Tada gerus laikus tokie pama- 

' tvs. I*

* .’SI
* I

Nuo geru žmonių girdėjau^ 
Net vyrueziai sudrebėjau/ 

Badai Mainersville yra dvi n0 
labos, . j

i f .. . • u * iki ^1 -L, *.' ' i ■ #' "-M U |,

Lietuviszkos bobos.
Taip liežuvius ilgus turi/ 
Tauzija, ant nieko nežiūrų 

Ne tiktai Lietuviszkąi, 
Bet ir Angliszkai.

Per tlumocziu kitus aplojo.
Pleszia nekalcziausiai szlov& 

Lokite bobeles, 
Kiek galite, in vales, 

Pažinsta jus visi gerai, 
O net ir Ungarai.

t

i.i’l'
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Sportelis norints pinigu turėjo, 
Namines baisiai gerti norėjo,t

*

j,

Namines baisiai gerti norėjo, 
Kaip už -dyka gavo, 

Tai gere, kol svaiguli gavo. 
Iszejas laukan, purvyne gulėjo^ 

Baisiai stenėjo. 
Jaigu ir kas duoda už dykai 

gerti,
Tai vyrueziai nereikia pasi<

gerti,
Bet girtuokliai isz tokios pro

gos naudojasi, 
Trauke už svetima, pakol ne 

sunaudoja,

iszgulejo.
Rodos jau sveikus teze jo,

i 
Vienas szpitolyja (i menesius

J 
h

Bet kur tau* vogtie volu pr<« 
dėjo

Griebe ka nutvėrė: 
Keblias kotus, ziegorelius,

M«||

JI

i J
žvyge, kad per mažai.

*—tarė sau O manote vis taip bus? 
Jokūbas. —- Koks tai pasiutęs | Nukausze pilna masznele, 
moteries besažiningumas!

Jis pasako jos vyrui — Czir-I Maszneleje ne buvo pinigaų

— Tai, rupuže!
fe,

I O džiaugsmas mano szindelty

Hll

ri!

vingiui.
į —- Žinau, ramiai tarė po
nas Czirviugis. — Buvau užti
kęs namie asz pats jos ta kny
gute. Ir asz įpriesz tai nieko ne h

L’r
d. Mane insivaizdina savo prie-1 
szu. '
C Isz tikro! pridėjo Jo-II
k ubas. ■■ - '
ne juodesne už pati pragara! 4j
J • Tas, pasikalbėjimas buvo I 
'gatvėj? ‘ Stabtelėjo, kitas, t re- Kad 
ėrwit . I I'‘h/'v .'w.x Wfe« m/a A « m I i • 
•prasidėjo kalbos apie darbus 
politiku. •* .
i___________________________________________- - .

- Žinau, ramiai tarė po-

guto. Ir asz įpriosz tai nieko no

Tik visokie popiergaliai,; 
Dingo, daugiau nepasirodo 
Tur but in kur nusitrenkė* Į

1

M

t

t M •
Yra ir vyru niekszu, 

Ne kum tikusiu,
Net man viena iszkalbejo,

^-- -’--0- — I I 11 Vt<* lOCAVBSVU IM1UVJV.

Tokios moteries saži- o tu <le<lo, kad tave vilkai, f
.. . > « ’ I

i i

įturiii. Tik skaudu; kad slepia

Tas; pasikalbėjimas 
1 I • . £ A 14 1 • fe . 4
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Ir da iszkoliot prižadėjo.

Tu vis ant ‘bobelių sakai, 
Kad jos sziokios tai tokiosi

ne szvarios, maklakotos,

I fe
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«zias žinogus. Dege eigarehii ir jBet ir vyrui kaip apsipaeziuo- 
i ja. .•Į f *Tai apie jaunas paeziasned-'
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e
1x>ja,Tamsta kriksztvtas ?

'J.' ’ ■
Aszl*-atsi 1 iepo Czi rvIn-
• Kas per’ k la u šimuli 

Tantsta, kaip kunigas turėtum 
•suprįut maįulagumo tais.Vkltn 
įir mtonos tokio gyamozdlszko

Neinsižeisk, tamsta,'

įtarė janh kunignsj.‘b 
į _
įgU. B

<

Rėklaitis. į 

jL LiatuvIsskM Qraboriw* J L

1
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Naktimis valkiojasi, 1 

• *j'Po visas pabulkes trankosi. ‘ 
Tai vyrueziai už tai esatę
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szpicbukai, 
Tai labai negerai, *

v
Laidoja numirėliui pa- 
?<1 naujausia mada Ir

į
Jnigu apsipaeziavai, tai žiūre- ’’S® B

£
(t*»

■

J 
į
I
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t mokslą. Turtu pagelbl- 

1 narnos prekes.

516 W. Sprue* Str.» 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, FA.
306 Market Street 

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA,

j
i Nusivalkiok, namie seilekie,

kie,ikhiiisimo klatisi.;

irę kunigas.
Įtamsta siuntė, vyskupas. 

Vyskupas!
*■> m n w

t

jake moterema. Prie!-f

Anzaros gyvybes miuiims jiiį inkvept negalit
i

*

■ I ’

Dvokia HŽiaudai, plytos apHzniiPoJlteięs raudonos
'■*1 ' 1* -- . Cj 1 ■■ X ' . 1 l' U____ -Ji.

1 ■

Už ka gi, už ka Melo, uždynin ir kitokios Mamonos, 
Instume jus gyvus in szita kapa?!

BiulaH ir įtinezion žmogaus tlraiigaiK • r v i • v U f i "‘v i • • i H i » t f

IT. Kasparaiti sP e

/ '

Czirvingis, 
kūpąs!

k—..mi

— Mano ežia pas
H? ■ ■ i" 4 J

— pridūrė
A, kas man vya- k

O tamstai to nereik • FA,
t

M

M

Pacziulc mj'lek, 
Namie sėdėk, 

(gyvenimą pataisyk, 
Paczi ules klausyk; 

Ant sziadien nustosiu. 
Daugiau nedainuosiu.

I 
f 
1

I

*

k
1

t1' ' A

‘i® .4. I, II
I ■■ 
IM

I i*
■ jį, >| J

■" r w
j jįiiiH 1 
h.

* 1 B M*

r. 'fe
t'1' |W 
Ir®
1

Jll

•ii
1



f

Jr *

e

Hl s'
I

te

Oi
HL"
HuiUf"t < Y
■Mn1' j

Ik l1
■t1 ”

U4< Į 
■•"■i M ■ 11 11 ■' ■ « " ——-

ŽINIOS VIETINES
ii * —________ _

SHENANDOAH, PA.
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Pittsburgh, Pa. — Dažydn-1 
mns stogą, užsimusze Lietuvis •r . 1

< J f / ♦ *

— Dažydn-

— Szia 
czvertis meto, 
doj, petny ežioj ir sukatoj.

— Juozas Macejunas, 532 
W. Center ulyczios, iszvažiavo 
n n^ diena in Emmįtburga, Md. 
JĮ JI. « C A > M _

savaite pripuola
Pasninkas sere-

kur instojo in Mount St. Marys 
kdlęgijCv * 1 > ,

— J’rn^ita Ketverge vaka- 
ri| jSzv. Juozapo hažnyczioja li
kos surisztf mazgu moterystes 
Juozas Sakalauckas su naszle 
Julija Ambraziene, 803 E. Mar
ket uli.

— Praeitam numeri buvo 
paduota klaidinga
apie Petra Povilaiti, nes p. Po
vilaitis mumis pats pranesza 
kad jo pati tikrai puolė ir su
sižeidė szale medžio art i ju na
mo. Policija dasižinojus tikra 
teisybe tuojaus p. Povilaiti pa
leido ir atrado ji visai nekaltu.

— Nedėliojo po uiet kokis 
tai žmogus apkvaitęs nuo mun- 
szaines norėjo iszmest savo kū
diki per Įauga ant Market uli., 
bet ji policija greit apinalszino.

— Neapsiėjo pabaiga san- 
vaites be automobiliniu nelai
miu szioje aplinkinėje o tai vis 
isz priežasties pasiūtiszku au
tomobilistu.

— Amidiena lankėsi pas gi
mines ir pažystamus poni 
M. Baloniene isz Filadelfijos.

- Fiorentina, duktė Marti- 
runilo, 638 W.

iszvažiavo
1 i gon bu t i, Filadelfija, 
vinsis ant norses. Vėlinamo pa
sekmes panai Florentinai, ku
ri dirbs del labo nukentėjusiu.

naujiena

J.

rpno 
avė.,

Mahanoy 
in Frankford 

kur la

ANT PARDAVIMO.

Namas po No. 101 W. Maha- 
su visom vigadom. 

No. 108 ir
noy St., su visom
Taipgi ir namai po
101 W. Mahanoy St., su dideliu 
ga radžiu.

Mr. Jos. Wilds,
101 W. Mahanoy St., 

Mahanoy City, Pa.

2t.

Linksmas ir Iszkelmin- 
gas Iszvažiavimas, 
Pokylis ir Szokiai

Bus laikoma Lakeside Parke 
ir Svetainėj, East Mahanoy 
Junction, 16 Rugsejo-Septeni- 
ber, 1930. Rengia S.L.A. 211 
kp., Mahanoy City, Pa. Prasi
dės 6 valanda vakare, trauksis 
iki vėlai nakti. Vakariene pra
sidės 8 valanda vakare, 
niausiu valgiu
geru gerymu bus užtektinai ka 
visus dalyvius patenkinti! Or
kestrą pirmos kliasos griež 
Amerikoniszkus ir Lietuvisz- 
kus szokius iki vėlybam laikui 
nakties. Gražus Parkas prie 
ežero, didele svetaine szokiu ir 
_____  ______  restaurantas,

Ska-
vakarienei ir

kliasos

(Ihlelm szvarus 
todėl nebijokime lytaus ar bile 
blogo oro, nes bus vieta po pas
toge. Maloniai kvieeziamc vi
sus Lietuvius ir Lietuvaites da
ly va u t i iszvaži avi me.

Kvieczia Komitetas,
211 Kp. Stisiv. Lietuviu Amer.
1 užauga: Vyrams $3 w g a • • > m •Moterims ir Merginoms $2 
• Neturinti automobilius gales 
kad ir vėliau gryžti namon nes 
tiems bus parandyti extra bo
sai.

A

>

Lehigh V alley 
EKSKURCIJA 

in New Yorka
NEDELIOJ 21 Septemberio

DalxItaTaa 
Tikiataa$4.00

Specialiszkas Treinas apleis Maha
noy City 4:30 ryte. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange Pl. Sta. 
7:20 vai. vakare Standard Time.

BASEBALL
Naw York* 21 Saptambario 

Giants su Cincinnati

— Paduodami apie Parapi
ne Pipiru Provos Angliszkas 
laikrasztis padare klaida apie 
kasztus. Mes imdami žinute isz 
tojo laikrnszczio perspaudino- 
ino kaip radome. *Turi butlė 
szitdp: Raczknuckiute, nemo
kėjo kasztu tiktai skundikas 
Kucki'lis. 'Teisme kur Aiicerv- 
viczivne skundo Raczkauckiif- 
te, tai teismas likos iszmestas 
o knsztns užmokėjo pavietas. 
'Teisme kur Daugirda skundo 
Walisa, tai Dauginln užmokė
jo viena treczia dali kasztu o 
Walaco dvi dalis.

•f Praeita Ketverga 
naszle po mirusiam 
Grabauckui, 
421 */£’ F. Lloyd ulyczios 
trumpai ligai. Velione paliko 
dvi vedusias (lukterės ir du sū
nūs kaipo deszimts anūku. Lai
dotuves atsibuvo isz namo 
dukters Melkauekienes 304 E. 
Washington avė.

Nedėlios po piet važiuo
dami in Pottsville Regina Sla- 
vickiute ir josios sesuo Anetta 
Gabrisziene isz Hazletono taip
gi ir poni Kaziuniene su sunum 
Klemensu, didelis trekas užėjo 
ant kelio in kuri Slavickiute, 
(kuri vare maszina) pataikė su 
'ana Medingoms pasekmėms', 

(rokas nedave signolo kad 
apsisuka. Gabrisziene aplaike 
sulaužta uosi, Slavickiute per
kirto kakta o 
likos smarkiai sukrėsta kaipo 
ir sūnus Klemensas, 
sies likos nuvežtos 
Irgonbute ant gydymo.
t Subatos vakara apleido szi 

svietą Marijona,
Jono Drižo, 102 E. Centro ul\r- 

r v

ežios sirgdama trumpa laika. 
Velione paliko dideliam nuliū
dime dvi dukteres Ona ir Ele- 
nora ir sunu Jena, motina Mag
dalena Poszkaitiene, 2 seseris 
ir 2 brolius isz Racine, Wise. 
Laidotuves atsibus Utarninko 

Szv. Jurgio 
hažnyczioje. Graborius Menke- 
viezius užsiėmė laidotuvėms.

J.* Se možius.
numery.

*

Baltimore, Md. — Rugsėjo 5
d., mirė Petras E. Lazauskas,Į

a A V I • I 1 v

Placziau kitam

<r

in ire
V i k t ori u i 

gyvenime ant
po

atsibuvo isz

<r

nes

poni Kaziuniene

Sužeist o- 
in vietiniu

mylema pati

ryta su apeigomis

po ilgai lit Subatos ryta, 
gai mirė Antanas Litvinavi- 
ezius (Little) 431 W. Washing
ton avė. Velionis pribuvo in 
Amerika jaunu vyruku apsigy
vendamas czionais daugeli 
metu. Paliko paezia,.penkis sū
nus ir viena dukteria.

nu re

czionais

5$ metu tmž., palikdamas žmo
na Elzbieta, dukteris Vera ir 
Ruth, sun u’Algirdą iv 
Izidorių.

broli

Ohicago. —Belipdamas laip
tais ir ar isz antro aukszto Mrs. 
Ona, Matuliene, 3139 W. 38 si., 
su savo vyru, abudu pergriu
vo ir abudu nusirito laiptais 
žemyn. Vyrui griuvimas ir 
riedėjimas laimingiau pasibai
gė: jis nusilaužo koja, bet Mrs. 
Matuliene nusilaužė sprandą 
ir strenkauli. Nuvežta in Coun
ty Hospital ji sziadicn mire 3 
vai. po pi et. Vyras guli toje 
pu(*-zioje ligoninėje.

— Petras Bartkus, gyve- 
128 Auburn Ave.,

palikdamas naszlaiczeis 5 vai
kus ir žmona.

gailesezio ir susikrimti
mo del vyro mirties,

velionio žmona Mari- 
Paszau k tas grabo ri us 

Eudeikis skubiai pribuvo yu 
ambulansu ir nuvežė ligone in 
Augustana. ligonine, 409 Gar
field Aye. Nors ligone yra krt- 
tiszkoje padėty, bot kad buvo 
labai skubiai nuvežta in ligo- 

yra vilties kad pasveiks.
tarpu velionio 

Bartkaus laidotuvėmis 
naši naszles 
Bartaszius.
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Gloria, 6 metu dukrele Sherman Mathews,

■HMb^r*****”
i %

PASILIKO KARALAITE TRECZIU KARTU.

Miestas Sydney, Australijoj, pastate szita puiku atminti 
del savo žuvusiu kareiviu Svietineje Karojo. Paminklas kasz- 
tuos daugiau kaip $350,000 ir stoves Hyde Parke.

Paskutines Žinutes SENOVISZKI LAIKAI DIN
GO IR NETEKO DARBO.

nes mirė

Isz

susirgo 
joną.

nine, 
Tuo

sunkini

i

Petro 
rupl- 

brolis Juozapas

Cleveland, Ohio. — Rug. 21. 
mire visiems gerai žinomas 
biznierius Vytautas -Staupa.-, 
vos 38 melu. Buvo geras tau
tietis, ir mylėjo visur (arpo 
Lietuviu dalyvauti.

— Rugp. 23-czia automo- 
biliaus sužeistas VE. Židžiunas 
ir jo žmona. Jam iszlaužta ko
ja žemiau kelies, o moteris tik 
taip sutrenkta.

Rugp.

J. Czižauskas 
prasiszalinti,

• • 
.9fanatikes ji apmėto 

jam isz bažny-

Pittston, Pa. —Užmusze Juo
zą Szesztoka, 52 metu, 205 
J’raymer SI., Exeter, anglis 
puldama Seholley Shaft, Pitts
ton Coal (1<>.

Szesztokas ežia atvažiavo isz 
Lietuvos apie IS metu atgal ir 
dirbo angli kasyklose iki ji už
musze. 'Tokiu nelaimiu yra nu
tikę szimtais.

Buvo geras Katalikas.
gulėjo prie Pittstono Lietuviu 
parapijos, taip inS.L.A. 7 kp. 
Paliko žmona, ketvertą vaiku- 
cziu, ir keturis brolius Lietu
voje. — V. takos tėvus.

52
Exeter,

Pri-

ant 
Dvv-

II Batavi'ja, Java. — Ugnis 
sunaikino konia visa dali mies
to Pontianaka kur gyveno Kin- 
czikai. Bledęs padaryta 
dvieju milijonu doleriu.
leka žmonių sudegė ant smert o 
daug sužeisla.

11 London, 
garsino buk ; 
randasi arti trys milijonai žmo
nių be darbo’. Dgilgelis turi ubą 
gauti idant nekeiisti batla.

— VnldžiH ap- 
visiiju Anglijo,ja

V Eind,'Oklrt. ^Keturi jau- 
važiavo ant / I

— Szv. Jurgio parapijoje 
buvo kilęs nesusipratimas, del 
kurio muzikas 
buvo priverstas 
bet pirm jo prasisznlin’nno kai 
kurios
kiausziniais;
ežios isz(‘jus viena Liepos men. 
szventadieni, už ka p. Czižaus- 
kas metiko skunde teismui, ir 
ji atrasta kalta, ir turėjo užsi
mokėti pabauda.
gal minėtos karsztuolos žinos, 
kad kiausziniai pigiau valgyti, 
negu in žmones metyti... V.

ui vyrukai kurie 
freito sudegė ant smert, kada 
keli kubilai su gazolinu nuvir
to nuo sztangu ir užsidegė arti 
Kremlino.

V Wooster, Ohio. — Per ap
sivertima didelio boso kuriame 
važiavo 23 vaikai in mokslą i ne 
dvvlcka likos sužeistais 
septyni pavojingai.

V Lancaster, Pa. 
naitineje aplinkinėje 
dele sausa per 18 sanvaieziu.

alo lietus nupuolė, lipdu
kai atsigaivino ir dabar van
dens vra užtektinai.

11 Washington, 
“Motina” 
prietelka, luu metu senumo 
mirszta namie Hyattsville, Md. 
nuo seuatvevs.

11 Plymouth, 
niusztas per automdhiliu Larks 
villo, Pa., L. Jonės, 49 metu’bo
sas Glen Alden Co., kasyklosia, 
mire nuo žaiduliu Wilkes-Bar
re. Dreiveris Charles Pascoe 
likos aresztavotas.

Ant g

7

J 

isz tu

—- Czio- 
•Inivo di-

Nuo dabar

Girardville, Pa. — Pereita 
Vincento bažny- 

ezioja likos suriszti mazgu mo
terystes pana Ona Valukoniuto 
su Vineentu Aleksu (Aleksan
dra v i ežiu) isz Mahanoy "City. 
Jaunavedžiams patarnavo pa
na Helena Aznkiute isz Shena- 

’dorio su jaunikio broliu Edvar
du. Veselka atsibuvo pas nuo-

Ketverge S

NARSUNAI KURIE PERLEKE PER ATLANTIKO 
MARES IN AMERIKA.

Kapitonas Diendome Coste ir Maurice Bellonte, du Pran
cūzai, kurie perlėkė per Atlantiko mares isz Francijos tiesiog 
in New Yorka, po tani ■iszleke in Teksas atsiimti
$25,000. Abudu likos priimti iszkilmingai per prezidentą Hpo- 
yerį ir kilus valdiszkus virszininkus .\Vashingtone, D. C. 4

dovana

per

Jo n e s*, 
100 metu

I). C. — 
anglekasin

Pa. Per-

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Bell Telefonas 1430-R 7

ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa- 
ruoszia nuo papraszcziausiu iki pra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del laidotuvių, vesoliu, krikszty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar isz 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o pribusiu 
in trumpa laika. I . ■ * t

*
^Iszbalsamuojn ir laidoja mirusius^

Valkata:— Susimilk poniu
te ir suszelpk vargsza kuris 
neteko užsiėmimo.

Motore:— O kuom tu užsi
imdavo i!

Valkata:— Asz kitados ge
sindavau degusius cigarus ir 
poperosus ant saidvoku idant 
moterių szlebes neužsidegtu.

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del Lictuviszku vaiku. 15c 

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAI) ANO Y CITY. PA.

-_________ _______ ■ —X................................ ....................................

Nedeline Ekskurcija in

NEW YORKA 
$4.00 IN TEN IR ADGAL 

ARBA 

UP-THE-HUDSON 
$5.00 IN TEN IR ADGAL 

NEDELIOJ 21 Septemberio 
Specialis Tretnas Sukatos Naktį 
Isz Valanda

Shenandoah  ............  12:35
Mahanoy City .... 
Tamaqua ............

.. . 1:16 
.. 1:45 

Grįžtant treinns apleis New York 
isz West 23 Street stacijos 6:47 
vakare, isz Liberty Street 7:00 
vakare, o isz Elizabeth, N. J. 7:32 
valanda vakare.

16 Dienine Eksk6urcija in 
ATLANTIC CITY, OCEAN CITY, 
STONE HARBOR, WILDWOOD, 

AR CAPE MAY.
SUBATOJ 20 Septemberio
Isz Shenandoah $7.74. Isz Maha
noy City $7.20. Isz Tamaqua $6.78 

Tikictai geri ant visu treinu
"MIIIWImo  < I «■         r -1 1 '-II y ■■ »■ '""■■I ■

Viena Dienine Ekskurcija in

PHILADELPHIA
Nedelioj 28 Septemberio 
ISZ SHENANDOAH $3.50

ISZ MAHANOY CITY $3.25 
Matykite Plakatus

Apie daugiaus informacijų apie 
szitas ekskurcijas kreipkitės ant 
Rcadingo geležinkelio stacijų arba 
raszykite pas John M. Rolin, Dis
trict Passenger Agent, William
sport, Pa.

ANT READING GELEŽINKELIO

isz Lake wood, 
N. J. mėtinėje porodoje vaiku Ashhusy Parke, laimėjo pirma 
dovana jau trecziu kartu, kaipo gražiausia parėdyta mer- 
irai te visoj parodoje.

a ^b*-

>♦- -«4FIN SKAITYTOJUS
Kreipkitės pas szitus Biznierius kuriu apgarsinimai ežia 
randasi, jie suteiks jumis mandagu patarnavima ir uz- 
ganėdinima visame.

I MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 
----------$----------

Atkreipia atyda del reikalingumą pądarimo juso. 
testamento. Szita Banka apsiima jumis patarnaut 
kaipo ekzkutoriu ar apglobėtojum ir iszpildys juso 
reikalavimus pagal juso norą.
kaip padaryt testamenta. Szita Banka visada ban
do jumis visame pagelbti.

3 I■»I

I

Ji parodys jumis

4

I

A?

t ' K

VAIKAI MOKINASI SZAUDYTI.
■ Jaunųjų szaudiku kliubas Riffle Clulb, turėjo lenktynes 

Camp Perry, Ohio, katras pataikys geriau ir daugiau in eidiu
< ♦'su karabinu- ir pisztalietu,

CRESTMONT DAIRY 
GEORGE G. FISHER, Loc. 
Jeigu Reikalaujate Geriausio PIENO, SMETONOS AR PASUKOS, 

Tai Orderuokite Nuo Mus. Telefonas 89-J

FRACKVILLE, PA.

DR. C. A. ŽERDECKAS
. . .LIETUVISZKAS DENT1STAS. . .

Tamaqua ofisas, randasi People’s Trust Co., Banko name ir adaras kas 
dien, nuo 9 iki 6 valanda (pagal senovės laiko), iszskirent Sercdomis.

Vakarais pagal pareikalavimo.
New Philadelphia ofisas 34 Water St., adaras kas vakaras 7 iki 9 valan

dos.

X—RAY GAS

Sercdomis visa diena buna adaras.
Telefonas, Tamaqua 638 Pottsville 9-R-2

Patarama Jumis lazbandyti H
Yra iazkepta teip kaip muso žmonis 
duona mili. ' 
gas gali pirkti.

lue Ribbon Duona
Geriausi miltai, dideli kepalai.

Padirbta per: 
HARTENSTINE’S

Telefonas, 376-J

M

Geriausia Duona ka pini-

BAKERY
FRACKVILLE, PA.

5 NAMAI ANT RANDOS PO 
$15 ANT MENESIO.

Randasi keli namai ant 
Spruce ir Harrison alios turin
tis po penkis mimus kožnas 
kurie pasirandavos po 15 dole
riu ant menesio. Atsiszaukiter 
pas: (t. 75.

namai

A. F. Adam,
103 W. Centre St., 

Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO.

kitosDvi stuhos bizniu vos, 
dvi del gyvenimo ant didelio 
loto 195 ilgio, 50 ploczio mieste 
Middlėporte, arti kasykla ir t.t. 
Parsiduos visos ant syką 
sutaikysinukaip kas nori.

Mr. Pov. Valiikeviczia 
E. Washington St.

Middleport, Pa.

ar

——
it Į

PARSIDUODA FARMOS.
*1 . ’ 1 1 . .

n iis. _ ■ ji i imi n

l)vi fpfanos parsiduoda. Vie-
na 120 akeriu, kita 40 akeriu. 
Abidvvi su budinkais. Pirma, 
120 akeriu parsiduoda sykiu su' 
gyvuliais ir maszincrijom. Ar
ti prie gero kelio ir miesto. Ze- j 
me gera prie molio ir prie žvi-l 
raus. (Janėnas dykai. Prie mal
ku. Antra, 40 akoriių tik parsi-

I

duoda farma ir hudinkai. Visai 
nes važiuoju 

in Lietuva. Kas norėtu daugiau 
laiszku 

3t.

pigiai parduodu

dažinoti
sziuo adresu:

Mr. E. Urbon,
Box 11 R. No. 1

Fountain, Mich.

kreipkitės

y

Rest YourGyls
Yra patarama duoti Savo 

Akis egzammavoti regula- 
riszkai, per datyrusi dakta
rą Akiu.
Dr. A. T. Liachowitz

Jisai suteikt jumis atsakanti ro
dą ir egzaminą. Jeigu reikalinga, 
tai pritaikinsime atsakanezius 
AKULORIUS.
VICTORIA THEATRE NAME 

Antras Floras. MAHANOY CITY

LOMAS A’
• •

AUTO ELECTRIC 
t SERVICE tt

Pataiso Battcres. A-C Spark Plugs 
Automobiliu, Elektrikos ir 

, Motoru Pataisimas.
Telefonas 816-R.

1^- f

126 WEST MARKET STREET 
MAHANOY CITY, PA.

KOURY BROS.
Perkrausto naminius duigtus it 
t.t. in trumpas ar tolimas victaa» 
Dideli naujausias mados trokaL 
Gvarantytas patarnavimas už že
miausias prekes. Teipgi parduoda 
gazoliną. Telefonas 142.

S OAK ST., FRACKVILLE, FA.

6 6 6
Prassalina galvos skuustna ar nanrab 
gija in 30 minntn, sustabdo person* 
Įlaša pirma diana, Ir sustabdo malaria 
In tris dienas. Gausite aptloltoeo.

666 Teipgi Tabletuose J




