
I i

*

I

>

i

i

'llL

i i,i

* 
m lipi
I I

1 ii i iiI

i JUN 16 1927

NIVEHSVTY OF ILLINOIS

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY. *
ESTABLISHED IN 1888. YEARLY SUBSCRIPTION l».0O 

Advertising Rates on Application.

ta

PUBLISHED BY
W. D. BOCZKOWSKI - CO

MAHANOY AND A STS •> MAHANOY CITY, PA.

DŲ-KART SANVAITIN1S LA1KRASZ11S “SAULE"
i 

t ISZEINA KAS CTARNINKA IB EKIJiWIA.

'1 fMM n 

■!i’11

j SI
1

I

nantuneraU Kaiztaoja: Amerika ant via® met® fl.Ot, 
Europoje ir Lietuvoje |4.00 ant yiaa meta

EMaakoa ir Pinigus visada siuskite tik’ inl Itl® BiUalll

W. D. BOOZKAUSKAS - CO.,
MAHANOT AND A STS.,

I

I

II

MAHANOY OTTY, PA

I
il’ili 'Hr
■I
I
■

No. 47 fe Z ANTVHID AT TH* MAHANOY ( ITT, PA.. \ Ft \i*UM-OFFIOB A8 HA VO ND VDAHB MAIL liATTBH.) m
ISZ AMERIKOS NENORĖJO SAVO

UOSZVES

MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS 14 BIRŽELIO 1927 (TUESDAY JUNE 14, 1927) m W, D. BOCIKOWNII, Pre*. A Mir
F. W. BOCXKOWHKl, Iliter m 38 METAS

‘i
i

PATI UZSIMUSZE

MESA JUOS
PERSKYRĖ

BET SUDE LIEPE ATSIMYT 
JIAI APIE 5-TA 

DIEVO PRISAKYMO.
APIE

LIETUVAITE SZOKO ISZ 
AUTOMOBILIAUS KAIP 
PRIPAŽINO DU VYRAI.

'--T- . 1—r

ISZ LIETUVOS
NUKIRTO MOTINAI

GALVA
BUCZERIS PAVERŽĖ JOJO 

PAOZIA DUODAMAS 
JIAI GERESNIA 

MESA.

Detroit, Mich.,—Meile pra
dėta pas buezeri, persikyre mo
terie nuo juosios vyro, su kuri- 
uom gyveno laimingai per 16 
metu, suezedino apie 35 tu 
kstanezius doleriu, ir ant galo 
viskas payro terp Walter Hei
ght 35 motu ir jojo paezios 
Mirtolas.

Vyras užmotineja savo pa
ežiai, buk nuo kada jiji pradė
jo pirk i not mesa pas buezeri 
Robert Nash, nuo tada pradėjo 
jojo szeiminiszlcas nesuprati
mas Pacziule priverto savo 
vyra idant užpraszytu in sve- 
czius Robotą,‘kuris gyro moto
re* virimą, parodus ir jos su
dėjimą. N u bodo vy ru i tokie 
szetoniszki pakurstinejmai ir 
ant gido paliepė Robert idant 
nesztusi isz st u bos ir (langiaus 
ris nepasirodė, bet ir poniute 
Height dingo isz namu pasi- 
imdama susavim drapanas ir 
pinigu, nueidama gyventi pas 
buezeri.

Mrs.Height ateidama
pradžių pa» buezeri, aplaižy
davo geriausius szmotelius mė
sos norivts njokedamo už pra- 

• » i * t ;

meiles ir pa krik i-

1KZ

szczinnsia—na ir nuo mesutes 
daejo prie
mas szeimyniszko gyvenimo.
4 UŽMUSZTI EKSPLOZIJOJ 

NITROGLECERINOS;
8 SUŽEISTI.

Butler, Pa.,—Keturi žmonis 
1 iikos užmuszti o asztuoni su
žeisti eksplozioi 440 kvortų ni- 
troglecerinos, kurios veže isz 
Oil Cit v in East Butler, arti v

davėsi

omje Lick Hill.
Po eksploziojai ant kelio pa

sidarė skyle septiniu pėdu gy
lio artimas namas liko sugriau 
tas, telepono ir telegrapo stul
pai likos sugriautas, o bledes 
padalyta ant 80 titkstancziu 
doeriu.

Visoje aplinkinėje
jaust eksplozije o ’angai visu 
namu sukulti.
NUŽUDĖ MOTINA 4 VAIKU 

IR PATS SAVE.
Wilmington, Del., — John 

Bowe, 53 metu, insimilejo in 
Mrs. Maijona Farlini, 35 metu, 
^kurios vvras buvo uždarytas 
•kalėjime už dirbimą namine.:. 
.Jonas tanikei priverstinai atsi
lankydavo pas Mare, norėda
mas ja ja priversti idant su 
juom užsiduotu, bet motere ji 
nepriimdavo ir paliepdavo isz- 
eiti isz stubos.

Ana diena insigavo in josios 
niiegkambari, paleido kelis 
szuvius jiai in galva, užmuša-- 
dainas ant vietos, po tam sau 
paleido szuvi in krūtinis. Mare 
paliko keturis mažus vaidus 
isz kuriu vyriaušes turi vos 14 
metu.
TRIS SZIMTMETINES

SENUKES MIRĖ.
Everett, Mas.,-- Czionais mi

rė Mrs. Abbie Tuller, 104 metu, 
duktria, 8palikdama sunu, 

anukus ir 8 prapraanukus.
Providence, R. I.,—Mrs. Ru 

ta Arnold, mire turėdama 103 
metu, kuri savo gyvenime ne 
gero tavos ne arbatos, ir gul
davo anksti.

Pittsfield, N. H.,—Elzbieta 
Freeko, 100 motu sentike mirė
palakamą 11? vaiku, 22 anūkus
• .J A 1 t

r ■ t - "r ’
jr AA prapraanukusc

Philadelphia, Pa.,—Kada Frc 
dri'kas Es, apsipaeziavo, pada
re sutarto su savo paezia kad 
jojo motona gyvens su jeis. 
ant ko ir sutiko. Mokina pasko
lino šuneliui pa.‘l:utinius savo 
800 doleriu idant galėtu pirkti 
narna o motina prižiuretu ga- 
spadon'stes, nes marti nenoro 
jo dirbti kuknioje ir vėl u k dir
bti šztorc. Motina iszaugino 
sūneli "nuo trijų motu, nes tė
vas tame laike mirė, palikau) a s 
kudvki ir *» tina be slkatilko 
Motina (dirbo sunkei ir davė 
mokslą šuneliui.

In asztonin menesius po 
tam martelei nubodo senuke 
motine ir paliepė nesžtis lau
kan; ir net nuėjo in suda, pri
verktu motina apleisti josiąs 
pastoge.

Geras sūnelis stojo apginime 
savo motinos, o kada teismą.-* 
nuėjo in suda, sudže liepe mar
telei apsimalszyti ir atsiminti 
ant Penkto Prisakimo Dievo 
kuris liepia guodoti! tęva .ir 
motina savo.

Sudže atmete praszima mar- 
czios, paliepė motinai eiti na
mo su su num ir gyventi drau
ge lyg smert.

NEPRIEME PACZIOS
, / LAVONA IN STUBA.

New Castle, Pa., — Savžine 
neduodama jiai ramybes, kad 
apgaudinėjo savo vyra, buvo 
priežfiste žudinimo M. A. Mice- 
Itrot, su kuriuose turėjo mei- 
liszkus czszius per kelis me
tus po tam Mrs. Elzbieta Bry
an paleido in savo krutinia ke
lis szuvius, mirdama ant 
vietos.

Josios vyras žinojo gana ge
rai kad Elzbieta buvo paleistu
ve, todėl, kada josios lavo
ną atvežė namo, vyras atsisa
kė priimti ji in rftuba ir palai
doti. Lovana nuvožė in miesto 
lavonyczia, po tam palaidojo 
miesto kasztu, ant ubagu 
kapiniu.
FORDAS ATSTATO 

TUKSTANCZIUS 
DARBININKU.

Detroit, Mich.. — Nuo kada 
Fordo automobiliu Ikompanijo 
paliovė dirbti senus modelius 

pradėjo dabar 
praszalint tu'kstanczius darbi
ninku nuo darbo. Naujas mo. 
delis įkur žinomas kaipo T-X ir 
leasztuos konia tiek kiek sene
snio iszdirbimo modelei. Dau
geli s’kyrus jau dabar uždarinė
ja, nes naujas modelis nereika
laus tiek daliu Icidk randasi se
nam, todėl tiek darbininku ne 
bus reikalinga, Fordo dirbtu- 
vesią baldai bosai laiko darbi
ninkus už tikrus nevalninkus ir 
duoda pietų tiktai 15 minutu, (. 
kožnam departmente tiejei bo
sai rdkia: “hurry,! hurry!” nu 
gaiszykite lai'ko.—už tai gau
na po G dolerius ant dienos pa
gal “open rate’’ preke.
NELABA MOTINA SU

DEGINO SAVO KUDYKI.
Bristol, Pa.,—Mrs. Francisz- 

ka Natali, 35 metu matere, li
kos uždaryta kalėjime už ap
degi ma savo dvieju metu ku- 
dykio, kuris in puse valandos 
po tam mirė.

Tame laike šluboj nesirado 
jokios ugnies, nes peczius buvo 
užgesina, todėl pnlicije nužiūrė
jo motina už apdeginima ma
ži įdėlio ir likos uždaryta 
kalėjimo.

mirdama

ant

automobiliu >

il

.Jis atėjo 
pasisekė

Cleveland, Ohio.,—Už t riju 
dienu po Elzės Skrebi ules mir
ties, kuri pereita sau va i te buvo 
nežinomu vyru inncszta in St. 
Alexis ligonbuti, Jszsidavo ir 
vienas kaltininkas, 
in policijos stoti ir
kad su juo ir su kitu jo draugu 
Elze važinėjosi automobiliu ir 
norėdama iszszokti ir palikti 
juos, pati užsimusze. Jie pa
kele ja, važinėjo dar ilgai 'ti
kėdami 'kad atsipeikės. Kada 
ji tylėjo inkelta in automobili 
jie nusigando nugabeno ja in 
ligonbuti ir pabėgo palike priė
mimo kambaryje.

Tie du vyrai, Tom Basmagy 
kuri iszsidavo, ir Leo Penkows- 
kijkuri pirmasis iszdavc kaipo 
automobilio važiuotoja, po to 
iszbogo in Pittsburga, bet pir
masis pasiryžo sugryžti ir isz- 
siduoti pats. Jis tikrino kad 
jie du jai nieko nedarė del 'ko ji 
butu turejaus szokti isz auto- 
niobilo, ji pati sumanė szokl, 
nes nenorėjo važiuot daugiau.

Kaip raszo Angliszki laikra- 
szcziai, Elze jau buvo neszczia

PATĖVIS NORĖJO PABU- 
CZIUOT PODUKTE, TOJI
NESIDAVĖ.
J AJA IR PATS SAVE.

Philadelphia, Pa.,—Insiutes 
nnt snvo. 22 metu poduktes 
kuria norėjo pabueziuot. bet. 
toji jam nesidavė ir atstume 
nuo saves, Chester Hand 51 me
tu l’armeris, nužede Elzbieta, 
(įkuri turėjo 8 metus kada su 
josios motina apsipaeziavo) 
po tam sau paleido kėlės 
vius in krutinai.

Liudintojais tosios žudinstos 
buvo du posūniai ir kita po- 
dufktia. Niekas nesitikėjo kad 
patėvis teip padaris Elzbieta 
tame laike sėdėjo ant trepu, 
kada patėvis prisiartino prie 
josios, apkabino ir norėjo jaja 
pabueziuot.

NUŽUDĖ

szu-

Iszplaukite Pieno
Bonkas Tuo jaus

Kaip tik pieno bonika iszsi- 
tusztina, ji turi būti iszplauna- 
ma. pirma szaltame vandenyje, 
o paskui sziltame, tol kol bus 
szvari; tada turi būti apversta 
iszdžiuti, taip, sa'ko Su v. Val
stijų Agrikultūros Depą lime
ntas. Ji neturi būti niekam 
kitam vartojama, kaip tik pie
nui. Visi indai kuriuose de
damas turi visuomet būti isz- 
plauti pirma, szaltame vande
ny o paskui sziltame ir paskui 
reikia juos padėti neszluostant 

Niekuomet negalima ju
plauti vandenyje, (kuriame kiti 
indai plaunami, arba nuszluo- 
stomi su abrusu kuris varto
jamas ‘kitu indu szluostymin.

ju.

ATSAKIMAI.
J. P. Wilkes-Barre, Pa. — 

1. Caras likos nuverstas nuo 
sosto 15 Morcziaus 1917. 2. Ke
ren k io valdže buvo trumpa, 
nuo Mojaus lyg Septemberįo 
1917 m. 3. Bolševikai sutverė 
savo valdže 1918 mete.

Jeva M. Springfield, Mass. 
— Taip, apdarom e visokes 
malda-knygos ir sziaip visokes 
knygas. Prisiunsike tamista o 
darbas J^Į^JjMhrytas užgana*- 
dinancziai. ,dinancziai.

J

NEBYLIS HUNUS UŽPYKĘS 
ANT MOTINOS, NUKIR
TO GALVA IR LAVONA 

UŽKASĖ.

Sziu metu Kovo 
apskr. Alovės 

valscziuje nebylys ir kurezias 
, susipykęs 

motina Anele Aazara- 
nukirlo jai

Kaunas. — 
menesi A lytaus 4F

r1 K

KOKIU SZIAME AMŽIUJE 
RANDASI ELGETŲ.

Sziandicn Kraszto policijai 
pavyko ‘suimti viena intarti- 
na elgeta. Jis ėjo elgetaudamas 
isz vieno in kita\ butą. Kad 
tikro elgetos iszvaizda turėtu, 
jis buvo viena ranka paslėpęs 
ir atrodo, kad jis tik viena ran
ka teturi. Isztyrus paaiszkejo 
kad (ai esąs jaunas stiprus 22 
metu vaikina Leonas Daukan
tas. Suimtasis elgeta nugaben
tas kalėjimą n
Klaipėdos teismo žinion, 
jo laukia tinkama bausme už 
neleistina elgetavimą. Dažnai 
pastobiama panasziai intarti- 
nu elgetų, todėl pravartu butu 
juos dažniau patikrinti, nes 
tekis labai lengvas pasipelny
mo!) udaas, ten kur jo niekas 
nepažysta.

ir perduotas 
k u r

Isz Visu SzaliulANRJ0LAS l).IEV()
SUSZAUDE

20 SZNIPU
BOLSZEVIKAI SUSZAUDE 
SZNIPUS, TERP KURIU 
RADOSI IR DU 

KUNINGAIKSZCZEI.
I R

Dvidcszimts szni-

lira

ISZGIALBEJO
NUO SMERTIES

Tikras Atsitikimas.

prieszIszpanijoja priesz daugeli 
metu buvo dideli nesutikimai 
tarp dvieju Ispanijos kuni- 
gaikszcziu, Don Alfonsu ir

1III

J
hiil

11 a 1 v s A za ra v i cz i u s 
su savo 
vieziene, nukirto jai kirviu 
galva. Tokios sunkios szeimy- 
nincS tragedijos priežastis bu
vo visiszkai nesvarbi. Būtent, 
pasiliko vieni namie sunūs su 
savo sena motina susipyko. 
Simus ja apmusze. Del to Aza- 

iszejo in 
pasiskusti 

grasindama sunui, kad už mo
tinos muszima ji policija nu
kausianti. >

Iszejus A žara v i ezi e no namo 
daugiau nebegryžo. Porai die
nu gi praslinkus, jos lavonas 
su visiszkai nukirsta galva bu
vo rastas netoli namu raisto 
vandeny. Kaip pasirodo, neby
lys sunūs paėmė namie kirvi 
ir palaukes Motinos kelyje, ja 
sukapojo ir įiašlcpc lavona.

Byla apie Bali A aza ravi Ožiu 
perduotai Kauno apygardos 
teismui, 
ir kurezias, 
motu kilo abojojlmft del psehi- 
nio nusikaltėlio stovio 
tur but teks isztirti.

UŽMUSZE VILKA.
Varnupiai, MariampOlos ap. 

— Vasario menesi to pat kai
mo vaikinas Jurgis Burdulis 
ėjo in palias szluotu, bet iszti- 
kus pūgai užėjo 
esanti tvarteli, 
kaž-kur 
pamato skyle inlindo in tvarte
li. Burdulis nedavė 
apsisukti, nutveręs 
užmsze. Vilkas isz to tvartelio 

vasara iszneszc apie 
tris ėriukus. Ūkininkai Burdu- 
liui už tai dėkingi.

KIRVIU SUKAPOJO 
PRIESZA. .

Kuteliu kaimo, Biržių aps.— 
Pil. Miežinskas, turėdamas 
pykti, norėjo atkerszyti Joku- 
boniui. Bot Jokubonis, pagrie
bęs kirvi, puolė iMiežinska ir 
padare jam apie
Miežinskas ’apskritie* ligoni
nėj pasimirė, o Jokubonis pa
dėtas in kalėjimą.

ŽMONIŲ APGAUDINĖ
TOJAI.

Kartena. — Czionai visokie 
nenuoramos drumsezia pilie- 
cziu ramybe. Priesz rinkimus 
jie visus ragino balsuoti už So-

rcviezieno 
valscziu

A loves 
policijai

Kadangi jis nebylys 
teismo tardymo

y kuri

in laukuos
Tuo tarpu isz 

atbėgo vilkas ir per

vilkui no 
branktu

pereita

Miežinskas

žaizdų.

cialistus liaudininkus, nes, gir
di, jie padarys rojų Lietuvoje. 
Taeziau Socialistams paėmus 
Lietuva valdyti gyvenimas žy
miai pablogėjo. Tada tie patys 
apgavikai pradėjo 
žmones važiuoti
nes ten esąs dar geresnis ir už 
liaudininku rojus. .Ju daug 
tamsiu žmonių paklauso, par
duoda pusdykiai savo ūki ir 
bėga in ta nežinoma szali. Da
bar pradėjo leisti gandus, kad 
Amerika samdo Lietuvoje ka
reivius. Ir vėl atsiranda žmo
nių, kurio tokioms apgaulin
goms kalboms patiki. Isz viso 
to pasipelno tik sukti žmonos, 
invairus agentai, tamsiu žmo
nių isznaduotojai.

Nei Telsziuose, nei kur kitur 
Amęrika nerenka sau 
viu.

raginti 
i y Brazilija,

knroi-

SUSIPYKO; BET ABUDU 
GAVOSI IN KALĖJIMĄ.

•

Palanga. — Palangos vals., 
Vanagupio kaimo gyventojai 
Zimantas ir Heidmanione su
sipyko del buto pradėjo vieni 
kitiems kerszyti. Bot abi szei- 
mynos del varomos kontraban
dos tapo isztremta in Varnius, 
o Zimantas policijos sueziuop- 
tas benesziant spiritą. Sziu mo
tu Balandžio menesio 14 diena 
Zimantas pasinaudodamas pro 
ga, kad Heidmanione

Varniuose
‘‘atosto

gauja” Varniuose, isztreme 
isz buto jos likusius szeimynos 
nariu ir pats pradėjo savotisz- 
kai szoimininkanti. Likusieji 

•be pastogės ; ____________• Hekhmrn ienos 
szeimynos nariai kreipėsi tuo
jau in policija, kuri atvykusi 
rado Zimanta su savov sūnumi 
užsirakinusius ir nieko nein- 
leidžian.gyvenimo trobon. Po
licijai paaiszkinus, kad pasi
elgimas neleistinas ir baudžia
mas, ZiZmantas iszbares poli
cija leidosi bėgti in miszka, bet 
tapo suimtas iszaiszkinimui ir 
“ iszt remtieji ”
Celiau Zimantas sugalvojo dar 
szposa. Nupirkęs spirito skar
dino nakties metu atplesze 
Hoidmanicnes daržines stogą 
ir inkelos vidun, pranesze poli
cijai, manydamas, gal iszstums 
ir likusia szeimyna. Pribuvę 
Policijos valdininkai Sziaulys 
ir Juszkeviczius atrado nepil
na skardine spirito ir iszaisz- 
kino jos atsiradimo priežasti.

apgyvendinti.

iszguleješ nuo 8 
taeziau pauksz-

RASTAS KŪDIKIO KŪNAS. %
Bal. menesio 20 diena 4 va

landa po pietų praeiviai rado 
netoli St ra nd v i los szale Strand 
vilos — Girulių dviratininku 
kelio samanose paslėpta miru
sio kūdikio kuna. Atvykusi po- 
licija iszaiszkino, kad yra nau
jai gimusio kūdikio kūnas. 
Nanja-gimis kūdikis matomai 
buvo pasmaugtas ir samanose 
paslėptas. Kaip spėjama, kū
dikio kūnas 
iki 10 dienu,
žiu apdraskytas ir sunkiai pa
žystamas.
kraujo žymiu, spėjama, kad 
kūdikis ezi pat. buvo pagimdy- 
taas. Rastaji kūdikio kuna po
licija paėmė ir patalpino mies
to kapiniu salon Vitoje, 
mens, kurie turėtu žinių del 
pastebėtos neszczios moters ar 
mergaites, 
dy mo, p raszom i pranesz t i
Klaipėdos Kriminaloi polici
jai. Teismb įiamuose, arba arti
miausiai,į -.’policijos stoeziai, 

nevisai

Kadangi 
spėjama

rasta

As-

iszvengusios gim- 
pruszomi

nors žinios- butu ir 
aiszkio ar rhėnkos, taeziau bu
tu galimybes susekti nužudyto 
kūdikio motina. Reikalui esant 
suteiktos' žiiiihs paliks paslap- J •tyje.

Moskva., 
pu, terp tu daugiausia buvo 
darbavosi del Anglijos, likos 
Kiiszaudyti praeita sanvai'tia. 
Terp uszaudytu, radosi du an
glijai ir du kuningaikszczci. 
Nckurie sznipai mane nužu- 
dinti (’icerina užrubežini mi
nister!, Rykova žmonių kami- 
soriu, kaipo Stalina 
Bukarina.

A ugi i kai buvo R iley ir Ever
green, kurie ketino nužudyti 
Ciceina.

kaipo

mano

ir

kurie ketino
Sznipai 'kurie buvo 

tarnavo del Anglijos ir buvo 
suszaudytais yra: Jeverinov, 
Koropenka, Mazurenkov, Ma- 
ievski, Shalski, Gurevicz ir du 
kuningaiikszczei Dazurov ir 
M isezerki.

Dazurov

j

PADEGINĖJO NAMUS, BET 
NEGALĖJO UŽGESINT.
Kijevas, Rosije.

pazarna komanda
— Užmios- 

czif) ‘‘pazarna komanda” ma
žam miesteli jo užmiesti je ne
turėdami ka veikti, pradėjo 
padeginet namus idant atsi- 
žymet narsumu, bet pasirodė, 
kad ju.gesinimo aparatai bu- 
Vo per maži ir negalėjo kovoti 
pricszais ugnia, todėl ugniage
siai turėjo atvažiuot isz Kije
vo. Ant galo likos susekti ir 
visi aresztavoti, nes prie kaltes 
prisipažino. Du isz jnju likos 
suszaudyti, du nubausti ant vi
so gyvasezio in kalėjimu, o ke
turi nubausti ant penkių metu.

kurias parduodavo

o j u verte pasirodė

Ivieju Ispanijos 
Don Alfonsu

Don Karlosu, isz kuriu kožnas 
norėjo pasilikti karalium. Vie- 

draugas Don 
turtingu ponu 

Don Zawala.

na s didžia u sės 
Kaloso, buvo 
vardu Don Zawala. Vienoj 
musztinej tas ponas pataikė in 
nelaisvia ir laTke puses valan
dos jau buvo pastatytas priesz 
karifzka suda, kuris apsudijo 
Zii wala ant sinerties.

-- Kada! — užklausė ka-
linvs

priesz

r'1

valandos
“ A ni uolas

— atsake sudže.
ant

— Puse 
skambi nima 
Dievo”

Kareiviai nuvedė Zawala in
kalėjimą, kur paszauke kuni
gą, kad pasirengtu 
ties.

Atėjo vakaras. Duris ’kalėji
mo atsidarė ir ofieieras tarė:

— Jau laikas!
Zawala atsikėlęs nog suolo 

ir rainei iszejo,

ant smer-
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ėjo ant vietos • 
kur ji ketino suszaudvti. Ant • * • stovėjo ’ 

nes kožnas ',€
kelio kurio jisai ėjo, 
daugybes žmonių, 
norėjo pamatyti garsinga va
dovą Don Karlosa.

Ant galo pribuvo nnt vietos. 
Kareiviai apstojo .aplinkui, ku
riems reikėjo szauti, stovėjo 
prisirengia.

— Temvkite! — užkaman- 
dieravo ofieieras.

Tuom'kart viskas taip nutilo 
kad buvo girdėti užima sparnu 
lekenezio paukszczio. At’icie- 
ras iszženge žingsniu pirmyn, 
o persitikrinęs kad gerai vis
kas, užkamandieravo:

— Cieluokite!
Karabinus atkreipė tiesiok 

in szirdi Zawalo, visi žiūrėto
jai su skausmu szirdies lauke 
tolimesnes komandos.

Aficiera jau norėjo paskuti
ni karta užkamandieravot, bet 
ta valanda davėsi girdėti bal
sas varpo, szau'kianczio ant 

Aniuolo Dievo.
Ispanijoj yra taip 

pahažnumas tarp žmonių, kad 
taja valanda kada iszgirsta 
baisa varpo, kožnas nustoja 
dirbias ir meldžesi. Dėlto ka- 

varpo 
aficieras

4 &

.szan'kianczio
»>

didelis

*
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VARGINGA JAPONISZKA 
SZEIMYNA RADO DAU

GYBE AUKSO ANT 
PASTOGES.

Tokio, Japonijc. — Szeimy
na Ishii, gyvenanti Tokivama- 
chi buvo labai varginga ir vos 
galėjo iszsimaityt. Tėvas nega
lėjo surasti jokio darbo, ligos 
suede paskutini skatiką ir tik 
gyvastį užlaikė, parduodama 
szeimiuiszkas užliekas, kurios 
radosi sukrautos skiepe ir ant 
pastogės,
ant ra-ran k in i am kupeziui už 
kelis yen idant pirkti saujelia 
ryžiu.

Ana diena motina nuėjus ant 
pastoges jeszkoti koki daigteli 
idant parduoti, užtiko kelias 
sunkias szta'bukes kokio tai 
metalo. Nudžiugo vargsze ma
ri vdama kad tai sztabukes 
szvino už ka gaus gerus pini
gus. Atnosze kėlės žemai ir 
pradėjo nuszveitinet apdulky- 
tas sztabukes, ’bet po nuezis- 
tinimu, pasirodė kad jos gelto
nos. — Buvo tai auksas. Atnc- 
sze visas sztabukes, kuriu bu
vo daug,
ant 350,000 yen, nes buvo szta
bukes sukrautos ant pastoges 
nuo Senu laiku apie kurias die
dukas buvo visai užmirszias.

Žinia atradimo taip didelio 
skarbo pasklydo žaibiniu badu 
po aplinkine, ant galo atėjo 
kaimo dvasiszkasis ir prigial- 
bejo vargszams jeszkoti dau
giau skarbo. Nuejas in skiepą 
rado tarp daugybe/ szaszlavu 
kelis puodus ir kitokius seno- 
viszkus indus, o visi buvo pa
dirbti isz aukso, kuriu verte 
apskaitė ant 100,000 yen. Szia- 
dien vargszai pasiliko turtingi ’ 
žrtionys ir daugiau nekenezia 
badą.

reiviai iszgirdo baisa 
nuleido karabinus, o 
nusiėmė kepure. Zawala puolė 
ant keliu kad paskutiniu kar
tu pagarbinti Szvencziause Pa
na Marija ir praszyti .Jos už
tarimo pas Dieva. \’isi žmones 
kurie buvo susirinko padaro ta 
pati.

Kada varpas nutilo, o Zawa- 
las atsikėlė, kad apturėti mir
ti, tame davėsi girdeli bildėji
mas paeinantis nuo žinksniu 
smerkei beganezio arklio, at
kreipta in ta szali akis ir visi 
iszvydo atjojanti aficiera su 
balta karūnėle. Zawalai buvo 
dovanota.

Balsai džiaugsmo atsiliepe 
duoti ant garbes Zawalo.

Zawala susigramlinias puolė 
ant keliu ir balsu dykavo jo 
Dievui ir Szvencziausei Panai 
už iszgialbejima nuo smerties.

Kad ne pavėlinimas viroko 
per Aniuola Dievo Imtu jau no 
pyvas.

Po Tavo apaginimu puolame 
ir mos I___________
Gimdytoja.
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Lithuanian Legation, 
2C22 16-th Street, N> W.. 

Washington, D. C.

Lithuanian Conaulate, 
21 Park Row, New YoHc, N. Y,

Queretaro,
Tlaxcala, tlns-kah ’-lah.

*
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Skaitome, buk buvusia Lie
tuvos Seimo atstovas Badys, 
kuris atvažiavo » in Amerika

kay-ray ’-tulhro; LINDBERGH’AS 
SUGRYŽO 

IN AMERIKA

I-.

t

'"t .

Lithuanian Conaulate, 
608 So. Dearborn St., Chicago, Ill.
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vieno Lietuvos banko Tcika- 
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Kas Girdėt

Lietuviu Rvmo
Kataliku Amerika nž krimina- 

apsmei žinia, kaipo ir I »« ta • (

TRIUKSZMINGAS PRIĖMI
MAS KOKIO D A NIEKAS 

NEAPLAIKE.

Niekas nenori Bolszoviku; 
jau ir Baltrūnam nubodo So- 
viatu valdžo, kaip duodasi ma
tyt isz paskutinio maiszaczio 
aplinkinėje Minsko, kur Bol- 
szevikai stengėsi apmalszyt 
pasikėlimus rastumu ir kulko
mis.

liszka i
tojo laikraszczio redaktori — 
viena kriminale o kita eivilisz- 
ka, kurioje p. Rudys reikalau
ja nuo šmeižiku 50 tnkstnn- 
czius doleriu atlyginimo. — 
That’s all in the game boys.

Wallington, D. C. 
narsus lekiotojas 
Lindbergh’jis siigryžo iii Ame
rika, Petnyrzios vakaru kuri 
pasitiko triukszmingai ir gar
bėmis, kokios nenplaike jokis 
karalius. Prezidentas Coolidge 

jam garbes medali.

M nsn
(3uiries

Kapitonas Lindbergh nenž- 
mirszo ir apie savo motina ir 
žino kaip jaja padaryti laimin
ga. Atveže jisai jai isz Pary
žiaus puikiausia ir pagal nau
jausios mados skrybėlių.

Amerike 
idant jnju

kupeziai geidže 
darbininkai szto- 

ruosia butu mandagus del kos- 
tumeriu kurie ateina pirkti tn- 
vora, bet Rusijoj adbulai. Rn- 
siszki sztorninkai kromnosia 
turi plakatus ant kuriu raszo: 
“Meldžeme musu kostumerin 
jiasielginet mandagiai sn mu
su klarkoms.

James Stratton, isz didelio 
užvydejimo, nužudo savo my- 
leina sn szniotn geležies, Daisy 
Mayes isz Londono. 'Puojaus 
po žudinstai pats nuėjo ant po
licijos ir prisipažino prie kal
tes. Sudas ji apgudino in sep
tines miliutas ant pakorimo.

Stratton nebuvo tikru žu- 
dintojum, bet teisingu žmo
gum, kaip apie ji kalbėjo kalė
jimo dažiuretojas. Nuo kada 
radosi kalėjimo, kožnas ji pa
mylėjo ir buvo jojo prietelium.

Kada budelis ji nuvedė ant 
kartuvių ir suriszo jam ran
kas, net apsivorko isz gailes- 
ezio. Stratton vienok iszaiszki- 
no fusirinkusiems,
ilgio nueis in tennis kur nesi
randa kentėjimu ir vargu. Visi 
apsiverkė isz gailesezio o jisai 
pats sau užsidėjo kilpa 
kaklo.

buk neuž-

Meldžome

t »

pradėjo pa- 
megždžioti Amerikos Dedo Sa
ma, nes pradėjo apkirpinot 
kalmukiszka> barzdas ant pa
vidalo Dėdės Šamo barzdų kės
— smailos. 
Bolszeviku
barzda kaip tai už senu laiku,
— skuta barzdas 
Amerikonai.

Bolszevikai

nes

Sziadien daugelis 
visai neneszioje

ir tisus kaip

1917-1919 inMete 1917-1919 in Chieaga 
geležinkeliu atvožė 2’4,214, va
gonu vynuogių (greipsu). Nuo 
1924 lyg 1926 atvežta 76,46.3 

215.8 procentą 
Isz to galima 

ne taip 
kaip sau kas mano ir 

gyventojai negali rugoti kad 
mieste stokas vvno. — Palai- 
minti vaisei prohibicijos!

vagonu ' arba 
daugiau.
prasti kad Chicagas
sausas

su-

v ai < I žo perina i ne 
sekaneziai: 
susimažino 

Siuntiniu gali būti 
27) me-

Lietuvos 
savo konst it nei jc 
Skaitlis siuntiniu 
pusiau,
kožnas pilietis turintis

Prezidentas bus rinktas 
ant septynių metu. Jnigu pre
zidentas mirt u ar apsirgtu, tai 
jo vieta užima pirmutinis mi- 
liisteris ir 1.1.

tas.

Daugiausia vodkos 
gyventojai Murmansko, Rusi
joj, kur žmonys iszgere penkes 
bonkas vodkog ant sanvaites 
— tai yra: tiek pripuola ant 
k ozuos galvos. Prie 
skaito namine kuria
patys varo, ir kiti gorimai.

iszgerc

to nesi- 
žmonvs

Prezidentas Coolidge iszda- 
ve proklamacije idant szia san- 
vaitia npvaiksztinet jirigulin- 
cziai Hzvento musu Ameriko- 
niszkos vėliavos kuri pripuola 
14 szio menesio, Ctarninke. 
Juk kožnas žino ir jauezia kad 
gyvename sklypin kurio velia- 

k ozu a m

menesio,

va ženklina laisvia 
žmogui.

Todėl, tegul kožnas iszkabi- 
na laja žvaigžduota vėliava 
ant savo namo ir atsimena, kad 
ji jums duoda tiesas ir laisvia 
sziam sklypia.

Del žinios musu skaitytoju 
patalpiname czionais 
riuos Meksikoniszkus 
kurie tankei yra matyti žiniuo
niu ir kaip juos reike isztarti, 
ir sztai:

Chihuahua,

neku- 
vardus

che-wah-wah;
Coahuila ko-a-wee’la; Zacate
cas, sa-ka-tay’-kas; Jalisco, 

Michoacan, 
Guerrero, gayr-

sa-ka-tay’-kas; 
ha-lees-ko; 
cho-a kan’;
ray’-ro; Oaxaca, wa-ha’-kah; 

gwa-na-hwa-to;

mo

Guanojuatp,

ant

Klaipeda. — Nesenai Page- 
gin apskrityj bekasant žvyrių, 
atrastas kapas, kuriame rasta 
žmogaus ir arklio kaulai. Spė

kai! tai kapas senovės 
nes kape rasta szarviu

ir ginklu liekanos. Szarvuosc 
matosi dabartinis szanlin są
jungos ženklas.
pinigu ir kitu brangiu archeo-

rTie daiktai

jama, 
kario,

Be to, rasta

loginiu liekanų.
buvo atiduoti Direktorijai, ku
ri nutarė juos perduoti Klaipė
dos Muziejaus Draugijai.

prisegė jam garbes 
Motina ji pasveikino pirmiau
sia.

Suvirsznm puse milijono 
žmonių ji pasvekino czionais, 
iirmotos sudundėjo ant jo gar
bes, žodžiu atiduota jam gar
be kokios da niekas nenplaike 
už perlekima mariu in 
landas.

Jaunas Lindbergh ’as 
dien iszleke aeroplanu in New 
Yorka kur bus taipgi priimtas 
kaipo didvyris.
lame mieste sustojo idant pa- 
sveikvt musu mirsimą. Po tam 
leks in Philadelphia ant keliu 
valandų.

Isz New York lėks namon in 
St. Louis apie pabaiga szios 
sanvaites.

Lindbergh’as atsivežė su sa
vim daugeli medaliu isz Kur 
pos koreis likos apdovanotas 

ciesorius ir pre- 
dovanas.

Jiplaike ke-

puse

.33 va

szia-

Visi bizniai,

apie pabaiga

o-

\

SAULE
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KAPITONĄ 
dievaitis, hero-deli draugai. Jiedu pridaryda- 

vi soki u szposu.

Lindbergh urnai pasidarė pa
sauline garsenybe. Jeigu jis 
panorės, tai isz to savo garsu
mo jis galės padaryti milži- 
niszka bizni. In visiszkai 
trumpa laika jis galės likti 
milionierium. Net jo motinai, 
kuri mokytojauja Detroito vi
durinėj mokykloj, buvo siūlo
ma $100,(MM) jeigu ji sutiktu 
vaidinti krnlamiemsiems pa
veikslams. Bet nuo to pasiūly
mo ji atsisakė. Ksa ji jokiu bil
du nesutiksianti, kad jos mei
le Simui butu paverst n pirkimo 
ir pardavimo dalyku. Ji tikisi, 
kad ir stilius atsilaikys priesz 
pagunda ir atmes visus pasiū
lymu pelnyti szimtns tukslan- 
cziu doleriu.

Baigiant reikia priminti, jog 
Ameo’ikieė'ziai < 
kantrumu laukia 
gryžimo isz Kiuopos. Pam pa- 

iszk i Imi ilgiausias sut ik- 
Mat, žmones visuomet 

garbina tuos kurie laimi.
— K. A. ambasados.

n i hz k a bizni.

lidžiansiii ne-
I jindbergh ’o

i

J
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rengi* 
t uves.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

KARISZKAS SIUNTINYS.
Pulkininkas Yorbitake Mir-

J n j jo n i sz k as k a r i szka s 
siuntinis prie Washingtono
ra,

prie

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

(Bell Phone 872)
331 W. Centre St., Shenandoah, Pa.

akyse jis yra 
jus.

J’acziau, kodėl Lindbergh 
taip garbinamas? Kokius 

didvvriszkus darbus 
ko? ‘

Prnioj vietoj Charles Lind
bergh yra pionierius 
do žmonijai naujus 
mo kelius. Jo ; 
kiekviena, kad nebe 
tie laikai, kuomet* 
iii nuo kitu gyvenantys žmo-plikos molksla studijuoti, Me
nes galės be didelio vargo su- 
siskioti, susisartinti. O juo 
labiau žmones vieni kitus pa- 
žys, tuo mažiau tarp ju bus ne 
susipratimu ir vaidu.

Gegužes 20 diena Lindbergh 
savo orlaiviu pasikėlė lėkti 
isz New Vorko in Parvžiu. Vi
si stato sau tada klausima, kas 
yra tas Lindbergh? Labiausiai 
pasižymėjusiu Amerikos avia
torių sarasze jo

v ra
kodėl

jis atli-

v o daug visokiu szposu. Pa
vyzdžiui, vaikams jiedu fiin- 
dydavo uico cream’a” už kuri 
prezidentas Roosevelt turėda
vo užmokėti.

Kaip szeima grižo atgal in 
Undberh pradėjo

i co cream’a

Pittsburgh, Pa. — Jos. Win- 
nieki, 41 metu, isz McKees 
Rocks, prisipažino teisme prie 
kaltes nužudymo savo po-duk- 
res, 24 metu. Sakoma kad 
Winn irk is pavojingai supjaus
tė ja peiliu laike barniu Vasa
rio 13 diena, nuo ko ji vėliau 
mirė.

• ■ K**
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Nuliūdimo valandoje nuteiktam 
geriausi patarnavima. Palaidojima 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kaa parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
desz’mts minu tu.

IJis paro- Minessota 
susisieki- larikyti vidurine mokykla. Jau

t

per kurni i us, 
zidentus ir kilokes 
Atvažinves namo, 
turis didelius t rokus gromalu 
ir telegramų isz'kuriu vienas 
buvo net 562 pėdu ilgio.
kam hoisui kad, pasekmingai 
nugalėjo mares, parodindanuis 
svietui, kad Amerikas prabū
ki* kitus sklypus perlėkime ma 
riu pasekmingai be perstojim 
in 33 valandas.

TRUPUTIS APIE JO 
GYVENIMĄ

Dar viAai nesenai Charles A. 
Lindbergh buvo mažai kam ži
nomas jaunuolis. Sziandieu jis 

gal popui iariszkia usias 
I ai i k rasz- 

cziuose apie ji telpa ilgiausiu 
apraszymu. Paryžiuj ir Londo
ne didžiausios minios žmonių 
keli* jam didžiausias demon
stracijas. 'Tokio szaunaus priė
mimo Europoj nesusilaukė jo
kis kitas Amerikietis.

Bet kas yra tas Lindbergh? 
Ka jis padare, kad ji žmones 
tiesiog garbina, ant ranku ne- 
szioja ?

Likimas isz tiesu žaidžia 
žmogumi. Sziandieu jis iszkc- 
lia žmogų in padange, o rytoj, 
kad kokios, gali in bedugne 
numesti. Kokios ateities susi
lauks Lindbergh dabar, žino
ma, sunku pasakyti.

jis yra isz- 
in padange,

o

žygis int ikino j tada prisiriszimas prie mocha 
už kalnu niszkn daljlku, 

ir toli vie-

susisart int i.

jis i ristojo in 
' Wisconsin universitetą meeha-

« j 111 A 1 • • A* \ f

ehanikos kursą jis baigė, kaip 
jam buvo vos 19 metu.
po to jis tapo aviatorium ir 
aeroplanu važinėjo paszto siun
tinius tarp Chicago ir 
Louis.

Nuo kitu aviatorių Lindber
gh skyrėsi tuo, kad jis pasiru- 
pino Ikuopui'kiausiai iszsimoky- 
ti aeroplano met hanizina. l’a- 
salkojama, kad karta Missouri 
valstijoj jis buvo priverstas 
nusileisti žemyn, nes jo aero
planas sugedo. JY'kiami' at ve 
jyj kitas aviatorius butu buvęs

rnTuoj

St.

Szv. Vincento nauja pa
rapijini* Lietuviu mokykla ati- 
daraant szventinimo iszkilme- 
so Nedelioj dalyvavo ir Pralo
tas Kruszas isz (’hiengos. Mo
kykla kainuoja $125,000; 
parapijoj 
V'aisznoras. 
kykla 
Tabor st.

toj 
Kim.

r P

klebonauja
Bažnvožia ir mo- 

raudasi Esplento ant
— D.

Esplento

Telefonas 872.

PASISKA1T1MO KNYGELE No. 199

Puiki Pasaka apie Juoda Peria — 
Bausme Dievo 
žinos — Virokas Smerties — Dzūko 
Pasaka — Dapildymas Nedatekliaus 
Jubilėjinio po Grunvaldo Muszio su 
Kryžiokais 1410 mote — Sudas Dievo 
— Turtingiausios Moteris Amerike — 
Priežodžiai, — Visokios Misles..l6c.

W. D. BOCZKAUSKAS-CO., 
MAHANOY CITY. PA.

Klausimas Sav*

i

SKAITYKITE SAULE
» vardas nebu

vo minimas. Žinoma buvo tik 
liek, kad Lindbergh yra visai 

vos 27) metu

* r*
Philadelphia. — Bisku- 

pas monsignoras Mikola Dono
van mire po trumpai ligai tu
rėdamas 73 metus.

v ra 
žmogus pasaulyj.

PAJE8ZKOJIMAS

Pajeszkau savo broliu Prana 
ir Jurgi Jeninu paeinanti isz 

K rolzalaukiu 
Par., Kreksztionu Kaimo, 
apie 30 metu 'knip Amerike. 
Turiu svarbu reikalu, malonė
kit atsiszaukt arba jeigu kas 
apie juos žino meldžiu pra- 
neszt. (lt.

Alytaus apskr., 
K rekszt ienų

J. Jeninas,
• . 47 N. Leonard St. 

Waterbury, Conn.
Viena

Skaitykite “Saule” i aiszku: sziandieu 
keltas žmonių

*,The Pennsylvania Exchange Bank
(Buvęs po vardu Baltic States Bankas)

322 EIGHTH AVE. NEW YORK, N. Y.
r *

S ASK AITOS
Pasitikėjimas, teisingas, greitas patarnavimas daug turi 
reikšmes. Mums tai liudyja netik vietiniu gyventoju ir 
ir insteigu dideli depozitai, bet ir užsieniu Banku padėlaia. 
Už czekiu sąskaitas mokame 2%; už speciales taupomas 
sąskaitas 4%, taupomas sąskaitas atidarome ir per paczta, 
mažoms ar didėlėms sumoms —nuo $5.00 ir augszcziau. 
Reikalaukite informacijų.
Siuncziame pinigus in Lietuva dolerinis ir litais; dastatom perlaidas 
in visas pasaulio dalis paprastu budu, kabeliais, czekais-draftais; par
duodam laivakortes, keleiviu czekius, svetimu valstybių pinigus ir 
bonus. Reikalaukite musu kurso. Specialoa sąskaitos 4% in metus.

T

.... ........,1', , 1 i'.. ::r:

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA,

---------$---------
3-czia Procentas už j tisu pinigus ir saugumas del justi 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST 00.,
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta

\ t 4 i • i i _________ ______________

Dčkite savo 
persitikrinsite ir matysite > 

kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in szita Banka o

i' T”

f i *
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jaunas žmogus - 
amžiaus.

Bet szioj vietoj gal bus 
pro szali paduoti sziek tiek bio 
grafiszku žinių aĮ)ie taip urnai 
pagarsėjusi lakuna.

Charles A. Lindbergh gimė
, 1902 nieteliDaszina.

Detroite, bet pirmuosius savo 
praleido 

Minu., kur jo te- 
Jei kuo jis 

pasižymėjo kūdikystėj, tai gal 
tik savo nepaprastu sumanu
mu ir mokėjimu orientuotis ne 
žinamoje vietoj. Karta tėvas 
nusivedė in miszko giluma ir 
vienoj vietoj Hope jam palaukt 
kol jis sugrysz. Pus-valaydžiai 
praėjus gryžo tėvas, bet vaiko 
jau nerado. Dūliai to jis labai 
susirūpino, nes miszkas buvo 
labai klaidus ir net suaugu
siam žmogui sunku buvo jame 
orientuotis. Bet koks buvo tė
vo nu.^istebejimas, kuomet jis 
rado vaiku sugryžusi namo.

paklausė tėvas.
Kuomet mudu ėjom 

m isz k a ”, 
vaikas, 
saule leidžiasi vakariuose. Mu
du cjovaa tiesiai 
kur saule leidžiasi.
atsigryžau ir, eidamas atbulon 
pusėn nuo saules, parėjau na
mo.

Tuo atžvilgiu 
buvęs nepaprastai 
Paklaidinti ji jokiu budu no 
buvo galima. , ‘

Namuose asztrios discipli- 
Vaikas turėjo

Vasario 4 diena

gyvenimo
ijltlo Kalis;
vai turėjo larma.

, mot us
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NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS
ARBA ISZGULDYMAS SAPNU

1902 'I

Kaip tu suradai kelia? —

in 
atsake penkių metu 
jus sakote man, kad

iii ta puse, 
'Tada asz

Lindbergh 
sumanus.

mis nebuvo.
daug laisves ir naudojosi jaja. 
aido jis, kaip norėjo, ir su kuo 
norėjo. Kai jam buvo 8 metai 
amžiaus, tėvas tapo iszrinktas 
kongresmanu. Visa flzeima per 
si kola Washintonan gyventi.
Lindborghai apsigyveno netoli 
nuo Boltoj Namo. Prezidentas 
tada buvo RooHOvelte, kuris 
turėjo jaui^a sunu Quentin. 
Charles ir Quentin pasidarė di-

. '■ į

Yisai kitaip
Jis pa-

►

priverstas kelione nutraukti ir 
atiduoti savo aeroplanu speeia 
lisltams taisyti. • •
pasielgė Lindbergh.
kviete viena kita, armeri ir be 
didelio vargo sutaisė sugedusia 

Po to jis lengvai pa
siekė St. Louis.

Kelis kartus Lindbergh’ui ti
ko sz</kti parasziutu isz aero- 
plaiio del maszitm sugedimo. 
Bet. nelaimes su juo nei karta

Delia i to savi-
dangų tarpo jis buvo žinomas 

Lucky Lindbergh.”
a rėžiau

nepa si t a iike.

*kai|)o
Tie,

Lindbergh’a pažinti, pastebėjo 
t jam daugiau, negu drąsą. Jie 
pastebėjo, kad Lindbergh pa
žinsiu aeroplano mochanizma 
taip jau gerai, kaip ir bile ku
ris aviatorių. Jie pastebėjo kad 
jaunas aviatorius savo talentu 
ir sumanumu gali lygintis sn 
Byrd, Davis, Chamberlin ir ki
tomis garsenybėmis aviacijos 
srity j.
nymas lėkti isz Now Yonko in 
Paryžių, Lindbergh ’ui nesunku 
buvo gauti žmonių, kurio pasi
ryžo finansuoti kelione. Kitais 
žodžiais sakant aeroplanu. Be
giu 60 (lipnu Kaliornijoj jam 
tapo padarytas 
aeroplanas.
Kalifornija Lindbergh su savo 
aeroplanu alleke in 21 vai., ir 
45 inutes, snmuszdamas pirine- 
nuosius rekordus. "Tais žygis 
tuoj permaino visuomenes nuo- 
mene apie jauna aviatorių. 
Daugelis pradėjo insiti.krinti, 
jog Lindbergh isz tiesu yra ta
lentingas aviatorius. Ilgai no- 
reikejo laukti, (kol Lindbergh 
intikino pasauli, kad jis yra no 
tilk drąsus, bet tuo paežiu laiku 
ir vienas geriausiu pasaulyj 
aviatorių, 3,600 myliu kelione 
jis atliko begiu in .33 vanlandd. 
Leke jis be sustojimo.

Tokio žygio niekas pirma 
buvo padaręs. Sztai kodėl isz 

žinomamažu i

4 k

kurioms teko

garsenybėmis
Ir kuomet kilo suma-

speeialiszkas 
Isz San Diego iip
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Pagerintas ir padaugintas 
iszleidimas. Sudėtas per se
novės ir szos gadynas astro
logus ir isztrauktas isz viso
kiu senraszcziu. Iszguldanti 
kiekviena sapna ir kas atei
toje stosis. Su priedu plane
tų ir visokiu burtu. :: ::

Knyga puikiai drueziai 
apdaryta kietais audeklineis 
apdarais.
W. D. Boczkauskas - Co., 

Mahanoy City, Pa.

PREKE $1.50

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA.
704 Dideliu Puslapiu.

27 ARABISZKOS ISTORIJOS.
150 Paveikslu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Isxmargintais Vyrszais
SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 

APIE SZITA KNYGA

Gerbem&fll> Tamistil:—
Sulaukiau nuo jusu siunctlamoa 

mano vardu knyga 'Tūkstantis 
Naktų Ir Viena’* ui kuria tariu 
Bzirdinga aczlu Ir labai diiaugluosl 
kad tokia knyga kaip ’’Tūkstantis 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes mkn 
labai yra ilngeidu skaityti visokias 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas ssvental Ir sma
giai praeina. Ass visiems llnkėczlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena“ nes ja 
skaitydamas imogus apie viską tada 
panairszti Ir visokį rupesoalal nors 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba, - 
18 d. Gegužio 1921m. 
Dv. Palasduonys.
Csektszkes vai.
Kauno apsk.
LITHUANIA.

ŽokaA

Yra tai ketvirtas iezdavimaa tos puikios knygos, taa
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima
J! . j 4 'mOLyfy™ « t, ■ a. a

Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $240.-
W. D. BOCZKAUSKAS CO. MAHANOY CITY, PA

W I i» , i , “ i M | y ‘ / i " '

ja nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerike $2.00
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SENIS
Senis visa diena vaikszczio- 

jo galvomis. Prieidavo prie fa
briku vartų, kur streikuojan
tieji darbininkai nustato sar
gybas. Slankiojo po trnga-vie- 
tes aikszte, kur darbininkai 
stovėjo užtvaru grandinėse. 
Nueidavo ir in Žymiausia gat
ve, kur isz sienos griuvėsiu bu
vo d i ritamos barikados.

Jis buvo labai senas ir be
jėgės. Liesas liemuo siūbavo, 
kai)) nendrele. Kojos drebėjo. 
Rankos be jogini kadarojo^ Jis 
buvo kaž-kno nepaprastai su
sijaudinės. Net jo veidas bent 
kiek paraudo, 
žibėjo. Visas

Akys ’karsztai 
jo kūnas mosz- 

1 migi sz kai t r n k cz i a vo.
Jo niekur nepriimdavo, jog 

jis nieknom negalėjo pagelbct! 
Bet jis volei sugryždavn.

Pradžioje jis priėjo in tuos, 
kurie hudavojo siana.

— Ar galima tau padėt ? — 
paklauso jis darbininko, 
pusio akmenis ir rastus,
užpildžius tusztuma tarp dvie
ju parverstu vagonu.

Jis taip-pat paleido in dar
bą savo drebanezias rankas. 
Nutvėrė sienos griuvėsi, bet 
pirsztai a trišake tarnaut. Ak
muo nupuolė. .Jis sunkiai iszsi- 
tiese.

tem- 
idant

Nesiseka, brolau!—tarė 
jis, pažvelgęs iii kaimyno. Be- 
jiegiai nuriszypsojes, nudūlino 
toliau. Paskiau jis nuėjo in 
nikszto. Insibrove in darbinin
ku grandine. Bot stovintiejiBot stovintieji 
grandinėj ji iszstnmo.

— Tu personas, — t are jie. 
— Jeigu kas nors panorėsiąs in 
siveržt, lai dar prisieisią tave 

. pri laikyt.
Jis noužsigavo.

linktelėja.
— Ir tikrai — Tr nusiszyp- 

sojo: — Kur nors kitoj vietoj 
pagelbėsiu.

Jis toliau nudūlino. Už 
aikszezitr-ir •gatvių priėjo ligi 
fabriko.

< *z i a viskas buvo pažysta- 
Czia buvo jo paskutine 

darbo viola.
— ('lio-che.... — niurnėjo 

po nosia, sunkiai bovilkdamas 
kojas. — Dabar jinai negyva, 
suvis negyva.

Jo bako btfvo bent kiek pa
giežos.

Jis poro jo per streikuojan- 
cziu darbininku sargybas. Už
ėjo in fabriko kiemą. Pažvelgė 
per langus in instaigos vidų. 
Lsztikrnjii — viskas isztuszto- 
j<>. Jis patenkinaneziai patrynė 
rankas.

Kuomet policija atvedė 
siroik-laužius, jis su darbinin
kais iszojo prieszais juos. Du 
kartu jin buvo parbloksztas in 
szali, bot jis volei pakildavo ir 
pynėsi prie musztyniu. Jis net 
nutvėrė viena sinti k lauži už 
po t ies.

Pagalios, jis gavo 
nuo k n itio parpuolė, o kuomet 
norėjo pakilt, dar gavo smūgi 
in galva.

nudūlino.

viskas buvo
mn.

policija

ši rei k lauži

smūgi

jis nusitvėrė užAtsipeikėjos, 
galvos ir pajuto, kad ji kruvi
na.

— Ar skauda ? — paklausė 
darbininkas, pagelbėdamas 
jam atsikolt.

— Taip, — jis mėgino nu- 
' siszypsot.

— Ko ežia tau, tiesa pasa
kius, reikia? — paklausė jo 
kitas, szluoslydainas jam nuo 
veido krauja ir greta jo nusi
leisdamas.

— Nieko, nieko! — pasi
skubino senis. — Asz tiesiog 
džiaugiuosi, — szi 'karta szyp- 
sona iszejo kaip reikiant.

> Jis džiaugiasi!
auksztas darbininkas ir 

kaimynus. — 
kad

SI1RZU-
ko 
knmsztelejo 
Džiuginsi, 
perskėlė!

Senukas atydžiai pažvelgė 
in szachteri ir užmerkė akis, 
kaž-ka begalvojant. Jis vos

jam galva

-%
■ f

I

•‘BAULB”
ninku ir automobiliai. Paskuti-' barikados. > Jis . ppjjnto, už 
niai isz r * * - j i
ji prabėgo; Jis giliau prisi-

minios iszsigande pro kampo.
Taip, ve minime siena, drau

gia ude prie sienos, užmoVkos gu pastatysi.
akis. <
nieks nemato.

— Pažiūrėkite in seni! — kimezo gatve, 
susznko vienas policininkas ir

Jam pasirodo, kad ji Jinai dar nesuspėjo iszangt. 
Siekė liįp antro riukszto ir už-

susznko vienas policininkas ir Jis mogiho suszahkt. Tike- 
isztrauke. ji in gatve. Jis kva- josi, kad ji drangai iszgirsia, 
tojo isz savo belaisvio ir ro’do 
ji kitiems. . .
— Nenori bėgti? — paklau

sė vienas isz policininku ir isz- 
palcngvo pastūmėjo ji in pe
czius.

at-

Iv
IMltoiBi į

PREZIDENTO CALLES’O DUKTĖ ISZTEKEJO*

r r V
I r

Ana diena likos suriszti mazgu moterystes Tamoszius A. 
Robinsonas, .N 
dukteria pana

)g:
Ernestine (’a lie s

(•s Meksiko su Mcksikoniszko prezidento

— Tikriau — negali, 
sake kitas. —Jis jau kruvinas.

Bet ežia kiti imrikiszo:
— Varykite ji, tegu bėga!
— Beg'k ;— sztiktelejo poli

cininkas laikantis iji už apy
kakles. (Senukas ' pasinaudojo

buvau prira'kin- 
ka možio (taczkos), 

savo budos.

jos, aplink ji stovincziiis žmo
nes, pradėjo išžioto kalbėt:

— Ar jus žinot szuns tar
nyste? —j<> veidą liguistas por- 
fdkreipo. Visi nusijuokė.

— Asz buvau szuo, — per
trauko jis juos kiek galint gar
siau. Jo akys pasirodo tamsio
mis duobomis geltonose akiu 
vietose. — A’isa gyvenimą bu
vau .‘zno — teiskite patys: vi
sa gyvenimą 
tas prie
kaip szuo prie
Pradžioje tatai 'buvo karutis, 
kuriame motina vežiojo daržo
ves in miestą. Tatai dar buvo 
lengvas karutis! Paskiau ve
žiojo karuli su angliais po že
me; sunku geležini karuti. 
Paskiau karuli fabrike. Taip 
ir visas mano gyvenimas buvo 
panaszus in suriku karuti! — 
Jis užduso ir atgavo kva pa. — 
'l'aip,'— teso jis karsztai, — to- 

vežiojau septy- 
TKcl "Hu- 
. — niurne-

s

Bet

k i karuti asz 
niasdes'/hnl 'met if. 
vo sunkus karutis.
jo ji tyliau. —Jame buvo try 
vaikai, o tris palaidojau. Prie
to viso liguista žmona, o ir pa
ties perskelta kratine. Pa lū
kėjo s jis tose: — Vis-gi savo 
karuti asz sąžiningai vežiojau. 
Daug galėjau isztraukt.
jau labai mane nualsino. O ka 
gali jzuo padaryt? Pradžioje 
jis kanda. Paskui loja. Pabai
goj — tiktai urzgia. Ji mnsza, 
o jis tarnauja szeimininkui isz- 
likimai ir teiriifgai. — Senu
kas nukorę galva. — Sztai ir 
asz — senas szuo, jau nekan
du. Bot užtat ir kąsniu negau
nu. Septyniasdesziml motu asz 
sąžiningai dirbau. O dabar 
nieko. Nieko. Ponai fabrikan
tai skailliuoja savo pinigėlius 
ir metines apyvartas. Isz j u ir 
iszmaldos nesulauksi. — Jis 
pažiuręjo in fabriku rūmus ir 
staiga pmsiszypsojo. — Che- 
che, sztai ir asz džiaugiuos, 
kad ir senas szuo galis karta 
palot. Rasit, dar galėsiu inkast 
savo bedanezia buran. — Jis 
pakilo, niurnėdamas: — Kaip
gi man nesidžiangt ?

Darbininkas, kuri lyg kad 
szis klausymas liete, nedrąsiai 
atsake:

— Na, ir praszau džiaug-

mione.

masis in minia.
— Policija! —w

0*

— Musu mažai, mos neisz- 
laikysim, — pasigirdo balsai.

Mažai! — susznko senis, 
kiek tik turėjo jogu, — Bet, 
jog, mus tnkslaneziai, tu'kstan- 
cziai!

Kaž kas alsigryžo.
Bot jog visi darbininkai 

žemai, prie fabriko, ir luojaus 
mus nuo ju atskirsiu.

Policija eina prieszais juos.
Prie barikados? — gy

vai paklausė senis. — Jus kal- 
daVbininkus,bate apie 

stato barikada? '
J’aip, lai)), — atsake ke

li balsai,—tie patys, kurie sta
lo barikada. Reikia jiems duot 
žinia.

kurie

Jie mus isz veido pažys
ta, susznko vienas isz grandi
nes, ka-gi nusiusi ?

(’he-elie, — .sumurmėjo 
senis, — ka nusiusi ? Asz galiu 
nueit. Mane siuskite! — ir jis 
iszsi l ieso.

— Ar galima ji siusi? Ar 
Ar tu galėsi nu-jis dacisias?

eit ? — kreipėsi in ji.
Senio

1
veidas nuszvito.

Dar kaip galėsiu! — ir 
jis ka-tik nepasileido szokt.

Duokite jam raszteli! — 
susznko vienas isz grandines 
vodejn, besiklausąs paskalbeji- 
mo.

(laves raszteli, senis ener
gingai pasisuko ir trauke sza- 
lin. Jam pavyko prasiskverbt 
per minia. Jis laimingai pali
ko užpakalyje žymiausia gat
ve, bet jo žingsniai užtruko. 
\’isur stovėjo žmonių krūvos. 
Girdėjosi sujaudintos kalbos, 
keiksmai. Gatves gale jis isz-

žingsniai

vydo po Ii ci n in k u s.
Jie ėjo placzia grandine ir 

vare prieszais save daugybe 
žmonių..

prieszais save
Bet minia nosiskirs- 

te. Žmones visus rtkers-gatvius 
užtvenkė.

turėjo eit per
— aplinkiniais ke

liais — buvo labai toli. Po de- 
szinei gi stovėjo nepereinama 
žmonių siena. Jis nusprendė 
mėgint persilaužt per siena ir 
grandine. Sztai gatve staiga 
pratusztejo...

— Jie szaudo! — susznko 
moteris, gal\otrukezini pro ji 
prabėgusi.

Szaudo, szaudo! — dar 
du prabėgo.

— Gry-žkito! — vienkart 
keli balsai suszuko, — ton nie
ko nepraleidžia.

Minia subangavo ir nutempė 
seni. Ji apstumdė. Pagalios, jis 
pasislėpė kampe vienu namu. 
Vienas isz praeiviu jo pasigai
lėjo.

Senis 
Po kairei

minia.

lis!
Visi sukvatojo. Senukas su

vis pakilo, nuszluoste nuo kak
tos krauja ir trumpais žings
niais nudūlino link aiksztes.

Tonai buvo Hiaisi kamsza-
Minia bangavo, kai))

juros. Užtvaru graudino buvo 
sumuszta.

— Kaino dalykas? Kas to
kio? — paklauso senis grusda-

susznko
moteris.

—Žinrek-gi, susznko senis,
— isztikruju policija! — ir 
pradėjo skverbtis link užtvaru 
graifdines.

— Eina, eina! — hkuukoikiu įtr/svyuu 
darbininkai, tie patys, kurie ji ežia gatve.

kaž-ka begalvojant.
girdint kiiž-ka pooosia sumur
mėjo, bet už minutes, apžiuro-1 pavarė isz grandines.L

M

— Seneli, gal tau pagelbėt? 
Jei nori, asz tave palydėsiu.

Senukas negalėjo no žodžio 
isztart. Jis buvo benutveriąs 
jam isztiesta ran'ka, bet staiga 
ja isžloido.

proga ir pasileido baigt, bot — 
tiesiai per grandine.

— Ne ten! — susznko po
licininkas, nutveręs ji vėl už 
apykakles. — fu amt purtė,— 
ir jis davė jam smūgi, nuo ku
rio senis atsidūrė anoj gatves 
pusėj ir parvirto.

Jis nusprendė iszkarto nesi
keli. Prie to gi, jis susitrenkė 
koja. Jis tiktai tuomet pakilti, 
kuomet pirmoji grandine pro 
ji praėjo. Tuomet jis paszoko 
ir nuėjo savo keliais.

Pradžioje jis szluliavo. Pas- 
groitumu 

Pacziau jis su baime-nt- 
sigryždavo in policininku 
antomo'bilius ir lengvai atsidu
so tiktai tuomet, kuomet phsL 
.juto ju užpakalyje.

Jam pasiliko pereit dar ke- 
luri skersgatvirii. Tenai ji isz- 
vysia draugai. Tiktai, kad ko
jos iszlaikytu! Puolimas ji žy
miai nusilpnino...

Staiga jis iszgirdo szauksma

kian pasileido visu 
bėgt. T ‘

in

Nejaugi ji szaukia? Prioszakyj 
galvoje nieko nebuvo, gi atsi
gręžt jis neiszdryso. Jis pa-neiszdryso.
klibino žingsnius.
Szauksmas pasikartojo.
— Stok! — susznko vienas 

balsas.
— Sustok! — suszukti ki*

tas.
Jis suprato, kad ji szaukia. 

Jeigu jis sustos, — ji sulaiky
siu. Atrasią raszteli. Jis nu
tarė neatsigryžti. Leidosi te
kinas bėgt. Paskui ji vijosi ke
turi žmones: du policininku ir 
du civiliu.

Jis savos iszgirdo:paskui
Tai jirt!
Asz maeziati ji prie fa

briko, — surtzuko kitas balsas. 
— Jis nesza jiems praneszirna.

Stok! — susznko keli 
halsai jau žymiai a rėžia u.
Jis suprato, kad ji gaudo. Tn- 

teinpe paskutinės jogas,

j

Jo 
senos kojos skubino, kaip tik
ini galėjo. Kad tiktai nopar- 
pull! Du skersgatviu tebeliko. 

Dalykas ėjo vis blogyn. Ger
kle susispaudė. Senukas uždu
so, gerkle degino. Rodosi, kad 
sztai-sztai kraujas 
szias por burna.

Senis kriokė ir bego vis le- 
czian.

Persekiotojai szaukc:
— Stok, sustok!
Vienas isz jn beveik ji pasi

vijo.

prasimu

Szauk! — susznko jam 
Tasai sustojo, matomai^kiti.

betaikant.
Senis neiszsigando. Tatai ji 

net nudžiugino. Vakar dar jis
I "

buvo visu paniekintas, senas 
szuo. Niekas in ji domes ne
kreipė. Sziandien paskui ji bė
ga, in ji šzaūdb!

“Tiktai, kad neparpuolus!,, 
pagalvojo jis, bebėgdamas pas
kutini skersgatvi. Pyksztėlojo • «• w u • u isžuvis, ji neužgavęs. Kulipka

Jo kojos linko, bet keis
ta : jis danginu nejautė nuovar
gio! Prieszingai 
lengva kaip niekuomet.

Szuviai pasikartojo. Taip, 
žmones jau noroke — jie szau- 
do.

Tu ji pataikė kulipka. Pra-

pramuszė szalia jo lango re 
mus. <

jam buvo

ateisią jam in pagelba, bot žo
džiai nėjo isz gerkles. Jis be
bėgdamas sveika ranka pa
mojo. Bet žmones už barika
dos vis dar nesuprato.

TVkta i 'iszgi vde perse Ik i o t o- 
streiki ninkai 

klausia.
vius, 
priedangos ji pasitikt.

Ar jie suspėsi a? Mėginimas 
suszrikt atome senu k ii i pasku
tines tarnaut. Szuviai 'karto
josi, tkulipkos szalia jo zvinv 
be. Beskambant suduodavo in 
szaligatvi. Dar viena in ji pa
talke.

Jis ttiojaus-gi pajuto, kad 
Tarsi gręžtas 

Kanki-

jus, intempe 
Tiktai iszgirdo szn 

jie iszsoko isz* po

rn

savo

esąs sužeistas, 
pragręžę jam peczius. 
nanlis Sopulys vis giliau pa
siekdavo. Degino, kai)) ugnis.

Bot sopulys tiik(ni ji pabis- 
Ipindavo ir padidino bėgimą. 
Isz virszaus taip-pat keli szii- 
viai pasigirdo: kulipkos Szvil- 
pe aplinkui. Bot ir pagelba ar
tinosi.

Jis suspėjo pažvelgt in ’blo- 
Pa mėgino ranka 

pakelt. Daugiau negalėjo lint 
kojų iszsilai’kyt, prisiglaudo 
prie sienos. Staiga viskas su
temo, meszltingis perėjo per jo 
kuna, kojos nustojo atsparu
mo. Jisi parpuolė.
giliau ir giliau, netekdamas są
mones.

Darbininiikai palaiko jam 
Kaž-kas atnesze van- 

Suvilgo jam SmiUkiniS.
Jis gulėjo, kaip negyvas. 

Bot dar 'kvėpavo. Jam buvo 
Nesinorojo judėt..

iszplau'ke mintis apie

Puolė vis

galva, 
don s.

taip gera!
Staiga 
raszteli.

.Jis sunkiai' atidėngo akis. 
Visas jo veidas buvo aplietas 
vandeniu.

— Sztai, tarė jis atgniaužė . į ■ 'iii « ». J ■ ’ L> 'A «■ * •' * .persžauta ran'ka.—Szaukia in 
pagelba: — Tuojaus oRsriie, 
pasigirdo atsakymas.

'Pas,
le, sugrižo pas Savus.

Likusieji pasiliko szalia se
nuko.

Vienas paėmė jo persžauta 
ranka.

— Keista—kraują nesima
to,—tarė jis.

— Ne,—patvirtino

kuris pnfrtkaite rartzte-

senis.
Asz jau perdaug nusenęs,, ma 
nyję jo nebeliko.

Tiktai ežia jie iszvydo, kaa 
jo kūnas esąs keliose vietose 
perszautas. Atsege suvalkiota 
purvina szvarka. 
nesidavė.
Jam 
reikalinga.

— N e k 1 i u d yik i te!— 
mojo jis.

Jis paliko ji ramybėje. Stai
ga jis įsusiriote, kaip kirminas.

— Mirszta',... suszidco 
garsiai vienas vaikinas ir nu
sigrįžo in szali.

— Tai]), mirszta, pa tvirti
no likusieji.

Jiis iszgirdo ju žodžius lyg 
kad isz toli.

Taip, jis mirszta. 
nesigaili.
get draugus, sunkiai in juos 
atsigrįžo.

Vienais isz ju pasilenkė.
— Dėdule, ar labai skauda ? 

paklausė jis, pacmes senuką už 
rankos.

— No,—prasznabždejo szis. 
Jam suvis leriva pasidarė, jis 
paliovė jaust savo kuna. Nuo

buvo

Vienam. mįoste susirinko
vienam namo,

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

Ant antro floro Kline Sztoro.
19 W. Center St. Mahanoy City

I
.i r IU L - u - - , !-'■■■ ■ ■ ■ ■ » ■ ■■■ -I -f—; - - -1 1

ii aa — — awa o i

Juozas Karaszauskas
LIETUVISZKAS AGENTAS

Senis jiems 
Jis taip pailso., 

tikai ramybe

surnur-

Bet jis to
Jis užsigeidė pare-

ko jis pasiliuosavo? Taip, ji 
is^kinke isz karuezio, nuėmė 

Jis jau daugiau norekeži.
SZUO.

Jis pamėgino nusiszypsot.
— Nieko nėra lengvesnio v -G,. .-uz mirti,...už mirti . siusznabždejo jis,

iszlehdžiant paskutini kvnpa.

Minia toliau nu- musze jam ranka. Ta, kurioj 
slinko, jis pasiliko vienas. Ar- jis laiko raszteli. ‘ V L *, "i 
tinosi policija. Jisai pirmiau- ja atgniaužt ir kentėjo nėcip

•______ 1_ I _____________'t» <

» aJis nedrįso “■
I ]

(GALAS.)

Nihdžerzcs st eite, 
Gauja glrtiibkliu, 
^ttadtin'li latru.

Begbhlarhi taip Insluto,
Net iž'byytijo langai Isz viso

buto, 
Garniu giedojo 

Gaspadorins apmalszyti/ no 
galėjo, 

Vajei! vajei!
Baube kaip gyvuliai, 

Katrie žlnonys pro stuba ėjo 
Suktojo, su dyvais žiurėjo 

Iszsidyvil negalėjo.
Ant galo gaspadoriui tas 

viskas dakako, 
Atšistojas taip in visus sako:

“Szelauk isz mano st u bos, 
Gana bus tos svodbos!” 

Bot ka, ncgalaima duoti rodos, 
Del pasigėrusios gaujos.

Pradėjo su nagais draskyti 
Drapanas in skutus taisyti 

Tai buvo svodba ne kas, 
Ba ne vieno buvo sukirptas 

kotas.
Patys vyruezei pa m išlinkite 

Ar jus gerai darote?
Kada (a girtavimo paliausite, 

Ir kada protą gausite? 
Dirbate sunkei ant kitu.

Ant munszainininku, 
Mėtoto pinigus ant provu 

Ir ant lojeru, 
O j beda, beda, 

Visiems darote dideliu geda.

J

I 
f

J

1

♦ ♦ •
Vienam pleise sporteliai, 

Su pilkom panosėm ponelei, 
Ne turi giliukio ant morgu, 

Bu tos nemėgsta pypliu, 
Vienas tokis mergina pa

mylėjo,
Na ir apsipaeziuot norėjo, 

Bet nabagas ne kvoterio ne 
•" * turėjo.

Argi mergina ant gryno pyplio 
žiūros,

Jaigu katras pinigu ne turės? 
Ir tas vaikiozas, kol da dar'ba 

turėjo,
Tai nors gumini kalnieriu 

pirkti galėjo,
O dabar kaip Tiusiszpicavo, 

Tai net sudejavo.
Juk tieji športukai, 

Visi gryni kaip 'petukai 
Nepajėgia 'darbo dirbti, 

Negali nieko ir uždirbti.
9Kada kokia bedarbe ateina 

Tai froitkareis runyti pareina, 
In kur toliaus bernauti, 

Ba negali jokio užsiėmimo 
gauti.

Tame garsingam Czikage 
'Tai jau viską vale, 

Vienoje karezemoje taip 
žmogų pataisė, 

Kad in ana svietą isztaise.
Tegul skradžei nugarmi tokia 

i urvą
Kur gyvena biauri varna.

. * • ♦
Per vieno varduves, 

Susirinko szunes,
Ugi gero ir klykavo, 

Rodos kad svaiguli gavo. 
Vienam galva suteszkino, 
Kitam rankas sutreszkino, 

Vienam badai uosi nupjovė, 
Tr no greitai ėstis palove.

O jus padlinos, 
‘Ar tai tokios i mini uos.

v

A. RAMANAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABORIUS

sznuko j šia iezvydo grandine, bevalan- sakoma sopuli.
■ vz.ui įįiu v. Užpakalyj keli j Dabar jau jis buvo gatves
I užimtai keliavo.' būriai pešti- kampe, kur buto dirbamos

. 'i

KANTICZKO9 arba gierimfa knyga,

Užpakalyj keli Į Dabar jati

<1

paprastais kietais apdarais. Preke |1 
W. O. fcOCŽKAUSKAŠ.CO.

i kietais apdarais. F 
. BOCŽKAUSKAŠ

MILL & PATTERSON STS., 

ST. CLAIR, PA.

Itabairamuoja Ir laidoja miruilui 
4nt visokiu kapiniu. Pagrabua paruo
šia nuo ' papraaeziaualu iki prakiL 
niausiu. Panamdo automobiliui del 
laldotuviu, vagelių,, krikaatyniu if

r MAHANOY ClfY, P A.
' kiilaih4 paiivaiinėjlmams.

p ' ’V. ‘

- A. f *

< i P *•
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j I
BaU Taisonai 1117141

I * f

Apdraudžia namui, rakandui, 
automobiliui! ir vitokiua kitokius 
daigtus nuo ugnie!. Teipgt kitt> 
kius apdraudimus kokius tik kad 
reikalauja. Geriausios Ir didžiau* 
mIos kompanijos amerike.
137-139 W. CENTRE St. 

! MAHANOY CITY, PA.
■ — H «■►<«►•«» M — O ■ B * B —I Oi — — — M ■> — —
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GYD1KIS SU ŽOLĖMS

Gerlaunins budai! gydilla ad loltma, 
nes žoles yra tnl tyriausias vaistai 
gamtos surėdytas ir tik toki vajital 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nea žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
viaokiu ligų. Mes užlaikome invai- 
riausias Žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, duaulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemąlimo, strėnų 
ir pccziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t/ 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma* 
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyea 
užima, bemieges, azirdles drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejuaio kata^ 
ro, balt-ligcs ir t.t po 85c. pakelia. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsi 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutel
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinls, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi 
ma, puslapiu 992 su Juodais minl- 
sztais apdarais po $4.75. Ataiuskitė 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloga. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkud 
kolonijas. Adresą vokite aziteip:

M. ŽUKAITIS, 
25 Gillet Rd.

6 6 6
yra tai receptai del

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszczio.

Užmuaza mikrobui. — Aptiekoaa

Spencerport, N. Y.

CAPITAL STOCK $125,000.00 ; 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $623,358.62

Mokame 3-czia procentą ant ' 
sudėtu pinigu, 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar maržas ar didelis.

Procentą pride-

H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Pres.

J. E. FERGUSON, Kas.

■

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

PasamdoLaidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu? veseliju, pasivažinėjimo ir t. t, 
520 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainierlu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkitea, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariaakaa 
kurtumas ausyse, Už y m as galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimai gal* 
vos, Isz priszakio galvos skausmai. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 80 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prialuskitė 
pinigais ne stempomis). Iizraita lt 
parduodama vien tik per

THE HAMPTON LABORATORY 
724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigia preke.
I ■   -mi ■ — ■ ■■     ■ M ■ ■■ ui   i—Iii i   —i. ■ m. «■ i «„

JOS. P. MILAUSKAS
Lietuvisskas Skvajeris

Apdraudžia nuo ugnies namui, 
automobilius ir kitokius daigtus 
geriausiose kompanijose. Atlieka 
visokius legaliszkus reikalus.

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.
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Paveikslas parodo altorius Szv. Juozapo Bažnyczioje kur
ugnis Panedelio ryta pridirbo nemažai bledes. Ugnis prasi

dėjo zokristijoi deszinej puseje.
I

M

Sziandien Szv. Antano.
Itarninke 

Diena“
— Ketverge pripuola

vo Kūno“
— So rodo j 

užtemimas menulio, 
mns prasideda 1:34
nakezia ir bus czionais mato
mas.

4 4

— Flag Day.
Vėliavos

4 4 Die-

I. bllS visiszKas 
l’žtemi- 
valanda

.....

į

i

'I*!

Readingo kasikius su
stojo dirbia praeita Petnyczia 
ir nedirbs iki Utarninko ryta.

— Kasikius Lehigh Valley 
kompanijos sziandien taipgi 
lunlirba.

— Seredoje sueis 
kad pirmutinis aeroplanas per
lėkė per mares 1919 meto.

Praėjusia Readingo pe- 
triukszminga o 

del policijos buvo darbo užtek
tinai. Keliolika progert-smege
nių gavosi iii koza ant atvesi
mo o tarp t uju buvo kelios 
moterėles kurios prisisėmę už 
daug namines. Buvo tai tikrai 
“senoviszka pedes diena.

f .Juozas Kutiki 
burdingieris pas V. 
410 W. Centre uli 
lando ligonbuti * .vergą, i

sziandien

8 metai

1
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de buvo gana

f >

metu,52 
zcrkszni,

Ash-
4

., mirė 
praejta Ket- 

uždegimu 
pianeziu. Giminiu neturėjo. 
Laidotuves atsibuvo Subatos 
rvla.

sirgdamas
Giminiu

Marijona Miliu- 
niene likos siiriszia mazgu mo
terystes per kun. Uzesua Suba
tos vakaru su 
isz Gilbortono.

— Leonard likus, 
Murceli u

337 W. Pine uli., sugryžo 
diena sveikas po
A sh lando 1 i go n bu t e įe.

iszgujo 
mie-sto Marijona Dunevviczie-

nedorai.

Vincu Bubelių

sūnelis
9 metu 

Lapinsku, 
ana 

operacijai

Policija

ne kuri pasielgi nėjo
Jaigti tai butu Airisze, tai 
h|ikrasZ(‘Z(‘i užtvoti n taji alsi- 

__  ’j i
Polanderka

• tikima ir bet tailieskclbt II,
— tai nesntve- 

talpyti kaip 
tokiems Angliszkams laikrasz- 
eziams patinka bile 
šmeižti svetim-szalius.

Szita Sereda, bus atida
ryta ugnies stotis Pirmo War- 
do in kuria priguli didesne da
lis Lietuviu, Lenku ir Slavo- 
ku. Pirmo VVardo stotis vra 
puiki ir pasta t via pagal

Taji

“ Polanderka ” 
rimas ir galima

tik

UGNIS SZV. JUOZA
PO BAŽNYCZIOJE

PANEDELIO RYTA KILO 
UGNIS NUO KODYLOS 
PO MISZIU, UŽDEGDA

MAS VAIKU 
KOMŽAS.

I jot uviszkoje 
Szv. .Juozapo bažnyczioje, apie 
10:20 Panedelio rtya, kilo ug
nis nuo kodyklos, kuria vaikai 
pakabino per arti savo kamžu 
nuo ko užsidegė siena. Baime 
buvo didele, kada gi
sklydo po miestą kad

Mahano jaus

indas pa- 
Liotu- 

viszka Bažnyczia dega. Ugnia- 
akimirksnyje 

bet 
per 
sie-

buvo durnu no

gesini pribuvo
ir liepsna tuoj užgesino, 
bledes nemažai padaryta 
vandeni ir sukapojima 
uos. Daugiau 
kaip liepsnos.

Keliolika metu atgal ugnis 
musu bažnyczioje padare daug 
bledes kada 
altorius.

Ant gilukio kad liepsna li
kos užtikta in laika, nes kitaip 
butu buvę daug daugiau ble
des.

sudegu didysis

SHENANDOAH, PA.
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Tuom laiku “Pabo-vargus, 
gusiu Vergu Aktas“ aprūpi- GARSU AMERIKO- I imat priverstina sugrąžinimą

NISZKU VYRU valstijų tapo instatymu.

t

JEFFERSON DAVIS, 
Vedėjas Pietų Sanaryszio 

Gimė Birželio 3, 1808.
Jefferson Davis gimė Abi 

ville, Kentucky, 
mililariszka gyvenimą užiiitnli 
polit i>ka.

1 Tarnavo
I

'e
Jis aplt ido į

Buvo Demo'kratai. 
abiejuose Kongreso 

butuose, ir bnvoKaro Sek roto
rium PrezMcnto Piere<‘ kabino- 

Del jo nusistaymo vergi -1

.Jis likėjo kad

pabėgusiu vergu isz sziauriniu
. Ir, 

į “Uncle Tom’s Cabin isžleistn | 
1851m., buvo protestas prie«r į 
pnezia vergija. ‘ Ir nustato 
sziauriniu žmonių npinija. Ha
riet towe moters a'kims mate 
visa klausima.

In viena meta net 3JO,00' 
kopijų “Uncle Tom’s Cabin” 
paduota Amerikoj, Anglijoj, 
Francijoj ir Vokietijoj, net 
tris syk^ticik daug parduota. 
Isž viso '3,000,000 kopijų par
duota Suv. Valstijose. Knyga I 
iszvertd net in 30’kalbu.

Ji parasze dar kita priesz- 
vergija, “Dread.” Bet nebu
vo teikia pasekminga kokia bu-1 
vo “Uncle Tom’s Cabin.

Ji taipgi parsze, 
Minister’s Wooing, 
Foxes.
Boys, 
ir “

paczia vergija.

Dread.

f I

“The
Lit tieM <4

Stories About Our 
The Chininev Corner 

, f

— F. L. I. B
Little Put’s v Willows, a/

SVARBUS SUSIRINKIMAS 
UTARNINKE, 14 JUNIAUS.

!■

r

r'-

i
d fH į

I
'I

Jo

te. 
jos ir valstijų tiesu reikalause 
buvo pripažintas kaipo svar
bus pietų vedėjus.

Jis tikėjo, kad kiekviena val
stijų teisu pasitrankai isz vnl- 
stfij unijos.
vergija pietinėms valstijoms 
buvo roi’kalingoa ir daug gero 
atncszc.

Vasario menesi, IBfilni., Je- 
ferson Davis iszrinktas Prezi
dentu pietiniu valstijų laikino- 
šio valdžios. Tu pietiniu vai- 
staju sanaryszis organizuotas 
Montgomery, Alabamoj.
prakalboje praszo, kad pietines 
valstijos1 vien sau veiktu ir rei
kalui' pakilus kariautu visits 
prieszus.

Menesi vėliaus Abrahomas 
Linkohias tapo Suv. Valstijų 
Prezidentas. Jo pastangos su
taikinti pietines ir sziatirines 
valistajas nebuvo paskum ingos 
ir koturiu metu 'kruvina kova 
apsaugoti Unija šoke.

Jofersoji Davis vieszia pa
skelbė užlaikymu vergijos va
sario 18, 1861 m., tik viena die
na priesz iszleidima imperia- 
liszko insakymo Aleksandro 
Antrojo, caro visu Rusiju, pa- 
Jiuosuojant net 5,000,000 
vergus.

Davis paszvonto visus jo pa
tyrimus organizuoti militarise- 
kirs pulkus pasitraukusiu isz 
Unijos valstijų.
10, 1865m., 
stiju kareiviai suome Irwins 
vile, Georgia, kuomet jis stengė 
pabėgti po sunaikinimu jo ar 
mijos. Ji nuvožė in Fort Monro

Po dvieju

— Salaveisziu Armija apsi- 1 
stojo szitam mieste ir parauda 
vojo sau namu po No. 14 N. 1 
West Uli.- Užlaikimas to na
rna ir kiti kasztai siekia $2,500 
ant moto. Jie praszo publikos 
pagelbėt jiems kiek kas iszgali, 
nes tikslas tos organizacijos 
yra žinomas del visu.

— Vincas Subaczius, gerai 
jsz' žinomas biznierius isz S. Main 

uli., iszkeliavo in Najorka kur . 
sodo Pot n vežios diena ant lai
vo iszplaukti in Lietuva atlan
kyti savo gimines.

— -Marijona 
(Shuck) studente 
phia Drexel Institute, likos ap
dovanota moksliszka stupen-

I

Szukiute
Pbiladel-

net

Bet Gegužio 
ji sziauriniu vai

ir tapo nuteistąjį, 
metu kalėjimo su pRVelba gar
saus llorase Greely, buvo 
paliuosuotas.

Jis mirė Misissippi vnUUjoj 
Gruodžio menesio 1889m.

Jis parasze labai interesiug 
knya: __ ____  __  ___ _
the Confederate Government. 
Kuri knyga aiszkai iszdeste 
pietiniu žmonių 
Naminiai karei.

The Rise null Fall of

atsiliepimu

ap- dija už geriausia mokslą eko- 
norniszkam darbe.

Ponstva Juodeszkai nu
džiugo nemažai, kada vela su
silaukė puikaus anūkėlio, kuri 
pagimdė juju marti 
donvi'lles, arti
Diedukas Juodeszka iv suims 

“ Juodoszka 
savo draugams.

isz Bran- 
Shenadorio.

A teinanti Utarninkn, Norko- 
vieziaus saloje, atsibus Metinis 
Svarbus Susirinkimas Parapi
jos Szv. Juozapo, iszrinkti nau
ja komitetą, 
ežia parapijos'komitetas, idau! 
visi parapijonai susirinktu.

Bus svarstyta daug apie pa 
rapijo,s veikalus, todėl parūpi — 
jonai neatbūtinai turi atsi-

ant kurio kvie-

neatbūtinai 
lanky ti.

V. (JALINSKAS, 
Parapijos Sek.

___________  ; (Ju.10-141

FARMA ANT PARDAVIMO.
"T1"*

* " ' " J S Į

Gera farmį,'45 akieriu, TjO- 
cust Valley, arti Mabanojaus 
ir kitu vietų, visa apdirboma. 
Didelis namas su šaltinu prie 
gero trakto, linksma, smagi 
apelinko. Turi but parduota 
isz priežasties nesveikatos loc- 
nininko. Preke pigi todėl pasi-
sku binkite. *.

Win. Ku n savage, 
Loust Valley

> ( Barnesville, Pa.

4

f

f b

Reading 
. lines >

t.f.

KUR PREZIDENTAS COOLIDGE PRALEIS SAVO VAKACIJES.
kur prezidentas

O-

Paveikslas žemai perstoto Black Hills Kezervacijo, South Dėkotoje 
1 ? 0 vakacijes. T'':~ • ......

_e, i
l’oje vieta priguli prie Dakofos valsezio. Augszcziau parCoolidge praleis savo vakacijes.

do nepaprastus pavidalus akmenų, kurie isz rod o in žmogiszk us pavidalus.

ANT RANDOS.

Didelis sztoras su namu del 
gyvenimo ant Ogden St., Gir
ardville, Pa. Tinkamus del 
Lietuvio ant bile kokio biznio, 
geroj vietoj, karukas eina pro 
duris.

Pa.

Kreipkitės ant adreso:
E. M. M agi n n is,

109 Main St., 
(t.f.) Girardville, Pa.

ANT PARDAVIMO.

Namai ant 8 familiju, kote
lis, sztoras, didelis garadžius 
ir 1.1. Geroj vietoj. Viskas ge
riausiam padėjimo. Geras pir
kinys ir atnesza gera procentą. 
Platesniu žinių kreipkitės ant 
adreso: (J20

Jos. Penkunas
St. Clair, Pa.

ANT PARDAVIMO.

nau
jausia sistema. Taji vakaru 
bus bankietas kuriame dalv- 
baus daug žmonių. Komitetas 
susidedantis isz Vinco Ancere- 
vieziaus, Andriaus Hudock, V. 
Žukausko, Ant. Metrulio ir A. 
Tamulinnio stengėsi visom pa
jėgom idant toji diena butu žy
mi musu Warde. Reike primyt 
ir tai, kad stoti pastate Trexler 
ir Knoll .kontraktoriai o elek- 
trikinius liktorius pristatė Flo 
Electric (’o., (Florijonas Bocz- 
•kanskas) elektrikiszkas kon- 
t ra k t orius.

*r Y> A Y>OTT\TT/\T\ A

dalina sziadion 
Perfectos“

— Trijų

su degtukais
218 Beacon

JOHN HOWARD PAYNE
Aktorius ir raszytojas Ame

rikos teatro kūdikystėj John 
Howard Panic, New York’o 
vidtinis pilietis, nuo pat ma
žens (keliavo isz vienos vietom 
in kita, 
kmingai pasirodė New Yoi'kc 
ir Bostone, bot vėliaus nuvyko 
in Londoną kur susipažino su 
Clleridgo ir Lamb, ir tuoj pc 
tam pradėjo raszyti. 
perstatė įsavo 
“Brutus.“ 
dar kelias.

Bet Payno’o t ilk vienas vei
kalas pagarsėjo, ir tas buvo 
“Clari, or the Maid of Milan“ 
ir tik todėl, kad daina “Home 
Swet Home“ jame randasi. Ir 
net sziadion milijonai žmonių 
dainuoja ta gražia ir puikia 
daina.

Kaipo aktorius pase-

1818m., 
pirma drama 

Apart 'tos parasze

STOWE

PARSIDUODA

Didelis puikus namas ant W.
Mahanoy Avė., garadžius ant 
kito galo loto.

KrcpIkitėR paa:
M. Janovich,

226 W. Mahanoy St.,
Mahanoy (lity, Pa. ’ atsitikima.

»
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Worcester, Mass.
metu amžiaus Mare Kirduliu- 
te, bežaizdama 
prie savo narnu,
St. užsidegė savo apredulus ir
pavojingai apdege, pirm negu 
praeiviai suspėjo at'bogt jai in 
pagelba. Nuvežta in miesto li
gonine, mirė už keliu valandų.

— Antanas Lukas, 8 
Delmont Ave., praneszo polici
jai, kad du nežinomi vyrai, in- 
ejo in jo namus Sekmadienyj 
popiet, jo akyvaizdoje pavogė 
$980 isz po pagalves. Pinigai 

■ a • a . — . a a a

HARRIET B.
Hariet Becher Stowe, dulce 

žinomo Naujoj Anglijoj, 
gimė Birželio 14 , 1811 m. Jau- 1 "1 I 1 • J • h.

Ji

$4. .oo
IN

NEWYORKA
NEDELIOMIS

19 Juniaus, 10 July, 7 Aug.
Specialia Treinaa Subatos Nakti
—.■e, —„  , —i,,, , , ,     .................................................

Isz Ryte
Shamokin ......................... 12:01
Mt. Carmel ....................... 12:10
Ashland............................. 12:47
Girardville........................... 12:55
Shenandoah................  12:85
Mahanoy City ................... 1:1 G
Tamaqua ............  1:45
New Yorke pribus Liberty St. 0:35 
New York pribus W. 23rd St. 7:40

GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo W. 23td St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7:00 vakare.

16 Dienines Ekskurcijos in 
Atlantic City, Ocean City ir t.t.

Ketvertais
23 Juniaus, 7 ir 21 July

4 ir 18 Augusto, 1 Septomberio 

$7.20 Dubeltavas Tikietas 
Isz Mahanoy City

Tikietai geri ir ant Pullman karu 
primokant regulariszka Pullman 
preke. Tikietai geri ant bile kokio 
treino dienojo ekskurcijos, Gali
ma sustot Philadelphijoi važiuo
jant ir grįžtant.

Ant Readingo Geležinkelio

Dubeltavas 
Tikietas

Lukas,
na būdama pradėjo raszyti h 
iszvisa parasze 30 novelų, trn-

priklauso Adomui Babrauskui, 
kuris randasi kalėjimo ir buvo 
perdavęs pinigus Lukui pašau- 
got, kol atsėdės savo bausme. 
Laike vagystes Lukas buvęs 
vienas namie. Policija tyrinėja I 1 • 1 • 1 •

mpu pasalku, dramų ir t.t. Bet 
tik viena novele pagarsėjo vi
same pasaulyje ir ta buvo 
“Uncle Tom’s Cabin ” Nebn 
vo stebuklinga pasatka; bot vi
siems žmonėms patiko ir szia- 
dien pasilieka viena isz Ame
rikos geriausiu apysakų.

Gyvendama Cincinnati, ITa- 
ridt B. Stowe aplanke paliuo- 
suotue vergus ir jie jai papasa
kojo savo visokias bedas ir

‘I

Lletuvisskas Graboriut (( 

K. RĖKLAITIS 5 
Laidoja numirėlius pa- , 
gal naujausia mada ir i 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterems. Priei
namos prekes.

414 W. Hpruce Rt.,
MAHANOY CITY, PA. 

»«. ri.806 NAHKKT ST

.lt

1

APDOVANOTAS PER KARALIŲ ALFONSĄ.
Vice admirolas Guy Burra go, 

flotos Europoje, ana diena atvežė

I

Biznavas mūrinis namas, su 
salimu. 10 ruimu su visoms vi- 
gadoms. Taipgi didelis naujas 
mūrinis garadžius del 20 auto
mobiliu. Kreipkitės ant adre
so: (J. 14

A. J. Yermala,
113 W. Broad St.

Tamaqua, Pa.
PARSIDUODA FARMA.

Farma 100 akie r i u, 70 akio- 
riu dirbamos žemes, 30 akieriu 
girios, bėgantis vanduo, maszi
nos, galvijos ir t.t. Farma ran
dasi Roaring Creek, Columbia 
pavieto, 10 myliu nuo Shenan
doah.
ina preke. i

John Walkanskas,
Box 84 Routc2, 

Catawissa, Pa.
307 W. Oak St., 

Shenandoah, Pa.
EXTRA BARGENAS 

FARMA.

Parsiduoda už prioina- 
(t.48.

arba:

komendantas Suv Valst. 
puikia lazdelia (‘batoną) 

koki naudoje vadai orkiestru, padovanota del kapelmeiste
rio William Lawrence per Iszpaniszka karalių Alfonsą.

r
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BERLINO NAUJOS BOB-POLICIJANTES.
Departmentas policijos paskyrė bob-policijautos, kuriu 

užduotis bus apsaugojimas vaiku ir moterių parkuose kituo- 
yra panaszios

kad vietoje kelnių ne-
se pu'blieznuosia vietuosia. Mandieros IU vv-

Parsiduoda farma pigiai; 43 
akeriu geros žemes, liuobos gū
ros, su gyvuliais ir padarais, 
maszinos, žeme apsėta, 8 galvi
jai, 2 arkliai. Daugiau infoi- 
macijio įsultei’ksiu per laiszka.

Branch, Mlch.
(to 50)

H ■

su

Ant Mnchuta
R-2, Box 42

EKSKURCIJA* Ii ; f
in New Yorka
NEDELIOJ 26 JUNIAUS 

$4.00^u^e^avas Tikietas 
Treinas apleis Mahanoy City 4:10 
valanda ryto ir griž isz Jersey City 
8:45 valanda vakare Standard Time. 
BASEBALL Yankees ir Philadelphia 

New Yorke 26 Juniaus

tehi^h^tne^r
Railroad.

•tteltoate BlacMDlomen*

»z Wm ■ ■■■ ■ : 't i
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riszku policijautu su tuom skirtumu, 
szioje paprastus andarokus kaip ant paveikslo parodo.

A

»
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IŠTRAUKĖ PLIENĄ ISZ AKIES SU DIDELIU 
MAGNESU.

Didesniuosia plieno fabrikuosią dabar likos in ved as di
delis magneso aparatas su kurio pagelba daktarai isztraukc 
šmotelius plieno ir geležies isz akiu darbininku jaigu patin
ka fabrike kokia neliame. Paveikslas parodo viena isz tokiu
aparatu ir kaip daktaras isztrau'ke szmoteli plieno-isz-ekics.
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