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1SZ AMERIKOS
BIAURUS POSŪNIS

PASAMDĖ BANDITUS 
IDANT NUŽUDYTU PATĖ

VI, KAD JAM LIKTU 
TURTAS.

Chicago. —l’alicije suimda
ma keturis banditus, iszgelbe- 
j° gyvastį milijonieriui Adol
fui Schwartz, kurie vėliaus pri
sipažino, kad jieji buvo pasam
dyti ji nužudint, per jojo po
sūni Harry Cornfield, o už ta 
darba ketino jiems užmokėti 
po $31.25 arba isz viso 125 do
lerius. Banditai bando ji nu- 
žudinti 'keturis kartus liet szi 
karta nutarė jam padaryti ga
la inmesdami in M'icbigan eže-

• ra ir apleisti miestą.
Posūnis likos taipgi uždary

tas kalėjimo drauge su bandi
tais.

Posūnio 
isztekejo

doleriu 
Bevis

del
isz Li-

SUSl-

Cornfield molina 
u*ž turtingo naszlio 

Schwartz’o (sesuo jojo pirmu
tines ipaczios). Keli metai ad- 
gal pati ji apleido ant tuju isz- 
lygu, kad jaigu Schwartz’as 
mirt u priesz 30 Juniaus szi
met,'tai posūnio motina ir jisai 
aplaikytu visa jojo turtą. Na 
ir norėjo seniui priskubint mir
ti idant turtas pasiliktu abiem, 
bet užmanymas nepasiseko ir 
visi gavosi in kalėjimo.
PALIKO SAVO SENAI 

MYI^EMZT VISA TURTĄ.
Cincinnati;, Ohio. — Allen 

L. Foster, 71 metu, mirdamas 
paliko visa savo turtą vertes 
165 tukstaneziu 
Mrs. Juzcfinos
berty Ind., o savo penkiems gi
minėms tiktai po viena doleri.

Foster būdamas jaunu vyru
ku geide apsipaeziuot su savo 
mylima, 'bet tėvai tame pasi- 
prieszino ir nuo tos dienos Fos
ter pasiliko jaunikiu lyg smert.

VISA SZEIMYNA ŽUVO 
NUO GAZO.

C’hicago. — Szeimyna
dedanti isz tėvo Juozo Noel, 45 
metu, jojo pa ežios ir trijų vai
ku, likos surasti užtroszkia nuo 
gazo. Pagal palieijos tyrinėji
mą, tai badai motere tyczia at
suko gaza, nes diena priesz tai, 
kaimynai girdėjo kaip pora ba
rėsi tarp saves ir motere mel
de savo vyro kad paliautu ger
ti, nes kitaip, padarys jam ir 
sau mirti.

GYVA KAILINE 
’ APYKAKLE.

Los Angeles, Calif. — Tula 
krutamiiju paveikslu aktorka, 
nusipirko nesenei puikia kai
line apykakle (neck piece) ku
ri buvo padaryta Londone. Kur 
tik aktorka padėdavo savo 
apykakle, toji palengva apsi
versdavo ant kito szono ir nie
kas nežinojo del kokios prie
žasties apykakle atsigaivinda
vo. Ant galo
kriaueziu idant isztyrinet prie- 
žasti. Kada kriauezius iszarde 
apykakle, iszeme isz josios ma
ža kirmėlė. Kokiu budu kirmė
lė gavosi in apykakle, tai nie
kas negali dasiprast.
UŽDARE KASYKLAS ANT 

VISO MENESIO.
Lansford, Pa. — Angline 

kompanija Lehigh Coal & Na
vigation Co., pranesze darbi
ninkams kad No. 4, 5 ir 6 ka
syklos bus uždarytos per visa 
Liepos menesi. Priežastis tame 

. yra jog neturi užtektinai užsa
kymu del anglies. Tose kasyk
lose dirba 1,500 vyru.
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ISniETUVOS

A icnuolikn eroplnnn Bolling stotyje, Washington, I). C., 
ula kuri pero,jo pro 

padarydama bledes nemažiau kaip ant mili-
likos visiszikai sunaikinti per smarkia vies 
lenais ana diena 
jono doleriu.

KANKINO
MERGAITE

BAISUS KANKINIMAS AU- 
GYTINES, KURI DABAR 

GULI LIGONBUTEJE.

KUNIGAS UŽSIDĖJO GAZI- 
NE MASKA IR ISZNESZE 

SZV. SAKRAMENTA.
Philadelphia.

Juozas McSliain,
Audria us

Drexell Hill 
bažnytiniam

— Kunigas 
prabaszezius 
katalikiszkos 

, pa-

m

Latakus Ir Pinigus visada siuskite tik ant szlo adreso:
W. D. BOOZKAUSKAS - CO

MAHANOY AND A STS.; MAHANOY CITY, PA.

W. D. BOOKKOWHI, Pnb. A If
r. w. BOC«IOW»II, inter ft 39 METAS

ninku 
155,025

bet turėdama 
atidavė ant; 

del Mrs. Allen Ro-

Camden, N. J. — Keli metai 
adgal, szesziu metu Elžbietu- 
kes Ilinikle motina mirė ligon- 
buteje. Sieratukc pasiėmė an
gy t josios teta, 
didele szeimvna 
auginimo 
bert so n.

Sierateles tėvas iszvažiavo 
kitur ir visai nesirūpino ap
leistu kūdikiu, kuria baisiai 
kankino •ppi.inti josios tėvai, 
už ka likos aresztavoti ir pa
statyti po kaucije $1,000 kož- 
nas, o nelaiminga mergaite gu
li ligonbuteje kovodama 
mirezia.

Prokuratorius Juozus Ver- 
bov užmetineja Robertsonam, 
buk mergaite pakabino mž ran
ku kamaraitėje su drūtais, 
plakdavo jaja 
saujomis 
nuo galvos

kuria

su

su 
su 

išbraudavo 
priversdami jaja 
e su szunim ir ki

plaktuku, 
plaukus

1 

valgyt draug 
tokiu budu kankino jaja. Ka
da mergaite atvožė in ligonbu- 
te, daktarai rado, kad mergai
tes nosis buvo nudaužta, visas 
kūnas pamelynaves ir apdras
kytas. ♦

Palicijc surado tęva, kuris 
turės atsakyti už a p leidimą 
dukreles, nes uždirbdavo gerai 
ir galėjo geriau rūpintis kūdi
kiu.

LIETUVYS PASIKORĖ 
KALĖJIME.

Port Carbon, Pa. — Antanas 
Vaszkeviczius, 43 metu, gyve
nantis Schoentown (szale mies
to) Panedelio ryta likos suras
tas vietiniam kalėjime kaban
tis ant virvutes, per burmistrą 
Lurwick, kada atuesze jam įlie
tus.

Vaszkeviczius likos areszta- 
votas ir
ant paliepimo jojo paezios už 
sumuszima ir ant rytojaus ke
tino būti nuvežtas in pavietava 
kalėjimu in Pottsville. Badai 
Vaszkeviczius 
laiko daug
czia ir kelis vaikus.

u ž< 1 a ry tas k a 1 e j i me

nuo kokio tai 
gerdavo. Paliko pa

Conn. 
fajerverku New

5 UŽMUSZTI EKSPLOZIJOJ 
DIRBTUVĖJE FAJER- 

VERKU.
Thompsonville, 

Dirbtuvejo
England Fireworks Co., North 
Thompsonville, kilo baisi eks- 
plozije, kurioje likos užmuszta 
penkios ypatos ir keli sužeis
ti. Tarp užmusztuju randasi ir 
Vincas Borovski, 19 metu vai
kas. Fabrikas likos suardytas 
po tam kilo griuvėsiuose ugnis.

Szv.
ba'žny ežios,
mates (liepsna
skiepe ir kada ugnagosiai 'pri

ešinti ugni,
gazme

buvo g 
nuo ugnagesiu

pasiskolino 
maska, 

kokias naudojo laike kares, in- 
ejo iii bažnyczia pripildyta du
rnais ir isznesze Szv. Sakra
mentus. Ugnis padare bledos 
ant $20,000.

NEBASZNINKAS SUGRYŽ0; 
TURĖJO UŽMOKĖT UŽ 

LAIDOTUVES.
Philadelphia. — Pacziule 

Hėnrikio Sittner, 2316 N. 5-tos 
ulyczios, gavo žino, buk josios 
vyras pasiskandino upėje, ku
rio lavonu iszgavo, 

ir penkiolika žimoniu 
pripažino

isznesze bzv.
Ugnis padare

parvežė na- 
ir 

“naszle” pripažino kad tai 
Sittnerio lavonas ir palaidojo. 
Kad sztai Sittner ana diena su- 
gryžo namo isz ligonbutes, ku
rioje radosi per dvi sanvaites, 
nes apalpo ant ulyczios jeszko- 
damas darbo ir likos nuvežtas 

ligonbuti. Dabar “gyvas 
” turi užmokėti 

už savo laidotuves, bet tikrai 
sakant už laidotuves žmogaus, 
kurio visai nepažysta,

mo 
naszle

in 
nebaszidnkas

Dabar 
turi

o bet 
buvo taip panaszus iii ji kad 
net jojo pati nežinojo kad tai 
yra svetimas žmogus.

SMITHAS ISZRINKTAS 
KANDIDATU ANT 

PREZIDENTO.
Houston, Texas. — Su riks

mu ir dideliu armideriu dele
gatai iszrinko Najorkini gu
bernatorių Alfreda E. Smith 
isz New Yorko kandidatu ant 
prezidento Suv. Valstijų Sere- 
doje.

Texas.

Paskutines Žinutes

Ed-

KIEK TIKYBŲ, KUNIGU IR 
BAŽNYCZIU LIETUVOJ.
Statistikos žiniomis, Balan

džio 1 diena Lietuvoj buvo 1,- 
739,423 Kataliku su 950 dvasl- 

ir 4^9, bažnycziomis; 
Izraelitu (Žydu) su

159 rabinais ir 300 sinagogų; 
66,578 Ev. Liuteronu su 15 dva
sininku ir 48 bažnycziomis Ir 
maldos namais; 32,194 sentikiu 
graiku ortodoksu su 51 baž. Ir 
51 dvasininku; 22,925 
stacziatiklu ortodoksu su 24 
dvasininkus ir 27 baž.; 10,778 
Ev. reformatu (kalvinistu) su 
10 dvasininku ir 10 baž.; 1,000 
Mahometonu su 3 dvas. 
moezetemis; 379 baptistu 
vienu pamokslininku ir 2 mal
dos namais; 200 adventistu su 6 
pamoksi, ir 10 maldos namu; 
155 karimi su vienu rabinu ir 
viena sinagoga; 55 mariavitai 
su 1 dvas. ir’l bažnvezia.
KIEK ISZSKIRSTYTA

ŽEMES LIETUVOJE.

Graiku
su

ir *> o

SU

LIETUS IR VĖTROS 
LIETUVOJE.

Praėjusios savaites smarkio
mis liūtims iszplovns žeme, 
gelžkeliu linijose Lyduvėnai — 
Nomakszcziai vėtra iszverte 80 
telegrafo stulpu, Szeduva — 
Radviliszkis ruože keliolika ir 
Vilkaviszkis — Pilviszkia ruo
že 18 stulpu. Tose vietose susi
siekimas telegrafu buvo nu
trauktas.
Szi a u res Rytu Lietuvos krasz- 

te buvo prisnigta nemaža snie
go. Abelių apylinkėj buvo apie 
2 laipsniai szalczio.
“INTELIGENTAI” ŪŽIA.
Zarasai. — Inteligentu klubo 

vakarais ir naktimis goria ir 
kortuoja beveik kas diena. 
Sziomis dienomis policija del 
to surasze protokolą, 
po vidurnakezio 'nemaža girtu 
valdininku ir už tai klubui už
dėta pabauda 25 litai.
TRIUKSZMAS

SZVENTORIUJE
Veliuona, Kauno aps. (“V.” 

kor.) — Czia prisigėrė keli vie-

Isz Visu Szaliu

buvo

suradus

Nuo 1919 metu iki 1928 metu tos inteligentai buvo pakele 
Sausio menesio 1 dienos paim
ta žemes reformos reikalams ir 
iszparceliuola 2,997 dvarai, su
daryta 52,934 sklypai; paliesta 
555,207 ha. žemes.

ir Vilkaviszkio
galima sakyti, visisz- 

kai neliko dvaru parceliuoti, gi 
Mariampoles Seinų ir Alytaus 
apskrityje vienas antras liko.

Iszskirstyta viensėdžiais 1,- 
510 kaimu, 
žemes savininku su bendru ju 
ukiu žemes plotu 428,422 ha: 
sudaryta 42,849 atskiri ūkiai.
LIETUVAI GRESIA BADAS.

Kaunas. — Szimet pas mus 
Lietuvoje labai blogas pavasa
ris, kokiu retai kada pasitaiko. 
Kovo ir Balandžio menesi buvo 
szalta ir sausa. Nuo vidurio Ge- 
fa 
at szi les 
kui, 
beveik

Szakiu 
skrityse, g

ap-

paliecziant 31,681

užes menesio oras buvo kiek 
, bet visai neilgam lai- 

o in pabaiga menesio ome 
kasdien lyti lietus ir 

dažnai lijo labai 
kartais su ledais.

Del nuolatinio lietaus žemes
nes vietose dirvos ir pievos už
tvino vandeniu, o augsztesnesc 
vietose, kur vanduo nesilaiko, 
dažnai krisdamas, smarkus lie
tus labai suplakė žeme. Isz 

didelio 
ūkininkai 

vasarojų (dau-

smarkiai Ir

žeme.
szlapumo 

mažai
priežasties
kaimiecziai
kur tepasejo
giau tėra pasėta tik Suvalkijoj 
gi Kauni joj daugumoj vietų te-

, neso-bera nesėtas vasarojus 
dintos bulves).

Negana to, kad nuolat Ii ja 
lietus, 1 ir 2 Birželio oras buvo 
nepaprastai szaltas ir visa pa-
ra snigo, kaip viduržiomyj. Že
me apsidengo storu sluogsniu 
sniego, kad net nulaužė medžiu 
jaunesnes szakas bei augmenis, 
suguldė rugius. Rugiai szimet 
jau ir žiemos daugiausia buvo 
vidutiniai arba blogi, geru ma
žai tebuvo, o dabar iszkritusls 
sniegas geruosius rugius sunai
kino.

1 ir

vaiszesszventoriuje vaiszes vienas 
antram lazdoms, kurias likvi
davo policija ir vaisziu renge-

~ ~ w ~ _ - -jus patupdė kur muses ne’kan- 
da.

DIDELE UGNIS 
SZIAULIUOSIA.

Sziauliai. — Birželio 1 diena 
tik prasidėjus fa- 

darbui,

PEKINE DAUGIAU KATA
LIKU KAIP LONDONE.
Pekinas, Kinija. — Sziame 

mieste ir priemieseziuose yra 
daugiau Kataliku, negu Lon
dono arkivyskupijoj, Anglijoj. 
Pekino ir jo priomieseziu Ka
taliku F/kai ežiui.

Pekine Kataliku yra 289,000; 
Londono arkivyskupijoj — 
260,000; San Francisco — 295,- 
700.

Visu Kinijos Kataliku 28 
nuoszimcziai gyvena Chihli 
provincijoj. Szia provincija la
biausia paliete civilinis karas. 
Visoj provincijoj gyvena apie 
710,000 Kataliku. Kitose 17-oj 
provincijų, Mandžurijoj 
Mongolijoj Kataliku yra apie 
1,718,000.’
Pekine vyskupu yra monsign. 

Stan. Jarlin. Kunigu misionie-

Nobile
žmonių grupiu,

Kataliku 
gyvena

ir

Nobile partijos ir paimti visus 
szeszis tos partijos žmones.

Kings Inlanka, Szpicborgc- 
nas. — Garsus aszigaliu krasz- 
tu tyrinėtojas Roald Amund
sen, 'kuris su penkiais draugais 
priesz asztuones dienas iszvyko 
jeszkoti prapuolusiu 
ekspedicijos
pats prapuolė.

Amundsenas, Lief Dietrich- 
Rene Guilbaud ir trys 

Francuzu lakūnai praeita Pa- 
nedeli iszleke isz Tromsoc, 
Norvegijoje, in Kings Inlanka, 
ir nuo to laiko nieko daugiau 
apie juos negirdėt. Dabar ir ju 
jeszkoma.
PILSUDSKIS ATSISAKĖ

NUO PREMIERY8TES.
Varszava. — Lenkiszkas ka

binetas po vadovyste marszal- 
kos Pilsudskio likos praszalin- 
tas o naujas kabinetas sutver
tas per minister! Berietu, bet 
Pilsudskis vis lieka kariszku 
mini sterili Lenkijos.

senas,

riu yra 136. Be to vra 6 kuni- 
gai Benediktinai, kurie veda 
Kataliku Universitetą Pekine, 
6 Broliai ir 148 Seserys.

Pekine ir apylinkėse yra 
2,151 misijų stoeziu, isz kuriu 
61-oj yra bažnyczios. In kaž
kurias bažnyczia sutelpa ligi 
1,000 žmonių.

Be to, yra 868 mokyklos, 16 
labdaringu instaigu ir viena 
didele spaustuve.

Pirmieji misionieriai Pekino 
ir apylinkėse buvo Jėzuitai 17 
ir 18 szimtmecziais. Paskui 
erne darbuotis Lazaristai. Jie 
turėjo didelio pavykinto pago- 
nu atvertime.

26 ŽMONYS DINGO 
TVANUOSIA.

Bukaresztas. — Isz priežas
ties smarkiu ir tankiu lietu, 
kuris nupuolė be paliovos per 
keturesdeszimts asztuones va
landas, nekuriosia dalysią Ru
munijos kilo smarkus tvanai. 
Besarabijoj buvo smarki per
kūnija kuri iszmusze daug gy
vuliu ir kelis žmonis. Keliolika 
kaimu likos iszlieti. Bada dvi- 
deszmts szeszi žmonys pražuvo.

APVOGĖ LAIVINI PACZTA
ANT 500,000 DOLERIU.
London. — Kada didžiausias 

laivas Leviathan atplaukė in 
Southampton isz New Yorko, 
pasirodė kad kelionėj nepa
prasti vagys apvogė paczta 
ant puses miliono doleriu. Ko
kiu budu vagys atidarė paczti- 
nius maiszus isz kuriu iszeme 
pinigus ir kitokias brangeny
bes, tai lyg sziam laikui smar
kiausi detektyvai negali iszty- 
rineti.
BOLSZEVIKU ROJUI

DORUMAS VISAI DINGO.
Moskva. — Pagal valdžios 

raparta tai 1926 mete Mosfkvoj 
buvo 599 aresztai už sužagejl- 
ma merginu o 1927 mete aresz
tai kilo lyg 768 už ta pati per
žengimą prieszais moraliszku- 
tai kilo lyg 768 už ta pati per- 
merginos už pasmaugimu savo 
naujai gimusiu kūdikiu. Rosi- 
joj vieszpatauja sziadien di
džiausias isztvirkimas jaunuo
menes o ir tarp vedusiu mote
rių.
LEKIOTOJAI SUSEKE DIN
GUSIA NOBILIO PARTIJA.

Rymas. — Szvediszkas dide
lis trijų motoriu eroplanas ku
ri varo aviatorius Tornbergo, 
pasiekęs žiemiu ledynuose nu
kentėjusio oralaivio “Italia” 
vada, gen. Nobile, ir jo partija 
ir paliko jiems maisto, ginklu, 
plaukiama aparata ir radio 
akumujatoriu.

Lekiotojas Tornberg davė 
žinot laivo “Citta di Milano”, 
kapitonui, kad jis bandysiąs 
nusileisti ant ledo netoli nuo 
I

gai Benediktinai, kurie veda
TURKISZKAS

DVASISZKASIS
tinginis, kokiuIzmaeiius, 

daug randasi Turkijoj, stebėti
nu bud u likos iszrinktas dva- 
siszku tūlam meczete (maldna- 
myje). Viena diena užsilipęs 
ant (pamokslinyczios užklausė 
susirinkusi uju:

— Ar 'žinote apie ka szia- 
dien jum kalbesiu?

— Ne! — atsiliepc tikintie-
7 valanda 
brikuose darbui, Sorensono 
konservu fabrike kilo ugnis. 
Ugnies kilimo priežastis tokia. 
Benzininis aparatas, kuriuo už
taiso 'konservu dėžutės, sprogo 
ir užsidegė jam benzinas. Isz 
czia ugnis pasiekė kitas maszl- 
nas ir namo sloga. Miesto gais
rininkai atvyko už puses va
landos, nes j ie 20 minueziu ne
gavo žinios.

Sudege visos maszinos, ku
rios buvo virszutiniame auksz- 
te, lasziniai, ir kiek apdege 
darbininke, dirbusi prie spro
gusio aparato. Apatine namo 
dalis ir maszinos nenukentejo. 
Ugnis tęsęsi apie 3 valandas. 
Pavojus buvo ten pat 
ežiam mediniam namui, bet ug- 
nagesiai pavyko apsaugoti. 
Bledes dideles. Fabrikas buvo 
apdraustas. I
IR VĖL INVYKO ŽIAURI 

ŽMOGŽUDYSTE.
(“V.” kor.) r— 

Paskutiniuoju metu Lietuvoje 
labai inejo madon savyžudys- 
tes bei kersztingi žudymai kitu 
visokiais asmeniszkais ir kito- 
kais sumetimais. Nebeminant 
senesniųjų laiku, praėjusiam 
Balandžio mėnesyj Lietuvoje 
siautė didžiausia žudymosi epi
demija, kad tik vienam Kaune 
per ta menesi ju buvo keliolika. 
Naktyj isz antros dienos Sek

minių klube “Vilnis,” belo- 
sziant kortomis,.
czams, otoriu 'kilmes kapitonas 
V. Okulicz-Kazarih keliais re
volverio szuviais nuszove ad
vokatu Liuda Noreika. A.a. 
Liudas Noreika buvo nenuils
tantis visuomenes darbuotojas 
ir nuosakus tėvynainis, kuris 
su didžiausiu atsidavimu visa 
savo amželi dirbo tautai ir tė
vynei; kiek pajėgdamas.

Birželio 1 diena velionis Liu
das Noreika iszkilmingai pa
laidotas Kauno Kataliku kapi
nėse. In kapus lydėjo didele 
minia bo, pažiūru Skirtumo 
Kauniszkos inteligentijos ir ne 
kurio vyriausybes atstovai ir 
sziaip piliecziai, neszina dau
giau 20 puikiu vainiku.

• • 
JI.

— Tai jaigu nežinote, tai 
neužsimdka jums apie tai kal
bėt, nes esate per (kvaili idant 
mano suprasti.

Ant rytojaus uždavė ta pati 
klausymą, o susirinkusieji at
sake:

— Taip!
Ant to jiems Izmaeiius atsa

ke:

esan-

— Jaigu žinote, lai man 
nereike jums kalbėt — ir nuli
po nuo pamokslinyczios.

Treczia diena vela užklauso 
susirinkusi uju:

— Ar 'žinote apie ka noriu 
jums kalbėt?

Tuom kart didesne dalis su- 
sirinkusiuju susitarė ir atsake:

— Vieni žino o kiti nežino. 
Ant to Izmaeiius atsake:
— Allahas yra didysis, te

gul tieji, kurio žino, pamokina 
tuosius, kurie nežino,
malsziai nulipo nuo pamoksli
nyczios, o susirinkę apkvaito 
isz nusistebėjimo ir dideles 
iszmiuties savo dvasiszkojo. •

Ir
Kaunas.

Vilnis,” 
kilus gin-

ATSAKIMAI.
k

G. J. Glencampbell, Pa. — 
Raszykie tamista pas S. J. 
Mockaitis, 224 S. Main Str., 
Shenandoah, Pa., o jisai jums 
duos visus patarimus ir prekes.

Pajeszkojimas kasztuoja vie
na karta 75 centus.

Mrs. R. Z. Nanticoke, Pa. — 
Gavome danesziina su pravar- 
dems tosios merginos ir mote- 
res. Sunaudosime ateityje. O 
gal lyg tam laikui turės trupu
ti proto *ir nebalamulis tavo 
vvro. •k

P. S. ir A. D. — Netalpysi- 
me korespondencije apie jusu 
parapinius ergelius, nes tas vi- 
suomeniai neapeina tiktai yra 
vietiniu nesulpratimu. Jaigu 
jums kunigas dagriso tai juk 
lengvai galite surast kele pas 
vyskupą.

II Philadelphia. — Atlantic 
Refining Co., pakele 1 centą 
ant galono gazolino. Dabar «u 
taksu galonas gazolino kasz
tuoja 22 centai.

i

2 diena Birželio laike 
sniego audru ypatingai daug 
prisnigo apie Sziaulius, Radvi- 
liszki ir Kauno apylinkėje. Ma
žiausia 
Biržus.

Dabar nors jau ir nesninga, 
bet oras vis dar yra szaltas ir 
lyja lietus ir neretai lyja le-

H Mexico City, Mex. — Trū
kis eiinantis isz Loredo, likos 
iszverstas isz įbegiu per pasi
kėlė! ius arti Queretaro. Inži
nierius ir ipcczkurys likos už- 
muszti ir daug pasažieriu su
žeis tii.

11 Sherburn, Minu.
wardas Claude, 80 metu, val
gydamas pietus, 
falszyvus dantis. Gyveno jisai 
15 dienu po operacijai, bet vė
liaus mirė.

H Vincennes, Ind. — Pati
Osharo Tripetto, ana diena pa- dais. Ir 7 Birželio su pertrau- 
gimde trynukus — visus vai
kus. Dabar szeimynoje yra 7 
vaikai in laika penkių metu,

11 Dulauchingo, Mex. — Jo- 
Castillo, kandidatas ant 

kongresmono, likos nuszautas

nurijo savo buvo prisnigta apie

Italia

so

laiko galejiimo su savo dviems 
prieszais. (

komis lyja szaltas lietus. Jei 
dar greit nesuszils oras ir nepa
liaus lyti, tokie lietus, tai žmo
nes negales pasėti vasarojaus. 
Prie dabartiniu oru netiktai 
kad negalima sėti jokiu javu, 
bot ir sudygusieji paselini ne
gali augti,
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Kas Girdėt
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’Aplaikytos žinios isz Rio do 
.Janeiro pranesza, buk dauge- 
Jiose vietose Argentinoje buvo 
tokia sausa, kati i sudžiūvo vi
si vandens szaltiniai ir iszny- 
ko visokios daržoves. Sao Jono 
kaimelyje iszmire badu dau
giau kaip szimtas žmonių, o vi
soje aplinkinėje i sza tipo daug 
gyvuliu.

Ameriikoniszki fermeriai te- 
byriam laike turi pus-szoszto 
milijono visokiu automobiliu,

raszo bulk žinios 
“kad

Vienybe ’ ’
Lietuvos skefbia, 

laikraszcziams cenzūra bus nu
imta ir kad ritosziasi prie rin
kimu i*n seimą, taipgi, kad nu
tarta inleisti Lietuvon heku- 
riuos Amorikoniszkus laikrasz
czius, yra smagios žinios. Ame- 
rikiecziams laiikniszcziu cen
zūravimas vra dalykas, kuris 
nekeneziamas. Tiesa ir ta, kad 
ežia laikraszeziai kitokioj dva
sioj vedami, negu Lietuvoje. O 
kas ded seimo, tai. nežiūrint vi
su dabartines
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h KLAIPEDA
Lietuvos val

džios pasiekimu, vistiek sei
mas turi pritarima milž.inisz- 
kos daugumos Lietuviu.

Daugeli kartu isz
ji

net veži u
tai yra, del pasivažinėjimo ir insiskverbia įprieszinga žinute 
t rok u arba darbiniu. Daugiau- perspaudinta isz‘kitu laikraaz-
ec automobiliu turi farmeriai 
Teksu valstijoj.

ežiu kuri yra prieszingn val
džiai ir cenzūra laikraszti kon
fiskuoja ir siunezia adgal, kas 
padaro skaitytojams dideli ne-

-----------  /
Ant seimo S.L.A. kuris atsi

buvo Baltimore, Md., rnpartai smagumą ir rugoje kad lai’k- 
parodo kad kasoje tosios dide
les organizacijas randasi su- 
virszum milijonas ir szimtas 
lukstancziu doleriu, o prigu- 
liucziu in Susivienijimą yra 
2(1,500 žmonių. Apeinantis sei
mas bus laikomas Chicago jo.

raszczio neaplaiko.
Jaigu Lie.tuviszka cenzūra 

isztikrujn dalailkys savo priža
dėjimo, tai skaitytojai Lietu
voje aplaikines laikraszczius 
isz Ameriko be tolimesniu kliu- 
cziu.
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Veidmainiai prohibieijos ir 
josios inkurejai bijo idant pro- 
hibicija Imtu atszaukta, 
valdžiai ikasstuotu daugiau 
kaip 6,000,000,000 (szcszi bili
jonai doleriu) idant atlygint 
del žmonių iVž padarytas blo- 
<Iph per Dede Sama.

Mat, jaigu prohibicije butu 
praszalinta, tai žmones ak ims
iu už konfiskuotus H urtus kaip: 
bravorus, namus, automobilius, 
už žudinstas žmonių per szni- 
pus ir t.l.

Taip sako ir tvirtina Nation
al Federation of Bible Cla sses 
isz Newark, N. J.

nes

jai vis tas 
tai, ka

Kam seniems žmonioms rū
pintis ?

Laiminga jaunyste! Toji ne
šino kas tai nipesttis, 
pats, nesirūpina apie 
rytojus jai alnesz.

Rūpestis žmogų apima tik
tai vėlinus, kada pradeda augt 
su motais ir tik tada žmogus 
turi rupesrti kada daeina in 
motos. Bet ar rūpestis jiems 
kiek prigelbsti, tai k i tok i s 
kkuisvmas. Dasekimas mokina 
mus, kad žmonos daugiausia 
rūpinasi apie tokius daigtus, 
kurie juos visai neapeina, to
dėl rūpestis yrn visai nereika
linga. Prieszingai. Toki žmo
nes praleidžia daug laiko ir 
špoku be vilties to, ko visai 
nesitiki ir ko niekados nepa
sieks. i

Žmones rūpinasi, turėdami 
darba, kad ji gali netekti, bet 
kada atsitafko kad biznis, prie 
kurio dirba, sirbankrutina, tai 
netenka darbo. Rūpestis tokia
me dadyke jiems nieko nepri- 
golbes.

Važiuodami geležinkeliu ar
ba airtomobilium, rūpinasi kad 
gal trūkis susimusz ar automo
bilius susidatfžvs, liet ir czion 
rūpestis nieko neprigellies. 
Farmeris rūpinasi, >kad viesu
lą gali jam visa ilki isznaikint, 
bet jaigu viesulą užeina, 
pentis jaja nepraszalins.

Rūpestis ne tik ka nieko ne- 
prigelbes, bet gali ‘birti prie
žastis pavojingos ligos, todėl, 
reike nuo rupesties susilaikyt, 
nes gerai apmanstydami apie 
tai, persitikrinsime, kad priesz 
netikėtas nelaimes esamo be- 
vn Id ingi.

Rūpestis gailį būti tokiuose 
atsitikimuose, ufž kuriuos mos 
patys atsakome, kaip, už gera 
jsapiidynm užduoties kuria

Užėjo gadyne Vagiu!
Vage bankieriai, 

kai, prohibieijos globėjai, kon- 
gresmonai, burmistrai, palici- 
je, politikieriai ir redaktoriai.

Szitie paskutiniai (redakto
riai), nors neprisisavina pini
gus, bet prisisavina visokius 
straipsniui isz kitu laikrasz- 
cziu. Kodėl t

Laikais yra labai sunku pri
pildyt laikraszti ir tai 'isz viso
kiu priežaseziu kokios užeina 
redaktoriaus gyvenime: gimi
mai, szermenys, Veselkos, 
krfksztynos, draugiszki suėji
mai ir daug kitu priežaseziu, 
het nepaisant ar redaktorius 
turėjo gerus laikus ar graudin
gus, turi iszleist laikraszti ant 
laiko, rcirke paraszyt ir iszleis- 
ti, o jaigu stoka “ 
turi pasiskolinti isz kitur idant 
pripildyt laikraszti, jaigu tasai 
laikrasztis iszeina kas diena 
arba kelis kartus ant sanvai- 
tes ir tankiau.

Ka daryt? Turi vogti, — bet 
ne pTinigiszkai tiktai materija- 
liszkai — o tas ne yra griekas 
— nes aplinkybes ji prie to pri
verkia taip daryt. — Dats rail 
boys. You know it! Ir jus bu
vote nekarta panaszioje 
peje. ’ ’ 
ypntLszkus 
“rotten policy

szermenys,

virszSnin-

materijolo“,

‘ ‘ zu-
Bet ikam prikiszinet 

atsitikimus? Tai 
redaktoriaus!

PARSIDUODA FARMA.

Farma 40 akeriu dirbamos 
žemes, o 40 akieriu 
Daug vaisingu medžiu, 
vanduo. Namai ir tvartas taip
gi visztinyczia geram padėji
mo, visos reikalingos maszinos. 
Farma randasi tarpe Nescopek 
ir Albert Station,
pigiai del greito pirkiko 
locnininkas turi kitoki bizni.

Mike Medalis, 
G2 S. Main St.,

Ashley, Pa.

EXTRA — FARMOS.

girios, 
geras

Persiduos 
nes

ru

54)

mums paliepta iszpildyt. Atsa
komybe eina drauge su rupes- 
cziu.

Kas rūpinasi apie daigtus, 
kokius ne yra sztant permai
nyt ar atitolint, rūpinasi ne
reikalingai. Todėl paliaukite 
rūpintis apie dalykus, kuriu 
negalite -permainyt, o gyvensi
te ilgiaus ant svieto, neturėsi
te riaukszliu ant veido, ir isz 
gyvenimo busite uŽganadinti.

• «• * • •

Lietuviu Ūkininku Kolonijoj 
turiu daugeli farmu pardavi
mui. Sztai bargenas, 40 akeriu 
geros žemes. Prie ežero, nauji 
butlinkai. Kaina $1,300, inmo- 
keti $500. Kita 80 akeriu geros 
žemes su bud ink a i s, didelis so
das, prie cimentinio kelio, arti 
miesto. Kaina $3,100, inmoketi 
$1,200. Del platesniu žinių ra- 
szykite: (t.54.

J. A. Žemaitis, 
Fountain, Mieli.

► Lletnvbakae Graborlve
K. RĖKLAITIS

Laidoja namlrtltai pa- 
! tai Danjauafa mada If 

mokais. Torts pagalbi
ninką moUrsma. Prlab 
namo* prakaa.
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Baltike-Amerikos

Linijos Laivais

Keli gubernatoriai ir kiti žymus žmones/atidarė nauju Champ Clark Meniorial tilta 
per Mississippi upe, Louisiana, Mo. Tiltas sujungs daug areziau Washington, D.C. su Sacra
mento, ('alifornia.

Gražus Paveikslas

Greicziau, tu tingino, 
ir nuneszk pas 

isz kito kambario 
ir piktas

4 <

imk baltinius 
Glebiene, ’ ’ 
atsiliepi' sziurksztns 
balsas.

Magduto apvilgo savo skais- 
kolda- 

pintino su balti-

pa-

kis paveikslas tau gera padary
tu ?” ’

“Bot tu, Juozeli, nematei,” 
eidama prie lango tarė Magdu
to. Žiūrėdama pro langa, ji pri
siminė kaip jos namelis ir gat
ve prie namo skiriasi nuo Gle- 

Tonai gražu, medžiai 
Czionai...

ežias akutes aszaminis 
ma sunkia 
niais.

Eidama kalbėjo sau viena: 
Mamyte, mano brangi! Kam 

naszlait(‘lo ?

kalbėjo sau
4 4 
palikai 
Vargingos ir sunkios mano gy
venimo dienos.”

Szoszi metai atgal Magdnfos 
motute pasimirė palikdama ja 
ir jos broliuką, Juozuką, nasz- 
laieziais. Sena teta Geležiniene 
paėmė juos auginti. Ji žiurėjo 
in juos, kaipo in svetimus. Su 
jais elgėsi kaip tik norėjo. Ne
turėdama Dievo meiles savo 
szirdyje, nemylėjo nei artimo. 
Teta Geležiniene buvo kada 
tai gera dievobaiminga mote
riszke. Bet ji suklydo. Jsztvir
kime bangos pastūmė ja že
myn. Netekus doros, pradėjo 
palengva tolintis nuo viso, kas 
brangiausia žmogui sziame gy
venime, prarado tikėjimą.

Toli reikėjo Magdutei neszti

mane

baltinius, nes Glebiene gyveno 
miesto pietų dalyje. Magdutcs 
veidas nuszvito, kuomet, padė
jusi pintine su baltiniais prie 
duru, paskambino varpeli.

“Sveika, Magduto, eik in vi
dų, atsisėsk czionai 
kolei surinksiu skalbinius.

Ji invede mergaite in 
ežiu kambarį, 
iszejo. Magklnte 
karalaite. Apžiurėjo visa kam
barį, peržiurėjo kiekviena 
kampeli.
skendo jos min’ksztume.

ji giliai atsidusdama 
pamanė sau, kaip malonu butu 
turėti visa szi turtą! Skersai 
ant sienos pastebėjo paveiksią 
pakabinta. Jame buvo nupiesz- 
ta moteriszke laikanti szypso- 
janti vaikeli savo rankose. Mo
te riszko apszviesta skaiseziais 
spinduliais. Magduto savo gy
venime nebuvo maeziusi tokio 
paveikslo. Glebiene gana ilgai 
negryžo. Sugryžus atrado Mag- 
dute stovinezia prie paveikslo 
besigerejanezia jo gražumu.

“Pasakyk savo tetai, 
butu gera, jeigu ji man sugrit 
žintu baltinius... sakykime, 
Penktadieni po pietų, ir sztai 
ežia pinigai už iszplovima szios 
(Vienos 'baltiniu.“

Magduto gryžus namo nega- 
nukreipti savo mineziu 
gražaus paveikslo kuri

ir palauk
J1

sve- 
parodo kode ir 

jautėsi kaip

peržiurėjo 
Kode minkszta, pa-

AtsL
romus 9

kai t

baltinius...

lojo
nuo
mate pas Glebiene. Ji turės sa
vo tetai pasakyti apie ta gražu 
paveikslu, nes tylėti negalima, 
paršunku.

uiKaip butu gera, jei ir mos 
turėtume to’ki gražu kaip Gle- 
hienes paveiksią, 
dute.

H

I

neturtas,

1 y 

ka
girdė

tas

hienos.
geldos.
Skurdas.

“Tu t-t-ti-i-i-n-n-D... 
josi. Magduto žinojo,
balsas roiszko. Kaip žaibas ji 
atsidūrė virtuvėje.

Greicziau, tu tingino,“Greicziau, tu tingino,” vol 
girdėjosi balsa's, kuomet Mag- 

duris. 
kraut live

dirte atidarė virtuves
Magduto ėjo 

parnsezti Imi v i u. 
ta darba atliko, nes teta buvo 
per sena, broliukas per mažas. 
Gryždama atgal isz krautuves, 
sustojo prie vienu namu duru 
ir žiurėjo in žnidžianezias mer
gaites. Ju rūbeliai buvo gra
žus. Jos rūbeliai, “skarmalai,
kaip t ('ta vadindavo, turėjo jai 
būti geri. Magdutei patiko ežia 
būti ir užmirszo, kad jai reikia 
eiti bulvių.

Ji girdėjo kaip viena mergal- 
Kokia gera

Padaro kaip liepiama.
“Girdėjau, kaip Armoniene 

kalbėjo, buk Glebiene su szet- 
rnyna iszvažiuojn in Wobstori 
gyveni i, 
niene. “
ginus. Nuo Glebiones gerai už
dirbdavau.”

Ar ji tau neboduosdnugiau 
baltinius skalbt i ” ? 
Magduto.

“Žinoma, kad no.
, kad ji muš paliks.

pamatyti

Kam tu svaigini galva ko 
?” — paklan-

— tarė teta Geleži-11 

Neturėsiu darbo dau-

i 4

— klausi*

, i

ui

Kas d i on ji

“Gaila, 
Negalėsiu (langiaus 
ta gražu paveiksią.

(i

kin ton paveikslu ?
so .Juozelis.

‘“Kaip! ii

i

T T

te kalbėjo kitai:
sziandiena musu mokytoja, se
sute.

‘ <

4 4

“Žinoma, kad ji gera, 
pernai buvau pas ja,

A sz 
atsako 

antra. u *
Magduto tankiai mato szias 

mergaites, nors ji jn vardu ne 
žinojo, vienok jn veideliai bu
vo jai gerai žinomi. Mokykla 
ir sesutes — tai buvo du neži
nomu dalyku jos gyvenimo. 
Motinai pasimirus, ji neturėjo 
progos eiti in mokykla. Ji no- 
iszkonto ir prisiartino prie vie
nosmergaites ir klausia: “Pa
sakyk man,
kuri tave mokina?”

“Mokyklos sesute, 
ko viena isz mažesniųjų 
gaieziu.

i <

> j

■kokia tai sesute,

y ? — ai ša
mo r-

Ar ji pareina namon kas 
vakaru pas motinėlė!” — klan

PENKTA EKSKURSIJA
Rengia Baltijos-Amerikos Linija Bendrove 

Laivu “Estonia” 21 LIEPOS (JULY)Estonia > >

“Estonia” 21 Liepos
“Lituania”7 Piuczio

KITI ISZPL AURIMAI:
Estonia” 1 Rugpiuczio
Polonia” 8 Rugpiuczio
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_ PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE___
KIEKVIENAS LIETUVIS privalo aplankyti savo gimtąjį kraszta. 

Kas metai via daugiau Amerikiecziu važiuoja atlankyti saviszkius Lie
tuvoje arba taip sau Lietuvoje pasisvecziuoti. 
pastangas, kad tie svecziai butu gerai priimti ir 
inspudžius isz Lietuvos

Lietuviai deda visas 
iszsivežtu malonius

Tas važiavimas tiesiog in Klaipeda ant Baltiko-Amerikos Linil- 
jos be jokiu persėdimu prie dabartiniu aplinkybių yra malonus ir vi-

asz ta sakau. Grei- 
cziau nuprosyk baltinius, 
liekantriai pridūrė 
žiniono.

Magduto tankiai nunos'/davo 
Glebiones baltinius, ir kiekvie
na syki jai tekdavo lankti švi
ežiu kambaryje, kol Glebiem' 
atneszdavo skalbinius. Per tai 
ji turėjo vis daugiau ir dau
giau progos pamatyti savo my
lima j i paveikslu.

Rytojaus sulaukus ji nuno- 
szo baltinius. Glebiones namuo
se buvo betvarko. Baldai ir ki
ti naminiai

Rengiamos

>» __ _

t (‘t a G ('lo

1

siszkai keleiviu nevargina.
Patartina visiems, kurie troszka pamatyti gimtoji krnszta neati

dėti, bet važiuoti pas savosius szia vasara su viena isz virszminėtu 
ekskursijų isz Amerikos tiesiog in Klaipeda.

Žiniom Kreipkitės in Vietos Agentu ar in Bendrove

BALTIC AMERICA LINE
8 BRIDGE STREET, NEW YORK, N. Y.

315 So. Dearborn Str.
Chicago, Ill.

Union Trust Bldg. 
Pittsburgh, Pa.
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A. RAMANAUSKAS 
LIETUV1SZKAS CRABORIU3 

MILL & PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA.

••

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lictuviszkas

I )en t i st a s M a h a no j u je.
Ant Antro Floro Kline Sztoro

19 W. Centre St. Mahanoy City

dnlvkai suversti. 
“Rengiamos viską parduoti, 
nes neapsimoka taip toli vežti, 
antra, naujus turėsime, ilgiau 
laikys,”
senuke Glebiene.

Žaibo greitumu atėjo mintis 
Magdutei in galvele pasklaus-

Ar pniMuosi ir ta gražu 
Kaip butu linksma 

jei mano teta nupirktu ta pa
veikslu. Bet ji negab’s, nes no 
turtinga.”

Glebiene linksmai nusiszyp- 
“Ar tau tikrai 

paveikslas patinka? Nelabai 
brangus. Tik, manau, tu ji ne 
parsinoszi. Asz tau ji atiduosiu. 
Tai Paneles Szvencziausios pa- 

t ?

aiszkino Magdutei

Istbnlflamuoja Ir laidoja mlruaiai 
ant visokia kapiniu. Pagrabus parao-

Parsamdo automobilius del 
laidotuvin, veselin, krikactynin U 
kitiems pasivažinėjimams.

Rali Talafona* 1C7M-V

szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu.

A-BE-CELA arba‘prndŽla skaitymo Ir 
raszymo, del vaikams.

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

Preke 16c

Ii: “ 
paveiksią ?

sojų s atsake:

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

Į
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Dėkite savoI
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I
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veikslas.
“Ka?

Glebienos
jai visa kalba. Negalėjo kalbe-

pasidaro sausas, 
džiaugsmo

— atsiduso Magduto. 
pasakymas atėmė

šia Magduto nedrąsiai.

sute-Vionuole 
troji. 

4 4

ka parapijine mokykla 
re Onute Szarinte.

Mergaites mate 
informacijos 

supratimu nei kiek neįiuszvio- 
te. Po ilgo klausinėjimo, mer
gaites prižadėjo pas Magduto 
atsiusti savo sesutes mokyto
jas, kurios ja pamokys Kate
kizmo ir prives prie pirmos Sz. 
Komunijos.

Linksma dienele Magdutei. 
Du nauju dalyku ji norėjo tu
rėti: gražu paveikslu ir sesutes 
savo namuose. Greitai skubino
si in namus. Teta supyks. Per 
ilgai užtruko.

Laiminga ^lagduto, kad ne 
rado tetos namie. Ji buvo isz- 
ejus.

Kuomet teta sugryžo, Mag- 
dutes žingeidumas turėjo pasi
rodyti. “Teta, ar mudu su Juo
zeliu kada nors eisimo in mo
kykla?”

“Ka? dar tu tingino nori eiti 
in mokykla! Ka tenai tu veik
si? gTu, tingine, greicziau pa
dek bulves ant stalo ir atneszk 
anglių.”

Magdutei paklusni mergaite.
1 *

‘Tai no musu sesute. Ji Se- 
——~ atsako an-

/

Mes einame in Katuliftisz-
—ta-9

kad
szios

visos
M agdutes

rado tetos namie. Ji buvo isz-

taro Mag-

No visi gali puoszti savo 
namus tokiais paveikslais,” 
tare ruseziaiesenu teta Geleži
ni ene.

Magdutes broliukas, Juozu
kas, sėdėdamas ant aslos ir tai
sydamas savo sulęnktas rogu
tes žiūrėdamas in Magduto ta-

Na, pasakyk man, kii to-į

tokiais

) >

paveikslais

Te: H

ti, liežuvis
veidukai užsidegė 
raudonumu,

“Paveikslas nelabai sunkus. 
Atsivesk savo broliuką. Jis tau 
padės parnoszti namon. Ateik 
sziandien po pietų,” — tarė 
Glebiene. / A"

— /Poliaus bus:—

> 1

/•

I

❖ *
skaitykite

❖ *
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CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.02

[ Mokame 8-czki procentą ant c
> sudėtu pinigu. Procentą pride- j 
j dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir c 
I 1 Liepos. Mes norim kad Ir jus i
► turėtumėt reikalu su musu banka J
, nepaisant ar mažas ar didelis. \ 
i —.... S

G. W. BARLOW, Fres.
J. FERGUSON, Vice-Pres. Ir Kas.

I T

• Iltį-
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Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS, 
150 Paveikslu.704 Dideliu Puslapiu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszinargintais Vyrsz&U
SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 

APIE SZITA KNYGA

Gerberuasla Tami«tai:—
Sulaukiau nuo jusu aluuctlamoa 

mano vardu knyga "Tukatantl* 
Naktų ir Viena”

Tūkstantis Nakia

4

▼ardu knyga 
ui kuria tariu 

szlrdinga aeziu Ir Ubai džiaugtum! 
kad tokia knyga kaip “TukstantU 
Naktų Ir Viena” apturėjau, nea man 
labai yra iingeldu akaltyti visokias 
Istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas ssvental ir sma
giai praeina. Ass Tįsiems Hok«czlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena” nea ja 
skaitydamas žmogus apie rinka tada 
pamlrszti ir visokį rupescslai nors 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba. A. 2OKAB, 
18 d. Gegužio 1981m. 
Dv. Palazduonys. 
CcekUzkes vai. 
Kauno apsk. 
LITHUANIA.

Yra tai ketvirtas iszdaviinaa tos puikios knygos, tas 
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima 
ja nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerika $2.00 
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2-50. 
W. D. BOCZKAUSKAS - OO. MAHANOY CITY, PA.

i •
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SEPTYNIOS
KREGŽDES

Geriausias Studentas

Isz Vokiecziu Kalbos.

Mii
kurie

Vienojo vietoje, prie skaid
raus ir gilaus upelio stovėjo di
delis vandens malūnas 
dviem galingais ratais, 
uždami diena ir nakti dainavo
viena ta paezia daina apie 
skausmus ir džiaugsmu, apie 
juokus ir verksmą, 
buvo gražiai pastatytas isz 
raudonu akmenų. Mddines ma
lūno dalys buvo žaliai nuteplio
tos.

Aplink inaluna augo daug 
liepn. .Jos ypatingai gražiai at
sispindėdavo savo gražiomis 
virszunemis skaidriame upelio 
vandenyje. Žydėjimo metu 
apie tas liepas 
daugybe bieziu rinkdamos sal- 
dnji medų.

Tame malum* gyveno turtin
gas mahininkas. Jis turėjo su 
nu Petrą.

Petras .‘turėjo jau doszimti 
metu, bet mėgdavo daugiau 
iszdykauti, negu mokintis.

Gegužes menuo jau buvo ato- 
jvs.

Visa gamta labai gražiai pa- 
sipuosze.

Malūnas

Žydėjimo 
skraidydavo *

Isz tolimu krasztu 
parskrido paukszcziui, 
do daug geliu. Upelyje* žuvy
tes buvo taip linksmos, kad

prazy-

linksmos, 
kas valandėlė plaukiodamos 
iazszokdnvo ant szviesiu ban
geliu.

Prie upelio žydėjo szviesia* 
mėlynos gėlėlės, kurios vadi
nasi neužmirszuoles. Paukszte- 
liai krovėsi sau lizdus; kiti bu
vo jau susinesze ir jau vaikus 
pere jo. Krumu dagylelis links
mai cziauszkedavo anksti ryta 
saulutei tekant, 
sveikindamas.
krovės lizdeli krūmuose. Daug 
ir kitu paukszcziuku turėjo sa
vo lizdelius taip-gi krūmuose.

Kregždes iszsiskyrusios 1....

tarytum ja 
Jis buvo susi-

Charles K. Watts isz Zanes
ville, Ohio, užbaigt* garbingai 
mokslą kariszkojc akademijoj 

Navai Acade- 
aplaitkydamas

United States 
my, Annapolis, 
augszcziause garbe.

t

noužmirszuoliu žiedeliu ir žil- 
viezo lapeliu supinta. Jaunuo
lis dainuodavo gražias daineles 
bet jo niekas negirdėdavo isz- 
skiriant paukszezius, o matyti 
jo niekas negirdėdavo iszski- 
riant paukszezius, o matyti jo 
niekas nematydavo iszskiriant 
vandens karalaiti, kuris gyve
no lame upelyje. Vandens Ka
ralaitis buvo senas ir žilas
akys jo buvo žalsvos ir jis vi
sada būdavo po žilviezio szak- 
nimis, rotai isz tenai iszoida- 
mas. Po to žilviezio sza'knimis 
būdavo taipgi vožiu asztriomis 
žnyplėmis.
Kregždžiuku levas mane gau

ti pagelba pas Jaunuoli, ar pas 
Vandens Karalaiti. Atskridęs 
pas žilviti jis mandagiai pabel
dė snapeliu ir prasze Jaunuo
lio, kad pagelbėtų. Jaunuolis 
atsake, kad jam laukan eiti dar 
perszviesu, bet iszklausyt suti
ko, nes girdėti pilnai galėjo. 
Apsakė tada Jaunuoliui kregž
džiuku levas visa savo nelai
me.

Nors Jaunuolis dainavo la
bai pamaži, bot Vandens Kara
laitis gerai girdėjo. Už dainos 
žodžius jis supyko. Jaunuolis 
dainavo dar daugiau, bet van
dens Karalaitis uodu ar vaba
lėliu nedavo.Jaunuol'is sumanęs 
pats kregždžiukus maitinti. Jis 
turėjo gražu ilga szleifa isz vo
ratinkliu nupinta. Ta tinklą — 
szleifa jis užklojo ant vandens 
pavirsziaus ir tuo budu sugavo 
nemnžai uodu.

Taip pamažu ojo lai’kas.
Kregždžiukai, nors be moti

nos užaugo. Kaikurie baudi* 
skraidyti. Jie norėjo nuskristi 
kitur kur ir pasistatyti 
vienas nuosavu lizdą.

Viena karta pas ta žilviti ir 
jame atsitūpė kaž'koks pauksz- 
tis ir kregždžiukams papasako
jo apie didelius miestus, auksz- 
lus bažnycziu boksztus, minus, 
kalnus, miszkus. Tie pasakoji
mai šukele kregždžiukams no
rą keliauti. Jie pasiryžo iszkc- 
lianti. Ant rytojaus vyresnioji 
pora Rinkas ir Rinka padėkojo 
už gerus darbus jiems padary
tus ir linksmai

Atidarė Republiko- 
niszka Konvencije• •

kiok-

czirszkedann 
pakilo. Ju czirszkejima pakęr

ant jo

Su Diev!, Su Diev! —

rrPaves

— Ka <la-

tojo upelis ir krūmai 
kranto.

_  4 4 
czirszke jie.

— Neužmirszime 
Jaunuoli.

Apsilankysime pas tave kas
met !

Jie nuskrido tolyn.
Vandenyj<* žiurėjo Vandens 

Karalaitis, žiurėjo ir szypso- 
jos. Jis pasako Jaunuoliui:

“ Nedėkingumas yra pa
saulio užmokosnis! ’ ’
bariu gavai nuo lu krogždžiu- 
ku? iszskrido ir gana. Pora 
dienu vėliau iszskrido Vinkas 
ir Vanka, dar vėliau Gražuolis 
ir llgasparno.

Lizde paliko vienas kregž- 
džiukas — Jaunuolis. Jaunuo
liui lizde esant elfas dainuoda
vo gražias dainas menesiui 
szvioeziant.

dainas 
dainuodavoJ is

Jaunuolis iszgirdes, kad apie tai, kad Dievas viską gra-
Kregždos iszsiskyrnsios isz nialunininko Petrai taip daro 

visu kitu paukszcziu savo liz- snpyko ir sake:
dus prisilipde prie malimo rau
donu akmenų, pastogėje, 
iszpereje vaikus, nesziojo jiem 
maisto. Malūnininko Petrui jos 
labai nepatiko: mat, jam atro-

.Jos
— Už tokius darbus'reikia 

ji nubausti. Kregždei i i epe at- 
neszti savo vaikus ežia, pas žil
viti. Kol jis atnesze visus sep
tynis vaikus, sutemo ir menulis

<!e, kad kregždes nieko gero ne pinutuvo pavidale užtekėjo ant

žlai sutvėrė ir parėdė ir kad 
visi jam privalo but dėkingi.

Mažasis Jaunuolis maustė, 
kad jis ir jo szeszi broliai pri
valo būti dėkingi .Jaunuoliui— 
elfui, nes jis juos nuo mirties 

Deja! anie szeszi

padaro, tik gražu jo levo ma
lūną savo pilkais lizdais dar
ko. Jis sumano tuos lizdus isz- 
versti.

Atsineszes ilga karti iszbade 
lizdus. Toks darbas buvo, žino
ma. labai negeras ir ji tesnma- 
ne Petras, nes jis savo galvoje 
tankiai apie i n vairias piktybes 
mastydavo, o 

v V
lai klausydavo mokytojo 
dzin.

Ir dabar jis piktai grėsė vie
nai kregždei, kuri jam aplink

per pamokas rė
žo

dangaus. Laksztingala giedojo 
gražia dainele, kuri sziandien 
skambėjo liūdnai, nes ir ji buvo 
girdėjusi apie kregždžių nelai
mes.

Tuo laiku isz žilviezio iszejo 
Jaunuolis. Jis visiems kregž- 
džiukams davė vardus: pirmai 
>prai: Rinkas ir Rinka, antrai 

— Vankas ir Vanka, trcczial— 
Gražuolis ir Ilgasparne ir pas
kutiniam paežiam mažajam da
vė savo varda Jaunuolis.

Visi jie buvo labai daug pri-
Jaunuo-galva skraidė gailiai rėkdama, kente, pats mažasis —

kaim.vnems kregždėms 
me apsakydama.

Isz iszverstu lizdu iszkritc 
maži kregždžiukai vieni per 
mūra nuriedėjo tiesiai in upe
lio vandeni ir ten prigėrė, kiti 
gi susilaikė ant kranto.

Lizdus iszvertes Petras ėjo 
upelio krantu szvilpaudamas. 
Viena 'kregžde, kurios septyni 
kragždžiukai ant kranto gulė
jo, atskrido pas ji ir rėkdama 
skraido aplink galva. Petras gi 
pagriebęs smailu akmenėli pa 
leido in ja ir pataiko. Kregžde 
negyva nuvirto in upeli.

Kai tu septynių kregždžiuku 
(kurie ant kranto gidėj) sugry- 
žo tėvas, jis labai nusigando Ir 
nežinojo,'kas bedaryti. Vaikus, 
tiosn, jis susirado, bet nebeat
rodo savo lizdo Mzeirnininkes 
nes ji buvo upelyj paskendus.

Prie to paties upelio, tik to
liau nuo malimo, stovėjo žilvi
tis; jo szakos — szakolos buvo 
husvire iki pat upelio vandens, 
kitos jame mirko. Vėjui pn- 
cziant tos szakėlės blaszkyda- 
vos kaip koks žalias apsiaus
tas. Tame žilvityje gyveno ge
rasis elfas Jaunuolis; jis buvo 
geras ir gražus, turėjo spindin- 
czias, malonias akis, žydrias 
kaip dangaus molyne. Jo plau
kai buvo geltoni Ir ilgi. Ant 
galvos nesziodavo vainiku isz

nelai- lis vos gyvas tebuvo.
Elfas juos sudėjo 

minksztomis samanomis iszklo- 
ta. Kadangi jie buvo labai al
kani, tai sene kregžde iszskri
do maisto jeszkoti. Bet viena 
kur tau septyniems suras, su
gaudys maisto. Bandė praszyti 
kitu paukszteliu, kad jie padė
tu koki laika iszmaitinti kregž- 
džiukus.
Krumu dagilėlis atsisakė, nes 

pats, vaiku turėjo. Veverselis 
pasiteisino laiko neturis. Taip 
pat reikiamos pagelbos negavo 
ir pas kitus pauksztelius.

Savo nepasisekimą kregžde 
pasakė Jaunuoliui. Jaunuolis 
pamąstęs jai atsake:

— Vandens karalaitis galė
tu lengvai pagelbėt i, jaigu tik 
noretp, nes tenai vandenyj vi
sokiu valandėlių yra. Tavo 
praszyma asz jam daina vaka
re pasakysiu. Kai atėjo vaka
ras Jaunuolis palengva 
dainuoti:
—“Septynios kregždeles.
Be motinėlės, 
Turi kentėti, 
Gali numirti.
Užsispyrima mesk in szali 
Duok mums uodu, nes tu

Tau dėkosimo nors nelabai 
Nes dėkingas man but 

privalai.

in daro

vrn.

omo

M

t

iszgelbejo. I >eja! anie 
iszskrido ir nebesugryžo, 
buvo prižadėję su-gryžti.

Pagaliau Jaunuolis suaugo, 
vargingo kregždžiu-

nors

Jsz mažo 
ko, deloi elfo rupesnio užaugo 
puikus krogždžiukns. .Jo moly
nas apdaras gražiai žvilgėjo; 
krūtinėlė buvo raudona.

Nuo Jaunuolio elfas skyrėsi 
sunkiausiai, nes del jo gyvybes 
užlaikymo daugiau vargo.

, priesz isz-Paskutini rvta * 
skilsiant Jaunuoliui elfas ta
re :

Jaunuoli, tu manės pri
valai použmirszti, nes vien del 
mano rupesnio gyvas likai! 
Jaunuolis prižadėjo elfo neuž- 
mirsz'ti ir iszskrido.

Pakilo auksztokai ir nuskri
do tolyn.

Dabar papasakosiu kas at
sitiko tiems szesziems kregž
džiukams, kurie jau pirma 'isz 
dreves iszskrido.

Rinkas ir Rinka skrido to
lyn, in to -kraszto vidurį. Ant 
rytojaus atskrido jie in dideli 
miestą, kurio aukszti bažny
cziu boksztai ir fabriku kami
nai jau isztolo matėsi.

rupesnio gyvas

Tame 
mieste gyveno tos szalies kara
lius. Atskridę in miestą jie at
sitūpė aid gražiausiu namu sto- 
g<)'Aplink tuos namus augo di
delis, didelis sodas, kuriame 
buvo invairiausin augalu, net 
sziltuju krasztu. Tie namai ir 
sodas buvo karaliaus. Prie tu 
namu, pastogėje Rinkas ir Rin
ka įprisilipdo sau lizdą. Po tfi- 
ju dienu jie jau galėjo tame liz
de tupėti, nes jis jau buvo su
džiūvęs, sukiedejes. Tame liz
de Jie tupėdavo vakarais ir 
žiūrėdavo pi‘o langus in vidų.
Kuniu vidus buvo labai gra
žus: szvieeziamas buvo daugy
bes lempu ir žibintuvu, ant pa
auksuoto sosto sėdėdavo tos 
szalies karalius ir sznekedavos

53
Vyskupas S. C. Partridge isz

West Missouri diecezijos ati
da re 
cije su poteriais.

repnblikoniszka konven-

su garsiaisiais tos szalies žmo
nėmis.

Rinkas ir Rinka sakeli esą 
dar laimingesni negu tas val
dovas: jn lizdas ir jie palys 
gyvena ankszeziau už ji. Bet 
ta ju laime nei'lgai tetvėrė.

Viena karta per ta kraszta 
ėjo didele audra, kuri, žinoma, 
neaplenkc ir sostines. Isz de
besų krito dideli, sunkus ledai. 
Tie h'dai sudaužo lizdą Rinkui 
ir jo drauges. Visa rinkti varg- 
szai iszlnpejo ant slogo audrai 
siaueziant. Audra nutilo priesz 
diena, bei visur dar buvo tam
su. Aplink laksto didžiules pe
ledes ir neramiai roke. .Jos ba
ro Rinka ir jo draugo, kad per
daug norėjo t u rot i: tai yra gy
venti prie pat karaliaus. Rytui 
praau>zus Rinkas ir Rinka nu
skrido lolvn. Nuskrido tolyn 
užmivszt* Jaunuoli ir jo vargus, 
kuriuos del ju gavo 
pagolba.

\dnkas ir Vanka kitaip bu
vo nusprendė. .Jie galvojo: kam 
mums taip toli keliauti, kad 
mes laime galime ir arti rasti. 
Jie leskrido iki ari imiausio 
kaimo, ten gulėjo nemažos smė
lio kai vai les. Kai kurios buvo 
aukszlais, staeziais ir skylė
tais krantais. Tose skvlese bu- »
vo kregždes
(.’zia susinesze lizdą ir Vinkas 
su Vanka. Taip, vieta ežia bu
vo labai ‘patogi, bet už tai toje 
apylinkėje buvo daug mažinu 
maisto, negu pas žilviti. Jiems 
reikėdavo daug,

pa t i rt i i r

susinosze lizdus.

toli ir ilgai 
skraidyti, kad sau užtenkamai 
maisto sirsirasdavb. Bet jie ne-

ne!gryžo pas žiilviti, Jaunuoli 
Jie užmirszo tuos dalykus vi

nu.

sai.
No goriau, 'beveik praseziau 

ėjosi su Gražuoliu ir Ilgaspar
ne. Jie buvo (prisidėjo isz pra
džių prie būrio juodųjų varne

lio! tie varnėnai labai
mėgsta gi nežus ir musu kregž
džiukams visai nepaliko. Jie 
atsiskyrė ir nuskrido tolyn in 
tos szalies vidurį.

Jie ir-gi užmirszo elfą—. 
n uoli.

Kaipgi ėjosi Jaunuoliui?
Iszpradžiu jis netoli tenuke- 

liavo. Pasaulis niekuomet jam 
neatrodo toks gražus kaip 
sziandien. Tekeliaudamas jis 
atsiminė žilviti, dreve, kurioje 
tiek nakeziu praleido. Atsimi
nė puikinsiąs Jaunuolio — el
fo dainas. Jis prižadėjo tos vie
tos neapleisti. Žemojo stovėjo 
sunkias virszunOs nu'lonke t
kviecziai. 'Tarp ju žydėjo kū
kaliai ir vosilkos. Ant lauko 
girdėjosi kokio tai paukszczio 
balsas:

Bijoki t Dievo!M •
- ‘ ‘ Ta i a«z atsiminsiu” — 

pamanste Jaunuolis skrisda
mas tolyn. Po kiek laiko jis at
skrido in dideli ąžuolu misžka. 
Didžiausi ir drūti medžiai ra
miai oaze kokia tai nepapras
ta dainele. Tarno miszko gyve
no daug paukszcziu. Tuo laiku, 
k-a i Jaunuoli# atvyko in ta

virsznnes

4 4

Jau-

ntimkar jame .skambėjo Juodo-
jox strazdo dainele. Bet ji, tai

t

ne elfo raminanti daina. Taip 
buvo visai liūdna dainele. 
81 raz/liis dainavo aiple t rumpa 
greitai praoifnanti paukszcziu 
gyvenimą. Jannuoilini suskau
do* sžirdi beklau'Sabt tos liūd
nos daineles. Jis tarė:

Tni asz atsiminsiu savo
— iv nuskrido to- 

Jam tblvn uno miszko 
su

gyvenime 
linu. < 
wk remiant, pakilo su savo 
skambia dainele veverselis, 
kildama# auksZtyn prie moly
no dangaus, ant kurio balti de
besėliai plauko, jis dainele 
czirszkejo — giedojo. Jo dai
nele skamibejo labai gražiai, jis 
giedojo taip gražiai, kiek tiik 
jo maža krūtinėlė jam'leido.

Jaunuolis kiekviena v*akara 
siigryždavo pas elfą. Elfas juo 
labai džiaugėsi ir labiau negu 
kitas mylėjo.

Bot viena vakaru Jaunuolis 
m'sugryžo. Elfas — Jaunuolis 
nulindo ir galvojo, -kad Jau
nuoliui įkas nOns bloga atsiti
ko. Ir isztikrnju taip buvo.

Jaunuoliui bOskrcndant, pa- 
ma-te ji koks tai pleszrus pank- 
szli's ir įpradojo vyli. Tai pA- 
sldbejo Jaunuolis ir pradėjo 
bėgli. Bet jo sparneliai nebuvo 
loki tvirti kaip 'to paukszczio. 
Tai buvo vanagas. Jis privijo# 
krogždžiuka ir ji nutvėrė savo 
asztriais nagais, 
sz(*si kur ramion vie'telen su
lesti. Bet ji iszliko dar didesne 
nelaime negu Jaunuoli be- 
skrondant su grobiu 'buvo me
džiotojo nuszautas. Jaunuoli 
paleido# isz nagu nukrito že- 
m v n 
buvo 
s 
m v n. 
varna.
sparno ir atn(*szo ipas žilviti. 
Atneszus padėjo d re ve n ir nu
skrido tolyn, nes nemego žiū
rei i in žaizduo'lus ligonius.

Vakare pas Jaunuoli atėjo el
fą#, jis buvo labai nulindęs. Vi
sa nakti iszbuvo gerasis elfas 
prie .Jaunuolio. Aiisztan-t palin- 
dojo pasveikti 'kuoveikiausiai 
ir pasislėpė medyje.

Vandens Karalaitis, kuris 
ta istorija — al'silikima girdė
jo, susigraudino. Jo szirdi su
judino gailestis. Atėjo vaka- 

Menulis gražiai szviete. 
iszejo isz medžio gilu

mos; isz< vandens 'iszejo van
dens Karalaitis. Drevejo gulė
jo szaltas Jaunuolio kūnelis. 
Elfas pasku’tin'i syki ji dar pa
glamonėjo, iszkase duobele 
ant upelio kranto, ja pribarsto 
žilviezio lapeliais ir neužmar- 
szuoliu žiedeliais. In ta duobu
te abu su Vandens Karalaicziu 
palaidojo Jaunuoli. Supylė ma
ža kapeli ant jo ir pasodino ne- 
u'žmarszuole. Per tas laidotu
ves Vandens Karalaicziui isz 
jo žaliu alkiu nukrito kelios 
aszaros tokios pat žalios kaip 
ir jo akys. Menulis, kuris vi
suomet maloniai szypso, dabar 
atrodė visai liūdniausia Savo 
dainele. Jaunuoli palaidojęs 
elfas sugryžo in žilviti. Dabar 
sužinosime kas atsitiko Pet
rui.

Viena karta Petrui 'begau- 
dant žuvis meszkero Užkliuvo 
už kokio tai daigto. Petras už
pyko ir ipatrauke kiek tik ga
lėjo. Meszlkere truko ir PotrAs 
žemyn galva ingriuvo in upe
li. Netoli buvo Vandens Kara
laitis, kuris iszgirdes pliūpse- 
jima pasiimto viena savo veži

■e....—"

>e. ■

nutveręs ne-

kaip akmuo. Jaunuolis 
sužeistas krūtinėlėj ir 

parnelyj. Jis ir-gi nukrito že- 
Po kieik briko ji atrado 
Varna paėmė snapu už

rus.
Uitas

pažiūrėti kas’ten inkrito. Pet- 
mokejo gerai plaukti, jis 
auksztyn plauke. Vėžys

ras 
jau 
pavijo Petrą ir insiikabino sa
vo asztriomis žnyplėmis jam in 
nosi. Petras iszlipes ant kran
to nuo skaudėjimo apalpo. Ta
da vėžys paleido nosi ir nulin
do in vandeni.

Po kiek 'laiko Petras atsiga
vo, bot neatsigavo jo nosis: 
per visa jo gyvenimą ji 'buvo

* I . 1 1 > . »

raudona.
Nuo to? laiko jis pasitAise: 

vaikams, įkuVio eidavo lizdu 
draskyti Ar pauksžczinku,gau
dyti rodydamas savo raudona
nosi 'Sakydavo:

— Nminrkihki'te [ 
ežiu, ir nežudykite! sztai bnus-

patilksz-

me už ‘lizdiPiszvertima.

TAEADAIKA

PAJESZKOJIMAI
Pajeszkau Antana KontVai

na, seniau gyveno apie Bosto
ną. Turiu svarbu reikalą, jei 
kas apie ji žino meldžiu pra- 
neszt.

Mik. ('zeroszkoviezius,
4G No Name Pond, 

h*w i st on, Me.

Jt

Asz Antanas Valento gyve
nantis Kireeliszkes Kaimo,

t

Szamuknose vra kelios 
merginos, 

Kurios sakosi kad vra 
davadnos

Kur tik szokiai buna,
'l’uojans ir jos pribuna.

Per naktį bnmbilinis lekioja, 
O ant rytojaus dejuoja, 

Motinos negali isz lovų 
iszkrapsztyt i,

Kad ant misziu in bažnyczia 
iszvyti.

Vos ant miszpnro nueina 
Nes ko jos ton eina ?

Kad vaikinus pamatyti, 
lu juosius pasiszalipyI i

Davadni vyrai su joms 
nenžsiduodn

Ba isz to turi ge<la. ♦ • •
No viena boliele,

Kaip iszleidžia in darba savo 
diedeli, 

dolenuka,
Ir isz grinezios iszsrnuka,

Pasirūpina

f

J

Pas kinnute nubėga
Bunka apsėda, 

Gere nuo ryto lyg vakaro, 
Darbelio nieks namie 

nepadaro.
Nami'iie riaukė, 

Nekalcziausius per dantis 
trauke, 

Negana kad aploja, 
Da ir bjauriai pliovoja.

Nuo tokiu gero negali tikėti 
Niekszes, nes vaiku negali 

mokinti.
Tai yra labai negerai, 

Isz ko turi pekla vyrai.

Vienoje spykyzi karezemoje 
Bjaurioje vietoje, 

Geri vaikinai ir ženotas 
Diedas, ne kam tikins, 

Jaigu pati krajuje ubagauje, 
0 tas latrelis czion lebauje, 

Užsipuolė su peiliais ant vieno 
vaikino, 

Ir vos neužgambino.
Subadė baisiai su peiliais, 
Razba in inkus suome, ilgai 

nepaleis, 
In koza abudu uždare, 

Ir del spykyzes triobeli dideli 
padare;

Kaip bus, tai žinosite, 
Jaigu mano daineles 

skaitysite.

f

Vienas kvailiukas, 
Da ne senas vaikinukas, 

Apie Bostoną nusibostino, 
Ir ten viena sesute pažino. 
Prikalbino kad su juom 

• važiuotu
Nieko nesibijotu, 
Ne kentes varga, 
Gaus gem darba.

Mergina važiuoti negalėjo, 
Ba ne drapanų neturėjo,

Vaikinas davė pinigu, 
Kad nusipirktu reikalingu 

daigtu.
Na ir parvažiavo, 

O kad ir darbo negavo,
Tai apspito jauniki, 

Neženykliai.
Kada mergina su vienu 

kalbėjo, 
Kiti isz piktumo nei drebėjo, 
Karta begerdami susivaidijo,

Na ir musztis pradėjo.
Su sliklais galvas susiskriode 
Per tai savo narsumą parode, 

Pas va i ta pro va turėjo, 
Kur pusėtinai užsimokėjo, 
O katras neturėjo pinigu, 
Tai pasirūpino nuo kitu.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY r ‘ • t—- jį . l__

Laidoja kunufl numirėliu.Laido Ja kunUa numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laldotuvfa, krlkss- 
tiniu veeellju, paslvailnfijlmo Ir t L 
. . A .... , lA 11 _ Uit L-620 W. Csblro St., Mahaaoy City, IPa.
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Kireeliszkes
Szvontežerio Valsczinns, Sei
nų Apskriczio, Lietuvoje, pa- 
joszkau mano dukteri gyve
nanti Amerike, Bronise Valen- 
cziifle, |x> vyru pavardes neži- 

Tegul alsiszaukia arba 
kas apie ja žino meldžiu pra-
neszl. lt

nn n.

Antanas Valentą.
Šri n u Apskriezio, 

Szventežrrio Valseziuus
Kirerliszkvs Kaimo, 
Lietuva — Europe.

1

KREIPK1TES PAS DR. HODGEN1 
Philadelphia Specialia t a 
Visos Kroniaakoa Ligos.

Silpni, Serganti Vyrai Ir Motoro* 
Ne Serganti bet riagl ka tik pajlega 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.

Gydau pasekmingai katare, užkimime 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles liga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo ir Odos Ligas visuose pa
dėjimuose. Litiazkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykai.

Kožna Sereda, Ketverge ir Potnycaia 
POTTSVILLE, PA. 4 S. CENTRE ST 

Bauium Name, Antras floras.
Kožna Utarninke, Shenandoah, Pa. 

Captital Theatre Name. Coal ir Main.

MINERS' ASTHMA IR 
NOSINIS KATARAS

Gerklinis kataras, Bronkitis, Ger
klinis kosulis, Sunkus kvėpavimas, 
Kutariszkas kurtumas, Užimąs gal
voje, Priszakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebetine pasekme per 30 metu. 
Preke 25c. per paczta. Iszrasta ir 
parduodam vien tik per
THE HAMPDĘN LABORATORY 
724-736 MULBERRY STREET 

READING, PA.

i

STANLEY HECKMAN 
PLUMBER1S IR BLEKORIUS 

Visokius Plumberiszkus darbus at
lieku ka geriausia. Inveda sziluma. 

Teleponas 414 — 172-J.
15 N. Catawissa St. Mahanoy City. 

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU
________ i

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
reiszkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo! Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jaigu tokiam žmogui ir auk
sini kalus parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistdžollu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų Ir 
atgauk savo sveikata.

Vaistažoles yra nuo sekaneziu Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų Ir pa
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku įlinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai ganai 
valst-Žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, takos 
skausmus, užima ausyse, nuomare, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85e. apgau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.” Narto li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITI3,
25 Gillet Street Spencerpoint. N. Y.

666
-i f Jt * . * •" k ’ ( t k

Gydo Materija ir greita palengvina 
Galvos Skausmą, Svaiguli ir Atsirū
gima iss priežasties tuom-lalklnio už- 
Icietljimo. Prigelbsti prassalinlma 
Nuodinius ir labai geras del suteiki
mą gausaus szlapuroe Ustusstinimę,
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ŽINIOS VIETINES
— Petnycziojc pripuola S. 

S. Petro ir Povylo.
— Puse 1928 meto jau pra-

ėjo.
— Nedėliojo jau turime 1 

diena Liepos- Julajaus.
— Panedelija pripuola At- 

lankymas Szv. P. Marijos.
— Praeita Subata penkioli

ka prohibicijos kampu uostyto- 
jai netikėtai atlanko Mahanoju 
ir artimus miestus paimdami 
daug gero aluezio kuri iszliejo 
ant ulyczios, o nuo nekuriu pa
ėmė davadus ir dabar turės 
stoti ant teismo. Salonai vaka
re buvo uždaryti, bet sziadien 
biznas eina po senoviai.

— Utarninke likos iszvežta 
in Ashlando ligonbute Darata, 
dukrele p. K. Kriaiieziunu, kur 
padarys jai operacija ant pen- 
(h\saitis. Operacija taipgi pada- 
rvta del Mares Szumauskiutes 
taipgi isz miesto.

— Jonas Pajauckas isz Chi- 
cagos gryždamas nuo Susivie
nijimo seimo Baltimore, susto
jo atlankyti gimines ir pažins- 
tamus Shenadorije ir Malonio
joj. Taipgi atlanko 
ofisą.

ir dabar

i < Saules”

— Nepaisant kad kasyklos 
blogai dirba ir maži uždarbiai 

• b<‘t girtukolyste baisiai prasi- 
platno szioj apielinkeje.
veik kožna diena galima matyt 

moterų.
idant

I*

Be-

liai 
pamirszt

girtu vyru o ir 
girtuokliauja 
savo vargus.

— Pranas And v ir Pranas 
Leimanta likos sužeisti laike 

automobiliususidūrimo j uju 
ana diena.

— Seredos vakara Kun. 
Czesna suriszo mazgu moterys
tes Alberta Szveda su Katre 
Bieliuniute.

vakara

su

DEMOKRATISZKA KON VENOJE HOUSTON, TEXAS

Salo kurioj*' susirinko <

I

1 cinokiat iszki delegatai isz visu daliu Anicriko iszrinkli kan-

I

◄ Reading 
tinęs

►

Dubcltava* 
Tikietas$3.75

1N 

Atlantic City 
ARBA 

DUBELTAVA5 
TIKIETAS$3.25

1N 

Philadelphia 
AR 

Willow Grove
Ncdeliomis 1,15 ir 29 Liepos
Speciali* Treina* Subatoa Nakti

3:16

Katalogas Visokiu 
Knygų 16e

............. ....................... -1
No. 127 Trys istorijai apie Duktė 

pustyniu, Peleniute, Du brolei Vargu
tis ir Skuputis. 60 puslapiu

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus..

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo, Kėliau-

15*
irNaktų 

27 Ara-
Yra tai ketvirta tojti in Szventa žeme, Beda, Tarnsu- 

spauda tos puikios knygos, tas parodo j nūs prigauna. 58 puslapiu... 
kad žmonėms ji labai patinka. 704 
did ei u puslapiu, 150 paveikslu, gera 
drūta popiera. Drucziai ir puikei ap
daryta 
virszais. Didumas knygos 9’4 per 6% 
colius. Pirkite o nesigailėsite. $2.00

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu, popierinei apdarai....

No. 100 Tūkstantis 
Viena'* puiki didele knyga, 
biszkos istorijos.

audeklinais iszmargintais

35c

.15*
No. 131 Puiki istorija apie Jona- 

sza Korczaka. 262 puslapiu.... 35e
No. 132 Trys istorijos apie An- 

glorius isz Valenczijos, Kožna* dai
gias turi savo vieta, Ka pasakė ka
tras paeziuojas. 76 puslapiu... .20*

No. 133 Dvi istorijos apie Neuž
mokamas žiedas ir apie Drūta Alksni 
62 puslapiu.................................... 15e

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
žudinsta ir apie Urlika razbaininka 
43 puslapiu............. .......................1S«

No. 135 Penkios istorijos apie 
Irlanda, Robertas velnias, Medėjus 
Kaip Kuzma Skripkorius liko turtin
gu ponu. 78 puslapiu................... 26*

No. 136 Keturios istorijos apie 
žmogus sudije o Dievas valdo, Du kar 
žudinsta, Rastinukas, Kumelaite prie 
tvoros. 121 puslapiu................... 28*

No. 137 Pasiskaitymai knygele: 
Nauji metai, Dainele, Kvailys, Nu
mirėlis ir velnias arba motore* l*x- 
mintingesnes už vyrus su paveikslais, 
Kalėdos amerikoniszko valkatos, Ke
turios dalis meto, Apie Pavasari, Va
sara, Ruduo ir Žiema, In ka nekuria 
žmonis tiki, Kaip nekuria lietuviai 
amerike praleidžia szvente Užgyni
mo Jėzaus, Mįsles, Kaip turite pasi
elgti namie, ant ulyczios, susirinki- 
muosia ir t. t., Žolių vardai, Tavo gi- 
liukninkos dienos, Žmonių akai ežiu*, 
Saule geriausia vedintoji...........15*

No. 138 Keturios istorijos apie 
Andrius Sakalukas, Varginga karalai
te, Karalius sultonas jio sunu dideliu 
galineziu ir apie karalaite Gulbe, apie 
žalnieri ir apie tai kaip giltine pasili
ko kauluoeziu, Raganius, 61 pus. 20e

No. 139 Trys istorijos apie Už
puolimas Totorių, Baltas Vaidulis, At 
mokėjimas kunigo. 47 puslapiu 15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku, Atsitikimas senam dva
re, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitas 
61 puslapiu..................................... 15*

No. 141 Keturios istorijos ajie 
Mncziutes pasakojimai. Pasaka apie 
Žibinte bažnyczioje, Sugertuves trau- 
kije, Alute duktė kun. Kerniaus, Bo- 
kszta* ant salos Dogo. 64 put. .. .20e

No. 142 Trys istorijos apie Pa
veikslas gyvenimo, Nuopolei Mateu- 
szo Jerubausko, Osieczna. 40 pus. lie

No. 143 Trys istorijos apie Vei- 
niszkas malūnas, Kaip studentas lojo 
o 
puodą, Dainele. 47 puslapiu

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apveizdos, Nedaejusia žudlne- 
ta, Paskutine vale motinos, Paku- 
tninkas, Ar paszaukt tęva zokoninka 
Bemadina. 61 puslapiu..............15*

No. 145 Keturios istorijos, apie 
maža katiluka, Lietuvos skausmai.
Eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna 
apisakele......................... t........... 16e

No. 146 Dvi istorUo* ap.e Auk*
Nihilistu, Stebuklas kuczios nakti. 
61 puslapiu..................................... 18*

No. 147 Trys Istorijos apie Raga- 
Keliauninka Joną, Vaikina* ir 

Stebuklas. .74 puslapiu................20e
No. 148 Dvi istorijos apie Joną 

Ir Alena, 
puslapiu

No. 149 Asztuonios istorijos 
apie Dede isz Amerikos, pasaka manu 
Dzedzes (Dzukiszka), Viena nedele 
teisybes, Iszgydintas, Nedoras dede. 
Atsigavo, Valkata, Pauksztelis Jezu- 
80, Teipgi keletą jeleta juoku ir kito
kiu paskaitymu. 48 puslapiu.... 16*

No. 150 Keturios istorijos apie 
Duktė akmenoriaus, Klara, Nusprens- 
tasis, Ant kiek užlaiko moteres pa
slaptį. 61 puslapiu.......................... 15o

No. 151 Penkios istorijos apie 
Vaitas Szvilpikas, Pas merga, Gražios 
akys, Tarnas, Vargdienis Jonukas ka
ralium. 61 puslapiu........................ 15*

No. 152 Trys istorijos apie Kajl- 
mas, Drūtas Petras, Nuogalis. 
puslapiu............................................. 15*

No. 153 Trys istorijos apie Gai
luti, Du broliai, Majoro duktė, 
puslapiu ..........................................15*

No. 154 Trys istorijos apie Jo
nukas Spekulantas, Kryžius prie upes 
V išloš, Doras vaikinelis. 60 pus.. .15*

No. 155 Puiki istorija apie Sza- 
kinas nedora žydą. 136 pus.....25e

N*. 156 Puiki istorija apie Malū
nas girrloje. 77 puslapiu............ 15e

No. 157 Juokingas apraszymas
46

• ••e******eeee*e
$1.00

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszkas apraszymas, 202 pus. 35c

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imtn isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valiojo pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalntis žmogus. 121 pus.. .25c

No. 105 12 istorijų: Ncdarykia 
skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygai; Velniszkas kaziravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaiminga 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka...................................25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius, Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime, Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu.................... 20c

No. 107 Keturios istorijos, apie 
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
neja nevalioje, Javorovas ir jo kliū
tis, apie kupeziu kuris norėjo pigiau* 
darbininko. 182 puslapiu.............35c

No. 108 Szeszios istorijos, ajie 
Deives, Juokingas apraszymas, Pro
kuratoriaus priminimai, Szeparka, 
Pavojinga klaida. Toj paezioj kny
gelėje teipgi randasi szitie apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas vai
ku, Akyvos žinios, Vainos preita szi- 
mtnietije, Didžiausi tiltai, Planetos, 
Apie sveikata, Geros rodos, Kaip pa
žint atmaina oro. 59 puslapiu. .. .25c

No. 110 Sziupinis, puikiu skaity- 
| niu (Antras dalis) talpinasi sekan- 
czios istorijos: Dievo sureda, Velnias 
narnoje, Kandidatas ant apsipaezia- 
vimo, Dzūkas iszvadavo savo paezia 
Tabakierka, Kaip žydas moka geszef- 
ta padaryti, Pasaka apie arkluka-ku- 
pruka teipgi keletą juoku, geru rodu 
ir t., t. 48 puslapiu....................... 15c

No. 111 Sziupinis
talpinusi sekanti skaitymai:

Isz I«z ryto
Mahnnoy City .................. 2:49
East Mahanoy Junction ... 3:04 
Tamapua .
Pribus in Philadelphia .... 6:00

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

už at-
Al. Smith, 

ant prezidento. Badai Smith’as, kuris yra kataliku ir stovi 
iszrinktu, nes ropu'blikonai

didata aid prezidento Suvienyt uju \'alsliju. Demokratai jszr inko 
isz New Yorko valstijos i

įhibicijos ir kad vėla butu geras alus, turi vilti Imlimetimu pr< 
kaip Ikam d agri so už daug ir pradėjo .ponaut už daug pagal savo kurpaliais.

16 DIENU EKSKURCIJOS 
In Atlantic City, Ocean City ir tt. 

Subatomi*
JuniauR 30, Julajaut 14 ir 28 

Augusto 1 1 ir 25, Septemberio 25 

$7.20 in ten ir adgalios
hz MAHANOY CITY

Geri ir ant Pullmanu Karu primo
kant regularinzka Pullmano preke.

Tikietai geri ant visu treinu 
dienoje ckskurcijos.

Galiama sustoti Pliiladelphi joi 
važiujnnt ir grįžtant.

tuvoje. Laidotuves atsibuvo su 
pa m a 1 < 1 o m i s Le n k i szk o j e 
nyczioje ant W. Hazleton 
rio m

Kad inejus elevatoriui! iszim- 
ti Saldoko kuiną, reikėjo elek- 
t ra 
tus.

Sukinko kūnas 
p. Masalskio koplyezioje 
So. Auburn avė. 
Juozas 
1 Jot uvos

“Vien v- 
sekant ieji

Brooklyn, N. Y. — 
be“ pranoHza 
žmonys įniro:

— Ignas Andriiisz'koviczius
22 Scholes St., mire 

palaidotas

kad

J

19 diena,

0o)

buvo laidotas

baž- 
, kii- 

užsieme graborius Gront- 
ka nekas. Daug žmonių daly bu
vo laidotuvesia kaipo ir pons- 
tva.A. Marcziulonis su paežiu 
ir p. F.W. Boczkauskiene 
Mahanov Cit v.

Scranton, Pa. — Ponas Juo
zas Vaitkus apleidžia Amerika 
ant neaprubežiuoto laiko isz- 
važiuodamas in Lietuva po 
pergyvenimui 29 metu sziam

iszdegiiiti geležinius gro-

paszarvotas
, 3307

Saldu kas 
isz Seszloku

isz
Ant Readingo Geležinkelio

Buvo nevedes 
žiaus. 
Antanu,

paėjo 
kaimo, 

Suvalkų redybos, Mariampoles 
apsikriezio, Krosnos valseziaus.

, 50 metu am-
Amerikoje paliko broli

O 
dvi seseris.

— Paul Wysacki, 25 metu, 
1626 So. Ashland avė., užgavo 
aulombilis, kuri valdi' Edward 

1846 (-analport avė. 
mirė pakeliu in ligo- 

Sedaer sulaikytas koro
nerio tyrinėjimui.

— Brželio 21 diena Ciceroj 
prie 22-ros ir 58 gat. automobi- 
liumi važiuojant tapo sužeista 
p-le Joana Ūseliui o, Universal 
State Banko darbininke. Su ja 
važiavo jos brolis Jonas ir An
tanas Bartaszius su seserim 
Bronislava. In 
liaus užpakali atsimnszo kitas 
automobilius, 
vaikezai. Kili iszli'ko sveiki.

______ —N.
St. Clair, Pa. — Slidžia Houck 

ana diena perskyrė nesutinka
ma vedusia porele — Ceceilija 
nuo savo vyro Jono Bcrtavi- 
cziaus, kuris ja pamote.
KVITU knygele Draugystėms del ls*4- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preka - - - 25c.

Valgiu Gaminimas 
-- IR--

Namu Prižiūrėjimas
r

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 1G2 puslapiu 
didelio formato,
aydeklinais apdarais.

Preke tiktai $1.50

Lietuvoje broli irin 
29 metu 

laisvam sklypia, nes labai iszsl- 
ilgo tėvynės ir savo draugu, o 
ypatingai Raseinių miestą kat
ram pergyveno daugeli metu. 
Ponui Vaitkui linkimo laimin- 

3 die-

25 metu

32 metu 
Birželio 
Birželio 23 diena.

— Jonas amulionis, 35 mo
tu, 483 Grand SI., mirė Birželio 
23 diena, palaidotas Birželio 
diena.

— Martin Vasiliauskas, 48 
metu, 121 Bridge St., miro Bir
želio 24 diena, 
Birželio 27 diena.

— Zidorius Astrauskas, 692 
Elton SI., mirė Birželio 
vo laidotas Birželio 26 diena. 
Velionis paliko nuliūdime savo 
žmona ir dvi dukteres (vyres- 
nieji-dukte yra “sistere”).

— Pas mus, Williamsburgo 
dalyje miesto, prasiplatino li
ga “miinszainitis” nuo kurios 

musu 
stai

ga! mirti ir netekti proto. Nėra 
vietos ne st ūbos ne ant ulyczi

irtus o paleis- 
baisiai.
su savo 

neapžiiiret i 
ir stubos apleistos, žodžiu, vis- 

Brooklvne d 
gyva-naszliu ne 

Italijoj ožkų. Zenoeziai 
prisižiurineja ant kitu, daro ta 
pati — pameta 
nes su joms uegli 
Viena moterėlė ant Rodney uli.

net stulpus ant uly
czios su kumszlemis, manyda
ma kad tai si ūboje.
Žvdai ir kiti svetiintaucziai 
stebisi isz musu Lietuviu, kad 
per munszaine visai neteko 
proto.

99 ba
sonas— Antanas Norvidas 

Mahanojaus gyventojas kuris 
ežia pergyveno 37 metus dabar 
iszsi'krausto in Philadelphia 
kur apsigvens po adresu 506 N. 
Franklin Street.

in

f

SHENANDOAH, PA.
— Vladas Juodis ir duktė 

Vanda iszvažiavo in Detroit’a, 
Mieli., ir Cleveland’a, kur lan- 

pas gikysis kelias sanvailcs 
mines.

— Readingo kompanija pra
dėjo pardavinet kompanieznas 
stabas ant Emerick ir Union 
ulycziu. Pirmybe pirkime turi 
žmonys kurie juosia gyvena.

— Prohibicijos agentai vė
la užklupo ant verhauzes ant 
Oak ir Cherry uli., kur rado 
daugiau kaip 200 baczku gero 
alaus, kuri iszveže in Pottsvil
le. Badai alus prigulėjo prie 
Columbia bravoro.

— Pana Helena Orlovskili
te likos paženklinta per smla 
ant dinsteu stenografistes del 
sudžiaus Houck.

r*.

Cumbola, Pa. — Jonas MI- 
kalnkis, likos aresztavotas ant 
Mauch hunk uli., Pottsville už 
varymu automobiliaus, 
mas girtu. Daktaras patvirti
nęs kad Mikulskis tikrai buvęs 
apsvaigintas, likos uždarytas 
kalėjimo.

būda-

Shamokin, Pa. — Per eksplo
zija gazinio pecziaus restaura
cijoj Shamokin Lunch Rooms, 
likos skaudžiai sužeista Mare 
Laskovskiute, 17 metu mergi
na ir locninin'kas .lames Gou- 
rant. Langai visi iszteszkejo ir 
keli žmonys likos supjaustyti 
per lekenezius szmotelius.

Duryea, Pa. — Praeita san- 
vaite garsus Lindbergh’as bu
vo priverstas nusileist su ero- 
planu laike dideles miglos Cox
tone, kada loke in New Yorka. 
Kada žmonys apie tai dažinojo 
susirinko daug žmonių isz visu 
szaliu pasisveikint su “Lin
dy”. Apie 5,000 automobiliu 
atvažiavo pamatyti garsu le
kiotoje. Daug Lietuviu turėjo

innnszainit is 
pradėjo siųst 
moterėles, vyrai pradėjo

nekurtos

( >S

kad nematytum
t uvvste
Vyrai negauna rodos
bobelėms,

prasiplat ino

vaikai

kam nėra ramvbes. 
yra daugiau 
kaip

savo paežius, 
duoti rodą.

iszinusza

Net patys
ir kiti

visai

Wilkes-Barre, Pa. — Ugnis 
Nedėlios nakti sunaikino llar- 

Lake, Belmont restaura- 
Oneonta szokiu sale, ir ki-

vey‘s
cija,
tus artimus namus, padaryda
ma bledes ant 75 tukstaneziu 
doleriu.

4

r* •*
I.)

— Ponstva J. Miliaucįai isz 
Mahanoy City, atidaro savo va- 

viesznami
Lake, tuo jaus kaip in važiuoji 
in ta puiku parka.

salini I larvev ’s

Hazleton, Pa. f Utarninko 
ryta atsibuvo laidotuves seno 
gyventojaus ir gerai pažysta- 

buvusiomo buvusio biznieriaus a.a. 
Juozo Szusztakaucko, 57 metn 
amžiaus, 309 E. Broad uli., ku
ris mirė po ilgai ligai praeita 
Subata. Velionis 
Ameriko apie 43 
veno Mahanoy City

pergyveno 
metus, pergy- 

'r» 
po tam apsigyveno
Paėjo isz Traku parapijos, Vil
niaus gubernijos, Augsztadva-

90 metus 
czionais.

rio parapijos, Sodžiumi kaimo. 
Paliko paežiu Ona, po-du'ktes, 
Vanda Grala Ilazletone, Zofija 
Piontkovskiene, Camden, N.J. 
sunu Juozą, kuris tarnauja ka-

proga tiapgi pasisveikint su ruimonejo ant Filipinų, kunigą - - **
įn New York’a.

Lindy”. Subatos ryta iszlekc broli Andriu ir Petra, Burling-
ton, N. J. ir viena seseria Lio-

gos keliones. Iszvažiuoja 
na Liepos.

— Ponas Petras 
apleido Skrantus 
laika,

Balinas, 
per vasaros 

iszvažiuodamas in savo 
vasarine rezidencija prie Shior- 

kur turi kelis savo

ro ir žemos keliolika 
Ponas Balinas vra

ting ežero,
puikius namus prie kranto eže- 

akieriu.
popularisz-

kas žmogus szioje aplinkinėje 
ir gyvena czionais su savo szet- 
mvna. — .1.1*.*

Boston, Mass. — 
Jakavoniene, 37 
gyvenanti 89 Dresser SI., 
Bostone užsinuodijo gasu savo 
kambaryj. Ja rado gulint sker
sai ant lovos. Kambario durys 
buvo isz vidaus užkisztos.

Policija nuo Athens St., isz 
lauže duris ir ja nuvožė in 
miesto ligonine. Ji randasi blo
game padėjimo.

— Birželio 25 
mirė Tanias

Sedaor, 
Wvsaeki 
nine.

Drūtais

W. D. B00ZKAUSKAS-C0- 
MAHANOY CITY, PA.

(3

su
ju automobi-

kur buvo girti A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

P-nia M. 
metu amžiaus 

So.

nu veržė

rvte
(k

l

diena, 
Druzdis, 66 meti 

amžiaus. Jis jau nuo seniai sir- 
<r

prie 
szv. Pet- 

ir Szv.

o szirdies liga.
A.a. Druzdis prigulėjo 

Szv. Kazimiero R.K., 
ro ir Povylo, vietiniu 
Roko, Montello, draugijų.

Jis buvo gerai žinomas ir ga
na pasiturintis biznierius. Pas
kutiniais metais, del sveikatos, 
buvo pardavės bizni ir ilsėjo 
namuose. Gyveno po 
502 E. Fourth St.

Birželio 27 diena a.a. Druz- 
dis buvo palaidotas/

Paliko didžiausiame nuliudi- 
ir suaugusiusme žmona 

kus.

numeriu

vai- 
—D.

Juoniu dienu

nusukta

turi intaisiusi

Chicago. — Pirm kokiu asz- 
Ameriean Can 

kompanijoj gavo darba Juozas 
Sakink as. Trecziadienio pava- 
karyj ji patiko nelaime, kurioj 
jis prarado gyvasti: rastas ne 
gyvas elevatoriuje 
galva.

Kompanija
automatinius elevatorius. SaL 
dūkas veikiausia inojo elevato- 
riun ir ar jis paspaudo ne . ta 
guzika, ar kaip paslydo ar kas 
kita atsitiko, tik elevatoriuj 
Saldivkas prarado gyvastį,, 
elevatorius iszkilo 
pat virszaus ir ežia sustojo,

o
su juo iki

Preke - - -
W. D. BOCZKOWSKI-CO., 

MAHANOY CITY, PA.

“z/
Nuliudimo valandoje suteikiam 

geriausi patarnavimu.
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganddinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telofonuoti o pribusiu in 
deszimts minutu.

Palaidojime

Telefoną* 872.

dalis) 
Ha iss 

maiszo iszlins, apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt, Girtuoklis Jur« 
gis, Galinga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir viso* 
bobos, teip-gi juokai, rodos, trumpi 
pasakaitymai ir t., t. 52 pus.......... 15c

Np. 112 Trys apisakos apie Pinin 
gai galva-žudžiai, Ražanczius iszgtl- 
bsti nog smert, Apie Szv. Kristupą, 
Juokingi szposelei, Kaip traukt giliu- 
kninai einiki ir kiti szposelei... .20c

No. 113 Penkios istorijos, apie 
Burike ir Burikas, Kareivis ir velnias 
Kas man nakci acitiko (dzūko pasaka 
Užliekos isz senovės padavimu, Peary 
ant žemgalio arba kaip jisai atrado 
žemgali. 64 puslapiu...................... 25c

No. 115 Puikios istorijos apie 
tra Alena, Motyna eiles, Gudri Merga 
ir vaitas pasaka, Pasiszventimas ku
nigo istorija isz kares, Vargszo pa
skutinis skaitikas, Juokiu.............25c

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus.

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius, Ištikimas sūnūs, 
Karalius gontelmonas, Karczema nuo 
szalija, Vaičiulis, Galinga szoble, Mo
tina sopulinga, Meile sunaus. 
puslapiu ....................................

No. 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu

No. 119 Keturios istorijos apie 
Viena motina, Vaikucziu plepėjimas, 
Gražia Haremo nevalninke, Luoszis. 
62 puslapiu..................................... 15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuuo. 58 
puslapiu ...........................................15c

No. 121 Trys istorijos apie Trys 
Valkijozai, Iszmintinga rodą, Ap- 
skialbtojas. 63 puslapiu..................15c

No. 122 Penkios istorijos apie 
Sūdai Dievo, Sūnūs Staloriaus, Isz- 
gydintas, Budelis X, Kuningaiksztis 
ir Piemuo. 60 puslapiu.................. 15c

No. 123 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zerkolas, Sidabrinis gra
belis, Drąsus szuo, Kolera, Senelis, 
Vargo sapnas ir pasaka apie čigonus 
45 puslapiu

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 

........    15c
No, 12S Trys istorijos apie Pa

skutinis noras, Septynis brolius, Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu ••••••*••••••••••• ISe 

No. 126 Penkios istorijos api< 
Doras gyvenimas, Priversta links
mybe, Vargingo žmogaus sūnūs, Trys

15c

maluninkas pabėgo, Stebuklinga 
..ISe

na,

Pavojinga klaida. 45 
................................... 1B«

PRANESZ SVIETUI KAS BUS ISZRINKTU
ANT PREZIDENTO 181 

35c

i
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J. Andrew White ir Graham McNamee, garsus (kalbėtojaiu, /kuuiuw vvjiuu n vjiuuuin luciNumue, garsus įKuiuciojyi 
per radio, apsalkys svietui per radio, apsakys svietui per ra
dio iszrinkima demokratisžko kandidato szia sa n vaite, tie
siog isz Houston, Toxas. Kus turi radio gales paklausyti juju
pranoszijnu.

llf

•rt

. .15c

• •••••••••••eeeeeel 5c

puslapiu • •*•*****<

užkeiktos karaliaus dukters, Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną. 
61 puslapiu ••••••**••«••••«•*Uhl

62

62

apie Savizrola, didis klasteris.
*eeee*ee*e*4****6*66

No. 158 Keturios istorijos apie 
Kapitonas Stormfield danguje, Pa
bėgėlė, Kas-gi isztyre, Prigautas va-

eooeeeeeeee

No. 159 Istorija apie Markus ir 
Aurelianas, puikus apraszymas. 116 
puslapiu. ••*••••••••••••••*• .20*

- r j
W* D* BOCZKAUSKAS • CO^ į 

MAHANOY CITY* PA<

puslapiu.

gis. 60 puslapiu. . 15*




