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ISZ AMERIKOS
LIETUVYS NUSZOVE 

PACZIA IR PATS 
SAVE

JUOZAS GAJAUSKAS 
NUSZOVE SAVO ŽMONA 

IR PATS NUSISZOVE.

SZESZI VAIKAI LIKO 
SIERATUKAIS.

, Chicago. — Pereita Su batu 
Liepos 21 diena, apie 6 vai. va
kare, vienoj Bridgcporto Lie
tuviu szeimynoj atsitiko baisi 
tragedija: vyras nuszove savo 
moteri ir paskui pats nusiszo- 
ve, palikdamas szeszis vaikus 
sierateliais. Žuvę yra Juozas 
Gajauskas ir jo žmona, gyveno 
prie 3620 Lowe Ave.
.Parėjės isz darbo Juozas Ga

jauskas del nežinomos priežas
ties susibarė ®u savo žmona ir 
pastvėręs revolveri suvarė jai 
dvi kulka in nugara. Pamatęs, 
kad jis nuszove savo moterį 
paleido szuvi ir sau in galva.

liko nuvejti 
pas graboriu A. Masalski, 3307 
S. Auburn Ave. Koronerio kur 
atsibuvo tyrinėjimai 
Masalskio instaigoj.
• Žuvę Gajauskai paliko sze
szis vaikus sieratukus, 
vyriausias yra 17 metu, o jau
niausias 4 metu.

Priežastis szios baisios tra
gedijos nežinomos. Nusiszoves 
Juozas Gajauskas turėjo gera 
darba, locna ju iszmoketa na
meli ir daugiaus poros tukstan
eziu doleriu pinigais. Priklau
sė prie Szv. Matcuszo draugi-

— N.

1

Abieju kūnai

tai A.

kuriu

jos.
SAVŽINE neduoda

ŽMOGUI RAMYBES.
Nazareth, Pa. — Pavogta 

brrtva penkiolika metu adgal 
nedave ramybes savžiniai del 
vagies kuris britva sugražino
ana diena del Nazareth Hard-
ware Store. Vakar inejo in 
sztora kakis tai nopažinstamas 
žmogus užklausdamas ar szto- 
re nedirba žmogus kuris dirbo

KOKIUS DŽIABUS POLITI- 
KIERIAIi DUODA SAVO 

PRIETELIAMS.
Milwaukee, Wis. — Mrs. Al

myra Carey, paeziule advoka
to turi geriausia džiaba visam 
mieste, nes josios darbas yra 
sėdėti ant rakinezeres siūle ir 
dažiuret paredko užlka aplaiko 
50 doleriu ant simvaites, o ki
tos moteres turi dirbti sunkini 
per visa sanvaite už 10 doleriu.

Nesenei poni Almyra nutarė 
pasilikti motina, laike gimdy
mo likos paliuosiiota nuo dar
bo, kūdikis užgimė ir viskas 
buvo O.K. Su-dže buvo tosios 
nuomones ka<l moterc dabar 
turėdama kudilki ir vyra advo
katu kuris uždirba gerai, 
dės namie, prižiuręs kūdiki 
namus bet
audžia 'kada ana diena palami
no ponia Almyra sedinezia ant 
savo rakenezeres prie “dar
bo.”

Sudže pasako jai: 
del tavęs 
turi* užsiimti 
gaspadorystes. ” 
pasisziauszus jam atsake:

se- 
ir 

kaip nusistebėjo

ni kcnczeres, prie

Ant galo nusidavė pas 
reikalauda- 

adgal savo džiaba, kuris 
“Say

“No mam, 
■daugiau nėra darbo, 

darbu namines 
Bet poniute 

“Is
that so I We shall see who is 
boss. ’ ’ 
politikiszlka Ibosa 
ma
staeziai pasako sudžiui: 
Czali, duok jai adgal darba”— 
ir gavo.

Ir poni Carey tolinus supasi 
ant rakinezeres už 50 doleriu 
ant sau vai tos.

UŽKASĖ GYVA KŪDIKI 
KURIO NEAPKENTĖ.

; Sauna, Ont.t 
Lebouef, 40 metu prisipažino 
prie kaltes, buk jiji užkasė gy
va savo naujai gimusia dukre
lių, nes josios neapkentė ir bu
vo jai per didele sunkenybe. 
Berta buvo persiskyrus nuo 
sa’vo vyro metas laiko, susi-

J

AISI NELAIME ANT 'i

GELEŽINKELIO ANGLIJOJE

Paveiksiąs parodo nelaime ant giležkelio Darlington,
Anglijoj, kur ekskursinis trinkis pripildytas žmonimis, susi
daužė su tavoriniu trukiu nakties laiikė. Dvidcszimts keturi 
pasažieriai likos užmuszti o 67 sužeisti isz kuriu keli mirs.

Isz Visu Szaliu
J . —

RAGANYSTA
PO KRYŽIUM

jauni
ant

KETURI JAUNI BANDITAI 
APSUDINTI ANT VISO * 

GYVASCZIO.
Chicago. — Keturi 

banditai likos apgudinti
viso gyvasezio in kalėjimu už 
hužudiniina teatro tarnaites 
Pearl Eggleston, 17 metu.

Jauni banditai yra: Stanis
lovas Dūrinau, St. Thomas, Al
bert Mas, ir Jonas Tulacz.

Į l I L, f
VYRAS IR MOTERE SUDE

GINO KŪDIKI PO
KRYŽIUM UŽ SAVO 

GRIEKUS.
NUŽUDĖ SAVO 

KANKYTOJU.
Beaver Falls, Pa. — Italas 

Sam Ranats, 51 motu, isz New 
Galilee, nuszove ant smort 
Juozą Custozzo, 31 metu, kuris 
jam nedave ramybes ir kerszi-t ij* ’ • • BU * ■ T8I R R ▼ ’ Xz R, R MI 4B 9 W

Mrs. Berta no nužudinimu. Custozzo nese-
nei pribtivo in Suv. Valst. vog
tinu būdu isz Mexico ir persi
statė save kaipo virszininkas 
slaptos Ttla'liszkoa draugavęs, 
pa.reifkalaudamas nuo Ranats 

doleriu. Ran’aits davė 
jam $25 ant rankos, o likusius
szi m to

laukdama kūdiki su nežinomu 'kctin() „žmoketi ■vėliaus, o Ikad
meilužiu.
MĖNESYJ JUNIAUS ŽUVO 

135 ANGLEKASIAI..
Washington, D. C. — Pagal 

kasyklų inspektorių

daugiau pinigu neturėjo »ir ži
nojo kad Custozzo tikrai ji nu
žudys, paleido in ji pirma szu- 
vi pirm negu prieszas turėjo 
laiko isztraukti revolveri. Ba

jame penkiolika metu adgal. ^oho Pennsylvamjoj

isz visu daliu Suv.Valstijų, tai dai CiiBtozzo inlbaugiiio pana- 
Juniaus menesyje pražuvo 135 sz,u 
anglekasiai. Isz tojo skaitliauS 
32 likos užmuszti kietose 'ka- 

o li-

li ud u ir kitus Italijomis 
gana daug 

Ranats pasidavė pali-
nuo kuriu iszgavo 
pinigu, 
cijai. ,

Krokuva, Lonldije. — Kai
mietis isz Kruszčzobrud, eida
mas namon saulei nusileidus, 
su dviems seserims, užtiko ant 
skerskelio ‘ncpaprastia. regini. 
Po kryžium doge ugnis ir stp^ 
vdjo kokis tai vyras a-pio 40 
metu su motore, apsisupia in 
baltas paklodes su juoda kny
ga rankose. Kada juju užklau
sė kadaro, heaplailke jokio at
sakymo. Iszsigande nubėgo in 
kaima, kur apsakė visk'a ka 
mate.

Žandaras nuejas ant parody
tos vietos, užtiko ugni bet vy
ro ne moteres nesirado. Tarp 
pelenu rado kaulus mažo su
tvėrimo, kurie iszrode antlkau- 
lu mažo kūdikio. Po kokiam 
laikui daug žmonių susirinko 
ant tosios vietos. .Matyt kad 

motore daro kokias 
pagal senoviszkus

paproezius savo protėviu, ku
rie 'taipgi degino naujai gimu
sius vaikus idant 
nuo grieku” 
davo per visus metus.

Vyro ir moteres nesusekta ir 
nežino isz kur jidji buvo atpja.

PERSĖDĖJO KALĖJIME 
NEKALTAI 19 METU. •

London. — Devyniolika me
tu adgal Edin’lmrgh, Szkotijoj, 
likos .pniipažilitas kaltu Oska- 

nevos už užmuszi- 
Marijonos Gil-

STEBUKLADARYS 
i BRAZILIJOJ.

Sao Paulo. (Raszo J. Zave. 
Nelabai senai isz Lietuvos in 
fazenda Jungueira atvyko ste
bėtinas “burtininkas,” kuris 
rode savo gabumus laike Sek
minių dienoj surengto baliaus, 
Jis paprasze jau apsitrynusiu 
Lietuviu pareikomenduoti ji 
ponui ir paaiszkinti Brazilijos 
kalboje ka jis darye. Ponas su
tiko. Pirmutinis jo “burtas,” 
arba sztuka, buvo nusipjovl- 
mas sau nosies. Pradėjo aima
nuoti, 
sau pagadinęs veidą, net krau
jas tekejes. Gydytojas priėjęs 
apžiurėjo ir pranesze žmonėms, 
kad tikrai nosis nupjauta. Bet, 
sztai, pradėjo nosi lipdyti, bur
ti, ir — nosis vėl prigijo!

Paskui pareiszke, kad pjaus 
ranka. Padėjo ant stalo ir ome 
dziruoti net. girgžda. Ant galo 
visi žmones pamate, kad isztle- 
su ranka nuplauta. Pradeda 
atgal lipdyti, bet netinka! Ima 
dejuoti, kad skauda, o žmones 
nusigando, mislydami, kad ežia 
nelaime tikra in vyko. O burti
ninkas nuėjo prie žmonių ir 
praszo pinigu, paskolinti, ku
riuos vėliau sugrąžinsiąs. Gavo 
ir užejos ant scenos praszo po
no, kad duotu teisinga žmogų. 
Visiems matant, 
sudeda in skrynele, užrakina Ir 
nueina savais reikalais. Prade
da ant pono bartis, kam tok: 
neteisinga Bra^ilieti davės pi-, 
nigus augoti. Ponas eina artyn 
žiūrėti ir mato, kad ant sargo 
ausies kabo spynele, o pinigai

i ? . ‘ , 'VĮ*

sztukos patiko,

ISZ LIETUVOS
118 METU SENELIS 

BUVO KNYGNESZYS
IR “MIATESZNINKAS.

k n-

“burtas,

kad per neatsargumu

> 9

Skuodas. — Sziu metu Birže
lio menesi mirė sulaukės 118 
metu senukas Dubinskas,
ris da ne vieno karto nebuvo 
vedės.

Spaudos draudimo metais se
nukas buvo knygneszys ir sė
dėjo pus-antru metu katorgoje.

Nors ir suvargintas sunkaus 
gyvenimo, jis labai mėgo pasa
koti apie žiląją musu senove, 
apie baudžiavos laikus ir kartu 
su lotai sakomais žodžiais by
rėdavo isz jo akiu aszaros. 
Ypatingai senolis pasakodavo 
apie “szaiku” metus. Jis mate 
kaip žiauriai Rusu Kazoku bu
vo nužudytas garsus tu laiku 
Žemaicziu sukilėliu vadas No
reika. .

Paskutiniu laiku senelis gy
veno neapsakomame Skurde. 
Szaltas Žydo pirties muro 
kampelis ir bado szmekla buvo 
jo gyvenimo saldybe. Dažnai 
skundėsi žilagalvis, kad pakly
dęs vienas tarp amžių svetimu, 
neš savo kartos jau ne vieno 
žmogaus apylinkėse ne mate.

tuos pinigus

pa« sarga klszemtije.
Ponui taip i 

kad burtininkui davė koki no
ri darba ir moka ant dienos po 
10 milreisu, apie $1.20. Ir kai

J i taiatvažiuoja svecziu

vyras su 
ragainyshis

nuo
Sieliai

LENKAI SUĖMĖ PENKIS 
LIETUVIUS.

Birželio 20 diena Lenkai su
laiko sielius, plukdomus 
Švento ja nsko kaimo.
yra Liepojaub miszku pramo
ninku, broliu Jilamnu nuosa
vybe.
Lenkai szaude in musu puse. 
Be to, Lenkai suome 5 darbi
ninkus Lietuvius isz Giedral- 
cziu kaimo, Leipalingio vals. 
Darbininkai dar nepaleisti.

Broliu Jilmanu ingaliotinis 
Aronsonas pranesze, kad ju fir
ma buvo gavusi Lenku val
džios wiitikima per 2 menesiu 
plukdyti sielius Nemunu. Da
bar Lenkai nežinia del kuriu 
priežliscziu miszka sulaikė ir 
net neleidžia ingaliotiniui 
Aronsonui susineszti su kitu 
tos firmos ingaliotiniu Druski
ninkuose, kuris turi rūpintis 
tos firmos miszko plukdymo 
reikalais.

Sulaikydami Sieliu*,

neleidžia

Mahadžeris • sztoro Juozas 
Schlegid atsake buk jisai jau 
dirba per devyniolika metu 
tam sztore, tada prisipažino 
tasai žmogus buk jisai pavogė 
britva ir jaja dabar sugražina 
kalbėdamas: “Asz turiu voži 
ant liežuvio ir mano gyvastis 
yrti trumpa, atsivereziau prie 
Dievo su vilczia kad jaigu su-

sztoro klišieji 103 kitur.
RENGĖSI IN TĖVYNĖ SU 

VAIKAIS LIKOS UŽ- 
MUSZTAS.

Shamokin, Pa. — Idant sii-

UOGU RINKĖJAI RADO 
PASIKORELI.

Scranton, Pa. — Ignotas Bu
dru isz North Scranton likos 
surasta® kabantis ant szakds

“apsiezystyt 
kokius papi'ldy-

kelio in York kur turėjo ketu
ris mažus vaikus, Jamison 
McAuley, 40 metu, ėjo in tenais 
pe'kszczias ir likos užmusztas 

gražinsiu pavogta dalyku, tai per Pennsylvanijos truki. Val
kui’ ketino nuvežti pas savo

czedyt kelis dolerius ant gelež- anį artym() kalno Utarnyko ry-

jisai man sugražins sveikata.
Schlegel pagyre žmogų 

jojo teisingysta ir pladovanojo
už motina ant iszauginimo. Vai

jam ta ja britva.
BAOZKA ALAUS 

DEL SZERMENU.
Valparaiso, Ind. — Hormo

nas Kensivischer mirdamas už- 
rasze 10 doleriu del nesziku jo 
grabo ir baczka alaus del tuju, 
kurie dalybavo ant jo laidotu
vių.

Taipgi užrasze, idant iszda- 
lyt ant dienos po 25 dolerius 
del biednuju ant maisto. Velio
nio turtas yra vertas 14 tuks- 
taneziu doleriu.

ISZLEKS IN SZVEDIJA BE 
PERSTOJIMO.

i Rockford, Ill. — Jaigu oras 
bus tinkamas, tai sziadien ke
tina iszlekti in Szvedija Bert 
Hasell ir Parker Rockford, isz 
czionais. Kaip tik valdžia pra- 
nesz apie tinkama orą, tuojaus 
lekidtojai pradės savo ilga ke-

i

• Bone be peretojimo.
Ifil# l : V I 4

I
/ i

ku motina mirė praeita meta.
ATSZAUKE KAREIVIUS 

ISZ KINU. *
Washington, D. C. — Ka- 

riszkas departamentas sziomis 
dienomis atszau'kc 1,350 mari
niu kareiviu isz Tientsin, Kinu, 
bet paliks tena i s 148 aficieriu 
ir 2,469 kareiviu ant apsaugo
jimo Amerikoniszku padonu. 
Atszaukti kareiviai turės sesti 
tuo jail's ant laivo ir plaukt in 
Suv. Valstjjąs,

UŽ TAI KAD JI KOLIOJO 
NUŽUDĖ 4 YPATAS.

Edmonton, Alberta. — Ver
non Bochre^ 22 metu, prisipa
žino kad jisai nužudė 'savo mo
tina, broli ir du bernus, už tai 
kad jo motina su broliu ji tan
kiai koliojo ir iszjuokino, už tai 
kad merginosi su kokia tat A * • A . *mergina kurios motina neap
kentė. Bernus nužudė, kada at
bėgo in stuba iszgiradamt flSfu- 
V1US,

. 1 . - — *

•k

ta per rinkėjus u ogu. 
buvo anglekasys neturėdamas 
darbo nuo ilgo laiko ir badai 
pasikorė isz rupesezio.
50,000 YPATŲ DALY

BAVO CARRANZO 
LAIDOTUVESIA.

Mexico City, Mex. —Penkes- 
deszimts tukstaneziu ypatų da
lybavo Carra'nzo laidotu vesią. 
Carranza buvo Meksikos ge
riausias lękiotojas ir kada gry- 
žo namo isz New Yorko,
planas nukrito isz debesiu ir 
jis užsinni'sze. 25,000 vaiku isz 
mo'kslainiu dalybavo laidotu- 
vesia neszdami žiedus ant uly- 
cziu po karavonu.

Budru

ero-

KUR GAUS KITA TOKI

— Ar tii kūmute girdėjai? 
Skilandaitis Miumire!

— Ar isz tikro!
— Isz 'tikro! -
— Ka jiji dabar pradės ir 

kur kita vyra gaus, v
— Kodėl negaus?
— Vargei, nos ncibasziiiu- 

kas buvo mažas žmogelis, pa
tiko daug drabužiu, bet kur 
gaus kita toki maža idant dra
bužiai kitąm tikt u. ,bužiai kitam tiktu.

Ii

ras Stater, ( 
ma motoras 
christ ir nuteistas ant viso gy- 
vasezio iii kalėjimą. Žmogelis 
perbuvęs kalėjimo devynioli
ka metu, dabar likos paleistas 
ant liuosybes,
kad jisai nepapildo tos žuditįs
tos tik nežinomi vagys tai pa
daro. ’ ■

PARODOJE DALYVAVO 
500,000 ŽMONIŲ

Vietinius, Austrijo. -— Ana 
diena atsibuvo czionais ap-

musu 
Lietuvis brutininkas rodo Bra
zi liecziams savo sztukas.

ILGIAUSE BARZDA 
ANT SVIETO.

Nevfe, Francije.’ — Gal il
giausia barzdia ant svieto turi 
Francuziszkas darbininkas dir
bantis metalo falbrike Vande- 
lese. Kada jisai turėjo dvylika 
metu, jau 'turėjo pusėtina barz
dele o kuri in keturis metus 
jau užaugo* ant penkiolikos 
centimetru ilgio (apie 5 coliu) 
o dabar turi tris motorus ir 22 
centimetrus (pusketvirto vars
to) arba taiip ilga kaip du kart 
vidutinis žmogus. Locnininkas 
tos puikios 'barzdos užsimota 
jaja sau amt pecziu (kaip kur 
eina, o laike žiemos apsirisza 
sau kakla nuo szalczio, naudo
damas jaja kaipo szalika.

DEGTINES IR ALAUS 
LENINGRADE.

Leningrad. — Pereita meta 
ežia iszgerta 7 milionai viedru 
alaus ir 1,862 tukstaneziai 
viedru degtines. Degtinei par
davinėti ežia yra 1,112 vietų.

TAMSUOLIU KOVA PRIESZ 
RADIO.

Narkunai, Rokis^kio v. 
kor. — Birželio 20 diena vieti
niu davatkų ir davatkininku 
gauja griežtai pareikalavo, 
kad pil. KisZunašn uimtu radio 
antena; mat ji pritraukianti 
lietu! Kiszunas atsipraszo tam
suoliu, pasižadėdamas — jei 
kietiemet lis, tai radiju panai
kins.
PRITRENKE PERKŪNAS.
Naujaddre. — Panemunio 

vals. Naktį isz 10 in 11 diena 
Birželio menesio perkūnas pil. 
Bulovo uždegdamas gyvena- 
rtiaji narna pritrenke pati szei- 
mininka su žmona. Po kiek 
laiko nukentėja liko atgaivinti. 
Nuostoliu 5,000 litu.
ARDAMAS LAUKA RADO 

SENOVĖS PINIGU.
Pužonis, Rokiszlęio vals. — 

Birželio 9 diena pil. Paberžis, 
ardamas darža, rado puodą se
novės sidabriniu pinigu. Pini
gai iszsilaike labai gerai ir juo
se galima aiszkiai iszskaityti 
paraszus. Pinigu senumas 5-6 
szimtai metu. Vertėtu szie pi
nigai muziejun atpirkti,

4 4 V.”

griežtai pareikalavo

nes iszsidavc

vaikszcziojimas ant atminties 
žymaus kompozitoriaus ir mu
zikanto Franzo Schuberto, ku
riame dalybavo puse milijono 
žmonių: Austrijolku, Cze»kU, 
Slavoku, Rumunu, Lenku ir 
Skandinavu. Paroda 'traukosi 
per dęszimts myliu o idant isz- 
troszkusiems nobutu sunku 
vaikszczioti, vežimai su dide
liems baczkoms alaus iszdali- 
nejo žmonims la'lu už dyka. Už 
tai tieik žmonių ir dalybavo pa- 
M.ojc- h' _____

Paskutines Žinutes
♦ ■

IF Lisbon, Portugalija. — 
Valdžia aresztavojo 240 pasi- 
keleliu kurio pakele maiszati 
kariszkuosia barakuosia,

1[ Chicago. — Vagis apiple- 
sze narna Thomas Allen ir pasi
ėmė 10,000 centu kurio svėre 
szimta svaru. Alien centus rin
ko isz visu Sklypu.

fl Cranberry, Pa.
traktoriai sunaudojo \ 80,000 
svaru dinamito, ant pradėjimo 
angliniu stripinsu Lehigh kom
panijos. Eksplozija buvo gir
dėta po visa aplinkinių.

—L ■ .............  ....... .
ANT KAIMO.

Mirk tetuk greieziau, ba pa- 
o <a a . a ' . «■

Kon-

i’
1

Ji (I

skolinta gramnyczin, tai daug
I . ~^BI IIBMI I I

h ’sudegs,
C’

i \
'f !■ *

i, nes 
sako, kad tai Belgu, Szvedu ir 
kiti pinigai Vytauto laiku.
POLICININKAS NUSZOVE 

KONTRABANDININKĄ. 
Isz Klaipėdos kraszto pasie

nio policijos praneszama:
Birželio 17 diena pasienio po

licijos vachmistras Jonuszts 
Vylius, eidamas tarnybos pa
reigas, ties Ragininku kaimu, 
Szilutes apsJkr. patomijo 
plaukianti “Leikes” 
Vokiocziu puses laiveli su ke
turiais
Vachmistras tris kart suszuko: 
“Stok!” bet jie nesustojo, tuo-

SMARKI LIETAUS IR LEDU 
AUDRA ROKISZKIO 

APSKRITYJ.
Pandėlys. — Birželio 11 die

na per szi valscziu pere jo nepa
prasti smarkus lietus, o pro 
Nartaikius, Aidžioms, Apasz- 
czia, Naujikus, Aapaszczial'ka, 
Mikalinava, Varnelius, Miko- 
liszkius, Auksztadvari — ledai. 
Ledai su smarkiu lietumi ir vė
jo krito 15-20 min.; didumo bu
vo kaip laukiniai obuoliai. Pri
darė daug nuostoliu. Kai keno 
iszdauže langus, rugius suka
pojo, vasarojų su žemėmis su- 
maįFZC .aK įwz dirvos isznesze.

Po audros oras buvo labai 
savotiszkas: vejas nuolat keitė
si — ežia sziaurys, ežia pietų, 
ežia rytu, isz miszko ėjo ruko 
vilnys — atrodo, jog miszkas 
dega; eidamas lauku patinki 
vietomis szalta oro banga. Nuo 
kalneliu ir iszmiszku grioviais 
kauke vanduo.

Rytojaus diena Panedelyje 
prie agronomo buto susirinko 
ūkininku su praszymais ir nu
siskundimais. Toko patirti, 
kad agronomas ir valscziaus 
virszaitis apvažiuos nukentėju
sius ukius ir suraszys padary
tus nuostolius, kad tuojau ga
lima butu suteikti pagelbos.
AUDRA SUGRIOVĖ 15

ŪKININKU TRIOBU.
Rokiszkip. — Birželio 10 die

na pere jo smarkus lietus su 
griaustiniu;'kuris apskrityj su
degino du nkius. 11 diena apie 
szeszias valandas vakare vėl 
užėjo smarkus lietus. Lijo ketu
rias valandas, buvo iszgriautl 
tiltai, iszardy/i keliai, isznesztj

at-
upe j isz

kontrabandininkais.

met jis ome szaudyti in ora, 
jiems nesustojus szove in juosi 
Vienam isz ju pil. Czertinui pa
taiko in galva ir nuszove ji. Kt- j • it • Y » • *tiems pavyko pasislėpti,
JONISZKYJ BUVĘ RIAU

SZIU PRIESZ ŽYDUS.
Berlynas. — Žydu Telegrafo 

agentūros gautas isz Kauno 
praneszimfts sako, kad Jonisz- 
kyj, Sziauliu apskr., invyke 
riausziu priesz Žydus.

Pasak praneszimo, miestelio

kyj, Sziauliu apskr., invyke 
riausziu priesz Žydus.
I « £ • - *

Žydus puolus Lietuviu Faszis- 
tu grupe, vadinama “Geležinis; 
Vilkas”. Riaumese buvę apie 
trisdeszimt Žydu sužeista.
Vilkos”. Riauszose buvę apie

pasėti javai ir bulves ir din a, 
užlietos visos pelkes ir pievos; 
lygus laukai virto ežerais. Van
duo nubėgo greit, bet in gany* 
klas galviju dar negalima gini 
ti. Vaitkumi ir Kryliu kaimuo< 
se vėtra sugriovė 15 triobu.

BITES SUKAPOJO 
ARKLIUS.

Kaunas. — Arti Kauno gąt 
nykioj bites užpuolė pil. Var- 
szavskio 2 arklius ir labai su
gylė, nuo ko arkliai pastipo. 
Tuo savininkui padaryta virsz 
1,000 litu nuostoliu.
DU LIETUVOS LAKUNU 

ŽUVO, DU SUŽEISTA.
Ryga. — Manebru laiku ant 

Kauno miesto 1,500 pėdu auksz 
tumoje susidaužė du Lietuvos 
kariuomenes aeroplanu.

Du lakūnu karininku žuvo 
ir du kitu sužeista.

UŽDARYS MOKYTOJU 
SEMINARIJA.

Panevėžys. — Nuo rudens 
busią uždaryta Panevėžio mo
kytoju seminarija. In seminari
jos rumus busianti perkelta 
mergaieziu gimnazija.
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Pradžioje Rugsėjo menesyje

“Saules” 40 metu sukaktuves,
Szita Petnyczia, tai yra 27 

Julajans, *‘Saulei” sueina 40 
metu josios gyvybes, kurios 
pirmutinis numaris pasirodė 27
J u lajaus 1888 mete, Mahanoy 
City, Pa. Del Lietuviszkoa isz- 
davystes /kmerike, yra tai ii* 
gas laikas, o U8aule’’ ėjo per 
tuos ilgus metus be jokio por- 
stojimo ir tose paezioso ranko
se. ' ’

Buvo tai sunki pradžia, apie 
ka visi jau žino <ir nereike pa
niūrint kiek tai iszduotojas ir 
uždetojas D. T. Boczkauskas 
bu savo szeimyna iszkentojo. 
Bet aeziu Dievui ir musu ge
riems skaitytojams “Saule” 
sziadieu stovi ant drueziausio 
pamato ne kaip kiti Lietuvisz- 
ki laikraszcziai.

Aeziu szirdingai musu skai
tytojams kurie szelpo iazdavys
te “Saules,”

Sanle” ėjo per

i < Saule

nes tai joju laik-

Kas Girdėt
Ana diena laikraszcziai skel

bė, buk Londone mire kuni- 
gaiksztis Newcastle, kuris bu
vo locninmku garsingo ant vi
so svieto deimanto “Hope,” 
kuris turi akyva ir nepaprasta 
istorije apie save. Tasai dei
mantas yra pavojingiausiu dei* 
mantų ant svieto, kuris kož- 
nam, kuris ji turėjo, atneszc 
mirti arba didele nelaime.

Kitados tasai deimantas pri
gulėjo prie Francuziszkos ka
ralienes Marijos Antaninos 
(kuriai revoliucijonieriai nu
kirto galva ant gilotinos). Lai
ke 19-to szimtmeczio deiman
tas tankiai gavosi in kitas ran
kas ir nuolatos atneszdavo loc- f 
ninrnka-ms baisės nelaimes.

Nuo 119 metu jojo pirmuti
niu locnininku buvo Rnsisflkas 
kunigaiksztis Kamitov, kuri 
nihilistai nužudė, po tam ga
vosi in rankas tūlo Grnikiszko 
knpcziaus deimantu, kuris li
kos užmusztas su paezia ir vai
kais nelaimėje ant geležinke
lio. Vėliaus deimantas gavosi 
in rankas praszalinto nuo sos
to Turkisako sultono Abdulo 
Hamido, po tam in rankas 
Francuziszko kupeziaus dei
mantu kuris pražuvo ant laivo 
Lusitania. Paskutiniu locni- 
nrnku buvo Lordas Newcastle, 
kuris taipgi mirė nužiūrėta 
mirezia.

Žmones, gerai isaaukleti, 
draugiszki ir teisingi, su atvi
ra szirdžia ir iszmintingi, nie
kados nelepszes kuom yra ir 
nesiaugsztins save augszcziau 
ne kaip yra. Bet kitaip elgesį 
blagieriai (sameižikaLnepraus- 
taburniai) kurie ne tik statosi 
save augsztesniaia už'kitus ar
ba kuom patys yra, bet veda 

- gyvenimą dykaduoniu cziulb- 
dami krauja isz kitu darbo 
ranku.

BHagiuot galima ne tik žo
džiais bet ir pasielgimais. Ga
lima kalbėti lapie save dide
lius, nesutvertus dalykus ir nu- 

■ davinet, kad daro ka tokio 
milžiniszko, o»tuom kart 'būti 
tik blagieniu—oiepraustburniu, 

Su blagieriais žmones nenoi 
• ri užsidavinet, fbet .klauso juju 

paežiu iszgyrimu, noriaisr go* 
rai žino, kad ka jieji įkalba yra 
melagyste ir jokios teisybes 
juju-kalboje nesiranda, netiki 
jam, su juom nedraugauja, no- 
rints keiktusi ant visu szventi- 

; nybiu. Blagieriui negalima ti-i 
keti ne po prisiega. !

Jaigu įkas meto pinigus ro- « * * a • a < « ■ . a

gerai

dos kad neturi jokios vertes tab 
galima ant tikrųjų spėti kad;
bu jojo bizniu ne yra viskas' 
pared k e, tekis Žmogus tik nori

„jclj__—?_ k i? „ .r . . * y____ ___ _ 'ji* a *• • ."i1'
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(palyginamai eina gana lėtai
1 a ni o * <■ a a
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Nėra tiesesnio kelio in-Lietuva* arba
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Inejau lupas idant nubaust 
smarknna, kad sztni atsiliepė 
seniausias isz sedineziu ponu: <;

— Sarmatykis jaunikaiti! 
Ar niekas ne iszmokino tave! 
paguodot moteries, drapanų; 
ypatos pasiszventusios Dievui ‘ 
ir kontejimu savo artimui?

i
4
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L tad ir vasaros karszcziai nema
nau kad gerbiamus žinių rinkė
jus jis perdaug vargintu žinias.isz Lietuvos in Amerika kaip per

KLAIPEDA
J'

( 1 snra'szant ar blankas išdali
nant kitiems užpildyti. Savaip 

, tęs dienose nuilsus malonu iš
vykus in tankius pavėsius 
Rzviežiu oru pakvėpuoti, savo 

' eilpnejanczias jėgas atgaivinti.
Bot ar nekilniau tuomet kąrtu 
ir savo gimtines žalias lankas, 
žydinezias gėlės prisiminti; sa
vo gimtoji kampeli neužmirfezt, 
o pergyventas valandas, turė
tus jausmus vargus iki laimin
gesnes geroves atsiekta aut'po- 
pierio iszlieti ir

1 IllUrtlUJV IUVITOJJV

1889 mote iszsidrengian su pa-? 
ežia in Czenstakava, nnt atpus
ite. Ant to atpusko suvažiuoju
czia in Czenstakava, ant atpusi

tnkstaneziai skaitytoju -kurte ^„'šznUmišz'LuC
nasztis. Da randasi tarp musu

i an i i« . k k aiiiviiik icizj v imi nmiuui
_?,nn °. v" l>n(> pastanavijom eiti pekszti

nu metu mažinau o in ju vie- jjįki'ing^' vietos.
džios, lx)t tasai skaitlis sukož- iii Czenstakava ant tosios ste-

: — Mano ponas, atsiliope
1

/

ta stoja lu girta nauji.
^Sziadien skaito “Saulei Ka

nadoje, A laikoje, Australijoj, 
Kuimje, Lietuvoj/ Anglijoj, 
Škotijoj,-Italijoj ir visose vabr- 
t i jose Suvienytųjų Valstijų 
kur ti'k randasi musu tautiei- 
ežiai Lietuviai.

Sveikinam visus musu skai
tytojus su džiaugsmu kad su
laukėme 40 mestu iszdavystoa 
“Saules,” bot taja diena malr 
sziai praleidžiame atsiminda
mi ant mirties musu tėvelio^ 
kuris per tiek metu darbavosi 
sunkiai del labo musu tautie* 
ežiu ir mes tikimės su Dievo 
pa geli ui- susilaukt 50 metines, 
arba • auksinio jUbilojaus musu 
isodavystes. —Rodyste.

==S=E=S====S=E—J ■-TLUlUt UL 1 

niekad jam juju netrūksta.
Blagieris naudos saldžiausius 

žodelius kaip jisai myli drau
gus, darbdavį girs in padanges 
ir jam kldniosis o tuom paežiu 
kartu insmeigtu jam peili iu 
krutinę. Kožnai merginai sa
kys kad jiji yra pirmutine ko
kia savo gyvenime pamylėjo, 
paežiai meluos visaip idant 
gautis iszsprukt ant visos nak
ties ir t.t.

Ankscziau ar vėliau galima 
pažinti fblagieri nes tankini per 
savo nepraustburnuma pats 
iszsiduos priesz kitus. O kuom 
greieziau žmones susipras su 
blagierium, tuom bus del juju 
geriau. Tada blagieriui niokaš 
nepaduos draugiszko delno ir 
nekalbos su juom. Visi jojo sza- 
linasi ir •bjaurinusi kaipo me
lagio, nes blagioriavimas yni 
niekuom daugiau kaip 
niszka melagyste” 
fraka.

Kuboje

Saules,

Pas mano tėvu susipažinau 
su vienu Vokiecziu isz Ligin- 
caus, kuris czionais buvo pri
verstas kelias .dienas, pasilikti 
o vadinosi Miller’is, dasižino- 
jas apie musu kelionnc, geide 
eiti su mumis, idant atiduot 
szlove Szv. Panelei ant Szvic- 
saus kalno.

Kelionėje apsakinėjo mums 
Miller’is, jog kitados buvo pra
tęstom!, nes tik keli metui kaip 
pasiliko Kataliku.

smarkunas, ne papratęs eamln 
klausyt tdkiu pamokslu.

— Matau tai, jog da tan, 
nieks nepasuko kaip apsieit 
prie moterių.

1

atsake susimaiszes,

’ 1
Pamokslu nereikalauju, 1 

o kad už
simokėjau už savo vieta kaip Ir 
kiti, per tai galiu kalbėt. Ant 
galo ypata in kuria kalbėjau 
no davė po savim suprast ar 
vėlina sau idant tolinus kalbc- 
cziau ar sustoeziau.

Šonas ponas volą norėjo ka 
toki atsakyt, bot atsiliope pul
kus ’balsas stokonipkos:

— Kanecz sau ponas volinl,

Ant BALTIC-AMERIKOS LINIJOS
Važiavimas su vienu isz B. A. L. Laivu per Klaipeda

* M. M * *prie dabartiniu aplinkybių yra malonus ir
x visai keleiviu nevargina

Kodėl Lietuviai ^Važiuoja Ant Szios Linijos?
1. Nepertraukiama kelione isz porto in porta.
2. Nereikia trankytis geležinkeliais po svetimas szalis.
3. Lietuviszkai galima kalbėti su laivo aptarnautojais.r

4.4Geras valgis ir mandagus patarnavimas.
5. 'Kasdiena judami paveikslai ir koncertai.
6. Iszpildomi laivo orkestros szokiai, žaislai ir t.t.
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apvilkta iii

Tokie1! ikožnas kuris turi sziek • >
tiek paguodones del saves pri
valo saugotis Hlagierystes, nes 
jiji neveda žmogų prie -gero.

Gyventojai Suv. Valstijų 
szimet yra« vargdngesniais ant 
96 centu ne kaip praėjusiam 
mete, o turtingesni ant $6.50 
ne kaip 1914 ‘mete. Ant 118,; 
364,000 gyventoju Suv. -Valsti
jose sziadien pripuola ant kož- 
nos galvos po $40.52.

PAJESZKOJIMAI

Asz Marijona Minkevicziutę 
po vyru Sebestiniene pajesz-
kau savo dėdienės ‘Marcelės 
Reploviczienes, turiu svarbu 
reikalą meldžiu atsiszaukt ant 
szio adreso:

M. Sebestiniene,
*826 Biruta St.,

lt.

Akron, O.
..

Pajeszkau Petra Vaszkovi- 
eziu paeina isz Suval'ku Gub., 
L i pi i nu Kaimo, Leipalingio 
Para. Tegul atsiszaukia ant 
adreso:

Kast. Vasriceviezius, 
Box 609,

lt,

Homer City, Pa;
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apdumti ‘akis kitu ‘kad jisaiI 
ppie pinigus yis&Vwdtojt‘ir
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Ponas Millcr’is taip kalbėjo 
man:

“Keliolika metu atgalios ka, 
da da. buvau jaunu žmogum ir 
protostonu, važiavau viena die
na ekspresiniu trukiu isz Lips- 
ko in miestą L. labai svarbiam 
reikale kiszantisi mano kup, 
czystosk* In vagona, in kuri in- 
sodau, radosi jau trys senyvi 
pakelevingi. Kunduktorius pa- 
ženklinias mano bilietą, ketino 
jau'duris uždąryt, 'kad sztai, 
prisiartino motore, pasirėdžius 
rubais zokoninkes ir greitai att 
sisedo in musu perskyra, norj 
rints tasai buvo paskirtas del 
vyru. Dasipratom tuojaus, jog 
zokoninke’ ne rado niekur, sau 
vietos, buvo priversta ineit in 
mano perskyra; o ant gulo nę 
turėjo laiko pasirinkt sau, vie
tos ba vos inszoko in vagona, 
trūkis judi uosi smarkiai isz 
vietos.

Ne matydamas nidkad arti 
Katali'kiszkos Sesers Mielaszir- 
dystes.1 tai dabar turėdamas ta 
proga U irstei ėja u ant josios tcf 
mirgai. Buvo tai jauna ir patoT
gi y pa ta, o josios apsiejimai 
davė man suprast,-jog biivo ge* 
rai iszauginta.'Kas mane dau7 
ginusia apėjo jaunoje zokonim 
ke, tai josios neiszpasakytinas 
nuliūdimas irf gailestis, aĮcy.i 
paraudonavę ir sutinę, per'ka 
pažinau jpg nesenei turėję 
verkt. . -j

Vagone vieszpatavo tyku^ 
mas, visi tylėjome paguododa* 
mi nubudima musu drauges, 
kada aht didesnes stacijos in- 
sedo in musu perskyra du jau
ni pakelcvingi;1 linksmai užsi
tranko.

'Atsisėdo' prieszais zokoninke 
ir pradėjo garsia kalba. Kalbe-I 
jo apie politika interesus, apsa
kinėjo sau visokius juokus Ir 
t.t? o laike tosios kalbos, prisD 
žiūrinėjo nuobrodžei zokonin- 
kei, iszjuokinejo visaip isz Ka^ 
talikiszkos bažnyczios, popiet 
žiaus, ■ dvasiszkus, kliosztorius 
ir Lt. o nuolatos klausinėjo žo-i 
koninkes ar tinka su ju nuo* 
mone. 1

Jauna zokininke rodos ne
girdėjo ju visai; ne buvo suvis 
užpykus, bet tik pateminau ant 
josios ■ vei’do gailavima i r'‘mm 
lindima. Pradėjau stebėtis isz 
tosios jannos, patogiosęir kaip 
man nudave> isz augszto gimi
mo, mergaite, kurii galejo anį

kalbėjo idant tau pasakycziau 
kaip turi elgtis tarp motoru, 
bet atkreipiu-ponui atyda, jog 
szirtita įkartu butu geriau ir 
dorinu dirbt ant užlaikymo 
motinos, kuri ‘pasilieka namie 
didžiausiam varge, ne kaip ilž; 
paskolintus pinigus važinėt tik 
del to, idant doras moteris ke
lionėje užpuolinet 
net.

— Paraudonavo 'kaip kran-

ir iszjupki-

jas o kuris po tam pabalo kaip 
drobule, kalbėdamas nesuprae- 
tinais žodžiais su pertraukom;

*— Kaip tai poni... isz kur 
mane pažinti... žinai.

— Tuojaus ponas persika- 
nosi, jog ne esi man suvis sve
timu — kalbėjo malszei jauna 
zokoninke tolinus — kada po
nas drauge savo broliu, pralei
dot tėvo turtą padarote skolas 
ir apjuodinejote varda savo 
mirusio tėvo, o tavo brolis pa
imdamas visa kalte ant saves 
prasiszalino in-Amerika tada 
tavo motina, poni R. — atėjo 
pas mano tęva bank ieri A. jesz- 
kot pagalbos, kurios jai ir ne 
atsake. Sziandien bankieris A. 
guli mat mirsztanczio patalo o 
asz mirsztu isz skausmo, ar ji 
užteksiu prie gyvasezib, ar pa
spėsiu. pribut prie jo lovos isz- 
girst paskutinius žodžius palai
minimo isz. jo lupu.

’Po tu žodžiu apsimalszino 
Vogone: jaunikaitis nesenei 
linksmas ir pilnas juoku, szi- 
dijentis isz visko, sėdėjo dabar 
kaip in akmeni pavirtęs, sar* 
matinosi pasijudint ir atida
ryt lupas.

•Sztai iszgirdom' baisu szvil* 
pima* maszinos; pasidaro' drū
tas susikuliimas ir riksmai vi
sur ir tame paeziame laiko vai 
gonas kuriame sėdėjom iszvir- 
toin szona-. Pakilo sinniszimas 
neapraszomas — skundai, 
szanksmai; dejavimai o ir kaip 
kur keiksmai jog žmogus kone 
isz proto neiszejo.

Apsimalszines isz sumiszi*- 
mo, pradėjau jeszkot savo kol 
liones ’ draugu. Zokonihkė 
karsztai daribavosi 'aplinkui 
pažeistus kurih aht gili ūko Tio^ 
buvo daug. Isz mano'draugu, 
seniauses likos pažeistas in 
ranka o ponas' R, kuris taip 
iszjuokinejo memielaszirdingai 
zokoninke, likos? pažeistas bai
siai iu galva.

drysti...

draugu.

Jf• ••

•M i

Trukiu kuris iu dvi adynas

KAINOS 
ISZ KAUNO 
(Treczia Klesa) 

$125 
Valdžios Tax 

Ekstra

i IN KLAIPEDA 
$107
In Abi Puse $181 
TURISTINE 3; 
KLESA (buvusia 
antra kieta) $122 
h abi pusi 203.50

Treczia 
Kieta

“ Statistiniu 
Žinių Rinkimo Centrui” L_ 
Wharton Street, Philadelphia 
Pa., pasiusti.

BENDROS ŽINIOS.
Iki sziol sulyg parapijų an

ketų gauta žinios isz wziu Di- 
Gerlnamu Klebonu . se- 

kanezioje tvarkoje: —
1. Kun. P. Miežvinio isz Har

rison, N. J.
Kun. V. Slavyno isz Day-

džiai

324
>

ISZPLAUKIMAl LAIVU ISZ NEW YORKO
“LITUANIA” 7 Augusto “ESTONIA” 1 Septemberio.

Žiniom Kreipkitės in Vietos Agentu ar in Bendrove

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

.1

UNION TRUST BLDG.
PITTSBURGH, PA.

4 i

i

9 dUs
ton, Ohio.

3. Kun. J. Sziupszinsko isz
Siigar Notch, Pa.

4. Kun. J. Miliausko isz Wa
namie, Pa.

5. Kun. J. Miliausko isz Nan-
tldoke, Pa.

i*

, *4 1 ■ ■>■■■*! -II I > I— — —IU1.H

leistas, turėtu pasilikt sveiku 
ir iszmaityt sena motina, kuri 
reikalauja jojo pagelbos. Dak
taras tvirtino jog tik geras rū
pestingumas apie jojo sveika
ta, ji, užlaikys prie gyvasties.

-k. W ■ « 1 « • 1— Nes tai paskutinis trū
kis kokis sziadien iszeina; po
ni tik rytoj galėsi pribūti in L.

— Rankoje Dievo 
gyvastis mano levo; 
mato szirdi mpno, 
geidžiu rasti prie 
del manes mylimiausia ypata 
ant svieto, nes pasiszvenczian 
dažiurejimu ligoniu ir nesiran
da drutybes kuri mane nuo to 
mierio atkalbintu.

Tylėdamas, su didele paguo- 
done, pasikloniojes priesz tu
ja szvonta ypata, iszvažiavau 
labai mislyse paskendęs.

Visoje savo gyvastyje da ne
užtikau tokio užmirszimo apie 
save ir del žmogaus kuris ne
senei isz josios visaip iszjuoki- 
nejo.

Devinta ‘adyna stojau L. ir 
nnt rytojaus pradėjau savo in
teresus. Sugryžes vėlybam lai
ke iii hotėli, peržiūrinėjau prie

remia s i 
Dievas 

žino kaip 
gyvasties

ninku Szv. Paneles, už ka de- 
kavoju Dievui už atsiverti
ma.”

Atnt to pabaigė ponas Mille- 
ris savo apsakymu; abudu su 
paežiu buvo labai susigraudi
ni a, o ifnt galo pribuvome prie 
galo musu keliones.

Labai susijudinom regėjimu 
pamate Vokieti, kuris nusiže
minęs klūpojo su 
rankoms in augszti, priesz ste
buklinga paveiksią Motinos 
Szvencziausios Czenstakavc.

STATISTINIU ŽINIŲ
RINKIMAS

u z

iszkeltoms

Nepaisant vasaros karszczin 
“Statistiniu Žinių ’Rinkimo’’ 
darbas varoma pirmyn. Svar
bu, kad sziuose 1928 metuose 
žinių rinkimas hutu užbaigtas. 
Regis kad prie geru noru ir 
placzios visuomenes uolaus 
bendradarbiavimo sziam tiks
lui užtektu poros savaieziu lai
ko. : * ’
dovaujanti *4St. Žinių” 
mui, pavyzdingai isz vieno Ra

visuomenes

Taip mano ir nekurie va- 
hoi ,, rinki-

vakarienes laikraszczius, kone jono gauta latezkas kuriamo
visuose radosi žinia apie siner- 8akoma:„. ir butu galima ta 
ti bankieriaus A. -kuri atėjo Rarba užbaigti in kelias dienas,

ir butu galima ta

apie pirma adyna nakezia. Gai
lėjosi visi smerezia hankie- 
riaus, kaipo gero prieteKaus ir 
gldbejo pavargusiu. ’

Tai ’dinkite tojo gero žmo* 
pamislinau sau — toji

ilgiausia savaiteo ilgiausia savaite laiko 
(laiszkas isz Birželio menesio 
17 dienos pa^irasze E.S.) Vals
tybines registracijos suda ro

per 1-2 dieni. Bet...

6. Kun. A. Sinikevicziuus isz 
Plymouth, Pa.
‘ 7. Kun. A. Lopatto isz Scran
ton, Pa.

8. Kun. J. Kuro isz Scranton, 
Pa. .

‘ 9. Kun. A. Ezerskio isz For
est City, Pa.

10. Kun. Zajkausko isz Bing
ham pton, N. Y.

11. Kun. V. Nunertos isz Mi
ners Mills, Pa.

12. Kun. J. Kundreeko isz 
Luzerne, Pa.

13. Kun. J. Karaliaus isz Mi
nersville, Pa.

14. Kun. E. Paukszczio isz 
Chester, Pa.

15. Kun. K. Vasio isz Wewt- 
field, Mass.

Visiems
ginusios ]

i tariu kuoszirdin- 
padekos žodžius už 

uismeniuiai suteiktas žinias ar
anketaspZisiunstas anketas ir pa

re ilkszta nuoszirdu prielanku
mą u Stat. Žinių Rinkime.

PADĖKOS ŽODIS.
Auszros Vartų Dievo Mo- 

paszalpinei dr-jai už 
. “Amerikos

Lietuviai’ leidimui auka $50. 
Taipgi nuvykęs “St. Žinių rin
kimo reikalais Wyoming Ir 
Lehigh Valley rajonan teko at
lankyti Pono Leono SheporaL 
czto minksztuju gėrimu fabri
ką, kuris vertas $300,000 ir yra 
vienas isz didžiausiu pavieni- 
niu savininku fabriku, o visu 
szvariausia ir gražiausia užlai
komas. Garbe, kad mu^ žmones 
sugeba iszlysti isz mainu taip 
gražiai kilti ir net svetimtau- 
cziams korikurenčija daryt:. 
Pono L. Sheporaiczio fabrikas 
nęabejotinai bus atvaizduotas 
.istoriszkoje knygoje. Ir jam 
reiszkiu kuoszirdingiausios pa
dėkos už “szimtine” 
gos “Amerikos Lietuviai.

, on Kun. S. Draugelis, 
Knygos “Amerikos' Lietuviai

11

tinos” ] 
suteikta knygos

M

korikuroncija daryt:.

mos per 1-2 dieni. Bet... ne, 
Amerikoje. Czia "kas deszimt 
metu- daromos registracijos 
vykdomos specialiu valdininku 
ir isztisu savaieziu laike ir dar 
kiek daug matoma jose netiks; 
luinu. Tad, beabojo, po visa di
džiule szia szali iszsklaidytu 
Amerikos Lietuviu ir in parti
jas susiskaldžiusiu prie apilsu
siu visuomeninio gyvenimo jo
gu ir gan apslopinto tautinio 
ūpo szis slinkus darbas dar, 
sunkėsnis tampa. Vienok noga-j 

< a « H A « A «

gaus *— 
narsi zokoninke nespėjo pri- 
but' in laiku idant priimt pas
kutini atsisveikinimą mirsz- 
tanezio tėvo ir iszgirst jojo 
paskutinio palaiminimo! Kaip 
drūtas ir galingas turi būti ta
sai kataliikiszkas iszpažinimas, 
kuris duoda drūtuma atsisa
kyt sau karszcziausiu velinimu 
del tarnavimo savo artymui.

del kny-
>>

M

•Leidimo Komiteto Pirm.

saves taip valdytis ir. užlaikyt ketino eiti po suidmuszimui tį 
L. nuvažiavojkpne visi pažeisti 

Sziai Vienas Už jaunu, peiw/ iwskiiout pono R. nes žaidulis
I

/J’ vystės ant veido, matydamas ir reikalavo dideles^ priežiūros. 
1 _ ' y ‘ [__ ' ____L j -Kada jau ketinau t sesti in

paszauke staigai,T teihydamas Wona, paregėjau, zokoninke

anioliszka pakaju. L. nuvažiavo-kone visi pažeisti
*4

*

kiotoju su ženklais -paleistu-
i 4 , • 1 J "•

galvoje buvo la'bai pavojingas
/ i a 'k
Tosios mislys nedavė man

♦o ♦ ♦

SKAITYKITE "SAULIT
♦ ♦ ♦
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i

I* >
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i CAPITAL STOCK 6126.000.00.
SURPLUS IR UNDIVIDED { 

PROFITS ’3628,858.62 1

Mokame . 8-c^ia; pioeeOU ant

F*

Y
*

sudėtu pinigu. Procente pride- ; 
dam prie Ja«u pinigu 1 Sausio ir 

jtl Uepoa. Mm norim Jmd ir jw 
ttnrMumefc reikalo no mveo banka 
nepaisant ar maža* ar dldelie.

G. W. BARLOW, PifM.
•'t 

o >

J. FERGUSON, Vleo-PiM. ir Km.Sz

Ml

V

nuolatini ’malszmna zokoninkes

jai in akis:
— ‘ O ar laikais.' ne pasaky

tum mum,- patogi ponia kas ta
ve prispyrė prie 'užsidarymo 
kliosztorije?

— O -kas, pasaauke antra
sis jaigu nelaiminga• meile!
— Atmine mana prietelis 1 at

sake pirmasis pasilehkdamaš 
prie zokoninkos ir dirstelėda
mas jai in akis. -^ Kaip tai bar? 
gi’ ne atsakai! O* tasai* nuliudl? 
mas iruasaaros ar-gb tai ne už 
savo; jaunikio f

Ir isztikruju zdkoninke turo 
jo aszaras akyse. Užpykęs lyg 
didžįausUml laipsniui, a t id ari-

l

Kada jau ketinau t sesti in
atsilsiu;; pradėjau tyrinėt ka- 
talikiszka tikėjimą o in meta 
laiko po .tam atsitikimui pasi

einant in pakaju kur likos pa
guldytas R. Į

— Kaip' tai! poni nevažiuot 
ji in L. paklausiau nusistebe-j 
jas, — kožna valanda, yraį 
brangi, ar nęprilbusi už volai, j 
’ i— Negaliu apleist (pažeis-; 
to, pasiliktu rpats vienas boį 
priežiūros — atsako, o ? akysd 
jos pasivok^ ’ aszaros,. nors ga-

jas.

na- norėjo; jas stolaikyt.
— Nes tonais tėvas, o czioi 

nais svetimas ’ žmogus; ;poiu 
per daug pasiszventi! j 
i — Tėvas.'mano y va apsiaubę 
tas didžiause stoponc, o sztaj
ftzitas brolis1 Kristaus, pats ap-

» ' . ” 'l
, ,r . • '• ’ . ■ ■ i r1 ; -

T
i V.', i.’

e
f

likau 'geru kataliku ir szlovi-
3

♦

#

1

Ii būti abejones kad jis turi 'bii; 
ti atliktas ir užbaigtas szials 
1928 metais! Tad kadangi jis 
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Dr. T. J. Taeielauskas
. Pirmutinis Lietuviszkas

, Dentistas Mahanojuje.
Ant Antro Floro Kline Sztoto

19'W. Centre St. Mahanoy City

sTJ
—

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
1 ■MAHANOY OITY, PA. 

; -----$--------
3-czia Procentas už jusu pinigus ir sąugumas. dėl jusu

I

MINERSt ASTHMA IR 
NOSINIS KATARAS

J

pjnjgua .yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo. ,

MERCHANTS BANKING TRUST 00., 1

moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta ‘ 
suma kas-kart‘augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau.

Dėkite savo
pinigus in:ezita Banka o ’ persitikrinsite ir matysit^
del žmogaus-kuris'dirba ir ozedina. ?M H D&rite savo

Į

kaip tgi pinigas auga su padauginimu Ęroeento.
.. į" 4 - : > ?

ii ,i. , - j.

»#!

r - j

* *
■ X ***

*

v Gerklinis, k Ataras, Bronldtis, Gws, 
klinis kosulis, Sunkus kvėpavimas,, 
Katariszkas kurtumas, Užimąs gal
voj e, Prissa kinis galvos ekausmaa. 
Neužmokama. gyduole vartojama 
su stebėtino pasekme per 30 metu. 
Preke 25c* per paėsta* lėfcrasta' ir 
parduodam vien* tik. per (
THE HAMPMN LABORATORYi 

, 724-736 MULBERRY STREET
READING, PA.
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Karo Lauke
VAIZDELIS ISZ RUSU 

KARO LAUKE.

Nulindęs, suvargęs, vilkda
mas žeme kojas ir szautuvn 
pasiramseziuodamas ėjo karei
vis Petrulis kares* lauku. Nuo 
veido, nudegusio saule, varvėjo 
prakaitas. Kelnes vienos kojos 
augazcziaii kelio buvo perplėš
tos ir ten matyti buvosnjuodes 
ir sudžiūvęs nuo kraujo raisz
tis. per kuri sunkėsi kraujas.

Veik kas dvideszimts žings
niu turėjo Petrulis silsėtis: nu
siimdavo nuo galvos kepure ir, 
nusiazluostes marškiniu ran
kove prakaite, vėl szlubuodavo 
tolyn.

Dar trys verstai ligi karel- 
ligonbuczio...viu ligonbuezio... Sužeistam 

Petruliui tas kelias rodosi labai 
tolimas. Kas karta skausmas 
didinosi, pajėgos mažinosi, i 
jis su baime lauke, L__ ___
nuflilpneeias. Iszdžiuvo burna; 
labai norėjosi gerti. O kokia 
kaitra! Pietų saules spinduliai 
deginte degino; ant dangaus 
nei debesėlio.... lauke nei vėje
lio, nei pavėsio.
gerkle labai sopėjo; dabar Pet
rulis viską atiduotu už laszell 

(vandens!...
Nusilpnejes vos tik ėjo tolyn* 

Abi pušiai kelio augo vynuo
gių krūmai. Paėjės dar galuti, 

i Petrulis sustojo; jam pasirodo, 
kad už'krūmu silpnu balsu kas 
tai suszukes. Petrulis prisi- 

• klausė. Szauksmas pasikartojo 
aiszkiau ir balsiau.

— Turbut, sužeistas, —ma
ne Petrulis.

Vėl pasigirdo
“j 
vo!

Kadetai isz kariszkos akademijos West Point lavinasi
manevru Camp Meade, Marylande.

ė _____ _______________ ______ .

spaude bonka prie sukepusiu Į — mane jis; bet ant kelio nieko 
ne buvo matyti.

— Ne galiu! ka nori daryk! 
— vėl sudejavo - junkeris ir... 
pavirto, nežiūrint in Petrulio 
laikymu ant žemes.

— Et — pa lingavo galva 
Petrulis. — Na! nėra ko daryti

?

jo lupu. t
Jis girdėjo, kaip sužeistasis 

junkeris rijo vyną. Tai jam juo 
didino troszkuli. Galva jam so
pėjo. O junkeris vis gere... gere 

pnsilseda-

I
I

■ ’ . j 1's 11 " , ;"

kaip naudoti tankus laiko
1 j, . .• j »'.7 »'

- . . —r- - - • ' -i-—* “0.

kini plaukia ant melypo dan
gaus tamsus debeseljai; sžian, 
tai ten, lyg užburti žiburėliai,

.J t'.’/ o

'J c,

sžian

nesiskubindamas, 
mas.... gero ilgai, isztikimai pa
sidėjęs galva ant drūtos rankos Jeigu negali eit 
gero, taip labai mylinczio arti- czion o asz eisiu tolyn, gal su
mo kareivio. Ant galo atsigėrė tiksiu sanitarus. Ka? Gerai? — 
ir nukreipė galva nuo bonkos.

žiba auk-so žvaigždutes. Tnsi- 
in dangų, ir 

užzsi- 
kaip, 

ir de-

žiurėjo Petrulis 
jam pasidarė lengviau; 
maste... rodos, girdi jis, 
isz skausmb aimanuoja

Paulina buvo moteris bėraszr 
te. Not savo; pavarde jinai ne- 
jmokejo paraszyt. j

O Paidinos vyras buvo aisa- 
komingas tarybų valdžios dar- 
bihinkaSi Ir nors jis buvo žmor 
gus prastas, iisz stslžiaus, bet 

į per penkis1 miesste pragyven
tus metus apsitrynė ir visame 
kame pragudrejo. Ir ne liktai 
pavarde pasiraszyti, o velnias 
ži no, ko jis nbži n o jo.

T r labai jis varžėsi, kad jo 
žmona buvo beraszte.

— Tu, Pa u lyte, kad nors 
pavarde iszmoktum pasiraszy-

— kalbėjo jis Paulinai.
Mano tokia lengva pavarde, 
isz devynių raidžiu —Knezki- 
nas, o tu negali... nepatogu*..

O Paulina, ’bodavo, mostelė
ja ranka ir atsako:

— Na, prie ko, girdi, man 
tatai, Joneli? Mano metai slen
ka isz loto. ’ Ranka specialiai 
nelinksta... Ant ko man dabar 
besimokini ir raides vedžiota 
Tegu

ti t

Į 
1^77

•••

5^--
....................A''

«Z#' ' •

• -a—

-*

Vv

fe :į i

•ywr 'z- • ""y fc •
• ♦*' ,J-

ysy**)*' ■
'• ■***<*.>.!' y. f ■

»»»•****■»'A, • .

**"****>'' * iTilirT‘
- _ „ ■■ "M 4r’- v . 4

7[Z V ft > <

'll

........'•«‘44*'.

....

• ■ • • ' wy#Ujat

Z?’’ ■ ■

j
v *

V
ii

Vr,
>.

tai pasėdėk | juo,ja jo žaizda, o jis visai buvo

paklauso Petrulis.
— Ar galiu asz gerti, ponai -1 Junkeris tik mostelėjo ranka 

ti? — pąprasze kareivis, 
troszkes, nusilpnojes...

— Gerk, kad ir visa I — pra- 
sznabždejo junkeris.

Linksmai Petrulis priėmė ta 
leidimą: mihute 
isztusztejo.

— Ot ir gerai! — linksmai 
suszuko Petrulis, szluostyda- 
inas lupas ir jausdamas kad 
jau pajėgos vėl sugryžo 
gi, ponaiti,

isz-

— ir bonka

r- kreipės-ji

»

ir Petrulis nuėjo tolyn. Bet ne 
praėjo ir dvieju sziratu žings
niu kai pajuto, jog raisztis 
slenka nuo žaizdos; jis pasilen
kė, kad ji pataisius, bet galva 
jam apsisuko; viskas pradėjo 
bėgti priesz ji... medžiai, kelias 
ir pats molinas aiszkus dan- 

Petrulis .tik suszuko ir 
parpuolė ant žemes.

jog raisztis

gus..

užmirszes apie ja...
— Kas ten? 

žiūrėdamas in
— () kas, jaigu
— mane Petru

lis, ir ta mintis visai jo neisz- 
gasdino. ■<

Galva vėl' jam apsvaigo, ir 
jis, rodos, jauezia, kad kokios 
tai bangos siūbuoja ir ji nesza 
kur tai toli, toli... Toli... ten ka- 
žin-kas skamba... ar tai skam
butis — tik Juis tai mielas, sma?

, jausmingas... Stengiasi

žvaigždutes, 
asz numirsiu?

— mano jis, 
mi rksianezias

¥' P
4*1

” l

I

< 4 ■' r' ’ jT* j
.4 > I

Sztai bakūžėje kurioje pradėjo savo gyvenimą kaipo var
gingas advokatas senatorius Ko^binsonas Lonoke, Arkansuo-

1 1

se, o sziadien yra kandidatu ant vice prezidento Suv. Valstijų.

kvailos berasztes, lycziojasi? raidomis sudarydavo žodžius, 
išžvejodavo raides ir iszsimo- 
kindavo sakinius. Ir kiekviena 
vakara iszsiimdiivo isz komo
dos stalcziaus paslaptinga 
laiszka ir mėgdavo atspėt jo 
paslaptinga turini.

Tacziau, tatai buvo laRai ne- 
ir! lengva. .. . .

Tiktai in treczia menesi Pau
lina nugalėjo mokslą.

paslaptinga

Tegu vereziau jaunieji pijo- 
nicriai mokosi, o asz ir taip li
gi senatvei dagyvensiu.

Paulinos vyras buvo žmogus 
nepaprastai visokiais reikalais 
užburtas ir daug 'laiko žmonai 
paszvest negalėjo, 
jis galva—e 
Paulina... Ir tyli.

Bet viena karta vis-gi •alne*- 
Jonas specialc knygele.
- Va, — sako, — Paulyte 

naujausis elementorius — 
susta t y tas prisilai- 

metodu.

? J

Pažiurėjo Paulina in voką, 
iszeme laiszka, i užvyniojo — 
nieko negali perskaityt, — nie
ko nežino.

Pirma karta savo gyvenime 
gailėjosi Paulina, kml jinai ne
galinti skaityt.

“Nors, — mano sau, —
svetimus laiszkas, bet asz pri
valau žinot, kas jame raszoma. 
Gal nuo to visas mano gyveni
mas pasikeis, ir man bus ge
riau in kaima važiuot, stot prie 
mužikiszku darbu.“

Apsivenke Paulina, pradėjo 
prisimint, kad Jonas, buk -tai,

Pakraipo 
Paulina,! . ... IKus, -

Petrulis klausytios, o skambė
jimas vis didinasi ir didinasi, 
tai artinasi, tai tolinasi, ir 
skamba'kažin-kur isz tolumos...

Jauezia Petrulis, jog bėga 
per jo koja isz žaizdos kas tai 
sziltas.... sziltas... ’ ’’

— Turbut, kraujas teka isz 
žaizdos, bet jis niekiėk nenusi
mena; jam taip gera, taip gra
žu. taip lengxwi, rodos, niekad 
taip nebuvo^.. ()’’ brangios, 
skaisezios, gražios doro gyve
nimo Petrulio minted, jus jau 
suskaitytos, jau pa.M mirsztan- 
czio galva klupo aniuolas, kad 
paėmus kareivio ddszia ir In
kus ten isz khr ji ndHhg'rysz...

— O Dieve! pasigaileklb 
manes, — sznabžda Petrulis Ir 
užmiega amžinu miegu...

įširdusį pas’

jausmingas... 'girdi ssunkiai perimdavo1 1

— Kai — Et! galva apsvaigo; da-
> 11 • A _ 1 4 1 . M 1 * _

užėjo jam mintis, ir jis nesiži- 
nojo...

Ar ilgai taip

prie bar jau, turbut, neatsi'kelsiu — 
įr junkerio, — ar ilgai czion mn-

kol visai nn’ Knieti? Laikas butu in h-

Iszdžiuvusi

gonbuti!
— Antra diena, kaip czion 

guliu... vakar sužeidė... 
gu norą* atsikelti, 
junkeris. •

— Kagi tau, ponaiti, sužei
dė? — klausi’ Petrulis, nematy
damas niekur žaizdos, nei 
kraujo.

— Nežinau, tik szona labai 
sopa... granata...

Petrulis dar karta gerai ap
žiurėjo sužeistoji ir tik dabar 
suprato, kad trukusi granata 
užmušė jo arkli, ir-jos skevel
dros sužeidė junkerio Szona Ir 
krutinę.

— Blogai su tavim, — tarė 
palingavęs Petrulis, — bet vis-

pade
— sudejavo

sze

niekur

dejavimas: daryt, reiikia isz czio-▼ v. * |j<>rA^nviv v i niuo » # # e

Kbs ten f Gelbėkit, del Die- fla,,wzclt nn,t k.e.,i?- Tu žinui kn 

remk ant peties ir atsikelsime., 
dviese,

M

Savas kareivis,—supra 
to Petrulis ir skul»edamas nu
svyravo i 
ma’s dejuojanezio. Jvszkot pri* 
siejo neilgai. Netoliese pamate 
užmušta ar'kli; s žale jo augsz* 
tininkas gulėjo dar visai jau
nas gražus junkeris. Kvėpavi
mas sunkiai veržėsi isz kruti
nės per sukepusias lupas. Pet
rulis priėjo artyn ir pasilenkė 
prio gulinezio.

— Vargšas, visai jaunutis, 
mane sau Petrulis. — Gal te 

vėliai namie laukia sūnaus, o 
jis ežia guli vos gyvas. Sunku, 
sunku!... Junkeri* pravėrė akis

jrolau, apsikabink mane, pasi-

gal vis sziaip-bei-taip
in krumus, jeHz.kodn- nuszlubo.simo in ligonbuti.

ir gailestingai pažiurėjo in Pet
ruli. f

Gert, mirsz-szt-tu, — su
dejavo jis, nukreipdama-s 
va in szali.

— Gert? Ot, 
pats to troksztu... bet kur gau-

gal-

brolau, asz

ti, — atsake Petrulis.
— Pas balnu... vv-v-no bon- •/ *

n-ka... Del Dievo...
Petrulis priėjo prie užmusz- 

to arklio. Radęs bonka, pasi
ėmė ir pats sudrėbėjo. Tuokart 
jam užėjo toks troškulys, kad, 
užmirszes viską pasaulyj, dre- 
baneziom rankom isztrauke 
kamszti ir prispaudė bonka 
p/ie savo sukepusiu lupu. O, 
kokiu gardžiu, kokiu atnauji- 
nanoziu jėgas pasirodo jam tas 
mgszcziai-kartu* Bulgaru vy
nas!... Nespėjo nuryti keliu la- 
szeliu, jis atsiminė ir susigėdo 
del savo pasielgimo...

— Oi! kamgi asz vertas? 
Atimu paskutini lauželi nuo sa-
vo brolio! — tarė sau Petnilis.

Tuojau nunesze vynu jau
nam junkeriui. Iszpalengvo, 
sukandės dantie isz skausmo, 
atei'klaupe Petruli* prie junke
rio ir, pakeles jo galva, pri-

pastaruoju laiku įperši maine, 
— buk tai labai ome rūpintis 
usu iszvaizdu ir tankiau ran
kas mazgot.

Sėdi Paulina, žiuri in laisz
ka ir bliauja, kaip mažiuke. O 
Jaiszka negali (perskaityt. O 
svetimam žmogui droviu paro- 
dvt.

I’o to Paulina paslėpė laisz
ka in komode, užlopė szvarkn 
ir pradėjo laukt savo Jonelio. 
Ir kuomet jis parėjo, Paulina 
nudavė buk nieko apie laiszka 
nežinanti: Prieszingai, jinaj 
lygiu ir ramiu toiĮu, szneku- 
cZlavosi su vyru ir net davė kaip, esmėje, esą bjauru but 
jam suprast, kad jai esą butu 
ne pro szali pasimokini ir kad 
jai esą labai inkirejo but tam
sia ir nemokyta, bpba.

gulėjo, jis to ne 
žinojo. Kada pabudo, saule jau 
buvo ant laidos ir oras vakaru 
pasidaro labai ramus.

— Ka? Gyvas? — pasigir
do ties juo keno tai balsas. Pet
rulis atmerkė akis ir pamate 
szalyj saves du sanitaru su 
neszcziais. Vienas ju apysenis, 
barzdotas, pasilenke ir paėmė 
ji už pecziu.

— Gulk, brolau, — tarė jis, 
•— nuneszime; mudu ka-tik ofl- 
cicri nuneszcme, o dabar atgal 
einame. Gulk!

Petrulis butu mielu noru gu
lės ant, neszcziu, ir jau su 
džiaugsmu persižegnojo,' kad ji 
czion rado ir nunesz 
mintis... 
junkeri...

— Palaukit, broliai, — pra
bilo jis, — neimkite manės.., tyj ras.... 
ten netoli, ant kelio guli junke
ris Joks jaunas.... gražus... Nu
eiki... pažiūrėkit, 
beiy .tai ji pirma nuneszkit
paskui jau-mane... jis silpnės- akiu nuo to stebuklingo, gra« 
ms... >

Sanitarai pažiurėjo viens in 
kita, stebėdamiesi tokia gera 
Petrulio szirdžia.

— Einame,
ai ir tiesybe jis kalba. Ir, pa

siėmė neszczins, ,fuodu nuėjo, o 
Petrulis likosi gulėti vienas, 
apszvicstas paskutiniais lei- 
džianeziosios saulutes spindž
iais. Dulkes ir 'Smiltis, pateku
sios in žaizda, padare ja neap
sakomai 'kankinanezia: jis jau
te visame kūne toki silpnumą, 
kad ka-tik galėjo pasikrutinti 
jis gulėjo užmerkęs akis ir t:- 
kei klausėsi. Pasigirdo žings
niai — tai gryžo sanitarai. Jie 
nesze 'ka tai, ir, prieje prie Pet
rulio, paklausė mdeisdami nes- 
czius žemyn: “Ar tas pats?“

Petrulis pažiurėjo ir pamate 
iszsitiesusi in visa ilgi jauna 
gražu, junkeri. Akis jo buvo 
užmerktos, veidas baltas lyg 
drobe.

— Ar dar gyvas? — paklaiv 
se Petrulis.

— Gyvas, — atsake vienas 
sanitaru — tik apmirė beke
liant.

jog sa-
va moksli s,

pasikiieziausiu
sako, pats tave mokysiu.

>0 Paulinu tykiai iiusiszyp-
sojo, 
raukas
d e paslėpė —'tegu
(r n

kant
Asz, I

jau

, bet ta 
mintis apie jaunuti

— Pakelk ji l—- 
ji keno tai balsas.

— Turbut, jau numirė.
I

— neimkite

jaigu jis tc- 
, o

— Negaliu... nėra pajėgu.,.
— Na, kaip tai negaliu ? Tik 

pabandyk; asz taipogi esu su
keistas, gal net labiau už tave, 
Jet visgi einu... Matai, czion 
pavojinga: gali užtikti Turkai 
tuomet butu bloga...

— Argi jie gali užtikti? — 
baimingai paklausė junkeris ir 
iszblyszko dar labiau jo balti, 
lygo 'drobe, veidai.

Jis pasikėlė ir su baime nu
tvėrė Petruli už rankos.

— Oi... ne-ga-liu... skau-au- 
da! — suriko jis nužengęs ke
li* žingsnius.

— Ka gi darysi! Pakentėk, 
— ramino ji Petrulis, pats už- 
mirszdamaw aavo žaizda, ir isz 
visu pajėgu laikydamas sužeis
tąjį. — Bet, Dievas duos, sziaip 
taip nueisim in ligonbuti: ten 
tave iszredys, nuplaus ir per- 
risz žaizdas; už savaites vėl bu
si vyras!

Kankindamas tokiu budu 
savo jauna'dranga, Petrulis at
sargiai, žingsnis po žengsnio, 
ėjo tolyn. O tas vis dejavo, no
rėjo atsigulti ir tuo nedavė eiti 
tolyn jau gan apilsusiam Pet
ruliui. Kaip nesistenge junke
ris, o ję silpnas kūnas negalėjo 
pernešti tos baisios, sunkios 
kanezios. Pajėgos jau vėl pra
dėjo apleisti Petruli, ir jis 
aiszkiai mate, kad jau neišlai
kysiąs. Prie to jo paties žaizda 
insiskaudejo dar smarkiau; 
raisztis atliuosę kraujas pradė
jo liuosiau sunkties. Bijodamas 
kad, parvirtus krūmuose, jių 
dvieju ilgai niekas nepastobes, 
Petrulis skubėjo išeiti ant ko

jio.
| — Gal sutiksime sanitarus, viskas iszmire. Palengvele, ty-

** I I

Matai,

£

I

paėmė dementoriu in 
, pasuko ji ir iii komo- 

, girdi, guli,irdi, guli 
ai anūkams susigadins.
Bet viena karta dienos me

tu atsjsedo Paulina prie dar
bo. Buvo reikalinga 
szvarkas pataisyt, 
pj;asįzidiuo.

Jonui 
rankove

jums prižadėtąjį

atsiliepia kitas.
— Mirė, nendre!, ligonbu-

uždejo ant
galva jo nusviro žo*

Petrulio k u na 
neszcziu, j_ 
myn. Rodėsi, kad jis ir numi
ręs, negali nenori atitraukti . - . .. < “ 1

4

žaus dangaus, mėlynumo, aph M i • « • • • . * » I i ' «berto milijonais taip nueiti, ne 
kaltai besiszypsancziu žvfrigž- 

• dėlių...
pažiūrėsime

Ar tas pats?

— Ncszkit, noszkit, — pa
sako Petrulis, — tiktai’, broliu
kai, atsargiau, sutarkite ko
jom, nekrutirikite. Tik brole
liai, neužmirszkit manes, nes 
jau labai bloga daromi... ateikit 
greįcziau....

— Gerai, tuojau ateisime— 
suramino ji sanitaraj. . .

oi! silpna

Vėl pasiliko vienas Petrulis.
Sutemo. Aplinkui tyku, rodos,

U

MRS. J. T. ROBINSON
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r atsisėdo Paulina už stalo.
Paėmė adata, inkiszo ranka po 
szvarku —: kužd<as sznabžda.

* “Ar tik no pinigai?“ — pa
mano sau Pauliiia.

Pažiurėjo,: 
szvarus, akuratiszkas vokas 
plonos ant jo raidytes, ir po- 

. ... m * k • ■

lygiu ir ramiu to^u, szneku-

f

Ryto meta, kuomet Jojias 
iszejo in darlxi, Paulina iszeme 
isz komodes laiszka ir pradėjo 
skaityt.

Jinai
plona pabreža, ir tiktai vos-ne- 
vos sugaunamas kvepalu 
kvapsnis nuo popieros ja pa
skatindavo.

Laiszkas buvo Jonui adre
suotas.

Paulina skaitė:
“Gerbiamasai drauge 
Kuczkine!

Siuncziu
elementorių. Asz manau, kad 
tamstos žmona in du—tris 
menesius pilnai pajiegsianti 
nugalėt visa ežia paslėpta gud
rybe. Prižadėkite, balandėli, 
ja priverst tatai padaryt. In- 
kvepkite jai, paaiszkinkite, I

laiszkas. Tok is
>

piera tarsi kvepalais arba ode
kolonu atsiduoda. Kažin koks 
nežinomas1 jausmas suspaudė 
Paulinai szirdi.

Nejaugi, — mano sauj — 
Jonas mane lapgaudinejas? 
Nejaugi jis vedas szirdinga su- 
siraszincjima su 
mis iponiomis ir

t 4

T

Jonas d(4 tos permainos la
bai nudžiugo.

— Na ir gerai

tvarkingo- 
isz manės,
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Paveiksiąs paezios demokra- 
tiszko kandidato ant vice pre
zidento Joseph T,< Robinsono.
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LkatuyfoskMt Graborlua 
Laidoja nomlralius pa- 

į gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi- 
nlnke motorams. Priei- 

aortiao 

citr, pa,

TAMAQUA, PA.

Laidoja nomiraliuu pa-

i

80« MAUKKT ST
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TARADAIKA
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tAhz no toks nuobrodus^ 
Tiktai gotas žmogus, • 
Ba kaip pats matau, • 

Tai daug žmonių pataisau. 
Ne vienas buna paklydęs, 
Ir isz tikėjimo isztvirkes, • 
Nežino kas pati ir vaikai, 

Ti k ta i ga 1 vo j a i p i n i ga į.
Sztai vienas žmogus atszales,( 

Nuo s'kupumo net pabalęs, 
Del bažnyczios paaukauti 

nenorėjo,
Ne sęnei laikrašti perskaito, j 

Ir mano straipsni pamate.
Tuo jaus 25 dolerius isz- 

lukszteno,
Del bažnyczios paaukavo,

. (,

Toki vyreli, 
Pamylės mergele, 

Apsives,
Slopumą savo pames, 

Visi mylės,

♦
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, — tarė jis.
— Asz tau pats raides parody
siu. ■ .

— Ka-gi, parodyk, — tarė 
Paulina.

Ir atydžiai pasižiurėjo in ly
gius, pakirptus Jono ūselius.

Du menesiu pogret Paulina 
diena isz dienos mokinosi skai
tyt. Jinai kantriai atskiromis

................. . ........—... ......... ....

Kožnas -tykios,
Goru žmogum valdys, 

Burnas visiems uždarys, 
Alna, ba Taraddika 

Tai no baika.
Kas klauso mano rodos, 

Tas niekad neturi bėdos
Ir Baltruviene sako, 
Mane (mokytu stato,

• Sako: Dievaž negaliu tyleli, 
Turiu savo kurna mylėti.

Asz ant bobos jaunos nepaisau, 
Savo daineles raszau, 

Ba jaigu boba ant sprando 
tupėtu, 

Žmogus in niekur kojos
- iszkelti negalėtu.

Nežinau, po nogiu, 
Daug yra tokiu neiszmaneliu 
Kad mano meisteri Taradąika 

vadina, 
Lyg jojo pravardes nežino. 

Bot jis isz to džiaugėsi 
, Ir net Ipuszinąsi, 

|3a mano vardas yra garsingas, 
Jr del doru žmonių meilingas; 
, Kožnas mano darba 

' prisisavintu, 
Kad tiktai tokia galva turėtu; 

Bet daugelis besmegeniai, 
Galvos tokios 'kaip Ibozinenai, 

•Save mokintais stato, 
Savo 'kvailumo iięmator

■ Kaip ant šakes savo kele,

tupėtu

i

r

O moralisdkumo mfeipa kėlė
iii

Kad Dievtfs suvis jiems 
protai sumais»U

k

i»
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♦
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neapszviesta boba.
Netrukus, prie sziu sukak

tu viu mes visomis priemonė
mis likviduosim berasztiszku- 
ma visoj mus Respublikoj, o • 
apie artimus asmenis kaž-ko- 
del užmirsztame.

Draugo Jonai, tatai būtinai 
padarykite.

Su komunistiniu linkėjimu, 
Mare Blakaite?’

Paulina du kartu szi laiszka 
perskaito, ir, gailiai sueziaupu- 
si lupas ir jausdama kokia tai 
slaptinga nuoskauda, apsiver
kė.

M

r

Aliejus isz lampu Raigia 
•iszdegti,

Neturės tada ka.veikti, 
Asz vis isz senu leistru varau, 

Žingsnio didelio nedarau, 
Ba kad dideli žingsni daryczifi, 
Tai da sau bleklc pasidaryczia.

Žengiu tiesiu keliu, 
In szalis nesidairau, 

Savo privaluma jau 40 metu 
(pildau,

O kada panezokas padžiausiu, 
Nors tada garbe, gausiu, 
Ba ne vienas pasakys, 

Kaip apie mane atsimys, 
Amžina atsilsi, daug gero 

padare, 
'Paklydėlius nuolat bare. 
Ir da paminklą pastatys, 
Augšta lyg debesiu.kad, visi 

matys, 
Bet asz garbes ne jeszkau, 

£>avo darba per 40 motu varau, 
Visiems lygiai tarnauju, 
Per tiek metu dainuoju, 

! O ne vienas to nedaro, 
Pa pats ‘save isz svieto iszvare.

*
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W. TRASKAUSKAS
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PIRMUTINIS UETUViSZKĄA 
GRABORiUS MAHANQY CITY

_ *

i \l
Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo
automobilius del laidotuvių, krikaz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t~ 
820 W»kC«ntr« St. Mahanoy City, Pa.
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— Liotuviszka Diena jau 
netoli. Kožnas rengėsi važiuo
ti in Lakeside ir Lakewood. 
Moterėlės jau tukina skilan
džius ir deszras.
'— Readingo kasyklos vis 

nedirbo, het Lehigh iszdirbo 
konia pilna laika. Argi nebutu 
geriau Readinjgo kompanijai 
paženklinti diena kada pradė
tu dirbti, o no mulkyt anglo- 
kasius diena nuo dienos? Žmo
nes ghletu kuom ki*tu užsiimti 
per ta laika, o sziaip laukia 
diena nuo dieijos su vilczia kad 
pradės neužilgio dirbti.

— Antanas Narvilas, aplai- 
ke sulaužyma kojos laike dar
bo Shenandoah kasyklosia ir 
likos nuvežtas in vietiniu 11- 
gonbutia ant gydimo.

— Departamentas keliu ap
garsino, buk neužilgio pradės 
dirbt i kon'kretini kele per East 
Union Township isz Shonado- 
rio in Hazletona. Bus tai trum
piausias plentas del motoristu 
tarp Sk rantu ir Harrisburg’o.

*

• % Ancereviczius,

r

I

— Vincas 
atidaro nauja skust-barzdiny- 
ezia Barber Shop ant 817 E. 
Pine ulyczios. Suszolpkite nau
ja barbėti o Vincukas už tai 
bus jum dėkingas ir patarnaus 
jum visame ant padabinimo 
veido fain. JBJjl'

»
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t Scrodos ryta apie 9:30 
valanda, Tivmosziu« Jenczora, 
kuris Įnikę saliuna po No. 514 
W. Mahanoy uli., paėmė sena 
surūdijusi revolveri su ku- 
riuom norėjo nuszauti szuni. 
Norėdamas'biski nuszveisti re
volveri, netikėtai iszszove szu- 
vis isz revolverio ir kulka pa
taikė nelaimingai vyrui tiesiog 
in szi rd i ir ant vietos krito ne
gyvas. Velionis buvo 40 metu 
senumo, paėjo i<sz Suvalkų gu
bernijos, Garliavos parapijos, 
Jenczoru kaimo. Paliko paežiu 
Tekle, (lukteri Valerija, 9 me
tu senumo, taipgi sekančias 
poduktes: Anele Mikelioniene, 
Tamakveje ir Ona namie ir tris 
posūnius Joną, Vinca ir Albi
na, viena broli ir dvi soseres 
Lietuvoje, tris pusbrolius An
taną ir Simą Jenczorus, She- 
nadoryje ir Jurgi Stravinską, 
IIlinojaus steito. Prigulėjo prie 
Susivienijimo Lietuviu Ameri- 

Bus palaidotas subatos 
ryta su trimis misziomis Sz. 
Juozapo bažnycziojc G ra bo
nus Traskauskas užsiėmė lai
dotuvėms.

revolveri 
norėjo nuazauti
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— Kašte Ardickiene ir sū
nūs Anufras važiuodami namo 
ant faunos Girard Manor su 
vežimu ir arkliais likos pagau
ti per treina arti namu. Ardic
kiene nuvežta in Locust Moun
tain ligonine gydytis, 
gydosi namie.

o sunns

Kazimieras 
Rėklaitis ana diena pirko pui
ku septynių pasažieriu Pack
ard automobiliu kuris vra 
vienas isz puikiausiu mieste.

— Grabelius

— Pacziule musu barbeno 
p. Juozo Ancerevicziaus drau
ge su dukrelių, 
diena pas gimine
Md., kur praleis kelias sanvai- 
tes ir prie tos progos atlankys 
Washington^ ir kitas ženkly- 
vas vietas.

motoravo ana 
*s in Baltimore

ik

d Reading 
lines

k

Ekskurcijos Seredomis
IN

Atlantic City
Augusto 1, 15 ir 29

Ant Regulariszko Treino'

Isz Ryte
Shamokin ••••••••■•••«« 5.00 
Alt. Carmcl •••«•••«•••. 5:10 
Ashland................................. 5:43
Mahanoy City (Preke $3.75) 6:10 
Tamaqua (Preke $3.75) .. 6:39 
Philadelphia ribus..................9:30
Grįžtant—Treinas apleis Phila

delphia 7:30 valanda pagal Stan
dard Time ta pati vakara.

Spedaliszki ekskurcijos tikietai 
bus geri ant visu treinu tarpe Phi- 
ladelphijos ir Atlantic City, diena 
ekskurcijos.

$4.oo

• •••••••••••

Dubelt&vas 
Tikietas

A. Ant Readingo Geležinkelio
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ANT PARDAVIMO.
MM A Mastei
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»ANGLIJOS KARISZKAS LAIVAS 
SUSIDAUŽĖ ANT PAKRASZCZIO 

’---------- -—v
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į

Namas pirmos klasos padėji
mo, taipgi buczorne ir grosernt 
prie 917 E. Pine St., Mahanoy 
City, Pa. Labai gera biznava 
vieta. Bell telefonas 184-R. 
Kreipkitės ant virsz-mineto 
adreso. t.j.27
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Isz Lietuvos.
I

LIETUS IB AUDROS LIETU
VOJ PADARE DAUG 

NUOSTOLIU.
Kaunas. — Žemos ūkio mi

nisterija gaitna isz visos Lietu
vos žinių, kad lietus iy audros 
padaro daulg nustoliu. Žemai-
I____

beveik vidur sugadinti 
keneziai ir. vasariniai javai, su
puvo bulves. Dirvos žemesnėse 
vietose aptvinusios vandeniu. 
Szieiias beveik sugadintas. Ga
nyti gyvulius rotai kur galima, 
nes ganyklos labaf szlapios, tik 
užėjus gyvuliams ganyklos lie
ka numintos, juodos. Kas turi 
paszaru, gyvulius szeria na
mie. ą

Paskutinėmis dienomis siau- 
daugeli , vietų su

griovė namu, iszlauže medžiu. 
Bendrai sziais metais esą pa
daryta nuostoliu, kaip apskait- 
liuoja žinovai, už kelis milijo
nus litu. Tai dar ne visa. Juk 
blogas derlius duos milžinisz- 
kus, nuostolius. •
Biznieriai tuo naudojasi.Kau- 

nc ir kitose vietose per kelias 
dienas pakelta kaina duonai 
net 10-15 centu kilogramui, kai 
kur pakelta kainos ir kitiems 
valgomiems produktams. Gau
nama žinių, kad kai kur važi
nėje kaimuose pirkliai supirki- 
nedami javus ir kiek brangiau 
moka.• T

ežiuos ir sziaurinei Lietuvoje.
žiem-

Shamokin, Pa. — Ponas Jo
nas MiskevicZius, turėjo pavo
jinga operacija Warne ligon- 
buteje Pottsville praeita Suka
ta bet pagal daktaru nuomonių, 
tai gal bus iszgydytas. Geisti
na idant gimines ir prietelia: 
atlankytu ligoni.

— Lietuviai ezionais gyvo-1 tusi audra 
na draugiszkai ir malsziai, pa
rapijos reikalai eina 'kanuoge- 
riausia ir sutikimia.

Waterbury, Conn. — Pons- 
tva Antanas ir Ona Staszczio- 
kiute-Mažeikiene, ana diena 
apvaiksztincjo sukaktuves sa
vo 25-metines vineziavones ar
ba Sidabrine Veselka, ju gyve
nime 10 Porter uli. 
valanda ryto atsibuvo 
mingos miszios ant kuriu daly
ba vo daug pažystamųjų ir gi
miniu. Pavieszinimas svecziu 
atsibuvo ant brolio Motiejaus 
fanuos Bethlehem, Conn. Su
nns Ernestas ir duktė Eugeniją 
padovanojo tėveliams puiku 
bukietą susidedanti isz 25 pui
kiu American Beauties rožių 
ant atminties 25 metu vedusio 
gyvenimo isz ko tėveliai net 
apsiaszaravo. Baliukas tęsęsi 
per dvi dienas o svoeziu atva
žiavo isz Now York’o, Spring
field, Hartford’o ir kitu daliu 
Connektiko, viso buvo daugiau 
kaip szimtas svecziu kaipo ir 
kun. Vaszkelis. 
sudeda geriausius 
“jaunavedžiams” 
szi rd ingai doką vo ja sveteliams 
už atsilankyma ir puikias do
vaneles.

ana

Deszimta 
iszkil-

Visi sveteliai 
vėl i n imtis 

kurie taipgi

Brooklyn, N.Y. — Frank Zo- 
ba, 50 metu, 2.31 Bedford Av., 
mire Liepos 11, palaidotais Lie
pos 1.3 diena isz kun. Remeikos 
bažnyczios, 
puošė.

Paulina Looker, 
6G2 Rockaway Av.

Szv. Trejybes ka-
I

.3.3 me
tu, 6G2 Rockaway Av., mirc 
Liepos 1.3, palaidota Liepos 15 
diena Alyvų kapuose.

— Gregory Rudomen 
2.3LBedford Av., 

Liepos 16, palaidotais Liepos 18 
diena Alyvų-kapuose.

— Jonas Krauczcliunas, 45 
metu, 48 Grand St., 
pos 18, palaidotas Liepos 21 d. 
Alyvų 'kapuose.

— Stella Bazuska, .35 metu, 
27 Maujer St., mire Liepos 18, 
palaidota Liepos 21 d. Alyvų 
kapuose.

— Edward Miller, 45 metu, 
171 Perry Av., Maspeth, mire 
Liepos 20, • palaidotas Liepos 
2.3 diena isz k u n. Szesztoko 
bažnyczios, Kalvarijos kapuo
se.

— Mare Dainauskieno, 8041- 
161 St., Jamaica, L.I., mire Lie
pos 2.3 diena, bus laidota Lie
pos 26 tliena nuo 10 vai. isz ry
to, isz l<un. Kodžio bažnyczios, 
Szv. Jono kapuose.

metu,

REIKALINGAS.

nenori 
fabrike.

S &

48r 

mirė

mire Lie-

SEIVERtS’ PARDAVIMAS 
PRASIDEDA PETNYCZIOJ.

$1.00
$1.45

Puikios Voile dreses
Lininei Siutai
Szilkines dreses galima skalbti 

$3.88
Geresnes szilkines dreses $7.88 
Stebėtini gurbeliai del sudėji
mo pirkiniu 59g

Seiverts’ 
29 E. Center St., 
Mahanoy City, Pa.

666
Gydo Malerlja ir greita palengvina 
Galvos Skausme, Svaiguli ir Atslru-^ 
girna įsa priežasties tuom-laiklnio už-> 
kietijimo. Prlgelbstl prasaflinlma 
Nuodlnlus Ir labai geras del suteiki
me gausaus szlapuma Isstusstinima-
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« KREIPK1TES PAS DR. HODGEN9
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Philadelphia Speclalieta 
Visos Kroaisakos Ligos.

Angliszikas kariszkas laivas 
pakraszczio Halifax, 
visi laivoriai iszsigcfbejo.

susidaužė ant“Dauntless,”
New Eoundland, laike’didcliu miglu bet

$3.25

Dubeltarsa
Tikietas

Silpni, Serganti Vyrai Ir Matarai 
Na Sauganti bet vl.gl ka tik pajlege 

dirbti. Apsisaugokite pavejame.

Gydau pasak minga! ketera, užkimimą

KAS TAI YRA 
ANARKISTAS.

e ' ' ' ’ .

— Mamyte, pasakyk man 
kas tai yra anarkistas?

tai yra 
žmogus, kurisnori viską atim
ti nuo kitu.

— Tai jau žinau, taip, kaip 
mamyte, nuo Lovelio.

Vaikeli, tekis

Kvailas esi! Eik gult. *

SEI VERTS’ PARDAVIMAS.

Suaugės vyras kuris 
dirbti kasyklose ar 
Man reikalingas darbininkas 
kuris mylėtu ant fanuos dirbti. 
Atsiszaukite ant adreso:

Frank Bartaszius,
R. F. D. No. 4,

, Ulster, Pa. t.60

Mergaitėms dreses 
Vaikams siūleliai 
Na k t i nei m a r sz k i n i a i 
And a rokai 
Szi Ik i nes kelnes 
Sz i 1 k i nes pa n cz i a k o s

Petnyczioj pei^visa sanvaite.

88c 
88c 
88c 
88c 
88c
88c

1.60
i

Bradford Co.

* Sei verts ’
29 E. Center St., 
Mahanoy City, Pa.
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TAI IR PO VIEM. 
r- . .. - J. jf

Slidžia: — Tai kai:p tamKlu- 
his davė vienu per žandu, kas 
tolinus buvo.

Skundikas:
man smagiai treczia. (

— U-gi davė
t

Sudžia: — Gal antra o ne

$3.75
1N 

Atlantic City 
ARBA

DUBtLTAVAS 
TIKIETAS

IN

Philadelphia
AR

Willow Grove
NEDELIOJ 29 LIEPOS

Specialia Treinaa Subatoa Naktį

Isz ryto 
.. 2:49 
.. 3:04 
,. 3:16 i 
.. 6:00

dusuli, galvos užima, pilvo, kspenB, 
inkstu, pūsles liga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo ir Odos Ligas visuose pa
dėjimuose. Litiszkas vyru liras.

Be operacijos ir patrtinlma lalta 
Rodą ir patarimas dykai.

Kožna Ssreda* Katverga ir Petnycala 
POTTSVILLE, PA. 4 S. CENTRE ST 

Bauaum Narna, Antras floras.

Kožna Utarninka, Shanandoah, Pa. * 
Captital Theatre Name. Coa! ir Main.

treezin?
Skundikas’, 

džinu, 
net parvirto.

asz jam antra
Ne, ponas su

rėžiau

SEIVERTS’ LIEPOS 
PARDAVIMAS.

Visokiu vasariniu apretlalu 
del moterų, merginu ir mergai- 
ežiu, visokiu likucziu ir t.t. 
Prasideda Petnyczioj ryta 27 
Liepos ir baigsis KetVergo ry
ta Augusto 2. (t.GO

Seiverts’ 
29 E. Center St., 
Mahanoy City, Pa.

v

Ise
Mahanoy City ........... ..
East Mahanoy Junction
Tamapua ......................
Pribus in Philadelphia .

GRĮŽTANT—Speciali# treinas 
apleis Philadelphia 7:15 vakare 
Eastern Standard Time.

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

Sukatomis 
JULAJAUS 14 ir 2ft 

$7.20 in ten ir adgalios 
les MAHANOY CITY

Geri ir ant Pullmanu Kara primo
kant regularisaka Pullmano preke.

Tikietai geri ant visu treinu 
dienoje ekskurcijos.

Gailimą sustoti Philadelphijoi 
važiujant ir grįžtant.

Ant Readingo Geležinkelio

k

Shenandoah, Pa.

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS . , 

(Bell Phone 872)
: 331 W. Centre St.,

Nubudimo valandoje 
geriausi patarnavima. 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

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

suteikiam 
Palaidojima

Telefonas 872.

Fallen paupack
* I . S. J. MOCKAITIS

LAIVAKORCZIU AGENTAS 
t *

224 s. Main st.
SHENANDOAH, PA.

Szitas Naujas Didelis Ežeras Randasi Prie Miesto

HAWLEY, WAYNE COUNTY, PA.
I .

Bus A įdarytas del Publikos
4 1 AUGUSTO 1928

J -4 _______ 4_____ _

»* k..

Tame Ežerije galima žuvauti, maudytis, irtis su 
botais ir del kitokiu pasilinksminimu

Tasai ežeris randasi prie miestelio Hawley, Wayne paviete, Pa. apie 78 miles nuo Maha- 
• nojaus. Ežeras yra suvirs? 12 miliu ilgio ir 2 miles platumo ir aplink ežeri yra 52 miles 

m *-■ \z • * • te • • v ••

9

pakrantes. Ežeris buvo pripildytas su visokiomis žuvimis per Board of Fish Commis 
’ * sioners Pennsylvanijos steito.

Publika yra užpraszoma per Pennsylvania Power & Light Kompanija, savininkai to eže 
rio, pasinaudoti visais pasilinkminimais szito didelio ežerio. 
ežėri, buvo jnsteigti keturios vietos del sustojimo ir pasilsėjimo ant kelio važuojant in ta 

w e «• • J *4 v i e « a o * V • ________ _1 • • 1 1x» / _  1   ~
to kelio. Prie ežerio randasi vietos kur galima pirkti medegos del meszkeres ir paranda

Idant lengvai dasiekti ta

ežeri, teipgi parodymai kaip gautis arba dasiekti ta ežeri randasi prikalti prie stulpu prie
- _ a w • te a • . te mm . a m . a m ’* *.«•, « « • U

voti valtis arba botus, teipgi vietas del kempinimo kur randasi vanduo ir kepimo prietai-
sos, kurie randasi po priežiūra sekaneziu užveizdėtojus:

WILSONVILLE PUBLIC CAMP SITE 
Leland Singer, Paupack, Pike County, Pa. S * < ■
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«
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IRONWOOD POINT (Burns’ Hill) PUBLIC CAMP-SITE

)

i

’ K 

■

B
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Floyd Miller, Sterling, Wayne County, Pa.
J CAFFREY PUBLIC CAMP SITE
Everett Frisbię, Hawley, Wayne County, Pa.'

Ė. S. Labar, Hawley, Wayne County, Pa.
LEDGEDALE PUBLIC CAMP-SITE

CAFFREY PUBLIC CAMP-SITE
s " Į 
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Del platesniu informacijų raszykite arba matykite Mr. A. E. Gilpin, Secretary of
the Hawley Chamber of Commerce, Hawley, Penna.

Esate užpraszyti pasinaudoti tais privilegijais
* 'f** # '* 4 ’ ■ *• * ‘ .. - ‘4 * r 4 ’
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Pennsylvania Power & Light Company
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Norintiems važiuoti in Europa, ' 
parūpinu Paszportus. Siuncziu 1 
pinigus in visas dalis svieto. Par- ' 
traukia szeimynas su vaikais, ‘ 
tuju kurio neturi Amerikoniszku 
popieru. Padarau rantus del 
atėmimo daliu, ir visokius rei
kalus atlieku teisingai ir savži- 
ningai. Kreipkitės pas mane.

A. RAMANAUSKAS
L1ETUV1SZKAS GRABORIUS

28 Frack St. Frackville, Pa.
Telefonas 461-M

MILL & PATTERSON STS., 
ST. OLAIR, PA.
Telef ona’s 1430-R

Iszbalsamuoją ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažintjtmams.

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU

Ka tas tūkstantis doleriu Imofui 
rciszkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-doliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ic 
atgauk savo sveikata.

• Vaist-žoles yra nuo sekaneziu Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio no- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų Ir po- 
czlu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku elinki- 
mo, pleiskanų, ezlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunak 60c. tai gausi 
vabt-žollu, kurios jums sugražina 
sveikata, panaikina minėtas Ilgia.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomare, 
szirdiee liga, tai atsiunak 85e. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.” Nerra li
ga yra labai blogas dalykas, bei mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia Žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloge. Reikalingi mucu 
žolių pardavinėtojai visuose mieetuo- 
m. M. ŽUKAHTS,
2$ Gillet Street Spencerpoiut. N« X«

veseliu, kriksztyniu ir

Me žukaitis,
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