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ISZ AMERIKOS KASYKLŲ DARBAI
PRADEDA KRUTET

PRISIKĖLĖ ISZ
NUMIRUSIU

MILIJONAI AUKSE
INDIJONAS JESZKOS PA
SLĖPTO SKARBO 100 ME

TU ADGAL PER DU 
ANGLIKUS.

DAUGELIS KASYKLŲ PRA
DĖS DIRBT, GERESNI LAI
KAI PRADEDA UŽŽYDET 

ANGLEKASYKLOSE.

i . _

LIETUVIS ATSIRADO GY
VAS — SZEIMYNA PALAI
DOJO VISAI NEŽINOMA 

ŽMOGŲ

j ............ ...... ——
TRYLIKA UŽMUSZTI PER 
L0K0M0TIVA KADA TRO- 

KAS SUSTOJO ANT 
GELEŽINKELIO.

Tex. — l-er

LIETUVIS PASISKANDINO 
EŽERE; KUR JOJO 

GIMINES?
AVa toriui ry,

ant Vasiliausko farmoskolosDalias, 
sanvaites motina ir levas Sher
wood B. Badgett prižadėjo sa
vo asztii(>nioms dukrelėms at
lankyt i žvorinez/in

ni 

lt
|t

1!'▼IMAHANOY CITY, PA. |

M 41 METAS

Isz Visu Szaliu KRUYANAS,*

■

5 1

Kingston

Chicago. — Czia didele sen
sacija šukele Lietuvis L. Ra- 
czkus, savo paslaptinga mirti
mi. Jis viena gražia diena ra
miai iszkeliauja, niekam nieko 
nesakęs ir dingsta. Szeiminin- 
ko, žinoma, 
nerimauja.
jo dedo p. Beneniu

Tsz policijos gauna 
szima,

taipgi pa
kvietė savo kaimvna E. S. Hem- 

trjmi vaikais. Pridejo 
visi sodo

tnoj ieszko ir gana 
Tesz'koti padeda ir 

s.

rv su
gmbolius su maistu
linksmi ant (roko ir nuvažia- 

ant geležinke
lio, (rokas sustojo ant sztangu 
o

vo. A t va ži a ve

Conn. — Dirbės 
, Lie- 

t u vys Bernardas Adomaitis, 40 
m. amžinus vyras, 
gyventi ir dirbti — pasiskan
dino vietos ežere.

Pirmiau jis dirbo, restora
nuose ri gerai gyveno. Vėliaus 
pradėjo valdžios
agentams skusti kur yra mnn- 
szaines ir agentai suaresztavo 
savininkus.

nusibodus

sausiesiems

KERSZTAS

Silver City, Idaho. — Dvieju 
milijonu doleriu vertos gryno 
aukso (szmoteliuose ir grūde
liuose) jeszkos 17 midų am
žiaus Dave Cota, jaunas Indi- 
jonas isz sztamo Menominee Tn 
dijonu isz Wisconsino. Sztai is
torija tojo paslėpto skarlx>:

Szimta metu adgal du Ang- 
likai: Ferdinandas
ir Elmer Jaeqiiars Brown at
važiavo in Snake River josz- 
koti aukso kuri ir surado o no
rints savo gilinki iržslepe nuo 
svieto, bet juju radinis givutai 
pasklydo po aplinkine. Banda 
banditu daginius apie juju gi
linki tūla nakti užklupo ant 
jn, užmusze Brown’a o Kings- 
tona baisiai kankino pakol ji 
iszgelbejo gori Indi joną i
Crow’sai.

Po keliu 
mirė liet priesz mirti padavė 
Indųioųams <rasztus iidant 'in- 
toiktu jojo broliui Wiskonsine 
l»et jojo nesurado. Po daugelio 
metu Indijonas padavė rasztus 
kokiam tai malka-kercziui Do
vydui Kakutosh kuris mažai •r
temrino ant svarbumo t uju 
rasztu. ant galo parode ko
kiam W Amerikonui kuris per
skaitė rasztus ir da'žinojo visa 
slaptybe paslėpto skarbo. Ka
kutosh mirdamas inteike rasz
tus savo giminaitei Cola kuri 
juos paslėpė in biblija o kada 
ir ji ji mirė, mimas 
sūnūs Cotanicnes 
biblije isz deganezio namo, 
do svarbos popieras kurias 
perskaitė ir dažinojo apie slap- 
t v-be.

Ant mapos yra 
kad jaigu locnininkas tosios 
mapos atsistos ant akmens ku
ris yra pan asz u s in žalczio gal
va toje aplinkinėje, laike pie
tų, kada saule rasis ant pat 
virszunes, o szeszolis puls ant 
paženklintos vietos, tai bus 
ženklas, kur randasi paslėptas 
s k arba s.

Cota turi vilti suradimo 
skarbo nes taja vieta jau 
rado kur randasi “ 
muo.”

geri

dienu Kingstonas

vilti

pad id imt produktai je. 
kasyklos Beaver Brook 

naujauses 
anglių

maszinas 
galėtu

arti

t>
dirba

St. Nicholas

sustoja

J k-.

sudege ir 
iszgelbejo 

ra-

paraszyta

su-
žalczio ak-

apreiszke ana

ISZDALINS MILIJONĄ DO
LERIU DARBININKAMS.

Newark, N. J. — Louis Bam- 
)>erger, kuris buvo galva de- 
partamentinio sz.toro Bamber
ger & Co., o kuri pirko vėliaus 
Macey & Co.,
diena buk iszdalins milijoną 
doleriu savo darbininkams ku
rie dirbo pas ji penkiolika ar 
daugiau metu.

Bamberger dabar praleis sa
vo laika ant mielaszirdingu 
Uaitbu ir prigelbines 
tymams visame.

savo ar-

ISZTRAUKE SAU LIEŽUVI, 
MIRĖ.

Bethlehem, Pa. — Steponas 
Kovacz, Slavokas, gerdamas 
be paliovos munszaine, staigai
neteko proto ir likos uždarytas iszbauginti. 
i_ i_________ ii-----______ -i_ -4. />:____ • _

kad lai

tuoj
Bridgeport h 

pa-

prane- 
kad rastas skenduolis.

Pažiurėjo insitikina, 
tikrai dingusio Raczkaus lavo
nas. Skenduolio- lavonas 
parvežamas in
suruosziama i szk i Įmingąs 
grabas.

Priesz laidotuves 
jn bažnyczia ir atlaikomos ata
tinkamos gedulo pamaldos, vi
si 'apverkia ir prismine velio- 
nies gerąsias puses, dalyvauje 
laidotuvėse. Pralotas Krauszan 
jasako gražu ir jaudinanti pa
mokslą.

Velioni palaidoja Szv. Kazi
miero kapinėse.

leidžiama

noriais d re i ve iri s gana sten
gėsi maszjna pradėt bet nega
lėjo, tame sudundėjo greitasis 
trūkis, su trenksmu užbėgo ant 
t roko, sumaldamas trylika gy- 

ant szmotelin• o tiktai 
mergaite pasiliko 

apsakyti apie baisia
GINDAMAS MOTINA

' UŽMUSZE TĘVA.
Elkton, Aid. — Milton Mo

ran, 17 metu 
už nužudinima savo tėvo Ja- 
meso, 43 tnotu, apgynime savo 
motinos. Vaiikas, kuris yra vy- 

isz trylikos vadku, ap
sakė paliijijaii buk 
pa rėjas ujimo 
kerszino

vascziu 
v i en a

riaušes

s.

gyva 
nelaime.

randasi kalėjimo

>

Tuo Innlu neteko 
ir darbo. Mėgo pats gerai isz- 
sigerti tai vis ateidavo pas Lie
tuvius praszy damas patrauk
ti. Kaip tik gaudavo, tuoj nu
eidavo ir pasklisdavo sausie
siems. Toks žmogus tuoj visu 
buvo nekenežiamas ir jam te
ko dinbti
darbo nenorėjo 
stojo gyvybes.
Amerikos armijos kareivis. 
A pd raudos, sakoma, tarėjas 
$10,000, Ibet czia, jo giminiu nė
ra, 
kam teks.

PAMISZELE ISZKASE LA
VONA SAVO VYRO IDANT 

PASIIMT NAMO.
• Kaliiszas, Lenk. — Dažiurc- 

tojas vietiniu kapiniu Kazi
mieras Bauras patemino ant 
kapbiiu kokia tai moterį* kuri 
stengėsi liszimt lavona vyrp isz 
atkasto kapo.

Kada prisiartino prie mote- 
res, toji paregėjus dažiuretoja 
sukliko nesavo balsu ir mėtėsi 
kaip žvėris ant jojo. Da žiu re
to ja s 
motore
riszo ir nunesze in savo minia 
duodamas 
atsitiko.

Palicije isztyrinejo buk tai 
yra Marijona. Lisiene kuri isz 
gailesties netekimo savo myli
mo vyro staigai neteko proto 
ir norėjo pasiimti lavona savo 
vvro namo.

Lavona užkasė vėla o nelai- 
motere patalpino

p r i egi a u d a 1 >ep roez i u.

SUKAPOJO PACZIA KIR
VIU PO TAM PADEGE 

UOSZVIO TV ARTA.

iii

būdamas drūtesnis
greiitai suvaldo-jaja, su-

J

palicijai kas

u z

BendZin, Lenk. — Kaimuo- 
cziai Bobrowniku baisiai per
siėmė žudinsta kuria papilde 
kaimuotis Vongžvnas. Tasai 
iszgama nuo 
riszkai 
paezia, norėdamas tokiu budu 
atkerszint savo 
jam 
lies.

Vengžymis.
ilgo laiko žve- 

pasielginejo su savo

11
’Iffl

ant farm o s bet to 
ir 'del to nu
bs buvo ir 

armijos 
sakoma,

todėl ir apdrauda nežinia 
—V. minga

Žinia

m

uoRZviiM kad 
neužmokėjo paezios da- 
Uoszvis neturėjo pinigu 

ir negalėjo iszpildyt praszymo
žento. Ant galo nutarė apleis
ti kaima ir jeszkoti giliuko ki
tur, bot priesz apleidima nuta* 
re baisiai atkersrint paežiai ir 
josios tėvuti ant 
mo. ”

Ana nakti - 
tvarto ir su kirviu rankoje lau
ke kada ateis pati paszert gy
vulius.

4 < atsisveikini-

priselino prie

“1

i

!

■

Hazleton, Pa. — Angleka- 
syklu . aplinkinėse laikai keti
na pasigeirinot ir darbo bus už
tektinai szi rudeni, kaip skel
bia laikraszcaiai.

Sherman Coal Co., kuri turi 
kasyklas McAdoo ir Pottsvil- 
lej, iszdirbinejo po 13,000 to
nu kas menesi per visa meta ir 
ketina 
Evans 
intaise
idant daugiau 
iszplauti. Pardee Co., Lattimo
re je pradės kasti naujus stri- 
pingsus Beaver Brook 
Hazletono kaipo ir McAdoo.

Rea<lingo kompanije 
nauja “saidinga
del anglių ir žmones jau kraus
tosi isz tena is idant padaryti 
vietos del geležinkeliu bet Suf- 
folko poeze vela adgis isz prie
žasties geresniu darbu.

Keturi szimtai darbininku li
kos pribūti in Ellengowan ka
syklas, kurios buvo
nuo 31 mos Gegužio kaipo pra
dėjo dirbti ir Park Place ka
syklos prigulincaios prie 
high Valles kompanijos. Gir
dėt kad ant tikrųjų pradės 
dirbti Bukmauto, St. Nicholas 
ir Boston Run kasyklos, ku
rios nedirba, jau nuo ilgo lai
ko o ketina pradėt dirbti Sep- 
t cm bėry j kaipo ir kitos kasyk
los.

Ijobigh Wnlles kasyklos li
kos paimtos po valdžia Joddo- 
Highland Coal Co., kurios pra
dėjo pataisinet kasyklas ir an- 
glekasiu gyvenimus.

Biznieriai pradėjo pasiren- 
ginet ant didesnio 'biznio ir tu
ri vilti kad neužilgio vela už
eis gerove po visas aplinkines.

Lc-
B ridge-

Laido! uviu 
apeigas atlieka graborius P. S. 
Mažeika.

P ra si o irk a keletas dienu (na- 
szo “Vienybe”)
oorte pasirodė ir pareina in na
mus L. Raczkus, kuri ana diena 
jahvidojo.l Žinoma, tai, 
noina, jog ne Raczkus, bet jo

Bet kaip tenka nusi- 
kada jis prisipažįsta,

ma-

dvasia.
stebėti,
esąs t'as pat Raczkus, kuris isz
ejo!.... Aiszkina-si, kaip jis tu-

“bo
iszriszti ir del to

rėjas valdiszku nesusipratimu 
kaip juos norėjos ramiai 
triukszmo”
nieakm nieko nesakęs, pabuvo 

Kaip
jis stebėsi, kad jau buvo palai
dotas.... Pasirodo, kad palai
dojo visai nežinoma žmogų....

uždarytas 5 sanvaites.

64 METU SENUKAS APSI- 
PACZIAVO SU 11 METU 

MERGAITE.
New Martinsville, W. Va. — 

Sudas apreiszke kad negali 
kisztis din apsivedima James R. 
Lively, 64 metu senuko, kuris 
apsipaeziavo su 11 metu mer
gaite Atariate Sterling kuriai 
tėvai davė savo pavelinima ir 
palaiminimu,
juos perskirt ir lai gyvena lai
mingai.

Mergaite lankėsi 
lai ne o per apsi ved ima su Li
vely, pasiliko moezoka asztuo- 
niu vaiku kurie Vra daug se
nesni už savo jauna moezeka.

todėl negalima

in moks-

DREBĖJIMAS ŽEMES 
PENNSYLVANIJOJE.

Harrisburg, Pa. — Panedo- 
lio ryta, apie 6:30 valanda da
vėsi jaust lengvas drebėjimas 
žemes Kanadoje, Pennsylvani- 
joj, New Yorke,' Massachu
setts, Ohio Connecticut ir On
tario. Norints kaip kur sudrė
bėjo lovos, langai ir toriolkos

NUŽUDĖ SERGANCZIA 
PACZIA.

Lawrence, Kans. — Fredas 
Erb, 75 metu, nuszove ant 
smert savo serganezia paezia, 
75 metu, kuri sirgo daugeli me
tu ir gulėjo lovoje. Senukas 
aiszlrino palicijai kad ilginus 
negalėjo žiūrėti antkaneziu sa
vo paezios kuri meldo savo vy
ro idant priskubintu jai mirti 
ir palengvintu kanezias. Pore
le buvo veilus 58 metus. Erbas 
p'o tam norėjo pats nusiszauti 
bet szeimyna atome nuo jojo 
revolveri. Likos uždarytas ka
lėjimo Ibot žmonių nuomone 
yra kad ji sūdąs paliuosuos 
nuo bausmes.

nuszove

jojo tėvas 
gerai užsigėręs 

įsai szeimvnai nužu
dymu. Sjihus tame laiko kirto 

iszgirdes
kliksrna, pamate tęva muszant 
motina inisz didelio susijudi
nimo, 
daro,
ypus tėvui per galva kada jojo 
nepaklauso 
miiszes mgtina.

SEPTYNI LIETUVIAI AP
DEGE AUTOMOBILIYJE.
Chicago. — Nelaime patiko 

dvi Lietuviu szeimynas. Va
žiuojant in Chisaga, netoli Ke- 
nosho ju automobilius nuslydo 
in grabe, apvirto ir omo degti, 

iszlysti nebuvo gali- 
liopsna pagavo greit 

žmonių drabužius.
(arpe buvo ir trys

Pastebėjo ta kiti automobi
listai szoko gelbėti. Nesant at- 
siakanczius inrankiu sunku bu
vo prieti. Vėliau, sziap taip pa- 

a p v i r t u s i u s i szt raukti, 
reikėjo nu- 

volioti po žeme.
nugabenti

Paskutines Žinutes

malkas o motinos

n e a p s v a r s t y d a m a s 
kirto su k'irviu

Kadangi 
ma,

k a 
kelis

idant paliautu

ir
Važiavusiu 

vaikai.

ežia 
uly.,

kuriu .pasiėmė 200

BAISUS KARSZCZIAI;
ŽMONES MIRSZTA IR 

NETENKA PROTO.
Mirtis

Tn trumpa laika atėjo 
motore nieko pikto nepni ja lįs
dama. Ant josios’galvos puolė 
ypai kirvio ir visa sukruvinta 
puolė negyva ant žemes. Vyrui 
da to 'buvo per mafžai, isz pek- 
liszkos neapykantos padegė 
uoszvio t varta rir pabėgo. No
rints palioije pradėjo vytis 
paskui žudintoju bet lyg sziai 
dienai jojo nesueme. Manoma 
kad turėjo pabėgti »n užrubeži.

1

B 
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neapykantos padegėTokio, Japonije. — 
netekimas proto ir apmirimai 
szi-mtu žmonių yra priežastis 
nepaprastu karszcziu Japoni
joj. Daugelis žmonių prigėrė 
vandenyse jeszkodami paleng
vinimo nuo karszcziu, daug 
neteko proto o szimtas 'žmonių 
yra nesunų-jlami, tukstanezini 
staiga i susirgo. Daržoves ir 
medžiai sudžiūvo nuo saules 
spinduliu. Karszcziai užėjo po 
sausumos penkių sanvaieziu.

DU SOVIATAI NUŽUDYTI
GELK^KSUS PERKIRS - -

susirgo.
sudžiūvo

TAS; APIPLESZIMA8 
KROMU.

Moskva. — Žinios daeinan- 
czios isz Mandžiurijos skelbia 
buk du Maskoliszki rtfbežiaua 
sargai likos nžmuszti per Balt- 
Rusus Czemiejeve prie Amufo 
upes o daugelis sužeista.

Ant rulbežiaus sovriatai kuo
pine daug kariuomenes ir ar
tilerijos nes tarp Kinu ir Rusu 
padėjimas kas diena yra pa
vojingesnis. Pogranicznoje so
vietu eroplanari paleido keloa 
bombas nes tenai s atsibuvo 
musziai ir likos isznesztas di- 

t geležkelio tiltas.
Harbine Kinai su Balt-Ru- 

sais nukirto geležkeli, keli fa
brikai likos sudeginti o daug 
Rusu likos aresztavoti. Daug 
Rusu apleido tenaitine aplin
kine.

V Portland, Ore. — 1,000 
žmonių stengėsi užgesinti gir- 
riu ugnis Washingtono ir Ore
gono valstijose kur iszdege mi
lijonai pėdu medžiu ir kelioli
ka namu.

‘Philadelphia. — Vagys 
insigavo in Szv. Rytos bažny-

ant Broad ir Ellsworth 
sudaužydami yargszu dė

žutės risz 
doleriu.

Pottsville, Pa. —- Mrs.
Margarieta AVeiss, 90 metu 
naszlo, baisiai apdege nuo eks
plozijos , lempos mirdama li- 
goivlmteje trumpam laike.

If Sharon, Pa. — Ant Erie 
geleži akelio likos 
musztas “James Brynionski” 
aiba Brvniovski kurio niekas 
nepažino. Badai paėjo isz Car- Salos, paaukavo savo 
negie, Pa.

U Chicago. — Daug fajer- 
verkiu oksplodavojo kurie bu
vo sukrauti mokslaineje ant 
kokio tai i 
keturi 'žmones likos skaudžiai 
sužeisti o daugelis apdege.

V Shantung, Kinai. — Rov. 
Henry ,Wesehe, Afmerikonisz- 
kas misi jonieri us likos pa- 
O* o 
tos.
ant 
riaus.

11 Brooklyn, 
dalis Bath Beach likos smar
kiai sukrėsta kada 1,000 galo
nu samogonka oksplodavojo, 
padarydama bledes ant $10,- 
000 ir suardė visa narna.

11 Albuquerque, N. M. • - 
Vanduo isz upes Rio Puorco už
liejo visa kaimeli San Marcial 
ir sugriovė namus. Visi gyven
tojai iszsigelbejo in laika. 
Daug 'bledes padaryta.

Weiss

surasta už-
James Brynionski

MINYSZKA PAAUKAVO 
SAVO GYVASTĮ 

UŽ KITUS.
•Portsmouth, Angliję. — Mi- 

nyszka Celestina isz Szv. Pat
riko kliosztoriaus ant Hayling 

gyva st i 
idant iszgelbet 60 sergameziu 
vaiku ir kitas minvszkas isz 
dega nez i o k 1 i osztor i a us.

Celes trina.

M

užtikusSesuos i sek e
Užgesiti drabužiu 
kentėjusius
Paskiau jie buvo 
Kenosha ligoninėn.

Ju vardai.
Ch. Aidukas, 4609 St. Louis 

Avenue.
D. Adukiene, jo žmona.
Baymond Adukas, 11. metu.
Juozas Adukas, 4 metu.
J. Markūnas, 6426 Langley 

Avenue.
V. Markunieno ir ju 

Elena, 13 metu.
PENNSYLVANIJE TURĖJO 

8084 PERSISKYRIMUS.
Harrisburg, Pa. — Pennsyl- 

vanijos valstijoj 1928 mete 'bu
vo net 8084 persiskyrimai ve
dusiu poru isz 
žaseziu o tame

r

dukte

apvaikszcziojimo; liepsna kliosztoryje

griebtas per Kiniszkus bandi- 
Vaiskas likos nusiunstas 

misijonie-iszgel'bojiriio

N. Y. — Visa

visiems iszeiti isz kliosztoriaus 
ir iszneszti vaikus o idant per- 
sitikrint kad nieko jau nesi
randa deganeziam name, i nėjo 
in vidų ir daugiau isz jo neisz- 
ejo. Likos surasta per ugna- 
gesius gulinti negyva prie al
toriaus užtroszkusi nuo durnu.

. 4 1A 44.0<4JL 44

paliepė] namitu
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DIRBĖJAI MARKIU 

SUIMTI.
Belgradas. — Palioije aresz- 

tavojo tris Vengrus kurie pa
dirbinėjo netikras 
markes vertes 10 milijonu do- 

"7 leriu. Palicije surado Buda- 
peszte puikiai intaisyta spaus
tuve. Manoma kad tieji patys 
žmones diibo netikrus Iszpa- 
niszkus pinigus, kuriu milijo
nai pasklydo po visa Iszpani- 
je.

PER ASZTUONIS METUS 
MAITINOSI SZUNC

MESA.
Sosnovieai, Lenk. — Palici- 

jė suome žmogų kuris isz visos 
aplinkines pirkinėjo ir vogė 
sznnis ir maitinosi juju mesa. 
Palicije nuo ilgo laiko tyrinė
jo dingima szunu ir ant galo 
užėjo ant pedsakio, suimdami 
du vagius kurie pristatinėjo 
juos kokiam tai Tamosziui Ser- 
dinskiui isz Zaguro. Ant pri
spyrimo Serdinskis prisipaži
no kad szunis sunaudodavo 
ant maisto ir nerado gardes
nes mėsos kaip szunio, kuri bu
vo geniausiu Ibudu priesz viso- 
kes ligas. z '

JUOKU.

akcyžiu
• • “

Sūnūs tėvui — Tėti, asz jab 
ant mapos moku atrasti visus 
miestus, upes, kalnus ir t.t. f

Teip! mano sūneli, at
rask man ta miestą, kurfanile
gyvena Mikas, tas, ka man 
kaltas dvideszimts doleriu.

— O kaip tas miestas vadi
nasi?
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visokiu prie- 
paeziam laike 

likos suriszta mazgu moterys
tes 71,130 poru.

Paežiam Phlla’delphijos pa
vieto buvo 15,485 vinezevones 
o 1,762 porsiskyrimari. Tarp 
kitu pavietu buvo: Luzerne jo 
253; Schuylkill 95 
wannos 328.

mirusio sutiks ant ulžmokeji- PRANCŪZAI STATYS

Kada iszsigelbejo in

LAIKE LAVONA PER 
15 METU.

Henrietta, Okla. — 
Charles Bibey mire penkiolika
metu adgal ir graborius James 
McTavish parengė jojo lavona 
ant paladojimo, pati su gimi
nėms nenorėjo graboriui už
mokėti už bal sumavo j ima la
vono,

bet New Yorke, kur davėsi lavona in grabu, pastate kam
pelyje ir lauke pakol szeimynajaust smarkiausia, padalyta 

daugiau 'bledes, dideli namai 
svyravo ir 'žmones 'buvo la’bai

kalėjimo kirr įbaudę pasikart o 
kada jam tasai užmanymas ne
pasiseko, isztrauke sau liežuvi 
iižspringdamas ant smert, Da- 
•Žiuretojas kalėjimo ji rado ne
gyva.

Yra tai treczia mirtis nuo 
miinszaines in laika keliu die-
nu ir palicije jeszko vietos kur

Zinūnai sako buk priežastis 
drebėjimo žemes buvo apsise- 
diimas vklnr-žemio bet kur, tai metu, 
negalima žinoti.

Malianojuj taipgi davėsi 
jaust tasai drebėjimas nes dau
gelis žmonių jaute kaip lovos 
svyravo lengvai, bet isz pra

todel graborius indojo

mo kasztu. Ant galo graborius 
užmirszo apie gulinti lavona 
grabe, kuris apaugo vortink
liais ir stovėjo -per penkiolika

o Lacka-

taja trucizna parduoda.
džiu buvo nežinoma koki a tni 
buvo -priežastis. ' į

Ana diena kada graborius 
czystino lavonyczia^ užtiko la
voną Bilbey’o, o manydamas 
kad jisai jau per ilgai gulėjo 
pas ji nemokėdamas raudos, 
nutapo ant galo palaidoti la
vom savo kasztu.

MILŽINISZKA NAMA.
New York. — Francu z i szk a s 

milijonierius Maxine Mongen- 
dre apreiszke buk su kitais mi
lijonieriais statys czionais pui
ku narna kuris vadinsis 
lais de France” 
kas palocius) kuyis kasztuos 
daugiau kaip 50 (milijonu do
leriu, kuris stos ant vietos se
no Century teatro, 
Parko. t (;

“Pa-
(Francuziisz-

Ce vtral

TEIPGI ISZMOKO SKAITY
TI LIETUVISZKAI PER 

“SAULE”
Prisiuncziu jum prenumera

ta už “Saule” ant viso meto, 
esmių labai dėkingu ir esmių 
tosios nuomones kad ir kiti 
skaitytojai yra isz jos labai už- 
ganadyti. Ypatingai esmių dė
kinga “Saulei” kad per jaja 
iszmokau skaityti Lietuviszkai 
nes joje talpinusi taip puikios 
istorijos, pasakaites ir talpina 
aiszkiausos žines is» visu daliu 
svieto ir galima suprasti ka 
žmogus skaito. Aoziu da karta 
ir rikiuosiu būti junti skaityto-

Alicijo

— Kvailas, kad asz pats 
nocaiau, 
czįau.

tai tavęs neklauh-

Pas tūla ūkininką sustojo 
kareivis dragūnas ant nakvy
nes. Susėdus pijo vakarienes 
kareivis rugojo kad priesz val
gi nedave sZnapso ir kad tuo 
didesni parodyt piktumą įsi
traukė isz makazeziu kalavija 
ir padėjo ant stalo. Ūkininkas 
iszejo ramiai laukan ir po va
landos sugryžo su szakemts 
nuo meszhi kurias tylėdamas 
padėjo greta szobles.

ja per ilgus motus, 
Kuknuckieno, Mqitndsjvilly, W. 
\ a, , ( ,

j
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— Ka tas ženklinai — ut- 
klausė dragūnas.

— Nieko prie didelio peilio 
reikia didelio videlcziaus, 
atsako ukintiikfiis sėsdamas 
iUaM ‘4 n ihT Mprie staid.
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Į Kas Girdėt Į

I

Trys broliai, bankieriai isz 
Clark ^Brothers Iprivatiszko 
banko, kurie subankrutino, su
naudodami žmonių penkis mi
lijonus doleriu, likos areszta- 
voti ir nubausti ana diena.

Broleliai gavo irž tuos mili
jonus tiktai po asztuonis me
tus o jauniauses tisz juju tiktai 
penkis metus. Tas parodo kad 
jaign Amerika kas vagia ge
rai, tai bausme maža.

vo gyvastis.
Jau treczia karta atlankė 

Amerika milžliniszkas Vokisz- 
kas oralaivis 
nas,” kuris pasekmingaa su- 
grytžo namo. Dabar in Ameri
ka lekia por Si’byra bolszeviku 
preplan a.h ir gal pasieks krasz- 
tus sziia sanvaite o priek tam 
lekia ir trys Szvaieaniszki le- 
kiotojai per Paryžių ir Lizbo- 
na. — Visus, kaip magnietas, 
(raukia in Aincrilai .joszkoti 
garbes ir Amorikoniszku dole
riu !

“G ra f Zeppeli- 
kuris pasekmingai

prohibicijos

F

Amenkoniszki Įnikraszcziai 
raszo buk sekantis popiežius 
gali ‘būti Amerikonas, Aiiriszis 
ar Vokietis. Jau dabar kardi
nolu kolegijoje svetimtaueziai 
turi septynis balsus daugiau už 
Italus 
sutartis su Vatikanu atrisza 
rankas rinkti popiežių bile tau
tos ir valstybes dvasiszkus 
ant popiežiaus. O kad Ameri
ka užima vis didesne vieta 
Europos politikoje ir akono- 
mijoj, tai nėra abejones kad 
paims role ir kataliku tikybe- 
>•

o padaryta Mussolino 
su

Prieszim akai 
apskaitė buk girtuoklyste da 
labiau prasiplatino po Ameri
ka ne kaip priesz invylodymą 
prohibicijos.

Mete 1920 suimta 15,416 sn- 
mogonkos o 1928 mete suimta 
net 281,611 su 32,478,622 galo
nais alkoholimis o
suimta tik 153,735 galonu. Už 
girtuoklyste 1920 mete aresz- 
tavota 270,933 ypatų o mete 
1928 aresztavota 698,399 žmo
nių. Ofirtuoklyste ne tik prasi
platino tarp vargingesnio luo-

mete 1920
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A UKSINES 
CZICZKOS

........... '

Arba dovana geros deives.

medžiuKada cziczkos nog 
pradėjo nukristi, sena Skupn- 
lione, skiipi motere, iszsiimti
nojo kasdien savo snnu Anta
nu in girria.

Antanas turėjo jau 
sznm dvideszimts metu, 
baisei bijojo savo senos moti 
uos; bo jokio pasiprioszinimo 
paimdavo dideli maisza, eida
vo kur augdavo didžiausios 
puszis, ir lyg tolei Vinkdavo ir 
pasilenkdavo, pakol neprirink
davo pilno maiszo. Tada paim
davo ant paties o lenkdamasis 
po sunkenybe, sngryždavo na
mon.

Viena diena — kaip papras
tinai — rinkdavo cziczkas gir
noje. Pailso npbagelis baisei 
atsidusęs gylei isztaro tuosius 
žodžius:

su vir
bo!,

M v JU AJ 
« .Į. J 1 i ! «,««! B 4 v ">■' • o r*** *" *—

»

baisus tinginis ir mpsiloideR, 
jeigu neprižiūri savo namelio 
ir duoda virsti.”

— Juk žinai apie tai ganh 
gerai, jog vargingas Raidas, 
jau nog pusią meto serga... O.) 
vaiko, vaiko! nonžsitarnauji, 
idant pasiliktam turtingu jai-
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Šie Ball-Band guminiai ba
teliai patogiai apie kaulelius 
suraišiojami it bet kurie odi
niai bateliai, bet vandens ne
praleidžia kaip guminiai batai.

H
4o

‘J V <

Tikriausias patogumas- r|l

gn neturi mielaszirdystes szir- 
dyje del savo arty’mo...

Užsi šarma t i n ia s An tan a s pa - 
silenko ir pradėjo rinkti eziez- 
kas. Tuom kart buvo tvirtas 
jog nesiduos apsivaldyt per 
pagunda, skubino greitai na
mon, pridėjo maisza ir ojn 
linksmas namon.

Kada atriszo maisza, 
pasirodo paprastos cziczko

Atėjo ant rytojaus in girria, 
tuojaus melde deives idant jam 
paaky 111 kuom vėla prasikalto. 
Tada deive da labinu užsirūs
tinus prakalbėjo in ji:

— Persistatai kaipo nokal- 
cziausias o bet vakar tavo nusi
dėjimas buvo didžiausias! Del 
ko, iszeidamas isz girrios, nu- 
davei, jog ne matei vargingos 
sioratukes Magdutes ir tyczia 
pasukai ant takelio vedanezio 
per laukus, idant su jaja nesii- 
eit. Kitados eitum ilgesniu ke
liu idant tik susivoit su jaj, bot 
vakar pamisimai sau: “ 
motina nepavelina su jaja su- 
sieit... reike klausyt motiinos.”

O nedoras vaikine, ar-gi 
isztikruju apie tai ėjo, 

motinos?

pridėjo

vėla
8.......

— O kad tali kokia gera dei
ve norėtu taisos cziczkas por- 

mo žmonių bot ir tarp tureziu. mainyti ant auksiniu-•.
Vos tai isztaro, iszgirdo sza- 

, senam puszije koki tai 
sza k n 

pasirodo patogi pana ir teip at
siliepė in Antanu:

— Cziczkos, kurias surin
kai, persimainys ant auksiniu, 
kada ateisi namo, joigo tavo 
galvojė ne pakils jokia bloga 
mislis. Bet pastatysiu tave pir
ma penkis kartus ant iszbandy • 
mo.

Antanas pradėjo deknvoti 
doiviui, bet toji pasislėpė pu
szije. Vaikinas pripildė maisza, 
nualindamas, jog ant tikrųjų 
iszsisaugos piktos misles, bei
tai ne sunku iszpildyt.

Atejas namon, iszpylo czicz
kas ant'grindų, bet ne viena 
nebuvo auksino.... Užpyko ant 
deives o ant rytojaus sustojas 
po senam pusziui, paszauko:

— Pana deive pasirodyk 
man ir pasakyk kuom 
prasikaltau?

Deive pasirodė ir teip pradė
jo kalbėti;

— Tai tau turetau asz daug 
darbo idant tau iždostincczia 
tavo kaltes.Pasakyk tu man tik 
tiek, del ko pripildinai eziez- 
kais ne tik maisza, bot ir kisze- 
nius! Juk to ne darei priesz tai, 
bet vakar turėdamas vilti, jog 
atneszi namon auksines czicz
kas, prikroviai ji tik kiek tau 
tilpo in kiszenius, kalbėdamas 
sau:

mirszta

Ball-Band bateliai ir kojinės gaminti 
toj pačioj gamykloj, kuri jau per tris
dešimt metų gamindama tokią avalynę 
patyrusi geriausiai išdirbti, kad galėtu
mei daugiausia dienų avėti. 
Visi šie gaminiai žymimi Raudono 
kamuolio ženklu. Prašyk savo parda
vėjo Ball-Band apavų, bet žiūrėk Rau
dono kamuolio ženklo, kad būtum tik
ras gauti pageidaujamus batelius.

Juose avėk porą Ball-Band vilnonių 
kojinių ir Tamsta turėsi toli gražu ne-Daug žmonių mirszta nuo 

alkoholiuus nnsitrncindmp bu
na užmusztais automobiliu ne
laimėse ir pasilieka 'bepro- 
cziais.

le, senam puszije koki 
praszkejima o isz terp Mano

*
prilygstančią nešioti ilgumu ir kasyklo
se dirbti patogumu, kombinaciją.

Kojines sulaikys kojų drėgnumu ken
ksmingumą, tuo pačiu laiku apsaugos 
gumos pamušalą, suteikdamos bate
liams stiprumą ir tada jais ilgiau avėsi.

MISHAWAKA RUBBER & WOOLEN MFG. CO., 460 Water Street, Mishawaka, Indiana

Raudonu 
Kamuoto

pranesznLietuvos Aidas 
apie szitoki palengvinimą 

žeme

4 I I >

szitoki
Amerikos Lietuviams
Lietuvoje ingyti:

“Ministeriu kabinetas pa
keitė tvarka Amerikos Lietu
viams padavinėti praszymus 
kad leistu žemes Lietuvoje in- 
sigyti.

Lyg sziol Amerikiecziai tu
rėdavo tokius praszymus pa
davinėti tiesiog ministeriu ka
binetui. Del to ilgiau užtruk
davo kartais tu praszymu isz- 
sprendimaa.

Dabar Amerikos Lietuviai 
Lietuvoje insigijimo 

praszymus gali paduoti vidaus 
reikalu ministerijai, kuri juos 
l>e eiles ir spręs. Ministerijos 
sprendimus ministeriu kabi
netas tiktai tvirtins.”

žemes

Gal ne viena's užklaus, kodėl 
Vokiszkas Zeppelinas 
tankiai atlekia in Amerikai 
Sztai ka apie tai raszo Fran- 
cuziszki laikraszcziai: Atleki- 
mas Zeppelino ne yra taip 
svarbus parodyti svietui kad 
gali atga!l>ent in Amerika pa- 
sažienins ir tavora, bet paro
dyt svietui kad Vokiecziai gei
džia apvaldyti orą ir būti ant 
jo vakiomūs. Visi -žino kad po 
Švietiniai Karei Vokiecziams 
vra uždrausta turėti didele ka- • 
riszka f lota, todėl dabar per
mainė žodžius 'buvusio kaize
rio, kuris pasakė: “ 
tis yra ant mariu,”
žodžius permaino ant: 
ateitais yra ore!”

Vokfecziai ne miega ir sap
nuoja apie atkerszinimn svie
tui už juju nužeminimą pasku
tinėje karoję. Tegul tik Vokie
čiai atsigaivina o gal sulauk
sime tosios dienos kada isz- 
girsime kad Vokiecziai i suduo
da visam svietui kare, kokios 
žmogus ne yra mates ne gir
dėjas.

taip

Musu atei
dama r tuos 

“Musu

Ant misijų kas metas huną 
iszdnota 60 milijonu doleriu, 
pagal apskaitymu Internation
al Missionary Council prezi
dentą Rev. Henry Leiper isz 
Bostono. Sirv. Valstijos ir Ka
nada iszduoda 35 milijonus do
leriu; Angliję 11 milijonu do
leriu. Protestoniszkos bažny- 
czios Vokietijoj, Norvegijoj ir 
Szvedijoj liszduoda po milijo
ną doleriu kas metas. Bet ma
žai naudos atnesza tieji milijo
nai doleriu ant apszvietimo ne
tikėliu. >
i 1 ■ *■“

Toji palaiminta Amerika, 
“pažadėtoji že- 

visam svietui. Kas negali
3a i yra lyg 
me”
in ja atkeliaut, czionaai apsi- 
gyvent, tas stengėsi nors ja 
pamatyt ir pasirodyt joje. Jau 
daugelis visokiu eroplanti ban
dė isz Europos pertekti per 
mares ir pasiekt Amerikonisz- 
kus krasztus — vieni turėjo 
tąją laime o kiti paaukavo są-

1

ir

Daugelis žmonių užklausine- 
ja mus ar turime ant pardavi
mo scnoviszku maldaknygių 

Sza 1 tiin i u. ’ ’Senov i szk os spau
dos maldaknygių neturime ir
negalima gauti bot jaigu turi
te senas tai prisiunskite in re- 
dyste o bus jums apdarytos 
drueziai ir da geriau ne kaip 
buvo naujos.

1<

BALSAI MUSU
SKAITYTOJU

< < AISZKIAUSIAS

prienumarata 
ir turiu iszreiksz-

vakar

apie tai 
klausytum

pasilikias turtin-

aszaromis BAL BAND
* * w

isztikruju esmių

SAULE” 
LAIKRASZTIS

Priszinncziu 
už “Saule”
t i savo nuomonia kad mvliu M 
skaityti “Saule” geriausia, 
nes kito tokio laikraszczio ne
siranda kaip szit-as ir tikiuosiu 
kad szimet gausite daug nauju 
skaitytoju, 
myliu jusu laikraszti yra 
kad spauda yra aiszki ir 
prantanti ka žmogus skaito ir 
ne ra tokis kaip kiti laikrasz- 
cziai kuriu žmogus negali su
prasti ir nežino ka skaito. - 
Su pagarba, Vladas Platt, Ni
les, Ohio.

Saule

Priežastis kodėl 
ta, 
su-

SKAITYS “SAULE” L/G 
SMERT.

Meldžiu permainyt mano ad
resą, nes mes persikraustem in 
kita vieta, ........v><rrt 
ir užmokesti. Esmių užgana- 
dvta isz laikraszczio “Saules” 
tiek, kad nepaliausiu • jaja 
skaityt lyg smert. —- Marijona 
Andrulevicziene, Akron, Ohio.

— Jeigu cziczkos bus auk
sines, tini taisės ka turiu kisze-

tau 
idant 
Mislinai, jog 
gu per mano pagalba Magduto 
tau ne bus tinkama pati.” 

Kaltininkas mėtosi ant keliu 
priesz deive ir su 
paszauko:

— Taip,
piktas, veidmainis ir pasisziau- 
szes.... No užsitarnauju amt to 
idant apteiktum mano turtu... 
Tegul jau pasiliksiu vargszu 
per visa gyvenimą bet padary
ki tai gera mano deive, idant 
motina mano pavėlintu ant ap- 
sipaeziavimo su Magduto.

— Sugryžki namo — atsa
ke deive — o kada numesi mai- 
sza nuo ppcziu, ,pulki motinai 
in kojas ir praszykį, idant tąu 
pavėlintu apsipaęziuot su Mag-
d u te.

Antanas paklausė 
Pririnkęs pilna maisza cziczku 
sugryžo, namo mįslindamas ke
lionėje apie savo Magdute, isz- 
metinedamas sau, jog vakar 
teip nedoriai apsiėjo su jaja 
ir prisiego, sau, jog inelagysta 
ir veidmainysta bjaurinsią per 
visa savo gyvenimą.

Liejas in 
maisza,

deives.

grinczia , pastate 
priėjo prie motinos o 

bueziuodamas jai rankas, pa-
niuje, motinai neatiduosiu ir szauke griaudingai:
pasiliks tPk del manos....

Antanas prisipažino prie kai-
1 • • ♦ V -B

prisiuneziu teipgi .1° PaH’taksyJk
tęs, perprasze deive ir prižade-

Vela pridėjo maisza, bet in 
kiszeniu ne eme. Bet ir ta die
na giliuko neturėjo; cziczkos 
buvo paprastos cziczkos.

— Ka-gi pamislinau 
blogo? — užklausė ant

ISZMOKO SKAITYTI LIE- •iaus deives> ka(la to<i‘ «inm Pa

sau 
ryto-

TRUPINELIAI APIE 
MOTERES.

musu moterėles 
butu taip greitos kaip ju liežu
vi a!i, tai galėtu pagriebt ža'iiba 
bėgyje ir užkuri 
ežiu.

ą 
%

Jaigu

su juom pe-

tai turėtu 
už visus su-

ne-
Kas tykumą turi 7

— Jaigu motere galėtu su
laikyt savo liežuvi 
daugiau pajiegu 
tvėrimus.

— Daugiau už viską žmo
nes prlivalo mylėt tykumą ir 
kurie visuomeniszki ir priva- 
tiszki rupestys ir ergeliai 
i neiti neja. —
tasai gyvenimą prailgina.

— Didžiausius skarbus be 
paezedumo greitai iszleisime.

— Viską ka su noru daro
mo, lengvai padarome.

*

Nek u rips poros

KELIAUKIT IN LIETUVA PER
KLAIPEDA

Laivais Baltic Amerikos Linijos
’"riu °11 "r *r * * f * 4 ? * .'"™* ” "T "r ir 1.i< - * "***Tfi> 11111 r ii "* i* '4

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI IN KLAIPEDA 
IR ADGAL. PATARIAM PIRKTI LAIVAKOR
TES IN ABI PUSI, NES TUOMI SUCZEDINSITE 
SAU PINIGU.
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TUVISZKAI ISZ “SAULES”
Si u nezi u prenumera t a

rodo. •
— Oho! trumpa turi pomie- 

ti! Ar-gi žinai, apie ka mislinai

•— Milema mano mamyte, 
pavėlinki man apsipaeziuoti sn 
Magdute.

Sztai tame paeziame laike 
truko maiszas, o žibanezios, ti
kro aukso cziczkos iszsirito 
ant grindų.

Aukso buvo tiek, jog užteko 
no tik del Antano, bet ir del vi
su giminiu, bot Antanas pri
žadėjo sau, jog pasidalis su sa
vo turtu su visais.

Da ta pati meta—-priesz ad
ventus — Antanas nuvedo

gyven
tu daug laimingiau, jaigu ji
sai nebūtu pacziuotas o 
vyruota.

— Moteres norėtu 'būti do
ros bet neporgaletos.

— Jaigu mergaite duodasi 
pagrabinis

• • • • 
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nes esmių
labai

asz ne-
” bet

U Z 
“Saule” ir meldžiu jaja nesu- 
laikyt nes be josios negalėtu
mėm apsieiti. Aeziu jum szir- 
dingai už “Saule,”

užganadyta isz josios. 
Nuo kada mano motinėlė pra
dėjo skaityti “Saule” 
mokėjau skaityti “Saule 
dabar per jaja iszmokau skai
tyti Lietuviszkai nors esmii tik 
15 metu amžiaus. Nepaliaukite 
talpyti puikes istorijos ir pa
sakaites kaip lyg Rziol talpino
te. — Anele A. Albaicziute,Anele A. Albaicziute 
Peacock, Mich.

(< SURAMINA POSAULE“
SUNKIAM DARBUI.

T ' . t

Priimkite užmokesti už 
“Saule” bo kurios negaliu bū
ti o kad ir sunkei dirbu, bot 
atejas namo pasiskaitau “Sau
le,” mane suramina ir už- 
mirsztu apie pailsima.
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del musu broliu Lietuviu. — F. 
Ambruleviczius,

užmokesti'

Lai
Spindi “Saule“ kanuoilgiauaia

Homestead,

kada praeijai pro grinczia sc- Megdute prie altoriaus.
no Jokūbo? Tas namas yra 
gražus, kalbėjai in save, bet 
neužilgio mano namas bus pui
kiausias už visus visam kaime. 
Atsimyk sau kaip didelis buvo 
tavo pasisziauszimas tavo szir- 
dije....

Antanas nieko neatsako ant 
to, pradėjo rinkt criczkas, mis. 
lindamas sau, jog bus kita kart 
atsargesnis. Bet visi jojo sten- 
girnai ojo ant niek, cziczkos ir 
tuom kart nopersimaine ant 
auksiniu.

—— . Geriausia ir iszmintin-1 
ginusia deive, —
eidamas in girria ant rytojaus, 
— kaip tai atsitinka jog nepa
doriai vakar stebuklo? Saugo- 
jausi nog piktu misliu. O kada 
praeitinejau pro seno Jokūbo 
narna, atsisukau in kita szona, 
idant blogo nepainislyt.

—• Bet už tai ilgai teminai 
ant molinukas seno Kaulo ir 
sau pamisimai:

“O, tasai žmogus turi būti
J

paszauko in-

Treczia klesa $107. Treczia klesa in ten ir 
atgal tiktai $181. Turistine treczia klesa, 
Main Deck $129.50. Turistine treczia klesa 
in ten ir atgal tiktai $210. Cabin $147.50

Revenue Tax” ir Pagalve “Head Tax” atskirai

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

Inicziuot tai yra 
marszas josios nekaltylbes.

— Motere yra žiedu gyve
nimo isz kurio buna vaisius... 
vaikai.

Kada szuo iriiega, rZy- 
prisiegauja,

meldžesi o 
tam viskam nereikia tikėt.

das girtuoklis
motore verkia —

♦
Baltic America Linijos laivu populiarumas Lietuviu 
tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos lavai eina 
tiesiai in Klaipeda bet ir nuo to, kad pasazieriams 
teikiama geras maistas ir patarnavimas.

ISZPLAUKIMAI LAIVU ISZ NEW YORKO
ESTONIA .. 17 Rugsėjo 
LITUANIA .... 5 Spalio

LITUANIA .. 31 Piuczio 
POLONIA ... 7 Rugsėjo

Buvo jisai turtingiausiu gas- 
padorium per visa gyvasti, o 
milaszirdingiausiu už visus ant 
svieto.

Vargingam Raului liepo at
naujinti jojo grinezele ir, par
gabeno geriausia daktarą isz 
miesto, per ka trumpam laike 
Ratilas) pasveiko.

Laimino jisai Antana už pa
darytu goradejiste, kaip ir visi 
vargszai ir nelaimingi »isz vi
sos aplinkines.

Vagis syki inlindo per Įau
ga na'kezią in kambarį vargin
go žmogaus ir pradėjo ant sie
nų graibydamas joszkoti gro
bio. Vargingas gyventojas, ku
ris nemiegojo, tiktai isztaro:

— Negerai iszsirego prle- 
teliau, atejei jeszkoti. czionai

Del visu informacijų kreipkitės in vietos agenta arba

BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge St. New York

L
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Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dantistas Mahanojuje.

Ant Antro Floro Klino Sztoro 
19 W. Centre St; Mahanoy City

666
YRA TAI RECEPTAS DEL 

Szalczio Gripo, fln, Dengtu,
Bilious katssesio ir Materijos.
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Greitai veikia. Gausite aptiekoae.
k ..

i

i
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Lehigh V alley 
EKSKURCIJA

in New Y orka
NEDELIOJ 18 AUGUSTO

$4.00 •’tssr
Specialiszkas Treinas apleis Maha- 
noy City 4:30 ryte. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange PI. Sta. 
7:20 vai. vakare Standard Time.

BASEBALL
Giants su Chicago 

New Yorke 18 Augusto
ggsiggriTiTSiĮmniHn rn ^iir~

»
A

1!

$4.00

t

i MERCHANTS BANKING TRUST CO.
i MAHANOY CITY, PA.
j —*7—
i 3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
į pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
[ saugumo. - . .
į . MERCHANTS BANKING TRUST 00. -
Į moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta
Į suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
‘ del žmogaus kuris dirba ir ezodina. Dekite savo 
I pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite .
! kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
Į ' *i 1 r ' I ' ! u | ,|| ''I' , 1 M I ■
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Geras Girios
< r

Sa rgas
Gražus Apraszymas.

— Dvasia! Dvasia!
Ir Szimiene, negalėdama su

prasta to nepaprasto apsireisz- 
kimo, persigamluskimo, persigamlus ant žemos 
atsiklaupė ir su rankom užsi
dengė veidą.

Apeivis liūdnai nusiszypso- 
jo. Buvo tai vyras jau pabuvu
siame amžiuje, iszhlankes. 
Kakta buvo apriszta sknnile- 
liu ant kurio
žymes. Rankoj laike Szimo 
muszkieta ir ta prie jo isztiese.

Dvasm ne esm'iii — pra
kalbėti ramiai, szluosty

damas sau sunkianti isz po 
skarulio kraujo. — Dievas ma
ne iszgolbejo. Blogai cioliavo- 
te, szovinvs man tik kakta su- 
draskė truputi liet labai apglu- 
szino. Netrukus atsigaivinau. 
Žinojau kas mano sužeidė nes 
jus pažinau pirm negu spėjote 
szauti. Mano pirma misi is bu
vo eiti pas szaltysziu, atiduoti 
jam jusu muszkieta ir jus pa
vesti valdžiai, kas

amžiuje,

matėsi kraujo 
laike

dėjo

net buvo 
mano priileryste tai padaryti. 
Bet Dievas man kitokia misti 
atsiuntė.

Girdėjau apie jus kad esate 
doras 'žmogus. Mislinau sau, 
turbūt ne isz pikto noro l>et isz 
ba'imos tai padaro. Gaila man 
jus pasidaro o labiausia jusu 
paezios ir biednu vaikeliu. Nu
sprendžiau taigi 
jus in jusu pirkia, 
žmogus nekersztingas

Mislinau

paskui 
Asz esi u 

o esi u 
kaip ir jus Lietuvys ir katali
kas, tiktai isz kitos gubernijos, 
isz už Nemuno. Daug gyveni
me savo pikto patyriau nuo vi
sokiu žmonių, tai ir toji žaiz
da užgis. Bet nieko nenoriu 
padaryti nelaimingu. Nuo se
niai stovėjau prie jusu duriu 
ir girdėjau 
Sztai,

-asz savo nuoskainla 
szirdies dovanoju.

niekas 
manes apie mano 

žaizda paklaustu, tai pasaky
siu kad asz pats 
atsarguma sau tai

ta atsitikima 
nes jai kas

eiti

visa jusu kalba, 
pasiimkite muszkieta, 

t jums isz 
Apie visa 

nežinos

per savo ne
padariau.

Bet prižadėsite man kati nuo 
szios dienos mesite ta savo pa
vojinga medžiojimo 
Ar sutinkate ant to!

Szimas stovėjo negalėdamas 
Tiktai atvėrė

zobova.

nenoromis
muszkieta

apsi-

M*a• j'iH r’- .- ■■ • I* į* ' **
įkusjL**^ftti)dęlei
r- a.tsiliepe nimnų szvelniu balsu:

— Ar tai tu, Thord Oevę- 
ras! Ar tai gali but!

•-ir*. ■■•»*■>>'i i

— Noriu paduoti užsakus 
mano sūnus ženijasi hu Kariu 
Stadliu, 
d u kl ero.

Juk tai 
mergina! fn -

Iszlaike 420 Valandas Ore Su Eroplanu
a jJ&iF Ji

u

■

I

& Ž'

hale Jackson (ant kairesOs) ir Forest Obrinė, kurie isz-
l>e pasilsiu, croplanelaike ore 420 valandas ir 21 miliutas 

(’artins. Laimėjo už tai švieti ne dovana.

kitokiu dovanu

te, Szimai, kam asz nusitikiu, 
tai jau man tas bus didžiausia 
užmokestis, o
ar atlyginimo asz nuo jusu ne-
rei kala uju. Ne jus numes, ne 
asz jus nuo szio laiko nepriva
lome žinoti. Nedekavokite man 

pasimelskite
nors u'z maniszkius kuriuos 
jau seniai Dievas pasiėmė pas 
save bet labiausia savo prisie- 
gos nepamiirszkite. Bukite 
sveiki.

Tai pasakos 
tai ir pakol Szimai jam suspė
jo dar karta padekavoti, jau 
liesniko ne ant kiemelio nebu
vo.

Szimo pirkioj dar ilgai nak- 
czia szviesa neužgeso. Vaikai 
seniai jau miegojo bet priesz 
Dievo Motinos paveiksią mel
dėsi du žmonos: laiminga pati 
ir prie naujo, goresnio gyveni
mo atverstas Szimas.

Tai buvo atmintina jo visa
me gyvenime priesz Kalėdas 
vilija arba kuczia. 

* •
Pusiaunaktis artinosi.

grafo pilies stovėjo 
apsuptas tankiu miszku liesni
ko nedidis namelis. Mažoj, ap- 
szviestoj taukine žvakele, pir
kelėj sėdėjo prie stalo liesni- 
kas su apriszta galva. Priesz 
ji ant stalo gulėjo szviežia'i su
pjaustytos juodos duonos rie
kutes ir szmotelis sviesto o 
szale ant lopu pasirėmęs ilsė
josi didelis medineziu szuo, 
padejas kiullota galva ant sa
vo pono keliu.

— Taip, geras 
nei i! — kalbėjo 
mui draugui liosnikas — tai 
musu kuezios vakariene! Se
niau kitoniszkiau butą nes tu
rėjau savo 
szeimvna. Tas viskas nesu- v
gryžirnai praėjo. Kam ežia da
bar minėti! Sziadįen mano gy
venimas bėga <be jokio tikslo 
prie artimojo galo!

— Be tikslo? —

žmones, 
už

kada

TĖVAS
Thord Oevoras smarkiu 

žingsniu skubinosi. O kada at
sistojo kabinete priesz pasto
ri n,

Governs

i

su szito sztali ukeso

yra
I

g eri an Hi a

Taip tvirtina žmones — 
patvirtino Oeveras, sukinėda
mas usus.

; Pastorius 
dideles knygas, 
esanti

Paklaustas nulenkė galva 
ant krutinės.

— Teip vėliai atėjai! — kal
bėjo pat y jom pastori uh.

Thord Oeveras žiprejo prie-

nepaini rszkito.

nusisuko grei-

Netoli

mano szti
są vo isztiki-

• iv* • szirdziai
Tas Viskas

miela

paklausė 
tuojaus pats saves o sužeistos 
neseniai galvos skaudulis pri
mine jam paskutini gera dar
bą ir tuoj likos ant visados už
ganėdintas. Galas.

žodžio isztarti. 
placziai lupas ir žiūrėjosi ant 
liesniko.

Tuo tarpu jo pati greieziau 
atsipeikėjo. Suprato ant syk 
viaa reikalą ir savo tobula szir. 
džia greieziau irž vyra atjautė 
miela liesniko norą ir verkda
ma puolė anam prie kojų:

— Dievas jums užmokės 
ir szimteriopai atlygins miola- 
szinlyste kokia mums parodo
te! Jis nekaltas ir tyczia to ne
padarė. Atleiskite jam! Pasi- 
tafi’sys, perstos medžioti. Atsi
klaupk, vyre, prisiegk ir pa- 
bueziuok rankas tam musu ge- 
radejuj!

Ir tuojaus su savim patrau
kė vyra.

Liesnikas
aszarojo, Atspyre 
prie sienos ir prisiartino prie 
lovos "szale kurios ant sienos 
kabojo misinginis kiyželis. 
Nukabino ji nuo sienos ir pri
siartino prie Szimo.

— Ant to szvento musu Tsz- 
ganytojo kentėjimu ženklo, 
prisiegk man czionai kad nuo 
szios dienos nemetižiosi sveti
muose mliszkuone. Ar sutinki?

Szimas pagalios atgavo san- 
mone. Nutvėrė liesnika už ran
kos ir eme ji karsztai bueziuo- 
ti, po tam drebaneziu balsu at
kartojo reikalai!,|ama prisiega.

Liesnikas nusiszypsojo.
— Bukite spakarni ir dė

ka voki te Dievui kad ant ma
nės užtikote. Asz jusu pražū
ties netroksztu. Niekas nepri
valo žinoti to viso atsitikimo,

GYDUOLE NUO ANGLEKAS1U 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama gyduole variuojama su 
stebetine pasekme per 30 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, Užėima ir szalti galvoje, 
Priszakini skausmu galvos ir t.t. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preke 30c per paczta. 
Iszrasta ir parduodama vien tik per 

HAMPDEN LABORATORY
724 MULLBERY ST. READING. PA.

viską
o

tarė jam rimtai:
Gimė man sunūs.

Ant jo veido matėsi džiaugs
mas.

var-Koki-gfi jam duosi 
da! — paklausė pastorius.

Eini, taip vadinosi ma- 
tėvas. Užpraszau pono pas-no

toriaus ant kriksztynu!
O kas sunu laikys prie 

krikszto?
Oeveras pasuke pravardes.

O kada atsibus liszkil- 
mvbo!

— Subatoj, 
da per pietus. 

Pastorius užrasze viską. 
Thord‘Oevoras turbūt da ko 

lanko, kadangi 
vietos.

— Ko dar sau reikalauji?—
I

Oeveras tylėjo, mankyda
mas rankoj skrybėlė.

Pastorins atsistojo.
Priimkite mano veliji

mus — apreiszke iszkilminga.i, 
paimdamas Oeveruli už rankos 
• 1 • j ••1
Duok Dieve, idant jusu sunūs 
butu jus namams palaiminimu 

•džiaugsmu.

atsibus

dvylikta valan-

nesijudino isz

paklausė pastorius, 
tylėjo,

ir žiūrėdamas jam stacziai: —

ir 
Amen.

didžiausiu

Praslinko szesziolika metu o 
Thord Oeveras voki atsirado 
pastoriaus namuose.

Kaip tu puikiai! iszro- 
dai! — atsiliepe pastorius, pa
matęs atėjusi! — Niekas net 
netikėtu kad tu dabar esi sze- 
szioliika metu 
kai s i gerai ii r 
pripažinti'.

()everas nusiszypsojo.
— Dėkui 'Dievui1, manes ne. 

spaude sunkus kentėjimai jo- 
gvvenu sau ra-

vyresnis. Lai- 
turiusveikai

užrasze in 
kada ežia

I i u d’i nin k a i pa si raszo, 
1'hord Oeveras padėjo tris do
lerius ant stalo ir rengėsi isz- 
eitii. i ■ ' ’ J ' 1(41 * Į 1 - J

O pastorius dar tarė:
— Jau trecziu kartu apsi

lankai pas mane ir visados su 
savo sūnaus reikalais. Nctėi-

| sybe ?

voras kiek* tai 
ale> jau dabar su jo 
daugiau nevaikszezinosiu

Pas tiesa — atsiliepe Oe- 
pamislijes — 

reikalais
, ma

no sūnus yra suaugusiu žmo
gum, kuris savo locna židinį 
uždeda.

L i n k sm a s i szd i d u m a s 
si. jo akyse.
Lengvu žingsniu iszojo Thord 

Oeveras, o paskui ji jo gimines 
ir pažystami.

Dviejų nedeliom vėliaus tė
vas su sūnum leidosi kelionėn, 
kad siisipirkus vescilei viso
kius reikalingus daiktus.

Iszs i r i nk o sz v i ošia, 
gražia diena. Prieszai matosi 
szmotas molino dangaus, aplin
kui oszanczius medžius ir van
denis, giedanezius paukszczius. 
Tėvas su sunum kalbėjosi val
ty.).

Aplinkui buvo raminanti ty
luma. Nebuvo niekur vėjo ir 
valtis palengva plauko vande
nio pavirszumi.

Į — Žėgliai negerai užstaty
ti — atsiliepe sūnūs ir atsisto
jo, kad viską geriau pataisius. 

I Akies mirksnyj lenta jam isz 
po koju paslydo. Isztieses jis 
greitai rankas, suszuko 
sbai sau pagalbos ir inpuole In 
vandeni.

— Laikykis drueziai 
lentos —atsiliepe tėvas, nuleiz- 
damas ja giluti in vandeni. Vi
sas savo sykis isztempe, bile

I . - * 1 4 “ < . k ? -v’ • 41

k i ir lyg sziol 
mi'ai.

o;

sūnūs bus 
rel

ate jau, ponas

vaikina —

mato-

saulėta

gar-

tos

tik iszlaikyti

A. RAMANAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

28 Frack St., Frackville, Pa.
Bell Telefonas 172

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

Bell Telefonas 1430-R

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruo- 
szia nuo papraszcziausin iki prakll- 
______ . Parsamdo automoDilius del 

t<Miol taipgi reikalauju ir nuo laidotuvių, veeeliu, kriksztynlu ir 
jusu tylėjimo. Jai pasitaisysi- kitioms parivažinijimama.

Thord Oeveras žihrejo prie- 
szni save. , , •

Gaila 'kad vėlai atėjau 
tarė ramiai.

Pastorius paslinko szvecziul 
kri’se ir pats sėdosi.

(Ižvieszpatavo tyla.
Po nekuriam laikui atsiliepe 

Thord Oeveras:
— Atsinesziau viena daikba 

>su savim, 
validoliu. Trokszeziau taipgi li- 
gonbutyj pa statyti lova ir pa
vadinti vardu 
vardu....

Pertrauko kalba bet tuojaus 
pabaigė:

—~ Tuo
Sztai tuos pinigus.

Atsistojo, iszsicme isz kisze- 
niaiis visus pinigus ir sudėjo 
juos ant stalo.

Pastorius perskaitęs pinigus 
tarė:

tai yra del biednu

I mano

tarpu

sūnaus

al nesziau

— Labai daug pinigu atne- 
szei, Thord.

— Tai tik puse los sumos 
kokia man duoda už parduo
dama dvara. Netrukus ir liku
sius atiduosiu, o po tam.

— Ka mislini veikt!—klau
so pastorius.

— Iszbuti gerame, dievota
me pasilgime — atsake tasai.

Ir ve! užstojo tyla. Pastorių.'- 
su dideli sanjausmu žiurėjo iii 
suskaudusi žmogų. Pagalios at
sistojo ir, pradėjęs Oeverasui 
ant peties ranka, tarė:

"* •**

1 
3

c

4 * ■
WllimtlimiilltlllMllinihlMIIIIMIIIlHHiiHIIIIHiemHIIIMMl f

8 i

I

k BALTRUVIENE I

AUKSO MĖLIS
______ . i

§ Supratingumas yra di
desne doryflie ne kaip gerybe, 

kuriu mes§ Atsitikimai, 
bijomos, retai atsitinka.

§ Kožnoje karoję yra dau
giau pagyru ne kaip ingaleji- 
mu.

§ Nesirink paezios ir dra
panų prie žiburio.

§ ApjuodinSimas per nedo
ra žmogų suvis nekenke nie
kam kaip ir jojo pagyras no- 
prigelbes kitam.

§ Vai kimia kuris savo tęva 
laiko už kvaili, 
baiga
me.

§

4

s

N

rankose lenta. 
Nekuria valandėlė tesei smar
ki kova, žmogus stengėsi iszsi- 
gauti isz pu loja neziu 
glėbio.

Staiga viskas suvirę.
Rankos, lig sziol 

mos in visas puses, pasiliko su- 
akihenejusios, nepajudinamos.

— Palauk, palūkėk!—- szau- 
ko nusiminusiu balsu tėvas, ir 
pradėjo greitai irties, idant pa
siekus skenstanti sunu. Sūnus 
iszkilo ant pavirszaus, tėvas In 
ji stebėtinai pasižiurėjo ir ta
sai gelmese isznyko.

Isznyko ant visados.
Thord Oeveras nenorėjo tam 

tikėti. Meto irklus ir stovėda
mas luoto, žiurėjo in viena pu
se.

Žiurėjo

vilniu

isztiesla-

ant penes ranxa, tare:
— Atsimeni kaip tau se

nais laikais gimė sūnūs, sudė
jau tau toj dienoj sztai koki 
velijimą: Duok Dieve, idant, 
sūnūs butu jusu namams pa
laiminimu! Kaip matau, mano 
velijimas noiszsipilde! Netie
sa?

Kelias valandėlės vieszpata
vo tyla.

— Asz taipgi 
tau — atsake Oeveras ir atsis
tojo.

Per senelio veidą 
dvi dideles aszaros, 
pasipylė kitos....

idant

ta pati ma-

nusirito 
o ĮKitam

i

Lengvu žingsniu Thord Oe
voras dszejo isz pastoriaus ka
bineto.

S

S     . .. .. . ----------------------- - •

Viena bobele isz Pittsburgo po 
stabas bėgioja, 

Liežuvius vedžioja, 
Per dienas makaluoja, 
Kožna puikiiai aploja.

Tegul kas ženijesi, tai jau
gana,

Turi darbo daugybe visada
Teisingiause mergina,

Koniokiaiisia subjaurina,
Viena pirszlysta pradėjo,

"Vienam pfipirszt mergina’
norėjo,

Lakstė ka'ip kate su pušie,
Kad tik pas save turėti

veseile,
Bet merginos neprikalbino,
Nenorėjo pamest pirmutinio

vaikino,
Tada pradėjo czjrkszt

t r nei zn a
Ir da to negana:

Paleistuve iszvaidino,
Szunis ant vargszes pakabino.

O jus kiaulia-snukes,
O jus ftblankes,

Kam da misiuke vadintis,
Kam da puikia drese devetis? sodo vartų stovėjo menkute

Goriau maisza pakulini
(užsidekite,

Tada ant visu lokite,
Kiek tik isZmariote,

tai paprastai 
savo gyvenimą kale ji-

Tieji kurio kitiems kalba 
apie <loryfl)p, tai paprastai sa

vai kuh niekiausiai augina.
Pagyrimus mėgsta tiktai 

tieji-gi kurie 
to nereika-

1

. ji
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nieko negali

v o

silpni žmones; 
verti pagyro tai 
lanja.

§ Žmogus su protu gali vis. 
ka padaryt; ’žmoguH su geru
mu gali daug inveikti, liet žmo
gus su piktumu 
padaryt.

§ Liežuviai seniai pastiptu 
nuo bado jaiigu ndbutu duryse 
skyloliu del rakto ir plyszun 
sienose.

§ Ranku dalbas ir szviežes 
oras daug prisidwia ant užlai
kymo pajiegu ir sveikatos.

rakto
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Tada kdžnas žinos
Ir apsisaugos, 

Kaip pakuline pamatys,
- Tai kur iii kampa inlys.

b *

* ♦ ♦

Aplinkinėje Luzornes, 
Gyvenimas labai mizernas,

KARALIUS IR PIRKELE.

Vienas aralius state sau pui
ku ruma, o prieszais r urna, už
sodino soda. Bet prie paežiu

B
J 
I

9
pirkele, kurioje gyveno varg
dienis žmogelis.

Karalius sumanė szita pir
kele nukelti, nes ji gadino so
do gražuma, ir nusiuntė tama 
pirkeles nupirkti. Tarnas nuė
jės žmogeliui tarė:

— Laimingas tu esi: kara
lius nori pirkti tavo pirkele. 
Juk ji ne deszimties rubliu ne 
verta, 
szimta rubliu.

Žmogus atsakei
— Ne, asz pirkeles už szim

ta rubliu neparduosiu.
— Na tai karalius duos du 

szimtu.
— Ne už du szimtu, ne už 

tūkstanti neatiduosiu. Mano 
boezius ir tėvas szitoje pirkele 
gyveno ir numirė, ir asz pase
nau ir-numirsiu joje, jei Die
vas leis.

Tarnas sugryžo pas karalių 
ir sako:

— Žmogus atkaklus, nieko 
neima. Neduok, karaliau, jam 
nieko ir liepk nukelti pirkele 
be atlyginimo.

Karalius atsake:
— Ne, asz to nenoriu.
— Ka-gi padaryti? Ar tai 

galima prieszais rūmo supuvu
sia pirkia laikyti? Kiekvie
nas, pažiūrėjęs in minus, pasa
kys: Geri butu rūmai, bet visa 
pirkele gadina. Tur būti, tars,

o karalius duoda tau

»

Kūmutes siisiszaukia, 
Ir ’batisiai namine traukia.

Kada jau užsigėrė, 
Po kėlės nusitvėrė, 

Po atrytus valkiojesi 
Prie kdžno kalbinusi,

Ir kitiems daužo langus.
Nepaiso kad isz to nieks bus, 

O gali būti prova, 
O 'ir (bjauri kova.

O juk kur namine liejosi', 
Ten ir nuolatos riejesi, 
Kas dien vyras su boba, 
O rodos jokios neduoda.

Vyru neapžiuri, 
Todėl dideli varga turi
O ka vargszai padarys, 
Jaigu aririideri padarys, 
Lovose pekl'iszkas guolis, 
Vos blakes neuždykelis.

O jus bobos, 'bobos, 
Esate IbaJisiai nelabos, 

Kad jus kipszas pradangytu 
Arba peklinėje patai pytu, 

Sarmata darote del Lietuviu,

Szita yra Receptu 
Aptieka

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

!. sisime gyduoles.
—- '♦

Litschs’ Drug Store
14 E. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

>

in besisupjineziias 
vilnis kurios nutvėrė jos sunu 
žiurėjo ir lauke, kol jo sūnūs 
neapsireiksz. Tikėjo in tai 
kad suims kiekvienoj valandoj 
gali atsirasti prie tėvo szalies.

Putojo vanduo, vilnis in vil
nis blaszkesi ii r — vėl kaip 
koksai zerkolas iszrode upe.

Per tris dienas paeiliui žmo
nes temijosi kaip tėvas jesz- 
kojo nuskendusio sūnaus —ir 
dienomis ir naktimis Thord 
Oeveras nuo upes nesitiki ūke, 
laukdamas pasirodanezio su- 

Į liaus. Tiktai ketvirtoj dienoj 
suseko sūnaus lavonu.

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU.
— 0 ypatingai del moterių doru, karalius pinigu nebetur pirkę-

— Ko-gJi norėtum!
— Rytoj mano 

konfirmuotas, tame tai-gi 
kale ežionai ir 
pastoriau.

— Narsu turi 
pagyre pastorius.

Noreeziaii dar Zmvzvi, 
kokia vieta ’bažnyczioje rytoj 
gaus mano sūnūs!

— Pinna! O kaiip-gi! Oda-|pats vienas nesze savo 
bar ko dar norėtum!

— Daugiau nlioko, einu sau 
ponas pastoriau.

Ir iszejo.

žinoti

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
reiszkia, jaigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu Sugedi
mo? Toks Žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jaigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jaigu jautiesi esaa ap-

t

♦ # #

Praslinkus asztuoniems me
tams Thord Oeveras su kelioli
ka žmonin ats/ilanke pas pas
torių. Subarszkino duris apa- 
czioje, ant trepu iszsigirdo 
garsus žengimas.

Tarnaite, liszgirdus 
klegesį, atidarė duris.

Visi ’inejo kabinetan.
- Ko pas mane pasirengei 
tokiu dideliu pulku! • 

klauso pastorius szypsodama- " 
sis. j

Ant to Oevpras atsake:

isz tolo

les nupirkti.”
— Ne, kas pažvelgs in ra

mus, bas pasakys: “ 
karalius daug pinigu turis, 
kad instenge tokius ramus pa
statyti.” o pažvelgė in pirkele 
ir tars: Regiamai pas szita 
karalių ir teisybe buvo.” Pa
lik pirkele. i įi’ tijrf

------------------------------------------- 4—

* * *

Tu mamule isz Hazletono 
pasitaisyk ie,

Dieva in szirdJi paimkie, 
Ba jau saikas nedorybių, 

Prisipildė visokiu bjaurybių. 
Ar da tau kipszas sznailižda 

Ar da siausti negana, 
Juk žinai kas po smert yra, 
O jau senatve trindais byra!

# ’ ♦ ♦
i '•

Tegul vyrai pasivaktuoja, 
Jaigu ii n pecze mergina 

atvažiuoja, . ’
Ba tai; diegai gerti, 

Nemažai klastų padare
Tai yra girtuokles, 

Pasileidoles, 
Dorytbes ne turi, ' 

Aiit nieko nežiūri.
Tokius vyrus apipleszo, 

Ir in kitur nupueze, 
Daugiau kvailiu jeszkot, 

Kad apszukuot.
Ant sziadien 'bus gana 

O kadp da dažinosiu — 
’ Nedoyanosiu, smarkiai pa- 

koeziosiu;
Lukaut I 

Jaigu nenorite gaut.

Regiama,

“ imtu kokiu nors nesmagumu, tai
J 

Tėvas
Simu atgauk savo sveikata, 

per kalnus ir miszkus in savo 
namus.

* * ♦
Praslinko metai. Viena ru

denio vakara kada pastorius 
pats vienas sėdėjo savo 'kam
baryj iszgirdo bosiartinanozjus 
nedrąsius žingsnius’ir kas tok
sai drobanezia ranka mėgino 
atidaryti duris. 

į Pastorius atsistojo, kad in-, 
įleidus atėjima. Kada duris ati
darė, priesz ji atsistojo žmo
guj augalotas, įr supikuprinos, 
[nublankęs, sd pražilusiais

— plaukais.

greit reikalauk musu vaist-žbliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir

nedrąsius žingsnius ir kas tok-

šit
HU

Pastęrius tylėdamas žiurėjo- a • ' • W a .si in atėjusi. Negalėjo ant kart
. . - - 41

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų it pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, Ir 
kitu ligų. Atslunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu,' kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jaigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szirdies liga, tai atslunsk 85c. o gau
si musu gausius veiktus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas”. Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
Ir knygų katalogą. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. . M. ŽUKAITIS,

pažinti, ka mato priešė save. 25 Gillet Street, Spencerport, N. Y.

t 
t1

Ii

f

tada,

CAPITAL STOCK $126,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS |629,868.62

Mokame 8-csia procentą ant 
> auditu pinigu. Procentą pride

dam prie jusu pinigu 1 Sausio Ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir Jus 
turi t ūme t reikale tu musu tenka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

1
G. W. BAJILOW, Ptm.

J. FERGUSON, Viee-Prea.irKM.
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA. Pirmutines Lenktynes Amerike Su Dideliais Lankais
—........

— Trys apsiginklavo jau
ni banditai, apie 2ra valanda 
Panedelio nakti ant gazolino 
stoties prie Faundres ant West 
Centri* ulyczios kuria laiko 
Vi’ncas Baronas, priverto ji 
ant atidavimo 67 doleriu, po 
tam dingo tamsumoje nakties. 
Palioijai pasiseko suimti du nu 
žiūrėtus vyrukus Frank Kriner 
ir Charles Bridgen, Tamakvejo 
kuriuos uždare kalėjimo.

— Mahanojuj Punedelio ry
ta davėsi jaust drebėjimas že
mes kuri pajuto daugelis žmo
nių, nežinodami kas buvo ta
me priežastis sukrutejimo že
mes pakol laikraszcziai apie 
tai nepranosz(‘ vėliaus, 
sylvauijoj 
yra reti o
sudrelna tai nuo apsisedimo ar
timu kalnu po žeme bet ne isz 
gamtiszkos priežasties.

— Ponstva Strielkai,
W. Mahanoy Avė., ana diena 
pirko puiku Plymouth auto- 
mdbiliu su kuriuom ketina 
neužilgio 
gimines in 
sjiczi nže.

p. Ona Ragaliene su su

Penn- 
tirebejimai žemes 
kad ir kada žeme

317

kuriuom 
atlikti kelione 

Konektika in Ma-
pas

num Stasiu ir duktere Veroni
ka, taipgi Jonas Kupstas su 

isz New Britain, 
ComL, lankėsi szioj apielinkejo 

patinstamus, 
su automobi-

taipgi
paczia, visi

pas gimines rr
Atliko kelione 
lium.

ANT PARDAVIMO.

Namas ant S. Main St. At- 
siszaukit ant adreso: (166

Geo. Mayer,
93 S. Main St., 

Mahanoy City, Pa.

Vartuoti Automobiliai
Parsiduos Pigiai ,

1 HUDSON 7 Pasažieriu Sedan 
1926 meto ............. $500

1 HUDSON 7 Pasažieriu Sedan 
1925 meto ............. $350

1 FLINT Victoria už .. $175

KOVAL BROS.
CENTRE IR D STREETS 

MAHANOY CITY, PA.

◄ Reading
. lines

►

Ekskurcijos Seredomis
— 1N —

Atlantic City
SEREDOJ 21 AUGUSTO

Ant Regulariszko Treino
Ryte 

... 5:00 

... 5:10 
... 5:43

Isz 
Shamokin ........
M t. Carmel ... 
Ashland ............
Mahanoy City (Preke $3.75) 6:10
Tamaqua (Preke $3.75) . . 6:39 
Philadelphia ribus.................9:30

Grižtant—Treinas apleis Phila
delphia 6:55 valanda pagal Stan
dard Time ta pati vakara.

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

$4.00 Dubeltavaa 
Tikietas

Su Palydovu Iszvažiavimai
Už Nupiginta Preke in 

Bostoną ir White Mountains 
Septinio* dieno* *— 25 Auguato 

Knygute apie szita jszvažiuvirru 
gaunama adresuojant in

JOHN M. ROL1N, D. P. A. 
Williamsport, Pa.

Ant Readingo Geležinkelio

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS L1ETUV1SZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

>

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
B2O W. Teatre Stj Mahanoy City, Pa.

munszaino 
keliolika 

Aleksas Urboną

— Porsemtas 
kuria gerdavo per 
sanvaieziu, 
sudaužė dideli Įauga sztore S. 
A. Ramonaiezio ant 115 S. 
Main ulyczios, po tam pradėjo 
lipti ant virszaus in miegkam- 
bari Ramonaiezio kuris pa- 
szaukes palicije paome girta 
Pubona po savo apgloba ir už
dare kalėjime.

— G\W(sntojai isz Lost 
Creek, Girardvilles ir kitu vie
tų ne.nuVžai nudžiugo žinia kad 
kasyklos Packer No. 5 pradė
jo dirbti Utarninko diena o 
kurios buvo sustoja nuo praei
to Gegužio menesio. Darba ap- 
laike apie 900 žmonių. Lehigh 
Valles kompanije aplaike daug 

todėl kasyklosiižkalbiiiiinu 
dirbs gerai.

Pacziule Juozo Jankauc- 
ko ana <liena sugryžo isz Ash- 
lando ligonbutes 
kėlės sanvaites.

Vincas Raulinaviczius taip
gi sugrąžo namo isz tosios pa- 
czios ligonbutes pasveikęs.

kur gydėsi

Pottsville, Pa. — Sherman 
kasyklose, tarp Port Carbon ir 
Ppttsvillcs kilo baisi cksplozi- 
je kurioje keturi anglekasiai 
likos a [R teginti o 21 užgriauti 
per tris valandas. Po eksplozi
jai kasyklos 
dega.

užsidegė ir da

Gilberton, Pa. f Mariute, 19 
menesiu amžiaus dukrele Fra- 
no Kyguolio mirė po trumpai 
ligai. Laidotuves atsibuvo Pa
li odelio ryta.

Girardville, Pa. — Utarnin- 
ryta sudegė namas Juozoko

Szario po No. 233 E. Mahanoy 
Avė., apie 12:30 valanda isz ry
to. Tame laike Szariu namie 
nesirado. Rakandai įir drapa
nos visos sudegė.

Mass. — Auto-Worcester, 
mobilio sunkiai sužeistas gerai 
žinomas klaipo talentingas Lie
tuvis artistas scenoje, Antanas 
Maižius. Nelaime atsitiko ant 
Shrewsbury gatves.. Nuvežtas 
iii miesto ligonine ir yra dau
giau negu vilties, kad nelai
mingasis pasveiks. Antanas 
Maižius priklauso prie S.L.A. 
57 tos kuopos.

imi negu vilties, 
pasveiks.

jauna mergaite, Aldona 
Miskovicziute, 12 metu, nuo 
180 Washington gatves, iszbe
go isz savo kiemo in kelia ir 
automobilis ja parmoto. Ji 
slinkiai sužeista viduje ir kaire 
koja ir deszine ranka sulaužy
tos. Ji guli kritiszkame padėji
mo Szv. Vincento ligoninėje.

12 metu,

— Albina Osipaviezaite pa
dare gera pradžia Tarptauti
nėse Plaukimo lenktynėse, Ho
nolulu, trecziiadienyje, 7 Rug- 
piuezio, kuomet gavo pirma 
laimejima lOz metru pirmose 
lenktynėse. Albina dar daly
vaus 440 mastu ir puse mylios 
lenktynėse. Jonas Osipaviczius 
p raita i me jo savo 880 mastu N. 
Anglijos czampiono titulą, bet 
ant rytojaus 
100 mastu

jam teko laimėt 
lenktynes, 

in vyko Lucerne, Maine, 
piuezio 4-ta diena.

kurios
Bug-

■J?

I

Ana diena Carthay Circle, Cali forui joj, atsibuvo merginu lenktynes su dideliais ]an-
kais, kurias laimėjo pana Betty Ellis iisz Los Angeles. Merginos yra pririsztos 
viduryje lanku ir pasileidžia riedamosios viduryje.

Forest City, Pa. — Jonas Czi- 
žanekas ir su kitu vyru žuvavo 
ant upes guminiojo luotelcje, 
kuri pratruko ir abudu inkri- 
to in vandeni. Vienas iszplau- 
ke, Czižauckas deszimts pėdu 
nuo kranto prigėrė, 
prigulėjo prie 
draugystes, 
nuliudimo 
vaikus.

— Darbai pas mus ne kas. 
Vienas brokeris dirba keturos 
dienas ant sanvaites o 
nedirba freezes menesis.

— Czionais Lietuviai labai 
susimaiszia — szeimynos susi
deda isz ženteliu visokiu tautu 
kaip: ungarau, Lenku, Velszin 
kurie vedasi su Lietuvaitėms.

— Artimas miestelis Hons- 
dale apvia i kszt i nėjo 
me Week” kuriam suėjo szim- 
tas metu. Buvo laikomos paro
dos ir bazairai.

— Girdėt kad Carbondale- 
je dvi Lietuviszkos szeimynos 
perėjo ant protostonu tikėjimo.

PARSIDUODA FARMA IR 
KOTELIS

ISZ LIETUVOS
su diržais

Velionis 
Antano 

Paliko dideliam 
irpaczia szesęis

kitas

AMERIKIECZIAI, 
SAUGOKITĖS KAUNO 

“PANELIU!
Kaunas. — Kalbama kad tū

la sekmadieni, 
^ilinksminldamos su vienu 
Amerikiecziu, paėmė isz jo 1,- 
000 doleriu, bet žmogus turis 
žymu varda Amerikos Lietu
viu tarpe ir gerai žinomas Lie
tuvoj, vengdamas gėdos, tyli. 
Prostitutes matydamos jo nai
vumą, paerios restoranuose 

4 <apie
paerios 

giliuką ”

< < Old Ilo-

> >

prostitutes be
su

giriasi.

56 akru žemes 2 akrai gir
nos, 2 skaitiniai, sodas, 16 rui
mu namas, eletkriku apszvie- 
samas, bėgantis vanduo stuboj, 
didelis naujas tvartas. Ramlasi 

j, 3 mylės 
Parsiduos 

pigiai del greito pirkiko. Apie 
(langiaus kreipkifies ant adre
so: (t .69

J6s F. Kempski, 
Brown Bldg.

Port. Carbon, Pa. 
Bell Tel. 2^56-J.

prie

y

eletkriku apszvie- 
j,

i Pinegrove Pike 
nuo Pingrove, Pa.

J

JUOKAI
Tūlas profesorius persergė

davo studentus, idant nerūky
tu cigaru, nes tas priguli tik
tai augsztos kilmes žmonėms. 
Viena karta pagavo 
studentėli berūkanti 
Užklausė:

— Delko rukai?
— Nes esu augsztesnis už 

poną profesorių, — atsake stu
dentas.

PLECZKAITININKAI 
PUOLA.

Isz Seinų apskrities gauta ži
nia, kad Liepos 19 d. adminis
tracijos linijos trecziame rajo
ne penki ginkluoti pleczkiaiti- 
ninkai užpuolė sargybos vir- 
szininko vyr. polic. Kaziu Va- 
lukonio butą. Tacziau polici
ninko namie nerado — jis bu
vo iszejes tikrinti
Pleezkaitininkai tik pasiėmė 
jo dvirati, kai kuriuos drabu
žius ir antrosios sargybos die- 

Ploczkait ininkus seka 
policija j.

LIETUVOS DAVATKOS 
MOKA VISZTAS 
“PAFIKSYTI”

Linkuva. Viena turgadieni 
invyko kažkoks

triukszmas. Rinkoje prie veži
mo pradėjo rinktis žmonių ir 

žinomos

sargyba.

; i M.t i F I

1 ii , ... i. ■—.i. į  ...........    >r „f, į
2 KOMUNISTAI NUBAUSTI 

MIROZIA, 39 NUTEISTI
IN KALĖJIMUS.

Kaunas, Rugp. 11. (Chicago 
Tribune Press Service). — 
Lietuvos karo .teismas vakar 
d 11 komiiiiristus pasmerkė mir-| 
ties bausmei, viena —- kalėji
mui iki gyyos galvoj p d^r ke
turis kitus —* szOsZeH^ins me
tams sunkiųjų ’darim kalėjimo.

Pasmerktieji buvo kaltina
mi 'del konspiracijpą priesz 
esama ja Lietuvos valdžia.

Visi jie buvo suimti vienoje 
slaptoje spaustuvėje Kaune, 
kur jie sako spaudine atsiszau- 
kiinus, knrstanczins darbinin
kus riauszoms priesz policija 
Rugpiuczio 1 diena.

Be to, karo teismas nuteisė 
dar 34 komunistus keturiems 
menesiams kalėjimo ir - pasi- 
moketi po $300 pabaudos už 
dalyvavima neramumuose.
EKSPORTUOTA 2473 STA

TINES SVIESTO PER 
SAVAITE.

Kaunas. — Liepos 5. — Per 
“Pienocent ras” 

eksportavo in užsienius 2,473 
statines, arba 124,886 kg. svies
to. Sviestas pabrango. Už T ru- 
szies sviesta pieninose mokama 
7,10 lt., Ha 6,90 lt. TTb 6,80,111 
r. 6,30 lt.

“Pienocentro
se parduodama sviesto
szis 8 lt. už kg., Ib 7,70 lt., H 
7,40 lt. ir III 71t. Pieno litras 
dabar kasztuoja 40 et. Kiauszi- 
niai pabrango. Aukszcziausios 
ruszies 10 sztuku 2,20 lt., že
miausios — 1,90 lt.

SLAPTAS DEGTINES 
SANDELIS.

Panemunes policija turėjo 
žinių, kad siaurojo geležinkelio 
sustojimo vietos patalpoje Pa
nemunėj slaptai pardavinėja
ma degtine. Buvo padaryta 
krata ir rasta rūsy 12 bonkn 
degtines ir pora tuszcziu bute
liu. Degtine konfiskuota. Ve
dama kvota.

VIRSZAICZIAI IN 
KALĖJIMĄ.

Degucziai. Zarasu iap. Buvu
si s Degucziu valscziaus vir- 
szaitis 
Draugijos pirmininkas Vincas 
Bernotas, už iszaikvojima kaip 
valscziaus taip ir draugijos pi
nigu, 
Teismo nubaustas 
sunkiųjų darini kalėjimo ir 
virsz 4000 litu ei v. ieszkini ap
mokėti.

Nors priesz ji negeresni bu
vo, bet sziaip taip iszsisuko. Po 
jo buvęs virszaitis Jonas 
Tvardauskas paleistas isz ka
lėjimo už užstatą ir kvota ve
dama.

U t J; J H *4 J ♦O

..M* «*..*»-* ft B m IM1 '

J. v
* u. T-r 4 A

-

PAJESZKOJIMAI 1

Pejeszkau pusbrolio Antano 
Salduko. Paeina isz Lietuvos, 
Rudmaninos parapijos, Szesz- 
ta'kavos kaimo. Turiu svarbu 
reikalui su juo. Malonėkite kas 
žino apie ka arbą pats atsi-

turis kitus szaukti ant adreso: (lt.
Jos. Menkelavage, 

2047 Summer St, 
Philadelphia, Pft.

•*» .

Pajeszkou Jokūbą Nasataie- 
ka. Turiu svarbu reikalą mi 
juo. Meldžiu ks ka žino apie ji 
arba pats tegul atsiszauke ant 
adreso: (lt.

M. Nenorta, 22 E. 19th St., 
Bayonne, N. J.

PASAKAITE '1#

szi n savaite

Tūlas ūkininkas girias gryžo 
vakarop raitas namon. Jauni
mas pakelėje matydama links
ma kaimieti juokams nusodi
no ji nuo arklio, nudavė buk 
jam pinigus atėmė, ir vėl pa
sodino ant arklio, bet adveri- 
niai, galva atsuko prie uodegos 
ir pririszo. Arklys žinodamas 
keliu bei namus, parėjo. Žmo
na ūkininko iszbego atidaryti 
Vartus, bet žiuri, jog jos vyras 
sėdi adverniai ant arklio Ir 
klausia, ka tas ženklina?

— Ach brangi motinėlė! — 
atsako vyras, — razba in inkai 
užpuolė mane, negana, jog ato
mo pinigus, bet dar ir arkliui 
galva nupjovė.

nvna.
1

»> parduotuve- 
la ru-

NUSIŽUDĖ ISZ VARGO;
DAKTARAS ARESZTA- 

VOTAS.
Piinevežis. 

metu ~ „
iszgorc trucziznos ir tuo miro. I girdėjosi Žydes ir 
Priežastis savžudinstos buvo Lin'knvoj davatkos koliojima- 
stokas darbo ir maisto. Varg- 
sze, po sudegimui fabriko Cha- 
zeno, kur dirbo 
ėmimo ir neturėjo isz ko mui
lytis.

Dvideszimts
M a ui jon a K1 i czm a n i u t e,

y neteko užsi-

— Daktaras pa vi et a uos li
gonbutes Sz va gždy s,

areszlavotas drauge su tūla 
už prisisa-

likos

dažiuretoja ligoniu 
vi n ima pinigu, v

PRIGĖRĖ VAIKAS;
NUŽUDĖ SZIAUCZIU.

Kedanai — Gyvenantis už- 
miestije 16 metu Szleuke-s, pri
gėrė upėje Suvilgoje kada žu
vavo. Vaikas inpuole in upe o

Linkuvoj

sis. Paaiszkejo, kad toji davat
ka, besilankydama pas Žyde, 
pavogė jos balta visztele, ja nu
daužė juodai ir atnesze in tur
gų parduoti. Bet jos nelaimei, 
viszta turėjo žyme ir Žyde ja 
tuojau pažino, tik stebėjosi, 
kaip galėjo jos visztele per vie
na diena isz baltos pavirsti 
juoda. Kai vogta viszta Žyde 
paliete rankomis, tuojau savo 
rankas iszsitepe. Dabar supra
to, kad viszta buvo nudažyta. 
Žmones stebėjosi, kad ju aky
va iždo j, užliejus Vandens, visz
ta pradėjo žilti — balti. Žyde 
davatkos pasigailėjo ir polici-

Degucziu valscziaus 
ir Degucziu Žemes

Du akli ubagai sėdėjo prie 
bažnyczios duriu. Tūlas juok
darys praeidamas tarė:

— “Imk už malda ir pasi
dalyk su savo draugu,” ir nu
ėjo nieko nedaVes. Po valande- 
liai ubagai kibo vienas antram 
in cziupryna, mislydami jog 
vienas antra nori prigauti.

Malonu buvo Motiejėliui re-, 
get i savo darbo vaisiu.

Jo sesute užaugo ir su pa- 
mega pasakojo savo vaikams, 
kaip isz mažu seklu iszaugo- 
szitos keturios patogios obeles; 
ji aiszkino jiems kad dažnai isa 
mažmožiu būva dideli ir nau
dingi dalykai, tik visur reika
lingas yra kantrumas ir uolus 
darbas.

kad nemokėjo plaukt tuojnus •ini nepnanesze, tik pagraso, 
nuėjo ant dugno. “Asz nueisiu pas kunigą ir

— Gyventojai uliezios Ged
mino, buvo Budintojai kruvi
nos žudinstos an'a diena. Kokis 
tai Stanislovas Ram'anauckas, 
atejas pas sziaucziu J. Antana- 
vieziu, papraszo darbo, o kada 
Antanaviezius atsako duoti 
jam d arba, Rainanauck'as isz- 

činara, trauke peili užduodamas jam y O *11 • • i • ft V • 1 1 •

pranesziu jam, kad jis tau ne
beduotu kas dien komunijos ir 
kad tu savo tikėjimo 
turn.”
do ir tas nepasisekimas — jai 
didži'ausia bausme.

ncszeiz-
Davatka, žinoma, nuliu-

augszta

mirtinius žaidulius.

Panevėžio Apygardos
2% metu

Keleivi užpuolė lietus 
tojo ties 'karezema.

Arklius nuvede

sus

in s ta i ne 
furmonas pasako ponui jog lie
tus cziurkszlia lyja ant arkliu 
per skyle stoge. Paszau'ke po
nas arendoriu Žydeli ir pradė
jo ji kolioti, del ko netaiso sto
go.

— Nu, kaip dabar taisyti 
~ 4 SB •A

kelis
Sziauczius sukruvintas iszbe
go ant uliezios szaūkdamas pa
geltos. Tuorn laik Ram'anauc
kas latsistojas buisia, kerszino 
palicijai mudurimu jeigu pri- 

r siartins prie jo. Ant galo ma
tydamas kad nupuls in nolicl- 
jos rankas ūždavo sau du ypus 
peiliu ir tuo mirė. Antanavi
ezius guli ant mirtino patalo 
ligonbutejo ir badai mirs.

jau gėrės per tris

KAIP LIETVISZKAS MUN - 
SZAINAS VEIKIA.

Jonavoj yra keletas asmenų, 
kurie vartoja gėrimui dona t li
ra. Rusas,
metus pasidarė mažai m'atas, 
nuolat sergąs, ir dabar mokina
si but olgetia. Viena karta jis 
buvo girtas nukrito nuo laiptu 
ir sulaužo koja. Miesto Valdy
ba turėjo ji gydyti net Kaune. 
Dabar gryžo in Joniava, vėl el
getauja, geria, 
kurie irgi “
liga. Neseniai vienas mirė.

GINKLAI IR 
“SAMOGONKA”

Pas pil. Kulczieka Aleksan
dra Pi’pliu kaime, Zapiszkio v., 
policija rado szoviniu, patfako,

Yra dar kitu, 
sirguliuoja” ta pat

y
kad lyja, — atsake Žydelis.

— Pataisyk kaip pagada,- 
atsake ponas.

— Kaip yra pagada tai nc-
Torrington, Conn, f Andrius 

J. Lazanekas, 41 metu, 
Litchfield ligonbutejo, 
ted, Conn., si rgdamas nuo ilgo I in staino — szvenojo Irszas. 
laiko rumatizmu.Velionis gime| 
Mariampoles apskritije, Gu
deliu valscziaus, Neujos Ūtos 
kiaimo, pergyvendamas Tor- 
ringtono 23 metus, turėdamas 
užsiėmimą 
fabrike. ‘
Vincento, Vitauto ir Citizenu |Farma turi 45 akioriu, daug 
draugyseziu. 
nuliudimo paczia, !
nūs: Henrika, Jurgi, Reimun- Įvisztos ir antys. Priežastis par

minta

mire
Wins-1 reikia taisyti nes lietus nelyja

KRAUJO
Sloginimas

Žmogus lekiant su eroplanu per 
mares yra ne didesniam pavojuje

Lehigh Valley 
EKSKURCIJA IN 

Niagara Falls 
ar Buffalo

SUBATOJ 17 AUGUSTO 

$5.00 In ten ir adgalios
Specialiazkas treinas Iszeia isz 

Mahanoy City 8:20 valanda Su- 
batos vakarą ir pribus in Buffalo 
6 valanda ryte, o in Niagara Falls 
6:15 valanda ryte. Grižtant apleis 
Niagara Falls 3 valanda popiet o 
Buffalo 4 valanda popiet Standard 
Time.

Railroad

AMERIKIECZIAI MANO 
STATYTI BIRSZTONE 

VIESZBUTI.
Amerikiecziu Lietuviu biz

nierių grupe netrukus Birszto-

mes sklypą ir inbaisyti moder- 
niszka vioszbuti su Ameriko- 
niszkais patogumais. Prie 
vieszbnczio žada insteigti ku- 
miso stoti, kuri buvo ir priesz 
kara. Tik szi bus didesne ir pa- 
togesne, Vieszhuti mano sta
tyti prio pat szilo.

Prigulėjo prie Szv. Įir visokios vigados stuboj. PERKŪNAS TRENKEDOT-

ANT PARDAVIMO.

Kotelis ir farma. Namas tu- 
Torrington Mfg. Iri 16 ruimu. Maudyne, vanduo

Paliko dideliam vaisingu medžiu, visos dirba- 
keturis su- mos m^szinos, arkliai, karves,

da ir Joną, viena duktere Eve- davimo yra kad vyrui
liną — visi namie; du brolius (sunku man ja apdirbti. Kreip-
Antana isz Akron, Ohio. Broli 
Joną, motina dvi seseris Mari
jona ir Ona Lietuvoje. Laido
tuves atsibuvo su bažnytinėms 
pamaldomis.

no mano nusipirkti patogu 7.o- kapsuliu granatoms, kaspinu

niszkais patogumais.

kulkosvaidžiams ir “samogon-
” saVinin-

negu žmogus su dideliu krauju 
sloginimo. Jeigu kraujagyslos yra 
užkietėja; juos gali trukti bile 
kada. Laikykite savo krauja, szir- 
di, nervus, plauczius, inkstus ir 
vidurius geram padėjimo ir apsi
saugokite nuo pavojaus.

KREIPKITĖS PAS
Dr. Hodgens Specialistą

Tik Utarninke, Seredoj, Ketverge 
Nuo 9 valandos ryte iki. 0 vakare.

Antro floro, 4 S. CENTRE ST. 
POTTSVILLE, PA.
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NUVOJ, UŽMUSZE 5 
KARVES.

•— Liepos 5 d., Dot-Kaunas, 
nuvos dviare perkūnas trenku 
in medi, ties kuriuo užtvaro 
stovėjo. Dotnuvos Žemos Ūkio 

dvaro galvijai.

y

(t.f. akademijoskites ant adreso:
Anna Konsavage,
Locust Valley,

Box 144, R. F. D. No 1,
Barnesville, Pa. niu, bet ju nepaliete.

i'

Užmuszta penkios karves ir 
dvi telyczaites.

Netoli stovėjo apie 10 žmo-
“ _ 1 _ J • • 1 • • i

i

Szi o ‘šiaudeliokos.” 
kas suhpkytas. . . ,

GĘLEŽINKELIU 
NELAIMES.

r ' • • * j ' y' „ ■

Liepos 23 diena tarpustoty
Tilže Pa gogą i ant geležfn-

raš. Jis nugabentas in Tilžės 
ligonine. . * \

Ta pacziia diena Kurszenu— 
Kucziu tarpustoty iszkrito isz
traukio keleivis Augustas Var
nas, kilęs isz Leckavos mieste
lio Mažeikiu apskrity. Jam 
iszlaužta ranka, 
nugabentas in 
nine.

Sužergtasis
Sziauliu li&o~

45 metu vy-

kelio pylimo buvo sunkiai su
žeistas in galva darbininkas 
Kazys Bulžgis,

Ant. J. Sakalauskas
L1ETUVISZKAS GRABOR1US 

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

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

!ss Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavime tai meldžiu man tele- 
fanuoti, o pribusiu in deuimta 
minutu.

REIKALAUKITE
Pas Visus Lietuvius 

Sztominkus

BIRUTES
Saldainiu isz Lietuvos
Jeigu Tamstų Sztorninkas 
ju neturi, praneszkite mums 
jo varda ir adresa kad’mes 
galėtum jam pasiusti pasiu- 
lyma,

LITHUANIAN IMPORTING CO
818 E. SIXTH ST.

SO. BOSTON, MASS. m

Bell Telefonu 872

<6*

K. Rėklaitis
Lietuvhskas Graborius

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

818 W. Sprnce Str., 
MAHANOY CITY, PA.

306 Market Street, 
| TAMAQUA, PA.
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