
*

! THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN).
į PUBLISHED. EVERY TUESDAY AND FRIDAY 
j ESTABLISHED IN 1888. YEARLY SUBSCRIPTION ,$J.OQ į
’ * * . • k ■ —a. a a * a •

I
I

r-
'Wi I

I

F'

,11;

f

i

Advertising Ratos on Application*

PUBLISHED BY

W. D. BOCZKOWSKI - CO.,
| MAHANOY AND A STR., MAHANOY CITY, PA.

No. 49 I 1STIUD AT TH! 1UUHOT O1TT, FAn \ 
tawi-omoa a* siouHD olam Mau. mattib./

ISZ AMERIKOS
20 METU KALĖJIMO UŽ 

PAVOGIMĄ KUMPIO.
Atlanta, Ga. — Už pavogimu 

kumpio (szinkos), nigeris Os
car Jossie, likos nubaustas ka- 

Taip nu
sprendė augszeziausias sūdąs 
paviete DeKalb, kur 
prisipažino prie vagystes, 
nydnmas kad per tai sūdąs jam 
duos mažesne 'bausme.

lojima ant 20 metu.

nigeris 
įna

MIRĖ ISZ BAIMES 
LAVONYCZIOJA.

Los Angeles, Calif. — Oska
ras F. Ralfston, 66 metu, per- 
musztas per automobiliu ant 
ulyežios, likos nuvežtas pas 
gra’boriu ir paguldytas kamba
ryje kuriame radosi daug gra
liu o isz kur ketino ji nuvežti in 
ligonbuti. Kada po kokiam tai 
laikui atsigaivino ir supratęs 
kur jisai randasi, taip žmogelis 
persigando pamatęs aplinkui 
save tiek grabu, kad ant vietos 
mirė.

NUSZOVE BURDINGIERIU; 
MANE KAD VAGIS.

Wilmington, Del. — Fran- 
ciszkus Barr, Iburdingierius na
me How and (limble, likos nu
siautas ant smert per savo gas- 
)>adoriu, kuris mane kad Fra- 
nas yra plesziku ir geidžia in- 
sigaut in narna, (raspadoris li
kos pastatytas po $1,000 kauci
jos lyg teismui. { • • •

pamatęs ant 
žiedą

•» ,r . ’Ui t ' ................ . » 4

VAIKAS PARDAVĖ DEI
MANTĄ UŽ 25 CENTUS.
Chicago. — Jeramukas Keru 

8 metu vaikas,
stalelio, puiku žibanti 

'kambaryje savo sesutes, insi- 
dejo in kiszeniu ir nuėjo paro- 
ryl savo draugams, kurie sto
vėjo prie cigaru storo. 1’mno 
atėjo priėjo kokis tai nepažys
tamas vyras, paprasze vaiko 
kad jam parodyt u ta žiedą ir 

ant 
ko vaikas greitai sutiko ir par
davė.

Vaikas a t ėjas 
džiaugsmu apsakė, kad 
už žiedą kvoteri. Sesute pradė
jo daugiau vaika 
nubėgo ant virszaus 
nerado. Buvo tai sužiedotines 
žiedas kuri gavo nuo savo my- 
lemo, už kuri užmokėjo 250 do
leriu. Dabar merginos vineze- 
vonos diena likos perkelta ant 
neaprubeži uoto lai ko.

storo.

paprasze

pašilde vaikui net kvoteri

namo šu
gavo

iszklausinet, 
bet žiedo

TURI TIK PUSE SMEGENŲ.
Kansas Cit. — Mvkola Per- 

zan, norints neteko puses sme
genų, bet yra sveikas ir gyvas. 
Mvkola nukrito nuo motorcik- 
va. Ana diena sugryžo isz li- 
gonbutes, kur jam buvo pada
lyta operacija, daktarai turėjo 
jam iszpiauti isz galvos puse 
smegenų. Daktarai neturėjo jo
kios vilties, kad jisai pasveiks, 
bet greitai pasveiko ir turi pil- 

?r ko stebėtis,na protą. — J 
daugelis žmonių gyvenu ant 
svieto, kurie turi visas smege
nis, bet proto visai neturi tik
tai kosze pakauszyje.

MUSZTYNE TARP 
GENG'STERIU
VIENAS UŽMUSZTAS.

Nanticoke, Pa.—Juozas Val- 
koviak, 23 metu, norėjo būti 
vadu geiigateriu, bet tame pa- 
siprieszino Vladas Vajciekovs- 
ki, 22 metu ir nutarė reikalą už
baigti šit kumsztemis. Vajcie- 
kovskis likos mirtinai sužeis
tas nuo ko mirė ligonllniteje. 
Apie deszimts gangsteri u likos 
areaztavotnis ir irždarytl kale- 
jime. _ . JU

NENORĖJO GERT KAVOS 
* GAVO PLIEKT.
Danville, Va. — daigu turite 

aut burdo szvogerius, tai nepa- 
niekinkit virimo savo prisiege- 
les, ba ir jum gal atsitikt kaip 
atsitiko su Charles Keru, kuris 

kava kuria iszvire 
Du

paniekino 
paeziule ant pusryeziu.
szvogeriai paszoko nuo stalo ir 
taip nebageli Charlesa apdaužė 
kad turėjo pergulet ligonini t e- 
je per szeszias saliva it os. Laike 
teismo, sudžia paliepė szvoge- 
riams pasijeszkoti.'bu rd o ir tuo 
laik sutaikė Kerus’us ir nuo to
sios dienos porele gyvena suti
kime.

radosi 
velniu, 

ir nedavė

ilinh. * n • t > *
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ATNAUJINEJO MUSZI KURIS ATSIBUDO 18-TAM SZIMTMETYJA.
Szt-ai muszis tarp Anglijos ir Prancūzu kareiviu, kuris atsibuvo 

o lai ke met i nio

Isz Visu SzaliulSZ LIETUVOS
D VASE VAIKO ATSILAN

KO PAS TĖVUS K02NA 
NAKTĮ.

I j(‘n k. —— Nedide-

SZIgMET LIETUVOS 
PASĖLIAI GERI.

Kaunas. — Centralinio sta
tistikos 'biuro surinktomis ži
niomis del palankios
liams žiemos ir gero pavasario 
dabar 
liai geri.

pase-

tėvus

18-tam szimtmetyje. Atnaujinimas tojo muszio atsibuv 
Aldershot, Anglijoj. Nors tai nubuvo tikras muszis bet dvyleka kareiviu likos 
apdegintais per paraka ir kitus atsitikimus.

Dettingt.one, Ąnglijoj, 
ka riszko perstatymo 

sužeistais ir

13
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visoje Lietuvoje pasė
li ugi u paneliai ge

resni negu pernai; jie vertina
mi žemes 
gerai.
mi Sziauliu ir Telsziu apskri
tyse. Kviecziu ir pimiamecziu 
dobilu pasėliai taip pat verti
nami gerai Antrameeziai do
bilai kiek geresni negu viduii- 

Tokiu budu sziemet lau
kiama gero derliaus.

li k io korespondent u 
A ukszrziausiai vertina - fu - -

1 jodžius, 
liaiy miestelije V rodą, kaip ir 
visoje aplinkinėje žmonis yra 
perimti nepaprastu atsitikimu 
12 metu vaiko Vincuko Da- 
jevskio, kuris atlanko
kas nakti dvylikta valanda po 
pusiaunakt, duodamas žinoti, 
buk jisai randasi po teviszka 
paslegia. Atsilankinms dva-> 
sios labai užėmė (laktana Ko- 
sincki, kuris taji dalyka pra
dėjo karsztai tyrinėti, 
d vase palieka 
stalo, 
rus. Rasztelius pažino lovai 
mirusio vaiko, norints pat is 
nemoka r-aszyti. Daktaras Ko- 
sincki nemažai pats uusiste- 

dva- 
ne-

Vai ko 
rasztelius ant 

apreikszdamas savo no- 
Rnsztelius pažino 

vaiko, norint s

mm.

11
■i
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SUSIMUSZE AKMENIMIS.
Rokiszkio Stotis 

vakaruszkoje susivaidijo 
karuszkininkai. 
zas 
si. 
jam 
(‘mes

■i

— Stoties
va-nemažai pats 

bėjo tais atsilankymais 
sios ir tvirtina buk tanu1 
sinanda jokios apgavystes. Ži
noma tokiu dalyku pradėjo 
giliau tyrinėti ir apsvarstinet 
taji atsitikima.

kad 
pasi-

Bružas,TERLINE REVOLIUCIJE 
PRIEŽASTIM 

ŽUDINSTOS.
Buffalo, N. Y.

3K metu,

KANKINO UŽ APSIPACZIA- 
VIMA SU SVETIM 

TAUCZIA.
^I’hiladelphia.

GeOrgeopollis, prailesze polici
niu) ulv- 

czios keli Grakai ir nuvožė in 
užmiesti ir ten kankino.ja per 

valandas, aplaistydami 
ja su lajum, lauže rankas ir nu
kirto puikins ilgus plaukus.

Keli menesiai atgal Georgeo- 
polPns likos taipgi suimtas per 
.savo tautieczius, kurie ji taipgi 
kankino ir baisiai suplakė už 
tai, kad apųipacziuvo su Ame- 
rikonka, o ne su savo tautiete.

VELNIAI MUNSZAINEJE.
Danville, III. — Ana diena 

sude stojo Juozas Palys už ne 
padoru pasielgimu ant ulyczios 
kada buvo girtas. Sudžia tuom 
nenubaudė Juopa, kuris pripa
žino sudžiui, buk tame laike ne 
žinojo ka daro nes iszgere pain- 
tuke namines, kurioja 
deszimts tukstaneziu 
kurie ji apipainiojo
jam ramybes. Sudžia‘buvo tos

žmogus iszgere deszimts tuks-
atsa- jai, 'buk jaja pavogė 

kantis ka su juom velniai daro. 
Priek tam pa’sake Juozui idant 
daugiau tokios namines neger
tu nes kitu kartu turės ji užda
re t saugioje vietoje drauge su 
velniais. Juozą sprižadėjo ir li
kos paleistas namo.

paczios nuomones kad

tancziu velniu tai ne vra

jaigu

keles

Mrs. Nika la Magdalena 
mirė li-

SESUCZIUGALĖJIMAS 
SU VERDANCZIU 

VANDENIU.
Keene, N. II. —Ona Heinisch 

randasi ligon'butej nuo baisaus 
apszut inimo

savo 'kaiminkos
kokius

TRIUKSZMINGAS
S. L. A. SEIMAS

Balasziene, 
gonbuteje in puse valandos po 
atvežimui j(>sios in tenai

11 (dona Dajewskiene '
s,

32

aplaike 
sesutes 

Katres Sessler. Sesutes gyveno 
Abidvi susi- 

Laike peszty-

nuo

o ne su savo tautiete. 
Policija aresztavojo kelis grai- 

atgal 
Graikija ba neyra ukesiais szio 
sklypo.

kus ir juos nusiims in

ine- 
tu, josios kaiminka už ta dar- 

likos uždarvta
Moterėlės jau nuo keliu meno; 
siu vinie neapikanta’ 
priesz kita isz priežasties nuo
latinio bobiszko terlinimo, ku
ri ant galo užsibaigė žndinsta. 
Dajewskiene Pagriebė ilga 
duonini peili, inbego iii narna 
savo kaiminkos, parmusze ant 
grindų, perpjaudama 
gerk Ie.

ba

vei 11 •

Crindu, 
•erkle.

kalėjime.

viena

jiai

200 BOLSZEVIKU ŠUKELE 
MAISZATI, POLICIJA TU
RĖJO JUOS PRASZALYT 

ISZ SEIMO SALES.
-ę

Chicago, 111. Birž. 18 d. 1 p. 
m. — Panedelije ir Ctarninke, 
dar iki puses vienuoliktos vai.

TURI 126 METUS IR 
NEMANO APIE MIRTI.

nebuvo pat ikrinti mandatai,
trukite bolszevikai; vadai ant 
kėdžių pasilipdami roke 
niai stati baube gyvuliu bal-

(‘iii-

Pusantros dienos kant
riai laukes 
isz

sais.

Budapeszt, Vengrai. — Gal 
seniause motore Vengruosia 
sziadien yri 126 metu amžiaus 
Vera Berszeda, gyvenanti ant 
likęs netoli Budapeszto. Senu
ke sako, kad nesziojo stiklus 
kada turėjo 92 metus, bet ju 
dabar visai nereikalauje ir 
mato j£* raj. Jokios vyras mirė 
52 metai atgal, o užsidirba sau

r*.

Adolfas Bru- 
bego namo kuri kiti vijo- 

matydamas, 
jau teks per kaili,

akmeni pradėjo gintis. 
Pasekmes tokios: Tereckui isz- 
muszta akis ir perskeltas gal
vos kiauszas. Nukentejusis au
tobusu iszvežtas ’Panevėžio li
goninėn, o 
da'boklen.

Bružas patalpintas

szale viena kitos, 
bare už vaikus.
niu, sesute atbėgo pas Ona pa
galiau kerszindama užmuszi- 
mu. Po kokiam laikui Ona isz- 
ejo lauk ir vos ‘ženge per duris, 
kad sztai Katre isz lango palei
do viedra verdanezio vandens 
ant Onos pecziu. Katre randasi 
uždaryta kalėjimo o Onute vai
toja ant lovos ligonbuteje.

Karolius 
skersai le

ant kurios gulėjo jo mirsz-

NEPRILEIDO NIEKO PRIE 
MIRSZTANCZIOS 

DUKRELES.
Bethlehem, Pa. — Laikyda- 

inas bonka karboliams ir insiu- 
tes nuo munszaines 
Ilrazdyk, atsigulė 
vos
tani i‘dukrele, kerszindamas vi
siems kurie drystu prisiartyt 
prie josios, kad iszdegins vi
siems akis, jaigu mirsztancziai 
kokiu nors'budu palengvintu 
josios kentėjimus. Ant galo pa
smaukta policija isznesze pasiu
tėli in kalėjimu.

Priesz atėjima policijos Ilraz
dyk apdegino baisiai veidą ir 
rankas savo paežiai, kuri bail

ini rsztan- 
P() keliu

valandų po u'ždarymui pasiutė
lio, kūdikis užbaigė 
rasti ant motinos ranku.

de piisiartyt prie 
ežios sa vo ‘dukreles.

savo g.V-r> J

NEŽINOJO KAD UŽMUSZE 
ŽMOGŲ SU BUTELIU. 

Rochester, N. Y.
Žernoisis, 32 metu, mirė ligon
buteje mio perskelto pa'kaib 
szio, koki aplaike isz ranku 
savo kaiminkos Jevos Sadlik.

Ta ja diena motore czystino 
narna ir radus tuszczia bonka, 
iszmete per Įauga, kuri patai
kė. ant gaKos (kaimyno, per- 
skeldama jam pakauszi nuo 
ko in puse valandos mirė. Že- 
moiskiene likos aresztavota ir 
net nusistebėjo kada jai ap- 
reiszke ka padare,

Andrius

perskelto pa’kaip

~ T.

UŽ GAIDĮ NETEKO 
GYVASTIES.

Brookdale, N. J. 
kad jojo kaimyno
budindavo ji kas diena ketvir

ti i kola

l’ž tai
gaidys pa

ta valanda isz’
Anderson,

1 ♦

ginus nukensti giedojimo tojo 
ankstyvinio artisto, ne tik už
musze gaidi bet ir jojo 
nininka Valentą Doran.

ryto, 
negalėdamas to il-

loc-

Audersonas atėjai in viszti- 
nyczia norėjo nusukti 
(f

kakta 
aidžiai, kad sztai atėjo loc

nininkas su karabinu pali(‘p- 
danriak 
rankas iii virszn, o 
nepadaro szove iii ji, bet nepa- 

Doran savo apginime 
isztrauke revolveri•szaudama.°. 
iii Andersoną du kartus

A ndersonui 
virszn,

iszkeit i 
kada to

taikė.

, uz- 
muszdamas ji. ant vietos, (lai
džiai teipgi padaro gala 
leisdamas in ji viena szuvi. I’o 
tam nuvažiavo in 
gervaliai pasidavė.

pa

policijų ir

APLAISTĖ ŽMOGŲ GAZO
LINU IR UŽDEGE.

Detroit, Mich. — Užmiosti- 
je, pas Petra Opjorovski atsi
buvo girtuokliavimas laike ku
rio užliejo sau smegenis su na- 

Sumanvta turėti
Kolmano, 49 
kuris teipgi

mine. 
niun 
žmogelio

1SZ
“fu- 

motu 
buvo9

gerokai užsitraukęs. Keli vy
rai isznesze ji airi lauko, vie
nas alneszo bleszine gazolino 
su kuriom gulinti aplaistė po 
tam uždege. Nelaimingas bė
giojo kaip beprotis, o girti pa- 

isz džiaugsmo 
nes. Anastazas

smteliai staugė 
bet ne ilgai, 
teip baisei apdege, kad ta pati 
vakaru mirė ligonbuteje.

Palicije visus aresztavojo ir 
uždare kalėjimo. Dabar turės 
atsakyti už savo pawiutiszkas 
‘‘funes”. Nelaimingas žmogus 
paliko tėvynėje paežiu ir asz- 
tuonis vaikas*

I

ISZMETE SUKAPOTUS 
PINIGUS.

Alino. — Kinanti 
t surinko

sukapot u
keliu tiikstaneziu

daug 
pinigu

padaryti

diena

St. Paul, 
ulvezia žmonis 
szmoteliu 
vertes ant 
doleriu. Palicije tosios nuomo
nes, kad tai turėjo 
kokis beprotis, kuris turėjo už 
daug pinigu ir Nežinojo kiv su 
jeis padaryti.

Nekurie žmonis* ana
pat(‘inino, kaip tai kokis pui- 
kei pasirodęs žmogus eidamas 
ulyczia metindavo sukapotas 
bumaszkas, bet neat kreipi nėjo 
daug atydos ant to, manyda
mi kad itai paprasta popiera.

BEDARBE PRIEŽASTE 
ŽUDINSTOS.

vargo ir rūpės*
Vnkers, 

prie dižiausio 
ežio kad josios vyras negalėjo 
surasti darbo ir vargas i irsis- 
kverbe in narna, Aniele Cooper 
atsuko gaza, kuris užtroszkino 
du vaikus,

Prist unitą

po tam pati sau 
perpjovė gerkle su britva. La
vonus surado Levas kada’ su- 
gryžo namo. Vargszas net ap
alpo, kada surado lavonus sa
vo myleinuju. Per dvi sanvai
tes kaip neturėjo ne cento už 

galėtu nusipirkti sziokio
tokio maisto, nes sztorninkas 
ant burgo nedavė 
samiai i uosi.

ka

o ubagaut

V New York. — Kokis tai 
pasiutėlių niižiuh1 dvi ypatus ir 
mano du nužudyt 14 pagal jojo 
praneszima in laikraszczius, 
Palicije da neužėjo iiint jojo 
pedsakio.

1[ Jacksonville, Fla. — Du 
lekiotojai Brock ir Schlee per
ioko skersai Suv. Valstijų in 
32 valandas isz eziomus iii San 
Diaga, Kalifornija ir atgal.

1[ Phihullephia. — 
paskutini suraszta tai
miestas turi suvirszum 1,900,- 
000 gyvęntoju.

Pagal 
szis

n -

Seimas iszveslas 
kantrybes reikalavo, 

t ruksznuailariai butu pasza Ii li
ti. Marszalkoms nusakyta isž- 
praszyti Zaldokn Petroni, Ju
siu ir Milin. Marszalku nepa
klausus buvo paszaūkta polici
ja, kuri prievarta juos iszmc-

Kilo baisiausias triuksz- 
— bolszevikai puolė po

licija kolioti, stumdyt ir musz- 
reporteriui apytikriai ma

lant, Buivydas norėjo iii pre
zidentą mesti kode, tacziau pr>- 
ličiui n kas sulaikė bolszevikefj 
policininkams pradėjo kan
džioti rankas ir pleszti rublis. 
Bnrvs
purst ūme.
juodukams pavesta bolszevi- 

Aresztuoba 18 
Chicagos spauda 

pilna siuisaciju ir iliustracijų, 
nedalyvaujant, 

vvkstu puikiausiai, 
atsiliepe trys 

, ° 
Bolszevikai 

Treczia- 
ra portą i.

te. 
mas;

kad

ii,

bo I sze v i k u pol ie i n i nk a
Policininkams ir

kus isžmest i. 
bolszevi ku.

delegatu

Bolszovikams
Seimas
Vardoszauk v •r 
szimtai deszimt
nedalyvauja 175. 
posėdžiauja atskirai.

i szk lauš vii 
Trukszmadariu teismas atidė
tas iki szesztadienio.
t not i bolszevikai paleisti , 
užstatu.

, j lnL’.............  ■■ ■■ ■’

Paskutines Žinutes

dieni

Aresz- 
po

Majo- 
isz priežasties

1[ Jackson, Miss 
ras E. C. Lohr, 
szeimyniszko nesupratimo, nu- 
szove iant smert savo- paežiu, 
ir uoszvia. Matyt dagi'isp jam 

jaja nužudo
t

t j mi ■

moterėles kad 
drauge su josios duktere.

11 Perth Amboy, N. J.
Kas tokis padėjo dinamitine 
bomba po Italu sztoru, kuri su
ardė, du žmonis likos užmuszti' * •• 
o apie 50 sužeista. Po tam 
sztoras užsidegė.

11 Dalias, Texąs. — Asztuo- 
hi žmonys mirė nuo monoksai- 
do, automdbilinio gaiso. Visi
miegojo ant virszaus garadžio. 
Locnininkas u'žmirszo sulaikyt 
masziną nuo kurios priėjo,gazo 
ant virszaus* L

j
ant virszays*

• jp 1,1 ™ (n, * I *

2 metai atgal, o užsidirba sau 
ant maisto duodama 
patarimus ligose.

Vieta. 
to|i plento, autnetoli |>k‘nt<>y aut 

Iszlauzbs ’, vardas.

tilI
"I

visokius

LEDAI UŽMUSZE 36 
ŽMONIS.
Graikije. — Guber-

Siat istu,
Atėnai

nijoi Siatisto, Graikiszkojo 
Macedonijoi, nupuolė ledai di
dumo boles, kurie užmusze 36 
žmonis ir 28 gyvulius. Daug 
žmonių sužeista, bledes pada
ryta daug, 
iszmusze ir kone visoje aplin
kinėje sudaužė stogus.

jovus ir kvieczius

STATOSI LIETUVOJ 
PARAPIJA.

Iszlaiiža, Mar. apsk. 
met ketveri metai, kai ežia at
skirta nauja parapija, 
labi graži, 
kalnelio.
kaip žmones sako, gauta nuo 
to, kad ežia senoveje, kertant 
miszkus, buvo deginami dideli 
laužai. Sziemet vietos darbsz- 
taus klebono kun. Gurevi- 
cziaus rupeseziu jau pastatyta 
graži muro klebonije ir stato
ma nauja, taip pat muro, szpl- 
tole, kur bus ir parapijos sale. 
Parapijieeziai prie statybos 
mielai prisideda, nes bažnyczia 
Iszlaužoj būtinai reikalinga: 
in Prienus 12 kilom., o in Gar
liava lOV”.

prie

Penki 
apsiginklavusiu 

su kalabi

BAISI SKERDYNE;
KINISZKI BANDITAI 

ISZŽUDE 350 ŽMONIŲ.
Szanghai, Kinai, 

tukstaneziai
K i n isz k u banditu 
nais ir maszinineis karabinais 
užklupo ant miesto Liu-Yang 

nuo
žmonių, 

milaszir- 
ir

kuri visiszkai apiplesze 
nužudė 350visko, 

Banditai be jokios 
dystes žadino suaugusius 
vaikus, apiplesze magazinus :r 
k romus kuriuos po tam sude
gino.

' Peiping. — Vaiskus Pen Ilsi 
Shan, ana diena užėmė svar
bu miestą Tsinan, susidedanti 
isz 300,000 gyventoju ir sosta- 
])ile Szantung provincijos.

EKSPLOZIJE PARAKO;
UŽMUSZE 20? ŽMONIS.

* -r t W ' u,. " .|ir ’ "

Shanghai, Kinai — Daugiau 
kaip du szimtai Kincziku likos 
užmuszta o> jnųjąnHis szimtus 
sužeido ekologijoje tkuri .ki
lo ammunicijosmagazine pro- 
vineijoi, Hunan, 30 myliuvmcijoi, iiunan, au myliu nuo. 
Czangsa. Drūtis ekspl^zųjos 
davėsi girdėt visoje

pada re m i 1 ži 11 i szk a s

i 
guberir-

*4

jo i kuri 
blades.

TĖVAS UŽMUSZE TRIS 
SAVO VAIKUS.

Kaunas. — Gegužes 20 d., 
atvvkes in Visztyczio nuova
dos rasztine Jonas Hofinca^ 
isz Recziunu kaimo pranesze, 
kad jis užmusze savo 3 vaikus. 
Policija, nuvykus vieton, rado 
Ilofineo gyvenamam kambary 
lovose 
men.,

užmuszta mergaite 4 
vaika dvieju metu ir ki

ta 5 metu. Pžmusztii nudaužy
tos galvos iki smegenų kietn 
inrankiu. lloliueas eulaiks'tas 
in dabokle. Del ko jis padaro 
tokia biauria žipogžiidyste, da
bar stengiasi policija i^zaisz- 
kinti. Spėja, kad jis buvo ne
tekės proto.

SUPIRKO 1414 KIAULIŲ..
Pakėlus Vokiecziams inve- 

žnmus muitus, kiaulių ekspor
tas kiel^ sumažėjo. Tacziair 
kiaulių supirkinėjimas nema-

Pereita savaite Klaipėdos 
kraszte ir Žemaicziuos nupirk
ta 1414 kiaulių, kurios perdir
bamos in bekonus ir gabena- 
mil) iių Anglija ir kitus krasz- 
tus, • 
i in, i v ’ I»‘ > I

.sumažėjo.
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11 Harrisburg, Pa. — Penn- 
per

V

■

11 Philadelphia. — Konra
do Komorovskio automobilius 
apsiverto ant Roosevelt bula- 
vardo. Pati ir du vaikai likos 
sužeisti. Komorovskis yra ka- 
sieriuip ,Richn\oŲd Tru^t Co.,.

-i’, a -

sylvtanijoi užregistruota 
laisnius 439,983 szunis, Tie jei 
ka neturi laisnus buna szaudo- 

i mi.
u

bankė.
t

11 Philadelphia.
kilo Frankly n Cushion Co 
ant 607 S. Hancock uli., isz ku- 
i; i P vos is’Asige^ejų ;£) darbi-

— Ugnis

Mniūkęs.
fe

-

I%
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užpirkti amžinas miszias net 
už 22 tukstaneziu doleriu.
pagelbės žmogui pinigai ant 
iszgelihejimo duszios jaigu pats 
apie tai nesistengia būdamas 
gyvu o ir kitu poteriai ja ja. 
iszgelbt's isz pragaro,
yra danguje (bet to niekas ne 
žino) tai ir maldos jam nerei-
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laikai ” 
už slenkszezio

kalbu automdbilinis karalius 
Henry Fordas.

“'Tegul visi žmonys kurie ran
dasi be daVbo neužrakinę ja sa- 
Wdnriu su raktu, nes 4< 
liszkas padėjimas” kuris 
užilgio ateis,” 
pro narna, — o pd tam jeszkok 
vėtros po laukus...

Ar Fordus kalba tiesy be, jai
gu pats praszalineja tukstan- 
czius žmonių isz savu ilirbtu- 
viu. t 
daugelis žmonių j 
kitur darbo ir duonos

“Geri 
sztai...

norma- 
‘ ‘ ne

galei u perlekt

Isz Detroito i szva ž i nėjo 
jeszko<lamižmonių

Ant nepaprasto budo cmesi

ne 
o jaigu

T t / > !

žino) tai ir maldos jam 
kalingos.
Sudas sulaužo tėvo testamen

tu ir pripažino palikta turtą 
del siprateles.

Praeiti} meta Amerikonas
48 metu iszS.Utiifey ‘Rich ley <

Livingston, ludijanos, iszsiren- 
ge |)ekszczias atlankyti visas 
Katalikiszkas stebuklingas vic 
tas po visa svietą, 'bet no buvo 
tai isz didelio dievobaimingu
mo, tiktai del biznio.

Susilaižino jisai su 
draugais ant penkiolikos tuks

savo

pargabenti savo sesute in Suv. tancžiu doleriu, kad pekszczias
in laika vieno meto atliks ke
lione in Lourcla, Ryma ir Jeru- 
zolima.
pekszczias in Ncnv Yorka, 
mares turėjo perplaukt.
ant laivo i 
Cherbourga. Isz tonais nuėjo in 
Lourda, Francija,

tu imigraeijos tiesu. Kadaro Marsillije mariomis in Boreta. 
brolis ! įsivažiavo per upe in tanais nuėjo in Jernzalenul

Valstijas, kokis tai Juozas Va- 
jak. Szesziolika metu atgal pri
buvo jisai isz Lenkijos in De- 

pasiliktlamas akėsiu 
szio sklypo. Jojo sesuo Vladys- 
lova atvažiavo in Kanada 1927 
mete, liet negalėjo gautis in 
Suv. Valst. isz priežasties rus
tu imigracijos tiesu. L,.----

troita.
Isz savo miesto nuėjo 

per 
Sėdo 

iniszplaukcnczio

po tam per

Į Buvo* gražu* vasaros notlel-
J 1 • , k «r* • . 1 « « • 1 « • 4 ■ L1 9» 4 > I *_•_« V X fa V tfaT*

4^
M V i1 1, . iT’i'J

’ /
/t

/-

dieni.s. Saulute isztisa diena
nusidirbus slinJco in savo aule* 

tumus atsilsėti, kad ryto,) 
. J k . « • « -n « *•šo 1

anksti Stojus i.n darbu kartu
su Žmonomis. r

Ore nęteip buvo karszta, t(U
gi ir jaunutis Petrukas žaidė 
kieme .su savo vyresniuoju 
broliu-Antanu, Jiems bežaid
žiant pasigirdo’- raly bildeji- . 
mas. Petrukas, metes žaidimą,
kaip tik spėjo atidaryti vartus 
atvažiuojanczlam dedei. Dede, 
sveikindamasis suk Petruliu,

, . . . . ” ■ ♦ 1 ;• ' - • ■

Na, Patrol i, kad jau tn 
man atidarei vartus 
už tai lauktilvim'

I

tarė:
■

4 4 •0
k

’Ji■ I

i

f

te Jtau

Ir, iszemes isz kiszenes, pri
pylė pilna Petrelior sauja sal- ; 
dainių. - \ -

Tuo tarpu prisiartino ir vy
resnysis Petruko, brolįs Anta
nas. - J.

— Jau tu Antanai, pasivė
linai saldainiu — na tai asz

jau kaipo vyrui duosiu

+ U
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v *si
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Windsor, kur pabuvo kėlės die
nas, permainyt lamu s jos pra
varde ant Juzefinos Gelba ir su 
ja apsipaeziavo. Kaipo “pati” 
Amerikoniszko ukesio, turėjo 
pilna tiesa atvažiuoti ih Suv. 
Valst. Dabar viskas iszsidave 
ir valdžia iszsiuns atgal seseria 
ir “paezia” Vajako atgal.

* Daktaras Lakovskis isz Pary
žiaus, žinomas isz savo pasek
mingo budo gydymo vėžio liga, 
apraszineja, buk randasi daug 
aplinkiniu Lenkijoj, Lietuvoje, 
Rosi joj, Bulgarijoj ir Turkijoj, 
kur visai nežino žmonis apie ta 
baisia liga.

Dr. Lukovski tame mato, kad 
vargingi gyventojai maitinasi 
lenais tiktai cibuliais, duona ir 
dniskh. Taipgi Isztyrineta, buk 
Bulgarija ir Turkija yra skly
pais kuriuosia gyvena seniausi 
žmonys, turinti po szimta ir 
daugiau metu.

Pats daktaras suvalgo 
dien po viena žalia cibuli,
tiejei ka negali valgyti žaliu ci
buliu, inczirksztina 
skystimo po skūra.
niu iszgyde nuo vėžio tokiu'bū
ti u ir turėjo 
}>asekmc.

k a s 
Bet

eibulinio 
I )aug žmo-

tame didžiausia

Kur ir kaip žmonys 
už 5,000 metu, kada 
mes gyventojai užaugs 
szimto milijonu daugiau? 
gyvens ant staeziu kalnu isz
kur lėks su eroplanais in darba 
ant farmu ir in fabrikus.

gyvens 
musu že- 

ant 
Ugi

Deszimts metu 
Marta M c Ke n ne v isz 
City užvedė teismu su pagelba 
savo advokatu idant atimti 22 
tukstanezius doleriu, kuriuos 
josios levas mirdamas užrasze 
ant amžinųjų misziu vietiniam 
kunigui, idant jojoduszia turė
tu po smert ramdbia ir grei- 
eziau gautųsi iii dangų. Tėvas 
mažiau rūpinosi apie palikta 
sieratele, kad tik jam butu ge
riau po smert ( ?) palikdamas 
savo vienatini kūdiki be cento.

Tokiu atsitikimu randasi 
daug. Neseniai tėvas užpykins 
kad jojo sūnelis apsipaeziavo 
su mergina kurios jam pats ne 
iszrinko, mirdamas nepaliko 
ne cento, Iwt jwiesz pat gala at
sileido ir norėjo permainyt tes
tamenta,'liet jau buvo per vo
lai.

Daugeli kartu dievuoti (?) 
palieka visa savo turtą del 
kliosztoriu, bažnycziu ir kitu 

• institutu 11 u^k riaukdami savo 
szeimynas. Žmogus neturi tie-

mergaite, 
Jersey

.^os Hiiskriau-Hti savo szeimynos
. 1 . _______ ____f,.x___ a:__i 4r vaiku IgMgeros priežasties. 

Sziadien sūdai aht tokiu testa
mentu atkreipė di<lesniit atyda 
ir perlaužo paliktus testumen- 
I us.

Taigi, tasai dievotas Airiszis 
McKenney, buvo žmogus sav- 
rny Ii*, t, 
apie save ir

a temindamas tiktai 
apie savo duazia, 

kuri to visai nereikalavo kad

Ryma, 
užkluptas

ir gryžo pekszczias in 
Toje kelionėje buvo 
tiktai viena karta ir apiplesz- 
tas per banditus.

Ana diena Rich ley sugryžo 
namo atsiimdamas laimėtus 15 
tukstanezius doleriu, nes pri
buvo dvi dienas priesz pažen
klinta diena.

GYDUOLES GEROS 
PACZIOS ANT 

PIKTO VYRO.

Kokia tai dora tarnaite 
Oberarge, tarnaudama užsieze- 
dijo sau kelis szimtus franku ir 
apsiporavo su amatninku, kuri 
pažinojo isz dorybes ir tlarbsz- 
tumo. Pirmutinius metus gy
veno sutikime ir meileje ir Die
vas jiems laimino. Ne. trukus 
pirko sau nameli ir pusėtina 
szmoteli dirvos. Dabarties po
nas meisteris, kaipo turtingas 
locnininkas gali sau biskuti pa
vėlini, pradėjo vaikszeziot in 
karezema, pasipažino gerai su 
arielkele ir alueziu ir mėgo la
bai karezemoje sėdėt. Taip tai 
pu maželi isz doraus ir darbsz- 
taus amatninko pasidarė tingi
nis, girtuoklis ir kazirninkas o 
kad per tai nieko ne užtlirho o 
daug pragerinejo, tai sklypelis 
su sklypeliu dirva pradėjo par- 
sidavinet. Biedna motore verke 
paslapta, ir gerumu prasze vy
ro ir melde, nes viskas ant tusz- 
czio. 0 kad nieko su piktumu 
plūdimu ir keiksmu 
rys, apie tai žinojo gana 
Margarieta, del to tylėjo kaip 
galėdama, ir saugojusi peklos. 
Vienu ryta atsikėlė anksti,'nu
ėjo in kamara ir pradėjo savo 
drabužius destinet in skrynele 
locna, kuria pas vyra atsigabe
no. \ryras tuoni kad atsikėlė 
taipo-gi ir kaip ne savas pagi
riotas po vakąrykszcziai, 
dėjo dairytis pusrycziu. Maty
damas paezia triusentese apie 
destijima savo daigiu, paklau
sė nusidi vines:

— Mrgarietele, k a darai ?
* — Mylimus paeziuli, — at- 

— per t a. v o 
pavargome.

rn

/

ne pada- 
gerai

pra-

ftake Margarieta, 
girta vima suvis 
Jeigu tai teip tolinus eis, tada 
ir namelio ne turėsime, o pas
kui neturėsi ne kur būtie no 
drabužio. Tai norim eitie ant 
t a my stos in miestą Bazilea, 
kad uždirbt ant raudos del ta
vęs ir drabužio. Mylėjau tave, 
kaip tau gerai ėjosi, tai kaip 
ir dabar esi varge, 
tave ne užmirszt.

Žodžei tiejei sugraudino vy
ra; paglamonėjo paozia, i su
žadėjo girtamimo ir dalaike 
duota žodi ba prižadėjo jokio 
gėrimo ne in burna ne imt. Da
bar abudu gyvena laimnigai ir 
gerai jiems atdeasi.

Tai gali padarytie kožna pa
ti, nes tiktai gera pati, kuri 
ne yra pikta ir savo liežuvi 
gali sulaikyti.

noru lipte

tau, 
užsirūkyti.

— Czia de.de pajeszkojes 
iszeme tris papirosus ir pada
vė Antanui. ,
* —■ Ar namie tėtis? — pa
klausė dede.

— Namie — atsake Anta-
nas.

O kur jisai*
(Ji, nuėjo in. sodeli pra

sivėdinti; eikszjtc, dede, nuve
dime.

Vaikai nuvede dede in so
deli, 'sugryžo in kiemą.

Žįnai? ka Petruk, — ta
re /Antans, žiūrėdamas in Pet
ruko rankutes 

f 
y atsake Petru-

<►

kas.
-r- Mainykime mudu lauk

tuvėmis; asz tau duosiu viena 
papirosu, duok tu man saldai-

. ■ I

Gali tu juos pasidėti, o 
— ‘atsake Pri

uiu.

ne man siūlyti 
rūkas.

— Na, mi Petruk, žiūrėk, 
ar-gi tu juos suvalgysi visus; 
tiek daug turi, duok man ke
lis, melde Antiluukąs.

Petrelis imsižiurejęs in ran
kutes, pamate, 
nemažai turis saldainiu

kad tfsztikro 
, tad 

atskaitos'padavė saujele An
tanui.

Xa, niatai, 
tau ir man; 

viena papirosą.
— Ka asz su brudu veik

ta re

ir
kai isz(eks 

te tau už tai

paniek inapczei

žiūrėsi,

si u, -r~ 
Pet rūkas.

NaMik imk, ka veiksi— 
tai ant galo, gali parūkyti, pa

ku ip gardu, — tarė
Antanas brukdamas Petrukui 
in rankutes papirosą.

Paemes papirosu, -Petrukas 
pneziupinėjo, pavarte.. •

— O gal ir isztikruju jisai 
;ardųs, reikės parūkyt, — Tacr

ros tai -insidejo in kiszeniu. .
Ant rytojaus Petrukas ne

tikėtai rado kiszeniujo vaka* 
rykszezia papirosu.

— Na, dabar, — v galvoja 
sau Petrukas, — esi u, gal ra- 

- užsirukysiu,siu degtuku, ir 
kaip ponas.

Suradęs degtuku, bet bijo* 
damas, kad kas neužtiktu kur 
užkampyje berūkant, Bet-nik a s 
patraukė in laukus. Nuėjės ge
rokai nuo namu inlindo' / innuo namu inlindo* 
tarpruge, atsisėdo, iszeme pa
pirosu, degtukus ir užsidegus 
užtraukė durna.

— Nieko sau, — k ra ipy da
ta re Petmkas- — 

gerai,- žiūrėsimo kas bus to 
Han.

Buko. Tik verėziasi durniai

mas galva,

IVIHW, UL 14> JUlUOlGill llUlIBtlrM 
’ • • T, 7

Petrukas vis nori, kad di|ma: 
augszcziau rugiu iszkiltu, o 
paskui žiuri, kąd jie išžioto 
sklaidosi ir nykstu virszujo. 
Jau kuo-ne puse suruko, bot 
vis stengm-si kuodaugiausia 
durnu intraukti, kad paskui 
juos, kaip isz kamino iszleisti 
in viražu. ’

Bet kas czia — Petrukas lyg 
pnidethii kvaisti, galva - pa^p
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JEI JUS gėrėjatės rukymu, kode! herukyt maloniausio cigareto, koks 
kada buvo išdirbtas? Camels išdirbti vien tik malonumui ... ne 
kam kitam! Geriausi vsių* malonumo ^sutelkiančių parinktiniausi ta- . 
bakai —r visi švelniai malonios ypatybės, nunokusių, saulės subrendu
sio Turkijos ir Naminio Tabako sumaišyti čia tikroj kvepėjimo ir 
skonio harmonijoj, fa

Čia, rūkydamas Camels, gaunat vieną teisingųjų malonumų. Tas vi-, 
sas jūsų. Gėrėkitės juo! >

t

★ PER RADIO A
Camel Malonumo Valanda — Trečiadienio vakarais N. B. C., W J Z ir suvienytos stotys.

> Pažiūrėkit savo laiko sąraše.

019JO, X. J. TUynotd* Tobacco 
Company, .Winston-Salem, N, C,
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darė lyg sunkesne.
— O gal nuo szito bjaury

bes papirosu? — galvoja Pet
rukas. — Et, tuszczia jo, dau
giau nebend<ysiu — tarė mez- 
damgas iii szali nesurukyta 
papiroso gala.

Galva kuo toliau, tuo darė
si sunkesne. Petrukui. buvo ne- 
sma^U,, pradėjo visa s d re be I i, 
eme lyg, kas tašyti.

Iszlindo-isz rugiu 
kur vėjais puczia 
gelbsti. Czia ilgu laika Petruką 
eme ir szaltis ir drebulys, 
koks tai pasibjaurėjimas, pat 
negalėjo suprasti kas su . • • f I I I I > / • l ♦

eme lyg. kas tašyti.

— nieko ne
atsistojo

taše

,jup
darosi: ' ‘

— Tai nežinojau tu pasiutu- 
sįu uuoduf*-r- 
mejo Petrukas.
gyv&K busiu, tai jau ne asz hu- 
azitV, kad asz ju imezia in bur-

- unksdamas mur- 
—Na, bet kol

na; tai pamokinimus man, kita « « t a «kurta'žinosi u, ka su juo išda
ryti. Užteks mano gyvenimui 
rūkymo...

Ant galo sziek tiek pasidarė 
geriau. Petrukas spiaudyda- 
ma’s ir galva kratydamas, kiu-

■tino namon.
• Kieme $usitik<> Aniana.

iszbales, ar kas negera ?
■Kas tau, Potrilk, toksai 

'—klau
sė, ly’g 'kfl. hu,prasdamas, kame 

'I
w<> — atsako, nenorg- 

■■ .-„1

dalykas, .Ą^tanas.
....

dainai aisžkiht iės, 
■ į - ■ ■' ..♦

.u— Dalank, Petruk, gal tu 
nikiai ? — erzino Apt ana s ir 
kaip-gi nutiko, ay gardus papl-

irojo sail
toliku

. i -ro-w

r ūki a i ? — erzino Apt ana s
* t

rosa^ gqĮ <c(pr mainysimo kitu

* < ! I:

falu. iH

— Pasidėk sau tuos nuodus. 
Asz jau pasimokinau ir kita 
kart žinosiu ko vertas rukvmas 

•—piktai atszovo Petrukas ir 
greitai nubėgo in grinezia.

Visa savo gyvenimą Petru
kas stipriai iszlaike savo priža
da. Su paniekinimu irgailes- 
cziu žiurėjo jisai in atsidavu
sius tam 'blogam inpratimui. 
Dažnai jam ateidavo in'galva 
mainai ir |)inmas bandymas rū
kyti, it tuomet skydavo: 
gal, kad no tas papirosas,

“0 
asz 

dar didesnis vergas 'bueziau tu 
ntibdii niekimincziu sveikata. 
Ir jaigu visiems tail) pasek- 
mingai gel'betu papirosas, kaip 
man, tai linkecziau kiekvienam 
iszkarto užsirūkyti — bet užsi
rūkyti gerai, kad užtektu 
sam gyvenimui.”
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K. RĖKLAITIS
Lietuviizkas Graboriua

Laidoja numirėlius pa
Į

^Į1

Ant J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872)

■MW

gal naujausia mada Ir 
mokslą. Turiu paprelbi- 
Jnke moterems. Priei
namos prekes.

51G W. Spruce Str.>
Bell Telefonas 149 1 

MAHANOY CITY, PA. .
306 Market Street

Bell Telefonas 441-4 
TAMAQUA, . PA.

. | ■ 1V » ' 
■I Į. .... Į. , Į. .A
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6 6 6
Praszalina galvos skutisma ar neural
gija in 30 minutu, sustabdo perssa- 
lima piroąa d*cna, ir sustabdo malaria 
in tris dienas. Gausite aptiekose.

6Gg Teipgi Tabletuose
/U t

1

331 W. Centre St. Shenandoah, Pa.

I lt,

I
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Nubudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa

Nubudimo valandoje, sutei- 
1 
laidojimu atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.
Isz Mahunojąus ir Girardvilles 

jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in desrimts 
minutu. <•* Bell Telefonai 872

1 "i 1 1 >*■.■11
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vi-

¥ *

CAPITAL STOCK. $Į25,000.0Č
SURPLUS IR UNDIVIDED

J * • * i1 t x _ - r r ■ » ' f |

Mokume 3,-czia procentu ant

PROFITS $623,358.62
* ’ * f. >
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A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA. 

Bell Telefonas 1430-R

^Iszbulsamuoja ir laidoja mirusius^ 
ant visokiu kapiniu. Pugrabua pa- 
ruoszia nuo papraszcziausiu iki pra 
pilniausiu. Pa r samdo automobilius 
del laidotuvių, veseliu, krikszty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Frackvilles, port Carbon ar isz 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o pribusiu 
in trumpa laika.
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Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
. » ■ ■ '.III * ■

Jau užbaigom dai 
Nauja Dideli Sapnui 
160 puslapiu, su dau- 
gybe nauju payfdhlu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius - *žmogus 
gali sapnuot. Etayga 

. puikiai dructiai apda
ryta kietais audeklintis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai <l£0.
1... -Him,

W. D. Boczk^uskas^Co.
* 1 " ■ * ;• ■; * ** f "7f w 11**™'^. M '

Mahanoy City, Py.
———y—III ■ —
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sudėtu pinigu. Procentu pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir
<. v • • - ♦ t t • - J_____j

turėtumėt reikalu su nnisu banku.
nepaisant ar mažas ar didelis.

. i ------
G. W. BARLOW, Pres,

1 Liepos. Mes norim kad ir jus

n

S ji

jį ■ j
J. FERGUSON, Vice-Pres.irKas.
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Sodibininko Duktė
Gyvensi ilgai ir laimi il

gai — kalbėjo,gai — kalbėjo, sveikindamas 
Adrijona — jau du kartu tau 
in akis smertis žiurėjo, o vi
sados laimingai iszejei.

Po valandėlei Lion tare:
Sziandic turėjome pui

kia diena, tris bizonai užinusz- 
ti, o nelaimes jokios.

Adrijonai! Sėsk ant ark
lio ir atvažiuok su vežimu, 
reikia ta turtą namo parga
benti. . ,

Adrijonas nelanko to palie
pimo atkartojimo, szoko grei
tai ant arklio ir nusiskubino in 
sodyba.

Kaip tik Adrijonai prerijo
se isznyko, nuo szilo puses pa
sirodo raita ir greitai prisiar
tino prie tėvo.

— Ka ežia 
klauso Brisson.

— Joju žuvu gaudyt. Va
kar pastaeziau tinklus, noriu 
žinoti, ar daug prilindo.

— Sziandie žuvys nereika
lingos — prasi juoke Lion — 
turime tris bizonus.

— Net tris?
Tavo tėvas nuszovo du, 

o asz treczia.
— Adrijonas nei vieno?— 

paklausė Lola.
Brisson papasakojo smulk

menas, kaip Adrijonas buvo 
iszgelbetas.

— Per visa nedelia paliBo
luosime jus nuo mėsos ir žu
vu pasirūpinimo — tare Lion 
—- pakaks mums bizonu.

— Tokiu budu turiu pa
siimti savo tinklus, ežia netoli, 
eisiu, o gal tėvas manes czio
nai palauks?

— Eisime kartu — atsake

veiki ? - pa-

Lion. . -
Supancziavo arklius, 

prie upes. Tuo tarpu ant upes 
kranto isz po Lolos kojų nuš
ildavo szmotas žemes ir Lola 
inkrito in vandeni. Tuo paežiu 
laiku isz gilumos vandenio pa
sirodė pasibjaurėtina krokodl- 
Jiau.s galva su žibaneziais bal-. 
tais dantimis ir artinosi prie 
IjoIos.

Abudu vyrai persigando ir 
nežinojo kas veikti. Lolai grė
sė smertis, 
drabužiams
plaukti. Henry Lion nusitrau
kė nuo peties muszkieta ir jau 
norėjo szauti, kad urnai iszgir
do vandenio supluszkenima Ir 
szalia Ivolos pamate Indijona. 
Laike jis rankoje didele vinių 
prikalta buože, už juostos tu
rėjo medžiotojo peili,
galvos riogsojo erelio plunks- 

kaipo virszenybes ženk
las gimines vado.

Urnai jis prišalti no prie all- 
gatoriaus (krokodiliaus) ir In-# 
smeige jam in nasrus buože, 
kad krokodilius savo nasruą 
jau negalėjo sueziaupti,
riaja ra nka gi apkabino Lola 
ir nesza ant kranto. Dvkai kro
kodilius stimgesi nutverti In-

nuėjo

kadangi suszlapue 
negalėjo greitai

o ant

------------------ ..... rj| t

doryste. Kada pritruko švie
žios mėsos, Adrijonas, kuriam 
buvo palikta globoti, moteris, 
iszejo anksti medžioti, priža
dėdamas greitai sugryžti,

Lola taigi sėdėjo prie 
ganozios priegalvio giliai už- 

i ir nuliūdus f 
nesant namie.

Kine tęmti ir aplinkui buvo

ser-

muszkieta, kirvuku 
Jo plaukuose riogsojo 
plunksnos, 
jame pažino ta pati, kuris ja 
iszgelbojo upėj isz krokodi
liaus nasrų. Pilnu baimes tuo-

* i'7 1 *.
jaus susznko:

— Neužmtiszk manės!
— Prerijų žaltys nieko blo

go nepadarys, baltai, Lclįjtti:

ir buože, 
erelio 

ženklas vado, Lola

iszgelbbjo <ja mid krokotliHaus 
levui iszgelbes ir dabar. Eiksz balta

Lelija, su manim, gyvensi ma
no namuose laimingai

tokia tyla, kad mergaite girdo- / mano pati.
jo sunku motinos alsavimu Ir 

[savo szirdies plakimu.
Staiga pirkios durys atsivė

rė ir in vidų inpųole Indijotpift. 
Ęuvo ant saves užsimėtės bi
zono skūra, rankoj laike kir
vuką, o aut galvos margae 
plunksna

Apsidairo aplinkui, o maty-
mote-

simislijus ir nuliūdus Hi I

o ant galvos 
s.

damas lovoj gulinezia 
priszoko prie jos.4

Brisson iszbudo 
baimingai pasižiurėjo in la u - 

o atjauzdama

riszke, 
Ponia B:

kini žmogų, 
mirties valanda, suszuko d{e-

I

— Pone Dievo, susimilk 
ant musu, in tavo rankas pa
vedu savo duszia!

— Tave nužudysiu! — 
re, rodydamas ranka iii Bris- 
soniene — o tave, 
gaite, in nevalia paimsiu.

Lengvu žingsniu prisiartino 
prie lovos. Tuo. tarpu Lola par
puolė jam prie kojų ir, szalįn 
ji stumdama, atsiliepė:

— Užmuszk mane, bet ma
no motinai dovanok g;

Indijonas pasižiurėjo in 
paniekinimu ir

ba neziom 1 u pom: 
Dievo,

ta-

balta* mer-

yvasti!
ja 

su panieKinimu ir nutveręs 
mete ant kitos lovos sakyda
mas :

Czionai ramiai sau gu
lėk, nevalninke, tau tavo po
nas taip liepia!

Pats-gi greitai pasuko prie 
serga nczios.

Lola, puldama ant lovos, pa
žiurėjo in siena ir pamate pa
kabinta savo revolveri, o ka
da Indijonas nusisuko, paszo- 

inklakus smarkiu i nutvėrė 
i r. toje valandoje, kd Indijonas* 
su kirvuku užsimojo ant mo
tinos, szove, pataikydama ne
prieteliui tiesiog in galva.

Indijonas parvirto ant že- 
erganti-gi isz didelio suT 

Tuo tar- 
durys atsidarė ir i nėjo 

Henry Lion sesuo, persigandus 
in nepaprasta re-

mes, s
sijaudinimo apalpo.
pu atsidarė

kili po

(f

u z-, 
bet rodosi, kad jau

žiūrei lama 
gykla.

Praszalinkime pirmiausia ta 
užmuszta Indijona, bet atsar
giai, ba gal nėra jis dar 
musztas;
negyvas, nes nekruta.

Apalpusiai serganeziai nie
ko nedarydainos abidvi iszvil- 
ko negyva užpuoliką ir tik 
paskui puolėsi gelbėti sergan- 
ezia.

Naktis praslinko rainiai: vi
sos trys moterys klausėsi kiek
vieno atbalsio miszke ir szugž- 
dejimo, kiekvieno szunes sijo
jimo kas joms turėtu apreiksz- 

dijono ranka, tvirta deszineji t i Adrijpno sugryžima.
Bet ir naktis perejo ir saule 

užtekėjo, o Adrijonas negryžo. 
Moterims baime didinosi. Stai
ga Lola atsiliepe:

— Pavelyk man, mama, ei
ti pajeszkoti Adrijono... Gal 
kur guli sužeistas, gal kur lau
kiniai žvėrys ji apsiautė.

Eisiu, persitikrinsiu|
Motina, matydama savo my

limos dukters baime ir rupefr- 
czius, leido jai eiti, o tlenry 
sesuo apsiėmė tuo tarpu pridu

uos,

kai-

iszlaike stūmimą ir netarukus 
Indijonas iszbrido isz vande
nio ir paguldė apalpusia L/ola 
ant kranto.

Kol suspėta jam už tai pa- 
dekavoti, raudonyk u ris iszny- 
ko upes pakraszcziu žolėse.

Atgaivinta Lola ir visi liūd
nai gryžo namo. Kas tiesa 
mergaite buvo laimingai isz- 
gelbeta, bet tasai Indi jono su
sitikimas ir staigus jo iszny- 
kimas nieko gero nepranesza- 
vo.

nok
miszko pusezios

ramybes

\r.
Užpuolimas.

Per ilgesni laika niekas vie- 
nesudrumste

gyventojams.
♦ Tuo viskuo apsisaugoję, abu
du sodibiuinka i nusprendė su 
skuromis ir futromis iszva- 
žiuoti in miestą ir tenai nusi
pirkti visokius 
daiktus, o
kulkų, ko viski jau mažai ,tn- 
rejo.

Jiems iszvažiavus ponia 
Brisson apsilpo ir turėjo afsl- 

L’ola taigi sergėjo ser-

boti serga nczios.
Nepripratus vienok jęszko- 

ti pedsakiu ant žemes, nętat* 
rado taigi niekur jokio pedsa? 
kio kur tasai butu ejes, taigi 
nusprendė apie savo praneszti 
szuviu. Atbalsiai szuvi apylin-, 
keje smarkiai atkartojo, su-

f u t romi s

reikalingus 
labiausia parako ir

isz,važiavus

gulti,
.... ganczia- ir užsiimdavo gasp a-

6

Nesiglausk prie imanės:
suriko mergaitę.

Staiga Indijonas užgavo jai 
per ranka savo buože, o prt- 
szokes, užmėtė ant jos kilpa tr 
suriszo. Tokiu bildu Lola liko 
iszgink luotą.

Indijonas liepe jai eiti pirm 
saves.

Lola y jo,Lola, yjo, nežiuodauia in 
kur ja vadas veda, bet netai
klią pamate szętras, iszgirdo 
garsiasriksmus ir, klegsius 
raųdonskuriu, kurie nutilo ant

va-valandęlfis, Ikada. pamato 
dova.

t 1 j ■* ih *• F ? I « J" ■ ’.«••• < ■ . f

Pamate s u ra išžiota Lola su-
kelo linksima szaųkęma:

— ilugbt Ipighl 
pradėjo

4 . u,-

Lola:Indi joųkps 
grizinti,,,į 
jau ja musžti. 
, Bet vadas asztrai pasižiure-

Balta Lelija yra Prerk 
ju žalczio globoje!

Visi nusiramino greitai, žiū
rėdami su baime in ji, 
ėjo sau gi\ * . . ,
Tuo tarpu ant vieno plecįuko, 
Lola pamate stora, stulpu, o, 
prie jo pririszta žmogų. Pasi
žiurėjus jam areziau iszgastin- 
gai suszuko:

— Adrijonai,

o nek u rip’s rengėsi

jo ir suszukp;
.1 ‘ L- 

idhji »■

jifl-gi
ilyn in savo,sodyba.

lai fu ežio-

O liti-

ir tasai

nai! ,
Pa sza ūktasis žvilgt ere j 

dnai iii Lola ir tarė:
Tai ir tu pa-puolei in ne

valia ?
— .Jeszkojau tavęs

laukinis nutvėrė mane.
.— Tylėti! — suszuko pik

iai Prerijos žaltys. ....
Po tam pamojo senai Indi- 

jonkai ir tarė:
Balta I jei i ja pavedu ta

vo globai. Kol pasiliks Preri
jų Žulęzio paezia,. tu jos da
bok ir prižiūrėk, idant ji vis
kuo butu aprūpinta.

Sene su nusižeminimu pabu- 
cziavo vadui ranka ir, atsisu
kus in Lolas tare:

— Tegul Balta Lelija eina 
in mano namus: teip prisakė 
Prerijų Žaltys!

V L
Nevalioja.
Brisson

ju Zulęzio paežio

Jonas Brisson ir Henry 
Lion, pribuvo in miestu Jeffer
son su savo tavomis, tropijo 
sau didele laime, 
futru labai daug
Pardavė tai-gi už gerus pini
gus savo tavora, susipirko sau 
reikalingus daiktus ir po ke
liu dienu iszvažiavo namo.

Dar puse dienos keliones 
juos skyrė nuo namu, kad tuo 
tarpu sutiko du raitelius, ku
riuose pažino savo keliones 
draugus isz Naujo Orleano 4n 
Toxus. Pasisveikinus Brisson 
tuojaus paklausė apie keliones

į ’' M • ■ 1 .

Keliaujame in 
sona kadangi penkiolika nauju 

su.

nes skuru ir 
reikalauta.

savo

mieri.
Jeff e r-

keje smarkiai atkartojo, 
judinti tuo trenksmu paukšt 
ežiai eme rėkti, bet netrukus 
aplinkui viskas nutilo, tiktai

sodibininku nori su mumis 
kartu apsigyventi, taigi jiems 
parodysim!?
užklaustasis.

—- Kelias eina szalia musu 
sodybų— pridūrė Lion praszo- 
me jus sžirdingai, užeikite pas 
mus: juk seniau prižadėjote 
mus aplankyti! 1 ■

— Taigi musiszkiai visi ir 
nmgesi pas jumis, idant bend* 

ant bizonu.

kebą, — atsako

rai pamedžioti

szilo meilžiai savo senoviszkas 
giesmes kartojo. Jxila ėjo to-, 
liau su viltimi, kad terp misz
ko uolu, jai nuo pirmiau jau 
žinomu, susitiks yVdrijona.

Staiga užgirdo bildesį, at
sisuko ir ežia pat už savos pa-! 
mate Indi joną, HĮ>siginklavusi

Kaip-gi jums ten einasi? Ar 
[ndijonai jums duoda ramybe: 
pa k 1 a usę fjei tąs ,yai tol i s.

—: Tolia us bus :—
. „t1 —i“ ..■ii—ji—.a—

St ai^a iszgirdo bildosi, at-

k

o. z . f , * ’ * ’ , ’

Jaigu žmonys žinotu 
dirba nekuria munszaim* 
namine, tai g_. ---------
butu. Katrie munszaine nuola
tos gere, norints ir nepasigerp 
tai sveiku negali būtie,* ilgai ne 
gyvena, lankiausįa plaucziu, 
inkstu ir kepenų liga gauna, 
yisas kūnas pradeda pūstis ir 
Ireszt ir jau jokios pagalbos jo
kie daktarai negali ’(Ipoti.
Juk munszaine amži trumpina;

/

■

X
Dr. TJ.Tacielauskas
sPirmutinis Lietuviszkas 

Dantistas'Ma lianoj ujo.
AAt Antro Floro Kline Sztoro
19 W. Centre St., Malmnoy City
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isz ko 
arba 

girtuokliu suvis ne,

lankiausia

Be laiko in kapus gabena, 
Žmogus blaivus, 
Nuolatos, dailus, 
Gražiai iszžiuri.,f ‘

Jokiu sausgaliu neturi.
Jaigu. žmogus gera protą.

Juretu,
Tai munszaines visai ne 

naudotu,
Kas girtu būti nemėgino, 

' Tai vaisiu g irtybes, iiieisz- 
i pažino.
Tjęjėi katrie norints po biski 

gwe, 
Norints ne lankiai pasigėrė, 
Geriausia tie jei prisižiūri, 
Katrie ant girtuoklio 'žiuri.

Girtuoklis, norint ir ne geriąs, 
iszrodo kaip pasiigeres,’ 

Mislint sveikai nemokai, 
Ba jojo galvoje negerai, 

Nepaiso ant nieko.
Ba jauslus jau nepasiliko 

Nepaiso ant vargu.
Aut paezios ir vaiku. 

Nepaiso! kad per girtybe žūva, 
Bu jam kepenos suvis pūva, 
Kad jau puvėsiais atsiduoda.

Daktarai jokios rodos ne 
duoda, 

kaip skenduolių. 
Pamclinaves kaip skilvis.

Smirda isz burnos, 
Kaip isz kokios d rankos. 

A ut galo, 
'Tas pasidaro:

Pradeda kepenos puti 
Ir paežiam drūtume, 

Kūnas be valdžios būti, 
'Puri lipti in žeme.

Nuo munszaines susilaikykite, 
Visai neimkite,

Jaigu josios negersite, 
Dideiįu pilveliu neturėsite, 

O sziadien pripampta, 
Kaip karves pritvinkia.

• ♦ •
fPai vyruti nesztuka virti t*

valgyti, 
Reikia mokėt pagaminti. 
Kad kožnam smokavotu, 

Ir pajėgas žmogui priduotu. 
Tai ir laikraszti toki reikia 

raszyti, 
Idant visi mėgstu skaityti, 

O ne bile szlamszta iszxluoti 
Isz kurios svietas negali 

pasinaudoti.
Tikyba isz kvailiu iszlupo, 

Protą del ’keliu susuko, 
Sziadien jau pradedu susi

pras! i 
Kad stojosi kudziūii ~

T’u-i padare astronomija ir 
r h i gena, 

Isz proto iszvure neviena. 
Tiejei musu Papszviiostunai”.

Tai tikri fuszerei, 
’ Nekurie klasiniai, 

. .Moki minties latravo, 
Už-tai atstauka gavo, 

Uzionais galvocziais pastojo, 
$a vo mokslumu iszrodo. 

Vis tai biznis ir del pinigu, 
Atsirado ezioif visokiu iiiekszu. 
>W. 'i’Įi .....--

W. TRASK AUSK AS
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Laidoja kunus numirėliu. Pasam- 

kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji- 
. . .. ■ i , • T ’ »
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603 W. Mahanoy Ava. Mah. City
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Odiniai bateliai
t ' *

vandens nebijančiais padais
Kur Jūs dirbat: žemės paviršiuj, ar 
kasyklose, kyr yra nors kiek vandens? 
Jei taip,'tai Čia Jums siūlome, avalynės, 
kuri Jums suteiks daugiau patogumo ir 
Jūs ja ilgiau avėsit, nei bet kuriais kitais 
odiniais bateliais. f

Šie yra Mishko avalynės išdirbystės 
bateliai, yra gaminami toj pačioj dirbtu
vėj. kurioj gaminama Ball-Band guminiai 
apavai.

Viršūs odiniai, bet padai it kulnys yra 
tikri Ball-Band gaminiai, vandens apsau- 
gurnu lygstų gumai.

’ ' ' M <1

MISHAWAKA RUBBER & WOODEN MEG. CO

BALLBAND
r

I

f

Miško batelių padai yra tiek stiprūs ir 
geri, kad dauguma angliakasių sakosi, jų 
vieną potą ilgiau avį net dvi ar tris poras 
paprastų batų ar batelių.

Mishko bateliai pritaikomi įvairiam 
vyrų ir vaikų batelių didumui, taip vadi
namos moccasin ir toe cap mados ir pa
prastais viršeliais tik vyrams. Yra taip pat 
pagamintų ir aukštais auteliais. Jūsų 
Ball-Band pardavėjas Jus gali aprūpinti. 
Būk tikras ieškot Raudono kamuolio 
ženklu.

•*?*°*~

•» 160 Waler Street, Mishawaka, Indiana
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szyt, nes prisiartinus su gro- 
mata pri.e szviesos, greitai be 
stebenjimo perskaitė. Ta gro- 
mata buvo nuo Agnieszkos tė
vo, ir pnisze idant del jo at- 
siunstu tokes ir tokes popieras. 
Tada Agnieszka padekavojus 
Marijonai norėjo bėgt pas mo
tina, kad sztai iszgirdo užpa
kalyje baisa:
‘ — Sztai-gi gražu, pana 
Agnieszka prastai dekavoju 
slūginei už perskaitima gro- 
matos.

— Ba ji ne mokėjo, 
sake Marijona.

— Na Fa, — tarė pana, — 
kaip inisliji ar ne butu gražu 
ir gerai idant mokėtumei ^ka.-- 
tyt t

Žinoma jog labai susisarma
tijo, o sulaukus nedėlios ėjo in 
mokslinycze ir terp kitu sėdė
jo kaip avuke ir mokinosi už
duotos lekcijos. * j
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SUGAVO PABĖGUSIUS PAMISZELIUS ISZ 
PRIEGLAUDOS.

Szerifas William French ana diena sugavo
, kurie pabėgo isz

paskutini pa- 
prieglaudosmiszeli isž skaitlio dvylekos

Ionia, Mieli. Szerifas u'žtikias szita pamiszeli pasislėpusi tarp 
javu pradėjo su juo juokavo! ir kada jam pasakė, kad jau 
pietus yra pagaminti, pamiszelis noringai su juom sugryžo in 
]>r i (glauda.

TARNAITĖ
IR PANA
PASAKAITE

Daug ežia turime 
no mokintu vyru ka ne moka 
ne ant knygeliu paskaityt ir 
turi sau už didžiause sarmata 
kad vpaimtio elementory Ln 
rankas ir papraszitio - viena 
idant pamokytu. Bir vyruczei, 
ar-gi butu gražu tokiam, po- 
naiezui su ziegoreliu ir gaunl- 
biniuose drabužiuose, laikytie 
rankoje elementory, velit nuei
ti© in karezoma, pasigeri, su- 
simuszt ir po tam tąsytis, po 
skvajerus._________

SUVUODB. i.
Iszeina gaspadin© in prieme

ne ir žiuri stovinti ubagas ir

gaspadyn neregi

poni, Tamsaitiene, motina tos 
merginos, kuri ne norėjo turėti 
vardo “slūgine”. Ta moterisz- 
ke, .vietoje suvaldytie duktere 
iii mokslinyczia ir iszkolojus 
nemažai dadave, jog ji savo 
Agnieszka gali iiusiunsti in ko
kia norint mokslininczia...

— Kad tai mano poniute,-—- 
tarė praeige, —tai sžirdingai 
perpraszau už mano klaida, ba 
tikrai mislijau,.jog sluginaite, 
bet mokslas kožnam 
gas.

Tai pasakius

vardo “slūgine

’ ■ "" ' I ’■■ I

— Ar moki skaityti ? — pa
klausė viena nedelia praeida
ma pana, vienos služauninkes, 
kuri stovėjo nedėliojo akis pri
merkus ir rankas 
po žiurstu.

užkabinta, (kas kam galvo, 
moku ar nemoku ?

Man tiek to, bet asz tau 
primenu, mano brangi, jog da
bar randasi daug mokslainiu 
nodoliniu del tu, ka 

’skaityt, o tu žiopsaisi kaip var
na ir isz to ne nori naudoti.

— Asz ne esmių slūgine 
atsake vela sziaueziai.

turime ne služauninkiu ypacz 
dukterų remesniku, kurie netu
ri už ka laidyti© dukterų in
mokriinyczia, tai ant to likos iii] paežio, bot ne ji no jos motina 
rengta nedeki įe«»i 
naudotu.

pasikiszus

- Na ka ? atsake sziaucziai 
ar

l| W'PUWmiE

e

rei kaliu-

linktelėjo 
galva ir n m* jo tolinus .a - * 1 • • a

su 
galva ir nuėjo tolinus palikus 
motina ir dukterį. In pora ne- 
deliu po tam, szvariai pasiro
džius Marijona, slūgine' pous- 
tvos S. bego greitai 
po pažaste;
laikyta per kokia tai 
kada afsigryzd, paūgėjo 

Jaigu ne tai ne, nes daug vinezia ta paežiu Agnieszka su 
gromata rankoje. .Kada pa
kili use ko nu kala uja, atsake su 
pakara, jog gavo gi*omata nuo

nemoka

y

su knyga 
ant kelio likos su- 

asaba o 
sto-

rankoje.

idant visi
'’k 'Ji

Da norėjo ka kulbei, bet per 
<hiris iszkiszo galva su muczia

fi .

f
I

i

tas tuojaus prakalbėjo 
dovanoki© , 
ubagėli szmoteliu lasziniu.

-Ap-

Gaspadine norėdama ątsisa 
kyt tarė: .

— Praboczyk ubagėli,
t*________ L-1’, !_

— O gi ana, kas ant augsz 
to kabot ’

— Ar tai tu toks neregįs!
. . > * * A * V

— Praboczyk ubagėli, netu
riu ne szmotelio lasziniu... •

— Asz * tiktai pasimilejau
gaspadin, ha norint ne matau

L- 
•** y

tai suvuoždiib
11!

ne moka skaityti, tai nežino, 
kas jojo randasi 
neeznai duži not.

Marijona no ilgai davėsi pra- M

o norėtu kn-

Lietuviszki Sopai
.1, !■■■ .A ■ , , I.

/ei norit pirkt ar parduot
LJu||UuLJBjLIu| l

informacijų djjkai

Kurt H. Schurig & Co
50 BROADWAY

NEW YORK .
** * "Į

gaunant gera kaina, rus/- 
kit del informacijų dvkai ' 
in Dept. 4 ’ * I 1
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ŽINIOS VffiTIftTS SHENANDOAH, PA.
\Sub<\toj pirma diena , vu- 

saros. x e
_  Publikh.’es JiAokslaines nž •

Vaikai siC
* v akacija.

Szv. Marijos

sidarys UtarnHiK’i1*
<lžiaugsmu pradės
“ j f" f •* ••• 

1 M ’ . ~

bažnyczioje, Serodos Fj

(Ina Engelipt© su Albertu Szla-

Slavoku 
vtn likos 

suriszi nmzgu moterystei pana

k i u. Vo^lkfi atsibuvo pas nuo-
takos tėvu ant 614 West Mar
ket ulyczios, kuri o ja dalybavo
daug sveteliu. Laike pamaldų 
poni SzokienC I,‘ (Bendiuskiute) 
padainavo dvi puikias giesmes 
“Avė Mariu” ir “<----
Me.”
ant svodbines keliones in Wa
sh i ngtona, New Yorka, Bosū>- 
na ir Philadelphia o po sugry- 
žimui apsigyvens mieste.

— Diena 23, tai yra ateinan
ti Panedoli, Rožancziaus Mote-
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— Szv’. Jurgio ba žnycziojo 
praeita Subata likofp suriszti 
mazgu moterystes pana Ona, 

Antanu Blernpckiu isz 
___ _____ • su Albertu, sunum 
MOti.eju Diszkevicziu isz Ldst

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

Waterbury, Conn. — Water-
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v'lukte .
BJu'gtono su Albertu, sunum

C Ircek No. 2. Veset&a atsibuvo 
pi As nuotakos tėvus kur dalyba- 
vo 
liu.

t 
senu 
k i o,

'< laukeli s užpraszytu svote-

Vincukas, desztmts metu 
mo stinelis Vinco Astraus- 
1184 W. Coal uli., mirė ha- 

mie ] >o trumpai ligai.
— In Locusit Mountain li- 

gonbrjlįo likos p'riimti scknnti 
figonii i ant gydymo: Ona Klu- 
cidusk ieno ir Juozas Kubilius, 

’.Pranas Ra< Iže vieži us 424 
E. Cei įtro ulycziDs, mirė* Ash- 
lando .ligonbutrje nuo iszge.ri- 
ino lajinis. Manoma kmL jisai 
pradėjo uošvei įpint ant proto 

reles parengs puikia vakariene nuo trin kusio p.ikauszio laike

” ir “O Promise 
J a u na ved ži a i iszk v 1 ia vo

ant garbes prabaszcziaus Cze*- nelaimes. Palaidotas Ketverge 
no, kuris iszkelinuna in Lietu- ryta.
va atlankyti savo tėvelius gi
mines ir pažystamus. Vakarie
ne atsibus 7:30 valanda vaka
re, bažnytiniai saloj ant kurio 
užsipraszo visus Lietuvius da
lyvauti. Kun. Czesna svecziuo
sis kelis menesius Lietuvoje

Bon voyage
ir laimingo sugryžimo.

— Po st raikai 18 sanvai-

■ r...... ' --......-X............. ......... ... .... ................... ■IMU

Žinutes isz Pottsvilles 
Sūdo

menesius
Vėliname jam 4 4

”otts vilkes sūdąs prtasi-
> dėjo gama pasekuningai nes turi 

apie szim\4a nau'ju teismu ant -n • • •perkratymo o duugiausiia apio
ežiu, kuris užmoto 300 ' darbi- pametimą paežiu ir nedavimą
ninkiu kurios neteko apie 65 
tukstanezius doleriu uždarby ja 
ant laikyto susirinkimo Suba- 
toja, straikierkos nutarė su
grįžti in dauba ant senoviszku 
iszlygu Ideal Shirt Factory.

Nedėlioję bus užbaigi
mas mokslo parapinėje Szv. 
.Juozapo mokslaineje su apdo-
vanojimu geru studentu už ge
riausia mokslą. Prick tam atsi
bus teatrelis, dainos, deklama
cijos ir kitokį palinksminimai. 
Studentai kurie baigs mokslą 
nusitraukė 
Photo Studio.
isz 18 vaiku ir 25 mergaieziu.

— Utarnihko ryta, apie 
pirma valanda po pusiaunakt, 
ugnis kilo tuszcziam name ant 
216 E. Railroad uli., kuris pri
guli prie Damininke D’Amico. 
Po trumpam laikui ugniagesiai 
užgesino liepsna.

— Baisi nelaime patiko Fra- 
na Vahikoni, 22 
treczia valanda nakti arti lum- 
berjardo, kuri užmusze ekspre
sinis trūkis Williamsporter. 
Manoma kad Franas negirdėjo 
prisiartinanezio trūkio, bet ko
dėl tame laike radosi ant gele
žinkelio tai sunku atspėti. Su
mauk iota lavonu surado fajer- 
bosas Ilogini eidamas in darba 
ir davė žinia ant Readingo sto
ties apie suradimą «ržmuszto 
žmogaus. Velionis yra sunum 
Juozo Valukonio, szvaistorio

dideli paveikslu
Grupa susidėjo

metu, apie

būrio Lietuviams butu žingei
di! žinoti kad North American 
Civiq Jungtie yra vėl atidary

tu |K>/vadpvystef Miigdalęnd

■

, Jus norite geriausia iszkepta duonil. Todėl-pirkite savo sztore 
HAMA’S DANDEE BREAD 
nona jumis patiks geriaus negu kita kokia bekerio duona.

: nes labai gardi. Iszkepta per
ANTHRACITE BAKING CO.

SHENANDOAH, PA.

i1 Szita d

Ji

iĮS A Iszbandykite
i ‘^5
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fan del Lietuviu' ir szituo.kar
tu po, vadovyste MagcJalij^ids 
VidžJuniohes. Ponia Vidziunie- 
ne ;/ra tikra Lietuve, ežia gi- 
mu ir per daugeli motu susi- 
palinus- su Lietuviu judėjimu, 
ir,•’su savo gabumu gali dau-, 
gėli patarimu Lietuviams su-, 
teikti, Yra visiems žinoma kad 
tikslas North American Civic 
League yra. duoti visokios •ro
dos kaipo patarįrnu apie Atly- 
gininuj įstatinius, kaip pastoti 
Suvienytu Valstijų pilioeziu, 
informacijos apie Imigracijos 
IštatimiiH, kur galima iszmokt 
Angliszka įkalba, ir toip toliau, 
veltui.

Nors ateiviu mažai atkeliau- 
je in szi szali, yra senu gyven
toju. katriems irgi tie patys 
pabarimai šutei komi visai 
dyki). 

♦
Seltzer City, Pa. — Ncdelioj 

isz priežasties varduvių ponios 
Szurmantienes, 
juos linksmas vakarėlis ant ku
rio likos u'žpraszytais sekanti 
pažystami ir gimines: Pons- 
tvos: Karpavicziai, Paužiai isz 
miesto; Batfžiai, Gabriai ir sū
nūs, Mikniszkiai, Kamenai ir 
p. Cecilija Kaminskiute, Mc
Adoo; Luksziai isz New Phila
delphia; B. Levickai ir szeimy-

; West Hazlctono; Leo 
Balsiai; J. įBagufžinskai; poni 
Tebonkas įsu sunum; A. Shėe- 
ler, Margarieta Szolaitiene, pa
nos Blaiiczia, Mare, Violeta ir 
Regina ir Pranas Szumaicziai, 
Geo, Frankenstein, Juozai 
Senzrickai, Jurg. Sabalauckas, 
St,'Bobel, M. Karseviczius. Vi- 
si sveteliai prisilinksminia ir 
pavalgė gard'žei vakariene, lin
kėjo ponstvai iSzermancziams 
ilgo, paigyveninio ir geros svei-
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Parduotoj©! szviežio ir czysto pieno ir Smetonos
Bonka pieno ir tai bonka sveikatos

Telefonas 481,j i
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MALLOYS DAIRY Genuine Orange B/ossom R/ngs
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326 W. Centre Street, Shenandoah,
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PUIKUS ŽIEDAI
Visiems Reikalams

Turim dideli pasirinkimą labai puikiu naujausios 
mados szliubiniu žiedu. Ateikite pamatyt. Teipgi viso
kiu auksinu ir sidabrinu daigtu.

SOL LEVIT
Schuylkill County’s Leading Jeweler 

Headquarters for Engagement ant Wedding Rings
26 - 28 NORTH MAIN ST.

s Th

M * •*

4 • rantai / » ■ta

SHENANDOAH, PA.

savo 
jau

joms ant uMaikjrmo per 
vyrus, kuriems 4‘bobos” 
nubodo.

— Viktoras Vilkauskas isjz 
Girardvilles, turi mokėti savo 
paeziuliai po $40 doleriu «nt na isz 
menesio ant užlmikymo.

— Adolfas Kowalczyk, She
nandoah, turi mokėti savo pa
ežiai ir vaikams po $60 ant me
nesio ir $500 kaucijos idant ge
ria pasielgi lietu su vaikais ir 
paezia.

— Konstantinas Dambranc- 
kas, Pottsville, likos uždarytas 
kalėjime u'ž biaurn 
užpuldinėjimą
Gavo už tai 15 dienu kalėjimo 
ir užmokėjimo kasztiL

4 ‘bobos

liežuvi ir 
ant merginu.

—/ Vincas Praniis, Girard
ville likos pastatytas po $1,000 
kaucijos ir prislėgti ka«:l dau
giau negers munszaines. Jojo 
paeziule užvedė teismą priesz 
ji už girtuoklysta.

— Sudc žmonių pilna', kož- 
nas atvažiavo jeszkoti teisin- 
gystes už visokius prasikalti
mus. !
svccziu vra

— Viktoria 
kuri sumusze savo 
Zofija Anuszevskiene, Sheiuin-

kates iszsiskirstė namo.
• — Ten Buvęs.

Pittsburgh, Pa. f Czionais 
mire Antanas Lapkįpąitip, 
metu, i 
bažnytinėms apeigoms. Velio
nis paėjo isz Kauno recĮybos,

. ......... i 42 
ir likos palaicĮotas

ystes už visokius
Žinoma, kad dauginusia 

“foreignerei. r ?

Andrulondene, 
locni ninke I

doah, likos atrasta nekalta, bet
džiures padalino kasztus 
šia u del abieju hioteriu.

Mvkola KavalaucKAs isz
Minersvilles,
savo paezios

Bretirigos apskriejo ir parapi
jos, Rudaitu kairqo. Palikp di- 
didelem nuliūdime paezia su ke 
tūriais mažais vąįkucziais nuo 

Velionis labai 
nuo

5 lyg 13 metu.
mylėjo skaityti (‘Saule 
daugelio metu.

pu-

kuris nemaitino 
i r da ja ja sumuĮ-

prie Lietuviszkos bažnyczios, sZeJik°s apkaltintas ant qžmoj

Chicago. — Birželio 12 d. 
paskendo Lietuvio kontrakto- 
riaus (painter and’decorator) 
sūnūs Petras Grybas, gyvenos 

.su tėvais, adresu 
Maplewood avė.

Koronerio tyrinėjimas buvo 
Birželio 14 diena.

Laidotuves invyko isz tėvu 
namu iii Gimimo Paneles Sz- 
vpneziausios parapijos bažny- 

Kazl-

>

6127 • So.

Ai

iszplaukimo. Partraukiam
SUGRYŽO APIMTI KARALISZKA SOSTĄ.

Karaliūnas Karolius isz Rumunijos (ant dcszines) Stul
gai sugryžo in Rumunija apimli karalysta, kuria buvo apemes 
jojo dvylikos -pietų sūnelis Mikutis, 
vingo gyvenimo su aktorka del kurios 
kūdiki ir iszsižadejo karalystes.
gai, susivineijo su paežiu ir motina, na ir dabar likos apszauk- 
tas karalium. Bet nckurie padonai ne yra 
tokio karaliaus. Jojo ministeris yra M. Mironescu 
sos.

I)o keliu metu paleistu- 
apleido savo paezia, 

Žmonys ji priėmė iszkilmin-

užganadytais isz 
ant kaire-

i

i 
L

valdžios darbus. 
Lietuvoj.

KOKIU LAIVU IR LAIKU?
♦ iih

Atkeliavote in Amerika
Surandu vardus laivu ir diena atkeliavimo in Amerika. SuUiisom 

. pasus, vizas ir leidimus sugrižimo. Parduodam laivakortes ant visu 
linijų. Aprupinam keleivius iki laivo
szeimynas, ūkio darbininkus, atliekame invairius 
Siuncziame pinigus iszmokamus doleriais 
mano ilgu metu pataryma, kreipkitės ypatiszkai arba per laiszkus.

G. KUNASZAUSKAS
žinomas per 20 metu 179 East 3-rd Street
tuo paežiu antraszu. NEW YORK, N. Y.

Panaudokite

prisisuko,prie Vytauto sukak- 
tuviu komiteto ir kada 
plauko ekskursija- in Lietuva, 
^matoma pagarsinta kad jis yra 
vienas isz Amerikos Lietuviu 
Vytauto sukak tuviu komiteto 
atstovu in iszkilmes Lietuvo
je. ... — D.

isz- ending
VINCAS MINKEVICZIUS

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJA3
Seniausias ir Isztikimiausias Oratorius Visam Mieste.

215 SOUTH MAIN ST. SHENANDOAH, PA.
Namo telefonas—799Ofiso telefonas—116

Cleveland, Ohio. — Vincas 
Baltrukonis baigė 
roll Universitetą. r 
studijuot medicina.

— Birželio 7 d.

John Car-
Toliau žada

apsivedė

Travel 
^Bar^ains

I

Linksma smagi vienu dienine ek
skurcija in Atlantic City, Seredoj 
25 Juniaus. Preke pigi todėl galite 
suezedinti pinigu ir drauge pra
leisti linksmai diena.

Viena Dienine Ekskurcija in

E. T. EVERETT

gimė ozionais ir turėjo užsiėmi
mą kasyklosią. Paliko keturis 
brolius ir ketures seseris. Ko
roneris darys slieetva apie jojo 
mirti. *

— Andrius Sinkeviczius, 723 
E. Mahanoy Avė., likos sužeis
ta^ pdr nukritimą anglies Tun- 
ney Ęidgc kasy k los i a, bet gy
dosi hamie. W

— Isz priežasties užmuszi- 
mo Martyno Stuczkaus, vineze- 
vono jojo brolio Juozo su pana 
Klara Nevulis isz Minersville, 
likos atidėta nuo 18 lyg 25 Ju
niaus. ,

ISZLEISTUVES

6u yukarienc rengia Szv. Ro- 
žiuicziaus Moterių Draugija, 
Birželio 23 7:30 valanda vaka- 

, del

h

žiuicziaus Moterių Draugija
<

’ (po-bažnytini ai salėj
j gortoinč •musu klebono kun. P.

Czesno, jam jszvažiuojant in 
r - Lietuva. Visus parapijomis du*

Czosjio, jam įvažiuojant i ▼ 4 j < ▼ • 1 •• i.Lietuva, visus parapijonus 
lyvmiti parengime kvieczia
2t) Rengėjos.

J. George Hahn 
B&lsamotojas ir Oratorius 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 
sia. Reikale meldžiu reikale o ma
no darbu busite užganėdinti 
217 North St. Minersville, Pa 

Telefonas 481

kojinio 20 doleriu kas menesisj.

KLAIDOS.

Statyti gero ir blogo savo 
paties saiku ir teisti žmones su 
lyg « Matuoti kitu 
ma savu pasigėrėjimu.

* J ‘ ‘ 
sziame sviete.

Jeszkoti iszminties ir pa-

Pasiduoti menkiems niek-
4

— Dirželio i o., upsivvuvĮ 
Jona-s Juszka su Mare Damo- 
kaieziutę. Sužiedavo kun. Vii- 
kutaitis, vestuvių puota buvo 
Lietuviu salėjo: | 
daug giminiu ii’ draugu. Jau- 
navedžjiai 9 d. Birželio iszva
žiavo pasivažinėti in 
valstija.

Dalyvavo

Penn.

, iszpluake 
Konstancija Palu- ’ 
su duktere Gbno-

ežia, o isz ežia in Szv.
• • 1 • •

ATLANTIC CITY I 
SEREDOJ 25 JUNIAUS

Dubeltavas tikietas isz Ma
hanoy City $4.00, isz Tama
qua $3.75. s . X

c

t

X X X
:

Didžiausi Iszdirbejpi 
• Pomninku ir Kryžių

Isz Mahanoy City 5:10 valanda o 
isz Tamaqua 5:35 valanda ryte. XX— Birželio 18 d.

Lietuvon:
kevieziene
vaite, Jicva Skripkiene, Morta
JureziukonienC,

tGrįžtant—Apleis Philadelphia isz 
Reading Terminal 5:55 po piot 
pagal Eastern Standard Time th 
paežiu dienu.

Kreipkitės pas mus ypatiszkai 
arba per laiszka, o prisiusime 
musu agenta in jusu namus.

■*

Turime Du Ofisus:
MAHANOY CITY 
South ir 2-nd Sts.

Telefonas 2-J

Juozas Noreimierio kapines.
A.a. Petras Grybas su sav 

draugais
C 

maudėsi Marquette 
Laukti pažvalgu slydumol Parko ežere ir ežia paskendo.

pasigereji-

<4
tyrimo jaunystėje.*
niekiams

Jeszkoti tobulimo musu
1 J 

I

Rūpinti'Have ir kitus tuom,
pfcchdu veiksinuosia.

kirs negali buti pataisoma.

palengvinimo i'ėiknlauja . ant 
kiek tas yra-musu galybėje. ♦ * ' 

” ; *—«--------- -
PARSIDUODA FARMA. -

* ' 1 ’ I ‘" J f > ■ .1 m » ' , 1< — -. ' iJ
Parsidu^ds pig'iai 17 akru f Ur

mą, 2 mulai, 2 kiirv.es, 500 visz- 
tu, 4,500 kopūstu augalu, 1,000 
tamotes, % buszelio cibuliu, 6

ežia, cletrikas ir vanduo. Pasi
skubinkite. Kitos i’armos nuo 1

ant

Nieko riepalengvinti kas

ka, Jicva Noreikiena ir du su-
nūs.

Buvo geras, energingas, gra
žus vaikinas. — N.

— Dirbtuvių. Akron, Ohio.
paduodamomis žiniomis, per 
pastarus kelis menesius . ežia 
isz darbu atleista dar 15,000
darbininku, .Szalip seniau ne?
dirbusiu. Sumažėjo važineji-
i
J 1 1 • • 1*1 Ii
mus tramvajais įr busiąs penk? 
tq ejajimi ne kaip, buvo pernai 
sziyo laiku. ,

,^£aži biznieriai. l<rqutųvinin-
(ląbąį bolavo ja, o? jau npv 

dilbautjeppj darbjninkams

gdmąš. r

Jąbaį beejayoja, o, jau ne-
■ • *1 t • • 1 1i • • t“ ‘

------ ,.^-rv
ra,, ko. ir sakyt koks yiia blo-

. ........................................................................... . • . . ’ ’

•— AkrOnebuvos Lietuviu kle 
bonus, kun. Cybolis, kuris ežia

’ < ri

ruimu namas, tvartas, visztiny- buVo sugautas pardavinėjant
/irti n 1 tt i !• r* — I — T i * • • • * *

iki 200 akru. Kreipkitės 
adreso:

H. E. Hothenberger, 
1145 N. 9th fit.,

svaiginanezius gėrimus ir vys
kupo 4šzvarytas isz szios die
cezijos, kuris isz 4*Dirvos” per 
teismą reikalavo $25,000 atly
ginimo* nž jo kunįgiezkos 
44 garbės apszmeižima,” dabar

%
p*

t

11 New York. Admirolas

1.

1

DABAR IN PAMARES
Tėvas, Motina, Sesuo, Brolis 

Visiems patiks szita

16-Dienine Ekskurcija
Atlankykite Atlantic City,
Ocean City, Stone Harbor

Wildwood ir Cape May
.1 \

SUBATOJ 28 JUNIAUS

ISZ SHENANDOAH $7.74
ISZ MAHANOY CITYS7.20

ISZ TAMAQUA $6.78

H j A

Apie jduugiaus infoj»maęija« apie 
vit’MZ-inihūtas eksihircijas kreipkite 
ant stacijų arba raszykite pas 
John M. Rolin, District Passenger 
Agent, Williamsport, Pa.

i

X

• Rending, Pa. matome {itsidurcB New Yorke
i

Byrd jau atplaukė in czionais 
isz savo ilg6s keliones po Pie
tini Poliu. Pasitiko ji 3,000 ka
reiviu. Priėmimas buvo dide-

i ‘

. h *"*■* < i

Read 
. lines .

lis.

SHENANDOAH

Shenandoah Heights
Telefonai 625-R

£ 
X

'♦♦♦♦♦^♦♦*******************^***********<*************w**<**<*****
■■ .    ■ * i .ii ... . - ..■..in-wi-«-■»•»-. .. ............ *

i T*

\

Amos—
negei*as

. Aiuly-x
Kodėl jo nepalaiko? 

F Amos— “

t

-

MADAM QUEEN AP LAIKE BLOGĄ CZEKI
“Madam Queen sako; Andy, jog’tAvo czekis 

c Uzekis geras bet jiji nori per greit ji sunaudoti.
*

gatavus
P’
i

Jiji sako jog nori pinigus vieton
.ezekio

v ,r6ipW’kk toliaus ia pasaka.
Amos be paliovos deda pinigus in banka kas savaite 
ir jo czekiai yra geri. t
Andy vis tik kalba apie didelius biznius ir neezedina 
pinigus.
Gaukite ta paprotį nuo Amos ir dekite kiek pinigu kas 
s ubą tos vakaru in Merchants Banka.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEMI
QtuumuiiuinuuuiuuuiiuuuuuimiiiuiuuuuuuiuuumuuuuuuiauuutMuuiMui

*

♦

kiirv.es



