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1SZ AMERIKOS
SHARKEY — SCHMELING0 

KUMSZTYNES
RUGSĖJO MENESI.

New York. — Nors dar ofi
cialiai nepaskelbta vėliau vie
tos spauda beveik insitikinusi 
raszo, kud Sharkey-Schmelin- 
go pakartotinos knmsztynes 
invykes dar sziais motais Rug
sėjo men.

Schmolingas isz karta tam 
pasiūlymai prieszt'aravo, 
vis tik Sharkini ji spaudžiant 
dabar sutiko nors oficialia 

n epą si raszo. 
Sharkis sako, kad jis nieko isz 
tu kumsztvniu nereikalausiąs. 
Sh molinga s s.iko, 
tik publikai parodys, ka ji 
Ii, 
kaip reikia kumszcziuotis. Gal 
Schmolingas isz didelio džiau
gsmo gavo galvos 
lige, kad teip kalba.

Ateitis parodys, kuris isz ju 
ka gali nors iki sziam laikui 
Sh molinga s da nieko ypatingu 
nepasižymėjo.

kontrakto
sutiko nors 

dar

bot

kad jis no 
s ga

lio t ir Shark i pamokysiąs

kArszt-

21 d.,

S. L. A. SEIMAS PASIBAI
GĖ ISZRINKTA PILD. 

TARYBA.
Chicago. —• Birželio

iszrinkta SLA. Pildomoji Ta
ryba, kurion inoina visi visuo
tinu balsavimu nominuoti 
kandidatai. SLA. organo 

redaktorium pasiliko 
S* .E. A’iliutte -SI.A.~preziden
tui p. Gegužiui praszant, Teis
mas pasigailėjo ir visas baus
mes traukiamiems atsakomy
bėn bolszeviku delegatam do
vanojo. Sekantis Seimas 
vyks l’ittsburghe. Paliuosuoti 
bolszevikai SLA. padavė teis
man reikalaudami uždėti ant

pinigai butu perduoti bolszc- 
vikn dezignuotam iszdininkui. 
SLA. Seimas baigėsi Birželio 
men. 21 d., vakare.

.J urgel i u t ei n u pi rk t a 
dovanu laikrodėlis už 10 motu 
sokretoriavima SLA.

balsavimu
4 4 Te,

vynos I$

in-

J.
4 4

P-lei

rovei veri ir, kad visi

PASISAUGOKITE NETIKRU 
$10 BANKNOTU.

jWashingtonas, I). C. — Vy
riausybe inspeja žmones pasi
saugoti gerai padirbtu netik
ru $10 uotu nova Kansas City 
Federal Reserve 'banko 192b 
metu leidimo. Nota turi žymos 
raide “J,” prieszakinos plok- 

No.
V1*

sztos No.
1 >

2, užpakalines
29. Turi Hamiltono atvaizdu.

TURĖJO ATIDUOTI VYRUI 
KELNES.

Nelson, N. J. — Harold Wie- 
sing, ana diena susibaręs su sa
vo paežį ule, pasiėmęs savo 
krepszi ir vienatini siutą koki 
turėjo ir nuėjo pas advokatu už 
vesti skunda prieszais savo pa
ežiu ant persiskyrimo. Turėda
mas suplyszusias kelnes, nuėjo 
ant rytojaus pas savo paeziule 
idant pasiimti naujas kelnes, 
liet meili paeziule pasitiko ji 
ant slenksczio su peiliu rankoj, 
žadėdama kad jam iszpiaus 
szirdi, 
sti. tjai
szirdi, .jaigu peržengtu slenk- 

ike teismo prieszais savo 
paeziule atidavė kelnes su asz- 
nromis, nes tai buvo vyro vie- 

lai-natinis atsiminimas 
mingo gyvenimo (.').

jnjn

200,000 BEDARBIU 
RANDASI CLEVELANDE.

PagalSoveland, Ohio. — f
i irt k a surasza, tai ezionais

II. r

randasi 200 tukstaneziai žmo
ni u, kurio neturi darbo. Cleve- 

. t. . landas sziadion turi 901,482 gy- 
isz t uju tik vtopnso -J .ĮįĮjjįfa '

jta Beturiu turi darbu. _

BAISI NELAIME
ATLANTIC CITY MAJORAS 

IR JOJO TRYS GIMINES 
SUMALTI PER EKS

PRESINI TRUKI.

Atlantic Cit v, 
gryžtant 
linksmo 
miesto Antanas M. Rnl’fu, jojo —. . - •

N, J. — Su- 
isz 

majdras
įautomobilium 

vakarėlio,
« •

sesuo Mrs. IJ Ilian Wiley, 47 m.
.Fonas Wiley, 51 m., josios vy- 

Mrs. Marga riet a Sira-
SZVO-

ras ir
cnssa, 77 metu majoro 
gerka žymi dainininke, kūno 
važiavo tam paežiam automo- 
bilije Iikos sumalti 
toliu,

ant szmo- 
kada. ju automobilius li

kos pagautas per Pennslvanl- 
jos truki ant skerskelių 
stot it's Alsecon.

(los.

arti 
Trūkis tame 

laiko bogo 70 myliu ant valan- 
Majoras nespėjo perva

žiuot per geležinkeli, norint s 
gana gerai mato atbėganti tru
ki. Stengėsi pasukti in szona 
bet jau buvo per vėlu, 
mobilius :.....................
nutrauktas 500 pėdu, pakol ga
li* jo i
Įima buvo pažinti sumaltu kil
nu ir tik už keliu valandų pa
žinta kuom yra užmusztiejo.

Du tantomobilei kurie 
draugo su majoro 
lium pasekmingai pervažiavo 
per geležinkeli, bot 
automobilius nepralenki* 
ties.

Keturios slice t vos dabar ei
na kaito.lam buvo kalte, ..'bei 
pagal inžinieriaus pripažinimą, 
kuris mate begauti automobi
liu ir szvilpe ant pavojaus, ne
galima buvo nulaikyti lokomo- 
ti vos.

Majoras Ruffu buvo 
joniszkos gimtines 
ladelfijoi. 
tuom lai k 
kaipo majoras miesto Atlantic 
Cit v. e

Sztai aukos savo neiszmin- 
tingo protavimo, kurio norė
jo pralenkt truki ant skerske- 

Yra tai pavyzda kitiems, 
kurio eina lenktvn sn mirczia.

A b (o-

lio.

r
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PASEKMES SMARKIOS VESULIOS WISKONSINO VALSTIJOI

■*

4

r

■

IĮ

4 
I ♦ I š 4»>’

O

i

M’

Sztni ka kelios smarkios viesulos padare Minuesotoje steit uose.
hiuszti o in szimta sužeidė. Bledes padaryta

Viskonsino ateituose. Penki žmonis likos už- 
(loleriu. Paveikslas parodo miestą Randolph,

ir 
ant tukstaneziu

Minn, vienas isz miesteliu kuris daug nukentėjo.
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DŲ-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE 
ISZEINA KAS ŲTARNINKA IR PETNYCZIA

jiifr Prenumerata Knsztuojn: Amerika ant viso meto $3.00 
Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso meto
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NENORĖJO GARSIAI
MELSTIS ,GAV0 

IN KAILI.
— Už tai 

ne 
kalbėdavo garsiai poteriu, Pet-

New Haven, N. Y.
su sumnltnis kūnais ka'1 •'"•i'1 P1"' ei'lnmn guli,

sustot. Isz. pradžių ucg'a- uis McNalIe^,-12 įlietu, pinkliu-

bogo 
automobi

majoro 
m i r-

11 a 1 i - 
girnos Fi

li žeme.lojo vieta
Juozas A. Paxson

BOLSZEVIKU SKUNDAS 
PRIESZ S.L.A. VADUS 

TEISME. • >
(’hieago— Bolszeviku skun

das presz Susvienijimo Lietu
viu Amerikoje Pildomosios 
Tarybos narius — prez. Gegu
ži, viceprez. Mikalausku, sekr. 
Jurgelaite, iždininką Gugi, 
D-ra Klima, iždo glob. Ragins- 
ka ir Januszkovicziii — turėjo 
but va k r Circuit teisme teisėjo 
M. Foinborgo nagrinėjimas, 

Toi sojas byla 
atidėjo sziai dienai. Nagrinėji
mas prasidės 11 vai. ryto.

Skundikai, kaip jau buvo 
minėta, reikalauja per teismą, 
kad Susivienijimo Lietuviu 
Amerikoje Pildomo j iw Taryba 
užleistu savo vietas “didžiu- 

(bolszeviku) kandi
datams — Baceviezini, Petro
niai, Jeskevicziutei, Salaveicz- 
kui etc. — ir atiduotu jiems 
daugiau kaip milijoną dolerai 
S. L. A. turtą.

Amerikoje

iždininką

Foinbergo 
bet neinvvko.

Susivienijimo

miecziu >,

nionta, 
del (Iškaro
(

jame užraszytahlIVo
penki tukstaneziai

loleriii.
Puse isz tnju pinigu aplai- 

o puse, kada ateis 
Vaikas mano siinau- 

anl mokslo
vo savo 28 metu jauna moterė
lė Magde rimbu, už ka tirrejo 
užmokiM dvideszimts doleriu 
bausmes ir kasztus teismo.

Slidžia norėjo taji kvaili už- 
daryt in kalėjimui bet Magde su 
verksmu melde sudžiaus idant 
ji pakuštu namo. Slidžia ant jos 
praszynio suliko, liet prižadėjo 
vvrui duoti szeszis menesius ♦
kalėjimo jaigu 
savo paeziule kalbėti garsini 
poterius su pagelba rimbo.

li ž k a 
I videszinit s

szoszis
priverst inei u 

kalbėti

UŽDEGE SAVO AUKA 
TIKSLE APIPLESZIMO.

Brooklyn, N. Y. — Mrs. Re- 
bbeka Hirsh,.35 metu, likos už
klupta savo kambaryje per ne
žinoma motore bandite, kuri 
pririszo jaja ant krėslo, spirda
mas! kad jai parodytu kur 
dasi pinigai, 
josios iszgaut slaptybes, i 
ge jos szlobes. Hirsh’iene 
spyrė telefoną szaukdama 
gailios. Oporatorka. davė apie 
tai žinia policijai o pakol atva
žiavo, bandite dūme per duris.

Yra tai antras panaszus atsi
tikimas iii laika menesio. 
Rože Black I 
klupta, 
pakol dasiszauke pagalbos.'

ran-
Negaledama isz 

užde- 
per- 
pa-

buvo taipgi 
ir sudegė ant

Mrs. 
už

sinert ,

pinigai iszsibaigė, 
trimis mažais vaikais

GAVO DARBA, BET MIRĖ 
NUO BADO.

J’oledo, Ohio. — Devyni me
nesiai atgal Clarence R. (kisth', 
prastas darbininkas, likos pra-- 
szaliu t as nuo darbo. Suczedinti 

jojo pati su 
pradėjo

konst i ’badu ir varga, vyras kas 
dien jeszkojo darbo, bet be jo
kios pasekmes, nes kur tik už
eidavo praszyti darbo vis jam 
atsakydavo kad yra per senas. 
Ana diena gavo darbu prie sta
tymo namu. Kiti darbininkai 
patemino kad (Barence neval
gydavo pietų ir neatsineszdavo 
dinerkes. Kada visi sustojo ant 
piet vai'gszas sugriuvo ant že
mes ir tuoj mirė, rl\vrinejimAs 
koronerio iszrode kad žmogus 
įniro nuo bado.

PERSZOVE SAVO SESERE 
KAD APSIVEDĖ SLAPTAI

Philadelphia. — Asztuonio- 
likos metu vaikas ir jojo sety- 
niolikos metu sesute sziadion 
randasi Szv. P. Marijos ligon- 
buteje sužeisti per szuvius ku
riuos paleido brolis.

Badai brolis Benas Kalniš
kis, perszovo savo sesute Onu
te už tai, kad slaptai apsivedė 
su nežinomu vyru kurio, p ra*
tvardo neiszdnve, bot su-juom ,siai, • 
negyveno nuo apsivedimo.

SENUKO DOVANA.• • y . s« ■■ ?

Salem, Oregon. —- Daugeli 
kartu vaikai iszjiiokinejn ir 
visaip szandijo isz senuko Al
bin Beyer, bet szesziolikos me
tu Oskaras Hirsh, ji guodojo ir 
nuolatos buvo jam prielankus o 
kada senukas jam paliepdavo 
ka atneszt isz miesto, tai dary
davo su mielu noru. Taigi, už 
Uja guodone ir gei’adojyste se
nukas vaikui atsimokėjo gali

nos kada advokatas ana
diena perskaito mirusio testa-

kys t įlojau s, 
in metus.
dot i tuos pinigus <.H< 
nes mano lankvtis iii nniversi- 
teta. Senukas‘buvo naszlvs ir 
neturejo vaiku.

Kili vaikai dagirde apit* Os
karo gilinki, labai gailesį kad 
su senuku taip iit'dorai pasielg- 

gal ir jiems Imtu pa- 
Gai-

Isz Visu Szaliu
SOVIETAI PASMERKĖ SU-

SZAUDYT 4 “KULOKU
RĖMĖJUS.”

Sainarkandas, 
junga 
merkt 
nes,

davo, nes 
likes keliolika szimteliu.

po laikui.lest is

PASIELGINEJO SU PACZIA 
KAIP SU GYVULIU.

Al i kasJohnstown, Pa.
Vlnsko, likos uždarytas kalėji
mo iiž/nedora pasielgimu su sa
vo paezia. VJasko tankiai at
eidavo namo girtas ir nemiela
szi rdingai supliekdavo savo pa
ezia be mažiausios priežasties. 
Vargsze panesze kaukes su d i- 

<
lo pasibaigė josios 
kada ana vakara Mikas atėjus 

niunszaine, 
ir pradėjo 

pliekt

Ižiansia kantrybe, bet ant ga- 
kant r v be,

gerai personitas 
pririszo prie lovos 
nemielaszi rdingai 
diržu per peczius.

pasisekt1

su

isz'begtiMoteriai 
laukan vienmarszkiiioi, visa su 
kruvinta. Dave ži’nįa policijai, 
kuri nuvežė girta žVVri in kalė
jimu.

KETURI LEKI0T0JAI PA
SEKMINGAI PERLEKE 

MARES IN 31 
VALANDAS.
York. — Kapitonas 

Smith su
ACW 

Charles E. 
draugais kurie iszleke isz Dub
lino, Klaudijos 10:25 valanda 
Panodelio ryta, pasekmingai 
perioke A t hint i ko mares in 31. 
valandas, atlėkdami Seredos 
ryta in «
Einlandijoj.
in New Yorka bot neturėjo už
tektinai gazolino. Kelione buvo 
labai pavojinga ir miglota.

Kotvergo ryta atlėkė in New 
Yorka kur aplaike karaliszka 
pasveikinimą per visa miestą. 
Isz ten leks in San Pranciška 
idant užbaigti kelionę aplink 
svietą.

Kapitonas Smith naudojo 
eroplana

t riinis

, atlėkdami
I Imbor Grace, Naujoj 

Butu tiesiog loke

Southern Cross” 
pU'darydami 2,190 myliu isz 
Dublino in Harbor Graco. Ro

bot pa
kali'žmogus gali ingaloti 

miglas, viesulą

i i

rints daug iszkentejo, 
rodo,
orą,
orinius m'sniagumus.

r ~ r 'T '    -   T""*

1[ Pjttston, Pa. — Kas to- 
kis padėjo dinamitą po namu 
Chark‘80 Girratano, kuris su
draskė visa szona namo. Moti* 
na likos sužeista bot kitu no- 
dalipstejo.

ir kitus

/... ■ f i «k»> « 4 ■

k
ju thrpe buvusi 

cziausio 
pirmininką, 
pataikavimo •

So v i (H u Sa - 
— Sovietu teismas pas- 
snszndvti keturis žmo- 

augsz-
Uzbekistano t eismo 

kaltinamus del 
>u kulokams”( tur

tingesniems ūkininkams), ky- 
sziu (‘mimo ir dalvvavimo 
bandit isz k uosi* puolimuose.

Pasmerkti via: Ali Kasimo- 
nugszcziausirr'tei 

pirmininkas:
buvęs 

teismo prokuroras;
buvęs 

ir vie- 
Alinio-

S-
I brahimas

augsz-

Spi rit Ionovas,

vardti

kaltinamųjų, ju

vas, buvęs 
m o 
Szaprikovas, 
cziausio 
Tvanas
kaltinamujii gynėjas, 
nas ukninkas 
vas.

Trys kiti
tarpe du teisėjai, del panaszlu 

deszim- 
kiek v le

nusikalt imu mil eisi i
ežiai metu kalėjimo

J u bvla traukosi beveik4

keturis menesius.
nas.

POPIEŽIUS SERGA;
VATIKANAS SUSIRŪPINO.
\ratiean Uit v, Rymas. — Po- 

piežiiis Piusas XI. 
turi 73
žiszka sostą 1922 mete, pavo
jingai serga pūsles liga ir yra 
pavojus užsitrucinimo kraujo. 
Vatikanas tuom laba susirūpi
no.

Norints popiežius jautėsi 
silpnas, bet [iriįminėjo delega
tus isz Jszpanijos ir dalybavo 
eeremonijosią iszkelimo keliu 
szventuju, bet nepasidavo li
gai, norints daktarai jam pata
rė atsilset. Daktarai vra tosios 
nuomones kad popiežius yra 
dideliam pavojui ir privalo ko
ki laika silsėtis.

kuris jau 
metus ir apomo popie- 

mote,

GAUS 250,000 DOLERIU 
METINES ALGOS.

Bukiarysztas, Kumanije. — 
Parlamentas svarstė apie nau
jo karaliaus Karolo alga. Nu
tarta jam mokėti ezverti mili
jono doleriu metines algos.

Gal Karol ūkas ne mirs
bado aplaikydamas tokia al
ga nuo savo vargingu padonu.

isz

Poliet-

500 ŽMONIŲ SUŽEISTA 
BOMBĖJUJE

Bombėjus, Tndije.
jai puolus vakar Indu nacio
nalistu demonstracija Espla
nade Maidano, daugiau kaip 
500 asmenų buvo sužeista, ku
riu apie 350 teko gabepti in li
goninės. Tarpe sužeistu buvo 
koletas moterių.

Del szito invykio nacionali
nio Indu kongreso karo taryba 
paskelbė 30 dienu protesto 

; . ■» • .
’ j *4** <«• lstreiką,

■
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LaiBzkus Ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adreso:
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,

? MAHANOY CITY, PA.

t

MAIIANOY AND A STR.,
'I-

J

W. D. 1OCZKOWNII, Pre*. A M r-
F. W. BOCZKOWNKI, IllUr. A 41 METAS

B■

ISZ LIETUVOS M

Prime-

įnik-

Parvyko in 
kanibalai

savo

ŽMOGĖDROS ISZSKERDE 
KAIMO GYVENTOJUS IR 
ISZKELE SAU ŽMOGIE

NOS PUOTA.
Haaga, Olandija.

sza, kad Olandu Pietų Naujoj 
Gvinėjoj kanabalai (žmogiena 
valgo laukiniai žinomas) puo
lė Atoekos kainui, nukovė vi
sus vvrus ir vaikus, o moteris 
iszsi gabeno.
gyvenamas vietas, 
iszk(‘hi sau didele puota, sury
dami paskerstus kaime 
nes ir dagi savuosius kariau
ninkus, kritusius kovojo.

Pasiustos stiprios (Handu 
indiecziu policijos jėgos turė
jo asztriu susikirtimu su kani
balais ir pagaliau iszvjo juos 
in kraszto gilumas.

Cziagimiai žyginiai prane- 
sze, 
pult i
Mimikos paupy, 
grumojamas vietas 

siunezia daugiau

žino-

sija Klaipeilon atvyko 
(>sca r 11 

Tuo
4 4 f f

KAUNE IR KLAIPĖDOJE 
ISZKILMINGAI SUTIKTI 

AMERIKIECZIAI.
Kaunas. — Lietuvos

raszcziu žiniomis antroji dide
le Amerikos Lietuviu ekskur 

lai v n 
Birž. 5 d., 10 vai.,
laivu 

Liet indus 
szaidiai, visuomenes ftrganiza- 
ei jos ir oficialus esmonys. Pa
rodyta szirdingiausio palanku
mo. 

Po
Viktorija

rvto.
Amerikos

Klaipėdoj!
sutiko

ceremonijų 
buvo

■4

sutikimo
vieszbutv

kuriu metu
” Viktorija ” 
surengti pietus, 
buvo kalba ir linkėjimu. Kau
ne Amerikos 
pat iszkilmingai sutikti Briz. 
(i <1. Daugelis Amerikiecziu ne-

Aple!- 
visur 

o dabar 
viskas Lieluviszka. sava, žino 
nes janozias kaip namie.

Tik keista jiems daro inspn- 
di perdidelis uniformuotu val
dininku skaiezius. Bet jei tie 
uniformuoti valdininkai visi 
moka Lietuviszkai, tai vis dėl
to esą jn gausumas dovanoti
nas.

Vakarop, Birž 
mas

kad kanibalai
dar keletą kitu

ir del to iu 
v vriausv- 

lHandube 
policijos.

rengiasi 
kaimu.

Si rzi* le

BAISI MIRTIS 
PIEMENUKO.

Bydgoszcz, Lenk. - 
ve, vienuolikos metu piemenu
kas ganydamas ant lauko kar
ve, pririszo aplinkui save vir- 

s po medžiu už
migo. Po kokiam tai laikui nu
bodo karvei stovėti ant vietos 
ir pradėjo bėgti, traukdama sn 

per akme-
Nelaimingas vaikas likos 

200

ve* ir atsigulė

savim piemenuką 
uis.
įrauktas per karve apie
mast n, .o kada karve atbėgo in 
t varta, vaikiuko galva buvo 
suteszkiida ir atitraukė lavo
ną. Kaimynai tuom atsitikimu 

nes piemenu-labai persiėmė, 
kas buvo sieratukas.

ISZDEGIN0 ŽENKLĄ ANT 
JOSIOS KŪNO

Calcutta, Indije. — Du euro- 
piszki gyventojai likos nu
bausti ant szesziu menesiu ka- 

ženklo

gyventojai likos

Įėjimo už iszdegininm 
ant pecziu savo tarnaite. Kal
tininkai yra C. T). Mortimer Ir

Monika Kyan, kurie aisz- 
kino, kad tarnaite buvo tingi
ne ir nenorėjo nieko dirbti.

Mi

Paskutines Žinutes .
5 Seville, Tszpanije. — U’erp 

palicijos o straikieriu kilo 
kruvini inaiszacziai kuriuose 
likos daug sužeista ir keli už- 
muszti. Keli szimtai imiisztl- 
ninku aresztavota.

11 Los Angeles, Calif. — In 
laika deszimts dienu, ezionais 
nusižudė isz visokiu ]iriežas- 
eziu nemažiau kaip 39 žmonis. 
Isz tuja savžudinscziu buvo 
daugiausia moterių.

F Washington, I). C. — Pra
eita meta isz Suvienituju Vals
tijų likos iszgiabenta in kitus 
sklypus
(pauksztiniu) už du milijonus 
doleriu.

11 Tam|>a, Florida Pra
eita mefa ezionais likos pa
dirbtai ir parduota 492 miBo
liai cigaru. Floridos
siuneziami in visas dalis svie
to.

1[ Chicago. — Ugnis sunai
kini) 50 mi(*stiszku (*roplanu 
vejjca 2,500,000 (lol(*riu>. Viso 
net tris stotis.

If Lexington, Nebraska. — 
Namai ir sztorai likos suanly- 
ti keturi uosiu

visokiu plunksnų

cigarai

V eroplami

Lietuviai taip

susilaiko nuo aszaru. 
džiaut jiems tėvynė 
skambėjo Rusu kalba,

6 d., daugn- 
Amorikieczin busiąs isz- 

važinejo in provincijas pas sa- 
.v<? .

Bart minkai, 
apskr.

ATIDENGĖ NUSIŽENGIMAI 
PASZTE.

Vilka vi szk.o 
Pernai pavasari Brtr-

tininku paszto agentūra buvo 
pertvarkyta in paszto-telegra- 

Fnstaigos virsz?-

imsi skandi

fo instaiga.
ninku buvo atkeltas Gedimi
nas Lev cc k a s. Netrukus pras*- 

gyventoju
mai, kad paszte ilgai ni’apmo- 
kainos pinigu perlaidos, siun- 
cziamieji pinigai ilgai laikomi 
Bartninkuose ir 1.1.

Tie gandai sz. m. Ueguzes 
menesi jiasieke pasztu valdy- 

kuri netikėtai pa<lai*o re
vizija Bartininkų paszto 1n- 
staigoje. Revizija truko nuo 
Gegužes 15 iki 20 dienos. Pasi
rodė, kad tame paszte truks
iu apie 11,000 litu pinigu , be 
to rasta 57 atpleszti laiszkal, 
siusti isz Amerikos ir Angli
jos ir keletas kitu nusižengi
mu. Virszininkas Levickas su
imtas ir padėtas in kalėjimą. 
Byla perduota teismui.

ha,

I

PAVOGĖ ARKLIUS 
IR NULUPO ODAS,

Kėdainiai. —*Sziomis dieno
mis apygardos teismas Koda?«

• A A Mnagrinėjo Lepszinepn i uose
vienkiemio (Surviliszkio vals- 
cziaus) savininko Mykolo Gra
in nsko byla ir priteisė jam 4 
melus sunkiųjų darbu kalėji
mo. . i
t 4

Grabinskas pernai Birželio 
jnen. pavogė isz ganyklos Tž- 
valakiu kaimo ūkininko Ja- 
czausko du hrklius vertus apie 
1000 litu, 
jis tuodu arklius papiove

l*ai*sivodes namon, 
ir

■f

miesteli uosiu 
kuriuos suardo smarki viesulą 
l’taininko vakara. Daug žmo
nių sužeista. , •

H Nolo, III. — Keturi ban
ditai staigai inejo iii First Na
tional Bank, paliepė visiems 
iszkoiti rankas in v i ražu;’.po 
sužėrimo $20,000 nuo stalo isz-

paliepė visiems

•u |py-szkejo isz miesto,

nulupo odas,
Grabinskas turi vidutini ūki 

20 ha žemes su gražiai i n reng
tais trobesiais.

*

KAREIVIS ANT BEGIU.
Gegužes 17 d., Szilenu stoty, 

praėjus greitajam traukiniui, 
rastas ant geležinkelio linijos 
be ’sąmones nežinomas karel- 
vis/ kuris nugabentas in Rad- 
vilbszkid ambulatorija.

M
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Pusmeti* baigėsi, todėl .pri
mena m visiems skaitytojams 
kuriu laikas užsibaigė už “Sau
le” idant atnaujintu prienume- 
rata už laikrasžti.

i Asztuoniolikos metu Dora 
Jenkins isz Chicago, kuri buvo 
vadu kuojsis banditu, .prisipa
žino, buk dalybavo 128 vėso128 
kiuosia apipleszimnosia.

Noknrios moterėles atidengi- 
neja savo kuna tiktai del to, 
kad joms no ant mislies neatei
na, kad ant ju 
let ir sugrieszyt, 
galėtu tuojau* dnsiprnst ko no 
privalo matyt.

kas gali dirste- 
kad kožnas

;,>7
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Giedoti po langu savo myle^ 
mos nakties laike yra labai pa
vojingu kaip apie tai persi
tikrino Charles B. Masson isz 
New Yorko.

('halukas atsistojas po langu 
mylimos, pradėjo giedoti

Sw$el Adeline”, bet kaimy
nams tasai naktinis koncertas 
nepatiko, manydami kad tai 
katinas szauke savo drauges 
ant meilingos puotos ir paleido 
in ji szuvi in užpakali. Chalu- 
kas dabar negali sėdėt ir turi 
nusipirkt naujas kelnes.

Bolszevikni Rosijoj suprato 
kad kova su Dievu ir tikėjimu 
tolimesne kova neužsimoka ir 
tik priduoda žmoniems didesni 
tvirtuma ir neapykanta priesz 
valdžia, paliovė tuos persekio
jimus. Jau pradeda po truputi 
gauti proto nes paliovė užgrie
bi neti kolektvviszkai namus ir 
kitokius žmonių turtus.

Kokis tai Jna n Karlpiulser- 
nenollerorelier likos aresztavo- 
tas Chicago ant ulyczios už no 
padoru pasielgimą. Sudžia jo 
užklauso kaip vadinasi. Kalti
ninkas atsako kad Juan Karl- 
piulsemenellererliu. F 
jam paliepė savo pravarde per- 
slbizavot, kas užėmė kėlės mi- 
nutas. 
kantrus, 
bai szilta ir sudžia apsiliejo 
prakaitu ir ant galo paszauke:

“Pasiimk žmogeli t roką, už
dek savo ilga pravarde ir vež
kis namo, 
nubaustas 
sunki pravarde, 
mete isz siūlo.

SA.Ū p E 
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Nemandangumas
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Amerikoniszku
Vaiku

. s U.1.1, II

Nekarta girdime skundus ant. 
Amcrikoniszku vaiku, ne kar
tu pats matome ju binurius pa- 

isztvii’kimus, no 
mandagnmiis, piktybe ir nepa-; 
klusnumu vyresiiioms, o net. ir 

Laik- 
ra- 

pamokinan-

steigimus,

'. J

v

r, /1 ’.

locnioms gimdytojams, 
raszcziai kaskart dažniau 

st raipsnius
kaip molinos privalo sa

vo vaikus auginti, bet tie nau
dingi pamokinimai turbut vi
sai ne yra skaitomais motinu ir 
jokios mindos, 
ntnesza. Daugumas paežiu mo-; 
linu žiurineziu in isztvirkusius 
vaikus, novos iszri’iszkincja sa
vo kartybe kokia 
tos priežasties, 
tokiu motinu vaikai, 
geresni už kitus.

“Pažink pats save 
viena isz gražiausiu

szo 
ežius

jokiu vaisiu ne

konczia isz 
o vienog net ir 

vargiai

— yra

9 * ’
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Vienos Dienos Ekskurcijos
> 16-Dienines Keliones ant

Readingo Geležinkelio

t

Reading 
<į lings >

4
I

f

NAUJO TILTO. ’ i
Sztai vienas isz milžiniszku ovalu kokija stovės ant naujo s 

tilto Kareiviu ir Laivriu Atminties, Harri.jbung, Pa. 
isz t uju oreliu svere 200 fonu ir yra 22 
jo net asztuoniu vagonu ant juju pargabenimo 
Indjanos.

Kožnas 
pėdas nugszczio. Reiko . 

isz Bodford,

pastovis M. lyg sziam laikui da 
noprihuvo in dangų.”

Galima isz to dasiprast kad 
pastoris gal sodo ne ant to trū
kio kuris ėjo in dangų tiktai 
sodo ant to, ka ėjo... žemyn.

Ne akis nemato, ne 
kas danguje

Biilgarinc Pasaka

Praleiskite 4 diena Julajaus

PHILADELPHIA
ARBA

ATLANTIC CITY
Specialiszka Ekskurcija

PETNYCZIOJ 4 Julajaus
Gera.projra praleisto <ta azventc 
l’hiladelphijoi pas gimines arba

Per-naktine Ekskurcija in

ALBANY
DubeltaVas tikietas $7.00 I

DABAR IN PAMARES

16-Dienine Ekskurcija

IN

ATLANTIC CITY
OCEAN CITY

STONE HARBOR 
WILDWOOD 
CAPE MAY f

t

prie pamūres.
Dubeltavas tikietas isz Ma
hanoy City ir Tamaqua in 
Philadelphia $3.50, o in At
lantic City $3.75., 
Isz Shenandoah in Philadel
phia $3.50. In Atlantic City 
$4.00.
Specialias terinas Ketvefgo vakara

• Shenandoah ....................... 2:00
Mahanoy City .................. 2,:49
Tamaqua .......................... 3:16
GRĮŽTANT—Specialia trienas ap
leis Philadelphia Reading Termi
nal 7:45 valanda vakare.

teipffi

Saratoga Springs
Dubeltavas tikietas $8.00

LAKE GEORGE
Dubeltavas tikietąs $9.75

' g ■ I 4 t I I n -
Lake George Ekfkurcija
priima 64 miles kelione laivu ant 
ežerio.

NEDELIOJ 20 JULAJAUS
Specialia treinas Subatoj popiet 
Shenandoah 5:05, Mahanoy City 
5:49, Tamaqua 6:20 valanda. 
Grižtant: Nedelioj 20 Julajaus ap
leis Philadelphia, Reading Termi
nal 11 valanda nakezia in virsz- 
minėtas vietas.

Pirkite tikietuB iaz anksto.

SUB AT O M IS
28 JUNIAUS, 12 ir 28 JU
LAJAUS, 9 ir 23 AUGUSTO 

6 ir 20 SEPTEMBERIOir prakil
niausiu maximu senovės pilo- 
zopijos.
tautas, 
save. F 
gahczia jaunuomene, 
vaikus, kyrip ateityj ketina už
imt i musu vienas ir kovot apgi- 
nimemusu brangiausiu iždu, 
isz tarpo kuriu brangiausiu ir 
didžiausia yra musu 
kalba!

Ar musu Amerikos 
auginami ant mylėtoju tevisz- 
kos kalbos? Stacziai galima pa
sakyti, “ne”! Teisybe szian- 
diep, Jcada da turime daugiau 
nemokaneziu Angliszkos kal
bos turime ir vaiku kalbancziu 
gryna Lictuviszka kalba, bet 
kada užstos antra eile motinu, 
kada pasiliks anoms ežia augu- 
sios musu dukros daug bus to
kiu szeimynu, kuriose neszgirs 
nieks Lietuviszkos 
kalbos.

Su kartj'flio reikia 
kad jau ir sziandien tokiu szei- 
mvnu turime.

Nieks man 'rodos to neužgin- 
czys, jei pasakysiu, 
turimo tokiu motinu,

Taigi paliksime kitas
o pažinkime tik patys 

Dirstelkime in musu au-

ISZ SHENANDOAH $7.74
ISZ MAHANOY CITY$7.20

ISZ TAMAQUA $6.78
iii musu

Yra tai visos smagios ir linksmos ekskurcijos kurios jumis labai patiks. Ir pigios prekes.

SPECIALE EKSKURCIJA Vakacijos Keliones
Ekskurcijos su |>al\xlovu.

Visi ekspensai planas
SEPTINIU DIENU KELIONE — 
Boston ir White Mountains, July 
8 iki 12, July 27 iki Augusto 2, 
17 iki 28 Augusto.

SEPTINIU DIENU KELIONE — 
Thousand Islands, Montreal ir Que 
July 13 iki 19, Augusto 10 iki 16. 
ASZTON1U DIENU KELIONE — 
Niagara Falls ir Buffalo. Teipgi 
Great Lake Cruise, Cleveland, De
troit, Mackinac Island, July 19 iki 
28.
KETURIU DIENU KELIONE — 
Chesapeake Bay, Virginia Sea
shore, Historic Virginia^ Augusto 
6 iki 9.

Czia yra speciale viena 
dienine ekskurcija

PHILADELPHIA 
$3.25 dubeltavas tikietas in 
Philadelphia isz Mahanoy 
City ir Tamaqua. 

AR

ATLANTIC CITY 
$3.75 dubeltavas tikietas in 
Atlantic City isz Mahanoy 
City ir Tamaqua. 
NEDELIOJ 6 JULAJAUS 

Isz Shenandoah-in Philadel
phia 3.50. In Atlantic City $4 
Specialia Trcinaa Subatoa Nakti 
Isz valanda
Shenandoah ....................... 2:00
Mahanoy City.........................2:49
Tamaqua ............  3:16

Grižtant— Apleis Philadelphia, 
Reading Terminal, 7:15 vakare. 
Specialis treinas suimtos nakti

lautiszka

vaikai

NI

Riverview BeachIsz daugelio visokiu pasakų 
sklaidinancziu f 
niu kaimuoeziu, viena, yra la
bai akyva, kiszantisi ilgo gy
venimo žmogus. Gaila tiktai, 
jog senus žmonis 
prie bezdžionku, 
suprast jog senei pas Bulga
rus, teip kaip ir pas 
pus-barbinins 
džiaugė prigulincze 
ne. Pasaka szitoko:

“Kada Dievas sutvėrė žmo
nis ir žverius norėjo vieni ir 
kiti dasižinot apie ilgybo am- 

koki Dievas paskyrė 
ir žvėrim. Žinoma, 

jog pirmutiniu delegatu pas 
Dieva buvo žmogus. Dasižino- 
jo no Dievo, jog gyvens 30 me
tu ir turės po savo valdže,ki-; 

, kurie bėgiojo, 
szlanže po žemo.’ 

žmogui patiko 
idant jam amži 

Tame laike

terp Bulgari-

priligino 
isz ko gali

NEDELIOJ 6 JULAJAUS

In ten ir adgal tik $3.75

Szita Parka yra 40 milht ant 
Delaware upes ir szita oks- 
karcijn plauks laivu in ta 
Parka.

visus 
nesi-zmonis.

paguodo-

Kur yra Dangus? Kaipgi 
jums mieli skaitytojai galiu 
apie tai apraszyt, kur jisai yra, 
jaigu net pats szventas Povy- 
las raszo: “
ausis negirdejo, 
yra.” Todėl, kaipgi galima ap- 
raszyti apie tai„ ko žmogus ne 
mate ne negirdejo *

O bet dangus turi būti mėly
nu, 'ba jaigu butu juodas, 
vadytusi juodžemiu, 
yra tuom, kas yra virszuje, isz 

ka szildina, 
apszvieczia ir palinksmina, 
norint s saule ir užtema ant to 
mėlyno dangaus, tai naktyja už 
žiba puikios žvaigždes 
jonai Žvaigždžiu, 
menulis duoda mums szvieša 
naktyje.

Bet tankiai tasai dangus per
simaino ant juodo, nes debesei 
u'ždenge —debesiu kylanti isz 

'Tankei tasai dangus 
marines 
debesei

Sudžia kur saule szviecziu, k

Sudžia buvo labai ne 
o priek tam buvo la

ir sudžia

.Jau ir taip esi gana 
nosziodamas taip 

Teismą isz-»v

4 4 saldy-

Du Amerikonai Los Angeles 
snsimusze už saulute, stebuk
linga grožybių, aniuola meiles 
ir saldaus gyvenimo, apie taja, 
kuria paprastas žmogus vadi
na... moterių. Del ko prastas 
žmogus vadina tokia
bin” paprastu vardu “motete 
arba boba”, 
taip ja užvardino nuo nepame
namųjų laiku.

Bet ne apie tai dalykas szia- 
me atistikime, tik, kad sumusz- 
tas 1 ‘kareivis’’ apskundė savo 
priesza ant 25 tukstaneziu do
leriu už sumuszta uosi ir nu
pjauta ausi ir da 10 tukstan
eziu doleriu už nužeminimu — 
viso 35 tukstanezius doleriu.

tai nežinia. Bet

gvve-Masacziužes .valstijoj 
na didelis prohibicijos Meto
distu 'bimbazelis •— į 
kuris garsino prohibicija ir 
cnata mielaszirdystes,bot pata 
buvo dideliu skupuoliu tojo 
prisakymo.

priczeris,

s k u puoli u

Nesenai tgsm ‘‘dievobaimin- 
apaszlalas” pi’ohihi-gas’j ir ” 

ei jos pavojingai apsirgo. O kad 
ant ” 
baze lįs yrajiženklyva ypnta, 
a j < a a • • m LJ<

J MM—W

ant kort leH

Main” ulycxioH toks him- 
> 9 I 

kas vaka-todėl jojo UKirtclmi 
ras išskubindavo i
padėjimą’jo ligosi Bimbazelis 
ant galo mirė o ant duriu .kle
bonijos likos prikalta kortele 
su tais žinlžiais:

“Dvylekta valanda naktį 
pastoris M. inrženge in dangų.“

Ant rytojaus kokis tai szmu- 
torius prirasze sekanezius žo
džius ant tos paezios korteles:

“Dangus, 5 valanda isz ryto.
— Ozionais viešpatauja dide-
. > • . a M I Jalis nprwnastis ir rūpestis, nes

duoda

l'ankei

teviszkos

tai 
Dangus

Priek

O

mili- 
tam

vil- 
nori

perk u-

žemes.
taip baisus, kaip 
nys, rodos ti^jei 
nukristi aut žemes kaip aut tos 
Sodomos ir Gomoros, o
nija musza su dideliu trenksmu 
rodos kad Dievas užpyko aut 
musu nusidėjimu.

Kur jeszkosim tojo dangaus?
bet kokiGal czion ant žemes, 

dangų sau ezionais parengsime 
toki ir turėsimo.

. !■> I. I ..  W.,

KLAIDOS.

Nedaryti nusileidimu ki
tu silpnybėms.

Laikyti negalima 
mes neinstengiameko 

padaryti.
Tikėti tik tam

visko, 
patys

Tikėti tik tam, ka musu 
silpnas protas gali apimti.

Norėti instengti suprasti 
viską.

* Jaigu neduoti apdaryt se
na knyga, kuria myli ir paguo
doj!. ,

6 6 6
Pr*a««lina galvos sluąumą ar neural
gija in 30 minutu, sustabdo pa r įša
lima pirma diena, ir sustabdo malaria 
in tris dienas. Gausite aptiekose.

666 Teipgi Tabletuose
— ,„,i, —i—u. ...............r- ■ ' >■

Lietuviszki Bonai
"T“. ........ . i - - . , i .i.i —ii■ ■ ■■ —

Jei norit pirkt ar parduot
gaunant gera kaina, raszy- 
kit del informacijų dykai 
in Dept. 4

Kurt H. Schurig & Co
*

50 BROADWAY 
NEW YORK

iiiwra mH STiF nrTBiTiiggį «T 17. ii-lii

t
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M*

pasakyti
žiaus, 
žmoni m Žinoma 

delegatu

Isz valanda
Shenandoah (25c brangiau) . 2:00
Mahanoy City...................2:49
Tamaqua ............................ 3:10

nes

T...............
delegatai:

Sui verto-

atėjo 
asilas,

ka žmogui su
jog tiojei žve-

rei bus

tus sutvėrimus 
landžiojo ii 
Tas labai 
praszo labai, 
pailgintu, 
žveriszkei
szuo ir bezdžionka. 
jas pripažino jiems toki pati' 
skaitlį metu, 
t aje skirtumą,

po valdžo žmogaus/
Zverei pradėjo verkti, nes ne-- 
norėjo būtie teip ilgai po val- 
dže pas žmogų, 
žverelei:

— Vieszpatie

ir szauko

metais...

nas.

gyvena 
ir visame yra val- 

žvc-

sipaeziuoje 
mas

jog daug 
, kurios 

(bi priesz'neseniai pribuvo isz 
Lietuvos pramoko kiek Ang- 
liszkos kalbos, jau in savo va L 

, net irkus szneka Angliszkai 
st u boję.

Pats nežinau kaip turiu 
prasti ta kvaila motinos pasiel
gimu; ąr tai motina mokina 
vaikus svetimos kalbos, ar gal 
nuo vaiku į 
Žinome visi, kad vaiku mokin 
t i to nereikia, nes jie iszmoksta 
ant ulycziu ir daug geriau kal
ba negu tėvai, o motina pati nd 
mokėdama gerai net suprasti, 
nemokina vaikus savos prigim
tos kalbos, 
ja.

Ar tėvai taip augindami ku- 
diiki, gali tikėtis nuo jo meiles 
ir paguodones? j— niekados!

A r kūdikis gali myldti savo 
levus ukurie jo nesupta?) t a

S11-

pati — mokinais?
L>

o tac^iau naikina1 
■

• ! 1Į

- If . . ,

tėvus -kurie jo nesupta?)ta vi
sai, kurie kalba jam nesupras
ti na kalba?

Sakome kad kūdikis motinai 
yra brangiausiu daiktu. Gal 
but kad ir teisybe, bet ar visom 
— reikia abejoti. Jaigu moti
nai kūdikis yra (brangus tai ko
dėl ji daleidžia kūdikiui sveti
mu tapti ? Apart to, kad kūdi
kis tikrai motinai butu bran
gus, tai jug žinome kiekvienas 
kad brangu daigia žmogus sau-
goja ir nemteo. jo, o kaipgi da
boja ir saugoja daugumas mo
tinu savo valkelius? Per isztisa 
diena'be jokios vyręąniu pri- 
veizos daloidžia aniems but itž- 
manyje, ant ulycziu, kur isz-

sutrumpinK 
mums metus gyvenimo! duo
kle mažiau metu! — melde 
Dieva, kuris tylėdamas žiurėjo 
ant savo sutvėrimu. Jsz tos ki- 
vinkles Dievas žmogui, pailgi
no amži ba nutrauko no žve-r. 
riu metus o dadave žmogui ir 
jiasake, dabar bus žmogus so
tus ir zverei cieli. Ir teip sto
josi. Žmogui teko po 20 metu 
no kožno žverio, arba gali gy
vent 90 metu. Tiojei nutrauk-' 
t i metai iszveye ant žmogaus 
intekme tuju žvėrių. Dabar 
žmogus gyvena 30 metu žmo
ni.szka is 
lin ksmai,

Paskui instoje in 
riszkus metus-metus asilo; ap

ie vai Ii s, 'paimda* 
sunku junga moterystes 

ir misos nuleidęs keneze viską,1
kaip asilas, ir no dyvai, ba, 
instojo in asilo metus. Ir teip 
gyvena iki 50 metu. Paskui įlį
stoje in szuninius metus, turi 
sėdėt namieje kaip szuo lindo
jo ir serge t szeimyna ir jeigu 
turi turtą iki 70 metu. Po 
tuom instojo in boz'džionkos 
metus, jog isz jojo kožnas kaip( 
isz kvailos bezdžionkos, juo
kėsi ir szposauje.

UŽ DU.
— Tai vyreli ta Kater turi 

protą už du.
Imk ja už paeze tai tau ma- 

i 
dikis, augant is be apglobęs mp-
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1

žam viena protą atiduos ba tu 
jokio neturi.

J*’

1

ulyczios

Grįžtant— Apleis Riverviw Beach 
3:00 popiet. Apleis Philadelphia 

.Reading Terminal 7:15 popiet.

Apie dauginus informacijas apie 
virsz-minėtas ekskurcijas kreipkite 
ant stacijų arba raižykite pas 
John M. Rolin, District Passenger 
Agent, Williamsport,. ?*., . . . • <<« <

moksta visu piktybių, nemmi-. « •'■i .w'vvl • • 1 ’
• A f 1 ‘ 1 1 J 1 1 * ‘r.-"- ■ 7 -y;-; . 7

ko pati pridafboti ir,pamokinti 
už “pikta“ pabarti ir pabausti 
reikalui esapi, nes jai reikia su 
“kūmute“ arba kaiminkn

nerupi pamokint kūdiki szyen- 
to tikėjimo, nerupi pamokint?

dagujno, pi ktu 'žodži u i r pasiel- 
gimo. Motina turbūt netpr.lai-

reikalui esapf, nes jai reikia su 
arba

pnsisznekdti^.Tokiai ipotinqi
artini pamok* ' ’

nes jai reikia su

doros, turbūt, ir paii.nopažys?
ta — neduoda jokios gražios 
paveiždos isz saves, Jiegut nik-J 
IMMIH ^alima. tada 
norėti, kad tokios motinos ku-<
ta pavoizdn, kaip galima.tada

U t
i; jj 'įtOi W7

MOL 4 K* 1.1
I'-'* 
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K. RĖKLAITIS
’ Lietuviazkaa Graboriua _,

isz-

Taigir>‘»

, > 
j

būnantis vis

tinos, o vien “ 
augiu ant doro žmogaus, guo- 
dojanezio ir guodojamo kitu?

ar tokiai motinai bran
gus yra kūdikis, jaigu palieka
ji tokiame apleidime. Kūdikis 
daugiau laiko leidžiantis ant 
ulyezios, negu namieje po pri- 
veiza motinos, 
tarp svetimu vaiku, iszmoksta
svetimos kalbos, savo pamirsz- 
ta, nes nėr kam pamokinti ji 
jos. Pasakysi gal kad tas neko 
nekenkia, kad ežia yra reika
lingesne Angliszka, negu Lie- 
tuviszka, aiba kita kokia? Tik 
nesupratanezam iszžiuri tas, 
kad nieko nekenkia; kenkia ir 
lai labai daug kenkia. Žmogus 
kuriamo motina nesukūrė mei
les prie teviszkos kalbos, ne
myli jos, o svetima kalba ku
rios iszmoko ne nuo tėvu savo 
taipgi negal mylėt, kaipo no 
prigimtos. Pamotes tėvu kalba 
pameta vėliau ir ju tikyba, at
siskiria nuo savo tautos, prie 
kitos negal prigulėti, kaipo 
viszcziukas prie antuku; taigi 
paslieka' atskirtu nuo visu, 
kaip kad iszmestinuku, nepaži- 
naneziu ne tevyniszzkos meiles, 
ne tautiszkos, ne kalbos, ne re-

pasilieka be nieko, 
tuszcziu, nereikalingu, - nes jis 
jei gyvena, tai jau tik del sa
vos vieno gyvena, okas butu 
jei tokiu žmonių daug turėtu 
pasanlo ? — Teiksis pats skai
tytojas ant to klausymo atsa
kyti.

Kas da, kūdikis augantis ant 
bb motiniszkos ,pri- 

isztvi rksta, iszmoksta

ligijos — žodžiu tariant toks 
žmogus ]

jiiszki vakai nepažysta maipla- 
gumo, kap mažas snarglį s lygi
na save su žmogum augszta 
stoti užimanti.

Kada prezidentas Taftas va
žinėjo po AVestus, buvo su di
deliu guodonia sveikinamu bet 
jojant prezidentui pasitiko tu
la Amerikoniszka 
boysa ir tas 9 metu 
snargliu, matomai jau žinantis, 
kad ta yra prezidentas, Suv.

, atsiliepe: 
“Hello Bill!” — Tokis neman
dagumas vaikisezio net ir 
kam neiszdidžiam, kaip prezi
dentui Taftui veltas’žmogui, ne 
patiko, kadangi sulaikė arklį 
ir vaika ir davė snargliui gera 
pamokinimą, kaip privalo in 
vyresnius 'žmones atsiliepti..

•Kasžin, ar smagu buvo tada 
gimdytojams vaiko?... Ta ju 
geda tegul bus pamokinimu 
jiems ir kitiems kaip privalo 
vaikus mokinti mandagumo ir 
paguodones kitu.

Tėvai, kurie savo 
mokina guodot kitus, ypacz 
vyresnius žmones, negal tikėtis 
nuo ju paguodones taipgi, ne 
turės isz kūdikio niekad džaug 
smo, jei jo neiszmokino guodot 
kitus, guodot juos paežius tai 
yra savo gimdytojus, o kas no 
guodoja kitu tas nebūna guo-

žmogum

isztvirkusi
senumo

i

u lygios 
veizos 
didžiausio nemandagumo pepn 
guodoja HUVs vyresniu u*ž save, 
no senesniu, 

ii r

žmonių, nes nieks jo nepamoki- 
na kaip reikia paguodot žmo
nos nelygus sau. Niekur turbūt 
jokioj szalyj nerasi tiek daug 
isztvirkusiu nemandagu vaiku, 
kaip Amerikoj. ’ '

Priveliu ežia tikra fakta, ku- 
ris patikrina, kaip Ąmeriko-

ne augsztesniu

f

Valstijų Amerikos 
Hello Bill!”

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
Jnke moterems. Priei
namos prekes.

516 W. Spruce Str., 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street 

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA. PA.

I

to-

vaiku ne

dojamas žmonių, žmogus be ge
ro vardo, neturintis garinis, o 
kas negnotloja kitu tas nebūna 
gundo jamas žmonių, žmogus 
be gero vardo, neturintis gar
besne kas upie savo gera vaixia 
nepaiso tas ir apie nieką, kas 
yra geru ir szventu'nepaisys.

— URM" M l Ill'll .— nwm .

PRATINASI.
-I""'," ■

— Ugi kas Jonai tavo pa- 
czai, kad jiji taip linksma ir 
puolatos juokės. Pirmiau buvo

4'

suraukus kaip szimts pypkių. 
Ar nuo senqi ji ant tokios mei
lingos persimainė?

i— Tu nežinai kas tai 
Jurgis praszo in svoezias K _ _ _ _
pratinasi but linksma.

.į?'1!*!

I

I

yra: 
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W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

I

I
Laidoja kunus numirėliu. Pasam

do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vėsėti j u, pasivažinėji
mo ir t. t.
603 W. Mahanoy Avė. Mah. City
~ „ r -ir--------r-r.'» "■ i 11

4

----- _______________ _.LL_____■■ggg

Dr. T.J.Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 

Dantistas MaHanojuje.
Ant Antro Floro Kline Sitoro
19 W. Centre St., Mahanoy City

(Bell Phone 872) .

Ant J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

. | "'I'?''If n . -I. JT**I '■ ,ti ' ill ■■ * M'lRi i'W

Nubudimo valandoje; sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa
laidojimu atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimts
minutu. *•* Bell Telefonas 872
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visiPetersburgas, kaip ir 
kiti miestai szale puikiausiu 
paloviu, bažnyeziu, muzeju ir 
daugelio, daugelio trobų, kur 
slepiasi dideli turtai, puikybes 
ir smagumynai, tur ir menku
tes grinczeles kur vieszpatau- 
ja didžiausias vargas, nelai
mes, nusiminimai, o tarpe tu 
ir piktybes buitis szliaužineja 
kaip angis griuvėsiuose pylių.

Ypacz viens isz Petersbur- 
go priemieseziu teisingai pra
mintas ‘‘Tamsybes miestu” 
Iii Ina s yra piktybių; ten sle
piasi visi profosionaliszki pik
tadariai kaipo in pamirszta 
policijos vieta, kurios nelanko 
Petersburgska policija, 
daugiau tur darbo universite
tuos ir tarpo inteligencijos.

Tūloj galima pavadint ur- 
voj tame priemiestije gyveno 
prastas juoddarbis rankpelnls 
su savo paezia llyacenta, vel
tu nesziojanczia ta varda, ka
dangi jos iszvoizda buvo szuik- 
szti ir tuo bjauresne iszžiurojo, 
kad apart savo k u n i szko ne
gražumo buvo apsileidus di
džiausiu neszvarumu dvoke isz 
atstu degtine, kurioje buvo jau 
iszmirkus; akyse jos matoma 
buvo vien piktybe, o ta pikty
be triszko isz jos 
kožnu žodžiu.

Jos vyras Ivanovicz ne daug 
kuom nuo savo gyvenimo drau
ges skyrėsi.

Tula Kovo menesio dienos 
vakara kaimynai IvanOviczu 
girdėjo pleszanti jaustnnczia 
krutino baisa kūdikio: bet 
nieks neatkreipinejo ant 

visi užimti

Tamsybes miestu

nes

liežuvio su

sa
vo atydos, visi užimti savo 
vargais ir rupeseziais, galinus 
tas riksmas kūdikio jau buvo 
paprastinu.

Ivanovicziai savo vaiku no
ta ne

kuriam di
džia malone padarytu jei gy
vastį atimtu visai nieks neži
nojo.

turėjo, o isz kur gavo 
laiminga vaikuti,

Žinota vien kad Petras Tva
no viezius musza savo auginti
ni, kuris matomai ne yra lin
kės prie tokio gyvenimo, koki 
vare jo globėjai, kurie ir mu
sza vaika dėlto, kad jiems ne
patinka jo “ponaityste.”

— Pareini gabaus! suszu- 
ko girgždantis balsas moterįsz- 
kes, kada vėlu vakaru durys 
stubo.s atsidarė ir inejo vaiku
tis1 neszantis kruželi, kuri mo- 
teriszke szarpiai iszplesze vai
kui aplaistant vaiko rankutes 
pienu isztriszkusiu isz indelio.

— Kur teip ilgai valkata 
buvai! reke toliaus Petrienei 
Asz tau parodysiu tu prakeik
ta bostri. Gerai kanalija, kad 
da sugryžai, atsinores tau dau
giau žiopsoti. Ir užgavo smar
kiai su kumszezia vaikui in 
sparnu tęip kad tas žaktele- 
jes sukniupo ant purvinos as
los in pakoji Ivanoviczo, ku
ris sėdėjo prie szlubo stalo nu- 
kores galva ir laikantis rankoj 
bonka, isz kurios kartas nuo 
karto trauke iszpustom lupo
mis degtine. Dabar pažiurėjo 
paraudusiom * baisiom akimis 
in gulinti pakojije vaika Ir 
spyrė teip smarkiai kad tas 
nusirito net in pasieni.

Nelabas žmogus tuom nepa- 
sikakdino; gal pajautęs baisa 
savo piktoj duszioj, jog pasiel
gia piktai ir nežmoniszkai, pa- 
szoko ir n u beg (\s in kerte kur 
kabojo sunkus kutas pastvė
rė ana idant apkuprint savo 
duszta nauju piktu darbu, pra- 
dejp kapot nelaiminga vaika 
tartum anas butu ne isz kūno 
ir kaulu, vien kokiu mediniu 
kelmu. Kapojimas per galva, 
veidą, peczius ir strėnas vai-

ponaityste.

kutĮis isz skausmo raivesi kaip 
sumintas kirminas, bet piktas 
žmogus nejauto pasigailėjimo 
ir liovėsi plakės tada kada 
vaikas apalpęs jau nekrustelė
jo. Ivanovicz atlikęs ta baisu 
savo žveriszka darba atsisėdo 
vėl ir užverto bonka sau in 
gerkle pildamas isz jos degti
ne, o
savo akis baisia regykla, bet 
kad atėjo jai dabar mislis jog

pikta Hyacenta sotino

vaika užmusze ne del pasigai
lėjimo vaiko vien del to, knd 
kol jis pas juos gyvena tur 
už ka gert iki soeziai, pastvė
rė kibirą su vandeniu ir Už
liejo ant apmirūsio kūdikio. 
Ta baisi kuracija buvo pasak
ini nga, nes vaikas
persigandęs ir atgijęs; 
vandenio 
llyacenta pasems

— Ai, tėvai, nr tik kartoja 
nepaltasa mums kas duobes—' 
suvaitojo llyacenta. Gal poli
cija užsimanys
mes su vaiku apsieinam. Isz 
tikro Petrui ežia su tuo vaiku 
yra kokios dideles slaptybes.

— Žinomas dalykas atsake 
rimtai Petras. — Ir palicmels-

maTuiu — tose to-

dažinot kaip
p
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Iras, kaip 
liaus su žaibavęs baisiom aki
mis — atidavė mum 
idant vargintume ji ir žadin
tume jo sveikata; nes kaip ma
nau nori idant vaikas paleng- 
vele iszeitu isz szio svjeto. 
Gal tas ponas laukia laiko 
kada reikalaus la szunsgalvio 
— kas-gi žino? — asz nežinau 
vien žinau 'kad insake saugot 
vaika.

Nelaimingas kūdikis da nc- 
iszsigyde isz savo žaizdų. Kas 
dien spardomas ir musznmas 
patiko vėl baisu pavoju.

llyacenta iszejo rytineiije tu 
llya- miestą ir gal užėjo in karezr- 

Tszeinanf

pražiu re jo 
szalto 
pikta

valka,

''

m'pakako, 
isz stovin- 

czio ant ugnies puodo karszt 
vandenio iszliejo taipgi ant vai 
ko kuris suvaitojo skausmin
gai ir pradėjo voliotis po asla 
isz skausmo, 
kauk i utinis
bet tas nepatiko piktiem Tvn- 
ovieziam.

Uždaryk snuki! — sūri-, 
ko Petras, nes asz tavo vol 
nut vldysiu.

— Inpylk jam
— patarinėjo

O

■

' m

'' 'KI
i JI

r

Sužeistas mažas 
tylomis vaitojo,

nes nsz

m gerkle*
n

ii fc

degt ines
centą.

O, žiūrėkis da ko —• suniur
nėjo Petras. Patiktu kanalijai, 
bet patinka ir man paežiam.

Ir patvirtindamas savo žo
džius apžiojo bonkos kakla ir 
užrietęs galva gere isz jos go
džiai, vartydamas baisiom pa
balusiom akimis'.

— Pinigu kuriuos gauna
me už ta kanalija mums neuž
teki i na i. Po velniu tas bostrys 
ėda kasdien kaip meitėlis reiks 
sumažini 
paalks
szvelnesnis 
arielkos jam duot.

Hvacenta su 
kia tai slaptybe veidu prisiki-
szo prie savo vyro ir nuleistu 
balsu tarė:

— Žinai ka Petrai — už- 
muszkim ta bostri — jog juo- 
mi nieks nesirūpina, nieks ne
žinos apie jo žuvimą, mums 

jo maityt ir pinigai
visi mums liks.

žodžiai

jam edala — tegul 
kelias dienas o bus

- o tu da nori ir
dienas

apsiaustu ko-

norei kės

Tie žodžiai girtuokli kaip 
elektriku dalypstejo, paszoko, 
iszsitieso ir suszuko:

— Ne! vaiks tur gyvent!— 
Tur gyvent sakau tau, saugo
kis iszpildyt savo ’užmanymą

velniai tave ir mane pn-nes 
imtu.

pamesk ta 
velnius.

Kvailas tik karta 
savo tikėjimą

jau
m

— Neiszmanai. Nežinai, bo
ba, kas ta vaika mums pave- 

Jei vaikas 
isz musu kaltes

de jei teip sakai.
mirs isz musu kaltes laukia 
mus szalto Sibyro kapai.

— Sakiai man kas tau ati
davė vaika, bet jau pamirszau. 
Kam-gi vienok atidavė jei no
ri idant g

— Atidavė 
jo didybes 
rodininkas.

yventu?
policmeistras 

caro art i minuses 
Kordov.’ Insake 

kad turėsiu kada sveika vaika 
jam sugražint.

' sii

*■1

ma. Petro nebuvo.
isz stubos pririszo vaika surl- 
szus nžpakalije rankas ir pali
ko užrakinus duris. Ant pry- 
žedos kurinosi ugnis ir malka 
nupuolus ant žemes padare 
mime gaisra. Vaikas buvo ar
timas mirtie^. Reke kol galėjo 
k vapa atgaili, bet durnai ap
svaigino ir apkvaitino ji.

— Dega, dega! — szaukta 
aplink, ir visi bogo gelbėt sa
vo turtą, o nieks nesirūpino 
vaiku kuris pritroszkintas du
rnais nutilo pargriuvęs ant že
mes. Troba jau stovėjo lieps
nose ir liepsnos prasimuszu- 
sios laukan pro stogą iszleido 
isz vidaus durnus. Kaip aniuo- 
lo sargo ginamas kūdikis ga- 

kur liepsnos daĮėjo vietoje 
nedaejo.

Tuomtarpu pribuvo gaisri
ninkai ir pradėjo gesint gais
ra.

Mielaszirdinga kokia ypata 
nepamirszo apie girdėta riks
mą vaiko, bet palaike jau už 
sudegusi; pasakė vienok gais
rininku virszininkui kad tro
boje buvo vaikas. •

Isznesztas jis be gyvasties, 
bet da atgydintas. Nieks neat- 
siszaukinejo prie vaiko ir Iva- 
novieziai tarsi prasmegę. Nu
tarta vaiku paimti in prieglau
da pamestininkam.

Kada dengtas juodas pažy
mėtas raudonu kryžium veži
mas palengvoje pervaževes Po-, 
tersiburgo gatves
priesz prieglaudos narna 
darytojas tarė:

— Gabeni vėl koki radini.
—: Toliaus bus :—

susilaikė
, atl-

TEISYBE PASAKĖ.
Ar žinai ka tau pasaky

siu? Asz už pinigus tau (lukte
riąs ne duosiu!

— 0 asz ant bargo ir nieka-
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SKONIS, kvepėjimas, visas naturališkas gerumas randasi Camel eiga- •
retų dūmuose, kuris išeina iš to malonaus rūkymo. Leiskit dūmams 
aplink jūsų veidą sukytis . . . paragaukit, paustykit, rūkykit tiek, 
kiek jum patinka ! Ar pirmas ar paskutinis dienos, Camel cigaretas, 
kiekvienas jūsų jausmas jums pasakys, kad to visko, ko trokštat, tame 
cigarete rasit!

CAMIiLS
malonumui
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©19J0, R. J. Reynold* Tobacco 
Company, .Winaton*Sal«m, N. C. I

Camel Malonumo Valanda — Trečiadienio vakarai*. N-B. C« 
Paiiurčkit aavo laiko s«rsUWJZ ir suvienytos stotys.
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Viena mbterole in kita kalbėjo
Net isz piktumo drebėjo: 
“O kad padarysiu, tai pa

darysiu, 
Ta padla. nuganubysin, 

Nueisiu in buszius, grybu 
pririnksiu, 

Ir saviszki iržszersiu.” 
Taip viena moterėlė West Haz- 

letone kalbėjo, 
Mat nudeginti vyra norėjo. 
Kaip sumanė taip ir padare, 

Ant kalno nusidavė, 
Mlisiomaru ir grybu pririnko, 

. Namo ‘gurbą parvilko,

» 
r

»

Padalino in dvi dalis, 
Del savos gerus kelis. J

Bobele nubėgo-duonos atneszt, 
Vyras permaino bludelius grei

tai — brukszt,
Bdbolo duona ainesze -r sodo,

užsidėjo,
Tuojaus pas -daktaru nuėjo, 

Apsakė daktarui kad apsirgo 
nuo grybu, 

Ir skundėsi ant viduriu.
Daktaras moterole atgriebtu 
Ir kada iszejo, vyras diržu 

pagriebė, 
Kaili labai išzdirbo,

Net visoje grinezioje pasmirdo. 
Tai mat, vyra norėjo nu

ga nuby t,
Už (ai turėjo pati atsitrnbyt.

* ♦ ♦

Girdėjau kad Sznoadorije, 
L i et u v i szko j e : i py gardo j e, 

Pas v iena.žmogeli buvo gorimo 
in vales, 

Alaus ir namines degtines.
Buvo tai varduves, 

Badai Jonines.
Tamo name buvo porele, 
Vyras ir graži moterėlė, 

Kada josios vyras n darba 
iszejo, 

Tada moterėlė gerti drąsini 
, pradėjo.

Kada jau drąsiai riaugsojo, 
Tada vyras moterėles peikti 

p radėjo, 
Visokiais vardais vadyti, 

O save gi rt i.
O katra b(>beika laukan (‘jo,

r

4

t

Tai sekdamas lydėjo 
, Ant galo,

Szi ad i ei i a ps i m a Isz i no,
V

Pana Beatrioije Lee isz Salt LakeCitj^, Utah, stengsis lai-, 
meti garbe avietines grožybes ant parodos Brazilijoj

Miss Universe”, daigu laimėtu, i 
ežius doleriu ir dykai kelione aplink svietą.
i h

i i r vardu 
tai aplaikytu 10 tuskląn-

Valgyti grybu .prie stalo, 
Mat vyras motorei netikėjo, 
Tyczia savo grybus padėjo. 

Na ir moto rele vos nepasiuto, 
Ba tuojaus pajuto, 
Kad pilve negerai

Veiksnia .daro /grybai. •
• s * • «ft' *

I

Vyras nieko nepasukę, kepure
. \ l •..*. f * ’/O /' ' .■' ’■'. /• ; 'J '

• -i i1 •

i , •i

Visaip del motinu meluoja, 
Kad mate kita mergina 

0 ji ji nekalta, 
Mat, save teisina, 
O kitas juodina.

Viena karta policmonas 
pagavo,

"Su paika gerai gavo.
.Jau kas toliaus bus tai nežinia, 
Jaigu motinom suvaldyti duk

reles nevalo.

JUOKAI
LAIMINGAS ŪKININKAS.

— Kaip einasi? *
— Gerai — viskas klojėsi 

kanogeriause: Norėjau iszkir- 
sti girria, tai užėjo viesulą, vi
sus medžius iszverto. To da ne 
gana:gana: Ketinta u sudeginti isz 
vartas, sztai trinktelėjo perkū
nas ir sudegino. Dabar tiktai 
laukiu drebėjimo žemos^ kad 
bulves iszkratytu i^z žemos.

MOKYKLOJE.
Tąi 

jog yra do
dabarDa rak toris:— 

Kazuk atminsi, 
szimts prisukimu... O jeigu 
viena isz ju peržengt umei tai... 
tąi, kas butu!

Kazokas :~r 
szimts plėgh.

mTai gaut a u do-

,1.

i

*

'I,1

CAPITAL STOCK $135,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $623,358.62

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

f 11

J. FERGUSON, Vice-PreMritas.
G. W. BARLOW, Pref,
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A. RAMANAUSKAS
L1ETUV1SZKAS GRABQRIUS i

B t t

MILL & PATTERSON 3t4h I 
ST. CLAIR, PA.

Bell Telefonas K30-R

■■■ t
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£ Iszbahamuoja ir laidoja mirtysto«AI

ant visokiu kapiniu. Pagrobus pa-Pas Zyda iszsimufino, 
Visi kvėpuoja lengvai, 

'Tai ir labai gerai. 
* ♦ ♦

Mahanojaus Mąple užkabdrese 
• geriausia vieta,

Tonais mergicos sueiga atlieka, 
Meiliai laika prasibeklžia, 
Ir da palojusios pasakoja, 

1 ■ S j *

'į , ' U ' 1 ... *4 h/' r , i . If, p I1"'. "A

ANT J0MARK0.
Ėjo Triczkus ant jomarko, 

paėmę in ta pati kiszoniu sau-
je tabako ir pora žaliu kinu-

i
I

>

4’
*i

4 

b
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sziu.
Beeinant ki/iuszai susikūlė 

ir pats in save kalbėjo:
— Kažin no žinau ka daryt 

ar suvalgyt, ar surūkyt ?...
I

'**• i
•«' k> T. . *«wM.

T

ruosiia nuo papraszctiausluUdMo 
kilniausiu. Parsamdo automobiŪiįf 
del laidotuvių, veseliu, krUtat^- 
niu ir kitiems pasivažinėjimam^. 
Isz Frackvilles, Port Carbon bt. ta2 
kitu artimiausiu miestu jeigu 
pareikalaus mano patarnavimo,

niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar. Uj 
kitu artimiausiu miestu jeigu # 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o pribūto 
in trumpa laika. ^ta
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ŽINIOS VIETINES
— Petnycziojo pripuola baž- 

szvente Saldžiausios 
Szirdios Jėzaus.

t— Nuėjus in kaimyno lota

nytino

pasiimti bole kuri inpuote lai
ke '’metinejimo, Suzana, 
tuoniu metu dukrele Jono Sed- 
lako; 914 E. Pine ulyczios li- 

, ant gi-

asz-

kos inkasta per szuni 
liuko nepavojingai.

— Subatojo ir Nedėliojo 
musu aplinkinėje buvo dauge
li visokiu nelaimiu su ipitomo- 
bileis. Juk galima to tikėtis 
nuo nekuriu pasiutėliu kurie 
eina lenktyn su mirezia.

— Delegatai jau 
nuo S.L.A. Seimo,
užganadytais kelione automo
biliu kuris atliko kelione 1n 
greita laika. Visi turėjo

pamate dideli mieste 
tos 

progos atlankė savo pažysta-
/ » -u A X

sugryzo 
Visi buvo

< < gm:
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vakaito i ateiki kun. Czesnai 
puiku bukietą žiedu su tinka
ma prakalbote, o koras po va
dovyste prof. Grigoraiczio, pa* 
dainavo puikoi keliolika 6ai- 
neliu isz ko visi gėrėjosi, kad 
in trumpa laika prof. Grigo
raitis teip puikei iszlavlno ko
ra kuris sziadien porauksztina 
visus kitus musu aplinkinėje.

Kunigas (’zesna susigraudi
nęs isz re isz k e savo szirdinga 
padėka parapijonams už teip 
puiku atminti del jo ir suren
gimą atsisveikinimo vakarėlio, 
apreikszdamas kad
bus trumpa ir vela pasimatys 
su savo parapijonais apie 17 
Septemberio.

Rožaneziaus Moterims su pa
tarnautojoms, kurios szi pul
ku vakarėli parengė, 
didele dėka už ju
mint i del prabaszcziaus (’zesno 
iszloist u v i u.

Kun.
luom laik vikaras P. Juraitis
kuris aprūpinęs parapijomis 
dvasiszkais reikalais.

kelione

priguli 
rūpesti ir

ll I
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taims,”
Chicaga o nekurie prie (’zesno
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ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

f T

Marlin, Pa. — Jau penki me
tai kaip apie czionais dideli 
stengimai dol- isztiesimo ketu-
rin myliu plento tarp PottsVil
los ir Minorsviles. Vioftl noro- 
jo kad plentas oitp per MaV“ 
liną, kad locnininkas žemos 
galėtu pabrangyt lotus kuriu 
czion randasi dta apie 1200 lo
tu o Roadingo kompanija pri
žadėjo 
prie pataisymo .plento ir • • • w • t •

> I

7
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1 • ' | ; ,>l ™ f ' ' - 1- " ' . " I ' '!

1i; ' ' . ► ■ >

Jus norite geriausia iszkepta duona. Todėl pirkite savo sztore'
HAMA’S DANDEE BREAD

Szita duona jumis patiks geriaus negu kita kokia bekerio duona, 
tszbandvkite — nes labai gardi. Iszkepta per

ANTHRACITE BAKING CO.
SHENANDOAH, PA.

j I

nes labai gardi. Iszkepta per
<1 • 4

»
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mus ir gimines.
West End parko randa

si karnavalas ant naudos Hu
mane ir Citizens ugnagesiu. 
Rodys per visa sanvaite.

— Ponstva Franai Abro- 
maviezini isz Filadelfijos lan 
kesi kėlės dienas pas 
Perkauckiene 
noy A ve.

— Panos Zofija Mack<4o- 
vieziute ir Katro Visockiutc 
kurios užbaigė norses mokslą 
Szv. Juozapo ligonbutoje Rea- 
dingo, aplaike žino ana diena, 
kad pasekmingai perėjo vais
tini egzaminu ant regisi ra vol n 
norsiu.

— Burmistras

r.

ponia 
ant \V. Malm-

uždraudžo 
pardavinėti ir szaudyti fajer- 
krokerius po bausme 25 dole
riu.

— Pulruimi 500 skvero ant 
VV. Center ulyczios be paliovos 
baubo radio lyg pusiaunakti 
per ka kaimynai negalėjo už
migti ir pasiskundė policija!, 
kuri radio isznesze ir uždaro 
k oze. Panaszoi padarys ir sn 
kitais jeigu varys radio ly 
velvbai nakezoi.

— Panedelio vakaru
rinko bažnytinėje saloje dauge
lis parapijonu ir parapijonku 
iszreikszti savo szirdingus lin
kėjimus delei laimingos kelio
nes musu prabaszcziui kunigui 
(,’zesnai kuris iszvažiavo in 
New Yorka Soredoje o isz ten 
Petnycziojo sės ant milžiniszko 

” alsi lauk vii
savo senus lovelius kuriuos no 
mate per 20 metu.

Vakarėli surengė 
žaneziaus Moteres o buvo tai 
tikra karaliszka puotis 

gi 
gardu-

(T r>

snsi-

laivo 4 * Majestic,

. kad
i rd žiunet stalai sulinko nuo 

valgiu gorimu ir kilu 
mynu. Vakarėlio vedeju buvo 
kun. Karalius isz Szenadorio, 
kuris pasakė puike prakalbo
te ir ragino kitus pakalbėti ke
liolika žodeliu. Po tam, vardan
parapinio, k oro pana Ona Na-

S5SRT—" ■ 1 - ——————

ft

t

k
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viola užims
J

SHENANDOAH, PA.
Knszkeviczius 

metu, 519 W. M t. Vernon uli., 
likos smarkei apdegintas per 
gaza Knickerbacker kasyklose 
ir likos nuvežtas in vietinla 
ligonbutia ant gydimo.

— Franas Dylis, 41 motu 
S. Grant uli., 
žeistas

v. 333

prisidėt pinigiszkal 
po- 
gtf- 

Inliniai iszmioravo tiesia plen
tą, per Koadingo žemo pakrau
toms ir kontraktus likos pasi- 
raszytas 16 diena Birželio ant 
pradėjimo darbo ir del isz- 
žvongimo kad noroiketn dirb
ti trijų tiltu. Teipgi sumano 
Schuylkill: ūpo perkasti prie, 
Miarlino szono kas kaszhiotn 
in 27,000 doleriu o’del isztiesl- 
mo plentu teipgi roiketii pra- 
szalvt du namus Baudi town c 
ir perkelima trijų geležinkeliu 
in kita viela. Ajiskaitliavo kad 
plentas kaszluolii $75,000 dau
giau bet plentas butu lik 150 
pėdu nuo Martino, bei žmo
noms reikėtų oil kokia dvi my
lės in viena ant. kilo galo, uos 
perkasimas upes atitolintu 
Marlino gvontojus da daugiau 

Taigi, 17 diena

veil a pavasari inžinieriai

ir del

DEWEY’S SHOE REPAIR SHOP
Geriausia intaisyta Sziaucziu Szapa visam miesto

* ' Visas Darbas Gvarantytas
1 ‘ rr»—Trr-'

12 NORTH WEST STREET SHENANDOAH, PA.

X

* IN SKAITYTOJUS —
Kreipkitės pas szitus Biznierius kuriu apgarsinimai ežia 
randasi, jie suteiks jumis mandagu patarnavima ir už- 

e 

ganėdinima visame.

Clticngo, Ilir^L Birželio 25,' 
10:42 vai. rVtfi — Gauta Birž. 
25 diena 12:14, vai. diena. —> 
Bolszoviku Skundas Atmestas. 

f <

fr<‘isejas Poinborg .Phreiszke, 
Kad Gegužis Teisingai Pasiel-

1 szm esi lamas T r i 11 k szm n - 
“ Progresyviu ”

Meldąžio Salėjo Buvo

UFBERG AUTO SHOP 
. ❖

Iszk varbuoja Automobilius

Apdaužyti ir inlanfffltyti automo- 
bilai Rutaisoini kaip nauji

■
1

KADA DUODATE VALGYT 
FRANKFURTERS DESZRUKES

D* O n1 I
darius ir, Kad 
Seimas 
N et e i set as.

KLAUSO TĖVO.
vos pnado- 

o jau mano

Parduodame fenderius, virsrJus ir 
kitokias automobiliams dūlis,

229-31 SOUTH MAIN STREET .
SHENANDOAH, PA.

ka-
sn-

kuris likos su- 
motorciklio nelaimėjo 

in koja, neteko kojos per nu
pjovima augszczian kelio. Ko
ja buvo teip sutrinta, kad rei
kėjo nupajaut.

— Shenandoah Citv 
syk lose likos pavojingai
žeistas Povylas Danov.sk i s, 217 
Ferguson uli. ir likos nuvež
tas in vietini ligonbuti.

— S. L. A. seimo delegatai 
sngryžo namo sveiki ir pasek
mingai isz Chicagos kur pra
leido kone visa sanviaite. Visi 
užganadyti isz puikios kelio
nes ir puikaus priėmimo Czi- 
kagiecziu.

— Juozukas Svackis, 8 me
tu, 505 \V. Cherry uli., nupuo
lė yno kalno skaudžei susižeis- 
damas ir likos nuvežtas in li
gonbuti.

— Kunigas Antanas Szmul- 
ksztys, kuris per tris metus 
pildė vikaro privalumus Lie- 
tuviszkoje Szv. Jurgio bažny- 
czioje, iszvažiavo in New Yor
ka Utarninke, kur praleis kė
lės sanvaites po tam iszplauks 
in Lietuva 19 Julajaus. Girdėt 
kad kun. Szmulksztys pasiliks 
Lietuvoje. Jojo vieta apemr 
nesenoi inszventvtas kun. A. J. 
Alanskas.

^7
metu, likos pagautas per ang
lis Indian Ridge kasyklose ir 
sužeistas in peczius. Likos nu
vežtas in Ashlando ligonbute.

Juozas Vaicziunas

w
E. T. EVERETT

-------- h. XX

Didžiausi Iszdirbejai
Pomninku ir Kryžių

Il

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

I "

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

Telefonas 2-^

SHENANDOAH

Telefonas 625-R

J**5Mj**t**t**t**i**i»*J**iMj**J*’«{*4j**j44j*4}»*j44j*4j*4j*4j44}a |

Tai pirkite deszrukes padirbtus per Shenandoah 
Abattoir Kompanija. Tuojaus suprasite ju skiruma 
nuo kitu deszrukiu.

Priežastis tame yra, jog gaunate szviežius — ir 
padirbti vien tik isz geriusiu mėsų.

Gardus skonis kuris jus užganėdins visame — ta 
suprasite isz pirmo syk kaip tik pradėsite vartuoti 
tuos deszrukes padirbtus per 

SHENANDOAH ABATTOIR CO.
SHENANDOAH, PA.

7"

Matai si Aleli
, ‘ ■ X 

rodos nepaklausei.
— Asz rodos teveli brangus 

visame jus klansau.\
Tai ne visame

liepiau imti no

jei gaspadoriaul
I J. George Hahn 

Balsamotojas ir Graborius 
Patarnauja laidotuvėse kuopjgiau- 
sia. Reikale meldžiu reikale o ma
no darbu busite uŽganfidinti 
217 North St. Minersville, Pa 

Telefonas 481

1

7

17
Varlino

nuo plento.
Birželio lamo liksi e 
gyventojai susirinko ir paeina 
advokatu C. Palmori užprofos- 
tavoti priesz vedima lokio 
plento ir iszrinko 60 (b'legatu 
kurie 15 automobiliuosia suva
žiavo in ITarrisburga su pro
testu. Tam visam priguli garbe 
musu Lietuviui tame veikale 
pofesoriui K. A. Nanjeliui, ku
ris daug pajojo nipesezlo 
idant pienius rastųsi arti mu
su miestelio.

I

tan
ba asz

I lenkes-
deszimls metu moteriszkc prie 
luobos, o tu priėmei jauna.

— Asz tetuk padariau kaip 
galėjau, no 50 metu moterisz- 
kes niekur ne radau, tai ėmiau 
dvi, abidvi turi po 25 melu. Isždestineja viską

likos- užtiktas
Dr. Bowman

MOTINA IN SAVO DUK- 
RIUKE PENKIŲ METU.

d , ,rf ‘ , I •
* . :O / ; i

— Szia, Mariuk, pabueziuok 
Jonuką ta gal nė/verks.

^ Tai V(\Mergaite: to

snarglis ar jisaj ka 
apie bueziavima?

„ tok i s 
supranta

MADAME FRANCES 
Didžiausia Pasaulės Burtininke

......— -II...... III MII

Iszbandykite syki o busite už
ganėdinti.
slaptingai. MADAM FRANCES 
kalba visokiuose kalbose. z\pie 
informacijas kreipkitės in Ili- 
Grade Shoe Repair Shop, 107 E. 
CENTRE ST., SHENANDOAH, 
PA. MADAM FRANCES yra 
savo ofise, 107 E. Centre St., 
ant antro floro, nuo 9 iki 11 :30 
vai. priesz piet, ir nuo 1:30 Iki 6 
vai., vakare. Bell Phone 9579

I
I

i

VINCAS MINKEVICZIUS
GRABOR1US IR BALSAMUOTOJAS

Seniausias ir Isztikimiausias Graborius Visam Mieste.
215 SOUTH MAIN ST. SHENANDOAH, PA.

Ofiso telefonas—116 Namo telefonas—799

KOKIU LAIVU IR LAIKU?
Atkeliavote in Amerika

. . r .. ...................................... _ . .
Surandu vardus laivu i
pasus, vizas ir leidimus sugrižimo. Parduodam laivakortes ant visu 
linijų. Aprupinam keleivius iki laivo 
szeimynas, ūkio darbininkus, 
Siuncziame pinigus iszmokamus doleriais Lietuvoj, 
mano

ir diena atkeliavimo in Amerika. Sutaisom
* v * • % 1 1 1 J> . t A .

iszplaukimo.
atlie kame invairius

Partraukiam 
valdžios darbus. 

Panaudokite

re-

Gilborton, Pa. — Petras Se
kote, 17 mot u, 
nakties laike per 
apiploszinejant vidurį jojo ap
tiekęs. Daktaras pabudo in ple- 
szika szuvi pataikindamas jam 
in krutino. Pleszikas susiėmė 
su daktaru atome nuo jojo 
vol veri ir nubėgo namo in Meiz
ville, sakydamas savo molinai, 
kad ji perszove du vyrai kada 
ėjo isz Mahanojaus. Vėliaus li
kos aresztavotas ir nuvežtas in 
ligonbuli kur randasi 
taneziam padėjimo.

PASISKANDYT
— Ko stovi, 

vandenio ?
— Nu, asz nori pasiskan- 

dyt, kam man gyvent unit svie
to?

KUMUTE

I

/

*

mi rsz-

Jonkeli prie

— Tai ko da teip dabar il
gai laukit

— Asz bijau, ba 
saldes ir labai szaltas 1 
uis tai gal man kenkti ?

— U-gi ka tau kūmute da
vė vyras Kalėdų dovana.

— U-gi kumitele nupirko 
puikaus sztopo ant szlebes!

— Tai, kas isz to, tai 
leas dovana. ManisZkis
parvežė isz Najorko du szauk- 
sztus maža ir dideli sidabri
nius ant abieju buvo teip pa-

“Grand Hotel N. Y.”

no 
man

I
i

ilgu metu natnryma, kreipkitės ypatiszkai arba per laiszkus.

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

X.
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esiu usi-
vande-

raszvta:

ISZTROSZKES?
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Genuine Orange blossom Rings
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Ftr the < Ar for the 
Brido ASlancod

PUIKUS ŽIEDAI
Visiems Reikalams

for a« fsr 
Grss^
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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. SHENANDOAH, PA.
X T

MALLOYS DAIRY '
Parduotojai szviežio ir czysto pieno ir Smetonos 

“Bonkn pieno yra tai bonka sveikatos”.

Telefonas 233. 326 W. Centre Street, Shenandoah,
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Iszbnndykitc muso Pasukos
- - “■ - - - 4 1 •

Jeigu da ne iszbandet NEHI 
Sodes, tai pairote ka tokio, 
Iszbandykite bonkute-Užkvie* 
skite savo dranga prie tikro 
fundo. *9 unciju bonkute tikros »

• ruszies. Reikalaukite NEHI 1 k
juso milimo skonije juso ape- J • j " 'T, ■
linkės parduotojo. >. .
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MADAM QUEEN ĄPLAIKE BLOGA CZEKI
Amos— “ 
negerasn
Andy'— Czekis geras bet jiji nori per greit ji sunaudoti.

1 1 -ir* it 1 n i 1/

Madam Queen sako; Andy, jog tavo czekis

Kodėl jo nepalaiko?
“Jiji sako jog nori gatavus pinigus ' vieton
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Amos—
czekio’’
Teip seku t^lians ta pasaka. \
Ąmos be pįli|)ves deda pinigus in banka kas savaite

o'd"ia
< ir jo czeKiai yra gen.

■‘•Artely vis tik kalba aV’ie didelius biznius ir necz 
pinignst
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J.J.TWARDZIK’S
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BOTTLING WORKS
312-314 W. Penn St. Shenandoah. IPhone 409 ir 428
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jo czekiai yra geri.
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Gaukite ta paprotį nuo Amos ir dekite kiek pinigu kas 
subatos vakara in Merchants Banka.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 
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Vaikas: — Tai ve, ugi kam 
man pirkt tiek daug net asz- 
tuonis’Asz piiSęau porele (ai no 
trukus be pinigiMuresiau.asz- 
tuonis. v
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DARAKTORIS
» i G ■ 

tuos 8 krnlikai jaigu 
duosi 45c.

— Pasakyk vaiko kiek kasz- 
už viena
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