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ISZ AMERIKOS

— Fra- 
in minia ant 

kuriame 
Rev. Edgar R.

PRICZERIS MOKINO MOTE
RĖLE UŽ “DAUG TIKĖJI

MO”, NUŽUDĖ JI IR PA
ŽEIDĖ PACZIA IR 

KITA ŽMOGŲ.
Niagara Falls, N. Y. 

mis Ross, nuėjo
Deszi mtos ulyczios 
laike 'misijas
Wood, nuszovo ji ant smert, 
mirtinai pažeide savo paezia ir 
kita žmogų, kuris norėjo ji su
laikyt. Ross turėjo nuo senei 
jiiktuma ant Revcrendo Wood, 
kad sublamuit i no jojo paezia, 
kuri seko paskui ji kur turėda
vo misijas, ir ant galo pamote 
savo v v ra ir su savo seseria 
Leona Kuhn lankvdavosi 
t uju likejimiszku misijų.

Kokis tai žmogelis norėjo su
laikyt Ross kada bego isz namo 
bet ir ji paszove j)o tam iszbego 
isz miesto. Jojo motore mirszta 
ligoi/buteje.

ant

14 METU KALĖJIMO UŽ 
NUŽUDINIMA MOTINOS.

Belleville, Ill. — Sam Patton, 
61 metu, isz Fast St. Louis, li
kos iszrastas kaltu už perpiovi- 
nia gerkles savo 83 metu moti
nai ir nubaustas kalėjimu ant 
14 metu.Isz pradžių Patton isz- 
sikalbinejo buk motina pati at
ėmė sau gyvastį, bet vėliaus 
prisipažino prie žudinstos. Mo
tina nedavė sunui pinigu ant 
pragerimo. tasai perpykęs per- 
prove gerkle, j)asicme visus pi-
nrgtfs ir pasigėrė kaip n'esutve- 
rimas.

— Mrs. 
nvksztuke

augszczio

NYKSZTUKE MOTINA 
PAGIMDĖ KŪDIKI.

Alinneapolis, Minu. 
Fremont (/. Leslie,
kuri kitados rodėsi su cirkusu 
turinti vos 45 colius 
ir svėrė 47 svarus, pagimdo pa
prasto ūgio kūdiki sverenti de
vynis svarus. Kūdikis atėjo ant 
svieto per cesariszka operacija 
(iszpiovimas isz szono). Tėvas 
kūdikio varo krutaneziu
veikslu maszina czionaitiniam 
teatre; turi .5 ir 9 dolius augsz-

Daktarai 
nepaprastas 

idant nvksztu'kai turėtu vaikus.
•r

pa-

ežio.

v ra
sako, kad tai 

atsit ikimas

o*

PASIMETĘS VYRAS RADO 
‘MIRUSIOS PACZIOS 

TURTĄ.
Saint Louis, Mo. — Nužiūrė

damas, buk jojo pati, su kuria 
buvo pasimetęs, jiaslepe dau
pinigu priesz savo mirti, Tamo- 
szius Lonergan, jio laidotuvių 
atėjo namo, jiradejo sznipinet 
po pakampes ir rado 35,000 do
leriu bondosia ir pinigais. Mo
tore buvo labai skupaus budo 
ir todėl vyras 'buvo apleidęs na 
ma,
valgyt. Visi žinojo

nes 'negaudavo užtektinai 
kad sku

tu r t opuolė turėjo daug turto, bet 
kur panlepe, tai testamente ne- 
iszreiszke. Motore isztekejo už 
savo antro vyro 10 'menesiu at
gal. Po mirėžiai savo pirmo vy
ro užrasze viską del savo sep
tynių vaiku, bet dabar vvras 

. spirsis savo dalies surastu pi
nigu.

NUSZOVE PACZIA 
PATS SAVE.

Philadeljihia. — Priselimas 
ant pirsztu prie lovos kurioje 
gulėjo jojo pati Helena 17 me
tu, Benas Novicki, 23 metu, szo- 
ve jai in szirdi, užmuszdamas 
ant vietos, po tam pats sau pa
leido kulka in krutinę. Policija 
iszgirdun szuvins inlbego in stu- 
ba surado du lavonus. Priežas
ties dvigubos žudinstos yra no

L .
taXb. t'

IR

— Priselinia

žinomos.

ISZVARE MOTINA
PENKIOS DUKTERES NE

NORĖJO PRIGLAUST 
SAVO SENOS 

MOTINOS.

NUSIUNTĖ IN LIIGONBUTE.

Chicago. — Paliegus, silpna 
be pastoges, 
jo sude priesz

r 
sena motina stoye- 

sud-žia George 
Curran. Senukes akvs aszaruo- 
tos, rankos drebėjo nuo susi
graudinimo ir norints nekalbė
jo m* žodelio, graudžiai žiurėjo 
ant savo penkių vaiku, ku
riems davė gyvastį ir iszaugi- 
no. A'aikai turėjo namus — mo
lina buvo be pastogės. Motinos 
j) ra varde yra Ona Sov kieno, 
turinti 69 metus.

Policija rado senute ant uly- 
czios, kada jaja nu vari nėjo nuo 
savo duriu josios jienkios duk- 

sunus.teres ir vienas sūnūs. Senute 
ėjo pasiromus ant dvieju lazde
lių ir tai vos paeidavo. Policija 
davė žinia dukterems apie 

4 4 V 
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joyios

mo-
‘ga-tina, bet kožna atsake: 

lime josios užlaikyt 
prižiūrėt.”

Motina neseniai gyveno pas 
savo sunn Joną, 38 metu, 1245 
Devon avė

nuvijo tada motina pas 
Senute kalbėjo j>oli- 

Mano dukters jiaskoli-

ne

bet jisai nelekiąs

NUSKRIAUSTAS
VYRAS

BURDINGIERIUS TVISZKI- 
NO JAM PER ŽANDUS IR 

PALIEPĖ “MALCZAIT”

Newark, N. .J.—-Leonas Gliii- 
“ rojini žaltika turėjo tikra

po savo pastogių ypatojc Mar
tino Balasz, kuri 
turėjo laikyti ant

? >

pri verst i nai 
jadiejumo 

savo jirisiegeles, kuris ne tik 
ka nemokėdavo gaspadineliai 

” bet ])aim-už “
davo savo myleina gaspadinc- 
le ant vakaruszku, jnkezeriu Ir 
parkus.

Glinka užjirotestavojo jnie- 
szais loki tupinejima burdiu- 
gieriaus su jojo |)risiegele, bet 
tas jam nieko neprigelbejo, ba 
gaudavo lankei nuo burdingie- 
riaus |)er terla su jialiejiimu 

malczait” ir sėdėk malszei.
v v ra s

pilna burda,

MEILINGOS POPIEROS 
DEL SERGANCZIOS 

SZIRDELES.
Sunburv, Pa. — Ana diena 

atvažiavo in suda tėvas su d 
teria Leon;) Slodyekiute, 19 me 
tu ir josios jaunikis 
Burke, 21 metu visi isz Shamo- 

raszl i- 
kad iszduotu dukterei 

meilingas popieras 
isz pradžhi 

ko tėvas reikalauja, ir 
kad nori 

T 

važiuoti in Ievyne, 
sjiyresi kad iszduotn 
gas |)o|)ieras”.

Ant galo riiszt i įlinkas dasi- 
jirato ko lovas nori sakydamas: 
‘‘o lai jus norite vinezevones 
laisnius ?” Tai)), tai)), 
levas kad jo,fb duktė

ir nori kad jaja 
i gavo ir

44 J>

J urgis

4 4

kin. Tėvas priejas prie 
ui ūko 
4 4 

įlinkas

iszsiml i

szirdies liga

Nuskriaustas lepszo 
negailėdamas ilginus iszlaikyti 
tujų paniekinimu po savo Joc
iui pastogių, nusidavė in suda 
melsti jiagelbos idant jam isz- 
duotu “indžiunkszina,” kuris 
uždraustu burdingieriui Mar
tinui kisztis in jojo naminius 
veikalus ir tupinejimo prie jo
jo moterėlės.

Sudže paliepė Martini ui ap
leisti szilta lizdą (įlinko ])o 
bausme nubaudimo ji kalėjimu 
o moterėlei iszkirto toki 
mokslą,

smert.

indžiunkszina

darbo, 
dukteres. 
ei ja i: “ 
no pinigu ant mano insziurene, 
bet nusiuntė in Franklin ligon- 
buti, kada pinigai pasibaigė, 
tai mane isz va re laukan.

Slidžiu j^iliejie visus vaikus 
jiaszaukti in suda idant ru|)in- 
tusi sena motina. Penkios duk
teres: Devickiene, Tarson, Szut 
ciene, Manhall ir Epstrom
sutiko ant sūdo paliepimo bet 
vėliaus sutiko motina jiataljiyr 
Ii in Szv. Marijos ligonbuti ir 

ligon- 
1 u re t u

no-

i nszurenc užraszyt i a n t 
būtos kad laike mirties 
už ka palaidoti.'senuke.

Argi tai ne graudus 
motinos ant senatvės?

likimas
K

RADO NEGYVA MOTERE

Mares Mackovak,

Valst i ne
TVARTE.

Saratoga, N. Y. — 
policija daro karszta slieetva, 
kas kiszasi suradimo 29 metu 

kurios la
vonu rado karves tvarte už na
mo. Moteres veidas buvo visas 
|>a juodės 
myna mano, buk motore likos 
nužudyta,
apie tai mano ir daro tyrinė
jimus tolinus.

ir sukruvintas. Szei-

bet policije kitaip

GENGSTERIAI PAVOGĖ 
GEROS GUŽUTES UŽ 

$86,000 ISZ VALDŽIOS 
MAGAZINO.

Chicago. — Penkiolika gerai 
aj)siginklavusiu gengsteriu už- 
klii|)o nakties laike ant valdisz 
ko magazino kuriam radosi su
krauta geros gužu tęs už 86 
tukstanezius doleriu, snriszo 

ant

•J

geros gužutęs 
doleriu, 

panaktini sargu ir iszveže 
t roku visa arielka.

SUGRYŽO PO 50 METU, VĖL 
APSIPACZIAVO SU 

SAVO PACZIA.
Po 50 metu 

per kuri tai 
kaip

Otego, N. Y. — 
nebuvimo namie, 
laika iszkeliavo daugiau 
14,000 myliu, Jonui Bieler, nu
bodo trankymasis po svietą ir 
vela sugryžo pas savo jiacziule, 
kuria buvo apleidęs tuojaus po 
vinezevoniai.

Bieler ‘būdamas Aust rali joj, 
o jojo apleista jirisiegele many
dama kad josios Jonukas yra 
mires, aplaike persiskyrimą ir 
isztekejo už kito. Antras vyras 
mirė keturi metai atgal ir to
mis dienomis atsibuvo antra 
vinezevone BieĮer’iu. _.JL .

pa- 
ka,d neužmirsz jojo 

lyg smert. Dabar žmogelis 
lengviau atsiduso, bet paszelus 
moterėle da vis kaip kada pa
simato su jirielaidiniu.

VYSKUPAS IR 18 POPAI 
ARESZTAVOTI UŽ 

APGAVYSTA.
New York.—Vyskupas Char

les Mrzena, jierdetinis (Čeko
slovakijos
ežios Suv. Valst. likos areszta- 
votais draugo su asztuoniolika 
popais per prohibieijos

perdetinis
Rusiszkos bažnv-

agen
tus už aĮ)gavysta. Dvasiszkieje 
neteisingu bildu iszimdavo jia- 
veliuimus nuo valdžios aut j)ar- 
gabenimo misziauno vyno, 
kaij) kada net j)o du szimtus 
(f

misziauno 
net

a lomi del vieno, bet kuri nau
dojo patys 
iszdžiuviisiu gerklių o ne para- 
pijonams.

del pasi vilginimo

ant laivo 1858 mete 
dama mares iii

90 METU SENUMO MOTE
RE PERPLAUKE MARES.

61 KARTUS.
New York. — 'Septyniolikos 

metu 'mergaite sėdo Hamburge 
, perplauk-

56 dienas in 
Amerika. Sziadien toji mergai
te Mrs. Amelia Schlegel turi 90 

Toji mot ere keliavo in 
tėvynė 61 kartus nuo 1869 me
to ir sziadien yyra sveika ir ap
sukri kaip kokis laivorius. Jiji 
turi užsiėmimą ant laivo Ham
burg- A Ine r i ca n linijos.

met u.

PRICZERIS TURĖJO UŽ 
DAUG MUNSZAINES.

N. J. _ prj.
pra-

Atlantic Cit v, 
czeris Rev. A, J. Benpit 
baszczius Presbiterisžkos. baz- 
nyczios czionais, likos areszta- 
votas už girt neklysta ir važia
vimu pasiutiszkai automobi
liu. Palicijautas, kuris arcszta- 
vojo priezeri, rado automobl- 
liuje ketu ros bonkas uždrausto 
sztopo.

Ant policijos priezoris aisz- 
kino, buk sutiko pažystama 
žmogų ant kelio, kuris jam da
vė 'isztra.ukt kelis gurksznius 
isz boukos, bet kokiu būdu ke
turios bojikos munszaines ga
vosi in jojo automobiliu tai ne
gali iszaiszkint. Rev. Benoit 
turėjo pastatyti 1,000 doleriu 
kaucijos lyg teismui. ____

Isz Visu Szaliu ISZ LIETUVOS
- -... X" ■ --

KAIP LENKAI VARGINA 
LIETUVIU PALINIJO

ŪKININKUS.
Kaunas, Birž. 5., (Elta). — 

Isz Ukmergės praneszama, kaa 
Birželio 3 d., j)er administraci
jos linijos antro rajono virszi- 

musii gy- 
, norintiems dirbti sa- 
anapus adininistracl- 

szias sąlygas
Ii a i turi turėti j įasus, valscziu 

kiekvienas 
sudaryti * 
surasza, 
gy v ui y s

■<l NEPAPRASTOS 
MERGAITES

vie

H

jį 11

II

Birž. 5.

”. Kaszti- 
nesiijjral o 

mano 
praszport a
bet tėvas 

i ‘‘meilin-

Įiuszaukc
“serga

szirdies liga” i 
Jurgis vestu. Laisnus 
visi iszejo linksmi!

GERAS BUDAS UŽLAIKY
MO MOTERES NAMIE. 
Norristown, Pa. — Farmoris 

Sam Kenneth likos aresztavė
tas per policija, kurio jrati vos 
dasivilko in miestą, ajisakyda- 
ma policijai apie žveriszka pa
sielgimu su ja ja per savo vyra, 
kuris jirikaiiste jaja jirii^ grin
dų, bet |)o dvieju parų pasisc- 

ar-
gavo-

kojiai jnibegti ir jmsislėpti i 
t i mojo girraitejo isz kur 
si in. miestą.

Kenneth iszaiszkino jialici- 
jai del ko teip turėjo pasielgti 

, kuri 
jaunesne

o

v rasu savo jauna paezia 
apie deszimts metu 
už ji. Samus sako kad jojo pa
ežį ule nenorėjo nieko dirbti 
ant fanuos, tiktai nuolatos zu
lino iii miestą ant szokiu Ir 
draugavo su jaunais vyrais, o 
idant jaja laikyti namie ir nu
bausti už tai, buvo priverstas 
jirikaustyti jnie grindų,
szeij) pasielgi nėjo su jaja d< 
rai. ir darinėjo kanuogeriausius 
valgius.
žino kad josios vyras yra 
ras. Samas likos paleistas.

bet

M ot ere | uit i pi'isipa - 
ge

TIKRA JEVA IR ŽALTIS.

pacziules 
lovoje ir

t'o 
mot (‘rele

Jackson, Mich. — Glen Nag
les nenorėjo but i. ant ru Adomu 
žiūrėdamas ant savo 
glamonėdama žalti 
kada jam gamino valgius, todėl
užvedė teisina ant jiersiskyri- 
mo nuo savo moteres. Motore 
rodosi su karnavolu ir perstati- 
toja žalcziu. Negalėjo ant 
žiūrėt jos vyras, nes
naktims jya si i rudavo savo žalio 
liūs in lova, glambnejo juos ir 
szildo, o nekarta Glen jiabudes 
isz miego rado žalti apsisukusi 
aplink jojo kurni. Uh! su tokiu 
gyvenimu.

23 DIENAS ORE BE PER- 
STOJIMO, LEKIOTOJAS 

GAUS UŽ TAI PUSE 
MILIJONO DOLERIU

Chicago. — Walter ir Al
bertas Hunt, kurie jiradejo le
kioti Jimiaus 11 
(<

Walter ir

su eroj)lanu 
be jjeystoji-City of*Chicago’’ T 

mo idant iszbamlyt eroplana 
ir žmogaus kantrumą, kaip il
gai gali iszlaikyti lekiojimc 
oro užbaigs bandima iszlekda- 
mi 3 dienas.

Per taji laika lėkiotojai pa
dare daugiau kaip 35,000 my
liu arba po 70 myliu iu valaiir 
da, sunaudodami 7000 galonu 
gazolino ir 400 galonu aliejaus. 
Už taji darbu brolei aplaikys 
apie puse milijono doleriu.

■        —■ , — 

MOKYKLOJA.
Daraktoris: — Pasakykite 

vaikai, kada geriausias laikas 
skinti obuolius nuo medžio?

Vienas isz vaiku pakele ran
ka ir sako: —- kada* szuo pri- 
risztas bmloja. t „j

APDOVANOTOS PER GAM
TA NEPAPRASTA 

DOVANA.
MATO VISKĄ SU UŽRISZ- 

TOMS AKIMIS.

LENKAI NUO GRABO 
NUPLESZIA LIETUVIU 

TRISPALVA VĖLIAVA
Sziu metu Birželio 5-ta die

na laidojo Szvencziony
na isz pavyzdingu Liotuvai- 
cziu J. R. Laidotuvėse dalyva
vo didokas būrys 
Priesz karsta buvo 
keletas vainiku. A’ienas isz ju
buvo surisztas Lietuviszkn 
kaspinu su paraszu: 
niūkei ir pavyzdingai

Takiau garsus 
apskr. “

kun. Sztcinas (l^en-.

Liet uviii.
neszamn

«

Var-

ninka Lenkai jmstatt 
veto jams, 
vo žeme 
jos linijos, a rk -

La. Cronx, Francije 
sziaucziaus trvs dukre- t

gyvena vargingoje 
lalije miesto, turi nepaprasta 

regėjimo

gi ugo 
les,
< 
dovana regėjimo su uzrisz- 
loms akimis. Mergaites Verna 
14 metu, Fabia 16 midų ir Mar
cele 18 metu likos ajidovano- 
los per gamta laja nepaprasta 
dora na.M ėdi kaliszka d ra vigu ve 
suvažiavo pas sziaucziu i szt y- 
rineli taisos mergaites ir per
sitikrino, kad nesiranda jokios 
a j)ga vystės.

Jauniause 
lai kraszczius i r knygas

kuris

su

valdvbu iszduotus;
ūkininkas privalo 
smulku savo gyvuliu 
kuriame kiekvienas 
butu atskiriai apraszytas. Sa- 

privlo turėti 
piemuo, kuris 

admi- 
Visi uki- 

abenami in anapus ad-
linijos.

i i (liesiu 1- 
Lietn-

I l»

o vyri a use al
gid i nczes

padėta augsztienika,

raszo iiuorasza 
jirio savos ir 
gano gyvulius anajms 
n i st racijos 
ninku g
minis!racijos linija padargai 
turės turėti sjiecijalias Lenku 
plombas. Be to, Lietuviu isz- 
duodamuose liudviliuose lini- 
jai pereiti turi būti jnižymeta, 
kiek liudymo savininkas jiasc- 
jo javu ir koki turi turtą (?). 
Lenkai pareiszko, kad, jei szios 
sąlygos ni'biisianczios iszpildy- 
tos, tai musu puses gyventojai 
lauku darbams anapus

nebus
manėt, kad4 4

J 9

teatru pasinio

nistraeijos linijos 
džiami (I).

admi- 
lei-

MIRE KAN. A. ALEKNA

stacziai

Birželio 12 d., 
kam Antanas Ahikna, 
Lietuvos istorikas, 
nes veikėjas' ir 
j)io fesorius.

Kaune mirė 
ž v mu s 

visuome- 
universiteto

ZANAVYKIJO J 
GELEŽINKELIS.

Szaklu
apturet 

ant vedimo 
už-
ir

mergaite skaito 
su už- 

riszlom akimis; vidutine inve- 
re siūlą iii adata ir daro kito
kius dalykus,
mina visas kaži ras 
ant stalo.-Viena kazira buvo 

o kada 
jiriejo jirie josios, jiakele ir ap
vertus jiaszauke: 
mane a j įgausi te.

Loen i ui ūkai 
gerus jiinigus tėvams kad leis
tu mergaites keliauti |)o Euro
pa ir Amerika, parodinei juju 
nepaprasta galybė, bėt tėvai 

atsisakė leisti savo
dukreles keliauti po svietą ro
dytis už pinigus.
VAIKINAI IR MERGINOS 

MOKES PODOTKUS 
VOKIETIJOI.

Berlinas. — Idant 
daugiau jiiningu
sklypo, Vokietijoi nutarta 
dėti podotka ant vaikinu 
merginu kurie yra nevede. To
kiu budu Vokietija jier metus 
surinktu 1 10 milijonu auksiniu 
markiu arba 25milijonus Amc- 
rikoniszku doleriu. Vokietijo’ 
yra lukstaneziai senberniu :r 
senmergių kuriems reikėtų se
nei apsivesti, bet ne turi drą
sos susiriszti mazgu moterys
tes.
ŽUDĖ IR SUVALGYDAVO 

VAIKUS.
Varszava, Lenk, 

no kokio
— Kaimo 

Jdgodove, no kokio tai laiko 
dingo vaikai slaptingu budu. 
Gyventojai labai tuom susirū
pino ir pradėjo daryti tyrinė
jimus ir ant galo po ilgu jesz- 
kojimu pasiseko užeiti ant peci- 
sakiu,. nužiūrėdami koki tai. 
Žulinski ir padare pas ji kra
ta. Skiepo surado keliolika ap
graužtu vaiku kaulus. • « ••Prispirtas Zulinskis prisųm- 
žiuo, kad nužudo 'keliolika ma
žu vaiku ir juos suvalgo, nes 
jam žmogiena labai patiko, 
žmogedys likos uždarytas ka
lėjimo, 

r .. ..... . i ............„

BOLSZEVIKU “DRAUGISZ- 
KA KUKNE” SUDEGE 
KAIPO IR 9 ŽMONYS.

Leningradas, Rosi ja. 
vyni žmonys, 
trys ugniagi'siai

szeviku
“Bol-

Dė
ta rp kuriu radosi 

'žuvo dicleleje 
ugnyje, kuri sunaikino

“(Iraugiszka kukne
isz kurios aplaikydavo valgius 
visi aplinkinei gyventojai.

Manoma, kad kukne turėjo 
kas padegti. 'Fam paežiam na
mo radosi vaiku priežiūra, 
knygynas ir kliubas del darbi-
ninku. Atidarymas tojo namo 
ketino atsibūti Sevedoje.
statymas ka.sztavo valdžiaimi-

ll N i
Ii joną doleriu t uLsvl

i

Pa-

vaitei J. R.” 
Szvenczioniu 
ri n jojas” 
kas), pamatęs Lietuviu tris
palvi kaspinia, insake tuojau 
ji nuimti. Ne vienam isz Lietu
viu nenorint to atlikti, kun. 
baisiai sujiyko ir pats kaspl- 
a nuplesze. Žmonėms pricszl- 
nantis ome bauginti, 
szventinsias karsto.
kapinėse Lietuviai, nejiaisyda- 
mi kun. Szteino protesto, 
uždėjo kasj)ina ant J. R. ka]>< 

Kun. Szteinas
isz Lenkijos gilumos.

kultu

kad ne- 
Tacziau

vėl 
>. 

yra atėjūnas

SUDEGE LOVOJ PINIGAI.
Baisogalos valscziuj, Keme- 

žu kaime perkūnas trenke m 
Gudaicziu narna 

su namu
ir sudegino. 

Drauge su namu sudege 500 
litu, kuriuos szeimininkas bu
vo paslėpęs lovoj. Isz viso nuo
stoliu padaryta už •> • > ,000 litu.

Paskutines Žinutes

Al

įizakiai. — Terp Szakiu 
Gelgaudiszkio dvaro, 
aj)skr., valdybos iniciatyva 
pradėta statyti siaurasis gele
žinkelis 16 kilometru ilgumo. 
Statyba atiduota koncesijo 
pamatais vienai privaeziai fir
mai. Geležinkelis sujungs Sza
kiu apskriti su Nemunu, 
be ne pirmas atsitikimas, kad 
vietos savivaldybes 
akytvviai domėtis 
statvba.

vald vbos•p

I’airn

pradeda

H Paryžius, Fraiicije— VhI- 
nužemino ]>a<l(Uka ant 

dviraeziu nuo 18 ant 6 franku 
ant meto. Francijoi 
apie 7 milijonai dviraeziu—bni 
si keli u.

H Los Angeles, Calif. Pa
gal surasza tai czionais gyve
na 1,231,830 gyventoju isz ku
riu 44,699 randasi be darbo.

U New Haven, Conn.— Valk
tis (’onnecticut pagal valdžios 
paskutini surasza turi 1.602,- 
813 gyventoju. Mete 1920 tu
rėjo 1,308,031 gyventoju.

11 Washington, D. C. — Su- 
Va 1st i juosia

randasi

kasvienit uosia 
sanvaite lankosi in krutamuju 
jiaveikslu teatrus daugiau kaip

geležinkeliu jot) milijonu žmonių.

PINGA DUONA.
Rugiu kainoms dar nukri

tus, pinga ir juoda duona. Ta- 
cziau jos kainos kritimas nėra 
proporcingas rugiu pigimui. 
Dabar už juodos duonos kilo-

■ centus 
50 — 60

rugiu

imama tik 
vietoj seniau imtu 
centu.

grama

uiti

*

M
11 į

<>o

DIDELE UGNIS
- LAZDIJUOSIA.

Kaunas. — Lazdijuosia kilo 
didele ugnis, kuri sunaikino du 
tvartus ir grinezia Rabkovskio. 
Visi g 
B ledos

gyvulei ir padarai sudege. 
ant 55 tuks-pada ryta 

taneziu litu. — Koresp.

NUSISKANDINO.
KuJ)iszkio valscziuj, ant Le

kianti) rasti vyriszkl 
drabužiai su kortele, ant ku
rios užraszyt a 
liūnu Vaiczikauskas žuvęs.

venos

Naujųjų Mi- 
! >

Vėliau pasiseko surasti ir pati
skenduoli.

4 h

li Philadelphia. — Pana 
Mabel Snowden, 57 metu, sek- 
retorka prezidento National 
Banko, atėmė sau gyvastį isz- 
szokdama ;per Įauga 
laipsniu namo ant ulyczios už- 
simuszdama ant vietos.

11 Harrsiburg, Pa. — Pre
ke gazolino nupuolė ant vieno 
cento Pennsylvanijoi per 
metimą vieno cento nuo vais
tinio padotko. Motoristai to
kiu budu užezedins 9 milijonus 
doleriu ant. meto.

11 Cindad Rodrigo, [szpani- 
ja.— Laike maniebru du karei
viai likos užmuszti o daugeli 
sužeista j)er traukimą grana- 
do. Trys sužeisti pavojingai ir 
turės mirti.

H Ashland, Pa. — Kun. W. 
McArdie, p ra baszczius Szv. 
Juozapo liažnyczios likos su
žeistas susidūrime automobi
liu.

1! Locust Gap, Pa. 
anglekasiu Locust Spring ka
syk losią sustojo‘dirbti per isz- 
ardima szlopos per kletka ku
riuos inžinierius nėgalejb

isz 20

at-

— 300

*

; I

■

i

KALINYS SUGRYŽO 
KALEJIMAN.

Neseniai isz Kretingos kalė
jimo pabėgo keturi kaliniai. 
Dabar isz ju vienas jau sugry
žo atgal i u kalėjimu skusda
masis, kad laisvoj esą blogiau. 
Girdi, negalima gauti darbo 
nei rubu, žodžiu, kalėjimo esą 
goriau,
neklausia.

nes ežia įniko niekas

valdyti.

LIETUVISZKOJA RESTAU- 
RACIJOJA.

— Ka turite valgyti?
— Yra kumpis su kopūstais.
— Oda daugiau?
— Nugi kumpio iie kopūstu.
— O daugiau?
r-n Hum, hum... grtli gauti ir 

kopūstu be knmpioi .i
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Kas Girdėt

11 «** ■' ' ' r '**1 " ” ' "* tv-IMSr llUviWWWM >’ Wl'M" W? .W.

klvkai dt*P sa'H^sliįltytojni ■ 
Pa-

• > ir

Visi tiejei vadinami stebuk
lai kurie tankiai atsitinka, ant 
svieto, yra tik paprasti gamtos 
apsireiszkimai ir paprasti atsi
tikimai — raszo profesoris 
Leonard E. P. Kuhn isz Gomeli 
universiteto. Ne visi akli, szlu- 
biai, pamiszeliai, knrie keliau
na in “szventas” vietas, yra 

tenais 
savo

kad szimlieu užsiraszytu.
daryk įai sziadien, o ne tik 
mums padarysi taja geradejys- 
te, bet ir tau bus isz to nauda, 

laikrasztis yra ge- 
ant geriausiu 

pamatu be pardavinerjimo ko
kiu ten “f“ 

smoko
‘ . b

kad “jusu” 
riausias ir sVovi

4 ikio 
dien!

pajų kurie neturi jo- 
.Padarvk tai szia-

M

v« »(r<-u . V ’.v Ii T .. Ah..l >•( f i* ’ ♦/* ■■

Nuodai (Truczyna)
■ ■ .........  s

Yra labai svarbus -dalykas, 
bet kuri placzįui ir nuodugniai 
ezion negalimo iszdestyti, liet 
nors sziuos nur<Kly-mus varto- 

i; . Į M' I!

I
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jaut ar atsimenant nekarta bus 
priežastim gyvasties iszgelbe- 
jimo.

Daugelis žntOnin yru tos nuo
mones, kad vejuimus yya ge- _ r. «i * * £ * u i 1 4

szventas ’ ’ 
priversti keliauti iii 
idant būti iszgydomi isz 
nuopoliu — bet užteks papras
tas apsireiszkimas, sujudini- 

idant žmogus at
gauti savo pajėgas.

Ant galo czionais priduriu — 
raszo prof. Kuhn, atsitikima 
kuris parodo,, kad ne stebuklai 
iszgydo žmogų, tiktai jojo neti
kėtas sujmlinimas. Henry Car- 

gy venant is Hammond,
kenezentis per daugeli 

metu ant runiatizmo ir negalė
damas apsieiti be kriukiu, atsi
sėdo ant tilto, neužtemindamas 
kad didele kirmėlė prislinko 
prie jojo ir tik tada jaja pare
gėjo, kada kirmėlė užslinko 
jam ant kojos. Užmirszias Npie 
savo kentejima ir riimatizma, 
staigai paszoko isz baimes ir 
su riksmu lx‘go link namo.

Daktarai ant rytojaus apžiii; 
rejo žmogeli, nutarė, kad vis- 
iszkai likos užgydytas isz rū
mai izmo per taji nepaprasta 
atsitikima.

Amerikoniszkuosia ligonbu- 
tesia 1922 mete, 
1,819 ligoniu serganeziu

I- I I 1 i : I JI " I

riausias Inidalr pn'gelbdjH nusi- 
nuodvmo atsitikimo. Tai v ra i

apsireiszkimas, 
mas nervu,

trr. 
Kaus.,

Sėdi žmogelis Lietuvoje, sap
nuoja apie taja palaiminta ir 
laisva Amerika 
ant piižadetos žemes. Pribuna 
ant galo in Amerika ir vela liu
dija paskui savo tevynia, kaip 
Žydai Babeloniszkoje nelaisve- 
j«‘.

Juk vis tas pals, ar Amerike 
ar Lietuvoje paukszteliai gie
da. miszkeliai uže, vėjelis pu- 
cziu, pieveles žaliuoja ir ta pati

f

sukasi ir mainosi, o 
mes su juom. Argi negeriau bu
tu idant kožna tauta sėdėtu sa- «"X i* « • «
vo lizde, kaip pauksztelis priesz 
viesulą ir po viesulai, juK ne 
tik paukszcziai turi savo lizdus 
del ko žmogus juju neturėtu.

Nesirūpinkite už daug 
bus rytoj, mokina Kristusas — 
uos kožna diena turi užtektinai 
savo vargu ir liedu. 
priesz tave guli, tai yra 
pajėgusia, pataisyk kur tik ga
lima ir proga ant to yra. Juk ir 
Kristusas kentėjo ant Golgotos 
del žmonių, taip ir tu kentėsi ir 
kovoti turi už savo būvi, pakol 
turi laiko, dirbkie del naujo 
ateinanezo gjwenimo, ba ateis 
mirtis kaip vagis nakties laike 
ir tada bus per vėlu imtis prie 
darbo. Jaigu tu užmirszi apie 
kitus, tai kiti apie tave, tu pra
keiki kitus, o kiti keiks tave ir 
vietoje dangaus — pekla bus 
ant žemes. Juk mes visi gei-

— kūno ir 
duszios, nes tikime in mokslus 
Sunaus Dievo,

saulele szvieczia.
Svietas

priesz tave guli,
A A * A

kaip Žydas

Pas,rji

kas

kas 
tavo

tink mes 
tižiame iszganvmo

o žodžiai Jojo 
nedings—norints dangus ir že
me persimainytu, norints viena 
dalis svieto'dingt u in pragaru 
o kita pakiltu.

‘I'

radosi tiktai'
alko- J klaidinga nuomone, nes dange- f 0 1 * « • 1 • •

holinia liga” arba kaip jaja 
daktarai vadina “Alcoholic 
Psychosis”, bet pradedant

< i

Vadina 
bei

1928 mete sakitlis tuju ligoniu 
užaugo ant 284,(592.
tosios ligos
Nuo kada prohibicija likos ūž
ėsią žmoniems ant sprando nuo 
tada smegmiys žmonių susi
ma i sze.

Priežaste 
ne sunku atmunti.

žmonių

įvadai visoje Francijoje Ran
dasi nemažiau kaip 35,671 žmo
nių kurie užsiima bifrimu atei
ties ir visokiu “raganyseziu”. 
Prie tojo didelio skaitlio reikia 
dadet da 28,000 moterių. Ap
skaitymas invyko kada valdžia 
pradėjo tokius inspetojus sura- 
szinet idant mokėtu pado!kas. 
Reikia pripažyt, kad ant tokio 
apszviesto sklypo kokiu 
Franci ja, tai skaitlis
kurie daro gyvenimą isz leng
vatikiu yra pasibaisėtinu skait
liu.

vra 
žmonių,

Geri Pamokinimai

Kas szeimvhaKas dideliu 
laiko ir lankei budavoje, tasai 
ant senatvės 'bedavoja. .

Jeigu nemoki grąžei kal
bėti, tai privalai veluk tylėti.

Apredalas nieko negiliuos 
jeigu katras inemeniszkai isz-

♦

piemeniszkai
si žios.

* Jeigu 
laikyti, 
susilaikyti.

Linksma veidą visada 
tnrekie, ant svieto su džiaugs- 

ba jeigu nuola- 
bjauriai

už-nori gyvastį 
turi nuo munsznines

veidą

m u žiūrėkit*;
tos susiraukęs busi, 
iszrodysi ir greitai pasensi.

Kad ir barzda turėsi
puikei pasirodysi, 
proto neturėsi tai 
busi.

> ir 
bet jeigu 
juokingu

proto turėsiJeigu daug i/..,,,, 
tai ir priedeli U daug regėsi.

Dievas per kent ėjimą,

* Jeigu žmogau ant grožy
bių svieto dirstelsi, 
czau Sutvertoji: pažysi.

Nauda jokia

Dievas 
kentėjimus atima.

tai greL

Nauda jokia neturėsi, 
kaip pikta girsi o geni peiksi.

Del mus rokai ingi daig- 
tai yra du: savžine del mus, o 
žodžei del kitu.

Pikta žmogų gerumu ne
tiktai kaip rimbąpergalėsi,

pa rodysi.
Ne vienas daug daro, bet

labai mažai gero. — F.

Paczedus Szkotai

\rietoje pesztis, ka mums ;it- tai, 
geriau imtis -prie 

darbo, o kada tarp saves gy
vensime Mutaikoje, 
meileje, tada bus geras gyveni
mas ant svietu.

Todėl gerinusia rupini is pir
miausia apie save, gen>ve tavo 
inihiuosia, tavo Ievyne.

eitis duos,

broliszkoje

kada mielas

pasiimkie

Da sziadien, 
skaitytojau turėsi liuosa valan
dėlė laiko, po perskaitymo szio 
numario “Šaules”, 
sir savim, gikie pas savo pažins-
lamu <lrauga ar drauge, kurie 
szio luikraszczio da neturi ir 
pa rodyk jiems. Pasnkykie jiem 
ka jame skaitei, pasakyk, kad 
“Saule” yru vienas isz geriau
siu laikraszcziu kuris nelaiko 
jokios szalies, jokios organiza
cijos, kad jame randasi dau
giau žinių isz viso svieto, gina 
praszcziokelius, ba tai juju 
laikrasztis. Pasakyk jiems kad 
aplaikys szimet puiku Kalen
dorių koki iszleidžia kas metas

Kaip visiems yra žinoma, tai 
Szkotai yra labai paczedus ir 

k ūpus žmonys. Du toki Szko- 
žinomi isz savo skupumo 

turėjo tarp saves koki tai nesu
pratimą. Prikalbyti per savo 
kaimynus idant sueitu ir pada
rytu sutaiką tarp suves ir už
baigtu savo neapykanta prie- 
teliszkai.
Sutiko pirmasis nueiti ant sii- 

gadu pas savo priesza ir susi
taikyti.

Kada inojo in stuba savo 
prieszo, tasąi užgesino žiburį 
kalbėdamas, kad laike juju pa
sikalbėjimo nereikalingas žibu- 
ris, todėl suezedins pinigą ant 
szviosos.

Matydamas tai jojo draugas, 
be jokios sarmatos nusimovė 
kelnes kalbėdamas: “sėdėdami 
laike kalbos turetau laikas nuo 
laiko raivytis ant krėslo ir to
kiu bud u isztrintau sau užpa
kali kelinu, kurios man kasz- 
tuoja gana brangiai, todėl kam 
ežia daryt nereikalinga kaszta, 
galime ir patamsiu pasikalbėt 
be kelnių.n 
ezedmnas ! *

— Argi tai nepa

lyje atsitikimu vemimmas yra 
la'bai pavojinga. Nušinuodymo 
rekale viskas priklauso nuo to, 
koki nuodai buvo vartojami, 
nes i 11 vairi Hondai reikalauja 
invairiu gyduolių.

Jaigu ’burna ir lupos nudegė 
ir iszgedo, tai 'ženklas kad la
bai stiprus rugszties nuodas 
(žibanti tėpylai ar kitokios 
i’iigsztys) ar alkalinis nuodas 
(szarmdruske, potaszius, szar- 

naudotas,

rugszties 
ar

mas, a.monija) naudotas, ir 
kaip tik tokiuose atsitikimuose 
vėmimo gyduoles neturi būti 
vartojamos. Atsitikimuose ka
da žmogus nusinuodina. 
ties nuodais, alkalinis 
nuodis (kalkes, ampnijos spiri
tas, szauksztukas in stiklą van
dens) dvianglerugsZte druska 
turi būti vartojama. Atsitiki
muose alkalinio nusinnodvmo, 
rugszties priesznuodis (citrina, 
uksusas, pusiau su vandeniu 
ulba apelsinu rugsztis turi būti 
naudojamas.

Pirmiausia priesznuodžiu tu
ri iszplauti burna, paskiau po 
truputi isz pa lengvo gerti. Už 
kokio pusvalandžio ligonis turi 
gerti aliejaus, arba 
su miltais iszplaktos, arba bal
tymu kauszinio iszplakta 
ne.

rugsz- 
priesz

grietinas

pie-

Nelaimėse kur ligonis už- 
troszko rngszbies ar alkaliniuo- 
se durnuose, tas pats būdas at
gaivinimo vartojamas tik vie
toj plauti burna reikia užpilti 
priesznuodžio ant mazgotes ir 
duoti ligoniui kvepinti.

Matant kad burna ir

\*a rtojamUs' 
duoti vaistu 

vemti, 
sziltame 

ar

lupos 
neiszgede ar nenudege ir neži
nant koks nuodas 
tai atsargiausia 
kuris priverstu ligoni
kaip tai garstycziu 
vandenyje, po tam aliejaus 
pieno su miltais maiszyto, arba 
baltymu kiauszinio iszplakta 
piene.

Fosforo nusinuodvme reikia 
duoti stiprios arbatos gerti. 
Narkot iszkuose nusinuodvmuo 
se reikia vartoti stipria kava.
Atsitikimuose karbolines rug- 

szties nusinuodvme reikia var
toti alkoholinio gerymo pir
miau iszplovus'burna, tada isz- 
palengvo gerti, po tain aliejaus 
(castor oil) arba kareziosios 
(1 1 A »♦ • ... y —
green) nusinuodyme 
muilotu 
burna, ir gerti aliejas ir amoni- 
jos spirito su szauksztuku van
dens stikle.

Adsuose atsitikimuose 
nuodyme reikia kuogreieziau- 
sia kreiptis gydytojaus pagel
iais, bet iki gydytojas įgalima 
prisiszauktd 
turi būti vartojami.

druskos. Žaliu miltu (Paris 
reikia 

vandeniu iszplauti

nusi-

szio nurodymai1F-

— F. L. I. B.

■ PACZEDI NASZLE.

— Xc verk kūmute! 
man szirdi spaudžia

net 
b a nc- 

baszninko vyro neat verksi, 
pati gali apsirgti. Prigulk bis-
ki, asz ežia viską pati aptriu-» 
siu.

4

O

— () biedna asz biedna!—- 
te kumute padek, ta gvabny- 
cze, ka nebaszninkas laike 
rankoje —- in skryne, prireiks
kadacĮet' kįto vyrb. s

K. RĖKLAITIS

gal naujausia mada ir

■k 1.
1

t

Laldpja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- » 
Tinke moterems. Priei- , 
narnos prekes. T ’ r

Lietuviukas Graborius

516 W. Sprue* Str., 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA, - PA.
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Mos dvi seserėles, kaip baltos lelijos, 
TszplauksiTn in svietą, kur niekas nežino.
Viena jūrėm plauksim, kita purvą 'brisim, 
O tokiu dieneliu jau nebeiszvysim.
Linksmai ežia užmigom moeziules dvarelyj 
Kur skraidžiojo dūzgė bitutes sodelyj.
Sudiev reiks sakyti, reikės iszvažiuoti.
Nebus kada verkti, kada aimanuoti.
rPi.k gaila niocziiite palikti nameliuos

* Viena, liks kas žiema, kas vasara Žalia.
Gal nebus kam paduot szaltb vandenėlio
Palangėmis uŽaus tie vėjui pauzele.

sudiev, brangi nuima,, 
Paliekamo vieta visiems ezionai ramia.

•Karai ežia užėjo, reikėtų kovoti, 
Bot isztremin varo daluže besoti*.
Dar karta nueisim ant lovelio kapo 
Kai tyki dienele, kai nejuda lapai...
Teveli paszauksimo 'žodžiais naszlaieziu 
Te aszaros ryto rasa pasikiėezia.
0 kai žibės rasos szviesioj szionapiulej 
Mines: dvie seselių gridiejii ežia butą.

S/Jas eiles sudėjo Eleonora ineziurione, 60 motu, isz Vidugi
riu,

Sudie sakvl reikia

I

>

Laimingu
La'bai seniui, vienoje karalys

tėje gyveno turtingas karalius
kuris vadinos Midus, jis turė
jo labai pateigia ditkteri vadi
nama Marygolda.

• " F

Karalius Midus nieko,aut pa-
saules dauginus nemylėjo kaip 
tik auksa. Jis t urėjo po-žemini

•i .Ji * ' A . I® iii ' - I A.

Troszk linu valsez., Panevėžio apskriezio
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Puikioje požeminėje urvoje Buchan, Australijoj, kamba- 
karaliszkam k arm baryje”. Jaunavedžei 

buvo isz Buohano. Urvą yra viena isz puikiausiu
ryje žinomam kaip < i

urvu Fu ro
poję iii kuria atsilanko tukstaneziai žmonių kas metas.

GERAS KATALIKAS.

Joiįai sergėkisK uuigas: 
arielkos, ba tai didžiausias ne
vidonas žmogaus.

Jonas: — rPeisybe, jegamas- 
tie, nes rasztas szventas liepe 
mylėti musu nevidonus.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

ŽK'SjaOrfŽi

W TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja knnus numirėliu. Pasam- 
do automobilius •* del Iqidotuviu, 
kriksztiniu, veš^liju, pas^VąįJihSji- 
--- 4- X A ' ,

I <>mo ir t, t.
603 W. Mahanoy Avė. Mah. City 
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Mokame 3-czia procentą ant 
.sudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalu su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres, 
J.- FERGUSON, Vice-Prcs.irKas.
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Pomninku ir Kryžių
' W jr a 4 V • - a H a
Kreipkitės pas mus ypatiszkai
arba per laiszka,

. . . musu agenta m jusu namus.
Turime Du Ofisus:

SHENANDOAH 
Shenandoah Heights 

Telefonas 625-R 
’ ■ 1 ' • ■ ’■ 1 1 

—II

MAHANOY CITY 
South ir 2-nd Sts.

Telefonas 2^
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sl$kpa kuriame talpino visa sa
vo auksa; ir jis didesne dienos 
dali praleisdavo novydamas su 
geltonomis sztangomis aukso 
ai;ba szveisdamas auksinius pi
nigu* kad 'Žįjbetū.

Miilas viena diena sėdėjo sa
vo pa žeminiam skarbeziui ir 
džiaugės auksu mislydamas 
kad visa žeme pavirstu in auk
su ir prie jo prigulėtu. Kada 
jis taip sėdėdamas maste pare-Į 
gejo szeszeli ant sienos, o atsi
sukęs pamate žmogų stovonti 
netoli savos. Ateivis linksmai 
szypsojos žiūrėdamas in kara
lių, per ka karalius jo suvisai 
nenusigando.

Mano brangus draugai Kara
liau Midas; prakalbėjo ateivis, 
“ tu supyliai ežia daugiau 
ąukso negu jo sziandiena ran
dasi eielam sviete.”

“Taip asz ežia jo 
pusėtinai ” 
tas Midas.

“Ka! ar jau tnomi užganė
dintas?” paklauso ateivis.

Midas pakrato 'galva.
“Sakyk kas tave gali užga

nėdini ?” klausė ateivis.
Midas žiurėjo in jo veidą 

niisistc’bejimu, o 
linksma veidą prakalbėjo, 
labai noreczia padauginti savo 
skarhczu. Asz noreczia, kad kh 
tik asz su 

l persimainytu in auksa.

sukopinau
, atsake užganodin-

SU 
fegedamak jo 

asz

ranka dalypstesiu M
Ateivis nusiszypsojo ir nni 

jo veido pasirodė szviesa, kuri 
kaip saules spinduliais pripil- 
zl/t l^.i1 < J ’d e kambari.
ra i padarytu laimingu?” 
klausė szypsodams ateivis.

“Asz tikiu, kad tas mane pa 
darytu laimingu ant visado 
''' * » . ' r■** f - • • < i r * « > • j * < t t

n'ijiaSik savo, 
dama graudžiai verke. Kara
lius laibai nusistebėjo iszvydes 
savo dukterį verkanezia, neą ji 
būdavo visados linksma ir nie
kados aszaru bereikalo nelik
davo. Karalius Midas nore4a- 
mas jei padaryti netikėta 
džiaugsmu dalyte jo jos puode
li su pienti kuris tUojaus perai- 

1 maine in auksa. • ‘ M
• Toje valandoje ’ Mtrryfcolda •- 
atidarė duris ir inejo in Vėlg- ‘ ; 
stidie szhiostydama akis su 
žiurstu. 1

Kada Midas paklausė joą ko
dėl ji verke taip anksti iszryto, 
ji ąszarodama atsake, “kad ro
žes kurios vakar taip gražiai 
žydėjo, o sziandicha visos .su
džiūvę ir kvapo jokio neiszduo- 
da.

Karalius tojo valandoje pri
pylė puodedi kavos ir palmes 
szauksztoli prinesze prie lupu 
bet jis negalėjo aiuryti, nes 
szauksztukas ir kava perslmai- 

| ne in auksa ir ka tik jis dasily- 
tejo viskas pastojo auksu ir jis 
dabar suprato, kad jis turės ba
du numirt.

.Jis labai persigando ir pa
szauke savo dukterį pas save. 
Marygolda iszvydusi nusimini
mą ant tėvo veido puolė kuo- 
greieziausiai prie jo ir apkabi
no jo kakla norėdama suramin
ti.

Dekavoju Dievui, kuris man . 
davė taip gera dukterį, del ma
no suraminimo jis stojo ir pasi
lenkęs pabueziavo jos veidą. Ir 
ant didesnes jo nelaimes jos 
kūnas pasidarė kiętas 'kaip ak
muo ir jos veidas persimainė in 
žibanti auksa. '

Negalima apraszyti su kokiu 
gailesiu Midas lauže savo ran
ks ir verke isz gailesezio kaipo 
mažas vaikas, iszmetinedamas

r

I

si

Ar tas tave tik- v už

H 
no-" 

kalbėjo ateivis paduoda-

1 I s.
Į“Tcgiil buna • pagal' tavo 

ra ”
mas ranka ant atsisveikinimo, 
“rytoj saulei tekant iszsipil- 
dys norai ir ant ko tik padėsi 
savo ranka tas persimainys in 
auksa.” ...

Veidas ateivio paliko taip 
szviesu, kad karalius turėjo už
daryti savo akis, ir kada jis at
vėrė savo akis ateivio jau ne 
b u/o.

Karalius Midas su nekantru
mu lauke rytojaus, negalėda
mas ne akiu sudėti, ir. vos tik 
pirmutiniai saules spinduliai 
insigavo in jo kambari jis stvė
rė už szaleje lovos stovinezios 
krases ir ta tuojaus persimaino 
in žibanti auksa. Jis su neapsa
komu džiaugsmu szoko isz lo
vos apsirengė, ir kas tik buvo 
kambaryje ka tik*jis dal.vpste- 
jo viskas persimaino in auksa.

Karalius Midas pamislino isz- 
eifi in darža kur jis turėjo viso
kio gatunko rožių surinktu isz 
visos pasaulės. Jis užsidėjo 
savo akuliorius, kad galėtu ge- 
riaus regėti bet jis tuojaus per
sitikrino kad jis per juos suvi- 
su nieko nagai regeli nes jie 
persimainė in auksines Rieku
tes. Tas atsitikimas ji lik ir isz- 
gazdino, bet pamislines tarė 

tai nieko, neužilgo užaugs 
mano duktė, tai ji del 
paskaitys, 
iszejo 
tukstaneziai 
Nors tai buvo
gražybes reginis, bet Midas pa-

< 4

4 9 
in darža,

manės 
Su ta vilczia jis 

kur žydėjo 
invairiu rožių,
neiszpasiikytos

m i si i no padaryti nižes dar gra
žesniems, jis pradėjo kožna da- 
l.ypsteti su rankomis ir jos vi
sos persimaino in auksines. Ka 
lik jis ‘buvo pabaigęs savo dar
bą kada tarnas paszauke ji 
prie pusryoziu. 4 ; ’
Karalius sodo prie pusnTziu,

4

kuris buvo pritaisytas tikrai 
karaliszkai, karalius butu tub- 
juus emes už valgio bet dar jo 
mylima duhto Maiygolda dar 
ne>buvo prie ktalo, 'be kurios jis 
niekad pusryeziu nevalgo. To
dėl liepe paszaukti ja kungreį- 
cziausiai. ’<

pats sau užgoduma ir troški
mo ankso.Jis velijo but vargin
giausiu žmogumi pasaulej, kad 
tik turėti su savim savu myle
ma (lukteri Marygolda.

Kada jis taip verke be nuato- 
jimo, jis išvydo ateivi stovinti 
pas duris. Midas nuleido galva 
nieko nesaky'damMH,’ tiea’ jiw pin'‘« 
žino ateivi kuris vakar diena 
apdovanojo ji ta nelaiminga do 
vana. Ateivis szypsojos savo 
auksiniu szaipu ir tarė: “Drau 
gai Midas ar dabar esi laimin
gas?”

Asz esmių dabar vaegin- 
giausis žmogus 
kalbėjo verkdamas 
“Asz atiduoezia visa auksa už 
viena lasza vandenio ir .pluta 
duonos, arba už viena isztfcrta

(t

pa saulėje”,
Midas.

Dabar jus ka-

i
»!

je. ’f

žodi mano mylemos dukteres 
Marlygoldos.” “ 
raliau Midas esat • ąkytesnis 
negu jus pirm fbuvot” kalbėjo 
ateivis, “asz jumis pagelbėsiu. 
Eik szok in upe 'kur teka per 
soda ir tas tavo’ giliukis pra
nyks potam prisemk • bliuda 
vandenio ir pakrapink tuos vi
sus daiktus kuriuos 'buvai per
mainęs in auksa o jie visi pa
stos kaip buvo. Buk iszmintin-' 
gesniu Karaliau Midas ateity-

Taip kalbėdamas isanyko.
ateivis. •• J

Negulima apraszyti kokis‘bu
vo džiaugsmas Karaliaus, nie
ko nelaukdamas szoko in van
deni nusiplovė ir prisimes 
bliuda pakrapino visus tuos 
daiktus sykiu ir savo mylema 
(lukteri Marygolda, kuri vėl 
pastojo gyva ir skaisti kaip 
pirma, tik jos plaukai žFbejo, 
kaip auksiniai.

Karalius Midas labai Uz to 
buvo linksmas ir dekaVOjd'Die- • 
vui už parodyta jam stebuklą. 
Nuo to laiko pranykd jo'godu-
mas; del ubagu ir vargfitfu isz-
dalino daugybe aukso ir potAm 
dar ilgai ir laimingai vieazpa- 
tavo. .. ..

,kX t • 1 m A
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Katriute, Katriute, pirksiu tku
karolių** •

Tiktai tu ibe^Hje, vis Ainiui in 
kitus,

Del ko pežiureti, gal užsįmerk- 
. win.

Pirk pirma kamlius, o ant ta
vęs žiūrėsiu. ’
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Kvaila Kunigaiksztiene
Duok man ranka vaike

li — tarė po tam in Valdimle- 
ra, kuriam veik rangiai iszpil- 
džius kunigaikszczio norą, 
Konstantinas vcl sudrėbėjo.

Tas vyras kuris nedrebėtu 
akyveizdoje prunkszcziancziu 
in ji ugnim kanuoliu drebėjo 
matant paveiksiu praėitos są- 
vo laimes, drebėjo insivaizdi- 
ues sau visa baise tikrybe. 
Skausmai jo szirdies iszspan- 
dc jam aszarųs isz ąkiu ir at
kreipė užpakaliu idant paslepi 

nuo matanoziuju. Apsi- 
szluostes kreipėsi link dirok- 

ir pasitraukė szalin, 
moterį

džius

toriaus 
jauna moterį jo idant isz- 
sklaidytu bangas misliu ;wi- 
gimdytu t aje scena atsikreipė 
link Luckiui su žodžiais:

— Ar vaikas tur gera cha
rakteri ?

Ant kiek spręst galima 
—tobuliausi.

Tad užsipelno, idant, jo 
nepalikt, 
geresni

ežia nepalikt, tacziau duot 
jam geresni iszauklejima, 
idant pasidarytu sau karjera 
gyvenime.

— rB.e abejones jusu cieso- 
augsztybe — atsakoriszka

Luckas žiūrėdamas glamoniai 
in Valdimiera. — Tuomi vai
ku daugiau negu kitais rūpin
davau*, nes jis savo iszmin- 
czia ir stropumu patraukė ma
ne prie saves. Persitikrinau, 
jog jis tur paeit isz augsztes- 
nio gimimo gimdytoju. Be 

tyrinėjimu 
pažint kokio

gi indy toj u. 
psychaliogiszku 
lengva 
vaisius.

Isztikro tas vaikas jau 
ir mane užinteresavo — kalbė
jo kunigaiksztiene glostyda
ma vaiko garbiniuotus 
kus.

V

kart nenorėjo in tai tikėt. Hei
le buvo abelnai mylima, kada 
patirta, 
glaudas pasiliko visoje reiksz- 
mei to žodžio; populiariszka. 
Besigailėta jos dabar ir nieks 
negalėjo suprast priežasties 
jos papaikimo, ligiiu nieks ne 
žinojo koki sanryszi gal turėt 
gaisras sodauninko nameli su 
pa pa i k imu — kuųigaiksztie 
nes.

Jos proto spmiszimqs vivuog 
buvo teip dideliu, kad sielvar
taudama draskėsi, reke, szauk- 
dama pagelbos gelbejimo val
ko isz "ugnies, tai vėl kaip gi
nasi nuo norineziu ja paimt 
budeliu. Tai vėl liovijosi kaip 
kūdikis žiedais dainuodama 
nors ir drebaneziu, bet vis sal
džių balsu.

Szirdis plyszo žiūrint in 
nelaiminga moteriszke.

Did. kunigąiksztis Konstan
tinas ta nauja nelaime skau
džiai buvo dalypstetas. Jo lai
me kūdikis kuri teip netikėti
nai atrado vėl žuvo, o name 
tur kita liudnasti. Heile jo su
vis nepažinojo ir bego szalin 
rėkdama ir budeliu ji vadimja- 

nes jis ja vesiąs pas kru
vina cara idant nužudint ja< 
Teisinosi tad kad ne ji sudegi
no Valdimiera, kad ji nekalta.

Veltu stengdavos jis jai in 
kalbi net savo 
stengdavos

jog ji da lauko prl-

dainuodama

ta

imi,

♦

susilaikė duryse tartu n]susilaikė duryse tartum no
il risdamas |X‘rženįt slenksczio. 
Aszaros sublizgėjo jo akyse. 
Jaute, jog jis yra kalcziausias 
visame. Kaip. del. užrekimo są
žines balso, tarė szvelniu bai
su:

— Ar pažysti mane Heile?
Papaikusi 

suklikus ir butu
szoko smarkiai

pabėgus jei
nebūtu jas sugavės Konstanti
nas.

Leisk mane! — reke pa- 
paikusi, turiu nuneszt kūdiki 

suįn saugia vieta, dega, dega 
(legs kūdikis, 1__ ’L.
tas. — Varpai gaudžia 
ateini 
Leisk

S 0 21 U. JJ JCJ
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ln savo itfzczia herama seklu
Ir savo vaisiais norėtu mal- 

tlnt*
Lankyki vietas kame gyvena 
Žmones ka dirba per dien; 
Kas dirba tas vergu negemn
Vergas nemyli, tur bijot vien.

Kad mylimu butum neturėk 
į vergu.

Nespausk, nežudink; kelk,
Szviesk gaivynk. ' 

Nestatyk kojos ant žmonių 
sprandu-— ,t 

Teviszku glebiu visus apimk 
Uždanga kyla nupuola vėliai.

kūdikis liekai- Naktis užkloja kruvinus• lau<
alui, 

mane. 
Puolė 

ant keliu ir apėmė kojas vyro, 
u si mylėjimo,

budeli 
mane

pa imt 
leisk...

I,;

t

I
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ji ant minksztos 
gy-

maklaudamų 
net, ka galinus aplieta prakai
tu neapalpo.

Pasūdyta 
kreses ir padėta pluosztu
vu rožių ant keliu.

Su pagelba gydiutojaus ne
laiminga veik atsigaiveliavo 
ir iszvydus ant keliu žiedus pa
ėmė, pradėjo iszriszus bukietą 
sudestinet isz rožių vainiką.

Caras kuris abejodai žiurėjo 
kaneziu katorgose,

upiu kraujo besiliejanczio isz 
jo auku, negalėjo abejodai žiū
rint carui su aszarom 
in ja kalbėjo:
~ Raudoni žiedai

nas kraujas. Plati yra Rusija, 
užklota ledais ir sniegais, 
tarpius juos kraujas.

— K a ji sako? 
caras,

ant aut

akyse

I

X
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Szhinrn Amerikoje.- 1718 mete— 
ten Prancūzai insteige vartusKAIP AMĘRIKOS 

MIESTAI GAVO
SAVO VARDUS •

rijos 
leans.

Tennessee valstijas didžiau
sio miesto vardas Memphis pa
eina isz Egypto, nes panaszus 
in Memphis miestą Fgyptoj, a . a

apsaugoti ta dali Mississippi 
upes. Naujas miestai pavadin 
las Nonvelle Orleans, po Fran

ka ralaiczio Duke of Or-

I

kus.
spindu
liai 4

Bei praspind auszros
A '

Ir žemes recĮos in naujus rublis 
Įs^ vergu liko žmones laisvi 
Szimtmetis smego, szimtme* 

tis praeis,
Sziiųtmetis tesis kova baisi,

„ _ - J

• f » * ' :l t ■ I

Vi Ikesberi u a pi i ūkine je, 
Mažam .Jurgio miestelyje, 
Kada smarkiai ana diena

- P«hjo,
Viens kita isz si ūbos iszsivijo. 
Vieni isz kitu pradėjo juokus 

daryti,

Nieks taip aiszkiai neperst'a- 
to Amerikos žmoni u pradžia 
kaip vardai Amerikos miestu, 
kiekvienas imigracijos vilnis 
paliko savo žyme ant Amerikos 

‘žomlapiu kartais neiszpasaky- 
tai maža, kaip sziadienos imi
gracija, bet stmoves Anglai, 
Francuzai ir Iszpanai tvirtai 
Iszstato savo vėliavas Ameri
kos ankstyvose dienose.

Gal,but seniausias miestas 
szioje szalyje yra St. Augus
tine , Floridos valstijoj. Ta

1605

1 I Ii. JU

J

I

Cariszkam namui galas ateis 
Rusija laiminga yra 
—- Rusija laiminga yra! —• 

s u sz u k o d žia.u gsm i n ga i 
Tauta ir, sėstas ' tai 
daigias. Kad ir pats pražu- 
cziaų pirma, tai vienog mirsiu 
su vilczia, kad Rusija bus lai- •

sėstas * tai 
Kad ir piats

caras, 
vienas

minga.
— Ir suprantu brolau 

tarė Konstantinas.
—- Kuogeriausiui.—- Kuogeria ilsiai. Vienu 

plunksnos patralikimu galiu

kuris stovi ant Nile upes;
Miestas Providence, Rhode 

Island valstijoj, primina kiek ‘ 
daug Amerikos miestu gavo 
vardus nuo persekiotu žmonių. 
1636 mete generalis teismas Sa
lem, Massachusetts iszvare Ro
ger W i Iliums isz szios szalies 
del jo tikejimiszkn nusistaty
mu. .Jis pabėgo ir apsigy veno 
ant Narragansctt Inlankos, va
dindamas ta vieta Providence.

Santa Fe, Naujoj Meksikoj 
v ra antras seniausias miestas 
SuvI Valstijose, insteigtas 1605 
mete. 25 metais vėliaus turėjo 
250 Iszpanu ir 200 1 nd i jonu- gy
ventoju. Sziadien turi apie 
7,500 gyventoju. ’ " ,

Minneapolis, Minnesota, turi 
romantiszka varda. Vaidas, 
paeina nuo Minnehaha, Indijo- 
1111 kalboj “juokentis vanduo” 
ir raiku žodžio “polis” mies
tas.

■»? H

vardus nuo persekiotu žmonių.

I

valstijoj, 
miestu pradėjo Iszpanai 
mete, sziadien gyventoju turi 
7,000. Miestas ima varda nuo 
Szvonto Augustino nes tos ko
lionijos vedėjas, Pedro Mene- 
dez de Avilis 'bekeliaudamas 
vandeniu pirmiausia * pamate 
žeme Rugpiuczio 28 d., 1565 m., 
Szv. Augustino szventej.

Kitas lų'bai senas miestas yra 
Richmond, Virginijos valstijoj, 
pirmas nuolatinis apsigyveni
mas czionais invyko 1609 mete. 
Vardu, Richmond, 
ve Kapitonas 
giminaitis sziadienos 
Admirolo Richard Byrd, 
tonas tapo apgyventas 1630 m. 
Atvyko ten būrelis Puritanu isz 
Lincolnshire, Anglijos. Jie už
vardino nauja vieta vardu sa
vo miesto Anglijoj, v

Buffalo insteigtas 1780 mete. 
Originaliszkai buvo Indijonu 
kaimelis. Uzionais Kahkwas 
szeimyna gyveno pakol ja isz- 
naikino kita Indijonu szeimyna 
vardu Iriųuois. Szitie Indijonai 
suėmė Anglu szeimyna ir ta 
szeimyna tankiai girdėjo Indi- 
jonus vartojant varda

\riens kitam marszkinius 
draskyti, 

Tokiu juokų niekas liepagyre 
Ba munszaines perdaug 

iszgerė.
I’gidraskėsi kiek kas galėjo, 
Pakol drabužius ant saves 

turęjų, 
Isz ko svetiijntaucziai piktinosi, 

Isz kvailumo Lietuviu stebi
uosi, 

kaimynai ant tu sorkių žiurėjo, 
Kuopa vaiku priėjo, 

'Purvais metyti pradėjo.
Ant galo'girias atėjo su 

neregiu, 
Ir kelios motorėliu atbėgo, 

Pra'dejo jubkus daryti, 
Neregiui kamzole draskyt 

Isz ko juoku turėjo,
Bet neregįs apsigint negalėjo. 

Nekurios taip iusidrasino, 
Kad net po ulyczaite vaikino, 

Nors czion mažas skaitlis 
Lietuviu, 

Bet daug yra ir girtuokliu.

juokentis vanduo 
“polis P

'Povas Louis Hennepin, 
Prancūzu Jėzuitas misijonie- 
rius, užvardino ir rado Falls of 
St. Anthony 1680 mote, taip in- 
steigiant asigyvonima aut Mis
sissippi upes kur sziadien Min
neapolis stovi.

Seattle, Washingtone, užvar
dintas po Sealth, drauginas Si- 
wasb Indi jonu vedėjas.

Spokane, Washingtone, ap-'

miestui da-
William Byrd, 

garsiojo 
Bos-

padaryk tauta lainiinga< 
niszka bausme daro szali nelai
minga. Turiu isz vergu pada
ryt laisvus žmones, panaikin
si! baudžiavą noriu vieszpataut 
ant laisvos tautos.

— Teip bet nepainirszk bro
lau .kad priesz baudžiavos pa

K li

SU*

užklausė 
atsikreipdamas in broli. 
Apraudoju Rusijos pa 

dėjimą ir pranaszauja.
Aleksandras nuleido žemyn 

galva.
— Žodžiuose to sumaiszy- 

to proto gal but teisybe — su
niurnėjo. Nelaiminga 
Rusija, kaip didele sunkenybe

vardu, veltu 
bent kiek prasz- 

viest jos aptemusi protą, ji pa
siliko nepagydoma.

Konstantinas niekuomi da
bar nesirūpino net apie savo 
tarnystes pareigas, buvo suab- 
ju t i nejes ir kaip apnykes.

Tula diena aplanke Kons
tantino minus pats caras.

Apsitaisęs civiliszku rubu 
važiuojant nuo nedaugelio, jei 

vaiku. Bet ne suvisai buvo nepažintu.
Rado Konstantina susikrim

tusi įsztiese in ji abi savo ran
kas, kalbėdamas:

— Nelaimingas biednas ma-

medžio

plan-

paimt inPasirūpinsiu 
apgloba ta 

szląi .jau ir vyras mano atei
na. Pasilik sveikas vaikeli — 
buk g(*ras ir doras.

Paglosczius pasmakrį vaiko 
ir linktelėjimu galvos atsisvei- no brolau, gailiuosi tavęs la- 
kirfu* kitus vaikus atsitraukė.

Netrukus abudu apleido pri
glauda.

— Kunigaiksztis buvo teip 
mažkalbancziu ir susikrimtu
siu kad veltu stengėsi Heile ji 
inlinksmint 8avę linksma kal
ba.

Neap ra sz i nešime, kaip Kons
tantinas paėmė vaiku isz pri-| galva, 

ir atidavė savo 
[ pas

sa vo

glaudes u* auuave savo so- 
dauninkui pas kuri kasdien 
lankėsi idant glamonei vaika 
ir atligint jam už tai ka isz- 

La įmingu jautėsi 
atradęs vaika,

J

mano

slegia mano szirdi, kad del ta
vo labo teip mažai galiu te pa* 
daryti, idant praszalint var
gus ir nelaimes isz tarpo tavo 
vaiku.

Tame papaikusi atkreipė a Ji t 
saves visu at yda. Pasikėlė nuo 

isz didžiai;kreses,

lau kad priesz baudžiavos 
naikinimą pasikels bajorija, 
kuri yra paramų sosto. Per
sergineju tave.

Caras pasitraukė 
veidas jo nublanko.

— Ir tu manai Konstanti-
.Ll

mano

atbulas,

(’zionais

nai, kad pritruks man j i egi 
del privertimo klausyt 
v id i os ?

Devynioliktas szimtmetis ly
gina liaudį su bajorija. Nepal- 

Del labo 
ma no k a ixszczi a u -

. •' I » • ,l» ■ t I « « »

Imi ir. tavo nelaime1 
man neapsakomai. Ilgiau nc: 
galėjau daturet toi netvirtybe- 
je kokioj mane esi palikes. 
Pribunu tad pats, idant persl- 
tikrint apie didžios kunigąik
szt ienos Helles sveikatos sto- 
vi.

— Konstantinas pakratė su

skaudi

— Ah! brolau! — tarė —• 
nenorėk matyt to liūdno, dras
ka nezio duszia paveikslo.

kreses, iszsitiese isz didžiai; 
akys jos blizgėjo, rankos iszsi
tiese in pryszaki augsztyn, 
veidas jos praspindo kaip tai 
instabiai ir lupos pradėjo kru- 
tet.

sau ant bajorijos!
žmonių tai
sias noras. Kada hisfpriju^mi-

— Pradės pranaszaut —ta
re tylomis gydintojas. 
dažnai buna ir 
ka pasako ji tokiame karte.

—. Ar jos kalboje yra ko
kia gilesne mislis 
caras.

Teip 
reik stebėtis

Užklausė

Spresit jusu ciesoriszka
— Macziau jau laukus už-Į didybe — dabar tylėki m idant 

klotus žmonių lavonais, 1ma. neiszsklaidyt pranasziai inkve- 
cziau upes kraujo, bet matant pimo.
ta miela sutvėrimą dalypsteta —

i- -jei linki

kentėjo.
Konstantinas 
kurio tikiybe patikrino jam 
atrastas ant vaiko kaklo bran- 
guą retežy s, kuri Marija latida- 
ve Krasnojarsko kalėjimo Mi
kolai Bakunin u i idant vaikui 
atiduotu, o tas nihilistu vadas 
savo žodi is/Jesejo. Bet da lai
mingesnių jautėsi mažas kan
tinis, kuriam dabar jau nieko 
netruko — bet likimas norėjo, 
idant ir isz ežia butu isztrem- 

tinome jau kad moteris 
kun i ga i kszozi o Konst a n t i nos
paimta piavydos kad vyras lan
ko sodauninko nameli 
ten praleisti laimingas 
das savo gyvenimo 
monejant su vaiku apskundė 
carui savo vyra o caras palie
pė prasZiilint vaika. Policmeis- 
tras Kordov kitokiu budu ne
galėdamas pasamdė padegė
lius, garsius isz ju amato, pa
degu sodauninko nameli, bet 
nepražudo vaiko; tas 
globai AI arija ji pavedu 
daug turėjo savo pavaldiniu, rast ne kaulu, kaip roc|os ture- 
idant dale!st policmeistnii at
siekt tikslą. .Jie iszvogė vaiku 
pirma. Heile vienog pajautus 
baisa sąžines gailėjosi savo 
pikto pasielgimo, o kada pa
mate gaisra sode, kada paty
rė, jog buvusis vaikas nežinia

.Jusu ciesoriszka didvbe 
gal ko paklaust jos 

dabar — atsa’k,ines.
—r Pasakyk man kas esu ?- 

užklausė caras stojęs priesz. 
nis gydintojas, kuris ja isz.ty-1 Heile, kuri neatmerkiant aklu 
re apsakinėjo man stebėtinus 
apie ja daigtus. Sako ji prana- 
sze.

Ir patraukė broli in
• .JJ* . r f

proto sumiszimu negaliu 
valdyt.

— O bet noriu ja matyt!— 
atsake caras. Mano prieszali-

SUSI-

tu.

idant 
valan- 

besigla-

kurto
pei

kur dingo matomai sudegu ga
vo proto sumiszima.

\ isas Petersburgas buvo su
judintas. Ilgai besistengta 
slept kunigaiksztienos papai- 
kirna, bet galinus ta liūdna tik- 
iyl>e visiem tapo žinoma.

PctiTsburgo gyventojai isz

nes graziausus darbus 2iiea- 
sandro H-ro, pagarbins ji už 
panaikinimu baudžiavos, bet 
gal nieks ne nespes, jog prie
žastim to didžio jo nuveikimo 

papaikusi kunigą i kszlio- 
Galas.

buvo 
ne.

Alok

PAJESZKOJIMAS

Pajesžkau savo sesers Kaziu- 
nos, po vyru Mazanskiene. Pa
eina isz Kauno Rėdybos, Pan
dėlio Parapijos, Lieponiu vien- 

Cloveland,kiemio. Gyveno

♦ ♦

Jau ant galo 
Ne szi ne ta prasimano, 
Priviso czionais visokiu 

daktaru, 
1 r visokiu 'burtininku.

Vieni su stebuklingom gv- 
duolenl

Kiti su eudaunom knygelėm 
J'reti auksinius daigius par

davinėja,
Ir visaip- Lietuvius prigau- 

d i lieja.
Daugelįs pas mane raszo, 

Irpraszo:
Kad apie tuos stebuklus 

apgarsyti,
Lietuvius paa k va ty t i, 

Kad stetbuklu knygas nu
sipirktu, >

Ir raganauti iszmoktu, 
Kaip iszduota pinigą sugrąžyti 
Kaip mergina sau prisivilioti. 
Tik ant svieto visokiu kvailiu 

atsitinka,

1

rS.

1

J

“Buffa
lo” kalbant apie vandenius ap
link ta vieta ir las»- e
sziai dienai stovi.

Denver, 'beveik naujas mies
tas aukso kasėju 
1858 mete.

vardas iki

gyventas 1872 mete irgi Indijo
nu szeimvnos ir reiszkia “sau
les vaikai”.

Philadelphia pirmiausia gy
veno 1636 būrelis Szvedu. 1681 
mete kuomet William Penn bu
vo vedėju jis iszsiunte maža 
grupe Kvakeru kolionistu ap- * • • ų 1 • • • 1 • i.

insteigtas 
Miestas gauna var- 

Įdų.nuo generolo .J. W. Denver, 
Kansas valstijos 
riaus.

San Francisco, 
Iszpanu insteigtas 
lis Meksikos iki 1848 
1776 mete Franciszkaus zoko- 
ninkai vardu Comlbon ir Polou

gubernato-

(’a Ii forui jo j 
ir buvo da- 

inetu.

Jie pastate misija —
1 ‘
kurie apsigyveno

Dhio- legal pal i ar kas ka apie |<ul«įein tokie sŽposai patinka, 
ja žinantis atsiszaukia ‘žemiau 
paduotų adresu nes turiu su ja 
s vai

buvo pirmieji nuolatiniai gy
ventojai.
Dolores.

Iszpanai, 
aplink Altą, Califoimijoj, mėgo
vadinti vietas pagal bažnyti- 

j nio kalendoriaus, Kuomet pir
mos miszios szventos szvestos 
vietoje kuri sziadien vadinta 
Los Angeles 1781 mete užvar
dinta Nuestra Sonora Reina de

gyventi miestą kuri jis vadirio 
Philadelphia, vardas Graiku 
kalboje reiszkia 
liszkos meiles”.
Chicago yra Indijonu vardas. 

Louis Joliet i
Marquette 'buvo p i imi gyven
tojai 1673 mete. Bet tik 1873 m. 
Chicago inkorporuotas- miestu 
ir kasmet stebėtinai augo.

Cincinnati, Ohio valstijoj, 
buvo New Jersey žmonių ap<D’- 
ventas 1788 mete. Varda davė 
miestui generolas St. Cleaves 
Symes gar lie je Revoliucijos Ka

4 4 miestas bro-

ir Tėvas'Jacques ’

res Cincinnati aficieriu ; drau
gystes. Ta draugyste cine var- J

Ir patraukė broli in nelai
mingos kambarius. Konstanti
nas eidamas kalbėjo... Kalba, 
daug kalba, nežinau ar tau pa
tiks jos kalba. ;

— Sako daug kalba apie 
koki ten kudiki — tarė caras.

Konstantinos ūmai iszsitiese 
ir pažiurėjo smarkiai carui in 
akis.

atsake:
— Nelaimingiausias isz mi

lijono nelaimingu — vargin
giausias didžturtis.

— Teisybe pasako — tarė 
Teip esmių nelaimin

giausiu, kadangi randu ten nė

•bu reikalu.
Mr. Jos. Sheplinksi 

P.O. Box 29
'rUbyhanna, Pa.

X i

J

caras.

ap.ykanta, kur jeszkau meiles 
nciszsitikėjimą — kame reika-1 
lauju pasitikėjimo. Tykoja ant *

—A Spėjau, kad gaisras ma
no sodo yra sanryszyje su pa- 
paikimu Helles.

— Žinau apie tai — ai sa
ke abejodai caras. Ir kasgi su 
vaiku

-7, Žuvo. Negalima buvo

jo ji kas iszvogt.
—- Bet eikime — tarė 

ras kaipi nubausdamas isz nž- 
si mastymo.

Heile nebuvo viena, prie jo 
dienomis ir nųktimis buvo 
d vari nes panos, daboja nezio li
gone.

ca-

I manes, jeszko mano gyvasties, 
nors isz visu savo špoku sten* 
giuosi veikt del labo mano pa-1 
valdiniu, del labo Rusijos.

Tovyno pareikalautu 
nuo valdiniu, del labo Rusijos. 

Jei Tėvynė pareikalautu nuo. 
manes aukso Ipid ir didžiau
sios, kad ta auka butu mano 
locna gyvastis 
t nujaus, 
laiminga. Kas man pasakys,' 
kas imtars kaip kokiu budu 
galiu iszgydyt žaizdas nelai
mingos tėvynės, ’kas man dticb 
dalgi, idant iszkirst galoczlau

Jei

7_ i —* atiduocfchui 
lead tik szalis butu

visas usni^ir piktžoles isz tar
po mano tautos.

Heile pertrauke jam:
Dabar rado, ja-beklupojant-1 Paguoda garbe.darbui aL’duok 

Į 
vo aptvertu sidabrine tvorele1 Dirbanozin kieta ranka ba
idant papaikusi iieinpultu in cziuok,
agni. Laike didele lele ir gla- Tau bus didžiausia garbe, 
monejo tarsi gyva kūdiki, j Arianti dirva vainikuok arkla,

Carus iszvydes tu paveikslų! Idant žemele teiktųsi priimt

ežia priesz kaminėli kuris bu- Darbus gerbūvio versime;

idant papeikusi neinpultu in

moiifjo tarsi gyva kudiki

cziuok, U'

• Arianti dirva vainikuok arkla 
ji/ r, ' *

I

Ant J. Sakalauskas
L1ETŲVISZKAS GRABORIUS 

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

Busite pilnai užga-

i

Nuliudimo valandoje, šutei- . 
kiam geriausi patarnavimu. Pa- V 
laidoj ima atliekam rūpestingai 
ir gražiai, 
nėdinti.

' » ■ , u

Isz Mahanojaus ir Girardvilles ' 
jeigu kas pareikalaus mano pa- > 
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fanuoti o pribusiu in dcszimts 
minutu. Bell Telefonas 872 

. fui- .. *1

- - -■ I -n-.... . ii. »

Dr. T.J.Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkns 

Dontistas Mahanojhje. 
Ant Antro Floro Kline Sztoro . 
19 W. Centre St., Mahanoy City

6 6 6

11

da nuo Cincnnatus, Rymietis, 
kuris apleido savo žagre tar
nauti savo szalei.

Bismarck, North Dakota sos
tą pile insteigta 1804-6 motais.

I Pirmas nuolatinis apgyveni-
- - j > .tBrangiai už tokia ’knyga ’ 

.. užmoka,
Ir isz džiaugsmo net szoka, 

Kąd vyi'oli Yaganaut gales, 
J)irbti daugiau nereikės. 
A pga v i k as neaps i r i nk a, 
Nes kvailiuku, atitinka.

Kurio prisiunezia pinigu 
Del raganiaus ant knygų. 
Nesuhiukes knyga monu, 
Plusta ant raganiaus nuo 

ibalvonu, 
Bot raganius isz to nieko sau 

nedaro,
Tolįan$ savo bizni varo,

. Įr niekam negero, 
Tai tau triksas,

Bus ųnt sziadien viskas.

V “ ’ft
tnxi.ll..

/

lit
—■ 1 *

| A. RAMANAUSKAS I L1ETUVISZKAS GRABORIUS
MILL & PATTERSON STS.,

Los Angeles (Aniuohi Karalie- mas invvko 1837 inetc. . Gauna
ne). Vėliaus vardas sutrumpin
tas in Los Angeles.

Pittsburgui davė varda Jur-

* > e *

nuo Vokiszko kandę-varda
riaus.

Paczioje valstijoj Kieff, Uk-
gis Washingtojias. Atmintyje rainieczi;, apgyventas, vatdns
Britu ministeriu pirmininko. 
Buvo priesz Revoliucijos Karu. 
Washingtonas, armijos aficie-
rius buvo Virginijos Britu gu
bernatoriaus siustas pereserge- 
ti Frąneuzus, kurie buvo Fort 
Duquesne toj vietoj kur szia- 
dion Pittsburgas stovi. Kuomet

paeina nuo didžiausio miesto 
Ukrainijoj.

Beveik kiekviena Eunopos 
sostapile ir svarbiausias mies
tas turi užtektinai Ibendtavar- 
dju Amerikoje. Turime K,Berli- 
na” ■ ’ * ~
ir New Hampshire valstijose.

Wisconsino, Connecticut

Anglai iszvare Francuzus, vie- 
v ta užvardinta Pittsburg.

New Yorko pradžia visai ki-| 
I tokia. # Sekant rekomendacija 
Henry Hudson, kuris buvo pir
mas perplaukti upe kuri szia
dien neszioje jo varda, maža 
pilis insteigta Manhattan Salos | vįu vardus nuo Buropos miestu 

į
‘ ‘ Berlin1 ’ gatve. Matome Vien -

Amerikoje > turime llome, 

Alabama; Paris, Illinois;
New York; Athens, Ohio;.Flo
rence, y r " Jįi ’

Moscow, Idaho; Amsterdam,
New York; Warsaw,, Indiana;

* ’

Hl " •Petei-sburgh, Virginia. 
Labai daug miestu ima gal-

prie Bowling Green 1611 mete.Įnot 33 miestuose ralfthtoie

$ 
t

-J''

V

ST. CLAIR, PA. 
BeUT^lefo^s 1430-R

4

Kapitoiias Christensen su puse 
tuzino vyru iszlaike ta tvirtyne I nos distrikta Detroite, tWila-

į ir buvo pirmieji baltieji New|<lclpliij<>i ir keturiose kitose 
* York’o gyventojai. Vėliaus miestuose, Stockholm dall Bal-

ji 1
Duteh West India Kompanija 
pasiuntė trisdeszimts szeimynu

>

k

•

♦

Praazalina galvot akuuama ar naurak 
gija in 30, minutu, sustabdo perssa-
lima pirma diena, Ir sustabdo malaria 
in trif dienas. (Jausite apt lakose.in tris dienas. {Jausite aptiekose.

GGb Telpgi Tabletuose
ia dienas. .(Jausite aptiekox 
6Gb Telpgi Tabletuose

I

’1
■ į h
I I

f

©1 .(O)J
1 apgyveni ‘ Amsterdamą ant

t i more jo, Pittsburgc ir 7 kito
se miestuose ir t.t.

Mųnhattan Salos. Peter Minuit 
. a • a 1 1 • • • *1" ♦Įniro vedejąs tos kolionijos. Jis

’T- > ' ‘ > I t 1

^JtzbalBamuoja ir laidoja mirusius^ nupirko Manhattan Sala • nuo

f’1

ii!'

n

ant visokiu kapiniu. Pagrobus pu- 
rnoszia nuo papraszcziausiuikipra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del laidotuvių, veseliu, krikszty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Fruckvillos, Part Carbon ar isz
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Fruckvillos, Port Carbon ar isz 
kitu Artimiausiu miestu jeigu kas
pareikalaus mano patarnavimo.
meldžiu man duot žinia o pribusiu 
in trumpa laika.

t

■< 1

> 
t

k,, .4

< V

1 *r

Ipdijqnu 
mas,'

už $24 ivžvardiiulu-
1.

1664 mete Anglui paėmė mies- ' M? ' X ’ * • *&' Oh t • ^1^

|Avp(le jo Uruliui 
Yorko karalai^zi u i, . » * f *

New Orleans, Loųisianos vai-,
i

miestu New Amsterdam 
; 1 . *

tu ir karalius Karolius antnjsis ■ (l I I I 'k ..." *'
Jokirtnii,Joktrtmi 

kurio gar
bėje miestas užvanlintas.

st ijoj priminu
■
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" Ui, ka nmx‘te,dalmr toki

locmmde padaryti tai, ka ho-

<-

nužiūrėtais, buko
uždege tyipzioms ?
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ŽINIOS VIETINES

— Džiulajus, žmonis pisz- 
kina apvaiksztinedami laisve 
szio sklypo, kuria suvaržė pro- 
hibicijos tiesos.

— Prohibičijos sznipai ko- 
nia kožna diena uosto kur gali 
inkiszt savo snapus ir instumti 
žmonis in beda. Szlapios vietos 
uždarytos ir sunku žmogui pa- 
szlapyt liežuvi.

— Gerai žinomas del dau
gelio daktaras IL 11. Holder
man, perdetinis Locust Moun
tain ligonbutes, važiuos 
dvieju menesiu atlankyti
džiausiąs ligonbutes Europoje 
isz kuriu rems didesni moks
lą daktariszkoje žiuryboje.

— Bunnistras miesto pra- 
sergsti visus tuos, kurie atsis
toja ant Vulkano kalno praszo 
kad juos pavežt 
in Lakeside
kad aresztavos ir nubaus. Ne- 
knrie isz piktumo visaip kei
kė ir plusta ant t uju, kurie no- 
pa\Tna in automobilius ir to
dėl policija dabar imsis 
juju- _ . 

ant
di-

automobilois 
arba Lakewood

prie

1308 
savo

— Ponas Budginas, 
E. Market uli., pertaise 
narna per iszmalavojima ir in- 
taisima puikiu elektrikiniu lik
torių kuriuos užvedė Flo Elec
tric Co. (Florijonas Boczkaus
kas) 312 W. Pine ulyczios.

Frackville, Pa. — Czionaiti
no policijo da pirma karta bu- 

M praeita Subata 
ir Nedelia: Motore Korsakiene 
užsitraukus už daug namines 
pradėjo szokti kazoką ant uly- 
ezios už ka likos uždaryta in 
koza ant atvesimo. Jonas Kar- 
paviezius, Jonas Dudis ir Je
rome Scanlon isz Shonadorio, 
likos uždaryti kozoje už nepa
doru pasielgimą. Juozas Buka- 
naviezius ir Richard Horn isz 
Shonadorio ir Albertas Pauža 
isz miesto teipgi likos uždaryti’ 
kozoje ant atvesimo.

vo teip “bizi

— Nedėlios vakaru automo
bilius Antano Valaiezio 
dure su muszina Alberto 
manaucko. Karai likos smar-
kei apdaužyti bet varytojams 
nieko neatsitiko.

S11S1-

Ra-

perimtas

— Apie antra valanda Ltar- 
ninko ryta, kaimynai pabudo 
ant riksmo ir szaudimo Jono 
Šlaviko, 508 \V. Chesnut uli 
kuris buvo uždaug
munszaine. Iszvare jisai savo 
paezia laukan norėdamas jaja 
nuszauti, o kada žmonis susi
rinko kerszino visus nuszow.- 
mu. Ant galo pribuvo polici
ja, kdri pasiutėli apmalszino ir 
uždare kalėjimo. ’Motore vos 
iszsigelbejo nuo mirties iszbog- 
dama laukan. Pirma szaudimo 
Jonas sudaužė daug

. rakandu.
naminiu

— Jonas Bulkeviczius, 
metu, 346 Johns uly., likos už* 
musztas per anglis Hammond 
kasyklose. Nelaimingas paliko 
panai a ir penkis vaikus. Jojo 
bodes* Andrius Szamoskis ir 
Mikpla Hannon apsisaugojo 
nelaimes. . h .

- ! '1 • 
įsa -WIDKES-

*•.

n /<) I

BARRE JR 
APLINKINES.

Didelis bosas, kuriame 
radosi.20 žmonių sugryždamas

PADEKAVONE SHENANDOAH, PA. 4
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Szv. 
nui. 
v o

Birželio 15, 1930., Szv. Juo
zapo Parapijoje Mahanoy City, 
Pa., tapo padaryta rinkliava

Pranciszkaus Vienuoly- 
Parapijonis paklausė sa-

Gcrb. Klebono puikios ir 
prakilnios kalbos, parodo savo 
duosnuma aukuodami sekan- 
cziai: i. 1 ‘ •

Vincas Juodcszkft $50, K.’Pango
nis $10, Kun. Czosna $10, Jonas 
Cisarik $10,

Kun. Czosnn $10,

PO $5.00
W. Jusaitis, J. Neverauskas, J. Ja- 

neviezius, P. Bakszys, A. Rinkus, A. 
Izdancviczius, P. Kubcrtaviczius, G. 
Pctkcviczicnc,

A. Tamulonis $3.00
PO $2.00 . “

Dr. J. Banaviczius,, A. Simonaitis, 
B. Sklaris, A. Samskas, Vik. Bocz
kauskas, M. Lapinskas, J. Rutkaus
kas, J. Budrcviczius, W. Kriscziunas, 
A. Laukaitis, V. Luckus, V. Lapins
kas, J. Balczius, M. Bražinskicnc, M. 
Bendinskas, E. Žukas, J. Pascrpskis, 
F. Boczkauskas, A. Bogdancviczia, A. 
Liutkauskas, W. Boczkauskas, S. Ma
ceika, W. Vasilauskas, P. Valinskas, 
J. Mcszkis, J. Služclis, V. Szcrksznis, 
F. Pangonis, 
Clark.

F. Vaicekauskas, T.

PO $1.00
Dr. C. Burke, M. Baranauskas, K. 

Lapinskas, J. Strielkus, W. Zagarin- 
skas, K. Lescviczius, S. Stuczka, W. 
Pangonis, C. Bokus, P. Supienis, A. 
Služeviczius, A. Peczukonis, W. Ku
bilius, N. Sallavai, D. Švinkimas, A. 
Budginas, A. Cesaikas, »G. Zinkevi- 
czius, J. Urbonas, Krasniskas, P. Ba
ronas, J. Szukauskas, F. Valaszunas, 
P. Joczius, J. Valentą, 
ežius, K. Ptasznikas, < 
J. Anceraviczius, 
lauskas,, B. Marczilonis, J. Anceravi
czius, W. Valinczius, A. I.Jižauskas, 
J. Biczulis, J. Sinkeviczius, A. Raite
lis, A. Urbonas, K. Kiniauskas, 
Kvedaras, J. Balonis, Truskowsky, 
M. Kralikas, 
Petruseviczius, J. Chesko, J. Bendin
skas, J. Agurkis, P. Dunczikas, P. Mo- 
liszauskas, G. Dulskis, M. Klimanta- 
viezius, B. Šileika, G. Alenskas, G. 
Szerpinskas, J. Konceviczius, C. Ta- 
raszeviczius, C. Kunauskas, W. Tam- 
keviezius, J. Jcnczius, S. Kubilius, J. 
Setaviczius, M. Walsko, F. Zagunas 
S. Bubnius W. Lesuskas, S. Pageiga- 
la,1 J. Talackas, M. Abramaviczius, 
M. Geležis, W. Seibert, J. Doczkus, J. 
Poszukeviczius, A. Paulos, J. Shu- 
kaitis, M. Roman, D. Bencvyczius, A. 
Sabrenskas, A. Rudis, J. Drabnia, J. 
Ciginskas, C. Palaima, 
kas, J. Blezgys, I. Czilinskas, 
linezius, J. Bakaitis, 
ežius, A. Shokcy, J. Dcreszka, S. Stul- 
ginskas J. Alexandraviczius, J. Kris- 
tapaviezius, W. Mikclionis, E. Rufas, 
J. Tomaszaitis, P, Pranckevyczius, P. 
Zavcckas, S. Gegužis, S. Pangonis, J. 
Nevulis, K. Žeglys, J. Bendinskas, W. 
Szcrksznis, J. Rudis, W. Milus, T. An- 
ccris, M. Milauskas, K. Budreviczic- 
ne, M. Tunila, A. Kavalauskas, F. Szi- 
monis, A. Alcnskienc, E. Radžiunic- 
nc, R. Macziunskicne, A. Žaliene, M. 
Lestauskas, A. Lasky, A. Svirskiene, 
A. Bcrcziunas, H. Holloway, A. Alex- 
andravieziene, 
V. Bcrcziunaite, 
Marshalonis, E. Rice, M. Žardcckaitc, 
A. Juodcszkaitc, 
viezius, J. Sadauskiene, 
M. Matulaitis, J. Retkcvicz, J. Budrc- 
kiene, J. Rcklaitiene, C. Baukiene, 
M. Zabudiene, M. Baksziene, K. Ja- 
nuleviczienc, M. Abramnviczicne, E. 
Galii^skiene, M. Kancevicziene, O. 
Augustaitienc, R. Aponikiene, R. Ba
roniene, A. Jevulicne, O. Sabiene, M. 
Dumczienc, K. Marcziulioniene, Ja- 
narkiene, J. Dugnauskas, * Z. Nevaus- 
kas, A. Matalaviczius, J. Baukas, J. 
Baczolis, Deesing, K. Budrevicziene, 
J. Kruszinskas J. Kalėda, M. Kundro- 
tiene K. Litvaiticne, P. Karalaviczie- 
ne, P. Kaminskas, O. Ardickiene, J. 
Žagarinskas J. Žarnauskas, A. Nevc- 
rauskas, J. Neverauskas,^ A. Neve- 
rauskas, J. Kalėda, A. Loszkauskas, 
S. Juodeszkiene, M. Navakiene, W. 
Juodeszka, J. Žarnauskas, P. Shcrk- 
sznis.

Viso $463.00
Visoms ir visiems aukavusioms ta

riame szirdinga aeziu, melsdamos, 
kad Dievas gerasis szimteriopai už 
tamstų duosnuma atlygintu.

Szv. Pranciszkaus Seserys.
i

A. Danisevi- 
J. Kvietalaitis, 

J. Mizera, B. Ar-

W.
J. Balonis,

Anceraviczius, Z

P. Leszkaus-
J. Va-

W. Supranavi-

M. Luckus, Dccsing,
M. (jfigalunas, M.

M. Budrcvicziutc,
M. Petrą u s-

M. Kancevicziene,

A. Lcszkauskas,

i
SHARKEY KUMSZCZIUO- 

SIS VELA SU SCHME- 
LINGU. •

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

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

- If

t į

I s— Juozas Milackas, 
Bower uli., pasikolinos didęle 
Pierce Arrow automobiliu isz 
Navicko garadžiaus nupiszkc- 
jo in Mahanoju kur sužeido 3 
melu sūneli buczerib Lticikb po 
tam sudaužo ,du anįoįiobfliuž

• ) »>
v

1

ir paliko karai upeib|<ij0v Ukn^’ 
aresztavotas iiz saw pašiutisz- 
ka važiavima ir pastatytas po 
1,000 doleriu kauni,jos.;
f Gerai žinomas visam mies

to Martinas Lazauiiikas, 
motu, 139 S.'Main uli.* 
apie 5 valanda Nedėlios ryta

aresztavotas už saW pašiutfaz
f
cI hi

“ A IV O AOX/UA AUIJHV Į7VW »

ANTHRACITE BAKING CO.
SHENANDOAH, PA.
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59 
mirė

po trumpai ligai. Velionis pri
buvo isz Lietuvos 44 metus at
gal, dirbo kasyklose po tam už
sidėjo saliuna kuri 
daugeli melu, 
atgal pamote bizni.
paliko dideliam nulindime pa
ežiu ir viena sunu. Prigulėjo 
prie Szv. Jurgio 
Szv. Stanislovo
Laidotuves atsibuvo Ketverge 
ryta su bažnytinėms apeigo
mis ant kuriu dalybavo dauge
lis žmonių. Palaidotas ant vie
tiniu kapiniu.

— Subatoje 
mazgu moterystes Szv. Jurgio 
bažnyczioje, pana Ona, dūkto 
Juozienės Sanavaitlene$, 181 
Florida avė. su Albertu sunum 
M i kol o Szv ingei o, 219 Virginia 
avė., Heights. Veselka atsibu
vo pas nuotakos motina. Sve- 

isz Ta-

laikė per 
bet keli metai 

Velionis

parapijos ir 
draugystes.

likos
Szv

suriszti

telei buvo užpraszyti 
makves, Lost Creek, Tuskaro- 
ros ir kitu aplinkiniu mieste
liu.

Artimoje Kochi nor 
prie geležinkelio likos 

surastas labai silpnas 
Bernatonis, 38 metu, su sužeis
ta ranka ir nuvežtas in Locust 
Mountain ligonbuti.

— Monk Miller, (lene Zito 
Nathan Freed ir Clinton Hoff
man, likos pripažytais kaltais 
Philadelphios sudo už parda
vinėjimu gero alaus.

— Buvtisis prezidentas kon- 
sitlrtlortu Petras Czaplinskis ir 
Kazimiera Juodeszka buvusis 
sekretorius likos aresztavotais 
už apagvima miesto iszdįloda
mi czekius del žmonių kurie 
nieko nedirbo ir tokiu žmoniii 
nesirado o pinigai eidav.p in 
kitu kiszenius. Prispirta idant 
Czaplinskas tuojaus atsisakytu 
nuo dinsto.

— Pana Ona Szumaicziute, 
viena isz žymesniu 
ežiu isz Chicagos lankosi pas

syklų,

i

I

M

ka

Vincas

' I

Lietuvai-’

MALLOYS DAIRY
* |k | t,| , '’-4' . . h ' 1 1 r * ’ J i* 4

Parduotojai szviežio ir czysto pieno ir Smetonos 
Bonkn pieno yra Uii bonkn sveikatos”.

Telefonas 233. 326 W. Centre Street, Shenandoah,
<4 Iszbandykite muso Pasukos

IN SKAITYTOJUS —
Kreipkites pas szitus Biznierius kuriu apgarsinimai ežia 
randasi, jie suteiks jumis mandagu patarnavima ir už- 
ganėdinima visame.

4

Ai
V

.dede ir diediene J. Ba-
H jo- 

anglinc 
mu- 

amtu»;kajnais ir ka-

savo
ra nokus. Yra tai pirmutini 
si os atšilau k imas in

ir negali atsireget 
su puikia g 
svirioms. Sveczijiosis kėlės san- t
va i tęs.

Vladas Gomanskis, 10 
226 E. Oak uly., puolė 

susižeisdamas 
skaudžei. Likos nuvežtai in li
gonbuti.

— J uozas 
metu, likos 
Emerick uly.,

< c
szali ) >

PAJESZKOJIMAI

metu 
arti Oak tilto

n,i Petauskas, 
surastas ant, N. 

, apie 12 valanda 
U t a minko na 10), per,policija li
tą su sužeista ikoja;10 kad Juo
zas buvo girths į todi^L nežino 
kokiu budu liko# sužeistas.

— Prakeikta toji prohibl- 
cije, kiek ji žmouiems padare 
bledes ir nelaimiu. Sztai ana 
diena Edwrtrdas Malloy, pro- 
hibicijos sargas prie Fountain 
Springs bravoro isz netycziu 
mirtinai pažeido Aleksa Pabū
ti, 20 metu, 312 N. Jardin uit. 
Palaitis tame laike radosi savo 
g a ra d ž i u j e taisydamas 
mobiliu, 
loy, szove in garadžiu ant ku
rio buvo iszmalavotas cielius. 
Kulka pataikė Palaicziu arti
mojo ausies. Nprijuts sužeista-

»>0

auto-
kad tame atėjo Mal-

' 1:9 " ■

sis likos tudjaiU nuvežtas In 
AsĮdando ligonbuti, bet dūkta-
rai operacijos (Ui nedaro. Mal-

4 z ' * hloy likos pastatytas po kauci
ja.

PRIJAUTĖ.

Pati: — Ar tai tu geras vyras 
jaigu asz verkiu, o ne klausi ko 
verkiu!

Vyras:—Asz ne kvailas, man 
kožnas klausymas daug kasz- 
tuoja... ;

*
PajeSzkau dėdes Kazimiero 

Puidoko arba tu žmonių pas 
kuriuos jisai gyveno ant'burdp 
Tamaqua, Pa., ant Elm St. Tu
riu svarbu reikalu. Jaigu kas 
žinotu apie tas ypatus praszau 
raszyt sziuo adresu:

B. Naujokas, 
1007 Brandywine SL, 

Philadelphia, Pa.

UFBERG AUTO SHOP

Iszkvnrbuoja Automobilius

Apdaužyti ir inlangsty t i a u tomo- 
bilai o u taisomi kaip nauji

Parduodame fenderius, virszius ir 
kitokias automobiliams dalis

229-31 SOUTH MAIN STREET 
SHENANDOAH, PA.

J. George Hahn 
Balsamotojas ir Graborius 
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 
sia. Reikale meldžiu reikale o ma
no darbu busite užganėdinti 
217 North St. Minersville, Pa 

Telefonas 481

MADAME ' FRANCES 
Didžiausia Pasaulės Burtininke

Iszbnndykite syki o busite už
ganėdinti.
slaptingai. MADAM FRANCES 
kalba visokiuose kalbose. Apie 
informacijas kreipkites in Hi- 
Grade Shoe Repair Shop, 107 E. 
CENTRE ST., SHENANDOAH,

MADAM FRANCES yra
savo ofiso, 107 E. Centre St., 
ant antro floro, nuo 9 iki 11:30 
vai. priesz piet, ir nuo 1:30 iki 6 
vai., vakare.

Iszdostinoja viską

PA.

Bell Phone 9579

Isztroszke!
t

i

KADA DUODATE VALGYT 
FRANKFURTERS DESZRUKES
Tai pirkite deszrukes padirbtus per Shenandoah 

Abattoir Kompanija. Tuojaus suprasite ju skiruma 
nuo kitu deszrukiu.

Priežastis tame yra, jog gaunate szviežius 
padirbti vien tik isz gerinsiu 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.

- ir

*

t
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DEWEY’S SHOE REPAIR SHOP
12 N. WHITE STREET — SHENANDOAH, PA.

Geriausia intaisyta Sziaucziu Szapa visam mieste 
Visas Darbas Gvarantytas

Teipgi turime szapa po adresu 12 N. WEST ST.f

VINCAS MINKEVICZIUS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

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

Ofiso telefonas—116 Namo telefonas—799Namo telefonas—-799
...........-' ..... ...  ■ * 1... ........ ......... —— 
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KOKIU LAIVU IR LAIKU?
Atkeliavote in Amerika

Surandu vardus laivu ir diena atkeliavimo in Amerika. Sutaisom 
pasus, vizas ir leidimus sugrįžimo. Parduodam laivakortes ant visu 
linijų. Aprupinam keleivius iki laivo iszplaukimo. Partrauktam 
szeimynas, ūkio darbininkus, atliekame invairius valdžios darbus. 
Siuncziamc pinigus iszmokamus doleriais Lietuvoj. Panaudokite 
mano ilgu metu pataryma, kreipkites ypatiszkal arba per laiszkus.

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

iszplaukimo.

Genuine Orange blossom Kings
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IkSJ

«<

* 4*

3tf.

V *

PUIKUS ŽIEDAI
Visiems Reikalams

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

SOL LEVIT
’ ■’ II- ! į 1 * ' ( i I. I* II

Schuylkill County’s Leading Jeweler 
Headquartora for Engagement ant Wedding Rings

26 - 28 NORTH MAIN ST. SHENANDOAH, PA.Jeigu da ne iszbandet N E HI 
Sodos, tai patrote ka tokio. 
Iszbandykite bonkute-Užkvie- 
skite savo dranga prie tikro

i ■■ <.
fundo. 9 unciju bonkute tikros 
ruszies.-" Reikalaukite NEHI 
jusomilimo skonije juso ąpe 
linkės parduotojo, t, t
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MADAM QUEEN APLAIKE BLOGA ČZEKI

negeras’ ’
Andy— Czekis geras bet jiji nori pe.r greit ji sunaudoji* 
Kodėl jo nepalaiko f’*

Jiji sako jog nori gatavus pinigus vieton t 
tanrapa « 4 1 -t , . į?
Toip šoka tolia(l«‘hl Jiasaka.

Amos Madam Queen sako; Andy, jog tavo czekis
I

Z ?

IL
IMBI

ę
1

1 Arnos—- 
c^kio

i

( 4

M 
H

u' "1 ■ ■U Amos be paliovęs deda pinigus in banku kas savaite 
ir jo cijekiai yra geri. •
Andy vis tik kalba rtpie didelius biznius ir neezedina 
pinigus.
Gaukite ta paprotį nuo Ainos ir dekite kiek pinigu kas

*

ir jo czekiai yru geri.

J, J. Twardzik’s
/ ■■

namo pasivažinėjimo, susidūrė 
su kitu arti Burwicko. Pasek
mes tosios nelaimes buvo ta, 
kad 14 žmonių likos sužeistais 
ir nuvežtais in ligonbutes. Ka
rolius G i bala isz Na atiko ir 
įVeronika Brisznokiute isz Mi
ners Mills likos pavojingai sn-

Vokiecziu Schmelingu
Sta- >

Bottling Works subatos vakaru in Merchants Banka.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY CITY, PA.
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 
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-New York. — Jack Sharkey 
— Žukauckas pasirasze ant 
kontrakto ir vela kumszezino- 
sis sit 
25 Septemberio Yankee
dium. Norints Schnielingas isz: 
plauke in tėvynė, bet turės at
važiuoti in Amerika in laika 
ant kumsztyniu. Manoma kad 
szi karta musu Lietuvys su- 

’ pliekų 
j" ' *
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312-314 W. Penn St. Shenandoah. P,hone 409 ir 428
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