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ISZ AMERIKOS
BAISI MIRTIS JAUNOS 

MERGAITES.
Elysbugh, N. J. — Magdale

na Itiiezka, 16 metu, dingo bai
sia irezia name savo dėdes, pas 
kuri radosi ant tarnystes. Mag- 
dnke kepė mesa, kad sztai tau
kai iszsiliejo ant. pecziaus ir 
liepsna greitai apėmė nelaimin
gos szlebes. Pakol kaimynai 
subėgo in pagelba, 
pati iszkepe ant smert mirda
ma baisiosia kankesia.

szlebos.
mergaite

'Charles A il

VYRAS, PATI IR SŪNŪS 
SUKAPOTI ANT SMERT.

Geneva, HI.
derson, turtingas farmeris, jojo
pati ir 18 metu sūnūs, likos su
rasti namie sukapoti su kirviu 
aut smert. Kaimynai surado la-•
vonus nužudytu kada pamato 
durnus iszsiveržianczius isz na
mo. In'bpge in vidų rado degan- 
rzias lovas ant kuriu gulėjo 
Andersonas ir jojo pati.

Kokia priežastis taip baisios 
žadi aslos, tai policija da neuž
ėjo ant pislsakio.

kuri u

TĖVAS NUŽUDĖ TRIS 
VAIKUS; NEGALĖJO 

JU UŽLAIKYTI.
Martinsburg,' W. Va. — Tay- 

laiko 
neturėjo darbo ir sunku buvo 
iszmaityti savo szeimyna, 
diena pasiėmęs su savim 
vaikus 5, 6 ir 7 metu, 
juos in n|>i<‘ista i 
kur~ Hhds- eoliittfs*

lor Hot t, kuris nuo ilgo

ana 
t ris 

numoto 
akmendaužc.

le u r ujml: 
vaikai.

Policijai sako buk negalėda
mas žiūrėti ant vargo savo szei- 
mvnos nutarė niržudvt vaikus 
ne kaip mirti isz bado.

*sVirj1db kiti
A

SENUKAS BE PAJĖGU, 
PATI NUO JO ATSISKYRĖ.

Visa ]>ro-Topeka, Kansas, 
cesija seniu su naujai insiuto- 
mis ožio liaukomis atėjo pas 
valstijos medicinos tarybos tei
sėja skusti daktaru John R. 
Brinkow. Menas isz tokiu liu
dininku, senis 60 metu Charles 
Ziegonhart, skundėsi, kad jam 
insiutos ožio liaukos ne tikne

SMARKI BOBELE
ISZROVE SAUJOMS VYRUI 

PLAUKUS, PLAKDAVO 
IR APLEISDAVO ' 

VAIKUS.

Pit tsburgh.
Lieki alėjas in policija atsino- 
sze su savim sauja plauku, ku
rie kitados augo ant jo pakau- 
szio ir su pamu.sztoms akimis, 
melsdamas idant jam suteiktu 
pagelba apmalszyti jojo smar
kia pacziiilo. Steponas yra ma
žas žmogelis turintis vos pen
kias peds, kuris policijai apsa
kė priežaste savo szeiininiszko 
nesutikimo kaip:
per.dienas verda munszaine ir 

apie 
o kad

Steponas Ku-

4 4 Mano pat i

gere su burdingierihis, 
vaikus visai nesirūpina, 
nenorėjau jai duoti pinigu ant 
darymo namines, isztraukdavo 
saujoms man plaukus ir 
trauke mane isz lovos kaip szu- 
ni, o mažiausiam vaikui iszlau- 
že rankute.“

Keli nudai atgal Kubickiene 
stovėdama 
ežio namo, 
bravorėlio, kerszino 
mu ugniagesiu, jaigu ineitu in 
vidų namo gelbėti vaikus, 
girta moteria policija nustūmė 
szalin ir vos iszgelbejo vaikus 
nnp sudegimo.

Kubickiene likos 
po kaucija idant apsimalszytu 
ir dorian

ai hus uždarvta in kliosztoriu 
ant pataisos.
♦ r rv

su

isz-

girta durysia degan 
kuris užsidegė nuo 

. užmuszi-

bet

pastatyta

gyventu nes prieszili

NE VIETA LAIKYTI PINI
GUS TOKIOJE BANKOJE.

Bethlehem

t
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PARAPIJONKA
UŽKLUPO ANT KUNIGO 

SPAVIEDNYCZIOJ.
’ i < . I ; ' . ■ : 1 i į

AVinterdalo, Minu, — Kun.
Vladas Belinski, kuris nuo ko-

KUN. GIBELIS NUSKENDO 
LIETUVOJE; BUVO NU-

VAŽIAVĘS ANT 
yAKACIJOS.

Ne war 1 N. J. (Telegramas).
kio tai laiko pagarsėjo isz Anvo1 Palangos; juroje Liepos 21 die-
pasiidgiinii ir nesupratimu 
parapijonais, likos
per viena isz savo parapijonku 
M įkalina Stornel ’ione.

Kun. Belinski 
klausė spaviednes,
artino prie jo Stornel ’ieno, 
tas pamatęs moteria

r,DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE“ |į 
ISZEINA KAS UTARNTNKA IR PETNYCZIA

Prenumerata Kaaztuojo: Amerika ant vfao meto |8.00
Europoje ir Kanadoje $4.00 ant vino meto
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W. D, BOCZKAUSKAS - CO.,
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Isz Visu Szaliuį
< /miAVTIT

VARGINGI ARGEN
TINOS LIETUVEI

M

ISZ LIETUVOS
• —, +. .........

DIDELE UGNIS
KAUNE

i
■ II f*

APIE 1,000 ŽMONIŲ 
ŽUVO DREBEJIME 
ŽEMES ITALIJOJ

SZOCI-
H

I

I lit 
o

SZUNDAKTARIS
KAUSKAS IR PALEISTU- 
VISKA ‘ 1 KAVINIU ’na nuskendo kunigas Cibtdis.

Trocziokas.
M. Ciiiulis 
Ilietuviu ] 

laike bonas ir žinomas Lietuviu Ka-

su
užkluptas

t ame
kada prisi-

o

A.a. kiji). 
Bronx, N. V M

inivo 
par., kle ■ • t T-

I a Ii k u veikėjas. Velionis vra 
, Akron, 

paszauke'ir Dayton'Ohio parapijų klebo- 
A ngliszkai :“Traukis szalin iszjnas. In Lietuva iszvažiavo su 
ezionais! ’ ’ i *Moterį’ ant (uju žodžiu mete 
in akis kunigui sauja pipiru 
kad ant kart apjako. Motore li
kos aresztavotn ir uždarvta ka- t 
lojime. Kokia pridžstis buvo

v g sz ia i 
bet (eis- 
akvvas.

pridžstis 
tojo užklupinio, tai 
dienai vra nežinoma 
mas ketina Imli labai 
Kunigas randasi ligonbuteje.

ISZMETE VAIKUS PER 
LANGA. .

Milwaukee, Wis. Jokūbas 
Javorski, kuris nespirtu sugry- 
žo isz pamiszelin ligonbiites, 

du vaikus • I t antro laipsnio. 
Ant giliukio vaikai mažai susi
žeidė.. Javorski vela iszveže in 

dabar ilginus

pamiszelin ligonini tos 
ana diena iszmete 
per įauga isz

prieglauda kui
lius iiždarvtas.Motere lame lai- t
ke iszejo in sztora atneszti vai
kams pieno.

SUŽEISTI

‘ ‘ KAVINIU 
AGENTAS JOKŪBAI
TIS APVOGĖ DAU

GYBE LIETUVIU.
SUDEGE 4 NAMAI; DEGE 

KELIAS DIENAS.
M ■

j buvęs Sioux ('it, Iowa,

Vvtaido Gegužese k skurs i ja, 
nien., kaipo jos -vadas.

Toki lai telegrama prisiuntė 
isz Lietuvos in ezionais apie 
staiga mirt i kunigo.

r 11

AR ZIEGORELIS BUVO PER 
MAŽAS AR BURNA PER 

i DIDELE.
Philadelphia, Pa.

Memlell, laikydamas maža zio-
’ ?1C 

nurijo.

Gowen

goreli burnoje^ kada nulosi 
žinom u hudu staigai 
Daktarai turės padalyti ant jo 
operacija ir ziėgoreli iszpiaut. 
Moiidell girdi plakimą ziegofa?- 
lio pilvo rodos kad kita szirdis 
jam randasi pilve.

DAUG ŽUVO ANT 
, SKERSKELIŲ.

» 'r » , ■    Jl "

Washington, D. C. - In lai
ka trijų numesiu ant skerskelių

2.000 SUŽEISTI — KELI 
MIESTELIAI SUGRIAUTI 

VISISZKAI, 
ŽUVO 350 ŽMONIŲ 
BAISUS PADĖJIMAS 

GYVENTOJU.

VIENAM
o

4 4

da-I 
ir Lietuvos bei 

vi-
A rgent i na 

»i
tarpu

SUNAIKINTA DAUG 
KNYGŲ. I 

I

žių r i in
li(‘rra perdida

— tuom
krimi naliszkais

prisiminė lupa Ar-

(žu- Kanu i (‘ežiams 
mieste* gaisra.

Kol Lietuvos valdžia 
linai spauda 
North Amerikos Lietuviu 
siiomeno 
kailio in
vusia. žemo,) 
ofieialistai su 
element ais 
gentines Lietuviu darbininku 
kaili.

Kunigas Janilionis su konsu
lu Macziuliu susibieziuliavo su 
paleist uviszku kaviniu dali
ninku Jonu Jokubaieziu ir tal
kon pasikvietė blankus s 
tuvos žirgavaikiu vartojanti

Szoei-

tRymas, Italija.— Ctarninko 
Itali- 

huvo keliolika smarkiu 
drebėjimu žemes, kurio sugrio
vė keliolika miesteliu kaip Ac- 
(adin žuvo 70, Augalno 30, 
Melfi visiszkai sunaikintas.

Visu nelaimiu da neapskaity
ta bet skaitlis iižmusztuju da

li 
miesto 

\ illanova ir jojo visa szeimyna 
žuvo tarp 
ventoju.
jausi drebėjimai žemes, 
nys iszbaidyti, nežinojo kur pa
sislepi nuo nelaimes. Bledes 
padaryta ant miljonu doleriu. 
\ aidžia sinnezia pagelba nelai- 

M iesteliai sugriaut i 
randasi už-

vakaru Pietiiii.oje dalyje 
jos, buvo keliolika

eis gal lyg 1,000 žmonių 
žeista 2,000. Majoras

O

su-

350 užmusztuju gy- 
I*er visa diena davėsi 

žmo-

kaviniu

u Lie-
žirgą vaikiu

i szundaktari
Prana, priesz kuri po

aferistu
kauska
licijoje yra iszkelta keliolika 
kriminaliu bylu už apskriaudi- 
ma darbininku.

lyti, jog gaisras 
Teip ir buvo. Degt

• • 
Pirmas szios ketveriukes at- ll}H-

nuo

Kaunas. — Sirenos signalas 
pranesza apie 

Spri’iidžiant isz. 
paszvaistes, isz tolo buvo ma

lms didelis.
• sandeliai ir

malkines 4 namu Daukanto Ir 
Kestuczio gatvių kortoje. Doge 
smarkiai lirszti durnai 
knygų ir augliu bei durpių ne
leido ilgai iszlmti kieme be 
kaukiu. Deja, gaisrininkai tu
ri ju visai mažai.

Brand-majoras Maksimova.1’ 
atvyko in gaisra su 2 mieslo 
savivaldvbos komandomis ir 2 
savanoriu komandomis 
9(1 žmonių). Daug

Jiems vadovavo kar. 
ngn. inspektorius majoras Ru- 
žancovas. Isz viso darbavosi 7 

i ugniagesiu koman
dos (virsz 25(1 žmonių). Buvo 
atvykusi ir geležinkeliu ugnia
gesiu komanda.

Nežiūrint labai nepalankin 
gaisro gesinimo sąlygų, ugnia- 
geiu ' pastangohiis ir narsumu 
pavyko 
lii’psna ir

(arti 
padėjo kr. 

vadovavo
<1-

I

sižymejimas — užgriebimas 
Argentinos Lietuviu darbinin
ku 1 r. • k “
Naujienos,“
“Rietu Amerikos Naujienas.” 
Josi’ jie gieda 
pa n i giri k as raszo, 
žvejoja.

Birželio 7 diena

Argenti uos kariszkoslaikraszezio
perkriksztytos in

geleži ūkeli u užmuszta 484 ypa
tų. Praeita meta viso užmuszta 
1^,292 o sužeista 1,528 ypatų. Ži
noma, kad isz tuja bpvo dali-

pslames ir 
pezus

saumingiems. 
o tarp griuvesni 
musztieje ir siižeistivje. 

a . - • -i
Puiki katedra. Szv. Motie

jaus, Tolerno, pastatyta 1080 
mele taip sutruko, kad yra pa-' 
vojus kad visa sugrius.

Vargi ilgesnio je dalijo, miesto 
Neapoliuje, kone visi
sutruko kaipo ir Camanova til
tas. Miestas M ei f i, 76 myliu 
nuo Neapoli aus, likos konia vi- 
siszkai sugriautas, jame rado
si 12,000 gyventoju.

Baisus padėjimas tenaitiuiu 
gyventoju, kurie neturi pašto- 
o* i n r>111 ?

bei
BIBLIJA ISZGELBEJO JAM 

GYVASTĮ.
Howland, Pa. — Pastol is B. 

S. Greenlee, prabaszezius 
tįstu bnžnvežios, kuris karsztai 
kovojo prieszais gėrimus,
sziadieu dėkingas savo biblijai 
kuria nesze po pažaste,

I7 , , #
noma, kad isz t uju 
ginusia automobilistu. Liet. Soc. 

Sąjungą turėjo vakaru Buenos 
.Ai re.s ,prį vinies! yje A v vi lanedn. 
Jokubhifis su SzAeikausku pa- 
raszv policijai donosa, kad Ivn 
bus kalbama “

i■gan greit iiumusztl 
htkalizuoti gaisra. 

Likviduoti Ibko tik kita diena, 
o galutina likvidacija (gaisra
vietes valymas ir 

P’ dar

NEW YORKE NEPAPRASTI 
KARSZCZIAI.

New York. ^—Savaites pabai
goje, New Yorke ir apylinkėse 
buvo nepaprastai szilta; Nedė
lioja jau isz pat ryto termomot- 
rs tolyginiai kilo ir jau apie 5 
valanda po pietai registravo net 
92 lipšniu E., tai yra apie 18 
laipsniu virsz normales tu me
lu daliai temperatūros. Tai 

Liepos 20 diena 
nuo 1894 melu, tais metais bu
vo 94 laipsniai sziluinos.

Miešti1 ir apylinkėse nuo szi- 
Iurnos mirė 6 žmonos, 8 prigėrė 
ir daugybe žmonių nuo karsz- 
czio laikinai neteko sąmones.

New Y’orko aplinkiniai juriu 
rezortai buvo užkimszli; viena
me tik Coii'ev Island buvo virsz 
pusantro milijono 'žmonių 
Rockaway apie 700,000 neskai
tant kilu rezortu.

Knapp, mane, 
vieta paslėpti pinigus yra 
verv kas. Paslėpė

Pa. — Jonas 
kad saugiausia 

cze- 
vienam 140

doleriu o kada aut rytojaus nu
ėjo pasiimt, pinigu nerado — 
dingo nežinia kur.

PERMAINE KŪDIKI ANT 
VISZTU.

Kansas City, Kan. — Nega
lėdama iszma it v’t i savo kudi- 
kio ir būdama apleista per savo 
vyra, Mrs. Emma Lambert, įsz- 
maine savo keturiolikos mene
siu kūdiki ant dvvlekos visztu 
ir gaidžiu. rl'ik dabar iszsidave

jaunystes intempimo negrąžinę toji permaina, nes Lambertiene 
bet ir ta kas pirmiau buvę like, 

to operacijajis praradęs. Be 
kainavusi $2,50(1.

Kitas 6.5 metu
Zahner, farmeris, pasakojo dar 
liudiiosne istorija.
galėdavęs

Miukszcziau už savo galva, taip 
buvęs padrikus. Beklausyda
mas radio ir iszgirdes reklama 
apie pajaunojimo operacijas, ir 
savo paežius papiki hitas, jis 
nuejoH pas daktaru. Bet ar nau
jas liaukas indejo, jis nežinąs, 
tik žinąs, kad dabar yra pen
kis kartus blogiau kaip pirma. 
Žmona palaukusį viena menesi 
ir nesulaukusi, 
jsz(‘jusi.

ji s <prarades.

senis
•k

John

Pirmiau jis 
iszszokti 6 coliais

UBAGAS PER TURTINGAS, 
PALIEPTA JAM NESZTIS

‘ . t VON!
— Russcllis Anv- 

su paezia
ir deszimtiikus

Ii-

ė• Chicago.
cot t, neregįs, kuris 
rinko nikelius
nuo milaszirdingu žmonių 
kos aresztavotas per palicijan- 
ta Byrn0į kuris apsakė smlžiirt, 
buk isztyrinejo gyvenimą uba
go ir pasirodo kad jisai ne yra 
tokiu vargszu kokiu nuduoda. 
Badai Anycott in laika trijų 
metu surinko tiek turto, kad 
pirko sau puiku narna, automo
biliu ir niusdavo po 35 dolerius 
savo motinai in Danville, Hl. 
kas sanvaite. Neregis prižadėjo 

-i <(nufęiau uiieste neubagaut ir 
, r Węoa palestas ant liuogybęs*

in laika trijų

baisiai apdege prie pecziaus o 
mirdama iszpažino tai del dak
taro.

gvveni-
.

GYVENO SU ANTRA 
PACZIA 18 METU.

East Kane, Ohio. — Kada 
staigaimire Alfred Bucks, isz- 
sidave jojo slaptingas
mas su antra paezia apie ka he 
žinojo pirmutine pati ir 
minusi draugai.
Slaptingam kambarėlyje prie 

jojo ofiso, gyveno jojo mylema 
May Newton, su kuria pergyve
no net 18 metu. I*er visa taji 
laika niekad motore neapleis- 
davo savo kambarėlio ir gyve
no kaip pusteiniūke del meiles 
lojo vyro.

art i-

Poi

SAPNAS ISZGELBEJO VISA 
• SZEIMYNA.

Lutherslmrgh, Va. — Per ne 
paprasta sapna Mrs. Richard 
Milford visa szeimyna isžgel- 
bejo nuo mirties per užsitruci- 
nim.Milfordiene taja naktisap-

vra e
J 

U Z ISZ- 
gelbejima jam gyvasties. Gryž-
damas nuo at lankymo ligonio, 
tamsioje vietojo stovėjo du vy
rai isz kuriu viepiąs in ji szove. 
Kulka pataikė in knyga ir 
pasiliko. Jaigu no biblija tai
pastoris sziadion butu gulėjas 
grabe.

ton

ISZGYDE JI NUO GERYMO 
TUOM PACZIU BUDU.

Erie, Pa. — Mrs. Rose Mone- 
sson, ėmėsi ant naujo budo isz- 
gydymo savo vyro nuo gerymo. 
Motore nutarė pasigeri kada 
josios vyras atėjo namo girtas. 
Budas pasiseko 
liovė gerti ant visados. Ana 
diena kada atėjo namo girtas 
Užtiko girta savo paeziule, kad 
vos pastovėjo ant kojų. Nega
lėdamas to uiikeiistjszpęro mo
te re i gerai kaili 
nubaustas ant trijų 
kalėjimo. -

gerai,vyras pa- 
visa dos.

namo

ir už tai likos 
menesiu

MIRĖ SENAS SKUPUOLIUS 
PALIKO 2,500 DOLERIU.
Philadelphia. — Tamoszius 

Ožias, o gal Ožis, 63 metu, ku
ris gyveno pats vienas užpaka
lyje garadžiaus ant 6932 Ridge 
Ave., Roxborough, likos suras
tas negyvas su žaiduliii galvo
je. Jojo noszvariam ir mažam 
kamharelyja surasta apie 2,500 
dolerius, kuriuos itzedino ir rin
ko per 40 metu. Žaidulis ant 
kaktos buvo ųuo nupuolimo 
nuo kopeczid.

Lavoną sui'atlo Benas .Ožius,
brolnnas velionio kada neatėjo 
ant piet. i , i

mivo/buk nepaprasto didumo •
kirineTeypristatė jiems honkute 
pieno in vieta paprasto- pieni
ninko. Atsikėlus isz ryto, rado 
honkute pieno, paprastoje viė- 

,t(>je, bet atsimindama apie sap
ną, nenaudojo pieną, bet pir
miausia davė del kates, kuri po 
iszlaižymui tuojaus ir pastipo. 
Kas užtrucino pieną ir pastate 
prie durįu, tai polięija da neisz- 

( sznipineja. . • __ _

LIETUVE PAGIMDĖ
1

TRYNUKUS.
— MiestelyjeGilherlon, pa, 

Meizville, pati Kazimiero La- 
paezinskio ana diena pagimdo 
trynukes — visos mergaites. 
Motina ir dukreles sveikos ir 
badai gyvens.

Tam paežiam miestelyje, ta 
paezia diena Afrs. Juoziene 
Pompti, ppguudeoJviynukus,,

namai

temperatūros.
k a rszcziausia

o

Szeszi žmonvs 4

sukrito 
suteszkinda-

Dabar 
kasz-

moteres, vaikas ir 6 vyrai

TRUMPOS ŽINUTES.
11 London, 

užsiniusze ant smert kada ero- 
planas kuriame loke, 
arti Gravessend,
mas visus ant vietos.

11 Viednius, Austrija. —Ko
kis (ai studentas-vardu Bėza, 
paszove mirtinai k’iimuniszka 
ministeri Konstntina Angeles- 
cu, Bukareszto. Studentą tuo- 
jaus suehie. .

11 Philadelphia. — Pennsyl- 
vanijoj mesute atpigo, 
svaras prastos jautienos
fuoja 12 centu pigiau ne kaip 
praeita metui,

11 Pittsburgh. — Dv.ide- 
szimts trys y palos likos sužeis
tos susirnuszime dvieju stryt- 
kariu> ant kampo Butler ir 
Penu avė. Mirtinai likos sužeis
ta Mrs. Stelbi Piontkovskiene, 
35 met u. Isz sužeistųjų 16 buvo

1( Barnesboro,’ Pa. — Perry 
Langham, 54 metu, padėjo po 
lova savo dvieju vaiku dinami
tą, per kuri likos užmuszti o 
motina mirtinai sužeista.

1[ Philadelphia. — Fabriko 
Moskovicz ant 8-tos ir Ash uli., 
kilo ugnis. Ąpie 5fkmerginu 
vos iszsi'gelbejo isz doganezio

I • • u11 •. . i į
11 -- --------- « *1 .M* L.*. I

IĮ Philadelphia.

fabriko. i o Uj j
. ..II.—,*«L 1

maisto ne drapanų.

UŽMJJSZTAS PER PERKŪ
NĄ, ANT MOTINOS KAPO. 
Pueblo, M ex. — Kada la ido

tuves Mar(inez’iem‘s pribuvo 
ant kailiniu ir žmonis inleidi- 
nejo josios lavonu in kapu, 
staigai pradėjo lytie, sužaiba
vo ir (reuke perkūną•< pataikin
damas in Garlosa Martinez, se
nu mirusios. Laidotuves moti
nos sulaikvlos ant dienos ir da- I
bar užkasė du lavonus tam pa
ežiam. grabe.

lavono j n

lika

SUMISZIMAI KAIRE; 14 
U?MUSZTI, 200 SUŽEISTI.
Kairus Egi pl as. —Keturio- 

žmonių likos užmuszta,
200 sužeisti o in 500 areszta 
volą, buvusiuosia sumiszimuo 
šia, kokie kilo Port Said, Sue- 
ze ir Aleksandrijai. Buvo lai 
susirėmimas dvieju politiszku- 
ju partijų. Daug k romu likos
sudaužyta o kaip kur lai indu- 

minios apipleszų.» kro-kasios 
mus.
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ASZTUONI KAIMU0CZIA1 
UŽMUSZTI SUSIMUSZI- 

MUOSIA.• ■. U
Tokio, J upon i je'. 

korijoniszki kaimuoeziai: likos
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Asztuoni
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mmioraliszkai. “ 
Susirinko salen keliolika gink
luotu polieistu ir prakalbos nc- 
invyko. (Butu vistiek invyko, 
bet valdyba apsileido su leidi
mo gavimu.)

Darbininkas
žeistas
proto.

vesti jos byla.

Pavilonis 
frigorifke iszejo 

: pasienio 
“vesti jos byla.“ Rezultatas: 
Paviloni iszgrudo in provinci
ja, o jo jauna žmonele pasiun
tė kekszvnan su Szoeikausko 
‘ ‘ rekomendacija, 
laike kelias sanvaites.

o kitos dvi Lietu
vaite dar ir dabar ju iszsiustos 
n(‘surandamos.

Darbininkas Petrauskas isz 
konsulato tapo pasiustas pas 
Jokūbaiti dolmiu nusipirkti už 
210 pezu, nes veltui gavo kc- 

Vž tuos pini- 
tik (iO doleriu,

Jokūbai! is

ten pabėgo,

! J

sn-

kur ja isz-
Ji isz

lione Lietuvon, 
gus jam davė 
pavagiant virsz 20 doleriu.

Darbininke Stanislava Len
di kaito atnesze pas Jokūbaiti 

30 doleriu, kuriuostaupyti ” 
buvo isz Lietuvos atsivvžiusi. 
Jai iszdavo raszeziuka ant 60 
pozų, vieton 81 pezo.

I Lt i nitas perlaidoms ir laiva
kortėms pinigus Jokūbaitis 
vartoja atsipirkimams nuo po
licijos saryszyje su jo žygiais 
paleistuvystes agentu “padan
gėje, ’ ’ 
dolius atsiėmė, o 

’ siuntęs laivakortes 
agentūra, tas nesulaukia 
keleiviu, ne pinigu neatgauna. 
Greita ateitis parodys 
skandala. Darbininkai, saugo
kitės! Darbininkas.

4 (

Kas suspėjo, tas savo in
kus buvo 

ta 
no

nt sieme,
per

visa

szlapinimas
vadinamas 

t <‘besit e-

io bendroves knv-

tos 4 4 Gam

4 ♦

šia.)
4 * 
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gynas labai nnkentejo. Sudegi
daug knygų visos likusios su
gadintos. Žuvo visa eile laidu, 
neturėsim isz kur pirkti. Žuvo 
3,000 egz. neseniai atspausdin- 

Vilniaus golgotos.“
ras padare milžiniszkn nuosto
liu tiek kn.vgyno savininkams, 
tiek ir visai kaitaneziai visuc- 
menei ir mokslevoijai. Be to, 
gerokai nnkentejo l)r. R. Szliu- 
po namas, pagadinta daug bal
du. Be reikalo žmones nesza 
daiktus... isz mariniu namu. 
Turtas buvo apdraustas.

Vienas pilietis smarkiai nn
kentejo nuo durnu, buvo uz- 
troszkes. Be to, sužeisti 2 post, 

k-dos v-kas vyr. 
virszilos Stanai

tis ir Bracas ir vienas avincb 
jos kareivis.

In gaisra atvvko kovai sn 
gaisrais referentas p. Siemasz- 
ka, komenrantas pulk. Talevi-; 
ežius, gen. szt. pulk. Grigana- 
viezius, policijos inspektorius 
Pimpe, policijos vadas ir kiti 
virszininkai.

pulko ngn.
Įeit. Strikas,

Visi gaisrininkai dirbo labai

I

4

■

1

■

I
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hžmusJiti o’ in‘30 sužeist i isz ku
riu devyni buvo Japoniszki pa- 
lieijanlai, Tansohjon Kank- 
yonando provincijai, KiM’ejoi, 
Maiszacziai kilo terp kaimuo- 

nes kaimuo- 
cziai vogdavo medžius isz val- 
diszku girriu. Apie 2,000 kal- 
muocziu užklupo ant ginimu 
nargu knri<

ežiu ir policijos,

*

I»

sargu kurie, paszauko in pagoL
—mU

INSZOKO IN SUTARPYTA 
GELEŽI.

Menselveitz, Vokietije. — 
Oskaras Woetzold, locnininkas 
geležinio fabriko, 
kad jam biznis nepasiseke 
daug pinigu neteko, szoko m 
kubilą sutarpytos geležies. No 
kaulelio nesurasta nelaimingo 
žmogtuis, todėl visa szmota ge
ležies, kada atszalo, užkaso ant 
kapiniu. ’ ShBiJ__

Vokietija.

nusiminęs
ir

sąžiningai, dėka tam pavyko 
greit likviduoti gaisra ir ap
saugoti visa kvartalu.
( • .____________ .
TSZGERES LITRĄ 

DEGTINES; MIRĖ.
Kaunas. — Korsakas Mvko- 

las po darbo su savo draugais 
užėjo in traktierių iszsigerti* 
Iszsigeres su savo draugais ėjo 
laižybu, kad jis vienas iszger- 
sias litrą degtines.- 
sulygęs ir iszgert‘S', 
netekes sąmones.
Korsaku tuoj nuveže in namus. 
Jo žmona ji paguldė kieme ant 
pievos, kur jis iszgulejes visa 
nakti ir neatgavęs sąmones bu
vo nuvežtas miesto ligoninėn 
ir ten mirė. Gydytojas konsta
tavo, kad Korsakas mirė nusi
nuodijęs alkoholiu; Korsakas

Karsokas 
bet tuoj 
DraugaR

h M! * C H Į ptllike žmona ir iii vaiku.
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1888 -1930 
42-METINES SUKAKTUVES

UŽDĖJIMO “SAULES”.

Keturiasdeszimts <lu metai 
atgal, mete 1888, 27 diena Lie
pos užgimė laikrasztis “Sau
le“,kuri užliejo a.a. D. T. Bocz- 
kauskas.

Isz mažos pradžios “ 
užaugo ir prasiplatino po 
svietą. *

Norints turėjo visokias kliu- 
tos, vargus, persekiojimus, isz 
szalies nevidonu, “Saule“ be 
paliovos augo ir 
skaitlingesnius pulkus skaity
toju, taip,jog sziadion stovi ant 
drueziausio pamato už visus 

Lietuviszkus laikrasz- 
ezius ne tik Amerika liet ir Lie
tuvoje.

Nesiranda tojo miesto, 
riame randasi musu tautiėcziu 
idant “Saule“ ten neatsilanki- 
netu kaipo linksmiausias 
ežias.

Savo pasisekime vien ' 
le“ <
džio a.a. D. T. Boczkausko ku
ris visados sake: “Vaikai, lai
kykitės mano žodžio tarnauki- 
te del Lietuviu czion Alnerike, 
duokite jiems ko geidžia ir kas 
jiem smagiausia skaityti ir kad 
suprastu ka skaito, nes tai juju 
laikrasztis. ’’

Pradedami nauja meta savo 
būvio, meta 43-czia žiūrime in 
ateityj su vilczia ir esame 
ganadytais isz praeities, 
remdami ant savo ateities, ant 
prieteliszkiuno, ant tujų tuks- 
taneziu musu guodotinu skai
tytoju, kurie 
jo, szelpia 
tiecziai czion Suv. Valstijosia 
gyvens, toliai Lietuvio szirdis 
plaks patol ir “Saule“ bus su 
jais lyg pabaigai.

“Saule“ tarnaus taip kaip 
tarnavo praeituosia meluosią 
<iel labo musu žmonelių, o mos 
stengsimos jum visame užgana- 
dyt mieli skaitytojai, pakol tu- 

sveikata ir 
labo lyg

pradžios Saule 
visa

Hi.

I

k

■
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4 4 Saule 
aplaikinejo

kitus

Saule

k u-

sve-

“Sun
iek i nga yra kad laikosi žo-

uz- 
pasi-

“Saule“ pamyle- 
ir pakol musu tau-

Saule ) >

hiąi'S szaukKztais valgo,- kti? 
iTUdtf suph ^idlibri niheje"rvįrgoje
ne J*ra nivydantis, ba kaip tik
rina tie patys tureziai, tai tiejei 
žmonys ne ka giliuoju ant svie
to. Tiejei tai neturi 
priesz savo, idant galėtu da- 
siegti paskutini laipsni gyveni
mo, kad galėtu norints valan
dėlė žibtelet ant svieto, nes tie 
visi milijonai panezioja žmonis 
ir kaip stiklus k u įsi ja, sloge 
juos tasai auksas iv negali nuo 
jojo nusikratyt.

Per tai, pagal atyda nekuriu 
raszytoju, kad ne tureziai netu
ri jokios ateities priesz savo. 
Tailgi, kas turi ? ir, ar yra toje 
garsingoje, galingoje ir taip di- 
dolioje republikojo abelnai • at
eitis! Argi jau visi turime susi
ėmė už pilvu szaukti: 

* “Beda,,beda mums, 
būtumėm nei gimia!“

Ir delko visi 
emem tuja misle, 
kas kitaip ant svieto ir, 
jau gero nesulauksime t

Sztai pirmiausia, kad žmo
gus paežiam drūtumo 
priesz savo ateities del to, kaip 
žmonys pasakoje, 'buk kompa
nijos geležinkeliu ir fa'brkiu ne 
nori duoti žmoni m užsiėmimo, 
kurie jau baigė 45 metus.

Darbininkai neprivalo bijoti 
kurie turi 45 metus ir daugiau, 
neprivalo ant to viso paišeli, 
kas augszeziau paraszyta ir žiu 
reti tamsiomis akimis 
cities; amžis žmogui nieko ne
kenkė, bile da turi pajegas.Ant 
to darbdaviai nepaiso bile tik 
žmdgus prigulineziai dirba ir 
palieka jiems savo pajėgas ir 
kruvina* prakalta. Todęl, amat- 
ninkas ar darbininkas, kuris 
pabaigė 45 metus, tegul nu- 
spiauja ant tosios pasakos ir 
tegul turi kanuogeriausia vilti. 
Juk ateitis visu randasi grabe. 
Gyvastis žmogaus yra suvis 
trumpa. Kam mums rūpintis 
apie ateiti. — Dievas davė kož- 
nam dantis, duos
Czion Amerike kožna žmogų 
lauke ateitis gera, jaigu netin
gi dirbt ir paezedžiai gyvena.

u ’ W * W • ■ »isz Lietuvos.
ateities

kad ne-

konia persi- 
kad jau vis- 

kad

netu ri

ant at-

ir duona.

SHENANDOAH, PA.

!

JAUNIMAS SZELSTA,
KARSZTAS KRAUJAS, 
REIKETU NAUJO KARO

Babtų valsczUms Pepaliu 
kaimo Birž. 29d., invyko keliu 
kaimu jaunuomenes Gegužine. 
Dalyvavo anie du Hzimtai žino-*
j_..! _• - ----------------------n y.»

Dalyvavo apie du szimtai žino 
niu. Bet voh tik jie pradėjo 
linksmintis, kaip Vilkijos vals. 
Girininku kalino vaikinai, va
dovaujami miiszeiku Stankaus 
Stasio, Stilpo Kazio, 
broliu 
kuolais 
cm. storio) guminėmis žarno
mis viduj szvino pripildytomis 
pradėjo muszti VoRziszkiu, 
Varckoniu, Pepaliu ir kitu k. 
vaikinus. Tie, isz net veži u už
pulti, kur kas galėjo ten spru
ko, gi kas nespėjo pabėgti bu
vo perbloksztas ir iki apalpi
mo muRzamns. Pasekmes: apie 
10 vaikina peiliais subadyti, 
kuolais rankos, kojos iszmusz- 
tos. Kai kuriuos atvožė 
miesteli pas folczeri 
pirma, pagelba, kad paskui ga
lėtu važiuoti pas gydytoja. 
Buvęs ten policininkas Mar
ti szius, nieko negalėjo muszei- 
koms padaryti, nes jis pats 
vos, vos negavo uolu per gal
va. Buvo iszszaukti isz Babtų 
miestelio dar trys policininkai, 
bot ir jiems muszeikos nenorė
jo pasiduoti, tacziau policinin
kams pradėjus szaudyti mn- 
szeikos mete kuolus ir pradėjo 
bėgti. Keli muszeikos jau yra 
suimti, kiti dar gaudomi. Gi
rininku kaimo muszeiku buvo 
apie 30, azi'ap Gegužinėj daly
vavo virsz 100 vaikinu, bet vi
si buvo iszvaikyti. Czia reikia 
pastebėti, kad visi muszeikos 
beraszcziai.

Kaminsku, 
(2 metru ilgio ir

ir trijų 
peiliais, 

15

muszti

subadyti

in 
suteikti

važinot i pas

nes jis

resim pajėgos ir 
dirbsim del justi 
smert.

4 4 Saules“ Iszdavvste.

Kokia tai moterėle, kuri turi 
daugiau pinigu ne kaip smege- 
nu ana diena ant kokio tai su
sirinkimo Bostone kalbėjo:

Vaikai perszkadina moti- 
užlai-

4 4

noms loszti isz kazyru, 
kymas vaiku k a sz tuoju konia 
tiek, kiek automobilius, iszau- 
gaant paveikslo tėvo ir tankiai 
buna perszkada ant persiskyri
mo tėvu. Szuo yra isztikimes
nis už vyra, nes klauso visame, 
kada in ji kalbėsi: randasi na
mie diena ir nakti ir neloja ant 
t uju katruos myli.“

Del tosios moterėlės vėlina
me idant nusiduotu ant dakta- 
riszkos rodos pas... veterinoriu.

— William Laughlin, 28 S. 
Bowers uli. fajerbosis Wm. 
Penu kasyklosia, likos užtrosz- 
kiirias per gaza laike darbo. 
Jojo draugas surado nelaimi m 
ga gulinti gengveje. Paliko 
paezia ir tris mažus vaikus.

Szerksznvs, 
Schuylkill Haven 

priglaudoje sirgdamas koki tai 
laiku. Velionis paliko paezia ir 
kelis vaikus. Laidotuves atsi
buvo isz namo dukters Tuni- 
lienes ant 421 E. Mt. Vernon 
vili.

— Jonas 
metu mirė

gengveje.

62

Barauckiene
Helena ir Monika,

Surinkimas Tikru 
Atsitikimu

PATIKRINANOZIU ESYBE 
DIEVO.I

į

Pavasaryje, 1871 metu su-

Iii kur motore kisza uosi, ten 
visko trumpai nustosi. Geriau
sia del moterių rodą, 
kuknioja prie puodo.

suktis
randasi vietinio,je Ii-

Jėzaus.

* "I
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kad 
atei-

Tankiai duodasi girdėti, kad 
kaskartais laikai szlektyn eina, 
kad del žmonių kas kartas ant 
svieto niekiau gyventi, 
ezionais Amerike ne yra
ties del jauno, dai^bszaus ir do
ra us žmogaus, labai tankiai 
girdime ir apie tai, kad del se
nyvo žmogaus jau visi vartai 
vedanti in laime yra uždaryti 
ir dingo viltis svajojimo apie 
ateiti. Tai vela girdime nutari
mu, kad neyra jokios ateities 
del amatninku ir darbininku, 
kad jaigu lyg sziam laikui nie
ku riems jau suėjo 45 metai, 
ko nedasidirbo, tai jau nieko 
gero negali tikėtis, kad jau
viskas de! jojo dingo. J algų tie 
nutarimai sėmėsi ant teisybes, 
jaigu žmonys nebhista, tai isz- 
tikro net sziurpuliai žmogų per 
ima ir pagal vargszu(!)nuomo
ne, tai tiktai milijonieriams ke
lias atviras in visur. Bet gy
venimas tuju, kurie su aukai-

— Ponas Aleksandra Kve- 
dera iszloidžia savo szeimvne- 
lia ant neaprubežiuoto laiko 
in Wildwood, N. J.

— Poni J. 
dukters
teipgi sūnūs Antanas su paeze 
isz Kingstono motoravo iii 
Atlantic City kur svecziavosi 
kėlės dienas prie pamario.

— Zigmantukas SusZkovi- 
cziuks,
gonbuteje nuo apdeginimu ko
kius aplaike stovėdamas prie 
ugnies, kuria aukure vaikai.

— Apterszta balandėlė, Elu
te Damaskiute, 18 metu, isz 
miesto, 
kliosztorije nuo kada ja ja suė
mė paleistuviu urvoje Miners
ville, pabėgo isz ten ir atva
žiavo in Shenandori pasiimti 
aau drapanas, bet likos suim
ta per detektyvą ir sugražinta 
atgal 'ant pakiltos.

— Juozas Amuleviczius, isz 
Girard avė. randasi ligonbute- 
je su perskeltu pakausziu, ku
ri 'aplaike puldamas in brusta 
arti s tu bos. Jojo padėjimas 
yra gana pavojingas.

bažny ežioje 
Ashlande likos suriszti mazgu 
moterystes Jeramiwas Klimas 
isz Heights su pana Nell Crow
ley isz Ashlando. Veselka at
sibuvo pas nuotakos motina

18 metu, 
kuri buvo uždaryta 1/

Airisziu

135 Centre uli. Ashlando.

AUDRA SU LEDAIS. .
Birželio 25 d., 14 vai. Traku 

apskr., Kruonio valscz., Medi
niu, Szaliszkiu ir 
km. laukuose, apie 600 ba že
mes plote, audra su ledais su
naikino apie 75% pasėliu, dau
giausia rugiu ir kviecziu.

Audros metu apgriautas 
Stravininku invalidu prieglau
dos gyvenamo namo skardinis 
stogas. Be to, nuneszta keletas 
apylinkes tiltu. Nuostuoliu pa
daryta per 20,000 litu.

Žirgaįcziu

KUNIGAI NESIKEICZIA
Sziu metu Birželio

Kaune eidamas sargybos pa
reigas per neatsargumu nusP 
szove kareivis Apolinaras Rup
lys, kilęs sz Montviliszkiu kai
mo, Krakių valscz. Kėdainių 
apskr.

Tėvai
me,
parsivežti, kad palaidotu savo 
kaimo kapinėse, kur 'amžinai 
ilsisi jo broliai, seseles ir sene
lei.

Deja, Krakių, klebonas ku
nigas Marmu neleido numirė-,

men.

sužinoję apie uolai-
atvažiavo sūnaus lavono

lio laidoti in paszventintn vie
ta kapinėse. Tuo budd varg- 
sza kareiveli teko palaidoti ki
toj kapiniu daly.

Vietos gyventojai labai pa
sipiktino tokiu klebono elge
siu.

Labai gaila, 
dvasiszkija lyg sziol nemoka 
atsikratyti prietaru ir rodosi' 
esą nekultariszku žmones, bet 
ktjž kokie atsiliekeliai.

0

kad Lietuvos

Ant J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Nuliudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa
laidojimu atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti. ’
Slsz Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man tele-

i

minutu. Bell Telefonas 872
**• _____ . -*-~r . j . 4 ?

tonuoti o pribusiu in deszlmts

Į*

Surandu vardus laivu ir diena 'atkeliavimo in Amerika. Sutaisom 
pasus, vizas ir leidimus sugrįžimo. Parduodam laivakortes ant visu 
linijų. Aprupinam keleivius iki laivo iszplaukimo. Partraukiam 
szeimynas, ūkio darbininkus, atsekame invairius valdžios darbus. 
Siuncziamc pinigus iszmokamus doleriais Lietuvoj. .Panaudokite 
mano ilgu metu pataryma, kreipkitės ypatiszkai arba per laiszkus. t

G. KUNASZAUSKAS
179 East 3-yd Street .

paszvest a keturiolika i ' sžven- 
tityiis pastiprrntbjanls nelaimė
ję, kur buvo taipgi* iSz medžio 
padaryti paveikslai Motinos 
pievo ir Kūdikėlio
Prįosz 40 motu sūnūs Protesto- 
niszko pastoriaus tulanakti no
rėdamas padaryti szposa, nu
pjovė stovylai Motinos Dievo 

isz savo 
nelabo darbo ir džiaugdamasis, 
kad nieks jo 
mate iszpildanczio ta 
piktadaryste, 
mon, nežinodamas, vargias, 
kad Dievas mato, kaip lygiai ir 
mate jo szirdi. Ir tikrai 
bando padykusi nedora vaiki
na, kadangi in kelias dienas vė
liaus pajauti* smarku skausmu 
kaklo ir galvos, o ant kaklo ap
link lygiai toj paezioj vietoj 
kurioje nupiove galva paveiks
lui, apsiroiszke raudonas ran
das ir su kožna diena augda
mas žymiai surenginejo.nelai
mingam dideles kanezias. Rei
kėjo gabenti in ligonbuti su 
tuo stebtinu lanku ant kaklo, 
kur gydyintoju pasistengimai 
vienog nepalengvino nelaimin
gam ne kiek ir pasiliko nepa- 
sdkmingaifi visokie vaistai.

Pagaliaus gydintojai negalė
dami iszgydinti isz tos ligos 
jaunikaiti, kaipo ir nežinodami 
kas tai do per liga, 
jog tame turi Indi kokis dalei- 
dimas virszprigimtinis, kadan
gi apie panaszia'bent liga net 
negirdejo. Būdamas jau atžy
mas m i ri o, 
liūs sopulius, nelaimingas isz- 
pažino.vienam isz gydintoju, 
jog ta liga tai bausme Dievo už 
jo nedoya darba, už iszniekini- 
ma Movylos Motinos Dievo ir 
nupiovima jai galvos. Netru
kus pasimirė dideles kanczjosc 
kimo ir sanžines. v

*

grvžau aplink 11 advna vakare galva, l’žganodinlas i
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Eida- 
praeitinejau prd 

Via del Tritone, del Angelo 
Custode, pro rumus S tam peria 
Came ra t e, kame laike vieszpa- 
tavimo popiežių buvo spaustu
ve vieszpatystes, kaipo ir pnr- 
daviniezia ten spaudiniu kny
gų, podraug su krautuve abro- 
zu ir veikalu dailos.

Nupuolus svictiszkai valdžiai 
popiežių, Piemontu valdžia lie
pė ta paloviu tuoj perdirbti ir 
perkeisti jame vislab. Praei
nant man pro ten 
darbininkus ten besilinksmin- 
anezius ir betriusianezius. Kiti 
isz ju buvo užimti darbu, 
noj vietoj iszi:mine.jo langa, ki
tur buvo atliekamas kitas dar
bas, o visur galima buvo girdė
ti tik linksmus juokus ir szpo- 

Dirbo visi prie žiburiu ži- 
bineziu.

Nusistebėjos užklausiau 
vo tarno, seno Rimionio, ka tas 
viskas reiszkia?

Ar ponas matai ta didėli 
abroza Motinos Dievo sienojo 
paloeinus ant antru lubu,priesz 
kuri visados žibėdavo žibinte. 
Žiūrėk ponas — kalbėjo tar
naut ojantis man senas Rimio- 
nas — da jis ten teberandasi, 
bet piemontai nori ji isz ten 
iszmest. O.kad nakties laike 
žmonių mažiau ant uIvežios v 
randasi negu diena, ta darba. 
atlieka dabar nes dienos laike, 
gal jiems reiktu bėgti szalin 
nuo minios žmonių, kurie to be- 
dieviszko darbbo atlikti neda- 
leistn.

Taip ir buvo. Paveiksią Mo
tino Dievo praszalino, 
rytojaus rusztavone

isz Piazza Barberini, 
vau pas savo prioteliiis. 
mas namon

vislab.
teko matyti

vie

sus.

sa-

bet ant 
sugriuvo, 

ko vaisiais buvo 1.0 darbininku 
tapo šunakiai sužeistais, 
rado mirti ant vietos.«

* * I : *

o du

Dažnai girdėjau Szvaicarijoj 
budinąs apie sekanezius atsiti
kimus, ar tai nuo Vokiszku ku- 

, arba nuo zokoninku, 
Monaster Grau- 

Vietovej nepertoli 
abro-

arba nuonigu
klioszto rians
binden ’e.“ 
nuo Monastiriaifs buvo
zas Motinos Dievo, kuri ketino
perneszti in moteriszka kliosz- 
toriu, pasimirus anoj Vietovėj 
paskutiniam Katalikių. Taip ir 
buvo. Laike ėmimo isz ten to 
garsingo abrozo Motinos Dievo 
atsižymėjo daibszumu 
trys Protestonai, norėdami kuo 
veikiausiai abroza isz ten pra- 
szalinti, o du net biauriai pikt
žodžiavo ir iszjuokinejo Kata
likus, kad guodoja paveiksiu ir 
laiko ji už szventa; anot ju

savo

“mergos “.Abrozas tapo su isz- 
kilme pernesztas in Monasteri, 
o du Protestonai, ka iszniekine- 
jo abroza pasimirė staiga mir-
czia. Žmones tuoj visoj aplin
kinėj pradėjo kalbėti, kad tai 
Dievas nubaudė tuodu protes- 
tonus. '.Kartota tas kalbas net 
Tiroliui, bet jau su prideczkais, 
kadangi kalbėta kad visi trys 
pasimirė.Bet vienkart su kokiu 
tai rokai n pribuvo in Tiroliu 
tas vienas isz anų trijų Protos- 
tonn, apie kuriuos kalbėta, 
kaipo nubausta^ Dievo ir pasi- 
Tiroliaus, manydami kad mato 
vaikszcziojanti 
mirusius. Nustebo gyventojai 
bot ant užJdausymo anas nusi- 
szypsodamas atsąko kad kvaili 
Katalikai jai žmogui atsieina 
nelaime,*ar mirtis tai tuoj sako 
“Dievas ji nubaudė“. Iszjuoko 
da tikėjimą Katalikiszka ir 
tikrino kad jis bausmes Dievo 
nesibijo ir ramiai gyves, jąus- i • • i i • i *

na'baszninka,

Dievas ji nubaudė“. Iszjuoko

durnasis sveiku dą gana ilgai.
Vionog tas jo ilggs gyvenimas 
buvo net taip trumpu kad ne
suspėjo ne namon sugryžti,nes 
rado ant kelio negyva užsnigta

♦ * *
■

Prie kelio isz Frankfurto in 
St. G. stovėjo seiliau koplyczia

buvo net taip trumpu kad ne

sniegu. "l

’ *

r
į

ne pa teini jo ir no 
nedora 

sugryžinejo na- 
neži įlodamas,

Žinomas per 20 metu 
tuo paežiu antraszu.

t t 4»

»
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NEW YORK, N. Y.

nu-Į ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

Gilberton, Pa.

trys 
pradėjo yrtis adbutas 

no buvo užpregiuotas ir 
karu.

—- Automobi
lius prigulintis prie Vinco Gra- 
baucko kuriame radosi 
vaikai, 
nes
susidūrė su ^Vilhelmo 
Vaikai npsisnugojo nelaimes 
ir sužeidimu bpt karukns likos 
smerkei sutrenktas.

-— ----------- » .... .
Minersville, Pa. — Andrius 

Valaseviczius, 8.5 metu isz 
Silvertono, guli Pottsvilles II- 
gonbuteje nuo žaidulio užduo
to su lazda per savo kaimynn 
Joną Guida turėdami koki ten 
gineza terp saves. Guida likos 
arosztavotas o senukas Valam?- 
viežius nuvežtas in ligonbuti.

Frackville, Pa. — Aptioko- 
rius Žemaitis, turėjo operacl- 
je Ashlando ligonbutejo ant 
tonsulaitis ir greitai pasveiks
ta.

1b

.. f

'Ilk

■

apreiszke,

kentėdamas dide-

Coaldale, Pa. — Viktoras 
Banis isz Clamton, kuris mė
tėsi po ratais trūkio tiksle sav- 
žudinstos, mirė ligonbutejo. 
Banis paliko paezia ir tris vai
kus. Kiszeniuje nelaimingo 
žmogatfs surasta popierelc ant 
kurios buvo paraszyta kad vi
sa savo turtą palieka vaikams 
po užmokėjimui laidotuvių 
kasztu.

Kiszeniuje

užmokojiinui

56— Antanas Macenka, 
metu, užduso nuo gazo No. n 
szafte laike darbo, 
gas žmogus paliko paezia 
szeszis vaikus. 

-

Nelaimln-
Tr

CAPITAL STOCK $126,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

♦ * *

Netoli Vengrijos, aplinkinėj 
Petro n e 11,
linksmi. Buvo tas 1822 mete.

Jodami prijojo prie akmeni
nio stulpo pakelyj stovinezio, 
ant kurio stovėjo medinis pa
veikslas Motinos Dievo. Vienas 
isz ju pažiūrėjęs in stovyla, ta- 

“Jau gana prisistovejai

Waukegan, Ill. — Darbai pas
. mus eina blogai, žmonelei bi

I Mokame 3-czia procentą ant 
f sudėtu pinigu. Procentą pride-

i dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir
1 1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
t turėtumėt reikalą su musu banka 
' nepaisant ar mažas ar didelis.

--------- #

' G. W. BARLOW, Pres, 
; J. FERGUSON, Vice-Prea.irKaa.

I#

jojo du uzarai labai priežasties

rę: 
iszkelt, nekenks tkad v-tsigubj 
in minkszta žole“. —: Tai pasa
kos iszsitrauke karda isz mak
sėtu ir kirto smarkiai juomi in 
stovyla, 
veikslas nupuolė, bet puldamas 
puolė tiesiog ant nedoro karei
vio, iszmusze jam deszine aki ir 
sumusze smarkiai galva, o 
apart to tas nedoras darbas jo 
pridarė jam da nemažai rupes- 
cziu ir nesmagumu, kadangi no 
gahakad turėjo atsakyti priesz 
savo vyresnybe, bet ir už sto
vyla valscziui užmokėti.

♦
Tūlam

arba paveikslu. Pa-

smarkiai galva

bai nerimauji; isz 
bedarbiu. Karszczei dideli bh-> 
vo per praeitas dvi sanvaitos, 
kurie daejo lyg 102 laipsniu.

11
— Nedėliojo (20 July) Szv. 

Baltramiejaus parapijos koras 
turėjo savo dideli metini pik- 

t nika ir iszvažiavima in Silver 
Lake,’ apie 40'myliu nuo Want 
kegand. Visi buvo užganady- 
tais isz pikniko ir linksminosi 
ant szviežio oro. — (M. J. pn- 
sinskite daugiau žinelių isz Jn-' 
su apigardos. — R.)

♦ *

kaime prie 
Rhoen’o, kur gyventojai neap- 
kenezia grynai Krikszczionisz- 

tulas

upes

Boston, Mass. — Kodak tu
ris “Saules“ F. W. Boczkaus- 
kas su .paeziule lankysis Bos
tone ateinanti Utarninka ir 
Sereda Vendome hotelije. Tik-^ 
slas at lankymo tojo seno mies
to yra istofiszkas ir mokslisz- 
kas. Ketverge sės ant laivo ir 
iszplauks in New Yorka, o isz 
ten namo po penkių dienu pa- 
sisvecziavimui.

t 
t ♦

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Bell Telefonas 1430-R

^Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius £ 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa- 
ruoszia nuo papraszcziausiulldpra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del laidotuvių, veseliu, kriluzty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar isz 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o pribusiu 
in trumpa laika.

ko gyvenimo, tūlas geras 
Krikszczionis patalpines prie 
savo namo paveiksią Motinos 

naturaliszko didumo. 
Darbininkas dirbans arti sto- 
vineziam nuo ten fabrike, ma
tydamas tai, tare in savo san- ,41 r*--

Dievo

dranga: Žiūrėk, jau ežia pra
deda apsireiszkinet tikrai mu- 

— Vos tairiniszki veikalai.“ 
isztare, rato krumpliai pagavo 
jo ranka ir maszina manko jam 
la

idant priminti jam kad Die
vas ji nubaudė už pikta iszsi- 
tarima draugas tarė:

muriniszkas veikalas“Tai
kaltas.“

Tie žodžiai taip smarkiai da- 
lypstejo sužeista kad stojo 
kaip indiogtas visai pamirszes 
apie savo skausmu.

Da’bar suprato nelaimingas 
viską ir mate savo nusidėjimą 
ir jaute bausme Dievo....

Daug panasziu latsitikimu ga-
_ 1 L t J* A  

Įima butu privesti ezionais, ku-
A m ms « . m . a f '

h'*! 'l 1 ’"**’■ t*

esybe Dievo, bet man tuokart
riuoso aiszkiai žmogus pamato

bus pakaktinai, idant skaityto
jui nenusibostu, o kiekvienas 
Krikszczionis doras ir isz virsz- 
milietu gali suprasti, kad žmo
gus nusideda priesz Dieva net 
ir iszniekindamas religiszkus 
abrozns ar paveikslus.

b kiekvienas<

abrozns ar paveikslus
■' ’ . ™ II*

—: Tolinus bus :—
i. 4t

F

liįft

n
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— Puikus koncertas Lietu
viu ir Latviu grupu, atsibuvo 
Symphony Hali 21 dūla jaus 
kuri parengė Massachussetts 
Bay Tercentenary Dranguve. 
Lietuvei buvo po vadovysta 
Vincento A. Jenki ns, kora i 
Auszreles ir Gabijos atsižymė
jo puikei, kuriuos drigavo pro
fesorių Jonas Dirvalis, kuriam 
assistavo sekanezios artistes: 
p. Emilije Tataronis, perdetine 

departamentomuzikai iszko
Gojdard Seminarijos, Barre, 
Vt., p. Julije Metril, soprano, 
isz Worcester, Mass, ir poni 
Ona Kubiliene kontralto. Lat
viu koras susidėjo isz 50 gies
mininku. Lietuvei atsižymėjo 
puikei ir aplaike daug ranku 
plojimu nuo susirinkusiuju. 
Artistes ir kovai atliko savo 
užduotos pasekmingai ir paro
de kaip Bostono Lietuvei gali 
atsiženklyt terp svetimtąucfctu. 
Garbe jum! 'J‘

« •

ISZ WILKES-BARRE IR
A T YiWTXI^Tr^y t® C. Įj APLINKINES.

Logiškas Susisiekimas 
Amerika - Lietuva

------ PER ------

KLAIPEDA
Skandinavu Amerikos Linija

Tai natūralūs ryszys tarp abieju 
Respublikų Lietuvos ir Amerikos 
su jos dailiais ir populiarais Lai
vais. Nes yra parankiausia ir pa
togiausia Linija Lietuviams Ke
leiviams—

Skandinavu
Amerikos Linija

iszteisc patarnavima tikslu pa
gelbėti Amerikos Lietuviams atsi
imti savo gimines in Amerika.

Laivu Iszplaukimai isz
Now Yorko:

“Oscar II” 
Frederik VIU” »>

«

Rugpiuczio 2
Rugp. 9
Rugp. 23 * * United States

< < 
<<

.. i J i

,1*

Kreipkitės prie artimiausio jums 
laivakorcziu agento su visais ke? 
liones reikalais arba:

SCANDINAVIAN 
AMERICAN LINE

27 Whitehall St. New York, N. Y. 
• 13Q N. LaSalle St. Chicago, Hl.

; ||

248 Washington St. Boston, Mass.

.11 ~  - T..-. .. j. . .... ... —
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Sziiomls dienomis baigė 

vania universitete Stasys Cze- 
kanauskas.
* Teipgi nemaža Lietuviu vai
kinu ir merginu užbaigė auksz- 4 - 111 TA M * Lp I

i

..
I

inžinieriaus mokslą Pennsyl--

tosniaja mokykla. — D.
*

4

6 6 6
Praaxalina galvos slotusma ar ašarai- 
gija In 30 min«tuf sustabdo poraaa- 
lima pirma diena* ir sustabdo malaria
in tris dienas. Gausite aplietose.

666 Teipgi Tabletuose
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MIRTIES 
BAUSME

I

1 
j tII 

1IJ

4 ,
— Nieko tame ypatingo ne

buvo. Viskas buvo po senovei. 
Tos paezios sienos, tos paezios 
languose grotos, o ir dienu bu
vo szalta, žvilganti kokiu tnks- 
taneziai ant svieto. Kareiviai 
kažannese snaude, ruko, vieni 
kitiems pasakojo pasakas ir 
juokeli.

Užveizdetojai vaikszczioda- 
mi po tamsius kalėjimo kari- 
dorius, laikas nuo laiko kugž
dėjusi ir skambinant raktu 
pundais, tingiai nuolatos mis- 
iijo-apie tarnysta apie szeimy- 
nas.

Politiszki kaliniai siulener- 
vuoti, ilgai ir atkakliai tran
kėsi savo kletkose, idant pasl- 
purezius staiga, pasiklausyti 
to, kas bus ir vėl sau vaiksz- 
ezioti.

Ir viskas aplinkui buvo pa
sibjaurėtina, kaip smarve kaip 
neszvarios

Inžinierius, 
virto ant lentų sukaltos lovos.

Tai buvo auksztas sausiokas 
su inžymiom pažaunem vyras 
SU

kalėjimo sienos.
atsidusęs par-

vi-

taip! O itaėš negalime isztėseti ! 
.h\k visko ant.fcyk bus per 
i)atigUbj »Tu apid tai jirrtis isz- 
aiszkink!

—• Asz jau Jiems apie ta! 
sakiau vasze blagorodije.

paini si i jo. 
ir daugiau

< 4 savanų! > !

'Amžina, jiems atsilsi^.' (
Apsidairė aplin^ip *ja|e,.kai- 

pp je^zko.damas szventojo pa
veikslo, ir peržegnėjo savo st o-, 
ra inkaitusi po mundiera pil
vą.

Oficieras-sudžia, kuris kaip 
tik nepravyko slide, taip ji ta
da sujudino advokatas, užtik-
rinantis, kad pamerktas ant 

metu

pieka my bu.. 
^A^iinihe 
gas,

lt
y "įilgcM;&ivyj^joįę kėni priglausit ' 

naliks. ii visai ne ten, in kurkta , į
• E

! Senelis
i ..... . ■

r

■ i, protestus, a beina krtVsztq 
sukilimą, kas visus sukrato, su 
viltimi pergalėti ir net. susi
graudinęs ant misliex, kad bu

ll ud in i n ko to didelio Ir 
isztoriszkojo laiko, 

kaipę tautos persiatytojas, in
ejo prieangiu pas general-gn- 
bernatoriu, 
mislyje, ka turi pasakyti.

č____ ; ‘ ‘
tai , ilgas 
smarkus žmogus 
kukliu veidu.

Jisai niekados neabojo, kad 
jo pavirszut i n urnas,‘dideli ūsai 
ir visados asztri pažiūra, bus 
jam nuolaidesni.

General- gubernatoriui 
kas buvo aiszku.

užsuka

įsa u 
protestus,

vo 
svarbaus

v
t. vioiiokCdntri pajiks. ji vįpai ne icp, i n kur*jU■ - r , p 1

t rukis sustojo 
priesz vagzala, o tada vienas 
isz nędorps bendrijos vėl atsi-

Na tai jau teveli, atlikaij

važiavo. • I

Netrukus
h
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Arba 
Kartais ir Šposas Iszeina Ant 

Gero. [liepe:

S 
t lf i

I

savo kelione, nes ežia yra staci
ja N... ir turime jpm tarti ° Su

neš mums da reikia to-
■Ant stacijos geležinkelio, 

. » J . 1 p XI. "■ X-K ■ « * 4 «« • « 1 9 • X’k.
vagona žilas senelis. Jo nedrą
są p rod e, jog ne buvo pratęs 
važinėti trukiais, jog matomai 

s [bijo tokios važiavimo, bet del

inejo in trūkioapytgąriloj ZiMinerRi 
soptyinolikos 

jaunikaitis — gimnazistas bu
vo nekaltas-dabar nuolatos ge
ro ir. gere, tarytum per miglas 
matydamas aplinkui maloniu^ 
ir simpatiszkus veidus savo 
oficieru. Ir visi jie buvo tokio 
dori ir geri, 
nuosteba: isz kur jam tuokart 
sūdo atėjo tokia laukine , ir 
kvaila mislis.

Kas-gi butu dabar!
Ka-gi jis dabar toj valandoj 

padarytu ir ypatingai del ko! 
Juk no gimnazistas, tai vis 
viena butu reikėjo pakarti kas 
kitas!

Juk pirmininkas, taip alsz- 
kad reikėjo pa-

smert ies

kad ji' apėmė

Ir kas isz to! Dar syki, 
durniau jiems pasakyk!— at- 
szove asztriai vipsziuinkas.

Ji jau nuo seniai nervavo 
UĄVeizdetoja medinis veidas su 
irohiszkbm po mgska apga- 
vingom ir pilnom rodos nuo
lankumo akim.

“Skūra nulups
Žmones kankina
nieko! kaip stulpas!... Ir ran
dasi dar tokiu žmohiu.

— Na eik ir pasakyk jiems 
Galima juk ir be

— Klausau!
Bet virszininkas ji sulaiko.
— Tu neklausyk... bet 

sztai dar kas!... Aha! Reika
linga peruką ir barzda. Taip 
paraszyta cirkulioriuje. Nu- 
l)egk norint s pas Aizensztenn.

— Klausau!...
IJžveizdetojas bego ir po jo 

kojom girgždėjo sniegas, o vir- 
szininkas in ji žiurėjo ir mis- 
lijo dabar apie savo prakeikta 
tarnysta.

Ir kada tas viskas pagalios 
Juk tai galima vi-

ir protas paprasti... 
Kas diena smerties isztarmes 
ir isztarmes, kasdiena baus
mes ant bausmių! Labai noro- 
cziau juos pastatyti ant musu
vietos!” džiomis būti geruoju ir juos

Ir sena, ilgai
apykanta prie

neklausyk...

tai

prisigntvydamas

General-gubernatorius buvo.
s u s i spa ūdos gorsot n 

, 'su jaunu ir

VIS-

■ I
- •

o po tam

j i
i
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BALTRUVIENE
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reįkalo turi pasiszvosti. Neste
bėtina, jaigu patyriame, kad

4 4
pasibaigs!
siszkai

bujojanti ne- 
” naczalst vos” 

jame rinkosi ir buszavo vis ar- 
sziau<

O vis ta naczalstva, 
Viskas,

nbejojaneziom nuilsuwiom 
akim. Visame savo kūne jis 
jaute neramumą, o viena mir- 
lis, neiszeinant jam isz galvos 
kaip tai tykiai szliapžojo joj 
ir lipo prie smegenų.

Per paskutines dienas visas 
savo spėkas Meravojo ant to, 
kad tik nieko nejausti. Smer- 
t is jam b.uvo abejinga.

Maža ir reikalinga operacija 
antrino sau tankiai, užtrauk
damas 4‘machorki.” O po tam! 
— po tam niekas... Ir buvo 
tai taip prasta ir aiszku kad 
tam dalykui apmislijimo 
siszkai nereikalauta.

Reikėjo vienok kuo-nors už
siimti ir užmuszti savo moks
lą per 
kadangi viskas buvo pabaigta 
ir nebuvo jau kas veikti... 
Taigi skaitė ir ruKe... Vaik- 
szcziojo po kamara ir vėl skai
tė. Q knygų turėjo. įjopgisiank 
ant rugulamino asztrumo kny
gas buvo galima gauti per krl- 
minaliszkus kalinius nuo poli- 
tiszku isz antrojo pavilijono.

Viena mislis-rodosi isz Mi- 
chailovskio-nedave jam ramy
bes. Persekiojo ji dienomis, 
kankino ji naktimis kaip slo
ga, idant paskui tikrai paaisz- 
keti.

Insivaizdino sau žmonija 
kaipo milžiniszka baisu orga
nizmą. Szitai jis savame laike 
auga trankosi kur toli, ėda 
vienus sąnarius del palaikymo 
kitu sues ir ji-ir nežinia del ko 
tas viskas taip veikiasi.

Czia mislis trukdavo ko tai 
nežinodama ir vėl slankiojo po 
galva megzdama isz lengvo 
savo tinklus, 
gyslose sultis.

Vaikszcziojo ir rūke, 
kareziais klausėsi ka kiti vei
kia. Mislis apie kitus ji baide.

Kaip jie sutiks smerti ?
Gali nusigąsti... Ir kam 

tas!... kaip tai bus pasibjau
rėtina ir nesmagu. Vare nuo 
saves tas mislis.

Kiti nerimavo dar labiau...
Ta szviesia 

laike kalėjimo 
vaikszcziojo po kiemą ir davi
nėjo prisakymus.

Buvo szalta. Szaltis ausis 
gnaibė. Pasikėlė taigi kalnie
čiu ir m i si i jo, kad pas ji na
mie szalta kvepia kvepsni ir ji 
tasai kvepėjimas erzina, .fan
te badą.

“Savanai 
galai) po du rubliu penkias 
deszimts kapeikų, raportuoja 
akamanas, gudrius szviesplau- 
kiš muzikas su mediniu pilnu 
netikrumo priesz 
vaį” veijdu. Mužikas nužemin
tai kloniojasi.

Kalėjimo virszininkas pažiu
rėjo in ji isz paniniu 
jaus atsziepe:

1 — Juk tas negalima! 
gubernijos valdžia skirtu tam 
reikalui pinigus, tuokart butu

tas paskutines dienas

“O vis ta naczalstva,” “na- 
czalstva!” Viskas, tai jie ir 
kagi! Kaip sau nori! Del ju 
paežiu arsziau!..
dalykas! Mes czionai-ne!... 
Mes tiktai iszpiklytojai, ne 
musu reikalas!... O jiems ar
sziau 1”. . •

Ir toji pikta mislis, kad 
czalstvai”
žasties bus arsziau, ramino ji 
isz naujo.

Taigi ėjo ir iszdavinejo pri- 
sak\mus.

* * *
Sūdo• pirmininkas ant pietų 

pataisytu del jo per žemojo 
pulko oficierus, juokėsi ir bu
vo užganėdintas.

Buvo tai pilnas, raudonas, 
su dideliais ūsais isz semina
ristu generolas, tvirtai akcen
tuojantis litaru “o.” Jisai šn

No musu

sa n

kaipo augalu

Va re

Ket-

žiemosdiena 
virszininkas

(smerties uždari-

4 4 naczalst-

ir tuo-

Jei

4

tiktai
Mes 

iszpiklytojai

”‘na-
del kokios tai prie-

*

die v”
linu....

— Dieve jums užmokėk!
Acziu tamistoips ka pasakėte—

«
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kini darode, 
karti penki. Tai-gi, ar no lygi 
racijo-kat Ir buvo tai taip 
aiszkiai pertikrinta, kad laip>- 
niszkai raminosi ir vėl gero ir 
gero...

Advokatas, kuris senai jau 
suprato, kad sude nei iszkalba. 
nei mokslas,

ant nervu neturi jokio 
reiszkimo: kad visas dalykas 
ant to atsiremia, idant su sn-

nei net grajini-
mas

pritraukti prie suves, padaryti 
teip, kad advokatu nesibijotu 
ir juos palaikytu už paežius 
oksproprijatorius taippat ge
re dabar, szypsodamhs i n de- 
szine ir in kaire 
kad parodyti jog ir

rinko 
priesz

tarė senelis pasikeMema ir Už
eidamas isz trūkio.

Dabar vieni juokėsi kąd “se
ni prigavo” kiti žiurėjo pro 
Janga vagono, ar laikais kas no 
pasakys anam jog dane ežia 
stacija N... o biski ir bijojo to
kio atsitikimo, nes už apgavys
te turėtu atsakyt. Bet sztai su- 
szvilpe lokomotivas ir trūkis 
pradėjo judintis — ir važiuoja 
smarkiai tolespiai palikes vie
na isz savo pasalžieriu ant ke
lio. Dabar jau nedori keleiviai 
ramiai sau visi, juokėsi ir buvo 
užganėdinti kad padare gera 
szposa seniui. Turės susivelint 
ir laukt kito trūkio....

Gerai puikiai, tegul dabar 
turėdamas laiko ir už mus pasi
meldžia tas kvailas dievuo- 
czius. Ha, ha, ha! — juokėsi 
linksmi draulgai. — Kvailas se
nis — ha, ha, ha, ne kolios mu
su, nes nematys daugiau...

Doras senolis, visai nemisli- 
jo, jog tie nedori draugai ke
liones sutarė padaryt jam szpo
sa, arba nesmaguma, nprs 
jiems nieko blogo nepadaręs,' 
nuėjo tuoj in vidų stacijos

tasai žilas senelis kaipo ūkinin
kas nereikalavo važinėt tru
kiais, nes turėdamas arklius ke 
lipne atllkiuKlaVo arklinis, bet

in
■I,1

#■
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Aplinkinesia peezesia Ne- 
delosia, 

Tai daugoliuosia namu ošia 
Baisus kl i karna i, 
Ir girtavimai.

Apie kolos moterėles girdėjau 
Dabar da nieko nesakysiu, 

Bet kitu kartu szonus 
koeziosiu, 

Ilgai bobeles pastones, 
Ir girtuoklystes iszsižadės.

♦

>
dabar būtinai reikėjo Važiuoti 
trukiu.

Ine jos i n vagona, apsidairęs 
aplink save, ir radęs tuszczia 
suoleli tuoj prie duriu kamputi 
atsisėdo, visai nosiŽiopsodamas 
ant draugu keliones ir nesirū
pindamas anais, nors aplink 
skambėjo juokai 
kalbos keleiviu. .uin.nv/.Hun, 
szis, tai tas isz koliitujaUnczios 
linksmos drauguvps žvilgterė
jo rn savo sena sandrauga, bet 
nieks neat si Ii epo i n seneli, ka
dangi visi buvo užimti 
saves linksma bala. •
Tuomi tarp atsiliepė signalas, 

aproiszkiantis pasažieriems,jo>g 
trūkis rengiasi judintis isz vie
tos idant važiiud tolinus. Su- 
szvilpe szvilpine lokomtivos ir 
trūkis pradėjo judėti.

Ir sztai vienu sykiu 
pasidarė tyku, kaip kad ten 
butu tuszczia visai. Kas atsiti
ko, nooei uuKsiiias nuris ku-i •. v . . jo aszsipirkes — mat apie tie-

sos geležinkelio nieko nežino-

“Jie” 
vaistus sukelia...

Taigi szaltai ir sausai priė
mė atstovą, sakydamas, ka,d 
taip tiesos liepia, bus iszpildy- 
ta.

Ir tasai-pa t s 
žas-akiveizdoj 
mo ir anksztos, apkabintos or- 
dereis krutinės, o

general -gubernatorių 
akyveizdoj tos szviesybes, su 
kilnodamas lupomis, ūsus, žiu
rėjo in ji atkakliai ir asztriai 
— urnai pasijuto taip susimai- 
szusiu, kad užmirszo tuojaiiR. 
ka turėjo jam pasakyti. Ir tik
tai po gerai valandėlei 
niai pabandė iszsitarti 
žmonija ir primine gimnazis
to nelaimingos motinos sopuli, 
ant ko vienok gavo toki pati 
atsakymu.

— Viską, 
bus iszpildyta — atsake gene- 
ral-gubernatorius ir su nekan 
try be iszliese savo sausa ran
ka, ilnt kurios mažiulio pirszto 
blizgėjo žiedas.

O sugryžes, i n savo kabinė
ta, patemijo asztriai:

— Tas pat kandidatas !n 
kalėjimai

Ir neabejodamas, 
mato perdem, o ypatingai isz- 
skaito akyse krainola (maisz- 
ta), padėjo ant galo stalo eiga 
ra ir smulkiu, aiszkiu rasztu 
patvirtino isztarme.

Bijojosi, 
Peterbugo snsimylejimas ar
ba visai smerties panikinimas. 

ežia atsakau
c i ei y be priesz

sakydamas

būdamas ma- 
jo 'stamantru-

>

nors
ir linksmos 

Hetkareziais

kokia
ypatingai

szveL
apie

ka tiesos sako,

kad visus

kad nepareitu isz 
snsimylejimas

* * *

Szamoku nekurios mergeles, 
Niekam netikusios ’dukreles, 
Riaukia alų ir munszainiutia, 

Kaip telyczios buizutia.
Gumba iszgydo kaip nutvėrė 
Ir kaltuna ant galvos suvėlė, 

Karvėm pieną sugražina, 
Kaip žolelėms pasmilkiau 

Tokius stebuklus daro,
Kad ir isz svieto iszvaro, 

O kad ir gyduoles darinėje, 
Bet užmoke'sties nesiprovineje.

i

*

1

Jf

* * *
Jan tik tame AVaterburije,
Tai kaip tikra Sodomija, 
Vienu senute man raszo, 

Su aszaromis manos praszo: 
Mieliausia mano Baltrūviene- 

le pribuk,
Tik susimiIdma netruk, 
Koezela ir szluota turėk, 

Duok 'bobelėms ir merginoms 
nieko nežiūrėk.

Szluota bobom pavesk, 
Kocziola merginom mesk, 

Iszkocziok gerai, 
Kad vestųsi dorai.

tarpe

vagone
arba nesmagumo,

idant atiduot bilietą kuri ture-ko, kodėl linksmas buris kę-
liaujaneziu žmonių nutilo, kas

~7l jo, todėl mane, jei nuo jo nęat-

eit trukini persižetgnojo ir mel
dėsi prie Dievo, matomai pra- 
szydamas Ano, idant teiktųsi 
apsaugot ji nuo nelaimes. Ta

pasidarė, ar nusigando! <— 
Sztai praszcziokelis pradėjus ome, tai jis pats turi atiduoti.

t
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I
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in oficierus, 
jis pats 

toksai kaip kad ir jie...
Bet duszioje, klaidžiojant 

vyno garuose, atkakliai skrai
džiojo frazes: Sztai yra ji, to 
ji sluogesnis, kuri, paruosze 
Port Artūrui ir Czuszimai... 
Ir perimtas tos mislies baime, 
svajojo, kad tai kadaisiai ap 
raszvsias savo atsiminimuose.

* + *
Miesto vioszpatavo baime.

Durnos rinktiniai ir pats nau
jai iszrinktas atstovas 
paraszus po protestu 
smerties bausme.

In Petersburga staugė tele
gramai.

Vieno pasmerkto gimnazisto 
motina, 'aukszta, su indubu- 
siom ir primerktom akim dai
rėsi aplinkui, žiurėjo tai In 
atstovą, tai in gubernijos vlr- 
Bzininka, tai in advokatu, tai 
vėl prakuratoriu, 
me slide koki tai pasibaisieji- 
ma.

General gubernatorius jo ne
priėmė, kiti, 
tokio neaiszkaus 
mete prižadėjimus 
skubinosi, tarytum, 
pasprusti.

Jai draugavo duktė, nedaili, 
smulki panaite, kuri su sopu
liu ir baime temyjant motinos 
susigraužimą, rūpestingai so
dino ja in.karietele ir staiga! 
szvapejo: “Mama, mama, nu
siramink... Asz persitikrinu
si..- Valia nekaltas ir jis bus 

mo iszteisinsime, kada norėsi- paleistas...
Atstovas taip-gi 

važinėjo pas general guberna
torių, bet antru sykiu 
jis jau nepriimta.

Isz paszaukimo liekorius ži-l 
las ir geras senelis su sidabri- 
neis 'antakiais, asztrom akim 
buvo žinomas mieste visuomv- 
niszkas veikesi.

Ir sztai stebėtina mislis jam 
atėjo galvon, kada pirmu sy
kiu privažiavo prie guberna
toriaus namu.

ėjo žmones, snie
gas blizgėjo, kari oteles vežejes 
musze rankomis. Atėjo jam 
mislies gimnazisto motina-isz- 
bfllus, su skarele ant galvos...

Bet upini viekas jam pasiro
do netikrii, net, tai, kad kėliau-, 
ja pas general gubernatorių 
užsistoti už pasmerkta.

Juk valdžia, tai visados val
džia. Riksmas ji gali padaryti I 
dar kietesnių..., prasiiieszq 

Į jam per gal va ir apsiautė ji!

“o.”
ve laike visiszkai už gera ir g»- 
raduszi žmogų ir norėjo dabar 
duoties pažinti ir tam 
kui” — advokatui,
raas, kad tasai sūdo netikėtai 
prie jo laižėsi, pavadinęs ji ko
kiu tai budu ir

mokslo žvaigžde.”
Tada jam tas labai patiko 

isz atžvilgio in prokuratorių.
Prokuratorius turėjo augsz- 

tesne ranka, 
veikalu ir .didžiojasi:—

ara
nt minda-

kada tai
4 4

iszleido koki tai 
“Nei 

vienas, sako, mokytojas juris
tas nepaabejos duotame atsi
tikime”... “O mes tai-gi pa
abejojome, o mes taigi iszteis- 
sinome tuo kart tikra teroris
tą!... Cho! cho! cho... Nei 
vienas, sako mokytojas juris
tas!... O mes jam ant piktu-

me. O nenorėsime — pakarsi
me’”...

— Tai simpatiszka burna 
tasai Klemankin! — atsisuko 
greitai per stalu prie prisieku
sio advokato.

— Apie ka ežia einasi, ju
sli ekscelencija! — insimaisze 
pulko vadas, nesuprasdamas 
apie ka ežiu kalbama.

— Tai mes ten viena pa- 
koreme!... iszaiszkino pirmi
ninkas, blykstelejes mažom 
akutėm ir tęsė toliau, atsisuk
damas in advokatu.

tepruk nieko nepa-— Ne, tekilk nieko nepa
darysimi Sztgi... Mes ir tajp

suverteme! Ponas patemijai!
S Ir kad visiszkai patraukti 

s4vp pusėn advokatu, tyliu, 
daug ženklinaneziu balsu pri
dūrė :

jau ant dvieju užmusztu viską

General — gubernato- 
riuszisz septynių liepe... Na... 
rdikejo penkių... taigi...

Į

'aukszta

Szale jo

iszszaukda-

murmėdami ka
ramino ja 
ir kur tai 
norėdami

du sykiu

tenai

— Asz 
vieszpatystes 
caru ir tėvynę, o Peterburgas

uz

maiszosi ir dar privirs koszes 
viską sunerplios!

Ir net susigraudino, atjaus-
damas ta savo atsakomybe.

—: Tolia na bus :—
......... ...........----------------------- -------------------------------------------------.............................................- _ ■ -

STEBĖTINAS ORO1NSPETOJAS
Žinosite kokis oras bus priesz laika
jeigu turėsite szi Stebėtina baro- 
metera kuria inspėja permaina oro 
24 valandas priesz laika, ir padirb
tas lig maža stubele. Kartais norit 
žinot kokis oras bus tas jumis pa- 
rodis. Priesz lietu pasirodo durise 
ragana o priesz pagada pasirodo 
vaikas ir mergaite. Kada oras ne
pastovus visi tris pasirodo durise. 
Druęziai padirbtas ir iszmargintas 
teipgi turi gera Thermotera. Regu- 
lariszka preke $2.25 bet ant trum
po laiko parduosime tik. už $1.35. 
Prisiuskite 30c del paczto leisziu 
o kada gausit taiužmokėkie $1.35. 
Užganėdinimas gvararityta ar su
gražiname pinigus. Adresavokito 
PRACTICAL SALES CO. Dep 26
1219 N. Irving Ave. Chicago, Ill.

t

W. TRASKAUSKAS 
, LIETUV1SZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t.
603 W. Mahanoy Ava. Mah. City

-įv——^7,-TraTga;

♦ i

’* * * '

Su savo forduku ana diena, 
Nusidaviau in Pittsburga 

viena, 
Norintį laibai apnikusi,

Ir apsiemimuosia parinkusi, 
Toje dienoje buvo imeninos 

keliu, 
Lietuviszku musu dukru, 
Tikrai muziszkai apsiėjo, 

Ba ir keli Kaulai suėjo,

kietesnių..., prasinesztj

S
I,

Uredninkas stacijos pažiū
rėjęs in paduota jam bilietą 

-|‘ ■■■'“ ■■««•■***«"• ±UĮ nusistebejes ir nusiszypsojos 
tai regykla padare ant sandrau) !o, 
gu keliones inspudi ir liepe nu
tik: tikri nežinia kodėl nutilo, 
ar tai del 'stebėjimosi isz mal
dingumo praszeziokelio, ar del 
prisižiurejimo in “kvaila prasz 
czioka” kuris visur ir visuo
met jauezia ant saves “galybe 
Dievo”, 
valandai tylėjimo, beveik visi 
su vienu sykiu prunksztelejo 
garsiais juokais, o besimel
džiantis senelis iszgirdo tuoj 
visa banga pikeziausiu pasar
gų ir pajuokų atkreiptu in mal
dinga seneli, tkas vienok visai Į nieko daugiau jum nepaailie- 
nępertrauke maldos jo.
. Pabaigęs malda senelis pa
žiurėjo koliojaneziai in nedo
rus jaunus sandraugus, bet nie
ko jiems neatsake.

Žinoma piktai daraneziam 
žmogui užtenka vieno žvilgte
lėjimo, idant primint jam jo ne 
iszmanyma ir'bloga darba; taip 
ir tie pikti draugai tupj atjau
tė mislis senelio ir kožnas isz ju 
nusprendė atmonyt seniui už

gana vienog jog po

isz nežinistos senelio tarė:
— Juk važiuojate in N..; 

nes in ten bilietas iszpirktas, 
kodėl ežia iszsedot isz trukią 7

Ar tai ne ežia N... !
O, ne! .Da dvi stacijos 

nuo ezionąis.
— O Szvencziausioji Pane

le! kagi asz dabar biednas da-. 
rysiu — paszapke sielvartau
jantis senelis. Prigavo thane 
tie nedori žmones, su kuriais 
važevau...

— Hm, jeigu teip yra, tai

* I— «

ir

4

iv

Paliksiu Rojaus' grožybias, 
Ir taisės visas saldybes. 

Ant pagalios ir musztynes pa
sikėlė.

Kainas A bliu už sprando nu
tvėrė,

Abudu likos nukoroti,
Isz rojaus iszvaryti.

ypatingai dvi Jiovntes atsi- 
žymemjo.

Abidvi geltonus plaukus turėjo Įžeminimą j u — iszmintingu ap-

ka, kaip tik palaukt ežia kito 
trūkio. Po trijų ir puses va
landos galesite važiuot toliaus.

Nueikite ton in lauktuve ir 
palaukite. 5

rlJl

Stambiai sutvertos,
Bet biskuti kuprotos, 

Ba Dievas molio nesigailėjo,
Ba molio invales turdjo.

♦ * *
Kada motore buna girta, 

Tai niekam neverta, 
Motoro girta ant pikto tikus. 
Nuo dorybes suvis atlikus. 
Geriausia vyra isz kelio isz- 

veda,
Ba nueina nuo jos geda. 

Randasi daug doru moterių,

)

įI1 ' ||k ' 1 » i 'I >1

Tai tares uredninkas atida
vė bilietą ir nuėjo sau prie t»a- 
vo uszsiemimo, o senelis nusi
davė in lauktuve ir ten atsisė
dęs ant suolelio lauke masti- 
damas, jog kelionėj nereikia 
tikėt nepažystamiems žmo
nėms. Apie savo prigavikus 
blogai nemialijo, apart to. 
uDievas jiems užmokės už ju 
darba.”

_ _ Po ilgai valandai laukimo in
su jaisnenoresk ’aibet'i’—‘taiž’f-) ^uktuV® ineina. ta«. Pat ured’

szviestunū! Pradėta kugždėti 
ir mastyti koki szposa padary
ti “fanatikui seniui”. Sunku 
buvo jiems rariti būda, arba 
pragumu prie to, kadangi senis

t

nomas daigtas, o ant ju pajuo-Į pinkas. Ant veido jo matoma 

triumfas.
— Tėvuk, esi laimingas!— 

tarė jis. — Tie kurie norėjo

ku ir žeminimu jo už jo maldin-| buvo iszgastis, o po draug ir 
guma atsakys tik mislimis, jog 
“esą kvailais” 
nemis.

Trūkis luotarpu

ir nedorais žmo

ridai Num blogai padaryti, padareTruKis luotarpu smarkiai J*4“*
yrėsi prieszakin ir artinosi prie daug gero, r— Trūkis priesz se-

Ant tokiu sakyti nieko negaliu kitos stacijos. SuszviIpus loko-panczia stacijo susimuze, toj 
Nesenei kaip viena Montkar- rnotivo szvupnnai, a
muosia in žandu tvyksztelejo, | linksmos bendrijos atsiliepė ne tapo sužeistais^ Galite del to 

vos gražiai: | f -

Nesenei kaip viena Montkar- motive szvilpi iriai

Vaikinui net'juka isz nosies 
czirksztelejo,

Jaigu tokiu moterėliu daug |te!
butu,

Tai latryste vietos neturėtu.
Visos moteres taip apslgin-

tl
kluokite,

vienas isz nelaimėj daug pražuvo, o dtfng

I padekavot Dievui kad teip f y-
— . In kurgi teveli važiuoja- k<>. gal ici ne mirties ’ ir

I žaiduliu, tai dideles baimes bu- 
In N... — atsake scnolis. tiune datyre — o dabar svei- 
Aaaf — tarė klausiantis)kos pasilikote.. .■ 

nuduodmas nusistebėjimą. — 
Jaigu teįsybe sakai, tai tu te-

• ••

■
Ii

H'į B 
*

i
ii „ f

i iip ■

Ant veido senelio apsiroKz^ 
ke iszgastis; sėdėjo tylintis, o

nams įp ie stacijos N...., bet mes | Jausmas senelio nesunku atM 
peti. j *L

toli važiuojame. — Ir žvilgte- Szitai priesz valanda būva 
rojo in savo draugus, apreiksz- žeminamu ir apjuokiamu.. 
damas jiems akimis, jog pada- Dabar triumfuoja. .. Sueivcli- 
ryses “szposa kvailam prasz-’no, kas teisybe, keliom valan- 
czjokui”, jaigu jie visi tylės ir doms bet pasiliko sveikas tr

Kaip kokis užkabys per snriki veli laimingas, nes jau arti- akyso jo sublizgėjo aszaros. t'" ’ •* n • t I jiu  . JL _ _ \T 1 j I TIrt rtrt mam AA11M !»•t rt‘ ^duokite, 
Kvailius mokykite, 

Prie dorybes pratinkite.
da turime vargti czioąais nes peti.

Dr. T.J.Tacielauskas
Pirtnutinis Lietuviszkas 

Dentistas Malianojuje. 
Ant Antro Floro Kline Sztoro 
„r 

...... . i ....... ... ... w <•19 W> Centro St., Mahanoy City 
I

rojo in savo draugus, apreiksz- žeminamu ir apjuokiamu...:

szposa kvailam prasz- no, kas teisybe, keliom valan- I .* • *• • • * “ . ’ 1 * -•
, . . . . r ~
neperszkadys jam tame.

Visi buvo užganėdinti isz su-1 už jo maldingumą iszjuokinpjo
’ ** 7

jaigu jie visi tylės ir doms bet pasiliko sveikas tr
gyvas. Ka laimėjo, anie kurie

manumo savo draugo ir džinu- ji!
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— Suimtoje- pripuola Szv. 
Onos.

— Bessie
14 metu, isz miesto, likos suras
ta per policija Lun.sforde, ku
ria iszvežc du sportai ir ten ja

K. RĖKLAITIS

Ncdvliojc sueina 42 mc- 
“Saule” 

Buvo
tai kaip “Saule” apsigyveno 
Mahanojuj. Buvo tai kitokis 
miestas, kitoki žinonys ir kilo
ki budai.

— Lietuviszka 
Saldžiosios •Širdies Jėzaus, 
vede sklinda priesz hondsmo- 
nus Petro Kasparo, kuris buvo 
kasierinm tosios draugystes ir 
pritruko jam 1,750 doleriu, da
liai’ prispirineja bondsmonus 
kad užmokėtu tuosius pinigus 
arba bondsinonai prispirtu 
Kasparu aut atlyginimo.

— PagelbiMlamas policijan- 
tui Thoms aut aresztavojimo 
Frano Kazlaiwko, 414 W. Rail
road uli., ugninis marszalas Jo
nas Vargo nuėjus drauge 
Thomas pas Kazlaucka, kuris 
buvo iszvares savo szeimyna 
laukan, užsigeriąs Kazlauekas 
staigai szoko ant Vargo su pei- 

jani kelis skau- 
Kiek Kazlauc-

hon< Ismoiiai

draugyste 
už-

SU

lin už<lu(xbmms
džius žaidulius.
kas gavo tai -atsimins ant viso 
gyvasezio ir prick lam likos 

in Pot I švilios kaloji-nuvežtas 
ma.

tam

Panedelyje trenku in 
Heft farmerio 
villeje,nžmuszd}tma

Sunkus gazoli uis (rokas, 
I iowis ’o 

t roką Barncs- 
‘jt ant vie

los ir HiidairŽe broką ant szmo-
telin. Sunkus Irokas nepatemi- 
no iszvažiuojanti farmeri isz 
szoninio kelio, trenkdamas in ji 
visu snuirkiiinii. Dreiveris likos 
pastatytas po kaucija.

— Piuszas 
velando, O. lankėsi czionais 
pora savaieziu pas gimines ir 
pažinstamiis.

— Y. M. Liet. Imi. K Ii ubas 
turės savo metini iszvažiavima 
arba pikniką Nedelioj ant Kilis 
farmos Locust Valiev.

fa nuori

Akszis 
lan kesi

isz Ule-

1

Nei.ip.aakyt* Gera Progai
ATLANKYKITE 
MILŽINISZKA

Amerikos Ferai
bus laikomi per Liepos ir Piuczio, 
dideleje $15,000,000 
Atlantic City, 
si uipraizom.

ATLANTIC CITY
SEREDOJ, 23 LIEPOS 
SUBATOJ, 9 PIUCZIO 
SEREDOJ 20 PIUCZIO

In ten ir adgal $3.75
Valanda

Mahanoy City............isz ryto 5:10
Tamaqua.....................................5:39

svetainėje 
Inžanga dykai. Vi- 
Ekikurcijoi in:

Hz

.paliko. Bessie likos arosztavo- 
ta jau kelis kartus už panaszius 
darbelius. •

16,186 VOKIECZIAI ATĖMĖ 
SAU GYVASCZIUS 1929 

METE.

Lietuviazkaa Graboriua

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

S16 W. Spruce Str., 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
30G Market Street

J, W i

’ •

•i

I

. ’ i .
Jus norite geriausia iszkepta DUONA. Todėl pirkite savo sztore 

«■» v A ■ a w T W"« W""« w* w—* . < * W-X.
eu

l I .

• t V .
■ I ■

n.

HAMA’S DANDEE BREAD
. J I

Szita Duona jumis patiks geriaus negu kita kokia bekerio duona, k ■ 4

nes labai gardi. Iszkepta per
II

I

Iszbandykite
•l

Iszkepta per
ANTHRACITE BAKING CO.

SHENANDOAH, PA.
■ /. ' I

*

r M

I*

Į f
w* •

30G Market Street H
Bell Telefonas 44L-J 

TAMAQUA, . PA.

|J s*
fr

— Fu laika
V’okiet i jo j

v i šok ei s
pagal, valdžion

Isz t uju 16,186 buvo 
5,947 mot eros.
Beri i ne

Bcrliuas. 
tai ' 

sau gyvas!cs 
16,186 ypatus, 
raparta. 
11,239 v v ra i ir ’ e*
Paežiam miesto Berime nusi
žudė 1020 vvru ir 936 moterių. 
Vaikai nuo 15 lyg 3 
giaus<‘ pasinaudojo 
ant savžmlyscziu, o tiejei kn- 

dau- 
Priežas- 

ties savžmlinseziu buvo dau- 
iause bedarbe ir meilingi ne

susipratimai torp poru.

molo
vieno 
a temo 

budais ::: ■

t
’J1

0 met u dau- 
rcvolveriuR

riems suėjo jan 30 metu 
giause pasikardavo.

NE TIKI. <
— Praszau loskos pono ma

ne biedna paszelpti keliais cen-
tais.

— Ateisi rytoj.
Kad rytoj poną iszpar- 

duos szerifas (ai nieko ne nau
dosiu.

Smagi Viena Diena 
Ekskureija su 
savo draugais 

Specialiszka Ekskureija 
NEDELIOMIS 

AUGUSTO 3, 17 ir 31 
IN

PHILADELPHIA
AR

ATLANTIC CITY
Dubeltavas tikietas isz Ma
hanoy City ir Tamaqua in 
Philadelphia $3.50, o in At
lantic City $4.00
Specialia Treinaa Subatoa Nakti
Isz valanda
Shenandoah ........................... 2:00
Mahanoy City ..................... 2:40
Tamaqua4....................... 3:16

Szita ekskureija 
jumis patiks

Riverview Beach
Szita Parka yra 40 miliu ant 
Delaware upes ir szita eks- 
kiircija plauks laivu in ta 
Parka.

‘ NEDELIOMIS
AUGUSTO 3, 17 ir 31

Isz Shenandoah in River
view $4; Isz Mahanoy City 
in Riverview $3.75. .
Treinaa. iszeis ta pati laika kaip ir 
in Philadelphia ir Atlantic City

Apie daugiau* informacijų apie viraz 
stacijų arba raižykite pan John M. 
Rolln, District Passenger Agent, 
Williaroaport. Pa." _____________ ___

1

♦

fe,,!

------------ - —......... ... .....-.... ■-

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

Kurt H. Schurig & Co
50 BROADWAY

NEW YORK
I ....................- .....  .. .. .................... Į '■ I— —

$ Jennings Pus-Metinis
Pardavimas Rogsu

...... - - - ’ '■ "■t
Nuo 7 Liepos iki 12 Rugpiiiczio 

Parduosime
'i!

t Anglo Persian RogsusV
I

&

-r---------------------
>■— I    "«w

‘Matykite Coogan’a’
22 SO. JARDIN STREET

Telefonu. B24 ■ SHENANDOAH
--W T - .

Atlankys jus bile kur, pagal rcika- 
lavima. Reprezentuoja Schuylkill’ 
paviete “RICHMOND” Drabužiu.

Visokiuose saizuose, visada tik 
$22.SO v

Maži rankpinigiai iszpildo tuojaus 
juso orderi. Pasiūti pagal ju$o 
niiern, ‘Užgancdinimas Užtikrintp’

i

f . IN SKAITYTOJUS
■—nr- 

---
- ir

1J

I /

I
>

Kreipkitės pas szitus Biznierius kuriu apgarsinimai ežia 
randasi, jie suteiks jumis mandagu patarnavima ir už- * 
ganėdinima visame. » < < .

*

9

T

Genuine Orange blossom fangs
A

t

Imkite laivo 
kelione Hudson 

upeje 
NEDELIOJ 10 AUGUSTO 

IN

NEW YORKA
$4.00 IN TEN IR ADGAL 

ARBA

UP-THE-HUDSON
IKI BEAR MOUNTAIN 

$5.00 IN TEN IR ADGAL 
Specialia Treinaa Subatoa Nakti 
Shenandoah............................12:35
Mahanoy City ..................... 1:16
Tamaqua ..................   1:45

DABAR planuo- 
kite savo vakacija 

16-Dienine Ekskureija 
ATLANTIC CITY, OCEAN 
CITY, STONE HARBOR, 
WILDWOOD, CAPE MAY 

SUBATOJ, JULY 26 
AUGUST 9 ir 23

Isz Shenandoah $7.74. Isz Maha
noy City $7.20. Isz Tamaqua $6.78

SMAGIOS 
EKSKURCIJOS
Praleiskite szitmet kitokia vakaci
ja. Važiuokite drauge su daugybe 
žmonimis su linksma ekskureija. 
Ta ekskureija su palydovu ir visi 
kasztai apmokami. Prekes pigios

BOSTONĄ IR WHITE 
MOUNTAINS 

Septiniu Dienu Ekskureija 
LIEPOS 27 iki 2 PIUCZIO 

AUGUSTO 17 iki 23 
CHESAPEAKE BAY 

VIRGINIA SEASHORE 
HISTORIC VIRGINIA 
Keturiu Dienu Ekskurciaj

AUGUSTO 6 iki 9 
THOUSAND ISLANDS 
MONTREAL, QUEBEC 
Septiniu Dienu Ekskureija

AUGUSTO 10 iki 16 
Klauskite prekes ir visas informa

cijas priesz laika.

Pabaigos savaites 
kelione

THOUSAND ISLANDS 
Smagi kelione laivu per Thousand 
Islands/ 1
NEDELIOJ 17 AUGUSTO

In ten ir adgal $11.50 
Specialia treinas subatos ryta 

Augusto 16 iszeis isz 
Shenandoah (40c extra) . . 11:40 
Mahanoy City ..................... 12:18
Tamaqua  ....................... 12:5į

4
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UFBERG AUTO SHOP

Iszkvarbuoja Automobilius

I
M

ft

:7'?:
v,- v/*;, ’..įy.’įįT<
lifewii'i

for the 
Brl4o

for tMfor tM$51.oo
Žemiau užju regulariszka preke.

9x12 didumo už :

a

ED. J. JENNING S 
TAMAQUA, PA.

Atlankykite muso .sztora. S’ ‘ * į

Persitikrinkite save isz tos dideles vertes.
* I >

X♦

Matykite muso langus.♦

r

1

I

>
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KADA DUODATE VALGYT 
FRANKFURTERS DESZRUKES11 /

................ ......  ",l""

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 gerinsiu mėsų.

Gardus skonis kuris jus užganėdins visame — ta
t fsuprasite isz pirmo syk kaip tik pradėsite vartuoti 

tuos deszrukes padirbtus per

SHENANDOAH ABATTOIR CO.,
SHENANDOAH, PA.

T

Affio»C«d Z)

i

> i ■ ii

Kada Reikalausite Geriausiu MINKYTU GĖRIMU 
:: Visokiuose Skonuoie, Užsakykite Nuo n

JOHN HAVRILLA
217 NORTH STREET (Phon.ne) MINERSVILLE, PA.
—— , I, I,į»„ĮI,    i|i.jii.l»Il I I I iiiLįiiiii.1 >Min ■■ 1*1 »■ ■■iru■■■■

-  - ................-  ■ .■ • -   - —   *—....................................................—  --- ■ —

Pataroma Jumis Pirkti PIENĄ, SMETONA IR PASUKA

C. F. ROTHERMEL
35 SO. DELAWARE AVE., - MINERSVILLE, PA.

Telefonas 3184” Muso Pienas Visada Gerinusias.

nuo

<

VINCAS MINKEVICZIUS
GRABORIUŠ IR BALSAMUOTOJAS 

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

Ofiso telefonas—116 Namo telefonas—-799 Į 

fett

t

Apdaužyti ir inlangstyti automo- 
bilai sutaisomi kaip nauji

Parduodame fenderius, virszius ir 
kitokias automobiliams dalis.

229-31 SOUTH MAIN STREET 
SHENANDOAH, PA.

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

Telefonas 481

APLAIKYK1TE ATSAKANTI GY- 
DIMA ir suezėdinkite laiko ir pinigą, 

per specialistą kuris su
pranta puso liga. Rodą 
dykai. Kraujo pervir- 
szys arba sloginimas 
yra pavojaus ženklas. 
Naujausio budo gydi- 
nervu, stokas pajėgu,

skilvio ligas, kepenų, inkstu, ruma- 
tizma, dusuli, odos ligos, katara noses 
ir gerkles, vyrai ir moteres pasek
mingai gydomi. Be operacijos ir be 

Nebrangios
prekes. Slaptingas gydimas..
Ofiso valandos: Pancdcli vakarais 5 
iki 9. Utarninko ir Seredpj 9 ryte iki 
9 vakare. Ketverge 9 ryte iki 1 popiet 
4 S. CENTRE ST. POTTSVILLE, PA 

Ant antro floro.

mas kraujo,

patrotima darbo laiku.

SKAITYKITE “SAULE”
❖ ❖ ❖ • j

rara

PUIKUS ŽIEDAI
Visiems Reikalams

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

SOL LEVIT
Schuylkill County’s Leading Jeweler 

Headquarters for ^Engagement ant Wedding Rings

2G - 28 NORTH MAIN ST. SHENANDOAH, PA.

kiu auksinu ir sidabrinu daigiu.

t

?

MALLOYS DAIRY
Parduotoj ai szviežio ir czysto pieno ir Smetonos 

“Bonka pieno yra tai bonka sveikatos”.
Telefonas 233.

Iszbftildykite muso Pasukos
326 W. Centre Street, Shenandoah,

"" " ■■■-" ■!■■■■■    I I. I ....    »■ >«        I    ■»!...  

DEWEY’S SHOE REPAIR SHOP
12 N. WHITE STREET — SHENANDOAH, PA. 

' I ; I

I

Geriausia intaisyta Sziaucziu Szapa visam mieste 
Visas Darbas Gvarantytas

•t*' Teipgi tukime szapa po adresu 12 N. WEST ST.
'•..i T.-y.-T"'' ' ■

---------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------‘ ■■fe y-"'“
rara
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Dabar yra laikai kada lojaliszkumas prieteliu ir pasi-
■ r ■’ ■■ in

I’ 1ft 
4^ « ipw

tikėjimas kostumeriu yra reikalingi hiznije

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 
bando palaikyti pasitikėjimą, kostumeriu su tikra ir man-

O. oa « M ■ oa .A M ta A M

M.

dagu vertelgavima. Bando padaryti prietelius per bu-fe 
----------------------- • . _

ir

vima prietelium. Užkvieczia jus pastoti vienas isz ju lo-

--------$_— 
DIREKTORIAI 
D. F. GUINAN 

JUOZAS MACIEJUNAS • 
ANTANAS DANISpVICZIA 
JOHN J. MORAN 
GEORGE OLIVER

il4 jaliązku prieteliu.
h •
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WILLIAM R. MILLER 
JAMES A. DOLPHIN 
JOS. B. REING 
P. C. FĘNTON

J ' "■ ’ J 4,’ y Jį !
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E. T. EVERETT
Didžiausi Iszdirbejai
Pomninku ir Kryžių

Kreipkitės pas mus ypatiszkai 
arba per laiszka, o prisiusime 

*•* • . 'T *•- *•* 1'1^1*11’ ’li*d'ii|l>« •* 'J Ih> i"ii.<il*'« M «<» •> «* qi 'K*-* 1 * M * * * * * « - 

musu agenta in jusu namus.
Turime Du Ofisus: 

MAHANOY CITY 
South ir 2-nd Sts.

Telefonas 2-^

SHENANDOAH
Shenandoah Heights

Telefonas 625-R

tf

Jeigu esate ISZTROSZKE
tai gerkite

I.
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In AU Popular Flavors
ii

YRA tai minksztas gerymas, visur 
parduodamas, žinomas ir perkomas

Greit pasigar-
sejo ir užganėdino visus.

N E HI yra tai maloni ir skoninga
sode del apmalszinimo troszkuma.

N E HI reputacija yra tvirta, 
unciju bonkutese parsiduoda po 5c.

Klauskite ir pirkite NEHI sodes *
sztoruose ir kituose vietuose kur

4 H <■ ’ raji, (p \ K . .N„ J ' a ■

parduodama sode.

per jaunus ir senus.

9

i ■ I

tari m
f
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J. J. Twardzik’s
! ' « ’bn ii1 .į,

Bottling Works
312-314 W. Penn St. Shenandoah. Phone 409 ir 428
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