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ISZ AMERIKOS SLAPJ.S
KARSZTA MEILE

GAVO PLIEKT NUO MERGI
NOS TĖVO ISZ SARMATOS 

SUSIDEGINO ANT 
SZIAUDU.

Valerijų

Blue Ridge, Wis. 
niolikos metu Vaclovas Liszka, 
suims gana turtingo farmerio* 
pasiutiszkai insimylejo in duk
teria savo kaimyno,
Povanda, 16 metu mergaite.

Geisdamas maloningai imsi
mą tyti su mylema, vakare nu
ėjo prie josios lango patykom, 
žiūrėdamas in jaja meiliai, vi
sai neužtemiis) kad nemalonin- 
ga ranka, 
jo slenka

Valerukes levo prie 
su szJuotkocziu, su 

kuria gavo gerai per szonus. 
Isz skausmo ir gėdos, nubėgės 
\’aclovas ant lauko sukrovė 
krūva sziaudu, uždegė ir szoko 
ant liepsnos, baisiai apsidegin
damas nuo ko mire in puse va
landos.

daro kartais daugel bledes 
tik czionais Amorike bet ir Lic- 

Kiek tai vaikinai del 
yauna in kaili, prase-

per

ant lauko

I'aigi, meile tarp jaunujii pa
ne

t uvoje. 
merginu g: 
di kartais uždarvti kiaulinczio- 
šia ir kamarosia, bet tas nesu
mažina jiems meiliszko 
ežio.

Nenenei kaime B. Lietuvoje, 
vaikinas slinkdamas naktyje 
prie mylemos, inpuole in kasa
ma MHdiid ir Hi'gnlodamas i<»z- 
lipt,'ba nebuvo už ko nusitvert, 
perbuvo visas nakti szidinyja 
ir vos nenuskendo, bet nepasi
davė, kad del merginos perbu
vo sznlinyja visa nakti.

karsz-

TĖVAS NUŽUDĖ DUKTERE 
PACZIA IR PATS SAVE.

Xow York. — Szeimvniszkas 
nesupratimas isz 
<lnkrel(*s zulinimo naktimi? 
Salvatore Teserero, 

prie 
Kaimvnai

priežasties 

metu, 
davede prie zudinstos visos 
hZidmynos. Kaimynai girdėjo 
barnius szeimynoje nuo pat ry
to. Levas isznietijiejo savo duk
teriai Emilijai kad ateina namo 
vėlybu laiku ir draugauja su 
jaunikiu kurio tėvas neapken
tė. Žinoma, motina užstojo už 
dnnde kaip tai paprastai atsi
tinka, žodis po žodžiui ir daejo 
prie to, kad tėvas inszeles 
griebt’ revolveri, nuszove ant 
saner t dukteria Emilija, 18 me
tu, paezia Koneeta, 50 motu ir 
pgts save.

,.......... ... ;l ■ _......... .. - -

PAPRASTOS LAIDOTUVES 
MIRUSIO ARKIVYSKUPO.

Milwaukee, Wis. — Ana die
na susirinkus Milwaukee arki
vyskupijos konsultoriams buvo 
skaitomas mirusio Szveicarijoj 
arkivyskupo Messmer’io testa
mentas raszytas Birželio 23, 
.1928 mete. Jis buvo arkivys
kupas Milwaukee^ diecezijos.

Testamente pažymima, kad 
arkivyskupui mirus jis butu 
parastai'palaidotas, (imlias ne 
turi but brangesnis 150 doleriu. 
Ant kapo' reikalinga pastatyti 

nebrangesnis 200

liikreles

zudinstos

pa-

raszvtas Birželio
Jis buvo arkivy

ne

tik krežius 
doleriu.

Toliau nurodo, kad laidotu
vių metu pamokslininkas 
minėtu o vardo.

Taigi, jnigu bažnytini pralo
tai ir milijoniornai geidžia būti 
palaidotais kaiiuoprascziausiai 
grabuosia, kurie kasztuoja tik
ini 150 doleriu, tai kodėl prasti 
žmoncdiai iazduoda nuo 800 lyg 
1,500 doleriu ant laidotuvių. 
Laikas susiprasti ir neužkasi- 
net pinigu in žeme už kuriuos 

•b JiAseloM ir<vaikėi1 galėtu kelis 
inetus’ pragyvent 1 _ ____

I

ZUDINSTOS
STEPANAVICZIU SZEIMY- 

NA NUŽUDYTA.
J.

SZEIMYNA ROBERTS 
SUKAPOTA KIRVIU.

Stow, Mass. — Lavonai Vir
timo Stepanaviezians ir 
paezios, kurie dingo praeita 
Gegužio menesi 
pusiau užkasti girraiteje netoli 
jnju namo per vaikus. Policija 
vra tosios nuomones kad abudu 
likos nužudvtais. Vaikai aVbe- 
go ant tosios vietos ant lojimo 
szunies, ant kurios surado koja 
vvro ir alkūne mot eres ant vir- 
szaus žemes ir apie tai pranc
ūze policijai.

Juozas Slepanaviczius, kuris 
buvo už berną pas savo broli po 
dingimai Stepanavicziu, pasa
kė kaimynams kad jojo 'brolis 
su paezia iszvažiavo in Chica-

Enom laik prižiūrėjo farma 
ir ana diena dingo pasiėmęs 
800 -doleriu kuriuos aplaike už 
parduotus gyvulius ir daigius.

Mystic, Conn. —Stanislovas 
Bogiie, 34 metu, likos areszta- 
votas už mržiidinima. .Ievos Ro
berts, 52 metu ir Ole Ostberga, 
35 metu, kuriu lavonus surasta 
skiepe, baisiai sukapotus kir
viu. *

Bogne prisipažino kad abudu 
nužudė, bet priežasties nepasa
kė del ko. Policija rado ji skie
pe kasi ?it duobia,.kurioje keti
no užkasti savo aukas.

ga. T

J<>,l«
dingo 

likos surasti

baisiai sukapotus

MATE MERGINOS DVASIA.
Fernšville, X. J. — Mrs. Juli

ja Oppenbehn, važi įlodama pro 
kapines ana dien pasitiko dva
sia. Važiuodama automobiliuje 
namo, iszgirdo baisa szaukianti 
josisos pravarde. Sulaikius au
tomobiliu, paregėjo užpakalyje 

i augszta mergina baltuo- 
rubuosia. Merginos pa- 

ak vsia

saves
šia. j
veikslas jos akysia netrukus 
sutirpo in debesėli miglu, kuris 
tuojans iszsisklaiste ir 
ko.
gejimu labai persigando, 
net pavojingai apsirgo.

Merginos

prany-
Poni Oppenheim tuom re- 

kad

burdin- 
mieganti 

pacziules.

ISZTIKRUJU TURĖJO 
“PILNA BURDA.”

Pittsburgh.—Martinas Slack 
sugryžes namo isz’darbo anksz-
cziau kaip paprastai, netikėti
nai ūžtiko savo lovoja 
gieri Leona Kubicki, 
malsziai szalia savo
Leonas pabudo, bet ne nemisli- 
no apleisti lova Slaeh’o ir szil- 
tos vieteles... Gaspadorius na
mo pagriebė kirviui kotą, pri- 
spirdamas sveczia ant apleidi-

Imo lovos, gerai ji apdaužęs. i

Policija paėmė “traice” ant 
sudo, kur tikras kaltininkas ir 
prisisaviniojas lovos užmokėjo 
$35 ir aplaike 15 dienu kalėji
mo, neiszti kaina paeziule UŽ 
sulaužymą prisiogo.H užmokėjo 
$60 ir 20 dienu kalėjimo o .pats 

• vVyras užmokėjo tiktai $2 ir 1 
diena gavo kalėjimo.

t raice

Kėlės HHn-

DUKTĖ PRIEŽASTE 
MOTINOS MIRTIES.

Detroit, Mich. F f

vaites atgal, ptubego isz namu
10 metu (lakto Helenos Olszev- 
skiencs, apie kuria nieko neži
nojo kur jiji dingo. Motina sir- 

<> pa'begiinasgo viduriu liga 
dukreles da d 
motina in liga ir ana diena mi
rė nuo trūkimo szirdies,. be
laukdama ir Budėdama savo 
dukreles sugryžimo. Olszevs- 
kiene turėjo 55 metus o pabėgė
le buvo josios vienatine pagol- 
ba ir ramybe namie.

*I

MAHANOY CITY, PA. PETNYCZIA 15 RUGPIUCZIO 1930 (FRIDAY, AUGUST 15, 1930)
Ii j

i r

>

...• art v * ftftftWft'Df *v.umi* form" *4*v»«v 11 ».*•

■ '-į'?;.-'

M

1

Wį.

>;

5 ♦S t

;C
’•J

4

i.l'A

r

»

S-

PAVEIKSLAS ISZ DREBEJIMO ŽEMES ITALIJOJE.
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DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZT1S *4SAULE”
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

Prenumerata Kasztuoja: Amcrike ant viso meto $3.00 
Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso meto
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Laiszkus ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adreso: 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,

MAHANOY AND A STR.,
■ I*'

MAHANOY CITY, PAJ 1

W. D., BOCZKOVrslI, Preu. A MrIT • Ira BlrV v n PBij rrriifl 
F. W. DOCZKOWSkl, KA I lor.

ft-

42 METAS
1,4

Isz Visu Szaliol™,
NEPAPRASTAS

REGEJMAS
VFIDAS ŽMOGAUS MONS

TRANCIJOJ LAIKE 40 
VALANDŲ PAMALDŲ.

VILNIŲ_ 1 I T ISZ LIETUVOS
LIETUVIAI UŽ TAI APLAI- 
KYS NUO LENKIJOS DALI 
SUVALKŲ, KAIP RODOS 

SEINŲ APSKRITI.

-Varszuvos
y I

I
i jl llj

NUKAUTAS KRIMINALI
NES POLICIJOS 

VALDININKAS.
Kaunas. — Priesz kuri lai

ka isz Kauno sunkiųjų darbu 
kalėjimo pabėgo ple^zikas Juo- 

X'engrys ir slapstos.
laiku 

pradėjo

f
I

11Eks- 
, 14‘iikii vyriau- 

pra-

Berlvnas 
prt ss Poranny 
sybei artimas laikrasztis, 
nesza,kad ilgai tęsęsi tarp Len
kijos i r I /icl u vos 
Vilniaus artinasis
1 rukus busiąs iszlygintas. Lie
tuvos vyriausybe jau sutinkan- 

pripažiiili X'iluiii

zas
kut iniuoju
\ engrys
persi laikyt i pas
Jakubai tvte.

Pa?»- 
pleszik.is 

slapstomas 
Sziaiiliuose
Policija sužino

jus, kad pleszikas gali but tuo 
inoniciitu pas Jakuliai!vte, va
kar vakaro 11 vai. nuėjo patik
rint i.

del
ne-

I
> gmczas 

galo ir

Szimlai panasziu sugriaut'! namu galima'matyt i miestuo-- 
šia ir miesteliuosia Italijoj, kur atsibuvo neseniai drebėjimas 
Žemes. Szis pa\’eikslas likos atimtas mieste Malfi, 
prie seno vulkano ir kone visas likos smulkintas.

kyris guli

*-* <

papr

b 11 v o ketu rest I esz i nd s 
pa maldos su 
Sakramento.

Paryžius. — Isz netolimos 
l'Tanciizis'/ kos kolonijos ant sa
los l’eginu, ant Tikuju mariu, 
danesža stebėtina žinia apie ne 

asla regėjimą, kario lin-
idinloiais buvo keli tąkstanezei 
žmoni n.

Bažnezioje Szv. Onnpro, alsi- 
valandu

iszstatvmn Szv. 
Pra-baszezi n s Sa- 

breece patemino laike apiera- 
vojimo aiszkiai žmogįszka vei
da apsiaubta uksnia debesėlio 
monstrancijoj. Kunigas mane 
kad tik jam taip nudavė.Po pa
maldų, paliepė

ti oficialiai
I lenkams
I ra-ginga

ir t uo bildu baigti 
“karo stovi”, kuris 

per daugiau kaip desziinti me
tu paralyžaves visa abieju val- 
slybiu gyvenimą.

Pranvsz.damas ta žinia 
press Pornnny”
ant taiko sutari imi,

NORĖJO GYVA 
x UŽKĄST

I 
l'ii

!'j|

I

Policininkas pasiliko už lit
ru, o Sziauliu krim. polic. vai
dininkus Juozas Smulkeviczius 
inejo vidun. Bet nelaime! Inoi- 
nant vald. Smulkevicziii suti
ko pleszikas Vengrys ir tii’siai 
in Smulkevieziu isz revolverio 
paleido szuvi. Szuvis palaiki 

in krutinę 
mirtinai ji sužeidė.
Smulkeviczius nuvežtas mies

to ligoninėn tuojau mirė.
Xu>zoves Smulkevieziu ple

szikas Jakubaitytes bule pale 
nusiszove.

Jakuliai!vte suimta.

szuvi.
Smuike vieziui

»
j r

■

■ yC 

n
I 

11

11

vaikui nueiti 
prie altoriaus pažiūrėt ar mon
strancija gerai stovi, 
su g r y žo n 11 s i s 1 e I ie ja s, 
inas, l:..:’. .....L. 
žmogaus veida.
vaikui apie tai užtylet, bet ži
nia pasklydo |uojaus apie ne 
paprasta pasirodymą ir dauge
lis žmoni n nuėjo iii bažnyczia, 
kurie taipgi aiszkiai mat pavi
dalą žmogaus.

Xv valdžia, ne 
kuriu ten daug randasi, neuž- 
ginezina tojo pasirodymo 
patys tai regėjo, 
daug mokytu ir visi užtikrina 
teisiilgiihia tojo pasirodymo. 
Bažnytine valdžia tyrinės taji 
atsitikima lyg galui.

kad male

“Eks- 
sako, kad vin

kli ria da
bar rengia abieju valstybių at
stovai, Lenkija- 
I/iel uvai už N’ilnians 
ma t no, kad atiduosiant i 
Suvalkijos krszlo dali, būtent'

at lyginsianti 
prarūdi

jai
Vaikas 

sakvda- 
monst ranci joj 
Kunigas liepę

lali, 
Seinų apskriti, kurio gyvento
jai daugumoj yra 

projekt’iiojama
tam tikra komisija, kurios už
davinys busiąs iszlyginti visus 
Lenku Lietuviu kivirezius ati
tinkamoj teritorijoj.

Varszuvos laikrasztis tikina, 
kad derybos jau taip toli nu
ėjusio^ jogei galima esą laukti 
kad sutarti busianti artimiau
siomis dienomis pasiraszyta, ir 
sienos tarp Lęnkijo ir Lietuvos 
vėl atsidarysiaiiczios: geležin
keliai tarp a'bieju krasztu imsią 
kursuoti ir piliecziai, gyvena 
vienoj ir anjroj pusėj rubežiaus 
kurie lyg sziol buvę atskirti, 
galesia gauti rubežiaus vizas ir 
tureli laisva susisiekmia vieni 
su antrais.

Liet aviai, 
sudarvt i

— Mik a s 
anksti eiti 

iii kasyklas, diistelejo in savo 
dinorkia ar valgis jau sudėtas. 
Xepatiko Mikui valgis ir už tai 
pradėjo iszradiuct visokias 
priežastis savo Karolinai, kuri 
negalėdama 
‘ ‘ sziincpoteriu
dangala tjusz’ka) nito pecziatis 
ir mete Mikui in galva. Mikas 
krito ant grindų kaip jautis

NERUGOKITE VYRUCZIAI 
NES IR JUM TAIP GALI 

ATSITIKTI.
SwoyersviHe, 111.

NULIŪDĘS TĖVAS NORĖJO Sternal, alsi kelias 
UŽKĄST SŪNELI GYVA, 
KURIS LIŪDĖJO PAS

KUI MIRUSIA 
MOTINA. iszradiuet

Wansau, Wise. — Charles 
M (kron k, fa emeris, naszlys, ku
rio įiafl mirė szeszi menesiai at
gal, palikdaiTia jam 
sierateli us, 
mail y t, o < la to ndbuvo 
da 6 metu sūnelis nupuolė 
medžio 
neturėjo pinigu paszaukti dak
taru, taip nusiminė kad nutarė 
užbaigti kentpjima vaiko iri 
pats sau atimt i

Per tris naktis Meronk pasi
ėmęs vaiku ant kapiniu kasei 
jam su rankoms kapa kuriame I je įniro 38 metu Paulina Green,

i Igia u
1 $ pagriebė

I ... 4$ , ■, .*

dalaikvt
UŽ-

laisvamaniai, 
randasi,

, nes 
o tarp t uju. ir

O aszt iionis 
kuriu negalėjo isz- 

g;..........
grindų kaip

ana ka- stl perkirstu pakausziu ir ture 
nuo J° ’ 

iiusilauždamas ranka ir nu!
Imli nuvežtas in

I papiksinimo o 
nuveže in kalėjimu, 

n epas veiks.

ligonbut i 
Ka rolina 

pakol Mi-

Esa

i kas
užbaigti kentpjima

(P1 
r>. ’ ■

vaiko 
v vast i. BEDARBE PRIEŽASTE 

NUSIŽUDINIMO.

Detroit, Midi. - Ligonbute-

ketino ji užkasti gyvu. Kaimv-I 156 Edison avė., kuri panaudo-
• i 1 1 • 1 1 I • I i 4’11 - A !nai ant g 

viskas gerai, davė žinia polici-jmo sau 
jai kjiri nuėjo ant 
ten užtiko tęva kasant 
Vaikas tada miegojo, o kada ji 
policija pa'budino, 
“dreveii kodėl 
ji? rEaip esmių pailsins. Noriu 
eiti pas ma'myte.”

Maronk pasakė savo vargus 
sodžiai ir po užkasimui vaiko 
ketino atimti sau gyvasti. Vali
klis paėmė .po-savo globa 
laszirdinga draugavę o 
uždarytas paikszu prieglaudo- 
j°-

alo dasiprato kad jo daug Irucyziios tiksle atemi- 
i gyvasties isz priežasties 

kapiniu ir' kad mm ilgo laiko negalėjo su
rasti darbo ne josios vyras kad 
galėtu užsidiifbti ant maisto. 
Vyras kovoje su mi rėžia taipgi 
ligonbutyje ir kaip rodos mirs.

ne

kapa.
ant

SZESZI EUROPOS KRASZ- 
TAI TURI ARTI SZESZIS 
MILIJONUS BEDARBIU
Lon,donas. — Apskaicziuota, 

kad szeszi Europos krasztai— 
Anglija, \’okietija, 
Italija ir Eraneija 
turi bęndn> 
tiksliai 5,949,290 bedarbiu.

Atskiriai kiekviena tu vals
tybių bedarbiu turi: 
Anglija, daugiau ne 
Vokietija ............. ....

— A pskaicziuota,
1 A 1 f

, Vengrija,
— sziandie 

arti6 milijonus,

sziol buvę

paszauke:
mane neuuszaii-

J

mie- 
t(‘vas

ŽUVO JAUNAS LETUVIS.
Cicerietis Kazi

mieras Kemtis sutiko staigia ir 
nelaiminga mirti Rugpiuczio 8 
diena.
Grand Rapids Mich, 
nuvko in Luther, Mich, 
dantis 
board 
dngna

(’liicago.

Jisai buvo iszvvkes in 
Isz ten 

Man
di vi ng 

ežero

Italija ....
Vengrija . . . 
Austrija .... 
Eraneija . . .

2,000,000 
2,757,000 

322,290 
400,000 

. . . 450,000 

... 120,000
b’rancijos bedarbiu s'kaicziun

inskaityta daugiau kaip 
tukstaneziu streikininku, 
tusiu darbu audinveziu fabri
kuose.

100
me-

nu-

IS diena 
Az(‘rbeidžano pl- 

savo kraszto

SZUO NEAPSAUGOJO JOJO 
TURTĄ.

Williamsport, Pa. rl\-imas 
llajduk, paslėpė savo suezedy- 
tus pinigus po szunio budo, ti
kėdamas, kad ten bus del juju 
saugiausia vieta ir niekas ju ne 
pavogs. Budoja gulėjo nuolatos 

buvo 
savo 

pinigus. Apsiriko nebagelis pa- 
sitikedams ant isztikimvstes 
sziiiic, kuris nelabai buvo užga- 
nadytas kad ji gaspadorius lai
ke pririszta ir skupiai maitino. 
Vžtemindamas kad jojo ponas 
ka toki užkasė po bilda, many
damas kad tai kaulas, 
draskyt su nagais žemes, 
ant laimes, Tnniii duktė patemi- 

i pinigus, 
kurie buvo labai sudraskyti. 
J’ainas nunesze pinigus in ban
ka ir dabar ramiau gali miego
ti, 
kratytu ir jojo 900 doleriai no

Vargas žmogeliui 
*1. i, 11 j I •

už taiKzsuo uz lai Tarnas 
ramus ir nesirūpino apie

PM u |'(i m UAKin « i

langiau histlime1 ,,(> ’n huk-a ir atėmė

pradėjo
bet

tik bijojo banka nesuban-

pnuiuUiu -r 
• •• ^Uipinigaia

szoko
atsimuszo in 

nusilaužė sprandu ir
Kunas bus parga-

nuo L (

>

vietoj mirė.
bentas in (‘icero, I U.

Xelabai seniai buvo mires jo 
tėvas.

Liko molina
viena sesuo.

A

trvs broliai ir

Paskutines Žinutes
’ 11 Moorestown, X. J. — Vie

likesdas Peplovskis, 16 melu, 
užmusztas, kada bovinosi In- 
dijonnss, per savo broli .Juozu 
ka. devvniu metu senumo, k

11 Saint (Jair, Pa. 
dama
eksplozija, kuri apdegino Mrs. 
Mary Blass, 51 nletu, kuri vė
liaus mirė uo apdegimu Potts- 
vilios ligonlmtoje.

11 East on, Pa.
buteje, M rs. (liest e r Laulbacli 
pagimdo trinukus—dvi mer
gaites ir vaiku, 
svarus kežuos.

r

l1 Z'dt-g“ 
gazulini pecziuka, kilo

k

—Betts Ii gon-

kurie svero 4*/į

J ugoslavije.

SZIMTAS 100-TINIU ŽMO
NIŲ GYVENA BELGRADE

Belgradas,
Sostapileje Belgrade, sziadien
gyvena 102 žmonis kuriems 
jau suėjo po sziihta metu am
žiaus. Pagal surasza 
262,298 ypatų, 
Belgrade,

tai isz 
gyvenaueziuju 

8,000 turi daugiau 
kaip po 60 metu. Belgrado' gy
vena 34,000 moieriu daugiau 
.ne kaip vyru.

ATKANDO MOTEREI NOSĮ.
Raisenes, l^raneije 

metai atgal Bronislava Gord- 
czak, isztekejo už Juozo Pall-

l\ oi i

GARNIAI UŽPUOLĖ 
GIRIOS SARGA.

Girininkas Baliziukonis nu
siskundė, kad vieno eigulio 

garniai užpuolė. Garniu 
mainosi eiguliai

kad vienoS

trioba g 
istorija szi: 
viėtimiis. Eigklis Szakalys ne
siskubino iii jam paliiiostnota 
butą jersi kraustyt i. Viena kar- 

gyveni- 
ap- 

Mane 
kad pleszikai. Xutare sugauti. 
Viena nakti apsiginklavęs 
ke plesziko. Xaklis praėjo ra
miai. Ryto meta pamate garui 
atlekianti ir pradėjo langus 
daužyti. Sparnai 
vinas.

ta atėjės in busianiaji 
ma, rauda langu stiklus 
danžvt ns. X nsigando. 

ft <7^

lan-
■*

ir pradėjo
, snapas kru- 

Pasigalejo szio nekalto 
plesziko —- nuszove. Kita die
na atrado visus langus iszdiiu- 
žytus, mat, 1 is garnys nematy
damas žmonių, pats ėjo jesz- 
kot i.

žmonių,
Eiguliui 

garnys aprimo. 'Pas faktas pa
rodo koki prisiriszima pauksz- 
teliai turi link žmonių.

LIETUVOS TEISMU 
TEISINGUMAS.

I

ii
**
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BOLSZEVIKAI SUĖMĖ 5,000 
ŽMONIŲ KAUKAZE;

DAUG SUSZAUDE.
Baku, Azerbeidžanas.— Kru- 

viniausia, turi but, sovietu re
žimą, kenezia szis muslmonu 
Azerbeižano krasztas, kardau-' 
ginu kaip 5,000 gyventoju bu
vo suimti ir daugelis ju 
ga labinti.

1918 metu Gegužes 
41/{» milijon
liecziu paskelbė 
nepriklausomybe, bet ta nepri
klausomybe neilgai tęsęsi. De'. 
to, kad krasztas vra turtingas 
naftos szaltiniais, Rusu bolszc- 
vi'kai netrukus pasiunti’ in Ba
ku savo armija, ir 1921 metais 
krasztas buvo visiszkai pa
vergtas.

Dauguma A/ierbeidžano 
ventoju yra vaisiiecziai, gyve
na kainuosi'. Visi jie baisiai 
nekenezia Kolszeviku ir 
vienokiai nuo ju kenezia,

buvo visiszkai

LTV-r*.

/ Visi jie
VISI

PALEISTUVYSTE

Kaunas. — Sziauliu apygar
dos teismas Kannuskaite už 
tai, kad ji savo vaiku Palangoj 
inmote jūron ir prigird”, nu
baudė 10 metu sunkiuju darbu 
kalėjimo. Bet kadangi Kanaus- 
kaite*savo vaika žudė isz ne
turto ir bendrai jos pasielgi
mas su savo vaiku turis daug 
patiHsinaneziu aplinkybių, tai. 
teismas praszo Respub. Prezi
dentą, kad Kanansknitei baus
me visai dovanotu., *

Kadangi instatymai teismai 
reikia pildyti — pildo. Tacziau 
atsižvelgia ir 'aplinkybių.

Kannuskaite
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TURTINGU VYRU,
Budnpeszt, Vengrai. -— Asz- 

tuoniolika žvmiu vvru isz tur-• •
tingu szeiinynn, likos areszta- 
votais už vedima paleistuvingo 
gyvenimo. Kndn viskas iszsida- 
ve, dvyleka isz jnju atėmė sau 
gyvasles isz sarmatos kad jnju 
bjaurus darbai iszsidave. Poli
cija surinko .pravardes jau sti

kuri ana diena pabėgo pa
likdama jam du mažus vaike-

Ant galo . nuskriaustaf’ 
vyras dažinojo kur jojo neisz- 
tikiama pati gyvena ir nuva
žiavo in Lille, kur jai nukando virsz.um keliu szimtu jaunu ir 
uosi. Ant riksmo moteres, 
bego

liūsC

su-

I
APRŪPINO NELAIMINGA.

JuJozupas Kunczius, s< na4 
Roselandietis mire Rugpiuez.iu 

sulaukės 74 metu 
žiu us. Min’ Oak Eorest ligoni
nėj, kur ilga laika sunkiai sir
go. Giminiu neturėjo, visus pi
nigus buvo gydymuisi iszlei- 
des. Teczian sziadie gerasziitl- 
žiu žmonių dėka katalikiszkai 
palaidotas Szv. Kazimiero ku
pinose (lorb. kum Kruizą, Vi
su Szvenlu par. kelbono pava
duotojas, už velioni atnaszavo 
Szv. Miszias, dali iszlnidu pa
dengė K a z. Grigaitis, o kita 
dali graboriua Kudeikis, kurs 
tose laidluvese i>alarnavo.

1 <!•> v • am-
i 
i

n

tarp kuriusenesniu merginu 
kaimynai atiduodami randasi ir žymiu moterių tur- 

i tingu Hzeimynu.
Tiejei iszgamos laiko paleis

tuvi ngas urvas in kurias pri
kalbindavo jaunas merginas su 
kuriom biauriai ir gyvuliszkai 

ud •

žmogeli, in rankas policijos o 
moteria nuvežę in ligonbut!. 
Vyras nesigaili ka padare, nes 
sako, kad dabar patogus veidor 
lis- jojo pacziules nopritrauks 
daugiau svetimu vyru,

*

pUsielginejo.
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KaTCirdet
Rugiapiute mirties nuga. — 

skaitome 
siiraszus nelaimiu su automobi
liais visuosia sklypuosią; kū
rinėsią žūva milijonai žmonių. 
Ne vienus budus važiavimo 
tiek žmonių neužmnsze kaip 
automobiliai. *

Praėjusi meta Suv. Valst. po 
ratais automobiliu ir isz jnju 
priežasties dingo 33,600 patu, 
o 1,262,000 sužeista! Anglijoj 
iržmuszta 6,696 o sužeista 170,- 

Erancijoj nepri sky riant 
Paryžiaus užmuszta 3,267 ir 
27.159 sužeista; Italijoj 209 už- 
inuszta ir 1,324 sužeista; Kana
doje užmuszta 1,170; o paežiam 
tik Berlyne užmuszta 488 o su
žeista 27,160.

Ant nelaimes skaitlius tuju 
nelaimiu auga

IJiikraszcziuosia

917:
užmuszta

kas dim nes 
kožna meta pasidaugina skait- 
lis automobiliu.

po-Ar \ v ras turi mokėti už 
perosus savo paežius! —

Ana diena siūlas Worcester!, 
perkratinėjo akyvaAnglijoj, 

teisina: vvras atsisakė mokėti 
rokunda už poperosus surūky
tu.- prr jojo paezia, sztorninkas 
apskundė vyra, na ir isz to kilo 
akvvas klausymas.

Gyventojas Worcestereio, 
žmogus gana turtingas Philipp, 
pirkinėjo taibaka ir paperosus 
pas sztominka Downera, kuris 
pristatinėjo paperosus ir jojo 
paežiai. Phillipp mokėdavo ro
kunda regulariszkai, bet kada 
moterėlė pervirszino imkime 
savo vyra, tai atsisakė mokėti 
už papirosus ir paliepė l)own- 
eriui jeszkoti užmokesezio nuo 
paezios, na ir abudu atsidūrė in 
soda.

Sudžia perkratęs teismą isz- 
rado, kad vyras ne atsako už 
skola paezios ir ji paliuosavo. 
Dabar sztorninikui daugiau 
nieko nepasilieka kaip jeszkoti 
pinigu nuo ponios Phillipp.

Teisybe! Pagal teisingysta ir 
dieviszka paredka ant 
svieto, jaigu paeziule ruko pa
pirosus — 
moka....

Worcestereio

szio

tegul už juos ir už-

Priverstinas l)ucziavimas pa
ežius. —

Tūlas Amerikoniszkas vvras, 
kuriam Amerikoniszka paeziu- 
llo baisiai suardė nervus, netu
rėjo ant tiek drąsumo idant už
vesti teismą ant persiskyrimo 
ir kaip tasai vinis, sėdėjo ten 
kur karta likos inkaltas. Bet 
idant kiek norints apsaugot sa
vo delikatnas nervas nuo pa- 
cziules pasielgimu ir nuolatinio 
klegėjimo, aprubežiavo savo 
meiliszkus pajautipius kasdie
ninio papratimo tiktai ant “la
ba ryta” ir “labanakt”, sziaip” ir “ 
tylėjo arba iszeidavo isz namo 
labai tankiai.

Ant galo paeziule sau pamis- 
lino: “ 
vonas nori
skirt tParodysiu1 asz jam di ver
sa ! Ir marsz pas audžia ant ro
dos. Slidžia stojo po szaliai 
“nuskriaustos”
liepdamas vyrui bueziuoti sa
vo prisiegelia tris kartus ant 
dienos.

Vyras melde susimyĮėjimo ir 
sumažinimo bausmes — užda
ryti ji kalėjime arija ant rimbu, 
Im‘t nieko negelbėjo jojo meldi
mai irszia-dien priverstinai bu- 
cziuoja savo prisiegelia.

Kas tai! Argi tasai bal
su manim persi-

mo teres, pa-

\risokios Amerike “partes”. 
• Asz nieko neturiu priesz puo
tas, kurios rengiamos drau
gams ir giminėms pavaiszinti 
gardžiais valgiais ir invairiais 
gerymais, kuriu skonis kiekvie
noje name kitdkis. Pavalgė ir 
iiudkaitHze žmones parodo savo 
gabumus ir neprotingumus. 
Taip sakant, puotose susipa- 
žystame ir ateityj aumiu gali
me pasisaugoti, kaip raszo Ži
liu Antanas “ Naujienuosia ”.

Bet man nesuprantama, kad 
szitoje civilizuotoj gadynėj, 

bernas, 
kaip Krikszczioiuszkas jis ne- 
butu, ir kiekviena merga, per

kuomet kiekvienas

žonotiilga laika gyvena kai 
piiosz taip vadinamas, legalus

« 'i 1 •

vestuves, galu gale rengia ves
tuvių puota. Apsi vedimas ir 
isztekejimas yra dvieju žmonių 
biznis ir da tok is, apie kuri 
publiszkai neiszpuola kalbėti. 
Iszmintingi ir sziek-tiek sar
matos turinti žmones ir nedaro 
cirko isz savo vestuvių. Visokie 
jonvaikiai ir 'bukaproeziai, sar
matos neturinezios davatkos ir 
dovanu tykanti bernai savo 
vestuves padaro kermoszium. 
Niekur tiek neszvariai nekal
bama ir nedainuojama, niekur 
lytiszkurnas taip begodiszkai 
nepa reiszk i amas, kaip vestuvė
se. Ir tai darosi pas taip vadi
namos augsztos ir žemos klases 
žmones. Svecziai kviecziami 
ne tani, kad juos pavaiszinus, o 
kad isztraukus isz ju kai galint 
daugiau dovanu jau n Velžiams. 
Taip sakant, 
sziami. Ir nereti 
kad vestuvėse prasideda 
ir nauji romansai, kurie pora 
perskiria.Ramios, szvarios, isz- 
mintingos vestuvių puotos yra 
didele retenylx*.

Amerikoj tik ir ginti: 
day-party”, “ 
ty“ Wedding Party”, 

.,» i 

pares

svecziai apiple- 
atsit ikimai, 

seni

“Birth-
Graduation par- 

“ Mar- 
surprise 
> y i

nage anniversary 
party” ir kitos “pnres”, kuriu 
pagrinde yra arini kvailumas, 
arini pasinudojimas. Malonaus, 
draugingo, bile kada surengto 
pasisvecziavinio vienu pas ki
tus veik neliko.

Akyvi Trupinėliai Isz 
Visu Daliu Svietu

Gyvulis, Kuris Užsimerkęs 
Mato.

Tasai gyvulys yra kupranu
garis (verbludas). 
kupranugario akis 
blakstitnu: 
tini, 
gyvulys juo

Kiekviena 
turi du 

virszutini ir apa- 
Apatinis yra vaiskus ir 

užmerkia akis,

kad vejas nepribertu smėlio.
162 Vaiku Tėvas.

Egipto faraonas Ramses IT 
turėjo 162 vaiku: 111 sunn ir 
51 (lukteriu. Visu ju vardai su- 
raszyti ant Ramses kapo pa
minklo.

Kiek Kas Cukraus Suvartoja*
Suraszai parodo, kad vienas 

žmogus per metus suvartoja:
Aut rali joj 54 klg. Suv. Vals

tybes 53 kg. Anglijoj 46 kg. 
Szveicarijoj 42 kg., Olandijoj 
32 kg., Vokietijoj 26 kg., Pran-
euzijoj 24 kg., Lietuvoj 11 kg.
Rusijoj 9 kg., Kinijoj 2 kg.

tai statine, phuluriuojau- 
Ugnies žemes pakraszty.

4 ‘ pas*A- 
ir joje palieka at- 

Szia 
visu

iszstaytas jautis,

Geležis 
nes

beveik per puse
1

Mažiasias Ant Svieto Pasztas.
Mažinsiąs ant svieto pasztaft 

yra, 
t i
Kiekvienas pro szali plaukian
tis laivas tusztina szia 
to dėžutė” 
vežta korespondencija, 
paszto i n staiga naudoja 
tautu laivai.

Jautis Žmogaus Kailiu.
Sziu metu Gegužes men. VaU 

szingtono ūkio parodoj buvo 
kurio odas

be plauku ir szvelni kaip žmo
gaus.

Kur Geležis Plauko?
vandeny neplauku,

ji už vandeni sunkesne, 
bet plauko* gyvajame sidabre, 
už kuri yra 
lengvesne.

76 Kartus Persiskyrė.
Turku Sultonas Ibh Saud iki 

sziol su žmona persiskyrė 76 
kartus. *

Kaip Baudė Pypkorius.
Rusijos Aleksiejus, būda

mas caru pypkoriams liepdavo 
nupjaustyti nosis, nes, anot jo, 
rukymas žmogus nustoja savo 
dieviszko pavidalo, o pasida
ro panaszus in velnią isz sa
ves leidžiant durnus ir ugni.

Szaltinls Medy
Grass’o slėny (Kalifornijoj) 

augia kasztanas, isz kurio ka
mieno neperstojama srove kun
kuliuoja szvarus szaltinio van
duo.
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Važiuokime in Lietuva
f _ _ r . . i 1 ' ‘ t C •. . ■'

▼ aAiuuiuiuc Ali l^ldUVa
Tiktai Vieninteliu Lietuvos Juro Keliu

Gamdtinai Gero Maiasto 
Malonu* Patarnavime* '< -l <*

per KLAIPEDA
Greitas susisiekimas via Kopenhagen

Puiku* Laivai
Szvarumaa ir Patogumas

Laivu iszplaukimai isz New Yorko:
UNITED STATES”. Rugpiucsio 23

. Rugpiucalo 30
......... Rugatjo 0

S.S. ”
S.S. “HELLIG OLAV
S.S. “OSCAR II” .................. RugaAJo 0

Apie dauginus kreipkitės pas savo agęnta ni‘bn
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SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
27 WHITEHALL ST. 
NEW YORK, N.Y.

248 WASHINGTON ST. 
BOSTON, MASS.

——   —  —. \7r-r

I3O N. LA SALLE ST. 
CHICAGO, ILL .

___________

’Vi Szalti Gėrimai del 
Karsztu Dienu

I

-to-

u

/
* . 1 iIr visi ta žino! Kada užeina'karsztos dineos tai 

visi reikalauja szaltu gėrimu, tada NEHI sode užga
nėdina troszkuma.

▲
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Isz Lietuvos.

metais

1,000 AMERIKIECZIU 
ATLANKĖ LIETUVA

A m er i k i ecz i u sziais 
in Lietuva jau nuvyko
žmonių. Dar laukiama atvyks
tant 500. Didesne dali nuvyku
siu sudaro ponios ir paneles.

PEILIU PERDURE 
KRUTINĘ.

Aana dien Szancziuose, Szau- 
liu būrio aiksztej Vaclovas 
Gužauskas norėdamas nusižu
dyti peiliu, ktlis kartus smoge 
krūtinėn. Nukentejes greito
sios pagelbos automobilium 
nuvežtas ligoninėn. Zudymosi 
priežastis aiszkinama.

Nukentejes 
pagelbos

reikalu

ISZ LIETUVOS IN BRAZI
LIJA EMIGRAVO TIK

10 ŽMONIŲ.
Kaunas. — Vidaus 

ministerijos daviniais, per sziu
metu pirmaji pusmeti, lyginant 
su 1929 metu pirmuoju pusine-, 
ežiu, emigracija isz Lietuvos 
sumažėjo beveik 2 
Sziais 
emigravo

Lietuv 
kartus.

menesius 
, 1929 

m. — 9,184 žmones, 1928 m. — 
4715 žmonių.

Per Birželio menesi emigra
vo in szias szalis: Argentina 
110 žmonių, Brazilija, 10, Pie
tų Afrika 1, Kanada 65, Uru
gvajų 29, Amerikos Jungtines 
Valstybes-74, Kuba 1, Meksika 
2, Palestina 28 žmones.

beveik
metais per 6

4599 žmones

ISZNIEKINO IR NUŽUDĖ.
Paieslu kaimo, Szimkaicziu 

vai. (Baseinu aps.) gyventojas 
Rajeckas Liepos 16 d., savo 

krūmuose rado kelias 
-ankszcziau be žinios 

dingusios Stonkienės, 33 metu 
moters lavona. Isz skrodimo 
pooiszkejo, kod moteris buvo 
iszdeginta ir paskui nužudyta.

------

MIRĖ ŽYMI LIETUVISZKA 
RASZTININKE.

Kaunas. — 
das” ] 
Liepos 24 d., 9 vai. vok. Zidi- 
kuse mirė musu visuomenei 
gerai žinoma raszytoja, peda
goge Marija Peczkauskaite—- 
Sztarijos Ragana. Lietuviu vi
suomenei liūdna proga jos be
sigailint, bent trumpai susipa- 
žinsim su raszytojos ir peda
goges a.a. Sztarijos Raganos

lauku 
dienas

A. PANEMUNES MIESTE-
LIS BUS PASKIRTAS 

PRIE KAUNO?
Kaunas. — Vidaus reikalu 

ministerijoj esąs kilęs sun’iaTiy. 
mas A. Panemune intra ūkti in 
Kauno miesto ribas. Kauno 
savivaldybe jau senei szi klau
sima yra iszkelusi ir ji svars- 
cziusi.

BAISI AUDRA DOTNUVOJE
Liepos 19 d. per Dotnuvos 

miesteli ir jo aplinkos praūžė 
didžiule audra ir 1, 
griautos ,dvi daržines, 
dvieju klojimu stogai, 
iszdauže daug langu. 1000 ha 
pasėliu visiszkai sunaikinta, o 
2000 ha apnaikino. Nuostuoliu 
audra padare už 40,000 litu.

ledai. Sti- 
nunoszti 

Leda:

Giliausia Ant Svieto Upe..

Upe Ottawa Pembroke (On
tario, ^Kanadoj) siekia 
metru gilumo.

1600

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del Lietuviszku vaiku. 15c 

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY. PA.

16 d.,

“Lietuvos Ai-
pranesza liūdna naujiena

gyvenimu ir nudirbto didelio 
darbo trumpa charaktoristi'ka.

A. a. Marija Peczkauskaite 
yra gimusi 1878 m. Vasario 
men. 24 d. Medingenuose Pa- 
vendens v-alscz., isz Anupro 
Pęczkausko, Labūnavos dvaro 
savininko, ir Stairislovos Szlu- 
ksztaites isz Medingenu.

S

kini-

PRIESZ PASIKARDAMAS 
ATSISVEIKINO SU 

ŽMONA.
Liepos 14 d., pil. Vasiliaus

kas Julius 26 mt. amžiaus 
gryždamas su žmona isz Sziau- 
liu m., 'ties Luponiu k.,
main atsisveikino su ja ir pa- 
siszalino. Kita diena Vasiliaus
kas rastas krūmuose pasiko
ręs.

Nakti iii 8 Liepos pasikorė 
savo klojimo Valkiszkiu km.,» 
Papilio valscz.,! Rakauskas 
Alfonsas 25 metu amžiaus. 
Manoma, kad jis nusižudė del 
nepasisekusios meiles, nes jis 
mylėjo viena mergina, bot ves-
ti jos negalėjo.

■

I

Ne dyvas kad visi geria NEHI. Jie ta sode 
. Czistas, pilnas skoningas ir užganėdinantis.

■
NEHI sode gavo reputacije visuose szalise.

Seniems ir jauniems ji labai patiko — ir jie ji perka.

mili

NEHI sode yra parduodama 9 unciju bonkutese 
ir parsiduoda po 5c. Reikalaukite NEHI sodes 
sztoruose ir kituose vietose kur tik parduodama sode.

J. J. Twardzik’s
Bottling Works

312-314 W. Penn St. Shenandoah. Phone 409 ir 428
i
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KELIANDAMI IN LIETUVA 
IR AMERIKA VAŽIUOKIT

4 I '
, /J ’ ’ A ' 1 » s f

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA
I i SWEDISH AMERICAN LINE

I

Trumpas, Parankus ir Patogus Kelias per Szvedija, Dide liais, Greitais ir Moderniszkais 
MOTORINIAIS LAIVAIS

Kungsholm” ir “Gripshoįm” ir S.S. “Drottningholm

» ,1

u
Žvilgterejes in žemlapi, tuoj matysit keliones nauda važiuodami in Lietuva per

Szvedija. Szvedu Amerikos Linija kelione tai tikrai suteikimas malonumo — taip 
lengva, bo kliueziu, trukdymu ar ekstra iszlaidu. Kelione prasideda ir baigiasi pa
ezios Linijos laivais.

Keliauja Szvedu Amerikos Linijos laivais isz New Yorko, keleiviai plaukia per At- 
lantika ir North Sea tuo paežiu laivu tiesog in Gothenburg, Szvedijcs didžiausia uos
ta. isz Gothenburgo geležinkeliu keliauja, be jokiu priediniu iszlaidu valgiui ar per
vežimui, in Kalmar, kur Szvedu Amerikos Linijos laivas “Borgholm” laukia juos 
nu vežt tiesiog in Klaipeda, kur iszlipa in kranta. Moderni szka s laivas “Borgholm” 
naudojamas iszimtinai komunikacijai tarp Kalmar ir Klaipėdos, užtikrinant greita 
keleiviu kelione isztisus metus.

Kl

1

*

I

Nereik Szvedu vizos, nėra muito peržiūrėjimu, nėrė ekstra iszlaidu, nėra . < i • j i v ♦ • i f i _ i • • a   ’ i _ _ CM i f1 •trukdymu, Lietuvos keleiviams, kurie keliauja tranzitu per Szvedija.
*"0   *         -      ................... „ ■ —       I—     — „

Kainos isz New į Yorko (ar Bostoną) in Klaipeda
Treczia Klase $107.00. In abi pusi $181.00

Turistu trecziu kabin $124.50. In abi pusi $205.00
Kabin ar Antra klase $152.50. In abi pusi $268.50

-i-------- -
Iszplaukimai isz New Yorko:

—   1 ■ *   —1 1 ■         11 ■— ■ ■         i ■ ■ .i ■ " —

Rugpiuczio 23 diena ... 
Rugsėjo 6 diena .... .. 
Rugsej -
Rugsėjo 6 diena ..
Rugsėjo 13 diena .
Rugsėjo 30 diena ...
Spalio 4 diena 
Spalio 11 diena

t

— 

• • • *

Laivas
DROTTNINGHOLM..
.. GRIPSHOLM........

KUNGSHOLM ..
.. . DROTTNINGHOLM

GRIPSHOLM 
KUNGSHOLM
‘i i *| ’ h įr įl* ,1 ■>...■ 'f , . , '

• I*

J J
1

• ■ - *. ' * i • & i

Iszplaukimai isz Gothenburgo

k

♦

t
*

.... Rugsėjo 6 diena 

.. .. Rugsėjo 20 diena

Spalio 4 diena 
... Spalio 18 diena 
... Spalio 25 diena

Rugsėjo 27 diena

Jei rengiatės keliaut in Lietuva ar manot atsiimt gimines ar draugus, neužmirszkite
■ * ** A ■ ■ . * • A A ' A . . A ' A

J
gaut visu informacijų isz centro ras/Aines, arba areziausio vietinio

Szvedu Amerikos Line Agento

SWEDISH AMERICAN LINE, 21 State Street, New York Cily
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Ant J. Sakalauskas 
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

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

Nubudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavime. Pa
laidojimą atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavimo tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimts 
minutu. Bell Telefonas 812 
■ ■■ .1

I

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED ‘

i PROFITS >623,358.62

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

G. W. BARLOW, Prei, 
J. FERGUSON, Vice-Pres.irKaa.

ft
A. RAMANAUSKAS 

■ H ■ iRk į

L1ETUV1SZKAS GRABORIUS
MILL A PATTERSON STS., 

ST. CLAIR, PA.
Bell Telefonas 1430-R

^Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius^
ant vfeokia kapiniu. Pagrabot pa- 
ruossia nuo papraazcsiautiuftlpra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del laidotuvių, veseliu, krikacty- 
niu ir kitiems pasivažiuijimams. 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar iu 
kitu artimiausiu miestu jelgn kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o pribusiu 
in trumpa laika.

i .

ii.
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MlPUSE KORONOSih»j

«»♦

su

lesi dabar 
Mabel,

n.
Tas puikiausiai susideda 

— patemijo Mrs. Elliot — ga- 
važiuoti sykiu su

kuri taipgi nuo tetos 
gavo užpniszyma.

— Ka? — suszuko Violetta 
urnai paraudus — tavęs užpra- 
sze ?

— N<», nuityt jnll piuigHiilriu 
•Inu reikalingi - atsake Mrtbel
— o kelionėje nesmagu būti be 
cento, taigi jai turiu pagelbėti
— ir laidavo puse koronos už
siverkusiai s<‘niit(‘i.

— Tegul tave ^Dievas lai- 
mieloji — atsake mote-

I

vei-

T’aip — atsake Mabel — 
dabar ka tik mamai perskai- 
cziau laisžka ir apie tai misli- 
jau.

— Bet tai perdaug dideles 
iszlaidos! Kibą jau negali ir 
mislyti apie tokius daiktus?— 
Violetos balsas nebuvo tiek 
klausimu kiek argontaniszku.

— Ne teip yra, mama rei
kalauja, kad ta tetos užpraszy- 
mn priimeziau.

— Tikrai nesuprantu del 
ko * Tenai tu jausies, kaip žu
vis isziimta isz vandenio. Teta 
Jane motomai, turi puiku na
rna daug taniu priima avė- 
ežius ir taiso vakarienes, o tas 

tau visiszkai nepritin-

nie-

dyka!
9r

viekas 
kn.

Toisvbe — insimaiszo 
Mrs. Elliot. — Mabel lyg szioi 
niekados nedalyvavo jokiose 
zobovose liet taigi todėl jau bu
tu geras laikas idant biski pa- 
simanksztytu ir žmonių pama
tytu. Tai-gi nusprendžiau, kad 
Soredoj važiuos in Szkotija, 
žinoma treczia klasa.

Ach, tokiu budu su ma
nim negales važiuoti — su
szuko Violetta — treczia klasa 
važinėti negaleeziau, kadangi 
papulcziau visai nereikalingon 
draugijon: bet jei busime tame, 
paeziame trūkyje tai susitiksi
me Edinburgo — tai yra jei 
Mabel tikrai iszsirengs.

— O kaslink to, tai gali 
but rami — užtikrino ja Mrs. 
Elliot szaltu, bet tikru balsu ir 
Violetta manydama, kad jos 
giminaite neturės laiko jai pa
rėdus sutaisyti iszejo labai ne- 
užgamidinta.

Seredos ryta abidvi mergai
tes susitiko ant gelŽkeldvario 
ir abi susėdo treczios klasos 
vagonan nes pasirodė, kad Mr. 
Flint neturėjo pinigu, 
penkių svaru reikalaujamu 
vargingai kelionei, jam nesi
norėjo duoti. Giminaites nu
tarė Edinburge pernakvoti ir 
tik ant rytojaus leisties toli
mesnei! kelionėn, in Callander. 
Mabel su džiairgsgmu žiurėjo 
per langa.Jos London akim bė
ganti szalia trūkio visokie pa
veikslai, buvo tikrąją ar ste
buklinga panorama.

Reikia vienok pripažinti, 
kad Violetta nepasirodė lipsz- 
ni draugelka. Užėmė sau ge
riausia vieta savo szalika ir 
latkraszczius sau vienai pasi
traukė ir abelnai teip iszdi- 
džia minia taiso ir jai teip bu
vo sunku intikti kad ja buvo ga 
Įima paskaityti už ponia ke- 
liaujanczia drauge su 
tarnaite. Mabel kadangi buvo 

‘kukliai apsirengus, o elgesį vi
sados nuolankiai ir gražiai ir 
nesmagu jai buvo kada jos gi-

Szkotija

nei tu
svaru

ir labai stora moteriszke 
juoda suknia. Jos suknia buvo 
ciela ir czysta o rankoje turėjo 
mazgineli isz raudonos perka- 
lincs Skepetos, pilna daržo
vių.

Moteriszke apsiszluoste 
da ir atsisuko in Violetta.

— Ar tasai trūkis eina in 
Doune, nežinai ponia? — pa
klausė pilnu szkoto akcentu.

Violetta tiktai isz virszaus 
in ja pažiurėjo.

— Tegul ponia pasižiūri 
per Įauga ir paklausia geležin
kelio tarnautojo, kol trūkis isz 
vietos susijudins kalbėjo- to
liau nioteriszkei visiszkai 
ko nepaisydama.

— Nesuprantu to žargono 
— atkirto Violetta szaltu bal
su.

Sene iszpute akis ir prisiar
tino prie lango 'kuri visai už
dengė savo storumu.

— Ar tasai turkis eina m 
Doune? — klausinėjo
pas visus praeinanezius kad 
pagalinus turkis sujudo ir mo- 
teriszke žlugtelejo ant suolo 
su visu savo sunkumu.

— Man rodėsi, kad ponia 
gerai tropijai — patemijo Ma
bel, kuri tuo tarpu studijavo 
konduktorių, — ba Doune yra 
tik viena stotis nuo Callander 
in kur mes keliaujame.

— Dekavoju tau mieloji— 
tarė moteriszke ir pradėjo kol 
tai jeszfkoti po kiszenius, bet 
nei suknioje, nei apatiniame 
sijone neatradę nieko ir urnai 
pradėjo verkti.

— Oi mergaites! — suszu
ko atsisukdama in Violetta — 
baisi nelaime mane patiko. Pa- 
mecziau savo portmoneta o jo
je buvo keturi geri szilingai! 
Pamislykite tiktai’t Ir ka asz 
dabar pradėsiu!

Violetta atsuko galva ir pra
dėjo per langa žiūrėti, bet isz- 
laikoma sene prisislinko ar- 
cziau ir vėl atsiliepe:

— Ar negalėtum ponia man 
pagelbėti, ka! ., ____

akis užmefke.
— Ju'k negali būti ponia 

tokia nemielaszirdinga —trau
ke toliau moteriszke. — Tokia 
pasipuoszus, turtinga dama 
juk gali iszteseti puse korones 
del biednos senutes.

Bet Violetta tylėjo ir nuda- 
• ’ ve nieko negirdi.

— Na ir ka 
man panaite?

— Ne! — atsiliepe ta ant
galo.

savo

minaite jai dalydavo patemi- 
jimus garsiai apie kitus kelei
vius ir nuolatos ant savo nes
magumo murmėjo kaipo norė
dama duot suprasti, kad ji yra 
asaba, kuri nepripratus freeze 
klasa važinėti. <

Ant rytojaus anksti, pralei
džiąs nakti kukliame Edin
burgo vieszbuczio kambarejyj, 
giminaites aplanke grąže Prin
cess Street ir po tam nukako 
ant gelŽkeldvario. Czia ju tre
czios klasos vagonas tiesiog 
buvo apgultas per piemenis 
kalnak.siiiM ir neramius jaunus 

atsidavusius viso
kiems sportams ir Violetta su
siraukė tarytum, ji butu atsi
radus terp kokiu laukiniu In- 
dijonu.
Nusiminusiai žiurėjo in drau- 

gelka ir spauzdamos savo sė
dynės kampan užsidenge uo
si nosine skepetaite. Falklno 
toji visa minia iszsedo, bet tno 
tarpu vagonan insilipo riebi

žmones

liepa gelbėsi

— O tai czia kas nepapras
to! O tai czia kas nepaprastot 
— dejavo sene didelei nusiste
bėjus.

Violetta vėl ntisisuko iii lan
ga, o toji vėl pasižiurėjus :n 
jos gražia skrybėlė pradėjo:

— Jei bueziau ant ponios 
vietos, tai nebueziau tokia ne
mielaszirdinga. Kaip-gi biea- 
na senele turi sugryžti namo, 
kad vaikszczioti negali.

Dabar Violetta pritruko 
kantrybes; pasikėlė nuo suolo 
ir nuvejo kitan vagonu galai:, 
kur sėdėjo Mabel.

— Turbut pasigėrė — su
szuko garsiai. — Tik žiūrėk, 
kokia ji turi uosi raudona. Ta! 
tau pasekmes keliauti treczia 
klasa.

Violetta

•— Na, tai gal pana tarnai
teuores man pagelbeti — tarė 
tuojaus neatsivaroma sena mo
teriszke in Mabel. — Jei man 
duotum puse korones, mieloji, 
tai man iszgelbetum, o kas, 
žino, ar tau Ponas Dievas tos 
puses korones po tam nesugra
žintu. n - j

Mabel pamaži iszsitrauke 
sena, sunesziota portmoneta ir 
pinigus iszpyle ant keliu. Te-

mina, 
riszko — niekados nesigailėsi 
to savo mielaszirdingo darbo. 
Visados tai biedni bieduus pa
remia.

Tuo tarpu trūkis artinosi 
gvlžkeidvario Doune 

visus savo

tru'kis
h-prie

sene, susirinkus 
daiktus, iszlipo.

’ — Kaip-gi tu daveis susi-1J 
Mabel — patemijo jai 

giminaite. — Metai pinigus 
kaip kokia didele ponia.

kad teta Jano
, kaip 

lengvai galima tave apgauti.
— Geriau man būti 

sziints sykiu apgauta, 
viena syki kam nepagelboti 
jei kas pagelbos rekalauja.

Netrukus po tam mergaites 
pribuvo in Callander, kur j u 
lauko lekajus su liberija.

Tasai jas nuvede in puikia 
karieta ir sugryžo ju daiktu 
piaimti, o po tam jau važiavo 
per miesteli, pagalinus pave
siu vieszkeliu in Glenorchy.

— O tai asz myliu — suszu
ko Violetta, atsiloszdama ant

gauti.

Esn
persitikrinus, 
pasijuoks dusi žinojus

de
li eg u

minksztu karietos paduszku ir 
iszleizdama parasoli. — Ar pa. 
temijai, kaip tie Edinburgo 
ponai in mus žiurėjo.

Pagalinus karieta sustojo 
priesz puiku narna, gulinti prie 

ir trvs su frakais 
lekajai nuvede panaites in 
gražiai papuoszta ir pilna 
kvepaneziu kvietku saliona, 
prancszdami, kad Mrs. Mc
Curdy tuojaus pribus.

Nepraslinko nei penkios'mi
nutes, kad sztai durys atsida
rė ir per anas inejo sena ubage 
isz vagono; kas teisybe pusiau 
jau plonesne ir puikiai pasi
rėdžius želabuose sukniose bet. 
be abejones ji pati savo loc- 
noi asaboj.

Jau mes matėmės — pra- 
szneko staeziai nieko nelauk
dama ir be jokios ceremonijos.

upes Tcith, 
nuvede
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*estl*justfTefa .Tahef o 
sesuo tavo motinos, Violetta. 
Galėjai nuo jos girdėti, -kad vi
sados buvau truputi ekscen- 
triszka ir turėjau pas ja tan
kiai persi rėdyti ir komedijas 
loszti. Tai-gi matote, norėjau 
jus pamatyti tokiomis, kokio
mis esate kasdiena, kada ne
sistengiate prisidaboti: taigi 
savo szonus sziek tiek apkim- 
szau idhnt bueziau storesne ir 
prisižiūrėjau jums vagone. 
Doune iszsedau, 'bet tuojaus 
tapi paežiam trukiu insedau, 
CallJnder-gi pasiskubinau iij 
sztai esu priesz jus. Tau, Vio
letta Flint daviau gera proga, 
kibą man tai gali pripažinti, 
bet nenorėjai isz to pasinaudo
ti ir Mabel ims mano turtus. 
Bet nekalbėkime apie tai dau
giau; tas viskas liks musu 
slaptybėje, o tuotarpu noriu, 
įdant ta nedolia pas mane link
smai praleistumet. Eikite, pa
rodysiu jums jusu kambarius.

* " • * ♦

Teta Jane ir Violetta apdo
vanojo, bet Glenorchy gyvena 
Mabel Elliot ir jos motina; 
Mrs. McCurdy-gi kaipo bran
giausia savo turtą laiko 
nesziota puse koronos.

jums

Su
daląs

nai buvo puse suvereno, atgal
kelionei treczios klases biletas,T
tris pacztines markes ir puse
koronos.

Nebuk-gi kvaila — per- 
sznekejo jai Violetta — ir nie
ko neduok tai senei apgavikei, 
kuri hiojatiH tuos pinigus pra
gertu.

I
.Jt1'

6 6 6
Praaxalina galvos skuustna ar neural
gija in 30 minutu, sustabdo parsza- 
įima pirma diena, ir sustabdo malaria 
in tris dienas. Gausite aptlelcose.

666 Teipgi Tabletuose

K. RĖKLAITIS
Lietuviukas Graborlus

Laidoja numirėlius pa- ( 
gal naujausia mada k 
mokslą. Turiu pagalbi- > 
jinke moterems. Priei
namos prekes.
616 W. Spruce Str 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street 

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA,

. ifl'i ,*i uf j I,

PA.
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teliai patogiai apie, kaulelius 

niai bateliai, bet vandens ne-

Šie Ball-Band guminiai ba- 
teliai patogiai apie kaulelius 
^uraišiojami it bet kurie odi
niai bateliai, bet vandens ne
praleidžia kaip guminiai batai.

Juose avėk porą Ball-Band vilnonių 
kojinių ir Tamsta turėsi toli gražu ne- 
prilygstanČią nešioti ilgumu ir kasyklo
se dirbti patogumu, kombinaciją.

kojinių ir Tamsta turėsi toli gražu ne

” r u- ht • •

I

šias patogumas
■1

I

■■
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Po szimts kocziohi apsimal-
szykit,

Laike karszcziu juoku ne 
darykit,

Duokite man šėmikiai pasilsėt,
Norints karta truputi atsikvo- 

f tet.
'Pokiain karsztyje po svietą 

trepsėk,
O meisteris kalbėjo: “Diediene 

truputi atsilsėk.
Bet kur tau! atsilsiu yeturiu,

Turiu naujienas rinkti isz visu 
užkaboriu.

Sztai vela tclegrapa 'ka tik 
gavau,

In Vusteri tuoj nupyszkinau.
Kur užtikau viena mergele,

Da su žalia skūra panele,
Lyg pusiąun'akt trankosi,

Po visus užkaborius lankosi
O ir ajskrima myli badai,

Nes joja apmalszina ledai.
Karta norėjo aiskrimo valgyti

Liepe merginai torielka at- 
lieszti,

Mat Angliszkai užklauso:
Paduvai ‘‘zimnai’kaszi’r,

Geriau kad tokia namie sėdėtu
Gaspadinei dirbti padėtu.

* * ♦

Badai tam Montkannelyje,
Gana dideliam miestelyje,

Priviso bambiliniu panaieziu.
Lietuviszku Airiszaicziu.

Su Airiszeis naktimis vaikio-" « • • jusi,
Ir da isz to puszinasi.
O geria namini nhi,

‘ Kaip telyczios be galu,
Ir tankiai baisiai pasilaka,

-° tlU.s^į^<‘lęs.k,wka,
Pažystu kelias ir tokias žinau

Ka vaikinus prikalbina ant 
bambiliniu “pareziu 

Ant vakaruszku kacziu
Daug apie tai jau girdėjau, 

Ir dvi tokias žinau.»
Kaip josios greit nepasiliaus,

Tai perkūnu gaus,
O ir pravardes juju žinau, 
Tik apie tai d a neraszau.
Tokiu Lietu vys nemylės, 
Nuolatos jai prikiszines.

Tr ant galo pames.
♦ e ♦

Elzbietosporto tūla moterele

Ant rytojaus vos galva pakele.
Baisu Svaiguli gavo, 

Net durnavo.
Mat pusryczius gamino, 

Ir kumuti vieszino,
O kada iszsipagiriojo,
Szoko ir kojas kilnojo,

• Net visi žiurėjo,
Ir spiaudyti pradėjo.

Kaip in ten vela pribusiu,
Tai gerai kaili iszkocziosiu.

* * *

Kur ten apid forteca “44” ute-
lute ir blusuke, priguli prie statymo užsiėmimu 

Viena ir kita mergiuke, 
Prie moterių labai kabinasi,

Ir net tankiai vaidijasi.
Biauriais žodžiais iszsivadina.

szmiis ant juju 
kabina,'^

Ir tai visur, nuo pats ryto;
O ir net ąnt atryto, 

Szirdeles mano,
Ar nosusigraibstys ant gulo.

Jau visi pirsztais bado, 
Kaip ant niekszu rodo.

Jau tik tu Dieve susimylekie.

' i
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zimnai’kaszi

L kelias i

J) 
1

taip pasigėrė,

Ir kaip sako:

Kur in plyni a jais indokie!

■
į|H

dirbti patogumu, kombinaciją.
Kojinės sulaikys kojų drėgnumo ken-

ksmingumą, tuo pačiu laiku apsaugos 

Hams stiprumą ir tada jais ilgiau avėsi.
gumos pamušalą, suteikdamos bate-

Ball-Band bateliai ir kojinės gaminti 
toj pačioj gamykloj, kuri jau per tris
dešimt metų gamindama tokią avalynę 
patyrusi geriausiai išdirbti, kad galėtu
mei daugiausia dienų avėti. 
Visi šie gaminiai žymimi Raud.no 
kamuolio ženklu. Prašyk savo parda
vėjo Ball-Band apavų, bet žiūrėk Rau
dono kamuolio ženklo, kad būtum tik
ras gauti pageidaujamus batelius.

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

Radonas 
KamuolįBAL

I
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Darbo-Uniju Organiza-
cijos ir Naryste Suv.

1 ‘ į ■' '

Valsti josią
* I "<

1929 mete Amerikos Darbo 
Unijų rankvedys ka tik Suv, 
Valstijų Darbo statistikų Biu
ro iszleistas, parodo kelias per
mainas per triju metu laika. 
Naryste visu darho-.uniju,, ku,-< < 
rios priguli ir kurios nepriguli 
prie Suv. Valstijų Darbo Fede
racijos, parodo sumažejima isz 
112,272, skaitlynos 1926 mete 
buvo 4,443,523 ir 1929 mete 4,- 
331,251. Kiton pusėn unijos 
prigulinezios įprie Amerikos 
Darbo Federacijos parodo na
rystes padidėjimu isz 126,430 
narį. Tas yra dėlto, kad Golžke- 
liu ir Laivu Rasztininku Bro
lyste vėl prisidėjo prie Federa
cijos. ■

Sulig vėliausio tyrinėjimo, 
146 tautiszkos organizacijos 
veike Birželio menesi, 1929 m. 
Isz tu, 106 priguli prie Darbo 
Federacijos.
Didžiausios organizacijos sta

tymo užsiėmimo yra United 
Bi’otherhootl of Carpenters and 
Joiners of America, su naryste 
isz 376,400; Bricklayers, Ma-

’ Interna
tional Union of America ir 
Bi’otherhoo'd of Painters, De
corators and Paperhangers of 
America su po 125,000 nariu. 
Isz viso 1,090 840 darbininku

ja. Neskaitant szita nauja or
ganizacija drabužiu darbo-nni- 
jos turi apie 386,000 nariu.

Toks pat padėjimas buvo ir 
audimo industrijoj. American 
Federation of Textile Opera
tives yra prieszinga United 
Textile Workers, kuri yra Ame 
likos Darbo Federacijos unija 
dimo industrijoj per daugeli 
motu. Isz viso yra 5 darbo-uni- 
jos szioje iadhstrijoje su 55,300 
'nhriu.

Tarpe kitu tautiszku darbo- 
uniju yra Maszinistu Tarptau- 
tiszka Draugyste su 137,000 na 
ri u; Tarptautiszka Spaudini- 
mo Unija su 77,000 nariu; 
Barzdaskucziu Tarptautiszka 
Unija su 51,840 nariu; Tautisz
ka Federacija Federaliu Dar
bininku su 47,000 nariu; Tau- 

.Laiszku Nesziotoju 
Draugyste su 56,480 nariu ir 
Amerikos Aktorių ir Artistu 
Draugyste su 14,000 nariu.

-- r. L. L B.

Tas pats valgis

tiszka

Mužikas ir Kupczius

sons and Plasterers

darbo-uniju.
Organizuotu tranšportacijos 

darbininku yra 1,059,220 ir jie 
priguli prie 33 invairiu organi
zacijų, didžiausia yra Brother-

*

PAJESZKOJIMAI
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Pajeszkau .Miko Lonortavi-

Inejo mužikas in kroma if 
pasmukę:

r— Paduokie man viena dė
žutė su taisės saldumais, ka 
vadina cukerkos.

Žydas kromininkas pa(dave. 
Mužikas pauostias gerai, tarė:

— Ne,.ne tokios — paduok
kita!

Žydas permaino, 
volei, pauostęs, pastūmė no sa
ves.

Mužikas

— Paduokie da ana va dė
žutė — paszauke mužikas. Pa
uostė nieko ne pasakęs muži
kas, pastate dežuke ir eina sau 
isz kromo.

— Žydas perpyko, jog gera 
laika sugaiszino ir paszauke 
ant mužiko:

— Na kur eini tu gojau? 
kodėl ne užmoki!

— Už ka?— paklausė mu-
•

U-gi už tai ka uostei,—

hood of Railroad Trainmen, su 
184, 000 nariu.

Augliu ir aliejaus industrijo
se yra 481,000 organizuotu 
darbininku, isz kuriu net 450,- 
000 yra nariai United Mine 
Workers of America. 1928 me
te nepriklausomo tautiszka an
gliakasiu unija pradėta, 'bet ne 
lazduota kiek nariu turi. • *

Drabužiu industrijoj organi- 
zacija, Needle Trades Workers 
Industrial Union pradėta tarpe kumbino, paskambino ir pa'ka-

A J _ A — ____ ___ JI . ii.t______ Y. ?____ ?__ ____a a a .

iszduota kiek nariu turi. 
I *

moterti gatavu-dnalbužiu siuve- 
czio. Koki du metai atgal iszva j u. Organizacija yra prieszinga

ntional Ladies Garment Wor
kers Union ir International 
Fur Worker’s Union, Szita nau
ja organizacija bando pri- 

. traukti visa drabužiu industri-

žiavo in Massachusetts steita. ir neturi nieko bendro sulnter-■HTegul pats ar kas kitas apie ji 
ka žinantis pranesza ant szio 
adreso:

Ig. Petrikonis,
1 .

* 2t.

Frackville, Pa
ja organizacija bando

*
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Ukininkas suderėjo berną ir 
sutarė, jog ka gaspadorius val
gys ta ir bernas. Gaspadoris bu 
vo labai szyksztus, pats prastai 
valgė ir beina tuom szere, jog 
ant galo ir pats negalėjo pasi- 
vilkt, nes bernas da laikėsi pu
sėtinai.

Viena nedelia susitarė gaspa- 
doris su pacZia idant iszsiafUit ’ 
berną in bažnyczia pameszt 
szvento vandenio. Ėjo jiems 
apie tai, kad norint karta gale- 
tų gardžiai pavalgyt. Bet ber
nas ne taip kvailas pasislėpė 
ant aukszto, nuo kur per auk? 
sztini galėjo matyt, kas grin- 
czioje dedasi, mate kaip gaspa
doris su paezia virė, kepe, pri
valgę ir likuczius paslėpė. Ber
nas nulipo nuo aukszto por už
laida prisėmė vandenio isz so- 
dželkos ir inejo in grinezia.

Pasveikino Vieszpati Dieva, 
gaspadoriai pradėjo klausi-0 i

net ka mate ir girdėjo.
4‘TurėjauBernas pasakoje: 

atsitikima einant:Užejau tokia 
gyvate, kaip toji deszra, ka 
anoje skrynioje randasi, o pra
dėjo taip vyruti sznypszt, kaip 
toji žąsis pecziaus czerpeje, asz 
pakėliau akmeni, taip dideli 
kaip tas ragaszis, paduszka, ir 
rėžiau su juom in kirmėlė taip 
drueziai, jog susiplojo kaip 
blynas, ka szioleje ant kamino 
yra. •

Nuo to laiko jau bernui ge
rinus pradėjo davinet valgyt. ,

--.IL. riiir-u

Lietuviszki Bonai
Jei norit pirkt ar parduot
gaunant gera kaina, rasiy- 
kit del informacijų dykai
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žikas. *

paszauke Žydas.
Mužikas sugryžo, iszeme Isp 

kiszeniaus maszna su pinigais 
ir skambina in < stalu. Pas-

4

vpjo pinigus. O Žydas tarė:
— Kam tu padėjai atgal 

pinigus in kiszeni?
— Na. tai kaip? — atsako 

mužikas, ~ kokis pirkinis, to
kia užmokestis: 
oziau 
turgui.

ašz pauosz- 
tu paklausei, tai ir po

s ■" 4lW.: Iwir

4

in Dept. 4
Kurt H. Schurig & Co 

60 BROADWAY 
NEW YORK

- -------------- , , ^1

W. TRASKAUSKAS
. LIETUVISZKAS GRABORIUS

. „ t I

<1

Laidoja kunus numirėliu. Paupį- 
do automobilius del laidotuwu.
kriksstinfu, resell]u, pasivtilnljh 
tno ir t. t. \
603 W. Mabanoy Ava. Mab. City
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ŽINIOS VIETINES
Per Lietuviu Diena isz 

Mahanojaus iszeis specialiszki 
ekskursini treinai in Lakewood 
Parka: 8:55, 9:41, 11 valanda 
priesz piet, ir 12:18, 1:05, 3:03

■ 1 »popiet.

f ,l)ęl daugelio žinomas sc-
urs gyventojas, Jhozas Kaspa- 

54 metu amžiaus, 
507 W. Maplo uli., kuris per^ 

daugiau

ėaviezius,

Alahanojhi 
kaip 30 metu, mirė l’tarninko 
ryta Ashlando ligonbuteje m 
kur buvo nuvežtas gydytis 
kolos sanvaite.^ atgal. Velionis 
gimė Vilkaviszkije, Lietuvoje, 
paliko dideliam nuliūdimo pa
ežiu Margariota ir se’kanezius 
vaikus: Ona Zelionione, Vero
nika, Margariota, Konstancijo, 

ir

gyveno

Darata, Franciszku namie 
Petra, Bridgeport, (’onn.Laido
tuves atsibus Suhatos ryta su 
pamaldomis Szv. Juozapo baž- 
nyczioje ant kuriu nžpraszo vi
su giminiu ir pažystamu. Gra
borius Rėklaitis laidos. Velio
nis buvo skaitytojom

nuo daugelio motu.
Fokso kasvklosia Xo. I 

szlopoje nukrito daug rako, 
per ka kasyklos nedirbo Suba-

“San-
les > >

toje ir Panedelije. Žmonių ne- 
sužeido.

— Juoziene
H00 E. Pine uly

Jeskevicziene, 
., praleidus 

kolos valandas su vaikais Ne
dėliojo parke Lak(‘wood, par
važiavo namo pagamino vai
kams užkandala. Pamatęs lai 
josios |K)sunis Bryant, kad vai
kai už daug valgo
spardytis ir iszmotinot, 
da motina užstojo už 
sūnelis kirto moezekai

Policije pribuvo ir po
sūni patalpino szaltoje ant at
vesimo lyg teismui.

— Nežinomas automobilis
tas trenke in automobiliu .Jono 
Khiczinsko 1334 E. Pine iily- 
czios, kada t isai stovėjo prie 
namo. Policije jeszko kaltinin
ko.

pradėjo 
o ka

va i kus 
kelis

ypus.

Diena 26, musu miesto 
prasidės seimas S.L.R.K.A. 
vargonininku, parapinėje svo
tai noje. Vietinei Lietuvei pri
valo priimti svetingai dele
gatus, kurie suvažiuos isz visu 
daliu Suv. Valstijų. Sveikina
mo pėdalinius artistus!

PADEKAVONE

nes be jojo 
kada neateina

M

AV. Thompson, Hazardville, 
Conn. — Atnaujinu prenume
rata už “Saule, 
nerimstame, o 
tai rodos ko trūksta musu na-
muose ir skaitysiu ji pakol gy
vi busime, žodžiu negalime lw 
jojo apsieti. — 10917

Zu ra tick as, Alinors- 
— Dovanokite kad

szv i ėst u
gyvi

Jonas 
ville, Pa. 
neprisiuiitein greieziau užmo
kesti už “Saule” kuria myli
me ir vėliname kind
musu szeimynoje pakol 
busime ir kad jiji niekad neuž
gestu, o kas “Saule” sineižc 
tai yra neiszmanelei kurie ma
žai supranta ir tai daro isz už- 
vydejimo., Lai “ 
jo ilgus metus del labo 
Lietuviu Amerike. — 14650.

i i Saule”

Saule” gyviio. 
visu

LIETUVIU 
DIENA

Lakewood Parke 4 '
Petny ežioj 15 Aug.

Specialiszki ekskursini 
treinai ir nupiginti ti- 
kietai. Tankus iszėjimas 
treinu. Apie daugiaus 
paklauskite ant stacijų

Readingo Geležinkelio
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Frackville, Pa. f Berta Klc 
mentavicziene ( . ’
to) 18 N. Broad avė., mirė Asb- 

rlando ligonbuteje Seredos ryta 
a k a ?

. . I
'it:
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SHENANDOAH, PA.
— t

— Apie 6 valanda Sukatos 
vakara kilo ugnis garndžiuje ir 
verhanzi prigulinti prie . An
driaus M ilia neko ant kampo 
Bowers ir Vernon ulycziu. Ta
ino laiko ga radžiu jo radosi Mi- 
liaucko ir Staniszkio automo
biliai kuriitos isztraukė. Vgnis 
padare blodes nemažiau kaip 
ant 25,000 doleriu.

— Andrius Pecziulis,

huyl- 
miro

ran
dasi Locust Mountain ligonlm- 
teje su perskeltu pakausziu ir 
kitokiais pažeidimais, kokius 
aplaike nelaimėje su motorcik- 
liu. Jojo padėjimas yra gana 
pavojingas.
t l'tarninko po piet, Sc 

kill Haven prieglaudoje
Juozas Daniseviczius, turintis 
apie 63 met lis amžiaus, nevedės 
žmogus ir senas Šzenadorio gy
ventojus. Laidotuves atsibus 

isz lavoijyczios 
graboriaus Antano Sakalauc- 
ko. 331 W. (’(‘litre ulyczios. Ba
dai velionis turi Mahanov Citv •< 
giminiu, kurie tegul susinesza 
su gra’borium.

— Praeita Nodelia, tuojaus po 
misziu, prie Lietuviu bažny-

1i Uotu ves 
Pelnyczioje 
raboriaus
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sirgdama koki tai laika. Velio- ’ 
ne. gimė Slienadorija irne.gime Slienadorija ir buvo 
duktė Prano ir .Juzofinos Žc- 
piejauckn. Paliko 8 vaikus, du
I ♦ » s, ‘ ’ ♦- , ' > Į

brojiua Jonu Plymouth, Vlada >
Wilkes-Barre ir seseria Kopic- 
kieue Plvmouth ir asztuoniskieno Plymouth h; 
anūkus. s

Wilkes, Barre, Pa.
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Jus norite geriausia iszkepta DUONA. Todėl pirkite savo sztore 
w a. jhf A. oi
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HAMA’S DANDEE BREAD
S

Szita Duona jumis patiks geriaus negu kita kokia bekerio duona, ji 4
Iszbandykite—nes labai gardi. Iszkepta per
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ANTHRACITE BAKING CO.
SHENANDOAH, PA.
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— Tamo- 
szius A. Butkeviczius', 46 metu, 
assisteutas pavietavo ]irokura- 
toiiaus (district attorney) mi
re Ket vergo diena kariszkoje 
ligonbuteje Castle Point, N. V. 
Buvo jisai konia visuos)a mu- 

.szinosia Era nei joj, buvo Lenki
joj su Hoover’i o 
Princetono futbolus geriausiu 1 narna o fait dous apie tai aisa- 
grajotu ir baigės Pennsylvania kosnius patarimus, 
jos universitetą, kur mokinosi John M. AV. Detoit, Mieli, 
ant advokato; buvo advokatė Kas 
mieste Nanficoke kur jojo' te- gak” 
vas Tamoszius mirė keliolika 
metu atgal.

ATSAKIMAI
■ ' 1,/ i ‘ 'j K,

• f ■

... 1 \ I » 
kiir'oi- 

viams ^vietinojo Karojo,

T*“

I
» '4 *

...

E. W. Olyphant, T*a.
šiems 'taVnrlvUslcfnš

j Dr. T.J.Tacielauskas 
n- 1 1’n imiliiiiH Lietuviszkas

Iviams »Sv’iQtinoje -Karojo, val- 
dže isŽHHinte blan'kns ant isz- 

kamisija,| ])ildinią,(^rusidųokie in Legion k 
geriausiu

I ten I is I ns1 Mahahdjhje.
Ant Antro Floro KHno Sztoro
19 W. Centre St., Mahanoy City

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

4*

kur mokinosi l IIBI-lMllIXil

sukalė” žodi “Atosto- 
•Jojo 

norhndamc. .ne žodynuosįa •

< 4

lai sunku apsakyt

prie 
ežios Szv. Jurgio kilo sumiszi- 
mas tarp nekuriu pa rupi jonu 
kurie spyrėsi raktu in bažnyti
ne svetaine nuo bažnytinio ko
miteto.Policija buvo pasirengu
si ant apmalszinimo jeigu kiltu 
sumiszimas ir žinoma, be to ne 

Parapijonkos teipgi 
insimaisze in ‘‘

in raudonus pipi- 
amunicije kuri panaudo

jo ant nekuriu parapijonu mes
damos pipirus in akis apjakin- 
damos A. Baraucka, Laukoni, 
Karusiene, Pikuniene, F. Dau
girda ir A. Zu'kaucka' kurie tu
rėjo szaukti daktariszkos pa
gelbės. Už toki pasielgimą li
kos pat raukti Utarninke 
teismo pas skvajeri in 
ville E. Wallace, Raczkauckiu- 
te, Saukiene ir Maknickieno ,u5 
metimą pipiru ir pastatyti po. 
$300 kaucijos lyg teismo in sė
da.

■  —■ -—— ' ’
Dvi mot eros važiavo vienam 

vagone per dvi adynas ir be pa
liovos kalbėjo. Kada iszli pino
jo isz vagono, viena tarė iii ty
linti dranga keliones:

— Ar mes ponui no iszbel- 
dome galvos su musu kalbat

— O, ne: asz nuo 12 metu 
kasdiena savo paezios plepera- 
vimus girdžiu.

neramiame, .ne zodynuosi^a • o 
daugelis žmonių nežino ka jis 
reiszke. Yrit tai žddis vakaci- į ■■ J
jos ‘‘Vacation.” () gal tasai, 

sutvėrė, 
‘‘ant 
“ato-

M 
aids toga

Vacation. 
kuris žodi ‘‘ 
laike vakacijos'jporsedejo 

_ " A A. <

1

7 >»

stogo” ir nuo to pasidarė 
stogas.”
... . -------------- ---- ----------------------------------------- ■ -.......- 1- *-................r--

PAJESZKOJIMAS

‘Matykite Coogan’a’
22 SO. JARDIN STREET

Telefoną. 824 - SHENANDOAH

Atlankys jus bile kur, pagal reika
lavimą. Reprezentuoja Schuylkill 
paviete “RICHMOND” Drabužiu.

Visokiuose saizuose, visada tik 
$22.50

Maži rankpinigiai iszpildo tuojaus 
juso orderi. Pasiūti pagal juso 
miern. ‘Užgunedinimas Užtikrinta’

1 *♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦******* ****♦**♦********************♦**♦**<
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E. T. EVERETT
Didžiausi Iszdirbejai

I
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apsiėjo.

s i ginklavo 
rus,

rovolucije” ap-
Su*

Pomninku ir Kryžių

rtnl
Potts-

Poni Birsztoniene isz Fi- 
ladelphijos lankosi kėlės są li
rai tęs pas savo dukteria poni 
Strobiene, 242 E. Lloyd uly.

llazle-
neužil-

Girardville, Pa. - 
brook Coal kompanija, 
gio pradės statyti nauja broke
ri ir atidarvs vela Girard kasy
klas, kurios jau nedirba keturi 
metai nuo kada brokeris sude
gė. Tkimo tai laike 600 an'gleka- 
sin isz Shenadorio, Girardvillcs 
ir Ashlando turėjo užsiėmimus, 
o atidarymas tujų kasykla vėla 
pastatytu miestą ant kojų. Ma
noma pastatyti vandenini sza;p- 
ta idant isztraukt vandeni isz 
gilumos kasyklų ir tokiu 
iszimti anglis, 
randasi.

Kunigas , v#j. 

prabaszczius Szv. Vincento Lie 
tuviszkos parapijos staigai su
sirgo ant peiidesaitis Nedėlios 
vakara ir tuojaus nuvežtas in 
Ashlando ligonbuti ant opera
cijos, kuri buvo pasekminga ir 
už keliu dienu kun. Valaneziu- 
nas sngryž namo.

budu
kuriu ten daug

Valancziunas

Saint Clair, Pa. —Namas ku
riame gyveno Kaszkiene ir ga- 
rmlžius sudegė Nedėliojo. Na
mas prigulejop rio Mykolo Ku- 
dliko, Arnote. Blodes padaryta 
ant keliolikos tiikstancziu dole
riu.

Gilberton, Pa. f Ona, myle- 
ma pati Andriaus Ambrazo, 
mirė I’anedelio diena. Velione 
turėjo 43 motus pergyvenda
ma czionais kone visa savo gy
vastį. Prigulėjo prie Szv. Lud- 
viko parapijos Meizvillo. Pali
ko vyra, broli Juozą Gudaiti 
Detroite ir Joną Gudaiti, Sagi
naw, Mieli.

'I - - - - •

Oressona, Pa. ' Juozas Zo- 
lonskis, 60 motu, atemo sau gy- 
vasti per porpiovima sau ger
kles su britva. Tėvas .pasiszali
ke sayo sunu in kamlhari, o ka
da ta^ai i nėjo patrauko su hrit- 
va per gerkle ir in kelias minu
tes mirė.tas mirė.

Atlankykite draugus Philadelphia 
ar praleiskite diena prie maru.

Specialiszka Ekskurcija 
Nedeliomis 17 ir 31 Augusto

PHILADELPHIA
AR

ATLANTIC CITY
Dubeltavas tikietas isz Mahanoy 
City ir Tamaqua ir Philadelphia 
$3.25, in Atlantic City $3.50.

. <’ * . _ >1 < ji 4‘ **■ * -J- A- A* - A

• JI •
Pajeszkan Marcelo Miclinie- 

no kuri buna Wilkes-Barre, Pa. 
Jos naujos vietos antrasza pa- 
meczuiu tai noreeziau kad ji 
alraszytu. Pajeszkan irpusbro- 

Lukosziu ir Jurgi 
Norbid a.* Jie buna Chicago. No- 
reezia su jais susiraszyfi tai 
meldžiu ju ipheziu ar kas ka 
žino apie tai inalonkite suteikti 
man žinia.

Mrs. Elzb iut a K r i szcz i u n ie n e 
Box 388, Coal (‘entre, Pii.

ANT PARDAVIMO. "

Ii Antanu

•**

jais

• Naujas nhmas. 
ant adreso:'

715 E. ’Market St.
-s > ■ i

Atsiszaukite

Mahanoy Cit, Pa.
Isz Shenandoah in Philadelphia 
$3.50, in Atlantic City $3.75.
Speciali. Treina. Subato. Nakti 
Isz X
Shenandoah . . .
Mahanoy City .
Tamaqua ........

Smagi ekskurcija 
ant laivo

RIVERVIEW BEACH 
Szita Parka yra 40 miliu ant 
Delaware upes ir szita eks
kurcija plauks laivu in ta 
Parka.

NEDELIOMIS
AUGUSTO 17 ir 31

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

.......—. t

Pabaigos savaites 
kelione

THOUSAND ISLĄNDS 
Smagi kelione laivu per Thousand 
Islands.
NEDELIOJ 17 AUGUSTO

In ten ir adgal $11.50
Specialis treinas subatos ryta 

Augusto 16 iszeis isz 
Shenandoah (40c extra) .. 11:49 
Mahanoy City ..................  12:18
Tamaqua ............ ^12:51

valanda 
............. .. 2:00 
.............. 2:49 

• ••••••• 3’16

PARSIDUODA.

Kampinis ./Ipznavas nainas 
ant vienos fnmilijos Frackville, 
Pa. Atsiszaukite ant adreso:

/. i 704 l’inr Sl.„ 
''Frackville, Pa.

~ GERA PROGA.

<* H

Pirkti grosernes 
nes bizni, 
doleriu biznio ant. 
Atsiszauflcite szino adresu: (t6P

• Mi*. P. Valfentu'kewicz,
100 Perry St., 

Stoughton, Mass.
- ' ? I. ■ *

ir dniczer- 
Daro in 400 ir 500 

savaites.

t

Szita ekskurcija 
jumis patiks

ATLANTIC CITY 
SEREDOJ 20 PIUCZIO 

In ten ir adgal $3.75
Valanda 

A .isz ryto 5:10 
5:39

I.lz
Mdhanoy City
Tamaqua ...

^ijf|įįb> DABAR planuo- 
kite savo vakacija 

16-Dienine Ekskurcija
ATLANTIC CITY, OCEAN 
CITY, STONE HARBOR, 
WILDWOOD, CAPE MAY 
Subatomis 23 AUGUSTO 

ir 6 SEPTEMBERS
Isz Shenandoah $7.74. Isz Maha-, 
noy City $7.20. Isz Tamaqua $6.78
Apie daugiaus'* informacijų apie, 
szitas okskureijas kreipkites ant 
Readingo geležinkelio stacijų arba 
raszykito pas John M. Rolin, Dis
trict Passenger Agent, William
sport, 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

Jeigu duosite pataisyti savo Kailini 
Kotą arba padaryti Nauja Kotą, 

’ gaukite muso prekes. Gvarantinam 
suezedint jumis pinigu.
FASHION TAILOR—FURRIER

20 E. Oak St., SHENANDOAH
Pertaisom ir indedam nauja lainin- 
gi in kailinius kotus. Teipgi pasiu- 
vam vyru siutus, $22 ir virsziaus.

padarytiJeigu manote statyti ar 
kokius pertaisimus, tai matykite

J. GALE WENDLE
Kontraktorius ir Statytojas ‘

Muso prekes žemiausios; darbas 
gvarantytas.
Lumber!, Plasteri, Cimenta, Ply
tas ir Pioskas. Telefonas, 228-M. 
19 E. Lloyd St.,

Parduoda visoki,

SHENANDOAH

UFBERG AUTO SHOP

Iszkvarbuoja Automobilius

Apdaužyti ir inlangstyti automo- 
bilai sutaisomi kaip nauji

Parduodame fenderius, virsxius ir 
kitokias automobiliams dalis

- ■ J •

229-31 SOUTH MAINJTREET 
SHENANDOAH, PA.

T

PaUrom. JUmi. Pirkti PIENĄ, SMETONA IR PASUKA 
į J

nuo

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

Mu.o Plena. Visada Geriausia.. Telefonas 318
---------  i. . —---- ;_ — — 4*

Kad# Reikalausite Geri.u.iu MINKSZTU GĖRIMU 
:: Visokiuose Škonuoie, Užsakykite Nuo ::

1Į

” JiVisokiuose Škonuoie, Užsakykite Nuo
-tv/i'* o » t '

JOHN HAVRILLA
217 NORTH STREET (Phone 716> MINERSVILLE, PA.

♦
*

i

Į f

MALLOYS DAIRY
Parduoto jai* szviežio ir czysto pieno ir Smetonos 

« v »

, Iszbandykite muso Pasukos

± r

Bonka piųno yra tai bonka sveikatos”.
JTelefonas 233

Juso Kiekviena Dovanu Problema '
---------------------------------------------- ,

QALIMA lengvai atlikti Muso Sztore.

in*

į

« ‘ *
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.,*4' 326 W. Centre Street, Shenandoah,
—... L.I ...» .1. 1.1 I ■ h ■. I-   N   ■     ...................... . ,.!■  - iMt— HI

4 j Turime dideli pasirinkimu visokiu
M1'

daigtu Dovanams
ISZ tukstaneziu visokiu daigtu, ka
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Kreipkites pas mus ypatiszkai 
arba per laiszka, o prisiusime 
musu agenta in jusu namus.

Turime Du Ofisus:
MAHANOYCITY
South ir 2-nd Sts.

Telefoną* 2^

«I

4

SHENANDOAH 
Shenandoah Heights 

Telefoną* 625-R

X

:

:

i

I
3 
I
I
I
s 

3•»
I

rasite muso sztore, busite tikri isz- 
rinkti tinkam dovaną, tkuri bus 
apiprekavota per ypata, kuri ja 
aplaikys. j / \ Muso i prekes rasite. -- 1 • • • • • •

9 atsilankima.

apiprekavota per ypata, kuri ja

priėnamas.
(JŽKVIEpZIAME juso

' ' * ■ i- i > A 11 111 j/ 1 ■ ' ■ J L ■ ■ i
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SOL LEV1T
s < s.ht t ^Schuylkill County’a Loading Jeweler
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IIcadquarlerH for Engage ment ant Wedding Rings

SHENANDOAH, PA.
I ik ' ; ■ *. ■■

< 26 - .28 NORTH MAIN ST.
.1

4 

J *

Y u -

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY. PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM
•------------------- $-------------------- ‘ ■-

Szi banka padaro prietelius isz savo depozitoriu 
už tai kad žino kaip būti prietelium.

«

Pinigas visada yra geras prietelis. .

Gera banka yra tai gera prieteli turėti kada rei- 
* kalaujate prietelio. 

/ * i

Merchants Banking Trust Co. banka; prigelbsta 
savo depozitoriams kada jie reikalauja pinigu ar 
kokio patarimo kas-link piniginiu reiklau.
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Kada Perkate Mesa

|M

i

1

•I

Praszykite savo sztorninko arba buezerio kad jum 
parduotu SHENANDOAH mesa, visokiu gatunku. 
Lietuviszku deszru, skilandžiu, taukini, lasziniu. 
Mes turim gyvuliu skerdyne, eziseziause ir geriau
sia intaisyta pagal vėliausia mada del skerdimo ir 
užlaikimo mėsos visokiu gatunku po priežiūra 
rando Pepnsylvanijos Steito.
‘‘HONEY CURED HAMS ir BACON” 
kumpiai ir laszinai.

geriausi

SHENANDOAH ABATTOIR CO.,
' SHENANDOAH, PA.

4

Klauskite Savo Sztorninko Duonos Iszkeptos 
JONO MOCZULSKIO BEKERNEJE

Gardi Balta ir Rugine Duona.
Nik u. '' —_____u ______ i.................. ............   th.._ ___ ___

"4'.
•«**

4' < ’II

1

s. » ---------——j-----------------------------
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Visokiu Keksu ir Pajų.
1 p ii1' 1 iF w

V 4

Sveikiausia ir Geriausia Iszkepta Duona!
" ' „ ."'m* I H » "" 1 •* ' " • x ■ .• ■* n *

KAMPAS, VIRGINIA IR SENECA STS M Telefonas 629-W
SHENANDOAH HEIGHTS, PA

-------- ' ■ ... .......................... ....................... ..............- —-----------------------
^ui.. "'„t.,, ji»« „ i* . „

VINCAS MINKEVICZIUS
. c r GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS i

Seniausias it Isztikimihusias Graborius Visam Mieste*
A* it nrwTmw a t«t cm eiTmar a A ty iO

■’ J * | 1
■ wii

.—.i...... „i

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

y

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

į.

* *1

Geriausia intaisyta Sziaucziu Szapa visam mieste 
Visas Darbas Gvarantytas

tir Teipgi turime sxapa po adresų 12 N. WEST ST.

M 
*
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