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Prenumerata Kasztuoja: Amerike ant viso meto 13.00 
Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso metov
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MEILE PERGALI
Nenorėjo Su Juom Apsivesi, 

Gavosi In Kalėjimą.

BET JI ISZEME IR 
APSIVEDĖ.

Hamtramck, Mieli. — M iki 
liną Konarskio t o, 
lovy nėjo, aplaike gromata nuo 
Alekso Brylo, knrioja Aleksa 
iszroiszke del Mikalinos savo 
meile ir melde idant priimtu in 
Amerika. Mikalina su noru su
tiko ant to, Aleksa nnsinnte pi
nigus ant keliones ir lauke no 
kantriai dienos kada jojo myle- 
ina puls jam in glebi czionais.

Kada Mikalina pribuvo ir 
pamate Aleksa, nepatiko jai jo 
iszvaizda ir staeziai jam pasa
kė “ 
žiavo

i-
gvvendamuK.

Pabėgo Su Darbininku, Paslėpė 
“Sukruvintas”

Girraiteje.
Szlebes

Laukan.

IDANT JOS NEJESZKOTU.

per
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Kasykloj 
Gerai.

Dirbs

PAPRASTU BUDU.
Ligmont, Calif. — O. R. Rey- 

nold(s,(inmete savo szuni in upe 
idant atvestu,
bai kankino szuni.

Isz Visu Szaliu TAMSUS ŽMOGELIS
“VELNIUKĄ

PATS PAKLIUVO 
BEDA.

IN

l’oledo, t )l;io.
apsigyveno pas jauna 

ir patogia gaspadinelia Anielo

T 
Glomb,

Boloslovas

KITOS. KOMPANIJOS TEIP- 
GI PRADĖS SAVO KA-

SYKLAS PILNA
LAIKA.

ip'ij

‘1 p
PIRKO “VELNIUKĄ” 
IDANT JAM PARODYTU 

ISZKASTA SKARBA.
ASZTUONIOS MINISZK0S 

PABĖGO NUO KO
MUNISTU.

Biping, Kinai. — Aszliionios 
A m e rj k on i sz k os k a t a I i k i sz k os 
miniszkųs pabėgo nuo kinisz- 

isz Keneliov,
kurios buvo paimtos 

in nelaisvi*. Miniszkos pasako
ji*, Imk vali Ižo kas diena su- 
szaudo szimtus nužiūrėtu ko
munistu idant užbėgti naujus 
sukilimus.

iMnes karsztis la- 
semažai nu

sistebėjo stovinti artimoje gau
ja žinoitiii, kada szuni isztrau- 
kc isz vandenio, ant uodegos 
buvo užsikabinus žuvis

, kuris turėjo dvyleki! co-
4 i I ra ii-
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Lodžius, Lenk. Vincas 
Zakinu, turėjo taja nuomonių, 
kad jisai turi surasti koki no-

yrints skarboli ant savo lauko 
nes girdėjo nuo kumneziu kad 
ant jojo ukes 
kinkuosią 
daug aukso

ku komunistu 
Kia ngsi,

t as ’ ’
Ii u ilgio.II J Į -.-ii.***

kompanije
savo

Readingo 
garsina

Ask land,, 
angline 
buk pradės-

m* no v isz kuopia 
maskoliai 

, bet
nuėjo ant niek. Ant 
isz kai įninku susimylėjo 
kvailio ir paaukavo savo galy
be ir moskla, kad jam prista
tys “velniuką” kuris savo po
nui parodys kur skarbai 
užkasti žomeŽje.

Nudžiugo lengvatikis 
ir davė 

savo suezedintus pini- 
apie 800 zlotu ant pirki

mo lojo velniuko. Po ilgam de
rėjimui, motore sutiko parduo
ti maža velniuką, kuri reikė 
da augyt per kolos sanvaites. 
Monikos vieta del mažo vel
niuko užėmė motore už penkis 
zlotus ant sauvaitos. Zmogehs 

; mokėjo, lauke kantroj kolos 
sau vaito 
reikalaut 
da kerszino 
buvo 
velniuką.

Nuvedi* kvaili in skiepą, ku< 
jeszkot ojas sknrbo 

prie mažo žiburėlio, kokia tai 
bjaurybe pauaszi in rupūže, o 
kuri ketino būtie tuom vel
niuku. Bet jcszkotojas laime*!* 
likos nž saVo , 
baisiai nubaustas, 
persigandus žmogaus ( !) pas
tipo, ba teip tvirtino niomka 
velniuko, kuri iszgavo isz tam
suolio pinigus. Ergelis pasibai
gė sūdo o velniszka monikn da
bar sėdi kalėjimo. — Panasziu 
tamsuneliii randasi pilna Len
ki je.

I užkaso 
jojo darbas 

I galo viena 
aut

kas diena 
nužiurę! u

20 kasyklas LENGVATIKIS ŽMOGELIS
isz skait Ii o 32, dirbti pilna iai-

pr.adcdaiil nuo

kad neužilgio 
pasiliko

i'.

jMount Holly, N. J. — Vai
kai surado arti czionais moic- 
riszkas drapanas, manydami, 
kad ko'kia tai motore likos nu- 
žudvta arba sudraskvta
koki tai žveri. Vėliaus pasiro
dė, buk tai buvo drapanos mo- 
toros farmorio W illiam Bui- 
wer, motinos penkių vaiku, ku
ri dingo isz namu kolos dienas 
atgal.

Tyrinėjimai palicijos paro
de, kad drapanos buvo sudras
kytos rankomis ir aplaistytos 
raudona 
wa ro 
gai ir geriausios mot eres 
bes dingo. Su motoro dingo ir 
žmogus, kuris’dirbo 
waro .farmos. Motore 
lojo in darbininku, iszsižadejo 
vyro ir vaiku ir iszbego su my- 
lemu, pasiėmus vyro visus pi
nigus 
girraite kur jau lauko ant Jo
sios mvlemas. 
do o senas szlebes aplaistė 
kvarba idant apmilyt žmonoms 
ir vyrui akis kad novos ja ja 
sudrasko žvėris 
kriaustas vyras nejeszoktu. — 
Ka sziandienines moterėles ne
daro ant apgavimo t uju nelai-» 
minga vyru.

f II

kvarba. Namie Bul- 
pasirode kad visi pini- 

szle-

glob(‘-
gaspadiindės bet ir

J

pilna burna bosu 
ga s pa < I o re I i, a s i 1 e I i i szg‘ -

, J O i

ka
Apie 1Q,0(j)0 
užsieminiiis. 
bigb Vai b S

Banedelio. 
darbini n k u t u ros 
'Tikima kad Lc- 

kompanijo pralies
savo kasyklas dirbti pilna lai- 

Mowrv kasvklos

APGAUTAS ANT 4,920 
DOLERIU.

— IzidoriusDetroit, Mieli.
apskundė Mrs, Yet- 

irž apgavima ir pae- 
TT

kuri likos pastatyta po 16,000
•doleriu lyg ’teismui.

Kovalskis -pasakė kad Nel
le o k i 11

Kovalskis, 
ta Nelson • * minia nuo

KUBA TURI 3,661,582 
GYVENTOJU.

I lavana, Kuba. — 
džios apraszima tai 
sziadien turi 
toju —
J u laja us

velniuką4,920 doleriu
v raBagal vai- 

sala Kuba 
, 661,582

lyg 30 diena r
menesio.

k a. I javelio 
pradėjo dirbti su visais darbi
ninkais.

Kompanijos 
orderiu aut augliu ir vos spės 
visus iszpildyti, nes augliu am 
zoposties visai neturi. Noužil- 
gio anglines kompanijos staty- 
penkis diflolius brokerius ku
rie k’asztups in $25,000,000 ir 

sa ang
line aplinkine. Rama t a ant di
delio brokerio St. Nicholas jau 
pradėjo kasti.

W’i Ikes-Barre, Ba.

i

ai >1 a i k e daug
žmo- 

moterei
•) «)

(ai v ra
gv ven

gelis isz to t “
visus
gus,

tai
gai) 

Ivigu- 
Zmogelis iszeme visus sa-

soniene drauge su 
Lundy prižadėjo jam kaip 
padidinti jojo pinigus 
bai.
vo pinigus isz banko, indejo pi
nigus Iii tam 
indą, kuriame 
pasididini. .

Vietoje pinigu 
aid rytojaus rado inde 
dvi dolerines bvimaszJkas ir su
karpytas po pi e ras. Dave žinia, 
apit* tai policijai, kuri apgavi
kus tuojaus aresztavėjo.

<

M

ir iszva-
Aleksa

nothing doing 
in t’levelanda.

užsidegęs karszta meile, nes M i 
kalina buvo patogi margaite, 
cu, paskui jaja ir kada atvažia
vo per josios dede kur ji gyve
no, daleido bombardavima isz 
revolverio. Policija atbėgo, pa
ėmė Aleksa in kalėjimu ant at- 
vesismo. t ž keliu valandų atsi
leido szirdele Mikalinos ir nu
tarė kad mylemas jau gana nu
kentėjo nuo policmonu paiku, 
nuvažiavo in kalėjimu, 
kūjo už burda, nuvažiavo in sū
dą ir ten likos 
moterystes.

Tfti U’.u! Nekuriu mokyti žmo-‘ 
nys tvirtina, Įnik jau gerai isz-,

.mot or i n! Bet 
sziam didžiausi 

nei szt yri nėjo 
motoriszka meile ir josios bū
da!

y y

užino-

suriszti mazgu

tyrinejo budus 
kvaily st a! Lyg 
tyrinėtojai da

MERGAITE SERGA
.J -
‘Pemberton, Mass. — Nepa- 

prtlįįrta* liga serga 14 metu merr 
gaite Julija (’asters. Kada atei
na' ha k t is, mergaite soda aid 
slcuksczio stdbos arba kur ki
tu!: ir pradeda loti kaip szuo ir 

, o ypatingai 
kada szvioezia menulis. Dakta
rai negali nieko prigelbeti nu 
laimingai mergaitei. Braoita 
mota mergaite dalypstejo 
elektrikiui drata ir likos drn- 

sitkresta per elektriką. 
Nuo tojo laiko kenezia ant pro
to ir tas matomai yra priožas- 
te kojinio naktimis.

NEPAPRASTA LIGA.

mergai t e

tai per visa naktį

prigelbeti 
mergaitei.

mergaite

ežiai

y

KUNIGAS UŽMUSZTAS
‘ PER AUTOMOBILIU.

Johnstown, Ba. —Katalikisz- 
kas kunigas Rev. (’. F. Black
prabaszeziiis parapijų Szv. Jo
no, Hailwood 
Jrish Bottom, 
]u*r apsivertima automobiliaus. 
Su kunigu važiavo Juozas Bert 
ktmtraktorius isz Filadelfijos, 
kuris likos mirtinai sužeistas.

ir Szv. Ba tri ko, 
likos iižmusztas

SESERS SAPNAS ISZSI-
PILDE; BROLIS MIRĖ.

Bulwar* W. Va. — Mrs. Ray 
Norman, Maigai si/kliktis nak
ties įnikę, pabudino savo vyra 
isz miego. Vyras užklauso kas 
jai atsitiko ant ko. motore al- 

kad mate mirusi savo
Vy ras j >į kt ai n u s] > jo ve 

migo, Rot motore jam nedalei
domiegoti, priversdama nuva
žiuoti pas broli in kita dali 
miesto pasitikryt ar brolis 
sveikas ir gyvas.

Noiman atvažiavęs

sako 
hroH* 

rhnt motore^t'įįpnb ir volą nž-

ar

pas szvo- 
geri rado visa szoimyna suki
lusia ir apsiverkusia, nes szvo- 
geris laja valandeba m iro

ir drapanas,

vvrui aki

szirdies liga.

ant Bul-
iusimv-

nuėjo in

Tonais persire- 
szlebos

ir kad mis-

----------------------------------------— 1

GRINDYS SULUŽO SZTORE 
35 SUŽEISTI.

- Trisdo- 
likos 

su-

Memphis, 'Tonu, 
szimts penkios ypatos 
maž daugiau sužeistos per 
lūžima grindų sztore laike pi
gaus iszpardavi liejimo t.oriel- 
ku. Sužeista yra mote ros ir 
vaikai, kurios nuvežta in ligon
butes.

UŽMUSZE GYVATE SU 
DVIEM GALVOM.

Bnrksvilli*, Ba. — Rov Bow- 
ers, ana diena ant savo farmos 
užmusze barszknti su dviem 
galvom. I žmuszta gyvate davė 
iszkimszti ir laikvs ant atmin- 
ties. 'Turėjo ji asztuonis barsz- 
kuczi u s.

TRYNUKAI UŽGIMĖ IN 
TRIS DIENAS.

— NetoliBrownsville, Tex. 
nuo czionais gimė trynukai tū
lai Meksikoniszkai motorui ku
ri diubo ant farmos, bet. try n il

gime in laika
Motore turi 38 metus. Pirm uti
nis kndikis pribuvo ant svieto 
Vtarninko vakara puse dvylek- 
tos, antras Seredoje po piotjo 
treczias dvi miliutas

k ai trijų -dienu.

po pu-
siaunakt Ketverge. Visi gyvi ir 
pagal daktaru 
vens.

nnomonia gV-

VETOJE MUNSZAINES RA
DO ANT FARMOS AUKSA.

Nashville, III. — Szerifas 
Martinas Betri ipi pagelba ke
liu polileijantu atvažiavo ant

kaiti 
gaspa

stik 
tu ne tik nemo

Sulkovskieno, pas įkuria turėjo 
“fain bur.da, 
apvaldo narna 
ju no tik
dvieju vaiku ir buvo kaip tai 
vadina “ 
savo 
jo isz namo, liepdamas jam ph-
sijeszkoti kitur burda.

'Turėjo nuskriaustas žmoge
lis eiti iii poliuije jeszkoti pa- 
gi'lbos, apskundė burdingieriii 
ir teismas atsibuvo ana diena. 
Sudžo Bolekui iszskaito visre- 
ka ir davė jam sekanti pamok
slą:

“Atsiminkie žmogau, 
turėjai būtie dėkingu
dorini kad tave priėmė po 
vo pastogių, o 
kojai pagodot ji ir jojo gera- 
deivstes, bet užlindai jam už 
kelio'kaipo žaltis ir suardei jo
jo lizdeli kuri sau pasirupino. 
Gaila 
nubaust i 
vietoje i 
lojimo.
Policijo paėmė Boleka po sa

vo globa, tiesiog isz lovos ku
ria kitados . naudojo gaspado- 
rius. I)e! ko nedora -motore nc- 

nelsz-

mažu

man kad tavo
i ant deszimts 
deszimts

y >

negaliu 
met n 

menesiu ka

nubaudė, tai sūdąs tojo 
aiszkino, o gal del to, kad m 
buvo niekam prižiurėti 
vaiku.

POPAS ATKANDO 
MOTEREI PIRSZTA

Buffalo, N. Y. — Nedėliojo 
Ruskoje cerkvėje 'kilo sumi- 
szimas kuriame dalvbavo keli 
parapijiniai ir parūpijonkos— 
prieszininkai ir prieteloi popo. 
Popas irgi insimaisze in rov<»- 
lucije laiko kurios tūla 

neteko pirszto 
jai popas.

cerkvėje 'kilo

farmos Mikolo Visniaucko da
ryti krata ar nesuras bravorė
lio ir munszaines, uos jam kas

darbai pasigerins ]><> vi

— 11 mlson 
Coal ('o. pradėjo kasyklas Bly- 
moiitIi ir Larksville kurios 
dii‘bo mm 1 Julajaus. Kitos 
kompanijos taipgi 
kad prailes dirbti 
klos pilna laika.

Nors karta užeis 
kai aiiglinesia, nes

ne
I Julajaus.

davė žinia
savo k asv-

;eresni lai
da ūgy be 

žmonių nedirba kone per meta a ' • B ' • 1 ' '■ 1
kai angli nesia,

laiko.
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SIUNTĖ JAI $5'ANT ' 
KELIONES IN AMERIKA.

\\ is. —Kazi- 
34 metu,

paskirt a s t i kliu i 
ket inopinigai

y Kovalskis 
t i k t ai

.Mrs. Ju-
1 i kos

Rusiszki

RUSAI SURADO ŽEME 
ŽEMIUOSIA.

Moskva, Bosija, 
tyrinėtojai plaukdami aid lai
vo Sedov, surado žemo Žiemine 
šia, kuri traukosi toli in vaka
rus. Vladimiras
1924 mete pranaszavo, kad toji 
žeme tonais randasi, tai yra, 
ant Artikiniu mariu, 200 myliu 
nuo Yenoisio inlankos ir ant 
gi

\Vi esu, jau

fili

•r

Yenoisio inlankos ir 
jalo pasisekė žeme surasti.

lauko -kantroj
pradėjo ant

avo velniuko, o ka- 
skunda, menka 

priversta parodyt jam

T

s;
;i

3,500 KINCZIKU PRIGĖRĖ.
Peiping, Kinai.

to tukstanezio Kincziku prigė
rė distrikte Fiiichiiiigsi<*n, 
skersai Mukdami) geležinkelio. 
Sanarku." Uitus, ; užliejo tuks
ianti kaimeliui, geležinkelius ir

Piisket vir-
pa regėjo

30 METU MOTERE NUŽUDĖ 
VYRA KAD DRAUGAVO 

SU KITA.
McArthur, Okla.

zoiiia Nafiper, 60 motu, 
uždaryta kalėjimo už nužndini-

L 
su kirviu kada tasai 

miegojo. Motore pripažino, kad 
už tai nužudo savo vvra, kad 
jisai draugavo su kitamoteria 
daug jaunesnia už jaja.

ina savo vyro Jasperi Nipipei 
71 metu,

ilist rik te Hi

Sumirkus ITutus,,

laukus.

Moli a k v v urna 
e

Bjaurybe
■

SOVIATU INŽINIERIUS 
NUŽUDYTAS.

Berli nas.
di rėk t ori.-

M ii waūkei*, 
mieras Kobas, 34 metu, keli 
menesiai atgal užvedi* teisina 
ant persiskyrimo nuo sayo pa
ežį o s 
I Lenkijoj, 
ji ji nenori 
Ameri'ka. Teismas likos atidė
tas idant susiueszli sii motore 
ir iszlvrineti ar tai teisvbe ka • • 
jisai Kazimieras užmetinoja. 
Reikalu užsiėmė Arnerikonisz- 
kas konsulis.

Ana diena sūdo 
skaityta prislėgtas 
mas prisiunslas nuo 
per konsuli, 
kaiicziai: “ 
t is del ko neat važiavimo 
savo vyra, yra ta, kad-neturė
jau pinigu, nes mano vyras 
prisiuntė man tiktai 5 dolerius 
ant 'keliones. Myliu ji ir 
džiu atvažiuoti pas ji arba ji
sai sugryžtu pas mane.” 

negavo persis- 
“velniu” nuo 

udžiaus 'kad apgavingu bildu 
norėjo a(iškratyt, nuo paezios.

Janinos, 
iižmet įliedamas,"kad 
atvažiuoti jas ji in

Teismas likos atide-

kuri gvvena
Ii -

GALI DARYTI GERYMUS 
NAMIE, BET NEPAR

DAVINĖK. 
Florida. — Jeigu 

s va igi-

M. Gnrovicz, bu- 
vusis < ii re K loris ir
Soviatu Betroliaus Kompanijos 
Latvijoj, likos nužudytas per 
nežinomas ypatas 
vo per rubi-žiu.

i nži įderins

Miami, 
žmogus turi ir naudoja 
nanezius gorimus namie ir pa- 
sieszina juom savo sveezius, 
tai neperženge probibicijos tie
su, pagal nusprendimą su- 

Su-

kada važia-'

Žinios isz Lietuvos.
40 DARBININKU UŽBERTI 

ANGLIES KASYKLOSIA.
Princeton, Pietų Kolumbija. 

-i- ('oalmoiito anglies kasyklo
se, netoli nuo ežia vakar vaka
ru sprogimui invykus buvo už- 
berl i 40 darbi ni likai.

’Trys ju jau tapo iszimti ne
gyvi, apie likusiu likimą dar ne 
žinoma. Daroma pastangų juos 
iszgelbeti —jaigu kurie ju dar 
yra gyvi.

UŽMUSZE DEL KARVELIO
Gertiai, Sabaliszkes Alytaus 

aps. Du jauni kaimynai. Mar- 
cinkeviczins (15 metu) ir Jo
nas Zubrus (apie 17 m..) susi- 
ginezijo del karvelio. Marcin- 
keviezius buvo 
raus
kos sugryžo vėl namo, 
pareikalavo 
eziau Zubrus atsisa'ke. 
Mareinkeviezius pagrasino uz-
muszti. Basikviotes in “talka” 
dar 3 sėbrus ir pritykojęs vio- 

kuolu smūgiu Zuinu už- 
su

savo broliu 
suimti ir 

o ket-

para- 
kiiripijonka 

atkando jai popas. Daugelis 
parapijonu likos aresztavotu. 
Motoro apskundė pdpa 
žmogedyst e.

apskunde

Z

u z

EROPLANAS BOMBARDA
VO SKEBINES KA

SYKLAS.
Providence, Ky. — Isz prie

žasties strai ko ir dar’bininkisZ- 
ku nesupratimu Webster kasy- 
klosia ir atidarvma kasvklu su 
skebiniais darbininkais; kokis 
(ai nežinomas eroplanas mete 
dcvvnias bombas isz oro ant 
kasyklų, bet no viena nepatai
ko ant kasvklu.
Brovidonco ir W ebster pavietu 
t noru atsit ikimu labai likos isz- 
baugintars. Kasyklos apsaugi- 
neja 25 polieijantai. Eroplanas 
numėtės bombas ,dingo oro, 
Valdžia tyrinės pasielgimą ne 
žinomo eroplano. Kasyklos vis 
dirba po priežiūra policijos.

Gyventojai

, I

kad Visniauc- .t f/kis pranėKze, 
kas dirba uždrausta sztopa.

Vieloje munszaines ir bravo
rėlio, szerifas rado paslėpta ke
tu riubsia stikliniuosia kvorto- 
sia keturis tukstanezius doleriu 
aukse, užkalus po grindimis 
garadžiuje.

Szerifas sugražino Visniaitc- 
kui pinigus, kuris prisiego kdd 
tai buvo jojo. Samagonkos ne 
munszaines neriidb. ___

po

per-likos 
pripažini

mo! e ros 
kuris skamba ?se-

Vional i ne priožas- 
pas

Kazimieras 
kyrimo tiktai 
S

nei

William Is. 
metu, sunns milionie- 

Jo,., 
nusįszove ant smart

g v dėsi

SŪNŪS SWIFT0 NUSIŽUDĖ 
ISZ PRIEŽASTIES LIGOS
New York.

Swift, 33
riaus Swill, skerdinieziu 
nininkas, 
Bark šautitorium, kur 
per du metus.

pagal 
džiaus Ritter ana diena.
dže te'iĮigi nusprendė, kad svai- 
ginanezius gorimus galima da
rinėti namie kiek kam patin
ka, bet del savo naudos tiktai 
ir savo svecziu, bile gerimtt no. 
pardavinėti ir už tai varanto 
negalima iszimti ant padaritno

nusprendimą

■
kratos namie be Įirisiegto už
mėtinėji mo kad tikrai gorimai 
tam name yra parda\rineti, 
szeip, niekas neturi tiesos da- 
rvti kratos namie.
Szis nusprendimas buvo duo

tas laike teismo Mrs. Marv
areszta volą

lni k e teismo
Finn, kuri likos 
už turėjimą ir dirbimą nami
nes, ir mot ere likos pal mosuo
ta.

f

NEISZGELBEJO TIKĖJI
MAS NUO MIRTIES.

St. Banį, Minn.— Miss Išimi-, 
ra Stauffer, jauna 22 motu tjiif- 

mergina, likosi auka

pavogęs Zub- 
karveli, bet szis pasprn- 

Anas 
ta- 

Tada
ji gražinti,

rii

VIESULĄ UŽMUSZE 18
ŽMONIŲ, SUŽEIDĖ 120.

Neapolius, Italija.
kada gyventojai rengėsi ap- 
vaikszezioti, laiminga apsisau
gojimą nuo drebejimo žemes

1 pu
ta iga i per

Laike, 
rengėsin

nu
musze.

talkininkais

e

ti

■

H
* i
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Ahireinkeviczins

“talkininkais”
i r I)ereszke vieži um 
sėdi Alytaus kalėjime, 
virtas dar tebegaudomas.

;ojima nuo 
kuris nesenei aplinkinėje 
daro daug bledvs, sf 
iniesta prapute smarki viesulą, 
kuri suardė namus ir rinka, už- 
mnszdama gal daugiau kaip 18 
žmonių ir 120 sužeidė. Mieste 
kilo baisus sitinisziipas, žmonys 
iszbegiojo ant ulycziii ir kitu 
saugiu vietų.

dare daug blode

PEILIU SUBADĖ DU 
ŽMONES.

Liepos men. 20 d., Panevėžio 
apskr., Naujamiesczio vidscz.^ 
Stultiszkiu viehk., B re i ve In
das )nuliu sunkiai sužeidė pl- 
lieczius Ruzą Bali ir K Ii kurni 
Juliu. Ruzas mirė tuojau vie

1.1

1.11

Ii w
•4

n F '

tiijįga mergina, likosi auka 
kvailisz'ko tikėjimo, Pana El
mira pribuvo czionais ant ves
tuvių savo drauges it1 apsirgo 

v t 5 1 ...............................................,

p. . , L ’
Science

Įiilva uos pagal jp mokslą, dhklarisz- 
ka pagalba yra uždrausta li
goniams. Ligonius gydo vien 
tik su malda ir uždėjimo ran
ku, bet stebuklai sziadien re
tai kada atsitinka, o nfiddn ru- 

kaihi sugražina sveikata 
ir... mirszta.

DAUG PANASZIU RANDA
SI DIDELIUOSE MIES- 

TŲOSIA. •
New York.' -— Ant vieno isz 

Senu ir apleistu dulku, polici
jų užtiko jauna mot oria, kuri 
nesenei buvo pagimdžius kn- nyezios Amerike, kaipo Vikto- 
diki. Daktarai ligonbutes, ku
rioje vargsze radosi kolos san- 
vaites ir mirė, pasakė, buk 
vargsze nuturėjo ka valgyt per 
keliolika dienu ir niekas jai 
nenorėjo suteikti ir visur jaja 
'atstūminėjo ir ant galo buvo 
priversta, jeszkoti priglaudo^ 
abi dokū,11“11 ,

. •’ t « 1— . ...... ....................... — ' i

VYSKUPAS KALTAS UŽ 
A BUTLEGERYSTA.

New York — 
kūpąs Charles Mrzena 
Czekoslovaku Graikiszkos baž-

Rusiszkas vvs- 
» g

ras I)umbra ir Saul Grifler ir 
kaltais

Ji

mirė,
kiti likos pripažytais 
už suokalbi apgaudinėjimo 
va 1 d ž i os. Vy sk upa s 
draugais plikinėjo
vyną ir pardavinėjo butlegc- 
riams. 'Tokiu budo per mota 
surinko turto in 50 tukstaii- 
czius doleriu. u,

t

su savo 
misziauna

ant uždegimo plaueziu. Būda
ma' iiare tikėjimo “Christian 

” neprileido daktaro;

86 ŽUVO SU SKESTANCZIU 
LAIVU.

’Lokio, .Japonija, —Ber suaK 
durima Kiniszku laivu Tung 
On ir Lien Hsiang laike miglu 
ant Shantuivg inlankos. Binnn-

tai k • _ ___  • i_ a

- Tiligi tikeji-
mas szi kart noiszgelbejo jo
sios nuo mirties. Jeigu butu 
pasiszaukus daktaru, mergina 
but^.^iadįeąi gyyp. .. ........

• • • #finis laivas nuskendo tuojaus 
su visais pasažieriais ir laivo- 
riais, antras laivas likos suga- 
dytas ir priplaukė gilukningai 
prie kraszto.

Randasi du vaisei

c

#

kuriuos poetai niekados nepri 
mena savo eiliuosią, o tais yra 
rope«. ir ezesnnkas.

apie

toje, o Klikomis, lengviau su
žeistas, nugabentas Panevėžio 
apskrities ligoninėn, 
suimtas.

pabėgės buvęs kari
ninkas nusįszove.

Buv. Lietuvos ‘kariuomenes 
aukszt. karininku kursu lek
torius pulk. Czorniveekis, ku
ris del piktadaryseziu elektros 
stoty pabėgo isz Kauno Pary
žiun ir ten buvo laiszkanesziu, 

nusiszove,
paleisdamas kulka sau in kak-
m 1-* ------------------ —

sz jomis dienomis

Brelvc
H

i
■
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Kas Girdėt
Darbai pradėjo goriau krntot 

po Amerika, nors ne visuir, bet 
ilidesniuosia dalysiu ir žmono- 
liai vela pradėjo atsigauti. To
dėl mylemi skaitytojai, 
laikas iszsibaigė nž

kuriu 
“Saule”

• meldžiame atsiW«gint. Nesmagu 
mums atsiskirti su jumis jaigu 
laikraszti sulaikome, bet kada- 
rvt “sauso nieks neklauso”, 
pinigai yra reikalingi ant vedi
mo I ‘

I

biznio. Nevilkinkite ir pri- 
sinskite prienumernta kuriu 
jau iszsibaige. ■ As

prienumerata

'Pik vienu laivoriu 
neteisingu būdu in

Apie 175 tukstaneziai svetim- 
szaliu slaptai gaunasi in Suv. 
Valstijas kas metas. Nuo 1921 
meto tokiu ateiviu inplauke in 
Suv. Valsts. apie du milijonai. 
Taip apskaito laikrasztis “Sat
urday Evening Post” ir tas ke
tina būti priežaste padidinimo 
bedarbiu, 
pribuvo
Suv. Va 1st. apie 35 tukstaneziu.

Isz viso cziouais randasi ne 
ukesn (neturineziu popiern) 
apie milijonas o in du milijonai 
neturi tiesu pasilikti ukesais 
(ineligible for citizenship) isz 
priežasties rasiniu gyvenimo ir 
kitu prii’žascziu.

Skaitlis neteisingu pribuszu 
in Suv. Valst. isznesza kas me- 
tas apie puse miliono ypatų isz 
tojo skaitlio apie 300 tukstan
eziai pribuna teisingu budu isz 
Europos, Kanados ir Pietines 
Amerikos arba kitu daliu svie
to.

Apie 150 tukstaneziai pribu
na kaipo svecziai, kupeziai, 
profesoriai, studentai ir pana; 
sziu žmonių. Bet tankiai didele 
dalis tokiu žmonių pasilieka 
cziouais ir imasi prie visokiu 
darbu.

Ministoris iždo (turto) Suv. 
Valstijų apgarsino metiniam
raporte, buk ant viso svieto 
randasi aukso verties deszimts 
bilijonu, 291 mil?jonii doleriu. 
Didžiausianlalisi tojo aukso, net 
37.^% turi Suv. Valstija, po7.9% turi Suv. Valstija, po 
tam Franci ja su 15.87% Ang- 

Vokietija 5.29%, 
Japonija 5.29% ir 1.1.

I)augiausia zopost ies 
turi Suv. Valstija, 
mis,

lija, 6.91%, 5.29#

aukso 
net 3 bilio-

900 milionus, Francija 1 
bil. 633 mil., Anglija 711 mili
jonus, Vokietija 544 milijonus, 
•Japonija 542 mil., Argentina 
433 mil., Italija 273 mil. ir 1.1. 
Kas kiszasi pagal gyventojus, 
tai ant kožnos galvos tai Ar
gentina yra turtingiause, ba 
ten ant galvos pripuola po $40, 
Franci joj po $39, Amerika $32, 
Anglijoj $15.

susi rau

—~~~-------- ----- ■«'--------- - -

Sumusze Kinczikus
Sviotas viską, vyrui dovanos 

ir klaidas jojo greitai iržmirsz, 
bet moteroi nieko nedovanos.

Daugelis moterių ir merginu 
nuolatos puola aukomis 
kiu žadintoju visosia dalysiu 
Amerika.
tos papildytos per nemoralisz- 

nevos paikszus, 
Žudinstos mb-

viso-
visosia

Yra tai piktadarys-

kas iszgamas, 
pleszikiis ir 1.1, 
toriu auga stebėtinai baisiai to
kiu būdu. Yra tai ženklu, kad 
mot ores turotusi ant sargybos 
ir naktimis tamsiais užkabo
riais nesisvalkiotu o tėvai pri
valo savo 'dukreles 
nuo bambi linu 
visokias vietas.

sulaikvti 
traukimosi po

Toronto, Ont., Kanada
Isz Lietuviu Gyvenimo.

Kur nepažvelgsi vis nauja 
iszgirsi tarp savo įbroliu Lietu
viu gyvenimo. Daugel ir patys 
kalti.

Sziu metu Rugpiuczio mene
sio 6 diena pasigirsta skambi 
žinia tarp Lietuviu kad Toron
to Lietuviui Restarano savinin- 

J. Juodis bc- 
Lietu-

Toronle.

kas aresztuotas. 
veik vienas tik turėjo 
viszka restoranu 
Aresztavimas pasirodo aiszkus. 
Aresztuotas ir padėtas dvieju 
oro kaucijos vertojo. Jaigu no
ri pasiluosuoti nėra galimy
bes iszsipirkti. Kreipėsi pas žy
mu Kataliku biznierių kan
tra k t ori u Danielių kad iszpirk- 
tu bet jis atsisako gelbėti ir dar 
kol kas sėdi szaltoje. Ne pro 
szali “Saules” skaitytojams 
išgirsti už ka aresztuotas. Na
gi su svetimtaute mergina Uk- 
rajinka, dar jaunuose metuose, 
pasielgė paleistuvystes darbu. 
Toji merginu nenorėjo likti ap
vilta kreipėsi policijoje, kad 
patvirtintu ju darbus ir resto- 
raunikas imtu savo globom 
Jam atsisakius papuolė szalto
je. Tas ne gra'žn, kad minimas 
J. Juodis turi žmonele Lietuvo
je, o ežia jeszko kitos ir dar to
kios jaunos svetimtautes. Kol 
kas kaltininkas aresztuotas. Re 
zultatus parodys ateitis.

Jaunimas Vedasi Su Svetim- 
Taucziais-ems.»

Toronto Lietuviu jauni
mas keistai žiuri iii savo gyve
nimą, kaip vaikinai taip ir mer
ginos.
skaiezius, 
ežiu jau nemažai.
gyvenimai) žiuri. Vaikinai dau
giams paliuke in svetimtautes 
merginas vesti sau žmona. Sziu 
metu 9 diena Augusto jaunuo
lis A. Balcziimas susiejo gyve
nime su svetimtaute mergina. 
Neaiszku ar Paliokai!e ar Uk- 
rajinte. Szlijibo junktuviu no 
girdėt kur imta. Ar bažnyczio- 
ja ar tik su laisniais gyvens 
kol vienas kitam insipyks. Nors 
Lietuviu parapija yra bet szliu- 
bus ima svetimtaueziu bažny- 
cziose. Geda Lietuviams kurio 
taip daro. Kita puse jaunimo 
vėl kitaip žiuri gimusis Kana
doje jaunimas ypacz merginos. 
Tai vėl nekaip su Lietuviszku 
jaunimu žiuri, noi-s nevisus bet

r v-se
R

P

Sanios”

didesnisNors vaikinu 
■bet yra ir morgai- 

Bet keistai

Del ko taip tankiai 
kia žiūrime ant to svieto Die
vo? Del to, kad mes nepasikele- 
me ne viena laipsni augszcziau 
ties musu kasdieininiu silpny
bių, patys esame niekszai, isz- 
vydus, puikus kaip anie gar
niai, kurie nežiūri ant puikiu 
žiedu tiktai jeszkosi varliu ir 
gyvaeziu. Mes esame papratę 
nuolatos rupyt ir dūsaut ir pa- 
tvs nežinome ant ko ir už ka. — 
Kaip beždžiones sekame kitus, daugelis yra kurios visus jau-

Pula motere Chicage
įlystos laikus paszvenczia su 
svetimi miežiais vaikinais. Ne-'Tula motere Chicage Mrs.

Virginia Alderson savo meile skiriant ar Prancūzas, ar Žydė
ti k josiossugrautu akmeneis, 

vvras buvo kietesnis už akme
ni. Sudaužė jisai baisiai jai 
galva, kad ne«t artimiausi gimi
nes.negalėjo josios pažinti. Ta- 
ji žveri pastate prieszais slidžia 
bet kaipgi nusistebėjo slidžia ir 
visai tiejei, kurie radosi sūdo, 
kada sužeistoji vargsze 
verksmu paszauke in sudžia: 
“Myliu savo vyra ir meklžiu ji 
paleisti namo, o užtikrinu, kad 
panasziai daugiau su manim ne 
pasielgines, ipaaio vyras tada 
buvo girtas ir nežinojo ka da
rei” Argi tai neperstato idea- 
la meilingos pacziosf

su
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Surinkimas Tikru 
Atsitikimu 
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PATIKRINANOZIU ESYBE 
DIEVO.
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Pulkiininkas R. D. Tisdale- 

kakmandicrius Amorikoniszko
j

kariszko laivo 
klupo

Palos” kuri už 
Komunistai 

Changshna, Kinuosia, smarkiai 
apsigynė nuo užpuola užmusz- 
damas in penkesdeszimts Ko
munistu.

4 i

Kiniszki

Klebono Elgesys.
Mus vietos parapijos kjebo- 

keistai pasirodo. 
Sziu metu Augusto 4 diena in- 
vyko parapijos piknikas. Jis la
bai szaltai in pprapijonis žiurė
jo nežinia kodėl. Paskui atvy
kus parke fotografistui kaipo 
nekviestam, taip susitarta kad 
nutrauktu pikezefi viso pikni
ko, visu dalyviu.
sai nėjo prieszakyje parapijo- 
nu sėstis bet užpakalyje stovė
jo, tokioje vietoje, kad apara
tas nepasiekt u, bet nelaime pa
siekė ir esą parapijos pikniko 
dalyviu skaieziuej. Be to 10 d. 

invvko 
piknikas.

ten dalyvavo ir pikezerius ten 
trauko užimdamas pirma vie
ta prieszakyje. Ten gerinus at
jautė negu savo parapijonams. 
Nežinia kodėl?

Darbai Silpnai Eina.
Begaliniai sziais metais Ka

nada pasiekė didele bedarbe. 
Viena kad labai didelis skal

bi u ropos 
emigracijos kur darbais jau ne 
gali aprūpinti. Antra kad Ka
nada labai maža eksportą turi 
užsienin.Dirbtuves savo darbus 
sustabdė ir farmeriai savo pro
duktu neturi kur iszsiusti, o 

Be-

nas kartais

Klebonas vi-

Augusto 
jaunimo

Bolszoviku
Klebonas

didelis
ežius privažiavo isz

f > M • • '> « 1 < . i* Mf *• i ' te. J —“

Priesz apsipacziavima kož- 
nas vyras migliną, kad savo isz- 
ri n k toj a mergina gerai pažysta 
jr daseke jo» būda, — bet ant

Szalti Ger
<4- , ’A '.fl J ' <

a imai del
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Atsitikimai Bausmes Dievo Už 
Piktžodžiavimą.

< , I- /I ■ 1 IĮ . į,Į.

Privosime dabar atsitikimus 
bausmes Dievo nž jiiktžodžia- 
viųia, arba bliuzuijima Dievui, 
alma Jo Szventiemsiems. '' ■ y J > |

1. Badene, 1850 mete atsitiko 
atsitikimas: Netoli 

t ulas I’rotestoniszko
iszpažinimo ūkininkas, pažys
tamas aplink buvo kaip didelis 
niekintojas 
Katalikystės.
progos piktžodžiavo ir szandijo
isz privalumu Kataliku, kaipo 
ir isz invairiu apeigų. Dienoje 
gimimo Marijos, Motinos Die
vo, tai yra per Aszpaža, važia
vęs jis su szienn. Vežimas buvo 
a ngszta i pri k ra u tas,
kas gulėdamas sau ant 
važiavo keliu, 
einanezius du Katalikus in baž
nyczia. Norėdamas pasijuokt 
isz Kataliku tare in juodu:

— Turbūt neturite ka veikt 
sziandie, kad einate 
pavei ksla mergos, 
na t Motina Dievo.

7

sekantis 
Spiros,

ir i szj nok i neto jas
Prie kiekvienos

o ukinin- 
szieno 

kada iszvydo

garbinti 
kuria vadi-

einame— Taip, einame atiduoti 
Jai prigulineziai garbe, o tam
sta vieton pagarbinimo, žemini 
Ja, už ka privalai laukt baus
mes nuo Jos! — atsake Katali
kai ir nuėjo savo keliu.

Netrukus iszgirdo 
Atsigryže iszv.wlo berną 
ninko stovinti prie gulinczio 
ant akmenų gaspadoriaus por- 
s igand us i i r sza u k i a n t i 
bos.

Nupuolė nelaimingas nuo ve
žimo su szienn tiesiog ant gal
vos ir ant vietos nžsimusze, pa
laikei smilkiniu in akmeni. 
Priežasties nupuolimo beveik 
jokios nebuvo, kadangi bernas 
einantis szalep vežimo pasako
jo, jog persiritus ratui per ma- 
ž,a akmenėli, vežimas visai net 
menkai k rest e Įėjo, kas niekad 
nęgal randanęzięsio apt vięĮųrie 
veržimo žmogaus iszmesti, o 
kas vienog atsitiko jo gaspųdo- 
riui, todėl pats stebėdamasis 
tikrino kad tai Dięvo daleidi- 
mas ir birusme.

*

riksma. 
ūki-

page!-

iszmesti,
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Karsztu Dienu
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Ir visi ta žino! Kada užeina karsztos dineos tai > 
visi reikalauja sžaltu gėrimų, tada NEHI sode užga
nėdina troszkuma. r

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

NEHI sode gavo reputacije visuose szalise. 
Seniems ir jauniems ji labai patiko — ir jie ji perka.

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
”, • ■ • I I

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

In All Popular Flavors
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kaimietis pasiskolinės 
savo prabaszcziaus 600 

fl.. t. i. apie 1,028 markes. Pra- 
baszczius patikėjo kaimieeziui 
ir nereikalavo nuo jo jokio pa- 
liudijanczio paskolinimo rasz- 

A H A A A

tulas 
nuo

kad burnoj neiszsiteko.
Kada užklausem kas tai 

liga, gydintojas atsake:
_ T.................. 

ra bausme Dievo.
Žinodamas gerai apie pric- 

žasti to atsitikimo papasakojo 
ir nž gana padare musu žingei
dumui. Szitai tas nubaustasis 
Dievo, da jaunas žmogus kada 
jam liepta laike jubiliejaus eiti 
in bažnyczia, atlikti iszpažinti, 
pradėjo iszjuokinet ir piktžo
džiaut biauriai. Netrukus pra
dėjo jam tint liežuvis ir taip su
tino kad jai ne gydintojaus pa
galba butu nelaiminga užspran
ginęs. Gydintojas kitokiu budu 
negalėdamas gelbėti, turėjo per 
plauti. Nebaustasis Dievo gale- 
josi po tam labai nž nusidėjimą 
atliko iszpažinti ir priėmė Szv. 
Sa k ramenta, 
vėliaus nodryso naudot 
piktžodžiavimo.
Atsitikimai Bausmes Dievo Už 

Kreivaprisiegyste.
Nemaža nuodemia turi būti 

teipgi kreiva prisiega, kuri ne
karta nekaltam padaro didele 
ir noatmokama skriauda, pra- 
lieja ndkalta krauju ir asza- 
ru nemažai iszspaudžia. Noste- 
betina kad už toki nusidėjimu 
Dievas baudžia piktodari žmo
gų da ant szios pasaulės.

^Vestfalijoj vienkart pribu
vo in tiesdaryste jaunas žmi.- 

virtinti savo tikrinimą.

do

Pai visai ne liga, bet tik-

to. Atėjus laikui kada kaimie
tis pagal su taikos ketino pini
gus atiduoti, kad pareikalgyo 
sugrąžinimo paskolos, bet kai-

Ant J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872)
331 W.CentreSt. Shenandoah, Pa.

Nubudimo valandoje,, sutei
kiam geriausi" patArriaVinftC Psi-" 
laidojima atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa- 
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimts 
minutu. Bell Telefonas 872

■ .. ..r.—..i■ ■■■■■■■ i i. i ■arr~^"'

T j, v 1 * || .■ /.( iimietis užsigynė, kad visai, giri 
di, nuo jo niekad nes4kolines 
jokiu pinigu. Reikėjo kunigui 
pajoszikot teisingu bildu per 
prova savo pinigu; aps4kuiide 
nedora kaimieti. Parsiėjo kai
mieeziui sudėt prisiega. Slidžia

iszsiusti 
sziaip darbu neatsiranda^ 
galiniai dejone didele darbinin
ku ir susi rupi ne ateiezia ypacz 
žiemos sezonu kur visai invai- 
rius darbai užsidarvs.

Barberys Aresztuctas.
Toronto Lietuvis barbervs 

Kazekeviczius Sziu metu 8 d. 
Augusto buvo aresztuotas poli
cijos už ahiczio darymu. Tapo 
paimta dar ahiczio kelios bon- 
kos apie trys kostumeriai kurie 
gere ir bizneli dare ir patsai 
bosas. Lietuviai kad ir darote 
alute pasidarykit, patys su 
draugais ir kaimynais iszger- 
kite bet biznelio nevarvkite tai 
policijos nenjatytsite.
Sustojo Laikrasztukas Ėjas.
Toronto Lietuviu Socialistu 

grupe szviesos draugija leido 
mėnesine laikraszteli “Kana
dos Lietuvi”, bet nežinia del 
kokiu sąlygų, jau antras menuo 
neiszeina. Ar del vasaros sezo
no ar darbininku trūksta, ar vi
sai jau nepasirodys?

Lietuvis Agentas Iszbego
Toronte atvykus isz Suvic-

ir dumia kur ju planai sūpla- nytu valstijų Lietuviu biuras
lis, ar 'Anglas, drožia karukan

nuot i. O to visko nežino nei tė
vas nei motinėlė kur ju dukre
les ar sunelfti svetimtaueziu 
globoje ūžia. Kanados jaunime, 
Lietuviu tėvu vaikai esate. Jau 
nysto smagiau jums bus pra
leisti su svetimu tautu jaunimu 
Bet atsižvelk jaunuoli-le, kad 
jaunystes dienos nubėgs žaibo 
greitumu reiks stoti in gyvepi- 

Jai'gu norai laimingesnio

atidaro Lietuviszka agentūra 
siuntimo in Lietuva 

emigracijos partraukima ir ki
tu dalyku.Girdėtis keliems Lie
tuviams afidevitus kaip pada
re tai negali nei isz Lietuvos at
važiuoti nei in Lietuva važitio-

pinigu

« *

ti. Matydamas kad nekoks biz- 
nelis eina turėjo savo agentūra

. ji a a .a

ma. J argu norm laimingesnio 
gyvenimo reikės pasisakyti ir 
pasirodyti JMHBMHHMH 
Lietuvis Lietuviu tėvu vaikas 
ar duktė. Jaunime stenkis dau
ginus jaunyste prpleisti su Lie
tuviu draugovėmis ir gyveni-

. a . .

“eikei 
kad esi Lietuvaite-

pavesti sziaucziairts, o patsai 
spruko kur in Winnipega, Vas-

h ' 1 ;l B , i';

Girnos Volungei is
kam provincijoje.

man žengti su savo tautos o 
tuomet žemes gryžoliai bus nrta- 
žesni ir lengvesni, .

m
—
Dr. T.J.Tacielauskas

Pirmutinis* Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje. 

Ant Antro Floro Kllne Sztoro 
19 W. Centre St., Mebanoy City

*

♦ * *

Pa-Mozelij gyvenos didelis 
ateistas sudžia pakajaus, kuris 
yisu smarkiausiai neapkentė 
paveikslu Motinos Dievo, o net 
ir tu, kurie Jalgarbino.

Pagal (priimto paproezio atsi- 
buvinejo kas pirmas Panedelis 
mmenesios susirinkimai. Ant 
tu susirinkimu būdavo del rei- 
kal ir burmistras vietinis. At
sitiko kad Panedelyje pripuolė 
szvente
Dievo, arba 4 ‘ Gramyczios. ’ ’ 
Sudžia pakajaus net nusidžiau
gė kad per apszaukimu susirin- 
kimo gales daug žmoni u sulai
kyti nuo nuėjimo in bažnyczia. 
Burmistras vienog aplaikytus 
aktus apreiszkimu kad susirin
kimą aticįejo nuo ant ros dienos, 
ant 3 Vsario, delei tos priežas
ties kad szventoj dienoj žmonių 
daugumas neateis. Sudžia už
sirūstinęs, liž permainymu ter
mino, kas sunaikino jo užmany
mu, atsake: Tai ir asz 3 Vasario 
neateisiu, o ‘busiu ežia. Per tai 
jis iszreikszt norėjo, 
susirinkimo nepribus

Invostuviu Motinos 
arba

rio pasimirė

kad ant 
, o pasi

lik narni e je, idant susirinkusio
jo veltui sulietu.

Pats sau jis iszpranaszavo ne 
novoms, kad ant susirinkimo 
nebus, o pasiliks namieje, nes 
nakezia tarp 1 ir 2 diena Vasa- 

staiga mirezia.
Taigi ir pasiliko inamioje*

♦ ♦ ♦
“ ' į 1 ; f 4 ■ »;Į I

Pa rafijoj Gau, Badenskamo, 
1855 meto apvaiksztineta iszra- 
szyta per popiežių Pjusa IX, 
j ulbileju priėmimo dogmata Ne
kalto Prasidėjimo Szvencziau- 
šios Marijos Panos.

Gydytojas vietinis atsilankęs 
pas mano motina sorganezia,

4

pas mano motina sorganęzia 
pasakė mums nepaprasta nau-
jiena, o ypatingai ta, kad vakar f .-r. ■ v. ..
kuriam liežuvis
/ f 1 •1 . ■ ■»11, y c

buvęs paszauktas prie ligonio
taip sutino,

f

* x

į® t

pradėjo kalbėti formula prisie-
gos, o kaimietis kartoti ja pas
kui, bet dakalbejes iki pušiai

o po keliu dienu 
ji del

urnai nutilo, nubudus sažiniai 
ir tolinus kalbėti nebegalejo.

. -—b. - - A A A A * i: M ASudžia jau norėjo teipgi nutil
ti ir užJklausti kodėl lic’kalba, 
bet advokatas, kuris buvo pe
rėjės ant protestonizmo, pama
tęs katalikyste, del savo kil
ni szko labo, suriko pirma ant 
kaimieczio, kodėl nekalba bū
damas nekaltu... Padrasintas 
tada vėl pradėjo kalbėti ir su
dėjo visa prisiega del patikri
nimo savo bjauraus melo, kai- 

Žinomn 
prova laimėjo, bet kagi dau
giau laimėjo?...

Dievas nubaudė nelaba žmo- 
į gu da ant szios pasaulės.

po grynos teisybes.

Ne-
;us, idant savo prisiega par- •trukus pasimirė jam pati ir tai

Bilo 
buvo už teviszke. Apskustasis 
patvirtino savo kalba prisie-
ga ir tieądaryste pripažino jam 
teisybe, tada skundžianti mer
gina užkeikė piktadari:
gal tave perkūnas trenkia ne
labas žmogau!”

Laimojes prova, nepaisinda- 
mas ant keiksmo savo prieszl- 
ninkes, linksmas drauge su ke
liom ypatoms važiavo tas jau-

4 4 Te-

ant kelio isz 'karezemos. In tris 
menesius vėliaus sunūs, kuris 
jau buvo savistovingu ūkinin
ku, pasimirė ir antras tokia 
pat staiga mirezia, o ant galo 
pasimirė be iszpažintios ir ku
nigo patsai kaimietis, o turtai, 
del kuriu pasirižo sudėt krei
va prisiega svetimiems teko.

—: Toliaus bus :—

►

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant 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, Pres, 
J. FERGUSON, Vice-Pres.irKas.

••

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS 
ST. OLAIR, PA.

£ Iszbalsamuoja ir laidoja miruaiui£ 
ant visokiu kapiniu. Pagrabui pa- 
ruoszia nuo pa^raszcziausiuikipra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del laidotuvių, veaeliu, krikuty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams, 
Isz Frackvilles, Port Carbon UT Iss 
kitu artimiausiu miestu jeiffu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia1 o pribusiu 
(n trumpa laika.

* t

ant visokiu kapiniu. Pagratms pa-nas žmogus namon dideliam 
vežime. Važiuojant jiems pa
kilo jiudra, 'kuri privertė va- 
žiuojanczitis susilaikyti, ir pa
laukt pa*kol nepraeis lietus po 

, tarp ku-

v •

medžiais prie keliom
riu buvo kryžius. Sztai sužoi- 
ba ir trenka perkūnas tiesiog 
in sedinezius vežime žmones, 
užmuszdamas tik ta viena kroi- 

, kitiemsvai prisiekusi vyra 
nieko szlekto nepadarydamas.

♦ ♦
vietovėj W

, . ' lt Į

♦
.

Bavarijoj, 4 » 4

.k

K. RĖKLAITIS

4

Lietuviukai Graboriue

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
jinke motorams. Prlei- 
namosęrekbs.
SI6 W. Spruce Str., 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
SOS Market Street 

k Bell Telefonas 441-J 
? TAMAQUA, .

11 /
PA.

f M*| t < . ♦ ♦ ♦
SKAITYKITE “SAULE”

♦ ♦ ♦ !
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trrKWM pakele ginvil ir 
rojo, iszvydo prieszais stoviu
osius du vyrus.
e" Ka ežia veiki?

M i rszt u, susimylėk i t.
Kokiu budū tau 

prigeibi*t f
< 
tos prakeiktos*burviszkos gir- 
i Jos, nes ežia pražūsiu.

— Taigi turi imt viena, isz 
musu sau už vadova, kuris ta
vo iszves. .i

.Jaunikaitis pažiurėjo in vy- 
juodai apsitaisiusi ir apsi-

gali me
'•

tn Ali, iszvenkit inaile isz

------------------------ ----------------------------------------------------.• ...... ■ " ■- ..

Tris Vadovai
• BĮ / 4**1 ''r J *6 > I" ii

Saule jau seniai pasislėpė už 
kalnu* idant pasilsėti po dienos 
savo darbui. Juoda, tamsi nak
tis apglobė savo dideliais spar
nais pasmilę ir ramdino dienos 
triukszmus. Miszkas stovėjo 
pilnas tylos ir ramumo. Krasz
te miszko stovėjo jaunikaitis 
žiūrintis in tamsa; medžiai ir 
krūmai tarytum isztiese savo 
lunkas viliojo ji prie savos sza-
komis ir smaguris pasznabždais ra 
lapu. Jaunikaitis mate priesz juosius 
save tik baltu akmenini takeli, 
o kad buvo jis dviszakiu, neži
nojo katruo eiti. Galinus neil
gai mastės leidosi eit, užmerkęs 
akis, davės laisve savo žings
niam; ėjo tiesiog kur veda ji li
kimas ir jis nesirūpino jam at- 
siprieszint besigeredamas sva
jonėmis. Vos patemi.jo, jog kel
mai ir szakos medžiu kaskart 
smarkiau prie jo artinasi, o už
sigavęs in k ei e nubtulo isz savo 
svajonių sapno ir dabar net pa
trūnijo, 
eina 
myna tamsaus miszko, kad isz- 
krypo seniai isz takelio ir jau 
jo suvis nemato aplink savos; 
pradėjo akimis jeszkot jo, bet 
veltu, vis mate tik tamsa, mo
žius ir krūmus girios. Pnidojo 
eit dar smarkiau pirmyn jesz- 
kodamas iszejimo isz nesma
gaus padėjimo, bet veltui sten
gėsi iszsigelbet isz tankumyno 
girios, vaiksztinejo vis aplink 
sukindamas ratus ir nerasda
mas iszganigos sprangūs net ga 
liaus smarkiai atsimuszes tam
sioji* in medi, parpuolė pajėgu 
netekes.( Gulėjo, nežimslamas sijuosiusi; kirvio kuri nepažys- 
ka veikti, nors badas ragino ji tarnas laike rankose, jaunikai- 
prie gelbėjimosi bet jis nusimi
nęs. pnslefH* in delnu tarpa sa
vo veidą ir gulėjo uepasijudi- 
nas. kaipo apnykes ir grau
džiai tykiai pravirko.

Kada galinus pakele galva 
priesz ji stovėjo trys vyrai, ku
riu dar niekad nebuvo mate,nu
sigando ir sudrėbėjo.Pirmas isz 
ju turėjo ant saves auksu austa 
ploszcziu, apsijuosęs buvo bran 
giais akmenėliais ir visokiais 
blizgucziais. 
dai apsitaisęs,

jog nežiūrėdamas kur 
suklydo ir nuėjo in tanku-

Antras buvo juo- 
, apsijuosęs rau

dona juosta, o trecziaisis, apsi
vilkės buvo melvna bliuzą, ar- 
ba paprastais darbininkiszkais 
marszkiniais ir apsijuosęs pras
tu diržu o rankoje laiko kirvi.

— Ko ežia jeszkai! 
klausė visi trvs sykiu.

Mirsztu — atsake jauni
kaitis — susimvlekit ant ma- B
nes.

u z-

K ogi nuo musu reikalai!-

% " a ■■

IM :geležinkelio
SARGAS

Buvo tai Ru'gpiuczio 
syjo 1882 metuose, keletą nede- 

atidnry-

ine ne

►

liu po iszki Imingam 
mui gvležinkelio, vedanezio per 
kaina szvento Gotthardo. Ausz-

* \

ra jau pradėjo briekszti, 
ilsėjosi

liet
gamta rodėsi visa dar ilsėjosi 
gi hune miege. Žvaigždėta nak
tis povalei nyko ir apielinko 
apimta buvo ramybe ir tyla.

- Artimiausioj ties tuneliu ba-
iusi raudona juosta ir neil- Į kužėjo ilsėjosi sargas.

. • « I min nuirti n i'i*/ i n i»n i i rrt h igai mislydainas tarė:
— Imu tave.
Nepažystamas padavė ranka 

pakele nuo žemes ir nuvedo. Po 
ilgam ėjimui priėjo kraszta 
baisios prapulties, isz kurios 
gilmes daoitinejo prie ausu jau" 
n i kai ežio vaitojimo 
mu balsai.

— Del Dievo, kur mane vedi 
asz jau toliaus eit negaliu.Kaip 
perkelsi mane per ta baisia 
plaisza. Oh, baime mane ima.

Tik sziuo keliu gali isz- 
eit isz girrios, ten žemai gyve
na mirtis, kuri tave paliuosuos 
isz vargo ir kaneziu.

O nelaimingas — suvai
tojo jaunikaitis. Bet kas esi tu, 
kuris atiduot mane nori in na
gus mirties t

Asz esmių Nusiminimas.
Traukis tfealin nuo ma

nes! suriko jaunikaitis. Nuvar
gintas ir susteriotas griuvo ant 
žemes.

Kada po valandai nubudo isz 
bejansmingumo, iszvydo prie- 
szais save vvra molinais marsz
kiniais apsitaisiusi ir diržu ap-

> Po te- 
>mingam apžiūrėjimui geležin
kelio linijos pergryžo jis vela 

, savo jauna pa
šyki u prispaudęs 

, kati 
prie

*—

Pąna ‘‘United gates’’
• >

K

■
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ir dusavi-

tis persigando ir norėjo jau sū
ri kt, kad nuvaryt nuo saves 
žmogų, bet tas atsiliepė in ji.

Kelkis ir eik su manim, 
mano sūnau, l>e mano pagalbos 
pražūsi, asz tave iszgelbesiu. 
Rods tolimas dar krasztas gir
rios, tave mivede vilingi vado
vai toli in jos vidų, 
sunkinybos ir vargus 
tam Dievas padės.

. | M , 4 n t < * <i> < ■ y ■■- 1 • !

Jaunikaitis padavė savo ran
ka nepažystamam ir leidosi in 
kelione. Vedava kirviu kapojo 
szakas tankumyniuose girrios 
ir darė jaunikaieziui kelia.

Paimk szi rausta ant pe
cziu — paliepė vadovas 
niskui mane.

Jaunikaitis paklausė

bet kas 
apveiks,

ir eik

, nors 
buvo labai nuvargęs ir nuilsės, 
o badas naikino jo pajėgas. Bet 
jis toliaus ėjo, tuo kelias darėsi 
smagesniu,
tesi jaunikaiti 
ret intis,

tuo stipresniu jau- 
s; girria pradėjo 

o skaisezios saulesji?
— Nieko, vien meldžiu, idant spinduliai apszvieto aikszte ir 

suteiktumet man rodykle kaip 
galiu iszeit isz tos girrios.
žmorg pmįg mmmOomnsm ou

— Taigi iszsirink sau viena 
isz tarpo musu, o tas tave isz- 
ves.

Jaunikaieziui geriausiai pa
tiko tas, kuris buvo turtingiau
siu, kuris blizgėjo, ir atsake, 
jog ji ima sau irž vadova.

Vyras auksuotam ploszcziuje 
. ir brangia apsijuosęs juosta, 

nusiszyp^ojo ir padavė jauni
kaieziui ranka; kiti du vyrai 
dingo. Tylėdamas .jaunikaitis 
ėjo paskui savo vadova. Vado
vas ženge placziais žingsniais, 
o nors ėjo smarkiai ir valandos 
bego in praeiti, giriai nebuvo 
gulo.

— Esmių nuvargęs — tarė 
jaunikaitis ir sustojo.

— Kodėl neeini?
— Man pajėgu jau pri

trūksta, toliaus eit negaliu.
— Teisybe, esi u nuvargęs, 

kelias dar ilgas. Negalėsiu tave 
iszvesti, bet pro ežia netrukus 
keliaus keliauninkas, imk szi 
kurdą prisisavink sau jo arkli 
0 tirs tuojaus sugražins tau pa-

jei manKuomi tu esi, 
pikta'patariT

Asz esmių Prasižengi-

takeli szale kurio žydėjo žiede- 
iai ir žaliavo kvapsminga veja. 
Balkis, arba naszta, kuria ne- 
sze ant savo pecziu lengvesne 
darėsi kaskart, nes Viltis nesze 
ji ant savo sparnu.

Netrukus jau buvo kraszte 
girrios.

Nudžiugęs jaunikaitis žiurėjo 
in begaline tyra gražia aikszte, 
sotino savo akis žydriom pa
dangom ir gražiais laukais ku- 

. riiios puosze augmenes ir spin
duliai tekanezios saulutes.

— Esame prie siekio! — ta
rė vadovas. Giria, per kuria 
ejome, tai vargai ir nelaimes. 
Nemirszk to niekad. Dabar 
mesk sQvo sunkia naszta nuo 
pecziu ir eik savo keliu.

Jaunikaitis pilnas dėkingu
mo, numetė nuo pecziu naszta 
norėdamas padėkavot 
vadovui užklauso.

— Kas tu esi prietel, kuris 
man tiek daug labo suteikiai, 
iszgelbejai isz vargu ir nelai
miu ir net padekavones 
manės nereikalauji?

— Asz esmių Darbas — at
sake nepažystamas ir. dingo 
akyse jaunikaiezio.

I \ *1*
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Miss Beatricija Lee'isz Salt
Lake City, Utah, likos iszrink- 
ta kaipo pana United States ir

įii m nu Ui IMWH

aid vįą|Hlu 
gia'ti 
mirė

t
IJTmir

I*

■

mas.
—

szuko piktai jaunikaitis — ne 
noriu tavęs! — Ir puolė ant že
mes. Iszgirdo azotonišzkus juo
kus, o potam tyla apsivieszpa-

Szalin nuo manes! — su-

II, ■ » ■ ■!. Į » II.- .1 ■■ ■■■ ■> ■■ ~

6 6 6
Praazaltna galvot skausmą ar neural- 
gijo In 30 mlnutu, sustabdo porssa- 
įima pirma diena. Ir sustabdo malaria 
In (ris dienas. Gausite eptlskose.

666 Teipgi Tabletuoso

MB

na keži n namo 
cziule kiek 
purie szirdios, džiaugėsi 
keletą adynu galės dabar 
jos pabūti.

Truputis miego, žinoma, bu
tu ji sziek tiek padrutines, bet 
miego jis nenorėjo. Taip mažai 
juodu gali būti krūvoj, 
daug turi viens kitam ka papa- 

! Dar norėjo juodu pa- 
szneketi apie savo vestuves, ku
rios atsibuvo aname puikiame 
Nedeldienyje priesz pradejimil 
sunkios tarnystos... Bet nuoal- 

— užmigo, 
sau

šakoti

bet

o taip

pefstatys savo sklypą ant svio- 
tiszko 'patogumo* konteste, kuri 
atsibus 7 Septemberio 19.30 me
to Rio do Janeiro, Brazilijoj. 
Mergina kuri laimes patogumo 
dovanaIbus žinoma kaipo “Pa
togiausia Mergina ant Svieto“ 
ir aplaikys dovana 10,000 dole
riu.

jisaiįa, .iiiii,nieka<loa <lan- 
'/iVkim'utys, .
,.. numirė!..?

Skausmai atome jai visas pa
jėgas; klūpojo ten rtdynu ady- 
nas.

Trukiai bego vienas po ki
tam.

Ant galo patemyta ji; pasius- f . . .. ... . , . . 
ku ir vežimėli.

i — Ko del įlodavote 
apie nelaime? — 
nas isz ju asztri{u nežiūrėda
mas net in plūduriuojanti krau
juose kuna.

Ji tylėjo.
Priesz s ūda turėsite at

sakyti už tai, kad neparoikala- 
vot tuojaus užvaduotojo! Tikra 
laime kad tubm (arpu nieko ne 
atsitiko!

-— Paraszykit — tarė kitas,B7 t, "
szvolnesnis — kad sargas Nr.,

If ■ 1 Mm iIsz Lietuvos.
ant

V ad žgiry s-Erž v i i-

■e

ta jai pagalba; keletą darbinin-

žinios 
užklausė vie

szvolnesnis — kad sargas Nr. 
isz namu Nr... pripildykit var
du kaip reikia: moteriszke pa
sakykite man kodėl jis parpuo
lė t ’

kad greitu

Priesz ko-

1

4

Pati

siuntinėjo

simas ji pergalėjo 
prispaudė jo galva

prie krutinės ir prisižadėjo ne 
būdyti ji, pakolaik neiszgirs 
signalą trūkio.

Vignola vienok ilgai nebuvo 
girdėta. Tas ramino motere. 
Tegul gilus dūsavimas vyro 
ar valandėlė žaidžia su jos tam
siais, pusiau paleistais plau
kais... -Tuom tarpu mislyje ji 
mate eiles ilgu trukiu, kurie 
kasdiena bego in Italija, tai isz 
Italijos; sedinezius vagonuose 
puikius, brangiuose rūbuose po 
nūs ir ponos, kurio invažiuo- 
jant in tamsu {mieli, terpiasi 
giliaus in sėdynės ir pertrauke 
kalba.... Atsiminė ji tuos dai
lius vaikuczius, kurie jai vakar 
per langus vagonu 
pasveikinimus...

Urnai... Signalas pertrauke 
jos mas t avimus.

— Pranai l — paszauko ir 
paszoko isz lovos.

Pranas negirdojo: kietai bu
vo inmiges.

Pranai! Skambina! — 
atkartojo iszgastingai motere.

Atvėrė akis... .Jau atsistojo 
ant kojų ir mieganeziu bei pail
susiu balsu greitai kalbėjo:

— Skabyk, duok man dra
panas, kepure, lempa!... Kodėl 
nepažadinai ankszcziaus? Ke
lia apžiūrėti jau nesuspėsiu!

— Taip gerai miegojai, kad 
neturėjau taip kietos szirdios 
tave ankseziau pabadyti! —tei
sinosi moteriszke.

— Togai tas paskutiniu sy
kiu bus! — paszauke tokiu asz- 
triu balsu kokiu dar niekados 
in ja nebuvo prataręs.

Dar szmotoli linijos ap-

jog galėjo pažinti

eisiu.
Iszbego per duris ir žvilgte

rėjo in angm Buvo jau ant tiek 
iszauszė, 
jouduojanczius krantus niuk-
saneziu uolu. Ant kalno griau
dė, rods audra siautė virszune- 
je. Sargas sustojo, prisikalusy- 
damas. Griausmas kaskart da
rėsi ęmrkesniu ir galima buvo 
patemyti kokie tai neaiszkus, 
jndantiejei punktai.

— Uola slenka žemyn! — 
kaip žaibas perbėgo jam mislis 
galvoje.

Toje valandoje viduje kalno 
suskambėjo ir maža sargo 'ba
kūže sudrėbėjo isz pamatu.

— Jėzus, Marija! kas tai?... 
riktelėjo iszgasdinta motoro ir 
iszbego isz rfrineziukes.

Sulaiko ja.
— Uolos lekia! nesijudiiik!
— O tu oinil
— Turiu eiti. Viskas pasi

baigė. Trinkis už keturi u minu- 
tu bus ežia!....

Isztares tai tekinas nubėgo 
link geleži nikelio linijos, ir pa
keliai instenge ji davyt, jis spė
jo jau nurinkti visus mažes
nius akmenis nuo relių; pasili
kus buvo tik viena atskala uo
loti, gulinti prie pat tunelio.

Girdėtas jau buvo szniokszti-

— Eik ip ana puse, apiink ji 
per viduri, o dabar stumk dru- 
cziai! —■ viens —du I Niekai ne 
turi spėkų!

Uola isz vietos nepasijudino. 
$u rankove nutrynė prakalta 
nuo veido ir visu sunkumu kū
no bandė nustumti uola nuo re- 

t 

liu. Niekas negelbėjo!
— Duok signalą! —

ko motore, kurios akys reiszke 
desperacija.

— Pervelai!
— Ne! duok greieziaus!
Perszoko ih kita puse atska

los, nutvėrė stora pagali ir pa-

suszu-

sinaudojo juotn vietoj dalbos. 
Dalba pagelbėjo. Akmuo pasi
judino. .Dar vienas pastnmeji-

Trukis buvo jau ežia pat...
Už puses minui os iszlys 

isz tunelio.
Pranas ūžszoko ant akmens 

ir davė signalu. Signalo vienok 
nepatemyta... Nuszoko vėl. Vi
somis pajėgomis paskutines vii 
t ios nusitvėrė už milžiniszkos 
atskalos ir imtumo ja kaipo 
nuožmu priošža kovoja ant gy
vasties ar smarties....

Jau matyties buvo 
akys maszinos. ,

Bravo!... prieszas, atskala pa
sijudino, neteko lygsvarumo... 
dar vienas pastumejimas.. uola 
nusiverto patrukdama sykiu su 
savim ir Prana....

Toj valandoj perbėgo trūkis.
Pon’erintis riksmas atskam

bėjo ore. Moteriszke paszoko 
atgal. Geležinis kūnas lokomo- 
tyvos dalino ja nuo vyro.

Isz važiuojaneziu ne vienas 
turbūt nepramerke mieguistu 
akiu.

— Pono! — isztare: 
stūmė akmeni, 
truki! — ir ome balsiai griau
džiai verkti.

— Paraszykito: Trūkis isz- 
gelbetas. Žuvo pildydamas pa
reiga tarnystes; pagavo ji ma- 
szina No... Buk sveika, mote- 
riszke, iszvalyk grihezia del 
naujo sargo. Dar ka — sugry- 
žes tarė: — nesebijokit, priesz 
guda nereikės... Jusu vyras bu
vo paveikslingu žmogum.

Apalpo isz skausmo; puolė 
ant lavono vyro.

Paguldyta juodu ant vežimė
lio ir nuvežta, ant stoties.

Keletą dieno po to laikrasz- 
cziai patalpino kad geležinke
lio sargas isz tunelio P. isžgel- 
bejo truki susimuszimo su slen- 
kanezia uola 
gyvasties.

Tai viskas...
niekas nepastatė... Ne paprasta 
lentute negarsina praeiviams 
apie didvyriszka darbu kanki- 
tiriio svietiszko judėjimo...

— jis 
kad iszgelbeti

ir patsai neteko

arti...

ugnines

— Iszgelbejai!— pamisli- 
no su didžiausiu džiaugsmu ir 
triumfu motore; —reikia dabar
ta uola suskaldyti, arba pa
kviesti darbininkus. *— Kada 
paskutinis vagonas praszvilpe, 
perszoko reles.

— Pranai!
Nėra jo! Baime suparalizavo 

jos sąnarius. Drebėjo visu ku
liu.

* J

Pranai!
Žvilgterėjo in bėganti tolyn 

ti‘uki.... Ten guli jis kraujuose., 
net ten nubloszko ji maszina.!... 
Nubėgo. Priklaupė. Galvo jo 
paome in rankas... pajudino už 
rankas... gal prabus....

Kūnas buvo be ženklo *gyvas- 
tties....

— Pranai! Pranai!
Ar jau svieto pabaiga ? Juk

A. A M? A. '■ ~ X A

HH

dar neseniai pažadino ji isz
miegu, pyko kad per vėlai, pri-
gelbėjo jam apsirengti, uždege . K HA 4 «

Paminklo jam

Geri Pamokinimai
Jeigu daug žinai, tai yra*

daigtas naudingas, tik kaip ka
da buna pavojingas.

Ir szposai atnesza kaip
kada nauda, 
kito nekanda.

Laimingiausiu sutvėrimu 
nes už savo

jeigu per daug

yra czerepokas, 
stuba raudos nemoka.

PARSIDUODA FARMA.

Puiki farma gražioj vietoj 
arti prie miestelio ir geležkelio 
stoties. Tik viena mylia nuo 
cementinio valstybinio kelio. 
105 akeriai geros žemes; 70 
ariamos, .35 ganyklos ir krnmu. 
Visi laukai aptverti geroms 
tvoroms. Budinkai su gerais 
stogais. Stuba 7 ruimu. Vanduo 
siūboj ir tvartuose. Gyvuliu 2 
arkliai ir visokiu paukszcziu. 
Sykiu parsiduoda ir viskas kas 
tik reikalinga prie farinos. Vis
kas parsiduoda už 4800 dole
riu. Reikia inneszti $2,000 liku
sieji ant 5 ar 6 procento. Prie-, 
žastis pardavimo kacį per sun
ku man farma apdirbti. Atsi- 
szankit sziuo adresu:

Mr. F. Bartaszius, 
R. F. D. No. 1,

Ulster, Pa.

(t.67

*

GERA PROGA.

lempa — juk tai buvo yos kele- 
o dabar?..jau ,ta mihutu atgal... i 

negyvenat... No! tai būti nega
li... Pranai! Pranuti! kelkis!...

Pirkti grosernes ir buezer- 
nes bizpi. Daro in 400 ir 600 
doleriu
Atsiszaukitc sziuo adresu: (t6U

Mr. P. Valentu'kewicz,
100 Perry St., 

Stoughton, Mass. I -........ .. .

600 
biznio ant savaites.

Ii... Pranai! Pranutil kelkis!
Skausmas neapsakomas . su 

spaude jai szirdi.
Numire i Numirė... už jos kal

te.. jaigu butu ankseziaus ji 
pažadinus, butu galėjos dar su
stabdyti truki. Isz meiles del jo 
norėjo, kad ilgiaus pramigtu — 
isz meiles ufžmusze ji! Jai rodė
si, kad ji viską ta mato, žiuri

jaigu butu ankseziaus ji

si, kad ji viską ta mato, žiuri 
mas lokomotivos ir dundėjimas Į dar syki, mato, kaip jis puola 
ratu. I lokomtiva perskyria juodu

s

V:

......... ....

wTtraskauskas
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunuo numirėlio. Pasam
do automobilius del laidotuvlu, 
krllcHztlniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir 1.1.
603 W. Mahanoy Are. Mali. City

------------ ----
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UŽPUOLIMAS
Eržvilkas. Liepos 8 d., 

vieszkolio 
kas t rys nežinomi bandit ai isz-
žagino viena moteri ir atome 
23 litus pinigu. Plonzikni jesz- 
komi ir ti’kimefl, 
laiku bus surasti. 

< I > «

KARVES SUGRIOVĖ TILTA
Vilkaviszkin. —

liaS dienas bevarant isz ganyk
los karves, sulūžo Prieglaudos 
gatvėj esamasis, por Szeimo
nos upe partiestas, tiltas. Ke
turios karves su grin štai s ir 
balkiais nukrito in upe, tik 
piemuo, ejes kiek atkokiau li
ko ant kranto. Szis tiltas jau 
keletą metu riogsojo supuvęs 
ir važiavimas per ji tik esant 
ypatingam reikalui ir tai tik 
su nedideliu svoriu buvo telei- 
džjamas. iVsas judėjimas buvo 
nukreiptas per vieninteli Ged
mino gatvėje, 
esanti Szeimenos tilta, kuris, 
palyginti, yra gana siauras Ir 
kaip matyti, jau yra irgi ne
labai tvirtas. Jomarku ir tur
gų dienomis ant szio tilto esti 
didelis peseziu ir važiuotu su
sigrūdimas, daliai ko dažnai 
susidaro rimtas pavojus.

nukrito in upe

ties tnigaviete

DAKTARAS DARE NELE- 
GALISZKAS OPERACIJAS, 
KELIOS MERGINOS MIRĖ.
Raseinių gimnazijos mokine

Eugenija Žolyte 18 metu mer
gaite pradėjo meiles romanu 
su apskrities agronomu p. 
Morkumi.

Juo,dvieju meile sieke t ei p 
toli kad Eugenija rengėsi būti 
motina. Abiem labai parupo. 
Pradėta ieszkoti budu, kaip to 
nesmagumo iszvengti. Ir sztai 
viena gražia diena Eugenija 
slaptomis pabėga isz namu ir 
niekas nežino kur ji dingo. Su 
Eugenija iszvyko ir Morkūnas. 
Tėvai, žinodami, kad Eugeni
ja karsztai mylisi su Morkūnu, 
mane, Quid juodu iszvažiavo 
apsivesti. Bet po keliu dienu 
Morkūnas gryžta, o Eugenijos 
nėra.

Tėvams didelis rūpestis, nes 
jie nežino kur dingo ju duktė.

Tėvai krtipiasi in Morkūną 
ir klausia kur yra Eugenija.

Morkūnas tėvams aiszkina 
kąd Ž. iszvažiavus Kaunan 
kažkokios operacijos darytis, 
o isz Kauno važiuosianti in 
Taurage pas dede svecziuosna.

Tėvai keletą dienu laukia. 
Pagaliau pradėjo nerimauti ir 
raszo laiszkus.

- In tėvu paieszfkojimo laisz- 
kus niekas neatsiliepia. Bet 
tuo tarpu, tėvams besirūpinant 
namo gryžta Eugenija.

Bot tuoj suserga, o kelioms 
dienoms praslinkus 
Palaidota* Bot ramybes nėra.

Visi Raseiniai pradėjo szne- 
keti, kad Eugenija minis nuo 
aborto. * a

Susidomėjo krim. ^policija. 
Sudaryta gydytoju konsiliu
mas, atkastas lavonas. Ir eks- 
pertyza pasakė, kad Eugenija 
mirt nuo aborto.

Prasidėjo tardymas.
Krim. policijai pavyko nu

statyti, kad Eugenija su Mor
kumi buvo nuvykus in Tel- 
szius pas dr. Montvilliene, ku
ri noszcziai jaunai mergaitei 
ir padare aborta.

Tardant paaiszkejo, kad dr. 
Montvilliene dare aborta Mont 
vilaitei, kuri teip pat mirė, 
pilius Kriukaitei, Rekaszaitel, 
ftfrinL-niU; Ji. b

apsk rities

i

mirszta.

Strickaitei ir k.
l)r. Montviliene tuojau bu-I 

s 
yo suimta ir padėta Tolfeziu 
kalėjimam * ’ ■

Dr. Montviliene yra auksz- 
tos kilmes, turi d vara. Jos su-, 
nūs lanko Panevėžio Lenku 
gimnazija, o vienas mokinasi 
Pranoūzijoj.

Bylos inžongiamasis tardy- 
. mas jau baigtas ir ji perduota 

i Sziauliu Apygardos teismuii 
Tai liūdnai in,domi byla. Szlan- 
liu Apyg. teismo bus spren
džiama apie Rugp. men. pa
baiga.

1

Kaip tai sako:

Lietuviui Amorike greieziausia 
pasikeltu, 

Kad kožnas savo biznio 7 
žiūrėto, 

Ne vienas viską apžiotu, 
Kiek tik su burna-galėtu.

Czia man nereikia sakyti, 
Ba ne sztant visko užgiedoti.

Kožnas gerai žinote,'
Ir ant tiek iszmanote, 

Kad savo privalumu nežiūri.
Isz ko užlaikyma turi.

“gerkle ne
prisotyta,“

Kisza nosi in ka kita, 
O tai, kad turėti del saves 

nauda, 
Su tamsuneliu skriauda.

Teis v be, kad su laiku karvute 
ūžt rūksta.

Žmoni u lat relei dagrysta.
Tada laruma pakele, 

Ir pirti užkure. 
Juk Lietuviai, 

Geri ir narsus kareiviai, 
Juju niekas nesulaikys,
Jaigu už daug dagrys, 

Yra kitokį suvis. 
Krtžnas savo biznio žiuri, 

Apie ka kita nežiūri.
Neužvy<li vieni kitiem, 

Rodą duoda kaip saviem, 
Vieni kitiems niekame ne 

negadyių .
In kito reikalus nelys.

Už tat del Lietuviu nesieina, 
Retai katras in turtą daeina, 

Kožnas varguoja, 
Vos nebagelis dvesuoja.

Biznieriai turi mandruma in 
szali padėt, 

Turi kožnas su žmogum gražiai 
kalbėt, 

Stacziu žodžiu ne drebt.
Jaigu nori guodotria turėt. * 

Su puikyfbia ežia niekas nieko 
nepadarys, 

kvailio“ varda atlai
kys.

Czionais lygus visi, 
Perdaug pūstis negali. 

Žmogus davadnas, kad ir tur-

Tiktai 4 4

4

I

»

tingu butf, 
Tai kaip varle priešą jauti

nesipUBy 
.Taigų mandrumo neturės, 

Su kožnu žmogum mandftgai 
pasznekes.

♦ ♦ ♦
Ne tik steite Illinojuje, 

Bet ir kitur užėjo Negerove, 
Nuo kada isznaikino kareze-

mas,
Miestuosia ir miesteliuOBia, 

visas.
Bet paleistuvyste nenustoja- 

Da daugiau insikerioja, 
Szpicukai apie moterės tfcpi- 

neje>
Munszaine.in namus atnoBzi~ 

neje, 
Kaip del nekuriu tas laibai pa

tinka,
O tankiausia ne vienas duriu

• neatitinka, 
Su szluota isZvaro;
Laruma padaro, 

PardruVo neduoda, 
Pas vaitu paduoda.

Daugelis atsiskirt mėgina, 
Turteliu ir vaikais paaidalina, 
O tai vis per tokius szpicelius, 

Ar tiesiog pasakius hiekigs.

Tik tasai 'Hobokinas, 
Ant mergeliu bagotas, 

O jus kvailos mergicos, 
Esate be proto ir aWos, 

Goriau rankoves pasiraitokite, 
Imkitės prie darbo, 
O nėturesHe vargo.

.Nevienu kaip silke perk ritu s, 
Ir da iszjuoke vaikinus, 

Slankiojate kaip pelių maiazoi 
Ir niekad neturėsite gerai.

------------------ 1. .. .a. . M L t
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A-BE-CBLA arta pradžia ritattyfao Ir * 
rasaymo, dd Lietuviuku vaiteU 16c 

W. D. MOCBKAUSIMS-Oft, 
MARANOY CITY* PA.
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ŽINIOS VIETINES
I
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— Petnyczios vakara pali
jo ir nukrito d’nleli lodai, kurie 
užklojo žeme lyg baltumui.

— Lietuviszka, Diena buvo 
viena isz pasekmingiausiu. Ži
noma su tiek daugybe žmonių 
neapsiėjo <bo kumsztyniu ir au
tomobiliniu’’ nelaimiu. . Sziai|\,
diena buvo puiki, sveteliu pri
važiavo isz yisu.stoitu ir aplin
kines.

Vladas Sztdkovskis ate
itis nnmo pripiltas naminia ra
mybių, pradėjo sukelti revoliu
cija ir policija turėjo ji apmal- 
szyti ant praszymo paezios.

— Susivien. Liet. Am., 211 
kp., rengia iszkilminga Iszva- 
žiavima, Pokyli ir Szokiai, 16 
Rugsejo-Sept. Lakeside Parke

Mahanov June-ir svetaine, E. 
tion.

4* *

—• p. Mare l’levieziene isz 
Pliiladelphijos lankosi 
apelinkeje pas gimines ir 
žystamus.

— Szv. Juozapo Parapijos 
Valdyba, rengia Sugrįžt uviu 
Bankieta, del Gerb. Kun Czes- 
na, Nedelioj va k. Rugsejo-Sopt. 
21, pobažnytiniai sal.tje.

— Ponstva Jurgoi Kiniauc- 
kai, 826 E. (’enter ulyczios su- 
gryžo isz Lietuvos po keliu me
nesiu pasivažinėjimo pas 
minos ir pažystamus, 
buvo smagi ir be jokiu ergeliu.

— Prof. Mikolas Slavickas 
Eiladelphijos, 

lankosi pas gimines ir pažys
tamus mieste. Profesoris Sla
vickas kaip visiems žinoma, 
buvo kitados vargonininku

szioj
Pa

gl-
Kelione

su paczia isz

kaip visiems žinoma 
kitados

Victoria teatre.
t Praeita

(’ecilija Jaunikoniene 56 metu 
amžiaus, kuri gyveno po Xo. 
12.31 E. Pine St.’
atsibuvo Panedelio ryta su pa
maldomis S
ežioje. Graborius Rėklaitis lai
dojo.

ket vergą įniro

Laidotuves

Jouzapo bažny*

— Du loKzimai beisboh‘s at
sibuvo Ne^lelioje — pirmutinis 
buvo West End parke terp Ai- 
risziu ir Lenku — Airiszei lai
mėjo, 7 iki 4. Antras loszimas 
buvo tarp Slaviiku ir Rusnaku, 
ir »Slavokai laimėjo 14 prio
rais 0. Seredoje losz Lietuvei 
su Slavokais West End parke, 
5 valanda po piet. Abudu ty
mai gori ir galima tikėtis 
karsztos kovos terp abieju ty
mu.

SHENANDOAH, PA.
t Darata, mylema paeziulo 

Alekso Valiukonio, lUV-i S. 
Bowers uly., mirė Aslilando li- 
gonbuteje praeita Sereda. Ve
lione pribuvo in Amerika jau
na mergaite. Paliko vyra, ke
turis sūnūs, broli Joną Katali- 
na, ir ketines sesres. Laidotu
ves atsibuvo isz namo seseru- 
nes po 504 E. (’enter uly. Viena 
isz seserų Valasznniene gyve
na Mahanojui.

— Milda, duktė p. Kaziu- 
nienos, aptiėkorients, sveiksta 
grąžei po operacijai tonsulitu, 
kuria padaro daktaras Blaže- 
jevskis, specialistas, isz Wilkes 
Barre, Pa., prietelis szeimynos 
kuris kitados gyveno Szo- 
nadorije.

— Sunkus t rokas kuri va
re Carl Harrold, užvažiavo ant 

Tomosziukoseptynių ipetu
Dougherty antrindamas vaiku- 
ežiui krutino nuo ko ir mire m 
trumpa laika.

Baltimore, Md.

60
Jisai

8 llugpiu- 
czio, Baltimore j buvo užmtisz- 
tas Antanas Raulinaitis, 
metu amžiau* Lietuvis, 
gryžo isz darbo ir ant tilto au
tomobilius ji parmuszo, su- 
triiikszkindamas jam galva in 
kitaip sužeisdamas. Automo- 
bilium važiavo tūlas Efraimas 
Mast. Jis nuvožė sužeistąjį 
Raulinaiti ligoninėn, kur szis 
ir mirė. Valdžia paleido kalti
ninką be jokios kaucijos. Ran-
linaitU paliko žmona. — K. »

iiiįim i—a»ir r ’"rmw irwuiI'wiwwnwir \

Portage, Pa. t Diena 4 Au-
W a » -ra r'-M a 1 > | .gusto mire
kurio laidotuves atsibuvo 
diena su
nieszkos bažnyczioje ir palai
dotas ant vietiniu Lenkiszkn 
kapiniu. Velionis palikodide
liam nuliūdimo paezia, 
(lukterės du sūnūs, w
broli Martina isz Des Moines, 
Iowa ir seseria Lietuvoje. Ve-

4 IĮ

TF1—["TTm nrrr vf' ' -r a.

Jurgis Strovskis
/

apeigomis Szv. Ag-

dvi 
kaipo ir

lionis buvo skaityto,jum 
les 4'

i

Sau-
per daugeli metu.

---------------------i. --T -■ -■■ ■

Paskutines Žinutes

ir

Mexico (’ity. —— Kasykloj 
so No. 2 Fresnillo Co. kilo eks- 
plozije parako kurioje užmusz- 
ta. asztuoni darbininkai irdvy. 
leka sužeido.

Philadelphia. — Tiyleka
merginu likos sužeista per sn- 
sidnrima boso su kita maszi- 
na, kuris apsiverto ir visas 
merginas iszmete — 1.3 isz 
merginu sužeista.

11 Pittsburgh. — Ketuyes- 
deszimts szoimynu turėjo ap
leisti savo gyvenimus per užsi
degimą artimo fa’briko Natio
nal Extract Co. ant Blac'k Dis
trict Block, 
ant $.35,000.

IT West Chester, Pa. — Di
delis bosas apsiverto arti 
Strausburgo, kuriame važiavo 
trisdeszimts žmoniti isz kuriu 
20 likos maž daug sužeistais.

1J Jacksonville, Fla. — Pen
ki darbininkai ant laivo Bril
liant likos nžmuszti 
plozija.

H Bukaresztas, Rumunija.— 
Karūnacija Karaliaus Karolo 
II likos atidėta ant neaprube
žinoto laiko, nes karaliene isz- 
va žino ja isz sklypo.

U Suva, Tiji. —Apie .300 pa- 
sažieriai likos iszgelhetais nuo 
sugadyto laivo Takiti per laivu 
Vent ura.
lys su pasažioriais laimingai 
likos pakeltos nuo skestanezio 
laivo.

1! Angora, T’urkija. — Igh-
* t • • •

dire susirėmė Tnrkiszki karei
viai su kardais, kuriu likos už- 
muszta 80 ir daug sužeista.

H St. Louis, Mo.-—Jdckson 
ir O’Brien lekiotojai 
ore per 647 valandas ir 28 mi
liutas (27 dienas) nusileido že
myn isz priežasties pagadyto 
motorams.

kuris apsiverto ir 
iszmete ■— 1.3

Blcdcs* padaryta

per eks-

Penkios dideles val- 
pasažioriais

priežasi ies

TEISYBES.

iszbnve

Ka ketini padaryti ryto, 
padaryk sziadien; ka turi su- 
valgyt sziadien, tai suvalgyk 
tuojaus, ba ne esi tvirtu ar su
lauksi rytojaus.

Gyvastis tai
kalba poetai, bet ir sapnai buna 
sunkus.

Augszcziausiu mokslu yra

sapnas —*

. .. vaikszcziojimas ant virves.

Lehigh Valley 
EKSKURCIJA 

in New Yorka
NEDELIOJ 24 AUGUSTO

$4.00
Specialiszkas Treinas apleis Maha
noy City 4:30 ryte. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange PI. Sta. 
7:20 vai. vakare Standard Time.

Dubeltavas 
Tikietaa

BASEBALL 
Yankees su Cleveland 
New Yorke 24 Augusto

— ■—■■I ■■■■ ■ I . .......— aa^aav^—a

KVIETKU*Geriausio* ♦
ruazies 

del visokiu pareikalavimu už 
* * * žemiausias prekes ♦ * *

Visada galima gauti pas
LUKE—THE FLORIST 

**** Dabar Naujam Sztore
226 EAST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.

FACTORY SHOE STORE
GEO. GUZINSKY, Loe.

Geriausi Apaiavima Del Visos 
Szeioiynos, yž Pigias Prekes!

121 WEST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

. ...........................................................

ISZ LIETUVOS
i

* (

NORĖJO APVOGTI KUN. 
PURI0KI

Kun. Purickio namuosnn in- 
sibriove ana dien vagis, 
naite pastebėjo ji virtuvėj ir 
pranesze apie tai kunigui.

Kun. Purickis tuoj pasiuntė 
tarnaite .paszaukti policininku. 
Vagis tuo tarpu norėjo bėgti* 
bot kunigas pastojo jam kelia 
ir pradėjo stumti ji atgal vir
tuvėn.

N e p ra szy t ą s s voez i a s 
besi už peilio, o kun. Purickis 
už pagalio.

Paskui svoezias griebė imb
riką su verdanezia 
paleido in szeimininka. 
danti arbata truputi 
p. Purickiu kaklu ir veidą. Po 
to, nepažystamasis szoko 
antro aukszto pro Įauga, 
tuo momentu parbėgo p. Puric
kio tarnaite, policininku vedi
na, susirinko aplinkiniai žmo
nes ir tipas buvo sulaikytas.

Pasirodo, kad tas tipas 'kaž
koks Jankauskas.

Kratos metu pas Jankaus- 
ka bale rasta auksinis d. Pu
rickio laikrodis, kuri vagis jau 
spojes buvo nudžiauti, 
keli smulkesni daiktai.

i
Ta r-

grie-

arbata ir 
Ver

ti n plike

I1UO

Bet,

1 J' ■
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ŽMOGUS 21 METU 
PASIUTO IR MIRĖ.

men.
k. Eržvilkio

Eržvilkas. — Liepos 
15 d., Butaicziu 
valscz. pil. Mala'kauskienos pa
siuto bernas (darbininkas).

Priesz tris menesius minimas 
vyras pagavo szuniuka, kuris 
jam bislti indreske. Ta diena 
szeiminin’ku namuose nebuvo 
tad ir pasisakyti nebuvo kam, 
Tik sekanezia diena szeimilun
kui sugryžus bernas pranesze 
apie atsitikima, bet in tai ma
žai tebuvo kreipiama dėmesio, 
o kad nuramintu buvo patep
ta juodu ir žaizda užgijo.

Nuo inkandimo dienos žmo
gelis tapo kažkokis keistas: 
pradėjo atsikalbinėti, nerimau
ti, ir sztai suėjus trims mene
siams 10 vai. ryto pradėjo blu- 
dyti, o antra diena 

rėkauti:
pradėjo 

daužytis ir rėkauti: ‘‘szuo, 
Buvo pakviestas vieti

nis gydytojas, kuris pripažino 
pasiūt ima ir pasakė, kad noru 
vilties pagydyti.

(i y d y t o j ui i sz va ž i a v u s, 
pradėjo putoti ir po keliu va
lam! u mirė.

szuo!”

jis

apdraus! i. Irivyko vieton tuoj
• « a ■ • • • •pribuvo vietos policija ir No

kiHzkio kriuL pol. vyr. valdi
ni u kas. Lu tariami to kaimo du 
asmenyH Mulnikyti iki paaisz- 
kOH tardyip,^.. Piktadariams! 
surasti busią i 
^olicijds HKiiniU

' ' I '* 4

■ į'"

pinkas. Lutariai.ni to kaimo du
■ Ti

iszszaukii krlm.
Iii'i’
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Phone 280

, 1 « si., j t *,Hlt ,

MAHANOY CITY RELINER & 
PATCH COMPANY

❖
NUMAŽINTOS PREKES ANT 

SEKANCZIU TAJERIU 
Henvy Duty Goodyear, Goodrich,

®iįL ..... .
;r,%-

Firestone, U.S., Kęlly ir t.t. Gvur. 
PREKES BALLOON TAJERIU 

30x5.25 $7.00 
31x5.25 $7.25 
33x6.00 $9.00 

ADARA NWDEIJOMIS IKI PIET 
North 8th St; už D’lfek’ft Baking Co.

29x4.40 $4.00 
29x4.75 $5.75 
30x4.5 J $4.50

Dr. J. J. Niedžinskas

DVIGALVIS ANCZIUK AS ; 
VARNAI SUKAPOJO 

VAIKA.
• Antaliepta. Sziamo valseziu- 
jc buvo toks atsitikimas. Vie
nas berniukas pagavo vos pas- 
krendanti varniuką ir atida- 

broliui.
nelaisvoj var-

i >

I

ve žaisti mažesniam
Varnai pamate 
pinką, puolė atimti ir eme ka
poti ir draskyti nagais berniu
ką. Berniukas inskaudintas ir 
iszgasdintas piktu varnu smū
giu varniuką paleido. Bet var
nai ir toliau kapojo vaikui

Tik
toliau kapojo 

galvele ir draskė nagais, 
brolis atbėgės varnus aigyne. 
Berniukas smarkiai sudrasky
ta burna, sukapota galva 
daug plauku nurauta.

Liedžio ežere, kur paprastai 
aneziu, 

sziemet viena antis iszporejo 
aneziuka .dviem galvom, 
ežiukas plauko su savo drain 
gaiš, toks pat vikius ir moka 
nertis, tik žymiai mažesnis už 
kitus. ' .

ėst i daug laide in i u

ir

An-

SUDEGE 5 TROBOS; NUO
STOLIU APIE 40,000 

LITU.
Daugiszkiai, Skapiszkio v., 

Liepos mon. .14 d., mikli apie 
12 v. sziamo kaimo kilo gaiš- et A M A A
ras ukin. Naujiko Juozo trlo- 
bose. Prasidėjo isz klojimo. 
Sudegė klojimas, daržine, t var
tai, dvi klotys ir rūmas: 
ko 5 triobos, Žmones vos spėję 
iszbegti vienuose marszkinino
se. Gyvulius iszvare, o visas 
inventorius sudege — grudai, 
szienas, linai ir daug kitokio 
turto. Spėjama, kad padegta ’ 
isz 'korszto. Triobesiai nebuvo 1

tai, dvi klotys ir
y’ •

............. ? . I

1N SKAITYTOJUS
Kreipkitės pas szitus Biznierius kuriu apgarsinimai ežia 
randasi, jie suteiks jumis mandagu patarnavima ir už
ganėdintam visame,

r 4
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E. T. EVERETT
t -*^'*-*'
Atlankikito drnUgus Philadelphia 

lur praleiskite diena prie maru.
NEDELIOJ 31 AUGUSTO

PHILADELPHIA
AR

ATLANTIC CITY
Dubeltavas tikietas isz Mahanoy 
City ir Tamaqua ir Philadelphia 
$3.25, in Atlantic City $3.50.
Isz Shenandoah in Philadelphia 
$3.50, in Atlantic City $3.75.
Specialia Treinaa Subatoa Naktį 
Isz j valanda
Shenandoah ......................... 2:00
Mahanoy City ...............  2:49
Tamaqua ................. 3:16

• • •

*

, Smagi ekskurcija 
antla^vo

, f

LIETUVISZKAS 
. DENTISTAS

FRACKVILLE, PA.
Zetausko Name Telefonas 482>M

T . \

e-

LOMAS Al
❖

Pataiso Batterfts. A-C Spark Plugs 
Automobiliu, Elektrikos ir 

Motoru Pataisimas.
Telefonas 316-R.

126 WEST MARKET STREET 
MAHANOY CITY, PA.
 4 I

AUTO ELECTRIC 
u SERVICE ::

LIACH0WITZ
JEWELRY STORE

'j

I

Didžiausi Iszdirbejai
Pomninku ir Kryžių

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

1 ’ .. f r '”,r i' 'iki ii ii: lAi'1'i 'i ii

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

Tele fonas 2~^

ĮEaiiTii-----T...... .. T--- ir"

.-mH

1
i|1

W

SHENANDOAH
Shenandoah Heights

Telefonai 625-R X
------------------ -------------------- --- -------------------------------- , Hmjl Į. - ------------- -------- ----------- - ..........._......................._ ..į. - . ............ . . ________ _______ ___________________________ t
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RIVERVIEW BEACH 
NEDELIOJ 31 AUGUSTO

■ 3 ,Isz Shenandoah in River
view $4; Isz Mahanoy City 
in Riverview $3.75.
Trcinns iszeiA tn pati Inikn kaip ir 
in Philadelphia ir Atlantic City

, I ■ ,.rw im ■.» —"I, ■ I ■ . ............................  N-
L M l !■
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DABAR 'planuo
kite saVo- vakaci ja 

16-Diehine Ekskurcija 
ATLANTIC CITY, OCEAN 
CITY, STONE HĄRBOR, 
WILDWOOD, CAPE MAY 
Subatomiš 23 AUGUSTO 

ir 6 ir 20 SEPTEMBERIO 
Isz Shertandoah $7174. Isz Maha
noy City $7.20. Isz Tamaqua $6.78 

Tikictai geri ant visu tnelnu

--- - - - ---
* ... .. • p :

KUR PRALEISTI
» ''

PANEDEil 1 September™ i ’
Rcadingo geležinkelis parengė ke
letą linksmu iikskurciju per Labor 
Day isz kuriq,galite sau viena isz 
sekaneziu iszairinkti.

IN NEW YORKA $4.00
Regulariszkas treina(s apleis Pa
dėlio ryta
Mahanoy City..........................5:10
Tamaqua ....................... , 5:39

IN PHILADELPHIA
In ten ir‘adgal $3.25

Regulariszkaž trMnas’ Panedelio 
ryta issz
Mahanoy City . . i ...... . 5:10
Tamaqua \ . 5:39

LABOR DAY

’' i,

k
Iir

*r

IN ATLANTIC CITY 
In ten ir adgal $3.75

Isz
Mahanoy City
Tamaqua . . .

i* k,

Valanda 
.... 5:10 
......5:39

IN TORONTO, Kanada
In ten ir adgal $11.50

Treinas iszeis Subatos vakara 30
Augusto isz sekancziii vietų:
Shenandoah .......................... 5:00
Mahanoy City...................  5:49
Tamaqua ............. .. . 6:20

IN NIAGARA FALLS
In ten ir adgal $8.50

A

. 5:00

įH;

i ■

Treinhs iszeis .Subatos vakara 30 
Augustu isz sekuneziu vietų:

l ,j . , N . » . . .

’» *

Augusto ISZ 
Shonapdpah

J if ■" • Jl. I

Muhanoy City .
Tamaqua
-------------- ------------------

...'5:00, 
... 5;4IT 
... 6:20

t
Apie ^dauginus inforniacjju apie

• - ’ • * • • ’ • • •. ■ > J

Rcadingo gpbižtnkelio stacijų arba 

trlct Passenger* Agoijt, William- 
"■ v «I’

I ;. ■ i

'Hzitas okskurcijuH kreipkitės ant 
Rcadingo g^ęžtnk®lio stacijų arba 
raszykite pas johrt M. Rolin, Dis-

sport, PniJ v 
y C

■■ n,
k

t Į Sfe
<

<1 ><>

Visokiu auksinu ir sidabrinu daigiu 
Naujausios mados szliuhiniu žiedu 

I.aikrodcliu ir laikrodžiu.
—O—

29 W. CENTRE ST Mahanoy City

THE CENTRAL STUDIO 
FOTOGRAFISTAI

—o—
Padidina Fotografija* ir indeda 
in Fremua. Atncazkite Filmau* 

4>aa mumi*.
321 EAST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
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KOURY BROS.
PerkrauKto naminius daigius ir 
1.1, in trumpas ar tolimas vietas. 
Dideli naujausios mados trokai. 
Gvarantytas patarnavimas už že
miausias prekes. Teipgi parduoda 
gazoliną. Telefonas 142.

8 OAK ST., FRACKVILLE, PA.

CITY GARAGE
Pardavėjai BUICK Automobiliu

Garadžius. Visoki pataisimai ir 
visoki daigtai del automobiliu.

31*39 E. Vine'Si. Mahanoy City
Telefonas 465

S4

f

<?

Rest Your.Eyes
Yra patarama duoti Savo 

Akis egzammavoti regula- 
riszkai, per datyrusi dakta
rą Akiu. *

Dr. A. T. Liachowitz
Jisai suteiks jumis atsakanti ro

dą ir egzaminą. Jeigu reikalinga,
•M . _> * ‘atiakancziustai pritaikinsime 

AKŲLORIUS.
VICTORIA THEATRE NAME 

Antras Floras. MAHANOY CITY

1

1:

MICHAEL KURDINSKY 
Parduoda RADIOS, kaip 

Victor - Radiolas - Columbia 
❖ 

Taipgi Fonographs ir Rekordai 
414 WEST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.

/ ;

T? t

-J. i

HENRY FOX
Pardavėjai . .

Fornicziu, Karpetu ir 
Pecziu

127 WEST CENTRE STREET 
Mahanoy city, pa.* t

1

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY. PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 
' ---------$---------

Szi tanka 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.

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

tsttassisasHisaseHatastsstesaassssasneesaaasstsssustattseMrsssaatoM

H. J. HEISER & CO.
-------- PARDAVĖJAI I

“Easy” ir “A. B. C.” Skalbiamu Maszinu 
“R. C. A.” ir “Majestic” Radios 
“Bengal” ir “Columbia” Peczei

“Hoover” ir “Hamilton Beech” Sweepers
(Maszinoš del Szlavimo)

27 E. Ceptre St., mahanoy city.

——————--------------
Mes perkame PIENĄ nog,

RANG’S DAIRY
...UŽTAI KAD PIENAS YRA CZYSTAS...

Preke Maži —---- ----- — Pristatytas Ant Laiko
Telefonas 216-W

623 EAST PINE STREET MAHANOY CITY, PA.

Naudokite Giara Pieną ir Smetona Parduodama per
FRANK P. HARLEY

Ofisus Mahanoy ir Lindon St. Dirbtuve 139 W. South St.
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonas 326-J

CRESTMONT DAIRY 
GEORGE G. FISHER, Loc. 
Jeigu Reikalaujate Geriausio PIENO, SMETONOS AR PASUKOS, 

Tai Orderuokite Nuo Mus. * Telefonas 89-J

FRACKVILLE, PA.

DR. C. A. ŽERDECKAS
...LIETUVISZKAS DENTISTAS...

Tamaqua ofisas, randasi People’s Trust Co., Banko name ir adaras kas 
dien, nuo 9 iki 6 valanda (pagal senovės laiko), iszskirent Scrcdomis.

Vakarais pagal pareikalavimo.
New Philadelphia ofisas 34 Water St., adaras kas vakaras 7 iki 9 valan-

Seoedomis visa diena buna adaras.
Telefonas, Tamaqua 638

X—RAY GA.S

dos.
Pottsville 9-R-2

. .................................... ... —

v . T“.‘T* iumi’ “Blue Ribbon Duona1’ 
duona mili. 
gas gali pirkti.

T

Yra iaskepta teip kaip muao žmoni* 
Geriausi miltai, dideli kepalai.

Padirbta per:
HART E N S T I N E ’ S 

Telefonas, 376-J
A

(’b
» * ‘

* ❖
•-r

y»'

Geriausia Duona ka pini-

BAKERY
FRACKVILLE, PA.

I____

r " h
K •DE'MAS Cleaners and Dyers 

MAHANOY CIJY L t 4

(Phone 211)
Teipgi 117 E. Centre St.

Iszprosiname Siutus už 35c *^8
Vyru Siutai ir Overkotai Iszczystyti ir Iszprosyti $1.00

314 E. CENTRE ST.
" ir 1

............. * ■ .........—.....—...............
-- ------------------------------------------- s

MAHANOY CITY PHOTO STUDIO
........- . .... .... .....

Visiszkai isz naujo perdirbta ir pagerinta su naujausiais 
intaisais. Traukiam paveikslus diena ir nakti. Spocialiszka 
atyda. atkreipiame szoimynu, vestuvių ir kitu paveikslu.

205 E. CENTRE ST. MAHANOY CITY, BA. ..

y "^,l*
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30

Vyru Siūtas pasiutas pagal miera už $23.50

MAHANOY CITY, PA. .
Skribeles iszczystyti ir perdirbti kaip nauji

i
W Te^efonokite murpi* o

M

' I t

pribusime priimki,darba,/B8- .•„„4 'A




