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n. BorziiowMii, p™*, a
F. V*. BIMJZKUWMKI, Mi lor. 42 METAS

ANGLEKASIU
MUSZTYNES

MUSZIAI ATSIBUVO ANT 
TRIJŲ FRUNTU TARP 
POLICIJOS IR SKEBU 

DAUG SUŽEISTA.

Pittburgh. — Musziai prasi
dėjo ant trijų fruntu Western 
Pennsylvania minksztu anglių 
straike, kur 10,000 anglekasiu 
nedirba. Suvirszum 1,000 strai- 
kieriu, policijos, szerifu ir ske
liu ome dalybas tosia musziuo- 
sia Washington ir Allegheny 
pavietosia.

Penki szimtai straikieriu ėjo

SUKAPOJO SAVO
AUKA

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU I Wj Ct'
RaaiLdtal feaw . _ — I

GAVO $300 UŽ NUŽUDINI- 
MA JOS VYRO — SUKA

POJO IR ISZMETE PO 
MIESTĄ.

Brooklyn, N. Y. — Sziomis 
dienomis Lietuvis Brooklynie- 
tis tūlas Charles Obrietis (gal 
Abraitis) prisipažino nužudęs 
kita Brooklyno Lietuvi smukli-* 
ninka Andriu Zubricka, kurio 
lavono supiaustytos dalys buvo 
paslėptos invairiose miesto 
dalyse.

Obrictis policijų prisipažino 
kad Zubrickio žmona Ona Žu
lį rickiene maldavusi jo apie 72 
valandas, kad jis nužudytu jos 
vyra Andriu, kuris esą buk no-

invai riose

per Cannonsburg.. ir Westland rejes ja nlTI1U0dyti. Ji jam net
ske-1kasyklas idant sulaikyti 

bus nuo darbo. Steitine policija 
sulaikė einanezius ir prasidėjo 
musziai kuriosia buvo naudo
tos aszarines bombos, plytos ir 
akmeniai. Keli traikieriai likos 
pavojingai sužeisti. Vėliau isz- 
szaukta vaistine milicija. Daug 
straikieriu likos aresztavota.

New Kensingtone straikieriui 
užklupo ant skobu kada ėjo in 
darba in Kinloch kasyklas. Ke
lios moteres taipgi likos sužeis
tos. Dvi kuopos straikieriu ėjo 
isz Burgottstowno ir Cecilo ant 
Westland kabyklų/’kur taipgi 
atsibuvo musziai su policija.

VISAS INDIJONISZKAS 
KAIMELIS ISZDEGE.

Quebec, Kanada. — Visas In- 
Idijoniszkas kaimelis St.Victor 
De Trim, 70 miliu nuo ezionais 
iszdege visas, 32 namai, dauge
lis tvartu ir kluonu. Ugnia pra
dėjo keturiu metu vaikas, nuo 
ko gavosi ant vieno tvarto ir 

retai prasplatino ant kitu na-<rS

mu.

10 BLOKU ISZDEGE, BLE
DES PADARYTA ANT 

6,000,000 DOLERIU.
Norfolk, Va. — Nedėlios va- 

kara užsidegė dokas nuo kurio 
liepsna gretai gavosi ant arty- 
mu namu ir greitu laiku iszde- 
ge septyni blokai, o trys smar
kiai apdege ir likos sunaikinti 
per vandeni, 28 žmonys likos 
sužeistais. Bledes padaryta ant 
szesziu milijonu doleriu o gal 
ir daugiau. Visi ugniagesiai isz 
aplinkines suvažiavo in pagel- 
ba gesyt ugnia o 1,000 kareiviu 
prigelbejo užlaikinet paredka.

Ugnis kilo ant doko prigulin- 
czio prie Buxton Steamship Co. 
ir in ketures valandas deszimts 
bloku likos apirritais liepsna.

U uka-

suiliusi pinigu irdavusi $300 ta 
darba atlikti. Obrietis to tarpu 
dirbo bartanderiu, mėsini n k ir 
szoferiu prie Zurbicku.

Zubrickai, bendrai, labai ne
sugyveno, ir kaip vėliau polici
ja patyrė, je atvyko isz Clcve- 
larrdo, kur turėjo smukle. Zu- 
brickiene tuomet gyveno su sa
vo pirmuoju vyru Adomu Va- 
lenczi, kuri, galop, rado gatvėj 
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REGĖJIMAS
ISZSIPILDE

DREBĖJIMAS ŽEMES PO 
VISA ANGLIJĘ, ISZBAU-

GINO LABAI ŽMONIS.
London. — Smarkus drebė

jimas žemes davėsi jaust po vi
sa Anglija, dalimis po Franci ja 
ir Belgije, kuris iszbaugino la-! apie sekanti atsitikima: 
bai žmonis, kurie iszbegiojo isz ( 
nau in saugesnes vietas 
perbūvu naktį pakol drebėji
mas apsimalszino.

MIRES SŪNŪS PASIRODĖ 
TĖVUI PRANĘSZDAMAS 
JAM APIE JOJO MIRTI.

Krokąvas, Lenk, 
raszcziai placzei

— Laik- 
apraszineja

Kėlės sanvaites atgal, kokis 
kur tai turtingas kupezius, žydas 

lauke atvažiuojenezio ant va- 
Kaip kur kacijos savo guvaus, 'kuris mo-

jaute drebejima Szkotlandijoj, kinosi vienam isz provincijo- 
Volijoi ir ant Isle of Wight. | naliszkam 
Buvo tai vienas isz smarkiau
siu drebėjimu Anglijoi
daugeli metu. Nekuriuose vie- 
tuose padare daug bledes ir ke- vasariniu 
liu bažnycziu murai sutruko.
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miestelije. Suims 
nepavažiuodamas ir nedarias 

ži
nios. Kirpczius sugryždamas in

sodyba, paregėjo 
staigai savo sunu stovinti ant 
stoties. Nusistebeje# ir vien
kart nudžiugo, bego pasveikyt 

! sunu, bet priėjės prie vietos 
kur ji buvo mates, persitikrino, 
buk jam tik nudavė tasai rege- 

prie stoties nieko nebu-
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1. —M. Lassey ir Dick Grant yra sveikinami kada atplaukė su maža luoteliu isz Chi-
cagos hi New Yorka.
nu in padanges 52,500 pėdu ant tyrinėjimo oro. 3. — LAivas Harvard kuris užėjo ant akmenų 
Ppin’t Arguello, Calif., nuo kurio pasckniingai nuimta 500 pasažieriu.
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KANKINO IDANT ISZDUO-' ITALIJONAI BOMBARDA
VO SAVO BAŽNYCZIA.
Scranton, Pa. — Keli Hali jo

nai padėjo bomba po Katali- 
! kiszka bažityczia Szv. Locijos, 

ko Borysi^ ir praliejo kankyti Utarninko po piet, kuri padare
* mitrės - išdaužė 

us, kaipo ir langus

I

o
es 52,500 podu ant tyrinejimp oro.

— l’rolesoris Augustas Piccard ir Charles Kipfer, kurie iszleke balo- 
•> <)•
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ju mėnesiu senumo vaikiuko pa’ 
kelevingam krepszija Luna par 
ke.

Kūnas kūdikio likos nuvež
tas paša koroneri, 
policija atrado da 
kūdikiu prie geležinkelio. — 
Matyt tureziai turi spasaba ant 
praszalinimo vaiku.

Prick tam
du kūnus

I

TU VIETA PASLĖPTU 
PINIGU.

Rochester, N. Y. — Du ban
ditai iusigavo in narna Ludvi-

Borysiene'tik.sle iszgavimo nuo dideli a skvle i* ID*

VEŽE SERGANCZIA PACZE
IN LIGONBUTE, 

UŽMUSZTAS PER PER
KŪNĄ.

Krasnostaw, Lenk.

LIKOS i

Krasnostaw, Lenk. — Ant 
plento 'l'urczyno, po piet važia
vo komendantas policijos Juo
zas Stepania'kas su 
ganezia paezia iii ligonbuti. 
Staigai dangus tamsiai apsi
niaukė ir kilo viesulą. Perkū
nas trenke in vežimą užmusz- 
damas :

j i m a s 
vo.

Susimaiszes ir nerimauda
mas tuorn regėjimu, kupezius 
i neidamas in narna, pirmutiniu 
jojo regėjimu ka pamate paka- 
juje, gulėjo numiręs jojo 
nūs. Nulindęs tėvas mėtėsi ant 

ant vietos Stepaniaka o lavono, bet ir tuom kartu pa- 
« • 1 •

savo ser- :

J

su-

nelaiminga motore isz baimes budo, kupczius dabar suprato t w ’u. • • • • iapalpo. Po praėjimui viesulo*, kas galėjo sūnui atsitikti ir . 
žmonis užtiko ant kelio sergan- 
czia motere ir prie jos gulinti 
lavona josios vyro.

tuojaus nusiuntė telegrafu, pas 
perdėtini mf/kslaines, su pra- 
szimu idant jam tuojaus da- 
nesztu priožaste beat važiavi
mo sunans. Atsukimas buvo, 
buk jojo sunūs mirė, kone tam 
paežiam laike; kada ji buvo re- 

Paantri
name taji atsitikima isz Len
ki szku laikraszeziu.

jos pinigus kuriuos aplaike už puikus lan 
sužeidimą jos vyro. Tame laike artimųjų amu, padarydama blo

negyva, perskelta galva, 
invyko dar 1922 metais Gruo
džio 22 diena. Zubrickas tada 
pas Valenti buvo smukles bar- 
lėndėnu.

Cleveland© policijai
epavyko inrodyti kas Valenti 
Užmusze ir tokiu bildu 
ninkai nesurasti. T__
nes Valenczio naszle ir barten-

Zubrickas atvyko in 
Brooklyna ir ežia nupirko 
smukle, kurioja pradėjo dirbti 
bartanderiu Obrietis. Policija 
dabar,daro iszvadas, kad Zub- 
rickiams nesugyvenus, Zubric- 
kiene pabijojusi, 
kas kartais neiszduotu tikrojo 
žmogžudžio, kuris nužudo jos 
vyra Valenti Clevelande ir del 
to pasamdžiusi Obrieti nužudy
ti Zubricka.

Obrietis ilgai nesutikęs, 
cziau jai pasiūlius jam piingus 
jis pagaliau sutiko, ir viena va- 
kara iszsivedes Zbricki in žmo
nių nelankoma vieta, ji užmu- 
sze vėliau sukapojo ir dalimis 
užkasė atskirose miesto dalyse, 
kad policija nesusekta.

Vyrui dingus, visa laika jis 
gyveno pas Zubrickiene su sa
vo pusbrolilu Ravinsku. Polici
jai radus supjaustytas kūno 
dalis, patirta jo asmenybe ir 
galop iszaiszkinti žmogžudžiai. 
Dabar policija aresztavo net 8 
žmones ir kaip teko patirti visi 
jie Lietuviai *

Zubrickiene paszaukta poli
cijai! užsigynė ka nors kalbėju
si su Obriecziu apie jos vyro 
nužudymą

Dabar gal bus iszaiszkinta ir 
Valenczio žmogžudyste ir kal
tininkai tinkamai nubausti. # III 1

kalti-
fomet velio-

deris
ežia

kad Zubrio-

ta-

NUO 1 JULAJAUS NE BUS 
DAUGIAU ANGLINIU PO- 

LI01JANTU.
Harrisburg, Pa. — Guberna- 

torus Pinchot iszdave
za// praszalindama>s Pennsyl- 
vanijoi visus anglinius palici- 
jantus HCoal and Iron Police.” 
Po taja diena, jeigu anglines 
kompanijos norės apsaugoti 
savo locnastes laike streiku ar 
kitokiu sumiszimu, tai turės pa 
samdyti steitine policije ir
jiems UŽ tai užmokėt, bet kom- kurio ja praszo 
panije gales prisiegdyt deputi

. kai, likos surastas kūnelis dvie- niekados .no bus invykdyta.
A .

$300 DOLERIU SU NEGYVU 
KŪDIKIU.

Spencer, Ind. — Parėdyta in 
puikias szilkines szlebukes prie 
kuriu buvo prisegta 300 dole
riu bumaszkuosia ir gromatele 

surastajam# 
idant palaidotu Krikszęzionisz-

MOTERIŲ GALĖJIMAS SU 
REVOLVERIAIS.

Hattiesburg, Pa. — Ana die
na atsibuvo ezionais 
galėjimas tarp i 
moterių, Julijos Gloster ir Pet
res Raymond. Abi moteres su- 
sikivirezino tarp saves, pradė
jo badytis peiliais. Viena kitai 
nenorėjo pasiduoti ir vede ko
va lyg

h-
mirtinas

dvieju jaunu i{lIS

pabaiga. Julija mirė o 
Petre taip yra baisiai sužeista 
kad daktarai no turi vilties 
kad gyventu.

turi
j

Borysiene radosi viena namie 
nes jos vyras gulėjo ligonbutej 

j norint s pleszikai visaip ja kan
kino, iszsuki nėjo 
no pirsztus ir iszrove jai platl- 

, bot motere kant riai ta vis
ką panesze ir neiszdave kur bu
vo 
riu.
plcszkus, bet vienas isz ju bėg
damas laukan kirto 
per galva, pramuszdama 
kauszi ir dabar randasi pavo
jingam padėjimo.

rankas, dog'i-

paslėpti szoszi szimtai dolc- 
iszvaikinoJos kliksmas

. I

moteriai
pa-K

v
dės ant 10,000 doleriu.

Bažnyčia pastatyta isz mar
muro ir plytų keturi metai at
gal, kuri kasztavo 250 tukstan- 
czius doleriu, stovi ant kalnelio 
ant Chestnut ir Scranton uli.

TURI NET 27 SZVOGERIUS.
■Jackson, Mich. — Irvin Cold 

water, gyvenantis arti ezionais 
apsipaeziavo treeziu kartu ana 
diena. Per savo t-reezia apsipa- 
eziavima ir dideles szeimynos 
isz kožnos savo paezios, turi jis 
dabar not 27 szvogerius o prick 
tam pasiliko dede del 142 anū
ku ir anūkėliu.

PASTORIS PABĖGO SU 
FARMERIO DUKTERE.

, Worthington, Minn — Rev. 
K. C. Mower, pastovis Lutero- 
nisZkos bažnyežios, likos užda
rytas kalėjimo už pavogimu 
Voros Sibley, 17 motu mergai
tes, duktes farmorio. Mergaite 
likos sugrąžytą pas tėvus o ku- 
nigužis pakutavoja kalėjimo.

AMERIKONAI ISZGERE 
100,000,000 GALONU 

VYNO DAUGIAU.
Washington, D. C. — Hugh 

E. Fox, prezidentas Ameriko
nišku Bravorninkii Draugu- 
ve» apskelbė, buk Amerikonai 
iszgere 100 milijonu galonu vy
no daugiau nuo kada užstojo 
prohibįcija. Sako jis, buk pro- 
hibicija yra tiktai “juokas” ir

szerifus Ipike aumiszimu.

t

KITA PANASZI ŽUDINSTA.
Miss Ruth

gengsterin

Nashville, Ky.
Gamble, 22 metu isz Chicagos 
prisipažio policijai, buk ji nu
žudė Dorsey T. Lynu, 36 metu 
idant neiszduotu
prie kuriu mergina prigulėjo. 
Pirmiausia ja gerai apgirdė, p6 
tam užsmaugė automobiliuja ir 
iszmcte ant kelio. Tame darbo 
prigelbejo jai vienas isz gengs- 
teriu.

DIDELIA

Suv. Valsti- 
ko-

PERSPEJINEJA
GEROVE AMERIKE?

Philadelphia. —- 
juosia užeis tokia gerove,
kios da niekadabs licbuvo — 
taip pasako Samuel Vauclain, 
perdetinis dirbtuvių Baldwin 
lokomtyvu dirbtuvių ir kitokiu 
fabriku, laiko susirinkimo re
daktorių laikraszeziu ezionais.

Sako jisai, buk laiko blogu 
laiku 1873 mete, užėjo geriausi 
laikai, kokiu da no buvo. Sziau- 
dienino bodnrlio taipgi noužil- 
gio pasigerins ir vela užeis auk 
siriiai laikai Ameriko. — O gal 
tik ant popierds galime tikėtis 
tu geru laiku apie kuriuos ka
pitalistai taip tankiai raszo ir 
žmonis malszinu. i

ISZPESZE SAU BLAKSTIE
NAS, NETEKS REGĖJIMO.

West Frankfort, Ill. — Ame- 
rikoniszkos moteres del dides
nio papuoszimo savo veideliu 
panoszineja visokius pasiauka- 
viinus. Sztai Miss Mary Pit
man, 18 metu mergaite, iszpe- 

puikias blakstienas,
plaukas po plaukui. Nebuvo 
tai didelis pasiaukavimas del 
patogumo, liet pasekme buvo 
gana bledinga. Nuo iszpeszimo 
plauku uižsitrucino kraujas ir 
dabar mergina .neteks regėji
mo pagal daktaru pripažinimą. 
Pa go 11)0 s jau nėra.

ISZPANIJE PAĖMĖ PO SA
VO VALDŽE VISUS PALO-

CIUS IR BAŽNYCZIAS. >
Madrid, Iszpanije. — Valdže 

iszdave dekretą kuris ap'szau- 
ke, buk visos ’katedros, liažny- 
czios ir privatisz'ki paloviai po
nu ir visa turtą karaliaus Al
fonso, prigulės nuo tos dienes 
prie valdžios. Apie 2,000 tokiu 
budinku perejs po valdžios kou 
trole. Bažnycziu valdže nekon- 
fisfkavo,
valdžios prižiūra.

tiktai visos rasis po

sze sau

BOBUTE IR PRA-PRAANU- 
KE UŽTROSZKO NUO 

GAZO.
Scranton, Pa. —Juzefina Ko- 

sakovskiene, 83 metu ir josios 
pra-praaiiuke 18 menesiu senu
mo Katriute Moresko^ likos su
rastos lovoja negyvos, u'žtro’sz- 
kusios nuo g__  ____

I gejes pinna karta.

RADO DIDELIUS PLO-
CZIUS AUKSO SIBERIJOI
Ryga. — Aplinkinėje Kulo- 

niųJko ant Siberijos prie upes 
Kolomos surastą didėli ploczei 
aukso. Soviatu Valdže iszsiun-

SUDRASKYTA PER BAL
TAS MESZKAS.

Prvstejav, Czekoslovakije.—
Jauna motere papįlde czionals

te m lenais kamisije isztyrilie
ti žinunus ir inžinierius, apie 
300 žmonių.

Pagal žinunu

n

pripažinimą 
tai aukso gyslos yra daugiau

savžudiiista nepaprastu budu. | 
Susibarė su savo mylemu kuris 
yra mokyto jum baltųjų inesz- 
ku keliaujencziam‘cirkuse, in- 
ejus in persk i ra kur radosi 
kletka su trimis meszkomis in- 
kinszo ranka in kletka. Žvėris 
mėtosi ant merginos ir konia

| vertos už kitas vietas kur ran
dasi aukso gyslos.

SKUDURNIN-TEISINGAS 
KAS SUGRAŽINO PI- -

NIGUS.
Berlinas. — Pati tūlo stalo- 

riaus, geraszirde motere, pado- 
intrauko jaja in kletka, ati- ( vanojo kokiam tai ubagui pora 
traukdami jiai ranka ir sūdrūs- senu czebatu, kuris melde su-

Įiizo kuris iszvar- ■ ^us0 tanmis ir vos. r I
vėjo isz gazinio peczio nakties 
laiko.

NEŽINIA.

kydami visa krutino su leteno- szelpimo. Ubagas ta paezia die- 
mis. Ant baisaus riksmo mer- na pardavė czebatus kokiam 
gipos, atbėgo, mylemas su čir-.tai skudurninku už’kelis fenl- 

a t it rauke gus. KAda josios vyras sugryžo
" ■ e' I* I I ll

1 jaja inio inirszusiu bestijų. ■ vakare isz darboA,ir dažinojo 
mergina mire in puse valandos ka pati padare, kilo didelis 

riksmas, nes vyras buvo pasle
piąs

atitrauk e gus. KAda josios vynus sugryžo
I* 11 , h

po tam baisi uosia kaukėse.
------------------------------- 1—

PRASZALINO POPIEŽIAUS sus savo suezodytus pinigu* 
150Q markiu arba 380 doleriu. 
Staloriuš apgarsino laikraszti- 
ja idant skudurninkas sugrą
žytu pinigus už ka aplaikys 
puiku atlyginimą. Už keliu 
dienu skuduiminkas sugražino

I

44 czebatiniairt' banke” vi-

SIUNTINI ISZ LIETUVOS.
Berlynas—Pranesza in ezio

nais isz Kauno, buk Lietuvos 
valdže paliepė nesztis laukan 
popiežiaus siuntiniui arkivys-

I IriWklll VI.» »•! rvFn i
| siuntinis tuom laik apsigyveno pinigus bet pasila?ke czebatun 
’ T r . • • • ni 4 • _. i _ _ i t • i i • ii • • . ’ m i •

Tovas, peržiūrėdamas rapar- 
ta savo sūnelio, kuris nelabai 
buvo užganadytas tarė:

— Ar žinai, jog Jurgis Wa- 
szingtonas tavo metuosia, nuo
latos pirmutiniu buvo klasosia,1 kupui Barlotni. 
kada'buvo tavo metuosia?

Sunns: — Taip, teveli, o tavo Vokietijoi. Tokiu budu Lietu- kaipo atlyginimą. — Tokiu 
metuosia jau prezidentu Šūvio- va pertrauke visus ryszius su teisingu žmonių mažai randasi

I 
Inytu Steitu buvo » Rymu.,

I

Popiežiaus I

ant svieto/ 'I
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Kas Girdėt
Meldžiame paguodotu skai

tytoju kurie da neatsilygino už 
iaikrauzti “Saule” idant pa-idant 
skubintu prisiunsti užmokesti L 
nes kitaip busime priverstais 
Inikraszti sulaikyti.

dalykas, apie kuria tėvyne rū
pinasi, o czionais be jokio galė
jimo aplaikome, o mes isz to ne 
norime pasinaudoti.

Pabuskime!.Politika privalo 
rupet kožnam Lietuviszkui ūke 
zui čzionais.

Skaitome laikrasztyja “Var-

Arbata sziadien yru daugiau- 
ginusia naudojamu gėrynių ant 
svieto. Susitinkame su ja ant 
kožno stalo, bet norime skaity- iii
tojams praneszt, kaip atsirado

^/.aivska Kronika ’ sekanti at- arbata pagal apsakymu Kinczi- 
s i t i kinui:

Vienoju isz parapijų Bade- 
ni>zkiu, Juotlkalniu, nuo kokio 
tai laiko buvo vikaras S., kuris 
buvo dideliam prietelium <ln- 
>ziu ezyseziuja, o kiek tik lai
ko turėdavo, nuolatos už jais 
laike miszias. Karta tas kuni
gą* sėdėjo prie stalo, o buvo tai 
apie deszimta valanda naktyja 
ir mokinosi pamokslu. Staigai 
atsidarė dun’s be mažiausio •r 

friukszmo. Dirstelejas nusiste- 
bcjas in ta szali ir paregėjo iu- 
ėinanti sena kunigą, kuris per
ėjo per pakaju ir volu iszejo.

Atsikėlęs vikaras, jeszkojo 
P<» pakaju visur, bet nieko ne
rado. Norints buvo tvirtas savo 
il gėjimo, bet nėdryso apie tai 
pa sūky t savo prabaszcziui kad 

• i-’Z jo nesijuoktu. Bet kada ta 
pati regėjimą mate ir ateinan
ezia nakti; jau tolinus negalėjo 
nžtylet ir apsakė prabasžcziui 
\ isa atsitikima. Tasai praszo 
vikaro, idant jam 
kaip iszrode tas senukas kuni
gas.

“Mylemas kunige tavo apsa
kymas duoda man dasiprasi, 
kad tai buvo kunigas, kuris mi
rė priesz mano atėjimo in szita 
parapija. .Taigų da karta tau 
pasirodys tasai kunigas, pra
kalbėk in ji, gal reikalauja ta
vo pagelbos, 
haszczius.

Su klabanezia szirdžia lauke 
vikaras treczios nakties, kuris 
taipgi neužmirszo atsilankyti 
ia nakti. Kada senelis pasirodo, 
užklausė jo, ko sau vėlina.

“ Asz esmių inirusis prabasz- 
rzius szios parapijos. Isz prie
žasties ligos,negalėjau atkalbę! 
28 miszias už kurias aplaikiau 
užmokesti isz laik. Meldžiu ta
vęs, idant tu atkalbėtum už 
mane tais miszias, idant Dievo 
leisingysta butu iszpildyta, o 
asz busiu inleistas in karalyste 
Dangaus.”

Vikaras prižadėjo 
praszynna senelio nuo to laiko 
jau daugiau nepasirodo.

Atsimena mums panaszus at
sitikimas, koki mums apsakė 
mirusia kunigas Grembowskis, 
Mahanojuj, kuris kalbėjo buk 
keliolika metu pasi rodi nėjo 
Lenkiszkas kunigus Filadelfi
jos diecezijoj, tuloja parapijoj 
ir nedavinėjo ramybės naujam 
kunigui, pakol neatkalbejo už
pirktu misziu, kurias mirusis 
kunigas neatkalbejo ir apie tai 
rado ifžraszyta knygosia. Kada 
yisoš miszios buvo atkalbėtos, 
dvasiu kunigo danginu nepasi- J 
rrxlinoj(>.

• •

apsakytu

k u:
“Kitados gyveno dievobai

mingas žmogus vardu Darnius. 
Karta jisai užmigo ir pasirodo 
jam sapne dievaitis, kuris in ji 
prakalbėjo: “Kelkis, nuskusk 
skruostus nuo akiu ir eikie prie 
upes.” 
pildo puliepima, 
laiko ant tos vietos iszaugo kru 
mas arbatos. Sapne vela jam 
pasirodo tasai dievaitis ir pa
mokino, kaip reikia arbata isz- 
virt.

Norints tai tiktai pasaka, bet 
pasirodė, kad Kinczikai, nau
doja arbata nuo nepamenamu 
amžių. In Europa atvožė arba
ta Olandiszki kupeziai mete 
1610 o isz tonais arbata gavosi 
in Anglija.

Anglija kuri sziadien naudo
ja daugiausia arbatos, meto 
1711 sunaudojo tiktai 150,000 
svaru o sziadien sunaudoja net 
100 milijonu svaru.

Rosi joj pradėjo pažinti arba
ta 1638. Pirmiausia atgabeno 
arbata in Europa Karolius Li- 
neuszas, kuris gimė 1706 mete 
o įnirę 1778 mete.

Sziadien visoja Europoja su
naudoja apie puse bilijono sva
ru arbatos ant meto.

Kelkis

Darnius pabudo ir isz- 
o trumpam

ISZ LIETUVOS
Į, 

į ' .
SŪNŪS PEILIU PERDURE 

TĘVA IR PADEGE.
Naujuju Aleksandriszkin kai

me, Semeliszkin 
Traku apskrities^ 
ūkyje gyveno Rusas kolonistas 
Aleksas Rungas> su savo vai
kais ir anūkais, isz viso dvide- 
szimts penki asmenys.

Jau nuo seniai tėvas su savo 
surrumi Simanu nesutikdavo. 
Suims nekarta grasino 
kysias” 
jam viso ūkio.

GegužoA 12 diena abudu Se- 
meliszkiu miestelyj gerai irisi- 
gere pradėjo bartis' ir besibar
dami parėjo, namo. Namie dUr 
kiek pUgirtuokliave, pradėjo 
musztis. Simus, pagriebus pei
li, soge tėvui iiv krutiiie, bet, ’ . H *
.matyt, girtas būdamas gcjrai 
nepataiko ir tik lengvai tęva 
snžėide.

Tuoj po to Simanas iszejes in 
lauka, padegė savo gyvenama- 
ji narna! ir (varta. Išartas vi- 

o gyvenamojo 
keletą sienoju■ ■

J

*

> 1 — atsiliepė p ra-

iszpildyt

Orionais Amerika, kožnas isz 
miis privalo imti dalybtima po
li tikėja. Nuo politikos priguli 
musu ateitis. Darbai patys ne 
eik prie muk, jfligu nedalybail
si m, poli tiko ja ir nebalsuosim 
taip idant mums butu geriau 
ir turėtume isz to didesniu naur 
da. Nuo mus priguli idant ap
rinkti gerus virszininkus o ypa 
tingai miešti szkus 
kus. i

Visiszkai politika Ame rike 
yra svarbus dalykas, kad kož
nas ukezas privalo ja užsiimi
nėt. ITkęsaSp t«i yra svarbus

virszintn-

• •

arbatos

Kas turi sena malda-knygo 
tegul prisiunezia in redakcija 
ant apdarymo, o padhrysinm 
isz senos kaip’nauja.

LIETUVOS KONSULAS PA- 
JESZKO SEKANCZIU 

ŽMONIŲ.

Kilęs isz Lv- 
aps.Szia u liu

Szie žmonis gyvena Ameri
koje yra ieszkomi:

G i lis, Leonas 
gurnu miesto,
1928 m. gyveno Detroit, Mich.

Bepirsztiene, Liudvika. Ki
lus isz Lygumu, miesto, Szian- 
liu aps. 1928 m. gyveno De
troit, Mich.

Urbonas, Juozas.

1928 m.

Kilęs isz 
Tauragės vals. ir aps. įlįstojo 
Amerikos kariuomenėn ir žu
vęs. Pirm karo gyveno Chica- 
goje.

Lipskis, Stasys. Kilęs isz 
Salako (vals., Zarasu aps. Gyv. 
Detroit, Michigan.

Sadauskus Pranas. Kilęs isz 
Raseinių miesto. Gvvenes Chl- 
cagoje.

Santauta, Antanas. Atsiliepc 
jo žmona, Adele Santautieno. 
Gvv. Vilkaviszkio mieste,

rriminskis, Juozas. Kilęs isz 
Mažeikiu miesto. Gyvenęs East 
St. Louis, Illinois.

Varaszinskas, Juokas. Gyve
nas Chicagoje.

• Aukszcziau iszvardyti žmo
nis yra praszomi atsiliepti ir 
kiekvienas kas ka nors apie 
juos žinotu yra praszomi 
teikti žinių. Bent kokia žinia 
bus brangiai invertinta.

Lietuvos KonsUlatas, 
Rm. 1904 —

Chicago, Illinois.
| IL ■-t,i , ‘ 1 4

Kilęs
I

sa

201 N. Wells St.,

M

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje

Ant Antro Floro, RUno 
1> W. Caatra 8t., Mabanoy CH>

valscziaus, 
nedideliame.

“pamo-
teva, jai szi’s h'(lpav?s

■K

PRIGELBSTI KUBAI PINI-
t d____

............. I II ■■■■I.*.... ■■! .■> ■ ■■■ ■■uu'lll !!■■■ ■■■.......  I. ■

UŽPUOLĖ PLESZIKAI.
iGedraiėziu valscziaus, Dau

ba riszkin kaime pas Steikunie- 
no Stase atvyko trys nepažys
tami vyra, jauni, ginkluoti, ka- 
riszkais rūbais apsirėdė, ir pii- 
prasze duoti pavalgyti. Nepa
žystamieji pavalgė pareikala
vo pinigu, o vienas isz ju smoge 
knmscziii Steikunienei in vei
dą. Iszsigandusi szeimininkeIszsigandusi

♦J

I Skriauda
I • kiYra pildymas tenai už mies-

i

to, palei kapinyno vartus; pū
dymas nedidelis, apaugės veja 
apsieitas isz vienos pusės 'dilia 
biednu, žemu linmoliu isz ant
ros — traukiasi platus, apdir
bamieji lankai.

Ant to .pūdymo atėjo p¥ie>z
atrakino skiync ir padavė pi!:-Įftauįejcj(|j vasarog metu gaisz-
tadaiiams 200 doleriu pinigu. Lį arklys, of sail toksai papras-

GINIAM ERGELIUI. __
Profesoris Edwin. Seligman nn drobes 

isz Columbijos universiteto li
pei'

»*!vaiku juokai.
O dabar prąsidejo bemeilisz-

ka, žiauri ir baisi zobova. Vai
kai apstojo aplinkui Mrkli ir 
liaipo* pulkas piktu beždžionių 
nedavė jam ramybes su aavo 
niekingais pasielgimais. Meto 
ant jo akmeiiaimais, tampė už 
uodegos, bade lazdomis, užbėrė 
jam pusiau apakusias akis 
smiltimis. Nesigynė visiszkai. 
Neturėjo šylu, o gal noro.

Taip jau jis priprato priė bo-
L * ... « a \ . 1- *

siszkai sudegė 
niVo i dar Hko^ 

b .
OLSZAUSKAS APSIGYVE N- 

SIAS DVARE ARBA 
VIENUOLYNE

Lietuvos Keleivis” 
sza, kad buvesp ralotas Olszaiis 
kas mano apsigyventi Kretin
gos vienuolyne 
meje, Kretingos aps 
dvaru.

c ( pranc-

arba Laukže- 
kur turi•>

KAS PAVOGĖ ALOVĖS 
MONSTRANCIJA.

Saryszyj su monstrancijos 
kriminaline policija jeszko Na- 
vagyste isz Alovės bažnyczio-, 

, kuris 
Zigmu’.

vieką Vlada, kuris vadinasi 
“Teofilių Zigmu’. Navickas 
1930 mete buvo isztremtas in 
Okuptuota Lietuva, isz kur Ba
landžio menesi atgal sugryžo.

NUBAUDĖ DU KUNIGUS IR 
SZESZIS STUDENTUS.

z < • y ■ ~ j k

kos paženklintas per Kubos 
valdže idant sudavrtdyt pinigi
niai ir ekonomiszka padėjimą. 
Aplaikys jisai metines 
$6,000 už savo dar|ia.
___L___ _________ - ’
EŽERE RADO NUSIŽUDĖLI 

O MISZKE PAKARUOKLI.
Gegužes 7 diena 

valsczios Vižnnkos ežere rastas 
lavonas Su perszanta galva Al-

* ~ /

binb Jurgio Vanago, 21 metu 
metu amžinės,

algos

I

Rokiszkio

isz 'Rok i salei o. 
Vanagas Gegu'žes 4 diena, isze- 
jes isz namu, nebegryžo. Jo rū
bu kiszcneje paraszyta, kad sa
vo noru apleidžia pasauli ir 
praszo nieko nek/iltinti.

Be to, isz esamos priemenėje 
spintos iszeme 185 rublius Ru
su aukso pinigu, kuriuos taip' 
pat atidavė. Po to piktadariai, 
isukratė butą, pasiėmė 61 arsd- 

, verties 128 litu, ir 
prthiate ateinanezia in tuos na
mus Prane Simanasukiene, pa- 
sislbpe. Pleszjku žymiu St eik a- 
niene nepaslębcjo. 
jesžkomi.

Pleszikai

PARAKU UŽDEGE NAMA.
Gegužes 16 diena Kvėdarnos 

valscziaus, Mauslininku kaimo, 
gyventojo Zigmo Berliilskio su 
doge gyvenamas namas ir tvar- 

37,300 litu sumai. Gaisras
kilo nu skaldymo paraku ak
menų netoli gyvenamo namo.

Į L
. ................... ’ -

tas

Balandžo 29 diea Utenos ap. 
rastas savam mi'szke pasikor.es 
pil. Edvardas Rutkauskas. Jis 
buvo jau szyksztus, turėjo isz- 
skolines be jokiu dokumentu, 
pinigu ir del to būdavo susirū
pinės. Spėjama, 
priežasties ir pasikoręs.

g1

kad del tos

UŽPUOLĖ APSIGINKLAVĘ 
REVOLVERIAIS.

Vainuto
Pablycziu kaimo pas Bri-

valgant jam su

su revolve- 
Jie atomo 

pi n i gi i

Gegužes 13 diena, 15 valanda 
. l„____ ______ -

szliubini žiedą
kariuomenes teismas paskelbė 
sprendimą byloj, kurioj tieson 
buvo patraukta’ 4 kunigai ir 10 
studentu ateitininku.

Pripažinti kaltais ir nubaus- 
kunigas Juozas Szalczius,

Gegužes H diena 
vals., 
ežiu Antanu 
szeimyna vakariene, inejo trys
11 e pa žys tumi vyra i, 
riais apsiginklavę.
isz Bircziaus 400 litu pinigą, 
5,000 litu sumai vekseliu, 70 Ru 
su sidabriniu rubliu ir viena 

kurio vidaus
4 4

y 

pusėje buvo inraszyia 
ra Rasziutaite”.

Barbo-

(i:
2,000 lit arba 3 menesius aresz-
to, kunigas Jonas Žvynys 1,000 
litu arba 2 menesiu arCszto, 
stud. J. Sztauna, 1,000 litu arba 
2 men. arsezto stud. A.Masionis 
1,000 litu arba 2 menesiu aresz- 
to, stud. K. Mockus, 750 litu ar
ba 2 enesiu areszto stud. .1. La
bokas stud. J. Mikaila ir stud. 
Szvetulevicziu po 500 litu urna 
1 men. ir dvi savaites aresztd.

Kun. G. Prialgauskas, kitu. 
B. Strumila, stud. Bauba, std.

KURI GERESNE?
Maurucziai. — Grvžo

Amerikos in gretima kaimu, dvi 
seseles. Parsi nesze viena 6 t tiks 
tanezus doleriu ki.ta — 7 tuks- 
tanezius doleriu. Pirmoji apsi
gyveno kaime, pinigus pavedė

• thgu, smagiu skadsmo, kad nettas, karietinis arklys. Buvo jisi 
baltas, didelis Ir pasibaisėtinai 
liesas.

Po jo neszvaria skūra, ir pra
tinta nuo užkihkalii, matėsi 
aiszkai jo auksžto kilmes rasa, 
kalbanti apie geresne praeiti.

— Apie puikius ponisZkus 
pakinkalus.

— Apie sidabrinius varpe
lius, skambanezius ant snie
guoto kelio.

— Apie stebuklingus vasa
ros rytmoezius, kada visa sto
pa užlieja iszbalusiai, rėžine 
blizgesiu vilnis, o dideles, vė
sios, dijamentines rasos krinta 
nuo auksztos žoles, mindžioja
mos pabaidytas arkliu 
nais (pulkais).

— Apie kariszkas triubas, 
kurios tiesink užgauna smege
nis ir priverezia kojas taktu 
bėgti.

tabu-

neprotestavo tdda, kadfl. turė
davo pilna tiesa atsilsėti. Tik 
patylom dejavo, virpėjo ilgos, 
varteliojo.*
iszdžiuvusids kojos, o galva 

į O vaikai darėsi kaskartas 
drasesbi, kafe kartas niokinges- 
ni.

szelma! ~ praszne 
ko karietninko vaikezas gaisz
ti nenori. Omano tėvas jau 
nuo pat ryto paaisztrino peili, 
kad jam nulupti skūra

I r su didžiausiu paniekinimu 
paspyrė arkli su koja.

— Kam jam lupti skūra? — 
paklauso viena mergaite

— Kam? Tu esi paika, Tė
tis ja parduos.

— Kam? vėl klausinėjo 
mergaite karietninko sūnūs jai 
jau nieko neatsake.

Kadangi sumislijo nauju su
manymą. Pasidrąsino tiek, kad 
ant gulinezio arklio užsilipo ir 
atsisėdo, o nutveręs jam už 
kareziu pradėjo traukyti ir 
muszti, priegtam taip keikti 
kaipo ji tėvas, kada piktas ir 
pusiau iszsi pagiri o jas o nakties 
važinėjimui ir girtavimu turi 
ant rytojaus vėl anksti važiuot.

To jau buvo perdaug bied- 
nam, gyvenimo sulestam 

piui.
Paskutiniu pasisteilkimu nu

sikratė nuo saves vaikdza ir 
vos-ne-Vob atsirėmė ant pirm- 
galiniu kojų. Vaiku būrelis isz- 
lakste, kaip pulkas pabaidytu 
kurapkų; o jis pasiliko taip vėl 
vienas ant tuszczio, szalė mies
to pūdomo. Drebėjo visas ant 
savo nusilpnejusiu kdju, didele 
galva nepajudinai nuleido, apa 
ksias ir baltymu aptrauktas 
akis indebe in besiartinanczial 
suteiha ir pbasižiojas sopulin
gai žvengė...

Tai buvo paskutinis jo nusi- 
žvengimas.

Žmoniszkas jo buvo balsas, 
žmogiszkas pasiskundimas...

Jėm buvo skriaikfo....

Jis!

------------

■ ••W-:

I

LAIMĖJO AUTOMOBILI- •

ąžuolui
o seni 

veda

nuo

— Apie tykias miszku ga
nyklų grožybes, kada kvepia 
sesebroliukai ir mėtos 
szimtmetiniai 
pasznekesius..

— Sziadie pavarytas 
ėdžiu, nuo būvio ir nuo edesio, 
ant kurio negalėjo užsidirbti, 
atėjo gaiszti ant to pūdymo, ne 
toli kapinyno, nuo kur ant jo 

laibi
nuo kur ant 

szaltai žiurėjo aukszti ir 
žmonių paminklai.

Gulėjo ant szono. Sukudloti, 
. * — * - ■ ‘ • • p * i 4 - j’• * • « | ♦ » f • ' y « i • l H « i

‘ balt kareziai isžsisklaide Ant
NES LENKTYNES.

Louis Schneider, laimėjo au
tomobilines lenktynes kuriuos

vejos plonais, susivėlusiai pos
mais, kojas isztiese,o su gražia 
savo galva rnusze in žeme. Ty-

atsibuvo Indianirpoiis, Imi. Pa- (kus, prailgintas dejavimas ver- 
dare jisai 500 myliu in laika 5 
Valandas ir 1.0 miliutas.

J Į

ISZ WILKES-BARRE 
APLINKINES.

t Antanas Saraka 
tu mirė

■%

IR

15 me-
General ligonbuteje 

nuo priepuolio.
t Adomas Zaneviczius 5L 

metu isz Slocum teip rszsigah- 
do ana diena szturmo kad mi
re

ark-

žesi laikas nuo laiko isz po jo 
lupu, iszpletotu skausmingai. 
Konvulsija spazmus sukrato jo 
visa dideli, sudžiuvussi kuha. . f < i i
Ant jo pavil-szaus auksztai, 
skraidžiojo pulkai, rekianeziū 
juodvarniu, 
sau neatbūtina ir 
laike maistu..

Isz mažu žemiu trobelių, 
taip kaip isz kokiu 'skylių, kur 
gyveno vdrgas ir skurdas,1 isz- 
sipyle būrelis vaiku. Buvo ne- 
szvarus, basi, apdriskę. Iszsi- 
sklaido jie po pūdymą, kaip 
pulkas laukiniu oszku, suokda
mi, rėkaudami ir varteliodami 
vienas per kita.

suviiodžianėziu
t rumpame

Jėm buvo skriaudi!
* Kol buvo jaunas, tai ant jo 
kaklo ir nugaros žrbiicziai 
skambėjo, turėjo potam vilkti 
sunku junga ir kęsti smūgius.

Paseno — niekam ne reikalui 
gas. ' ’

Net paskutinėmis valandomis 
turėjo'kęsti pasityčziojimus ir 
smūgius.

O vienok nors jis jausmus tu
pėjo gyvulisžkus, bet vis-gi 
jausmus. Suprato, kas gėro, o 

’ kas blogo.
Senatvėje jam pasigailėta . 

tvarto ir nors saujos ‘sauso 
I szieno, net ir nepaglMyla. Bet 
I ikzvaVyta ant pūdymo, kur tu
rėjo užbaigti paskutines savo

, 'h r • . ' ". i - ■ ■ * *

isz baimes ir silpnos iszir- 
dies, kada melžė 'kame. Velio- 

pergyveno czionais 
laika. Paliko paezia kelis Va’i-

Prįgulėjo |>rie

gyveno kaime, pinigus pavedė 
mieste gyvenaneziam broliui, 
ima isz jo po szick tiek pinigu 
kai reikia mažiems savo roika
leliams.

Brolis už tuos jiinigus nupir
ko mieste sklypą žemes ir pra; 
dėjo statydinti mūra, tikeda- 

ks gau
ti isz antrosios sesers. O tai vi
sai nerupi nei broliai nei ju szei 

Ji, pavieszejiis 
kiek laiko teviszkej ir pas broli 
mieste, įtaškum pasiėmė kam
barėli vienuolyne. *

mūra,
Podžiu ir stud. Ležseviczius isz masis pinigu kiek prireil- 
teisinti. . ,

RADO DAUG NESPROGU
SIU GRANATU.

Kaunasi — U
12 diena Raudondvario 
desži n ia jame N em u no

■ > ' t 1 i .» ! J '( •. ‘h f !,

Gegu žes menesi o 
vals.

i krante 
ties Koniuku kaimo rasta apie 
10 nesprogusiu granatu ir Ne-

' f 4 , ; » L * 1 , 'i. . j : '.

vėžio upes krante ties Szisžaliu 
kaimu.

tos granatos. ■ ’

LYGUMUOS SUDEGS 6 
NAMAI.

Šziauliai.

rai potvynio metu iszmety-
, J

i' '

Lygumos isz ne- 
žinomos iiriežasties kilo gais
ras. Šudege 6 gyvenami namai' 
ir 1 negyvenamas trobesis. Niiu . ' ji . * , v . ’ 1 . » .!■ . ' «
stoliai siekia 20,(XX) litu, l'robe- 

, šiai buvo neapdrausti. Driežas- 
lis aiszkinarna.

uis ilga

m u reikalai.

TRAUKINYS SUVAŽINĖJO
DARBININKĄ.

Gegužes menesio 18 diena 
tarpustotyj Szeduva — 
22 kilometru atrastas trauki
nio suvažinėtas vyras remonto 
darbininkas, Žabali s Juozas 54 
metu mažaus. Patirta, kad Žip 
bahs buvo pasigėrės ir geležiu- 
keliu ėjo namo. Gegužes 19 die
na prie Klaipėdos miesto sto
ties sužalotas manevruojanezio 
traukinio, vagonu sukabinėto-

, V 1 ; .11' ii

jas Jankauskas Stasys, 30 mo-
, isz Klaipėdos sto-tu amžiausI • 

t ies. ,

O.

Laba,

kus ir aliukus
S.L.A..kuopos Wanume.

— Du banditai inejo in szto- 
ra Jono Dombrovskio, 109 Cus
ter uly., apie piet, bet užklup
tasis laike lašiniu su vienu 

persza u t as in
laike t asini u 

banditu likos
ranka. Banditai pabėgo auto- 
inobiliuje.

— Lietuvos valdže apdova
nojo garĮies orderiu Vytauto, 
įnirusi koiigresinona Case.v, 
kuris daug pasidarbavo czio
nais del labo Lietuviu. Advo-

1 • ■ ' f

orderi, 
naszlei mirusio kongresmono.

/ i:

kongresmenu 
daug pasidarbavo ežio-

kutas Lopata inteike

— Sugryžtant isz laido!u- 
Antano 

nuskendo
viu mirusio kareivio 
Czerniaucko, kuris 
upeje arti Harrisburgo, auto
mobilius kuriamo važiavo vy
rai nuo Pringelio 'kapiniu, in- 
važinvo in namu ant drove uly. 
Kings! one.
tarp kuriu radosi

Visi likos sužeisti, 
i ir Antanys 

Stankus seržantas isz ’Carli'sle 
kazarmiu. Automobilius likos 
sudaužytas kaipo iU visas gon- 
keli's ir f mutiniai langai namo.

□

'Pamate jie arkli ir tuojaus 
ju visas būrelis tenai susibėgo.

II ji ji (

Iszpradžiu jie stovėjo ramiai, 
žiūrėdami in ta dideli žveri su 
baime, bet kada arklys sukru
tėdavo, laipsniszkai jie apsi-

Iszpradžiu jie stovėjo ramiai,

tedavo, laipsniszkai jie apsi
prato. Nedidelis vaikas, gal ke 
turiu metu, sudavė arkliui pa- 
lengve ryksztele ir garsiai su- 
szukof

— Ano, vid! vio!
Bet arklys visai nei nepasi- 

jdino, taigi vaikas su ryksztele1 
atantrino syki,antya, treczin ir 
vis kas kartas smagiau plak
damas .t

•— Palauk — tarė kitas asz
> • . i.

i

h ' ' a • • • ■ ijam parodysiu!
Ir atsitraukęs kelis žings

nius, paleido in arkli didoka ak

dienas.
Jam buvo skriauda., tikrai 

skriauda...
tr žmones dar toki kietaszir- 

džiai...
Nedekingi žmonos....
Nedokingi..
* ' » * >

meni. Akmuo pataikė szonan 
ir nusirito szonkauliais. Nuo

‘ ' Si

to naujo netikėto sopulio 'bied- 
naš arklelis paszoko, bet tuo
jau vėl be «ylu iszsitleso

Tasai arklio nedailus, pakiju- 
dinimas prajuokino visa vaiku 
būreli. Prasidėjo beįnptiszki

I ■' 1 i "

Pasai arklio nedailus, pasiju
U '* ■ • 1 a * ’ a • ■

fl k

DYKAI—Suvis dykai 
dasiiinoaltą tava ateiti 
ir kokia Uiiua turtaite 
gyvonbne, jeųįii para-
siyiite tUojtfui tededa
mi keUM» «Unpaa del

kite siitcip:
persiuntimo. Adresavo- 
kite siit ei p:

i Practical Sales Company,: D«sk S.
1219 N. Irving Ave. CNcaro, !IU,

4I

pasikor.es
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Slaptinga 
Juosta

1»v <'*» b C r>’-*’ N i M u4
PAVEIKSLAS ISZ CARO 

DVARO GYVENIMO

flsibudo Plescziajev temstant 
ir labai nhMidivijo matydamas, 
kad gnli ant grinda prio lango 
per kuri buvo matomas baltai

kambaryj!mo nepasigailėsiu! — 

ir jis stovėjo pritJsz aukszta'karsztai paaficieris.

iria, visai nereikia— bibki sau-
t -

pamalė save mažam

>

suszukq 
j 
t 

Na, to, lai’jhu, dnleiski-I

hiruka atn kurio doge žvake, 
atsisuko. Moteriszko rn ji' žhi-;
i‘i\jo tiesiog jam in tikis ir long- arti nt'shkė morgina ir apėmus 
vai šaypšojosi J-Kun i$A kszozl o;

IMBWIM
Su didele nuoriteba Plešzczias 

jev apžiurėjo kambari. ’ Kfėsc 
su

H

i

<r

: B ALUJU B

•i
7 v

’v
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ANT ATMINTIES ŽUVUSIU ZEPELININIU KAREIVIU KAREJE.
atidalytas stovykla tml atminties žuvusiu kareiviu laike ka-

Vyrucziai jau laikai kitokį
ateina,*

»

Jaigu už mergina užmokėti 
pareina, 

Po kelis desetkus doleriu.
O tai tik ant apredalu.

Jau jaign jaunikis be derybų 
, neduoda. z

Tai ftavideie geda, 
Szia adyria pirkiiieti paezia.

Tai negrideta abeczia, 
Supranta pats y.yra, 

Jaigu yra pčlitiezdas, 
Savo mylėma aprodys, 

Ko reikia jai suprovys.
Kad man to daugiau nebiitu

?!
.! ii|f<

jrim /Htv nmkom' galva lengvai1 
patranko ton pusėn; liti yra,> 
tarti kambarin ,kuriame pirmo
ji'jo meiles lekėljk atsibuvo.

Antra diena paleistas per 
Ihiftigaikszti pulknn, Pleszczi.i- 

eiienil paveikiai; viskas palo-; jėv szvėntai dalaike Srivo pa- f m A 1 a
de jam jog jisai randasi priva

ėžaliktis buvo jo rankose

stoVai palei langu užpiirhva-1 
no pataisyta lova*’’ir keli ant

P
I

— pamnrnnczinotas menulis tihzknme kambaryj; nebuvo te-
tarpe mažu debesėliu ant dan-Inai inkvizitorių audžiu ir bu-.

susiniafczeš tas parodyti
gaus. Siauras kambarys apkai 
szytas aplinkui paveikslais 
Hzventais ir klupininkas su 
knygomis ir liktoriais jam bu
vo viskas nepažinstama.

Tiktai potam paleng\’a ir su 
sunkenybe paaficieris atsiminė 
kaip taip tai su didžia baime 
praleido diena kunigriikszezio 
koplyczioj uždarytas, kaip 
vaikszeziodamas po kambari 
suvargo potam pargriuvo prio 
lango ir užmigo. Prie slonks- 
ezio atrado valgio ir tuojaus 
pajuto bada. Potam atsisėdo 
•uit lango ir galvojo apie'savo 
padėjimą taigi apie busima ant 
saves guda, o gal dar isz tėvy
nės isztrvmirha • 1

Net po langu vaikszczio- 
jantis kareivis — sargas jam 
nerūpėjo., v*.

Pagalinus paaficieris jau bu- 
visiszkrii nusiraminęs, kada 

ant galo atsivėrė durys ir inėjo 
kunigaiksztis ’ i •

— Ar pameni Aleksandrai 
prisioga? Ar pasirengęs Vis
kam pasiduoti be murmėjimo 
ir baimes? Žinok gerai; kad ta
vo menkiausias pasiprieszini- 
mas pražudys netik tave.

Ant komendanto paklausy- 
mo paaficieris užganedianczuii 
atsake, tiktai tuojaus vėl labai 
iszbalo,

— Kaipo tikras eiesorienes 
pavaldi uis viską 
gyvasties nepasigailesu, 
esu nekaltas nieko priešu Ponia 
ir Jos Didybe, f l(1 A

— Bet kas-gi zia tau isžme- 
rineja? Mokėk iszeiti su pa
garba ir ant saves neturi jo
kios kaltybes — atsake kuni- 
gniksztis ir nusiėmęs nuo kaklo 
placzia juosta paaficieriui dru- 
cziai užriszo akis.

— Na, sudiev
Ple«zcziajev paskutiniu sykiu 
kunigaikszczio baisa. Keno tai 
rankos jis mandagiai paėmė jž 
pažastų ir nuvede laiptais že
myn.

Karietoja netikrumo baime 
vėl paaficieri užpuolė ir jis su
riko liūdnai:

— Kur mano vežate? Juk ne 
pabėgsiu? Pasakykite, pasaky
kite. Ant kaneziu? Ant nužu
dymo ?

Niekas net

uždarytas,

•j

iszpiklysiu, 
bet

iszgirdo

dėlių.

nežinai

si on A ir 
.Plesz-

to

a kis

nei pasijudino 
nors jis tvirtai už abieju ranku 
laikyta. Paaficieris sutiko eu 
savo likimu ir tuojaus nutilo.

Pagal jo apskaitymus jis ga
benta neihažiau puse valandos; 
tint galo karieta sustojo.

• Kas toksai ji tvirtai paėmė 
Xiž rankos ir prilaikydamas nu
vedė ji trepais aruksztyn. Nebu- 
vo girdėti nei szvapcjimu, nei 
klausymu nei žingsniu. Durys 
atidarinėta ramiai per tylin
čius sargus. Pleszcziajevui pa- 
sirodb kad jau jis su vadovu 
parėjo visa kambariu ei Ii ir 
daugybe tamsiu karidoriu ka-

j . a 'ii • ''■Ii Ii ji *| I» '■ * * . ....<' *!•' ' ' '

dangi laipiojo t repą is tai aui<- 
szlyn tai vėl žemyn.

Jo vadovas tris kartus siiliėl- 
ilb in kokias tai duris ir ji tenai
iuvedes iszejo. Szviosa jam tie-

.Mog atsiinusze in akis. Per ko
kias miliutas jam neatideiigtn si Aleksandrai?

. * f j, M

veido. Pagaliau* juosta jrtm -— ____

— Ponas esi 
ponns paaficieriau ir 
nuo ko pradėti — skardžiu bal
su prakalbėjo mergina, stovė
dama atsirėmus in
linksmai žiūrėdama in 
Cziajeva.

Tasai žiurėjo in ja itežindda- 
mas kas atsakyti. > .

— Negalih pasakyti pohas 
paafieieriau kad atradau per
daug prielanku jauniki — pra
dėjo vėl mergina valandėlė pa
tylėjus— ir rodosi kad svar
biausia role asz busiu priverkta 
imti ant savos. Pagalinus kiek
viena pradžia atsakaneziai etsi 
apkainuojiimn tiktai užsibaigi- 
mu.

Saldžia vilczia prisipildo pa- 
uficioriaus szirdiš kada dvi die 
mis potam su temoją i nėjo pas 
ji vėl kunigaiksztis su žinoma 
rankosia placzia juosta ir tnVo.

Na rengkis sakale!
Ir vėl, ir vėl! — suriko 

Pleszcziajov negalėdamas 
visko iszlnikyti. ’ ’ J *

’ < — O ka ar tau tas * viskas 
pamėgo ? Matau kad gi’Oitai sar 
nuita pametei nusijuokė kuni
gai kszt is ir užriszes jam 
pavede ji vadovams.

Tiktai tada, kaklą jis vėl bu
vo vedamus per tamsius tus-. 
ežius kambarius kuriuose gar
siai atsiliepdavo dideliu atbal
siu jit žingsniai staiga ji 
siautė didelis nusiminimas.

— In kur dabar veda? mis
lijo visas drebėdamas. — Per
skirs neduos net paskutiniu sy
kiu in ja pasižiūrėti. Tai dabar 
mano prapultis paskutine pra
pultis.

Dykai paaficieris klausėsi ži
nomo iii paskutines duris barsz 
kinimo. Pagalinus vadovas'jo 
ranka paleido ir jis liko lais
vas. Toj valandoj Pleszcriajev 
suuodė arti saves jam -žinotiius 
kvopeluš, H

— Miela! miela!— suriko 
Pleszcziajov stengdamos dasi- 
lytėti tos, kurios artuma jau at
jautė.

— Daugiai! vikrunlo pbrtas 
paaficiariuu — atsake pažins-

. i * 4 * ■ ' ,4 ,

tarnu ir jam isz ranku nuolatos 
szalin traukdavosi.

— Tyliau, ramiau, 
savo karszti sulai k v — 

•r

juoke mergina, kada su trenks
mu nuo sienos nukrito sunkus 
su figūromis laikrodis, pastū
mėtas pa'aficiėriaufe.

— Kaip tu, Aleksandrai, 
sumenkėjai — kalbėjo mergina 
su svetimžemiu kalbos akcentu 
ir glostė jauiiikaiti. — Ko il
giesi ir džlusti, sakale? ,

— Tavęs, miela, dinomis ir 
naktiibis tiktai paskui 
norecziau eiti! Kas mudu per. 
skirs? Pasakyk, mane isc- 
treiris? Kas atsitiks su musu 
meile?

— Turi tena apie ka ir min
tyti pirmiausidi, 
Mžtai s d trt virti esu.

t- Į - —'■ — :

i

slrtpti ir kiekvienas paliepimas 
pribūti pas komendantą buvo 
linksmiausia jum žinia, priim
ta su susiraukusia kakta, kad 

tik savo drau
gamh, buk jistii tuo perdaug 
neužganėdintas.

Po szviesu pavasario 
imi, kuomet tai viena auszrinc 
sveikina kita, seko jau duse 
ilios Liepos aktys, o meile puri- 
ficierans visas mislis vis labiau 
spaude to mažo palociuose 
kambarėlio piisen, kur buvo’vi-

nesniit—- jis savo naujame ofi-

šute*

<r s
Ana diena Berlyno likos

res kurie lekiojo cepelinais ir eroplanais. Keli tukstancziai žmonių dalybavo atidengime.

sa eile- tuszcziu szalin paaficife- 
ris diena ir nokti mislijo apie 
savo su ta grožybe pasivaiksz- 
cziojimus tik du vienu darže ir 
kūdros pakraszcziais apie link
sma vakariene, sutaisyta mo- 
kaneziom rankom ir rūpestin
gai ant stalo indeta; apie besi- 
glamonėjimus, kurie jam buvo 
tikru rojum ant žėmes Ir iszga- 
nymu.

— Nuo ko tu taip vis gnu 
žyn eini, mano pone ? — kalbė
jo jam tankiai kunigaiksztis.— 
Nuo tavos akiu net negalima

4 / / Ik"

atitraukti. Ir delko taip, pasa
kyk? Ar gal todėl, kad esi kuk
lus kaip mergina, o gal jau esi 
be jokio kuklumo?

Tada Pleszcziajov laimingai 
raudonavo. Retkarcziais pats 
sau akis užsiriszdavo šit ta pla- 
czia juosta, o kartais net liep
davo ji vedantiems draugams 
•greičiau sknbiUties. Taigi va- •k ' į ■ ...

dovas’jdm viena syki ir pasa-

............................   I. ■ , ...... , ,

Sunykęs ir iszrodanlis dar jau-

įderinus munduro — pas dau
guma net iszdidžiausiu darnu 
jis turėjo apsisekima, bet stū
mė nuo saves szalin tu darnu'a p 
linkui ji szokinejimus, jausda- 
mrtsis, kad jo baime nesugryž- 
buicziai ant visados pražuvus.

Zofijai prižadėjo dalai kyli 
žodi, kaip tik ciesoriene ji pa- 
Jiuosuos nuo tarnystes, bot kau
link dimisijos praszyti nenorė
jo, nors sunykusi sveikata prie 
to žingsnio buvo pakaktinu 
priežastis, apie ka gerai žinojo 
ir patsai kungaiksZcztjs ir jam 
tankiai primindavo.

Plescziajov pavirto in mani- 
i 

rusi žmogų, nematė, nei 
sos saulutes, 
su, nei juoku, ant jo tiesio

dovas*jrim viena syki ir 
k e:

Suspėsi. Jau neilgai tau

miela

ap-
czia reikes valkiotis ir vežioti 
ateina laikas ir tempti.

Tankiai jis pas savo
viso ko isz didelio pavydumo 
tik klausinėjo, bet toji nuolatos 
juokėsi^

— Ne amžinai juk bueziuo- Į f ” l$! * 4 r ■ * I L. h JO . |;
ties. Patsai papraszysi apie su 
simylejima — ir buvo su juoin 
kiekvienu syku vis malonesne.

Viena syki iszbudes po be
miegei riakeziai jau vakare, sa- 
yo mundiere Plešcziajev atra- 
do kortele, ant kurios buvo pa
ra szy ta:

“Mielasis!
“Tavo uolumui esu dėkinga, 

jog sziandle daktaras pasako 
man, kad

szvio- 
nei lingsmu szpo- 

g at
kreiptu. Ėjo tiesiog didžiausia
alėja, tankiausiai net neatsaky
damas ant pažinstaniu pasvei
kinimu.

— Kaip tau einasi, broliuk? 
pasivijo ji Milovidov su bliz- 
baneziais, baltais dantimis /
vienu ant ausies koleziku.
Akys klaidžiojusi, regėjimas... 
Svajoji ? Esi insimylejes? Pasa
kyk man žodi, o asz tau atga
bensiu, ka tik tu norėsi. Užva
kar ant baliaus pati P. pasakė: 
“perstatykite o tai ta man pa- 
togeli” bet tavo ir sliedas bu
vo pražuvęs. Nori 
nori -r- apgaule ja taip.

— Perstok apie tokius da-

k laid žiojosi

ir

■žetiykies,

ponas 
prasi-

tave

tu duriieli;
Sžfai bti-

Vzlitoju tave. Setai negali skus 
tiek kad asz prie tavos nesi
glaudžia. Ar apie mane atmiii-

Jei ir toliau taip 
busi paklusnus,' ir nuolankus, ir

H r

meilingas, nOsuriebesi ir nesu-
tijigsi, pasiszauksiu dar tave, 
kada bus galima ir tada vėl s0- 
ezai iszsibucziuosime. O dabar, 
mielasis,’ neverk, neilgekis ir 
pas niergihas riovaikszcziok, 
ba kaip dažinpliiu — pavary
siu.

veido. Pagaliau* įuosta jrim Ant kmerties už tave ir 
jpuu akiu nupuolė. PįeszczUjevJ paskui tu ve! Duszios iszgany-

t

d raugu, ir ramiai, slapta 
vakarais atvežta prie jos Didy
bes, 
k e

musu

— Kaip jie tenai susi lai
to visko jru nežilu.u, gina 

tik, kad, dabar isz to mums tik 
dovanos o 
mas...

— Pone, ponas užmirszti tai, 
ka kalbi. Ponas esi tikras mela
gis, bet ne o fi c i era s!

Plescziajev buvo baisiai isz- 
bales ir beveik siūbavo ant ko-

Lupos buvo painelynavu- 
bet balsas jo skambėjo

V*

visiems patiesei j i-

.]u. 
sios, 
garsiai ir aiirioningrii, taip kad 
jau barniu negirdėta.

— Ponris esi niekingiausias 
melagis, mano pone, 
ponas pas mane gali
lauti atlyginimo, kokio tik no
ri!

lYilU mem iv uuugiuu nvuuiu, 

Ne viena pinigu nepraszytu, 
Ba kaip apie tai dažinosiu, 
Ta kaili gerai iszkocziosiu.

Alba <la kas atsitiko, 
ln viena pleisa mergina atvyko 
Kėlės bonkas munszainio UŽ- 

fundino, 
Na ir vaikina prisisavino.

Ant užsakų tuoj davė, 
Veselka padare, 

Nežinau ar veseilo buvo

i

bobeles

sakau ir 
parėika-

-- Ka ?
apsivalgei, 
ko Milovidov, bet Pleszcziajov 
jau savo susijudinimą apveikė 
ir greitais žingsniais pasitrau
ki*.

Atbėgo afieioriai drangai ir 
tuojaus pradėjo kalbinti Milo- 
vidova, idant’ji s isz tarpo ju 
iszsirinktu sart sekundantus ir 
Pleszcziajeva pa kviestu dviko^ 
VOIl. r

lykus — pertrauke jam piktai < 
Pleszcziajov.

Ko nori, mielasis ko, no-
< . J!

Tu ir tikro skonio nepa-
Ar dykai tave notura

F

ri ? 
žinsti. 

f * * * f1 '
grožybe apdovanoja, ka ?

Tnžeidžiai patylėjęs truputi. 
Milovidov■ tuojaus ved pradė
jo;

Jiiokinga istorija man 
Tiktaipasakojo Mikalojus.

, niekam nėiszplepe'k, supranti. 
Matomai isžiandienine

“Girdėjau; kad tave galiu 
pasveikinti su oficioriaus ran
ka.

n’ a j •

isz-

Beveik

Kiba tu durnaropių 
ar kas'! — praszne-

Nekurtos Najorko
Paprato (p^ie guželes, 

Asz ir ant 'baliuko vieno nu- 
, lapsėjau, <

Geras dieneles ten turėjau.
Muzikantai reže be galo, 

0 ežia szirdelen nesza sau tik 
abi, 

O buvo puiki besieda, 
Tegul ja vilkai suėda.

reže

t

Mat garnys dovana atncsze.
Tai dikeziai svecziu supraszej

Ar viskas gal pražuvo.

6 6 6
GYDUOLE AR TABLETA1

Praszalinu galvos nkausma in 30 mi
liutu, sustabdo Kzalti pirma dienu, 
ir sustabdo Malaria in tris dienas. 

666 Moatia del kūdikio »xalczio.

Ant J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872)
331W. Centre St^ Shenandoah. Fe.

Nubudimo valandoje, ratai- 
kiam geriausi patarnavime. Pa
laidojimą atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti. 4 • 4 f 4 *

Isz Mahanojaus ir GirardvUles 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavime tai meldžiu man tele
fonuos o pribusiu in deezlmta 

,minutu. K Bell Telefonai 87S ,

mirtinai sužeistas, 
Plescziajev vienok pasveiko 

ir liko paleistas isz tarnystos,
Apsiženijas jis su Zofija pa

liko })asveikslingu vyru, tėvu 
ir gaspadorium, 
szvėntai savo prideryslcs, bet 
niekas niekados nemato ant jo 
veido nusiszypsojiino. ■

I’ersimainiiiS x:ieszpatavimui 
Pleszcziajov padavė praszyma 
naujai ciesoricnei, kad ji leistu 
pribūti jam in paloeius ir tenai 
apsigyventi. “Dabar jau vėlu 
-r- skambėjo eiesorienes 
kymas, nes gvardijoj butą jau
nesniu; GALAS.

Ir vyru,
Ir mergu,

Gero ir uliavojo,
Kol noiiusidudojo, 

Nepadarys tokio bile kas. 
♦ * *

Dvi mergicos in vaikina insi- 
myl<4jo, 

0 su a'biems vestis negalėjo, 
Viena turėjo duoti 100 atsam- 

post
Tai yra, del merginos kitos.

W. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

I • 
4 4 k 

Laidoja kurnu numirėlio. Patam* 
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, paaivažinijl- 
mo ir t.t —Telefonas 506
603 W. Mahanoy Av.j Malu City 

.. . .. r----- Į.

f/
* J 
3

t—r

pildaneziu

M

atsa-

Kada vaikinas apie tai da- į 
žinojo, j 

Abidvi mylėti atsižadėjo, j 
Puikiai padare vaikinas, j 

Taip kaip kitados Salamonas. j f 1• • • j
Daug1 žinau tokiu moterių, į 

Ka vagia daigius isz sztora, j 
Nueina ka neva deroti, 1

O žiuri kad ka nugriebti. j
O ka jau nuo farmoriu, 

... • J ■ * ■ • ■ " ■> |‘ ’|_ ■ ' L

—Telefonas 506

CAPITAL STOCK *125,000.00 
SURPLUS IB UNDIVIDED 

PROFITS $628,358.51

Lietuviszki Bonai!
U1........ . ......... ...

“Tavo”.
I’lescziajev tu pitcztia diena 

gavo karsztliga. Atkeliavusios 
motina ir Zofija ji iszgydo. 
Piesžczlftjov 'sirgdamas tankiai 
kalbėjo apie meilė, bet jokio 
varilo niekados nepaseke.

Sosto inpediniai laimingai 
bįtvo Ap

garsinta daug ėiesoriszku ma
loniu ir szaudyta isz arnotu.

Po iszkilmingam kariuomė- 
nos iMiržiurojiihui, .ant kuriu 
teikėsi biiti pati ciosorieitė, ke> 
Ii gvardijos linksimi bnrhi nu
kako in Vriftrii'OH sodnu.

• t>i * •iv Pleszcziajuv.

siisilaukus kūdikio,
’ %

išzkil- 
mybo atsibuvo be jokio daly- 
vaVimo, 0 net be ^idžio kimi- 
gai’kszczio žinios.

Asztms, nors neaiszkus 
jautimhs besi arti nhnezio
aiszkinimo visu taip jau ilgai, 
tu kankinaneziu manymu, 
Pleszcziajeva urnai visa suju
dino; bet paklausė Milovidovo 
beveik ramiai ir net nusiszyp- 
sodamas.

Ka, nuo vėjo, prisakysi?
— Tame taigi ir visas rei

kalas, kad ne nUę vėjo — pra
dėjo greitai Milovidov,
linksminos savo prieteliaus pas

Sriko, kad su didžiu 
kunigai’kszežiu nuolatos iszei- 
davo tik vieni nesmagumai, ta 
— kad nuostuoliu'netniotu nei ) I < 1 \ • I » . . ’ • I
kunigaiksztiene, ' 
t vate, iszriiikta kas toksai a ' i

i,, I >i r ji i « i • v j- Ln 1 t '1 

Jei norit pirkt ar parduot 
' r * * ’U .‘'i ' 11 * / •

t_del informacijų dykai
■

gaunant gera kaina, raszy- 
r.... .... .

in Dept. 4^
Kurt H. Schurig & Co

.7

&SBK

ii

50 BROADWAY 
NEW YORK .

—-——r-

NEW YORK
=M"

—A

1-.^

t,

Tarp j ii buvo 11

misi-

laba.

bei vieszpa- 
i ar 

tai isz pažfu,‘ ar tai i>szt tarpo

Fl ’ HJ

K. RĖKLAITIS
•. t"' T . . :. ■

V

t•įr

1*

♦

UetuVIsakat Graborlus
J k t, 'klHMMMM J t 

laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi* 
ninke moterems. Priei- 

l?*1 « ’» «narnos prekes.

516 W. Spruce Str., 
Bęll TęlefonM 149 

MAHANOY CITY, PA.
i. '4 i /

306 Market Street

TAMAQUA. .

MAHANOY
- ® -- *

Bell Telefonu 441J
EA i

f
■

L

1

l

Tai prisivagia invalcs daigtu, 
Vagia nuo 'buezetriu, 

Vagia; nuo sztomiriku, 
Ir tai vagia ceikius, 

Visokius niekus, 
Ne viena vagiant suseka 

Ir u'ždaro in lakupa, 
Bet gėdos no turi, 

Kaip pelėda vela žiuri, 
Kad ka pavogti, 

Be pinigu nupirkti, 
Jaigu motina vagis, 

Tai isz vaiku bus ne kas kits.
1 ’ *

* * *

Tai rots Antanuk puikia moto
re gavau, 

Brolyti kaip in meszla nlndau, 
1 1 1,1 ll «« t-'* " I l< I 1 Ji ' « fcl h i , l| j, M '• ' nu.

Keli menesiai vos praslinko, 
Sztai garnys atsitiko, 

Net lovoja sukliko, 
O jaigu motelis prabėgs, 

Tai su pttse tuzineliu garnys

v

apteks
Ka daryti, 

Reikia priimti, 
Juk tai Dievo dovana, 

Reikia džiaugtis ir gana.
. 'II

«

11 

c .4 
J : 'iMĮ JI

* Mokame 8-ezia procentą ant 
' eudStu pinigu. Procentą pridtr/ 
> dam prie jusu pinigu 1 Sausio Ir \ 

J 1 Liepos. Mes norim kad Ir jot 
) turStumet reikalaus su musu ban-’!

ka nepaisant ar mažas ar didelis, j

G. W. BARLOW, Šrib. k 

J. FERGUSON. Vics-PrssJrKas.

f;

l
Aw

I

r

f

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 

Gatavas
Jau užbaigom daryt. 

Nauja Dideli SapiftŪ 
160 puslapiu, vu dau-

i 
J

gybe nauja paveiksiu, 
iszaiszkina visokius sa-

gali sapnuot. Knyga 
puikiai dnioziai apda
ryta kietais attdeTrfinbia t 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

pnuB kokius Smogti 
gali sapnuot. Knyg 
puikiai dnioziai apdi
• , I, . A, - a Mh l

w 
UftIMMMHU

fF. D. Boczkausktu-Co.
Mahanoy City, Pa,
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— Petnyczioj Szv. Jėzaus 
S^iddies szvente.

•— Subatoj pripuola Szv. 
Antano."

J— • Alpelinkines• Alpelinkines kasiklos 
a %h\mite visai ne<lirbo.
-MPanedeli atsibus užbai-

■ 'k » • » Ti r *
nps Tn o JMa i nes kuriame da 1 y-

*

gį maX mokslu'Airiszįu pavapi

baus ir vyskupas O’Hara isz 
Fjladelfijos iszdalyti vaikams
diplomus, s .

f • /

. ' Gerai žinomas advokatas
zllekšandra. C. Nowakowski,

„ I F I

žentas Jono Smitho, staigai mi
rė Seredos ryta Orange Memo
rial ligonbuteje, Orange, N. J., 
kur gydėsi nuo kokio tai laiko. 
Velionis paliko tėvus, broli ir 
poezia. Laidotuves atsibus pri-
taliszkain:

Poni Za*blackiene szir- 
iįi!|gui dekavoja visiems kurie
<l«iy vavo gailės pamaldosia už 
duszia a.a. kunigo Juozo Za-qpstia a.a. kunigo 
lacko.

• •

h® no jaus seni gyventojai kurie 
pribuvo automobilium isz Chi- 
cagos atlankyti gimines ir pa-

>
I .
Ana diena lankėsi Ala-

Vystamus ponas Stanislovas 
Prikockis, aptiekorius, su savo 
paeziule Pranciška ir sumini 
Algerdu, ir paezios motina Pan
110a Žurauckiene ir Kazimieras 
Tamuloiiis. Ponstva Žurauc- 
kąi apleido Mahanoju apie 20 
jdetu atgal. Važiuoja jie dar in3’P®
Nfcw Yorka pas gimines. Buda- 
rtli mieste atlanko redyste
‘^feaulęs” ir savo senus pažvs-
(rTF. \ K. A ♦ * » . MA r• x > 4 . ’ 11
thmus Jonus Novakus ant 512 
E, JF*ine ulyczios.

. Paskutines Žinutes
— ■.. I..

j !i o Warszava, Lenk. — Keli 
sžįmtAr st ryt kariu ir bosu va- 
3ftojai iszejo ant straiko, spir- 

atnjęKil, pptrumpinimo darbo 
if aideknes ’mokestis.

1Į AVachunga, Okla. — To- 
, 35 metu su-

X *

i (

bjr Farnsworth,
giežias isz miesto rado savo

• 1 ’ •.« • • « . ‘s. . _

p8czia negyva ir isz didelio 
gfulesczio pats sau pasidaro 
mirti.

sau

Chicago — Dvylika Bain
bąnku likos uždaryti per vai
dilos inspektorius ’kaipo notu- 
r||iti užtektinai kapitalo ant 
vedimo biznio. Szeszi kiti ban
kai likos taipgi uždaryti.

> Yęrk, Pa. — Charlęs Trone 
.7 metu, nuszove ant smert savo 
.baliuką Williama, 6 metu, su- 
jsijpnczinia už sauja kiekiu kn-
riū jam nedave.

J Toledo, Ohio. — Manoma 
kąd didelis meteoras nupuolė 
isz dangaus, kuris truko su di
deliu trenksmu.

ti Nanking, Kinai. — Arti
mąja Kianfu atsibuvo musziai 

t' t • •'tarp’banditu, farmeriu ir vais- 
kbį Banditai pastate farmerius 
pdeszais vaisku ir tokiu būdu 
nežudyta 10,000 žmonių.

-----------------------------------\---------------------------- -----------------------------

PARSIDUODA LOTAI.

jdrįrtown) 
plčtzio per 4

nupuolė

I

Pa.

1

X

_________ •

SHENANDOAH, PA. |SZ Ufoy SZa|jU
V v 1 9

— Kokia tai motore vardui 
Maro Dublius, gyvenanti ant| 
737 Norwood avė., 
town, Ohio, iszgero bonkutc’ 
karbolineti rukszties ant kam- Ii U dienu tesęsy czionais teis-

,SAULE
■|7'' -- i » > bu.... ......

'L

A —

Youngs- 
l'irtvi Ir I

UŽMUSZE SAVO SERGAIL 
OZIAPAOZIA.

Cerico, Graibi jo. — Nuo ke-
I 1

po Jardin j n Cherry ulyczios mas kokio tai Sergerio, kuris 
nuo ko vėliaus mire. Taja die-1 praeita monad nuszove 
.na buvo pūdyta su nežinomu <
* • 4 r

vyru kurio policije da nesuriš 
do. Apie josios gyvenimą nie
ko nedažinota. Policija susinę- 
sze su Youngstowno policija 
praneszdami apie motoras mir
ti ir dažinoti apie josios gimi
nes.

f savo 
serganozia paozia, klant jai siy 
trumpy t kaukes nuo vėžio, bei 
likos per «udu pripažytas ne- 
1 Ir _ - • . ■ / 1 ! k . 4 1 ikaltu ii* paleistai ant liuosy*
1—* , !besi *

Jojo pati sirgo vėžio liga

f Juozas Kvedarą isz Bea
ver Valley, mire praeita Pet- 
nyczia pas savo seseria Vero
nika Naujielienia, pas kuria 
gyveno koki laika. Laidotuves 
atsibuvo Utarninko ryta Szv. 
Jurgio bažnyczioje.

J 9

— Jonukas Žilinskas 
metu, ivszsilauže ranka 
siautimo arti namu su 
vaikais. Vaikutis likos nuvež
tas in Ashlando ligonbuti.

, 0 
laike 

kitais

— Ami diena likos parduo- 
duotas vandeninis prūdas pri
gulintis prie Citizens Water 
Co., del Deleware Utilities Co. 
isz Filadelfijos.

9

New Philadelphia. — Helena 
Kiszioniute ir josios drauge 
Alicije Zimba, eidamos plentu 
pasivaikszcziot, likos pataikin
tos per automobiliu kuri varu 
Stasys Lauk isz Middleporto, 
sužeisdamas smarkei abi mer
ginas. Tėvas Alicijos apskundė 
Lauka kuris turėjo pastatyti 
belą lyg teismui.

Bridgeport, Mich. — Szioja 
aplinkinėj yra labai puiki, ap
linkinei farmerei gyvena gerai 
ir turtingai nes ka in žemei o 
pasodina tai ir užauga, gerai 
valgo, f pasiredia ir 
bambliais. Medžei žaliuoja, ja
vai visur puikei iszrodo ir kaip 
duodasi matyt, bus naudinga 
rugepjute.

važinėja

Minersville, Pa. — Vincas 
Parulis, 31 metu, likos pavojim 
gai sužeistas per nukritimą an
glies laike darbo Oak Hill ka- 
syklosią, jo bode Stasys JeiL 
kins apsisaugojo nelaimes. Ka
da ji veže in Warne ligonbuti, 
mire ant kelio. Paliko, paežiu,' 
dvi dukteres, 
tris brolius.

sunu, motina ir

Lehigh V alley
EKSKURCIJA

i a

in NewYorka
NEDELIOJ 14 JUNIAUS

$4.00
Szale miesto Port Carbon, 

.Jpraytown). kampinis lotas, 50 pėdų* 
135 pėdu ilgio. Parsiduos 

pigiai. Norintieji pirkti kreip
iant adreso. (June 30) :
Ad. Marcirikeviczius, 

* Box 143, Ranshaw, Pa. 
’ ’

XTisokiu Gražiu
---------- -  iųi, i

Ad. Marcirtkeviczius, 
‘ Box 143, 

y.1—"-1......

Dubeltaro
Tlkhlae< , * ■

Specialiszkas treinas apleis Maha- 
noy City 4:25 ryte. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange PI. Sta.
7:30 valanda vakare.’*'

- i BASEBALL .? / .
Yankees su Detroit 

New Yorke 14 Juniaus

Daigtu
Muiu' dideliam sztore rasite dideli pasirinkimą naujausios

Ir *T

maudos gražiu auksiniu, sidabriniu ir kitokiu naudingu 
daigtu, tinkami del apdovanojimu vaikams ir mergaitėms 
kurio užbaigė High School mokslą, teipgi del naujai apsi
vedusiu poru. Ateikite ir ištrinkite dabar.

f

SOL LEVIT V 
Schuylkill County’. Loading downier

SHENANDOAH, PA.
! *• 

' 4r >

26 : 28 N. MAIN ST.
. ............................ II

i

asztuouiolika metu, ir vargsZe 
ilginus negalėjo dalaikyt bal
siu kaukiu, melsdama savo vy
ro idant sutrumpyt jai gyvastį, 
nes negalėjo ii gi aus gyvent. 
Isz pradžių vyras nedryso iš
pildyt ligones meldimo, bet to
ji nepaliove jojo melsti. Am 
galo negalėdamas ilginus at- 
sispirt josios meldimu, paemes 
karabinu, szovo paežiai in gal
va po tam pasidavė in polici- t i '
jos rankas.

MIRSZTANTIS SKUPUS 
SZKOTAS 

» .

Kirkcudbiglit, Szkotije. — 
Nesenai mira czionais Augus
tas Hawick, kupczius, kuris 
per daugeli metu surinko daug 
turto. Visiems yra gerai žino
ma, kad Szkotai yra labai pa- 
czedus ir gkuptTS žmonis. Nak
ties laike priesz mirti, paliko 
deganczia žvake prie savo lo
vos o menulis tada szviete pui
kei. Mirsztantis Szkotas išg
verti nėjo akis visaip,

t i

vertinėjo akis visaip, tai ant 
žvakei, tai vela ant menulio. 
Staįgai paszauko savo

Tasai manydama 
kad levas jau minszta 
jam ka tokio svarbio pasakyt 
tarė: '

“Sunau mano, užge<vk žva
ke, juk dabar žvakes yra labai 
brangios, o priok tam menulis b 1

pas savo.
sunu

ir turi

' *' *' T“1 |. H • * j J '

dabar puikei szyicczc, ba szia- 
.. * * .. .. . . .. >,'A
dięn yra pilnatis, juk roiĮco bp- 
ti paezedum. In kojos miliutas 
po tam mirė.

*

SUMISZIMUOSIA DUONOS 
ŽUVO 80 DARBININKAI
Ryga. Atvažiavę isz Rosijos 

Amerikoniszki inžinieriai, ap
sakinėja kad Moskvoje atsibu
vo duoninei maiszacziai ir 
skerdynes iszbadejusiu darbi
ninku. Moskvoje didelis stokus 
maisto, ypatingai duonos. Dar
bininkai pradėjo pirki net duo
na isz privatiszku duon'keptn- 
viu, kas yra Rosijoi rustai už
drausta. Policija iszvaike dar-;

* l J

bininkus su nagaikoms ir kul
komis. Badai žuvo in 80 žmo
nių o daug sužeista daugiausia 
moterių.
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PftlIMTA UŽ AUGYTINE.
Miss Stella Osborn, 37 metu, 

likos priimta už augytino per 
buyusi gubernatorių Chase 
Salmon Osborno isz Michigan 
no. Miss Stella buvo jojo sekro- 

m torica per daugeli metu.
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FORDAS SAU NUSIPIRKO ANGLISZKA PALOCIU.
Matyt Fordbi nėpalinka gyventi AmorikoniHzkam nani3,^ad pirko Bprham House pa-

I

s
*fr

TURI ATSAKANTI VAL-

Jociu, Chelmsford, Anglijoj, kuris buvo pastatytas per Lordą Kėnyon, asztuonioliktam szimt 
metyja.

9

NAUJAS PRAMONES NAMAS WASHINGTONE.
Szitas naujas valdiszkas pramones namas 

jau yra užbaigtas kuris yra vienas isz didžiausiu 
budinki! Suv. Valstijuosia.

PAKORĖ MIESTO BUR
MISTRĄ.

Madrid, Iszpunije. — Polici- 
jo . areštavojq dvideszimt3 
žmonių kurio dalybavo pakori
me burmistro Fernando Petar- 
do isz miesto S^Jana. Burmist
rai buvo iszsitares, kad repub
lika yra niekai ir vėlina idant 
karalius Alfonsas vela užimtu 
karaliszka įsos t a. Gyventojai 
spyrėsi idant atsisakytu nuo 
dinsto, o had |o nenorėjo pa
daryt, žmonis u isztrauko lau- 4 -A *•'<' • • • M

PROPOSALS

Skaitykite “Saule”

DISZKA DINSTA.
Admirolas Samuel Robinson 

likos paženklintas vyriausiu 
inžinierium Amerikoniszkos 
f lotos. Po jojo valdže randasi 
visi kariszki laivai.

kan isz kancclarijos ir pakorė 
ant stulpo.

DIDELIS ANGLISZKAS 
SUBMARINAS NUSKEN

DO SU 20 ŽMONIMIS.
London — Dvideszimts žmo

nių žuvo paskandytam Ang- 
lisz/kam submarine. .“Porei- 
don,” kuris susiįpusze su ne
žinomu laivu. I^^golbeta 29 lai-Į < j*
voriai bet kitu jiesurauda. Sub-

kuris susiįpusze

voriai bet kitu jiosuranda. Sub- 
marinas buvo - vienas isz di
džiausiu Angliszkh laivu.

r1 į ’

-----------------—-

PAJESZKOJIMAS. ; • ------- ■
Asz, Petrbna Mattseviczįene, 

pajeszkąu savo brolio Jurgio' 
Klemavicziaus. Jis gyveno 
Grand Rapids, Mich., deszimts, 
metu gtgal. Praszau žinantiem 
ka apie ji ay iHicziam atsiszauk 
ti sziuo adresu.'

Mrs. Petrona Mattsowecz, 
1023 Dragoon Ave.,

Detroit, Mich.
I I ■ t’

Jis

I

(2tJ

PRANESZIMAS. 
' --------- ’•

Jaigu ketinuto pastatyti ko
ki nors paminklu ar kryžių ant
numirusio; kafio tai kreipkitės 
phs sayo> Įąhtvęti Vųięa Jaksz-
. Ali ’’4 ■art. . ®nenan-

jįuuądius jus vįstt- " ■ ■ , (’U2)1 
-- >i.—L-----

~ b a f ▲ n b ji a

ti, 237 N. WoHt St,' Shunuu
A , , V> I "P S.Jkl ■ ■ k ’ ■ ' 1

doah, Pa. Užg
me.
......................... — . ■■ Į I. .y Lįs |,|1 1 ■ ■

PARSIDUODA dĖRAr FARMA
Isz priežastiės ‘ligos locnininko,

(.1. 12)

parsiduoda farma Mainsvilla, Pik 5
mllos nuo Bloomsburgo, 92 akieroi 
žemos su 20 akiorais girios, geras
vanduo, 2 namai, tartai, gyvulei 
darbines maszinos, kaipo ir 300 vai
siniu medžiu. Parsiduos pigei. Todėl 
atsiszaukite ant szio adreso

John Sweet, 337 W. Maple St.
St.-July 10. I Mahanoy City, Pa.

Scaled proposals will be rcccivc-4 . 
by the undersigned, the Controller 
of Schuylkill county, at hin office in 
Pottsville, Pa. untill 10:30 A. Al. 
Thursdy, June 25, 1931, for furnish
ing the Almshouse, Insane Hospital 
and the County Prison with supplier, 
Including knitting and weaving ma
terial, for the three months ending 
September 30, 1931.

Samples required for the Alms
house and Insane Hospital must be de 
iivofed at these institutions prior to 
date for opening bids; those for th*1 
Prison at the County Commissioner’s 
office.

Schedule of supplies and other in
formation may be had upon appli
cation at the Controller’s office.

Mark envelopes plainly ‘‘Proposals 
for Almshouse”, 
sane Hospital”
Prison” and addressed to the County 
Controller.

The right is reserved to reject any 
or all bids.

By direction of County Commis
sioners, Directors of the Poor and 
Trustees for Insane Hospital.

•W. R. ’ADAMSON, 
County Controller
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STOVYLAS DEL ŽUVUSIU EROPLANU LEKIOTOJU.

I
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Sto'kholme, Szvedijoj, likos patstatytas szitas stovylas 
ant atminties žuvusiu eroplaniiu lekiotoji! laike Svietines Ka
ros. Viduryja stovylo randasi dėžutė su garbes medaliais pa
dovanoti del žuvusiu tiviatoriu.

Ar Žinote Kad...
Jaigu kas norėtu pasilik

ti Duodpcillionierium, o jo in-
eigų butu milijonas doleriu kas 
sekunda —- diena ir naktį- tai 
reiketu jaim 31,709,983,764,586, niszku gaivu.

504,312,531 metu ant surinki
mo duodecillijono doleriu.

Ant padirbimo “oil press 
cloth” Amerikoniszki fabrikai! 
tai sunaudoji! daugiau kaip 
3,600,000 tonu plauku isz Ki-

Proposals for

Pottsville, Pa.
June 5, 1931.

Reading
lines

Sztai Pigi Ekskurcija • 
IN NEW YORKA $4.00 

AR 
UP-THE-HUDSON $5.00 

NEDELIOJ 21 JUNIAUS 
Szita ekskurcija teipgi suteikia 
proga matyt Riverside Drive A- 
partament namus, Grant’s Tomb, 
Didelius laivus, Sing Sing kalėji
mą ir kitokias akyvas vietas.

In PHILADELPHIA $3.25 
In ATLANTIC CITY $3.75 

Isz Shenandoah 25c vjrsziaus 
SUBATOJ 20’JUNIAUS 
Matykite plakatus apie dauginus...  ■! II . ............ — —> 
16 Dienines Ekskurci j os in 
Szesziolika-diėnlne ekskurcija in 
^Atlantic City, Ocean City, Stone 
Harbor, Wil<lw°o<h ar Cape May. 
Isz Shėnandoah $7.74. Isz Mahano,' 
City $7;20. , Isz Tamaqua $6.78 
Matykite plakatus apie daugiaus.
SUBATOJ 20 JUNIAUS

Apie daugiaus informacijų apie 
szita ekskurcija kreipkitės ant 
Readingo geležinkelio stacijų arba 
raszyklte pas John M. Rolin, Dis
trict Passenger Agent, William
sport. Pa.

ANT READING GELEŽINKELIO
>

SKANDINAVU-AMERIKOS LINIJA 
ATLANKYKIME LIETUVA

• Renkime Savo Uosta—Klaipėda
Kam baladotis po svetimus kras^tus kuomet del lietuviu yra 

palaikomas nuolatinis susisukimas tarpe 
New York — Kopenhaga — Klaipėda
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Amerikos Lietuviu Jaunuoliu Ekskuraijoa
Rengia Amerikos Lietuviu Ekonominis Centras

Liepos 3 (July) Laivu “FREDERIK VIII
Liepos 25 (July) Laivu “UNITED STATES

A. L. Laivakorcziu Agentu Koorperuojant
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Visos pastangos bus paszvostos padaryt kelione atmintina ir pilna 
invaimmu ir malonumu del tu kurie dalyvaus ekskurcijoje 

Lietuvos Pasztu Valdybos Kontragento Pasztui Vežioti 
Reikalaukite nuo savo Agento Laivakortes ant

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
27 Whitehall Street, New York City

130 LaSalle St. Chicago, III.
969 St. Antoino St.
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1248 Washington St. Boaton, Maar.
Montrel, Canada• i
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Mahanoy City bus geriausias miestas Suv. Valstijose, kada 
naujas milžiniszkas brokeris bus pastatytas St. Nicholas.
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Prapertes pabrangs. Bizniai pasigerins. Bankai yra vieni 
isz geriausiu ir drueziausiu visam kraszte.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY OITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM
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