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/ JINT1RMD AT THM MARAM O
Vrosi*orriui as moon d o labu

AMTBKMD AT TH1 MAHANOY CITY, 1*A 
I MAIL-!

168,000 ANGLEKASIU 
ISZEJO ANT STRAIKO

Laike Bedarbes Neteks Per Diena 
$1,150,000.00; 272 Kasyklos Nedirba 

n 10,000 Darbininku Pasiliks Prie Darbo

Pottsville, Pa. — Panedelio 
pusiaunakti sustojo 272 kasyk
los ant pa liepimo prezidento 
Lewiso, kuris iszszauke 168,- 
000 kietųjų kasyklų angleka- 
sius. Apie 10,000 pumpmonu, 
timbermen, ir 
ninku, pasiliks

sustojimą

dis-

kitokiu darbi- 
prie darbo 

idant kasvklas vanduo neužlie- ♦
tu ir butu tinkamos dirbti po 
straikui.

Darbininkai ' per
darbo kas diemi neteks 1,150,- 
000 doleriu. Operatoriai tvirti
na, buk turi imtgazinuosia už
tektinai augliu ant trijų mene
siu. Trys distriktai No. 1, 7 ir 
9 sustojo dirbti. Tuosia
triktuosia randasi 135 anglines 
kompanijos kurios turi 272 
brokerius 
kili ir Lackawanna 
šia kuriuosia iszdirba 80 pro
centą visu kietu augliu Penn- 
sylvanijoi.

Shamokino ir Mount Carmel 
aplinkinesia kompanijos palie
pė isztraukti isz kasyklų visus 
mulus. Daugeli 
darbininkir li-koa' praszalinta 
nuo darbo.

kurios
I aizerneje, Schuvl 

pa vietuo-

virszutiniu

tvirtai ir

Žinoma,

Anglekasei stovi 
sako kad yra pasirengia kovo
ti kad ir visa žiema.

ISZ AMERIKOS
........... ■—»<—imli « ii. ■

PRISIPAŽINO PRIE 
KALTES — ATĖMĖ SAU 

GYVASTĮ.
Vanda Ivaška, 

mergina,

ne visi turi 
ant bedarbius

tuos ru
pinsis

pasiliks prie

suezedinia pinigo 
ir kens badu ir 

varga bet unije apie
ir uždėjo duoklia ant

visu t uju kurie 
darbo kurie turės mokėti nuo 
10 lyg 15 procentą nuo savo al
gų in unijos kasa ant. užlaiky
mo t uju 
szia 1 pos.

Po
minksZt u
Virginijoj ir 
preke ant augliu 
lyg $1.50 ant tono.

Kaip ilgai bedarbe tesis lai 
vieni spėja kad bus 
kiti kad ilga, bet to 

nes nežine kas 
kaip angle 

laike bedar-

kurie reikalaus pa

st ra i k o,apszaukimui 
augliu locnininkai

Ohajui, pakeh*
nuo 25 cent u

užsilaikvs

ir karsza-

nežine — 
trumpa o 
niekas nežino, 
isz to gali kilti ir 
kasia i 
bes.

Daugeli fabriku
pin ketina sustoti pakol st rai
kąs tesis, nes per ta laika netu
ri užkalbinimu.

.Jaunesni vvrukai žada ke- te
liauti in virszutines o ypatin
gai in automobiliu ir kitus fab- 

Bet togfil Tleniano kad
tenais vra stoka darbininku, te
Fabrikiniuosia miestuosia ran
dasi teipgi tukstaneziai žmo
nių be darbo.

riku s.

SUDŽE PATARIA 
IDANT IMTU 

BAŽNYTINI SZLIUBA.
Chicago. —Sudže John Lupę 

diena atsisakė suriszti 
s jaunas 

kurios pas ji atėjo 
tame tiksli'. Priežastis jojo yra 
sekanti kaip pats iszsitare: 

Nepa vėlinsiu idant žmonis 
ateitinetu pas mane idant 

nes ateina ant

ana 
mazgu moterystes kelt 
poreles kurios pas

atsisakė

New York.
21 metu mergina, szoko nuo 
ketvirto laipsnio nuo stogo ir 
užsiinusze ant vietos. Vanda 
buvo patogi Lenke, dirbo fa Il

su .
Mergina likos lamnus del 

suvadžiota per pirmutini savo fas moterystes vra szventu da- 
mylema turėdama penkių me-Į]vku. 
tu mergaite, bet savo sužiedo- 
tiniam sake buk ji ji yra nasz- 
le. Diena priesz veseilia prisi
pažino Brennan’ui buk jam su
melavo, nes mergaite yra nele- 
galiszko gimimo 
gauta per pirma 
kada turėjo penkiolika metu.

Brennan iszgirdias josios 
iszpažinima liepe jai važiuoti 
pas josios motina prižadėda
mas jaja vesti vėliaus. Mergi
na baisei tuom susirūpino, nu
bėgo ant stogo, 
mentinio saidvoko perskelda
ma sau galva, 
vietos.

rike ir susipažino 
Oriai Brennan.

4 4

pas 
juos surisztau,

Airisziu szliubo panaszei kaip iszimti

ir likos ap
gavo mvlema*

szoko ant ei-

mirdama ant

su pen keis
Visi

DVI MOTERES SUSIMUSZE 
UŽ VIENA CENTĄ.

New York. — Dvi kaiminkos 
susimusze už viena centą. Vie
na raminsi ligonbuteje o kita 
kalėjimo. Keturi vaikai Za- 
lanti’enes bovinosi
vaikais Katzforosienes.

paežiu kartu paregėjo 
ant ulyezios gulinti centą ir 
devyni vaikai mėtėsi centą pa
imti isz ko kilo riksmas ir 
pesztyne terp vaiku. Ant riks
mo atbėgo motinos vaiku ap- 
malszyti juos. Katzforosiene 
pribėgus prie Zalanti’enes kir
to jai per galva su pieninia 
bonka perskeldama pakauszi.

tuom

jMotere gal mirs nuo žaidulio.

szunio. K ramen-

šia, ne

ji veže in Ii 
ant kelio.

Mano datyrimas kaipo 
sudže, pertikrino mane, jog 
vinezevone atlikta bažnyczio- 

teip greitai užsibaigė 
persiskyrimu ir gyvenimas to
kiu poru yra daug linksmesnis. 
Mazgas moterystes surisztas 
bažnyczioje privalo užsibaigti 
su prisiega vienas kitam.”
PATI ISZTEKEJO UŽ KITO 

JISAI ATĖMĖ SAU
GYVASTĮ.

Cram! Rapids, Mich. — Wal
ter 3'rochim, 32 metu, likos su
rastas garadžiuje su perpjauta 
gerklia ir kada
gonbutia pasimirė
Jojo pati apleido ji kėlės san- 
vaites adgal, isztekedama už 
savo seno pažystamo. Walter 
mylėjo savo paezia ir isz gai
lesčio atėmė sau gyvastį.
NUPJOVĖ PIRSZTA IDANT 

GAUTI ŽIEDĄ.
Pittsburgh. — Pleszikai ne

galėdami numauti brangaus 
deimantinio žiedo vertes 3000 
doleriu nuo pirszto James Mc
Coy, 60 metu, kuri užklupo ant 
ulyczips ir baisei apmusze, nu
pjovė jam pirszta su žiedu ir 
pabėgo.

McCoy buvo žandapyszkiu 
ir turėjo muszi su garsingu 
John L. Sullivan 30 metu ad
gal. Sužeistasis randasi ligon- 
buteje pavojingam padėjimo,
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gyveno ir

ISZ LIETUVOSf; s

szeimvuu 
likos iszgiiitais isz Lenkijos 
nes Vokiecziai panaszei pada
re su Lenkais kurie 
ginu* Vokietijoi.

Daugeli panasziu
iszgiiitais isz

ŽYDAS ISZGIALBEJO 
BAŽNYCZIA NUO SZERIFO

Long Branch, N. J. — bJpis 
kopolu bažnyczia SzV. James 

*si keli buvusieji
Suv. Vaisi, likos 

iszgialbeta nuo pardavimo per 
szcrifa per Krnesta Levy, 

kola ant bažnv-te

in kuria lanki 
prezident a i

MOTINA LIUDIJO PRIESZ 
SAVO DUKTERIA.

Veroni ka
1 jOCIIst

vvro

T<dedo, ()hio. • 
A d reezi n>k iene, 

supyknsuli., ant
31 1
savo

!
DU-KART SANVAITINIS LALKRASZTIS “SAULE” 

ĮSZEINA KAS JJTARNINKA IR PETNYCZIA.

Europoje ir Lietuvoje $4.00 ant viso mete.
Prenumerata Kasztuoja: Amerika ant viso meto $8.00

Lahzkue ir Pinigus visada siuskite tik ant ežio adreso!
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.

MAHANOY CITY, PA.MARMUH AND A ST.
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r. W. BOCZKOW8K1, KAIUr

Isz Visu Szaliu
met u

Asz
I airi jonas 
isz bažuv- 

k a rėžoma kur

Kele.‘ vede per gir-

VAIKAS NUŽUDĖ 60 METU 
NEREGIA MOTERIA.

Argences, Francije. - 
tuoniolikos
Chantrenil, eidanim 
ežios, užėjo in 
iszgeres kelis stiklelius absiuto 
ėjo namo.
ria. Už girrios stovėjo dvi grin 
eželes atitolintos viena nuo ki 
tois kokia szimta mastu. Lilei- 
jonas pabarszkino in duris pir 
mutinius grinezelos kurioje gy
veno mergina Lcdero, 60 metu, 
kuri baladojimu labai
gando ir duriu neatidaro, d’ada 
Lueijonas nusidavė prie antros 

gyveno 60 
Būdama nere-

persi-

37 METAS

MILŽINI8ZKAS 
AREOPLANAS.

London. — Ant lenktynių 
kokios atsibus Baltimoreje, 
Amerike 28 diena szio mene
sio, dalybaus didelis anglisz- 
kas a re opia n a s, kuris lekia 300 
myliu in valanda. Anglikai 
stengsis laimėti dovana 35,000 
doleriu kurios paskyrė Schnei
der už geriausia ir greičiausia 
arooplana.

’H,

k u

Prano, už lai kad jaja sumusze 
už tai, kad per naktis trankėsi

ARTISTAS NUSINUODIJO 
. SCENOJE.

Liepos pabaigoje Žaisluose, 
pasibaigus, 

vienas
žydas Szpileris.

ris užmokėjo s 
ežios 000 iloleriu.

pasiga i Įėjo bažny- 
czios norints prie josios nepri- 

l’oji baž

mes
but umem

4 4 r

Linksma 
apsaugoti 

pardavimo nes

persi t ikryt, jog 
nauju doleriu

gulėjo sakydamas: 
nyczia yra atmintis del dauge
lio nes joji* meldėsi musu pre
zidentai. Juk mes visi meldže-

in ta pati Dirva kokio ne
tikėjimo.

man, kad galėjau 
bažnyczia nuo 
tai butu didele szventvagysta. 
LENGVU BUDU NORĖJO

PASILIKTI TURTINGU.
Lansford, Pa. — Saluninkas 

Mikola Kovalczyk neteko 25(H) 
doleriu idant 
JO tukstanezei
negali būti geri, jeigu juos nu 
perki už ezverties tiek 
vra vert i. te

Ana diena įdėjo ant 
nes pas Kovalczyka, 
Nordaks ir Jonas Dabov, abu
du isz Detroito, Midi., kurie 
po trumpam draugiszku pasi
kalbėjimui, pasiūlė saliuninkui 
deszimts tukstanezius 
pinigu ’ ’ 
radusziai 
gus su tom iszlygom 
kelio su pinigais

ir pagestu nuo szvie- 
Kada apgavikai apleido 

miestą, Kovalczykas isz dide
lio akyvumo nelaukė trijų die
nu, bet atplesze tuojaus pakeli 
kuriame rado pundą konfede- 
ratiszku bumaszku nevertos ne 
dolerio.

Sziadien

ezvert les kiek

na k v v te- 
Mikolas

nauju 
“(ie-

4 4

už 2500 doleriu.
pardavė jam pini

, idant pa-
neat idarvtu 

nes da yra peruž trijų dienu 
‘ ‘ szvieži ’ ’ 
sos.

Kovalczykas sako, 
buk daugiau nesiduos apsigaut 
nepažystamiems nes už moks
lą gerai užmokėjo ir neje^zkos 
apgaviku. — Kiek tai pana- 
sziu Kovalcziku da randasi ant 
svieto, kurie duodasi visokeis

budais apsigauti.
PARDAVINĖJO $60 UŽ $50, 

BET NIEKAS NEPIRKO.
Philadelphia. — William 

Cleary, miesto detektyvas, per 
visa sanvaitia stovėjo ant kam
po ulyezios stengdamasis par
duoti szeszes naujės deszimts 
dolerines burnaszkas del žmo
nių, bet niekas jojo pasiulini- 
mo nepriėmė.

Kiek

“Kas duos man 
už szitas burnaszkas 50 dole- 

klausinejo praeigiu, ku
rie paemia geras bumaszkas in 
rankas, vartė ir žiurėjo kalbė
dami: “Neduotume tau ne ni
kelio už pilna gurbą tuju bu- 
maszku.”
tik persi tikri n t kiek tai 
viemu Tamosziu” randasi ant 
szio svieto.

riu > f

Detektyvas norėjo
“Ne-

ant krutamuju paveikslu, lie
pi* ji aresztavoti ir jis persede 
jo per visa nakti kalėjime. Ant 
r y loja u s a t si bu v 
budintoja likos 
sios mot ina, k uri 
liudijo, buk Kranas savo mote- 

bet ant t<> 
nes jeigu

o teismas, 
paszaukta ji

po prisiega

u z
>-

nes Pranas 
fįudže kalti- 

r litepe Veroni-

ria gerai “aptaise,” 
Veronika užsipelno, 
butu savo vyro klausus, tai jo
sios neda ly psl et u, 
yra geras vyras, 
ninka paleido :
kai užmokėti kasztus skundo.

KATES LIEŽUVIS GERA 
GYDUOLE ANT PLIKES.
New York. — Szesziasde- 

szimts metu Rudolfas Athens, 
aptiekoris, kuris nuo senei tu
ri plika virszugalvi kaip bilar- 

gauna naujus plau- 
vra

do kulka, at 
kus, o (am yra dėkingu savo 
katinui, kuris nuolatinei laižo 
jojo plikia.

Athens 
naudojo 
ant atgavimo plauku, bet nie
ko jam nepagia'lbejo. Keli 
nėšiai adgal jojo katinas Maik 
pradėjo laižyti jam plike kada 

tam laižė

per keliolika 
v i šok i us

met u 
maiszymus

me-

misi 
art is- 

M irt ies
— szeimoj nesugy

Sziuo laiku, kada 
lenku ministerial 

susi

spektakliui 
nuodijo uksusu 
tu, 
priežastis
ven imas.
SANTYKIAI PAGERĖJO’

Vilnius. - 
Varszu vo je
ir žydauvadai tarp saves 
tare, kada Amerikoj žydeliai 
sveikina minister! Skrzynyski, 
Vilniuje atsitiko toks mažas 
menknieknis. Ana szesztadie- 
ni, VII-25, žvėryno besiinauda 
žydai ir lenkai žodis po žodžio 
priėjo prie to, kad kilusiu mu- 
sztyniu maiszinti rekejo szauk 
lis net policijos. Kaip matome, 
santykiai terp lenku ir 
‘ ‘ pagerėjo. ’ ’
PRIGĖRĖ DU KAREIVIU

Kaunas. — Uepos 24 d. besi
ma udvdam i Nemune ties A. te-
Panemune prigėrė 2 kareiviu. 
Paskutinėms 3 dienomis Kau- 

Per sziu

žydu

ne prigėrė 4 asmens, 
metu maudymos syzona 
sziol jau prigėrė Kaune 12 
menu.

Nuo sz. m.

iki
as-

be jo
duris ne

Vai
palb’pe

grin eželes kurioje 
metu Marcotte.
ge ir pažinus vaiko baisa, kuri 
pažinojo nuo ilgo laiko, 
kios baimes atidaro
prijausdama nieko pikto, 
kas uždegi' žvake ir 
moteriai atiduoti pinigus. Mo 
tore pravlejo szaukti pagelbos, 
bet niekas szauksmo negirdejo. 
Jaunas ižgama pagriebi* prosu, 
kirto senukei in galva jog n< t 
smegenis iszteszkejo, rado štai 
eziuje tiktai penkiolika franku 
ir sugryžo in karezema. Drau 
gai pamate sukruvinta veidą 
pranesze apie tai palicijai kuri 

iszt yri nėjo priežasto. 
uždare kalėjimo ir tomis dieno
mis neteko galvos 
uos.

greitai

ant giluti

PRAVOSLAVU 
. ARCIVYSKUPAS 

PRIĖMĖ

pravosla-

1.11 r

jisai užmigdavo. I 
kada nemiegojo.

Dabar Athenso galva
t rauke plaukais ant

> o

tai pirktu sau

a. —
E.

Jonas Pikevi- 
15-tos ulyezios,

jog isz piktumo iszvare lau- 
ir pažystamus ne- 1 * te

apsi- 
czvert ies 

colio ilgio. Sako jisai jeigu ne
turėtu baimes,
Ieva idant jam laižytu plikia.
-- Plikiai, pabandykite szito 
būda, o gal ir jums plaukai at
augs.

ISZVARE GIMINES LAUK 
ISZ SZERMENU.

Prie, P
ežius, 542 
leip inpyko, jog mirusi motina 
jam nieko nepaliko testamen
te, 
k a n gimines
baszninkes.

Už taji pasielgimu 
v o jo ji trys
Jonas jaises sumusze. Kada 
palicije pribuvo in narna ku
riame gulėjo grabe mirusi, ra
do lik .Joną ir jojo tęva sedin- 
czius prie grabo, o gimines ir 
pažystami stovėjo ant ulyezios 
bijodami ineiti iii vidurį. Joną 
uždare kalėjime lyg palaidoji
mui motinos.

areszta- 
jojo sesutes, buk 

sumusze.

11 Pittsburgh, Pa. — Už tai 
kad su juom nenorėjo drauge 
gyventi, Juozas Kancz, 40 me
tu, nužudo savo paezia po tam 
pats sau atome gyvasti.

11 Monongahela, Pa. — Ug
nis sunaikino tris didelius na
mus, tenp ju ir Trust Co. Ban
ka sudege. Bledes daeina su- 

ivirfezum ant 100;000 doleriu. *

SUDEGE SZIMTAS NAMU.
Bialystok. — Paviete Sokol- 

skam kilo baisu ugnis kuri su
naikino szimta namu kaime 
Denbove. Ugnis kilo tvarte ku
riame vaikai brūžino zapalkas. 
O kad tame laike buvo didele 
vėtra, ugnis prasiplatino grei
tai isz namo ant namo ant 
sziaudiniu stogu. Bledes yra 
milžiniszkos. Ūkininkai neteko 
visko.

- Paviete Zaslaw

kalbąs tuojaus 
Vienas

BAUSME DIEVO.
Minsk.

akyvas atsitikimas.
Vietinei ž\idai parengė pra- 

prie cerkves,
žydas užsilipius ant 

cerkves gonku, pradėjo visaip 
Tame nukrito 

nuo stogo didelis akmuo pulda
mi1 jevrejaus galvos, už

priesztarauti.

mas 
muszdamas ji ant vietos. Kiti 
mane kad kas tokis tvezia už- 
musze juju dranga, pradėjo 
szaudyt in cerkve. Pribuvus 
palicije nieką neužtiko cerkvė
je. Kaimuocziai mato tame at
sitikima Dievo baugino,, susi
rinko in cerkve ir pradėjo kar- 
sztai melstis.

L i epos 25 d. Ne
muno pakrantėj Panemunėj, 
kur yra pavojinga maudytis, 
stovi sargybiniai — kareiviai, 
kurie neleidžia mandvtis.
DAUG VAIKU MIRSZTA
Vevirženai. — Czia sziais 

metais labai daug mirszta ma
žu vaiku, daugiausia nuo edros 
ir nuo skarlatino. 1924 m. isz 
viso temire tik 81 žmogus, dau
giausia seniai. O szimet per 7 
menesius jau mirė isz viso 61 
žmogus, o tarpe ju 37 maži vai
kai. Gimusiu isz viso per septy
nios menesius yra 90..
NUBODO JAM GYVENIMAS 
Gudeliai, Jurbarko vals. — 
Nepersenai,

Jurbarko 
vežantrugius, vie

nas minėto sodžiaus jaunuolis, 
St. Poceviczius virto su pilnu 
vežimu ir nusilaužė koja. Tuo
jau buvo nuvežtas pas daktaru, 
kuris tikrino, kad pagysiąs ir 
nereikesia kojos pjauti. Bet St. 
P. nesikesdamas savo likimu, 
baisiai szauke, kad nereikia 
jam szio pasaulio szviesybes ir 
tt.'Tas szauksmas davė progos 
užsidegti galvos smeginimis, 
o nesant vaistu ju užgesinti, 
greitai mirė.

Taigi, 
manyti, kad isztikusi nelaime 
yra tokia baisi ir prapultinga, 
kad nebutu galima prieszintis. 
Szitoks manymas visuomet 
slopina žmogaus organizmu ir 
veda mirties keliu.

UŽ APYKAKLES.
Ant policijos, klausia bur-

v

niekuomet nereikia

manymas

mistras:
— Už ka likai nutvertas?

ponas— Už apykakles, 
burmistre.

KATALIKYSTA.
Varszava. — Pravoslavu ar- 

civiskupas Morozov isz 
niaus, apgarsino laikarszeziuo- 
sia, buk iszsižadejo
viszko tikėjimo priimdamas 
katalikiszka tikėjimą.

Badai paskui ji priims dau
geli oravoslavu 
kiszka tikėjimą.
BOLSZEVIKAI SUSZAUDE 

70 LENKU.
London. — Septynesdeszimt 

Lenku likos
bolszevikus Minsko kalėjimo, 
pagal vėliausius 
isz Varszavo. Buvo 
viku atkerszimas 
kurie nužudė (ris 
nesenei.

teipgi katali-

S

suszaudytais per

daneszimus 
tai bolsze- 
Le ūkams, 

komunistus

Guatamalos 
Naujas Pinigas.
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Guatamalos valdže ka tik 
aplaike siuntini nauju pinigu 
vadinamu “quetzal” panaszus 
in Amerikoniszka doleri, kuri 
padirbo Ainerikoniszikas artis
tas. Ant vienos puses randasi 
tantiszkas pauksztis kuris ne
gali gyventi jeigu ji uždaro 
kletkoie.

KRYŽIUS JI UŽMUSZE.
Minskas. — Aplinkinėje Bia- 

la, virsziįlinkas žandi 
szevikas Chorvot, ] 
darains sugriauti kryžių kuris 
stovėjo prie kelio, o kad tasai 
darbas ne ėjo spareziai, pats 
pagriebė kirvi ir pradėjo kapo
ti kryžių. Kryžius sugriuvo, 
prislėgė savo sunkumu Chor
vatą, kuris in kėlės miliutas 
mirė.

Ant rytojaus kaimuocziai 
pastate isz naujo kryžių, bet 
tuom kart bolszevikai nedrvso 
ji sukapoti.

auęlftru fbol- 
palilįjje žan-

BAISYBES
LIETUVISZKAM

KALĖJIME.
Sekanti žinute paimta isz 

St. Paul Dispatch kuria mums 
prisiuntė poni E. P.\isz St. 
Paul, Minn.

‘‘Moskva. — Volkovski (gal 
Vilkaviszkio) kalėjimo dažiu- 
retojai daužė galva kokios tai 
Onos Smeigauskaites, sanare 
Janu Komunistu Klubo, in mu
ro sienas. Kada tas nieko ne- 
prigelbejo, pradėjo ant josios 
naudoti elektriką idant suar
dyti jos protą ir nervas. Mer
gina iszejo isz proto ir dabar 
randasi pamiszeliu priglaudo- 
je.

Vienas isz prižiūrėtoju gyrė
si, kad jisai mergina ‘apdirbo’ 
ir gerai kankino su elektriku. 
Taji sarga ant rytojaus surado 
ant ulyezios negyva. Kitas sar
gas pasiūlo szimta doleriu, tam 
kuris pranesztu kas jojo dran
ga nužudė. Po keliu dienu ir 
tasai antras sargas likos suras
tas negyvas ant ulyezios.

Taja žino praplatino Mopr, 
draugavo

del suszelpimo revoliucijonie- 
riu.”

Ar toji žine yra teisinga 
ne, turėtu isztyrinot Lietuvos
ambasada Washingtone, nes 
tokia žine žemina lietuviu var
dą. ko bolszevikai lahal croidžo.

internacijonalizka
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Kas Girdėt

vienas kūnas.”. Bet 
raszo:

rojo szirdies szaut in kentan- 
czia skausmą mešzka, r.v.
(iuosavo JhuMtas, moszka 
landele pastovėjo, akyvai te 
mindama ant savo iszgialbeto- 
jaus ir davėsi net jam paglos
tyt ir nuėjo szlubuojanti in gi
luma tamsios girrios.

Argi nedėkingumas už pada
ryta gvradejysta.'

PRANESZIMAS.
nes pa

i va-
1 ■.JUOKAI

T

TAI ROTS ISZSITARE. REIKIA APSIŽIURET.

;t
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Į a p s i d e n g t i, nei ka valgyti. Ka

Vedusiam gyvenime žmonis 
tankei ima paveizda isz rasz- 
to szvento, buk vyras ir mote- 
re tai “ 
kokis tai szmutorius
“Jeigu yra vienu kuuu, tai ko
dėl pati nejauezia, kada vyras 
bueziuoja kita motereJ”

Nieko uepagialbcs žodžei isz 
raszto szvento, jeigu vedusi 
pora pati sau ncprigialbes. Jei
gu vyras neapgaudinėja savo 
moteres ir lankei mausto apie 
jaja, kad ir prie darbo, tai to
kis vyras gali reikalauti nuo 
josios meiles ir jaustos ir daly
tis su josios sunkenybėms, bet 
tai nereikalauja nuo josio? 
ka pats jai neduoda.

Jeigu vyras 
motereje lygumo
laiko jaja už gaspadine ir pa 
gal josios darbu apsvarsto jo

to nereike

nemato 
saves,

to.

savo 
o tik

Keli kongresinonai 
linti per Suv. Vaisiijas 
tyrinėjimo proliibieijos 
doje likos ana diena pavieszin- 
ti per Ontario Prohibition 
Union.

Musu kongresinonai « 
jo, buk 4.4 procentinis alus kn 
ris nesenei invyko Kanadoje 
ne yra teip geras kaip apie tai 
laikraszezei garsino — neat
stoja senoviszko 
nio alaus, o 
rystn da daugiau prasiplatino 
po Kanada ne kaip priesz lai.

(hitario

paženk
ant isz-

Kana

lažino

2.5 procento 
priek tam butlege-

sius verte, tai ant 
moteriszku rysziu, nes nebūda
ma prie jojo pririszta, galėtu 
sau pasijeszkoti kita poną.

Geras vyras neprivalo sau 
pavelyt ant ynatiszku links
mybių be savo moterį

♦

vvras 
ypatiszku links-

»s; pana- 
>z(‘i ir gera motore. Nuolatinis 
i>zmet inejimas mot erei apie 
josios kaltes, 
o ypatingai tieji, kurie norin
gai mokina kitus, patys reika
lauja pamokinimo. Jeigu vyrai 
vietoje pataisineti savo paezes 
— pataisinetu savo darbelius 
><ivžiningai, lai butu mažiau 
ant svieto prasižengimu.

tankiause patrotina 
meile savo paezios, kada jai 
neduoda užtektinai pinigu ant 
užlaikymo, duodamas jai tik
tai tiek, kiek reike ant vedimo 
gaspadorystes. 'Tokia motore 
paslapta vage nuo vyro, saky
dama, jog daugiau užmokėjo 
už pirkta da'lyka ne kaip tikrai 
užmokėjo. Motore kaipo drau
ge gyvenimo, privalo būti ir 
drauge jojo uždarbio. Motore 
kuri praleidže nereikalingai 
laika su kuimrtems arba pasi- 

prieszinasi

diecezijoi

V’v ras

moterei 
josios nepataisys,

Thanksgiving Day arba De- 
kavones Diena Suv. Valstįjo
sią likos formaliszkai pripažy- 
ta už szvente per'popiežių kad 
toji szvente butu apvaikszezio- 
ta Kata'likiszkoje
Springfield, lllinojni. Teip ap- 
reiszke del bisk ūpo .James 
Griffin. Popiežius teipgi priža
dėjo toje dietoje at kalbėt mi- 
szes ant tos Intencijos del di
desnes paguodones ir meiles 

teip

hteneijos
paguodones ir

('liristuso, prižadėdamas 
daryti pakol Ims popiežium.

A.

25,328,.')(K) 
Valseziuosia

M ieziga-

l’ennsyIvanijoi farmerei ke 
tina surinkti szimet 
buszeliu bulvių.
Maine, .\ew York ir
ne bulves ne teip užderėjo kaip 
praeita meta. Szinu t bus api*1 
35 milijonai 
bulvių ne kaip praeita meta ir 
bus daug brangesnes.

buszeliu mažiau

1 **wV*T»* *»»*♦♦»»»»«»»»**»’»■» t
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Ponas profesorius 
szindieii iszguldinet i apie žmo
gaus smegenis.

Duokite pakaju. Ar ju> 
mislinale jog mano galvojejog mano 
žmogaus smegenis.

k et imi i

TAI ROTS ISZMAUS.

Aeh, szirdele, tai gardus 
pienas!

Asz ir žinau kad gardus 
ir del to tiek pirkau, jog turė
jime ant vielos nedėlios.

STAOZIAI ATSAKE.

I’adai icieris 
iiieri:

iii girtoka žal

Jau tu vėl 
ant koju stovi!

iri rtas!i Vos

Žalnieris: -- (irriaus 
irtu, negu kvailiu,

Imti 
ba girtas 

()ant valandėles būna kvailiu, 
kvailvs visada buna kvailv.>.

ANT ULYOZIOS.

mas m
Szitos moteres 
akis miisza.
Tai turi teisybe

jaja užkabinau
tai kaip

patogu

Asz

^.--^SeMtie kūmai, asz tiktai 
paraszysiu gromata pas paezia 
in Eiladelfijc, 
besi me.

— Ar tankiai pas jaja

o tada pasikal-

ra-

Asz Fotografistas A. Apn
inkąs praneszu visiems savo 
kostumeriams kad asz isz se
nos vietos iszsikrauscziau ku
rioje buvau per daugeli jnetu. 
Dabar asz dirbu pas fotogra- 
fisla Fryeri ant kampo Main 
ir Market St. todėl kurie nori 
te mano patarnavimo tai už- 
praszau atsilankytie iii minėta 
viela o jums
liktas kuogeriausiai.
asz dirbsiu ir didžiuosius pa
veikslus pakabinamus ant sie
tui, freinuose 

mažu

Lietuviszkos Pasakosi
1

szai.
r gi kas diena.
Tai Imtu pertankiai!
Suvis ne pertankiai. Jai- 

ne raszytau, 
jog kas pikto

gu asz kas diena 
tai pamislytu, 
stojosi ir parvažiuotu, o asz to 
nenoretau.

L

PASAKĖ TEISYBE.

Inter-a ficieras iii rekrutą: 
— Jaigu sergetumei narna, ku
riame sudėtas parakas o tas 
užsidegtu, į 
sakyti .’

Bekrutąs: — Bėgiau kogrei- 
eziausia in laukus!...

>as
parakas

k a bėgt nine i pa-

TARP PRIETELKU.

k a girdėjau

darbas bus at-
Teipgi

visokiu 
isz mažu darvsiu 
teipgi reikalui atsitikus trauk
siu fotografijas laukia, 
tai pas bažnyczia arba famili- 
jos kuriems 
lankyti in studija tai ateisiu ir 
nutrauksiu prie jusu stubos. 
Taigi su tokcis reikaln’fs kreip
kitės pri vai iszkai arba per 
laiszka ant adreso (70

817 E. (’mitre St.,
, Pa.

prekių, 
didelius,

kaip

neparanku atsi

prie

uri vai iszkai arba

Mahanoy City

Antanas Ramanauskas
Lietuviazkas Oratoriui

t uri 
vakar vakare 
ant ulyczios.
parasoniku per aki lai net man 

akyse pasidarė, daigu 
patogumas teip iii akis 
tai tegul perkūnai!...

— Ar žinai, 
apie tave sznekant, net bjauru 
klaiisvt.

Asz da>iinislinu jog ne 
gero girdejei apie mane ba esi 
sziadicii labai linksma.

MILL A PATTERSON STS.
ST. CLAIR, PA.

reze >u

szviesu 
kožnas 
iniisza,

NEGALI BŪTI.

I ’oni 
dant u, ta i m 

Dent i st as: 
t i. ba asz josio?

A r poni namie 
nesmaganja 

•gali mat vi is.
ant

- Tai negali bu 
dant is t uriu

k i "Zen i je.

A HA! TAI SZITAIP!

KYTRAS ŽMOGELIS.

hzbalsamuoja Ir laidoja mirusiu* 
ant visokiu kapiniu. Pagrabu* paruo
šia nuo papraacziauaiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobiliu* dei 
laidotuvių, ve»«liu, krikštysiu ii 
kitiem* paaivažinSjimams.
BeU Telefoną*. 1373 M.

Konektike in \ iena miesteli 
atvyko perloris >11 knygomis ir 

pradėjo girti 
jog t uri ir tokia 

raszo kaip sto-

viename name 
savo knygas,
knyga, kurioje 
lis bagotu.

Žmogelis nusi>zypsojes tarė. 
Jaigu tu tokia knyga 
lai kodėl valkiojiesi po 

ne ezebatu geru

KVITU knygele Draugystėms del isz- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu ant 

Preke - - - 25c.
nog 

susirinkimu.
\V. D. BOCZ KAUS KAS - CO., 

MAHANOY CITY, PA.

pinigu

tll
t uri, 
apygardas ir 
neturi .’

f, 1

linksminimu, prieszmasi vy
rui ir apvogineja laika gaspa- 
dorysteje.

Del daugelio moterių 
yra niekuom kaip tik innagis 
pristatymo pinigu ir nevalnin 
k u, neduodama jam meilu žo
delio ne moteriszkos meiles. 
Tokis ap>ivedima> greitai nu
bosta ir ar vvras ar motore 
greieziau ar vėliau pamot

ar 
ar 

vienas kita.

r p

^*1 fe. 

v v ra s

a

'Tankei duodasi girdėt ir 
skaityt, kaip tai eigonkos ir 
burikes iszvilioja nuo žmonių 
pinigus. Nesenei McAdoo, Pa., 
tūla moterėlė 
>uma pinigu kuriuos 
iszviliojo nuo lengvatiki 
naszei atsitiko su kokiu tai 
Kanaba isz (’hieagos nuo ku
rio cigonka paėmė 1040 dole
riu. Apgavike ant giliuko likos 
surasta ir uždaryta kalėjime, 
bet ar žmogelis gau> savo pini
gus adgal ar ne tai sunku žino
ti.

Kiek tai panasziu kvailiu 
ramia.si terp žmonių.' Kiek tai 
musu motorėliu tiki in tuos in- 
spetojus ateities.' Jeigu nebū
tu lengvatikiu, tai nesirastu ir 
cigonku burtininkių ir kitokiu 
isznaudotoju kuriu randasi po 
v isas aplinkines.

Atsiminkime, jog net Dievas 
apsaugoja ta, kuris 

Nebūkime 
lengvalikeis kaip tieji kurie 
duodasi save apsigaut ir atsi
minkite ant priežodžio, 
kvailiu ne sėja, tiktai patys 
gema.

neteko pusėtina 
cigonka 

s. Pa

saugoja.
pats save 

tokiais

jog

gema.

kad žvėrisJeigu kas sako, 
neturi dėkingumo už padaryta 
nuopelną del juju lai apsvarsto 
gerai sekanti atsitikima:

Dažiuretojas girriti Eduar
das Carpenter isz Bloomsburg, 
Pa., eidamas per girria užtiko 
slaistuosia didele juoda mesz- 
ka kuri baisei kente, nes viena 
isz koju buvo suspausta per 
plieninius dantis. Sargas netu-

it: 
i;:
I T
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SAULES”
KALENDORIUS
DEL

TEIP YRA.
KNYGELE NAUJU 

DAINŲ.

1926
38-TAS METAS

VV O flOCZKAUSKAS CO 
C.» • *<

I 1

i A 1 

1 o
V 1 

t i t

t 
t

Pradėjome spau>li Kalendo- 
ri del 1926 meto. Praeitas 
patiko visiems skaitytojams ir 
kožnas ji giria, bet szimet .’. . . 
Na, tai jau bus du kart tiek 
smagesnis ir galim s|»eli, jog 
musu mylemi skaitytojai juoin 
nciszpasakytimii džiaugsis.

Tik paskubinkite atsilygint 
užmokeszcziu ir prikalbyt 

nes kalen-
spausime kiek 

Todėl pa-

su 
naujus skaitytojus, 
dorių tik tiek 
turime skaitytoju,
skubinkite idant po tani nesi- 
gra ūdytume t ’.

r p

I

ANT PARDAVIMO

Nauji namai Frackville, Pa. 
Preke $4,600 ant lengvu iszmo- 
keseziu. Teipgi lotai minėtam 
mieste. Apie daugiaus dasiži- 
nokite ant adreso.

V. Lapinskas
601 W. Mahahoy Avę.

? NAUJAS
Aufrus Knygyno Katalogas

Sykiu ir Kalendorius 
1928 ir 1927 MetŲ.

Visi, kurie prisius 15 centų 
įtampomis padengimui per
siuntimo lėšų,—aplaikys Au
šros Knygyno Katalogą. Ka
taloge randasi visos geriau
sios ktiygos, kurios buvo iš
leistos Lietuvoje ir Ameriko
je iki Rugp.-August 1 dienai,
1925 m. Taipgi Kalendorius
1926 ir 1927 metų su ameri
koniškoms ir bažnytinėms 
Šventėmis. Vienas iš turtin
giausiu katalogų lietuviuose, 
gausiai iliustruotas.

AUŠROS KNYC.YNAS
L. „■

NAUJAS

▼ *0lj iv Ui *V av VV.

štampoinia padengimui per

ėtos Knygyno Katalogą. Ka
taloge randasi visos geriau
siom khygos, kurios buvo iš- 
: * ‘ ” 
je iki Rugp.-August 1 dienai, *4 fl (1 PT ...... . a f/ 4 , k. zl m 11 j.

glausiu 
gausiai

L 4 w

ŲŠROS I
3210 Sa. Hahted

CHICAGO. IL1 MV'.'

r *1 rt .. •/

— K lausy k ie J argi! I )el ko 
tu įiesiženiji su Katre?

J nrgis: 
turi.

Kad jiji nieko ne-

» sb jaja 
apsiženysi, tai jiji tave turės.

J. -- Juk tai teis’vhc sakai.

Kvailas e>i. kai]

Daktarka iii savo vyra kuris 
lel .josios kokia tai rodą davi

nėjo, o jiji at sake:
— K a tu k vai Iv

(

Teipgi tinkamo* kaipo eile* 
ir dekliamacijo*. 

------------ !

I

Lehigh Valley
EKSKUR0IJA IN

IN TEN IR
ADGAUOS

I

I 
i 
i

Niagara Falls į

IR IN BUFFALO
Nedelioj 13 Septemberio

$5.00
Treina* aplei* Mahanoy City 9:50

Subato* vakara 12 Septemberio
Pribus in Niagara Falls 7:45 Ne
dėlios ryta 13 Sept. Buffalo 6:3
ryta. Grįžtant apleis Niagara Falls 
3 vai., Nedėlios vakara 13 Sept, 
isz Buffalo 4 valanda*

Lebl^hj^hlle^ 
Railroad

i Wh*Bra** «fTb* Black. Dlanumd

i

I

ANT PARDAVIMO

Namas del vienos familijos, 
ant viso loto, ant kampo prie 
No. 436-438 E. Centre St. Atsi- 
szaūkite in ” Saules’Vofisa.

Mt
k

CAPITAL STOCK <128.000,00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1028,858.88

Mokamu. 8-eaia proeanta anl 
auditu pinigu. Proeąntą prldad^m 
prie juiu pinigu 1 8au>ie ir A.' 
Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikale *u, mūra banke
Liepos. Me* norim kod Ir ju*

1 C e t ■ f V: .

nepaisant a^ S| didelis.
H. BALL, PriiridenU*.

Goo. W. BARLOW, Vieo-PM.
Jop, KauHria*,^
u ” y >> Y**' * T** ' t ■ 1 ■. ,*vy'Y

1

apie tai 
iszmanai. Vaktuok tiktai 
puodus ir pccziu.

sa v o

ANT SKVAJERIO
Balsuokite už

Richard T. Ryan
Demokratas.

Praszo j ūso balso ir intekmes
ANT CHIEF BURGESŠ”

Balsuokite už

Joseph Jenkins
Republikonas

Praszo j ūso balso in intekmes

ANT SZERIFO
Balsuokite už

JOSEPH WYATT
Republikonas

Praszo j ūso balso ir intekmes
ANT CHIEF BURGESS

Balsuokite už

Joseph Kleindenst
Republikonas

Praszo j ūso balso ir intekmes

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
Jau užbaigom daryt 

Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius' žmogus 
gali sapnuot,
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklinois 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

IK. D. Boczkauskas^Co, 
Mahąnoy Cttif, Pa. 1

Knyga

Apie Kare.
Tėvynės Rauda.
Atmincziai 1 dieno* Rug- 

piuezio 1914 mete.
Lietuvos Rauda.
Mano Gimtine.
Apie Skausmą Lietuvos.
Apie Lietuvos Vargusi
Tėvynės Meile.
Pilies Apraszymas.
Lietuvos Paminėjimas.
Sonetas.
Apie Dubisa.
Apie Lietuvos Vasara.
Atminima* Tėvynė*.
Apie Kalvarija.
Naujo* Eile*.
Apie Senove.
Miszkas ir Lietuvis.
Ant Pagarbinimo Bažnyczio*
Finis.
Kalinys.
Ruteliu Vainikėli*.
Szventas Petras.
Lietuvio Daina.
Isz Lenkmeczio Laiku.
Apie Piemeneli.
Myliu.
Daina Sieratos.
Apie Daratele.
Apie Meile.
Varnai Sudžiomis.
Apie Vanda Lenku Karalaite
Apie Mainas ar Kasikla*.
Apie Lietuva.
Apie Girtuokliu*.
Apie Senatve.
Atminimas Francuzu Kare*.
Palszis Bambizas.
Finis.
Apie Jaunikaiti.
Apie Jauna* Mintis.
Motina ir Duktė.
Apie Mergina*.
Apie Įterncli.
Rinkimą* Vaikinu.
Merginu Rauda.
Apie Mausziu.
Apie Davatka.
Lietuvos Hymnas.
Apie Petrogrado Lietuviu*.
Im* Mergina* in Vaiska.
Kur Prapųolo.
Apie Molio Tėvynė*.
Žvaigždute.
Žydu Rauda.

O1"?*

k

!*

92 puslapiu. Aiuki *p*uda. 
r- ;; .... ‘ 
ros popierinei* vyr*«al*.

PREKE TIK 2Sc.
Siuskite pinigu* stempomls,

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

r ■ 'j11 ■ 1 «•

Spąudiatą ąnt drūtos popia*

";Li1 r1 i111 'įT

jam daryti! Sumano jis viena 
prie \ iejio ukiniidco ' 

tarnauti. Pas taji ūkininką bu
vo didelis akmuo kluone. Pra- *
szo tada tas bernas ūkininko: 
“dirbsiu asz pas 
penkerius metus kiek tik galė
damas, dengk mane 
d i 11 k 
keriu metu atiduosi 
ta akmeni.”
Per tuos penkerius metus ir tas 
akmuo teip nudilo, kad bernas 
ji įn tarba 
nuliūdęs, kad teip jam niekas 
nesiseka — akmuo ir tas nudi
lo kaip ji savo pavadino. Tar- 
boje akmuo dar labinus nudilo, 
kad tik liko mažutis akmene* 
lis. Bijodamas, kad akmuo vi- 
siszkai nenudi 11 u, insidejo ji iu 
auti. Priftjes 
gerti, pasilenkė, 
t no tarpu phimt ir 
vandeni per rankove. Jeszkojo 
dar jisai, bet 
neliu negalėjo 
tada nelaimingasis kone verk
damas ir sutinka seneli. 'Tasai 
senelis — o 
pa klausė jo:

Bernas apsakė savo var
gą. Seneli.s-gi jam sako: 
in kaima ir ten iszrinkes kuo- 
biednianse piemenėle vesk ja 
sau per paezia; reikia tik, kad 
ji butu nuo tavęs nelaiminges
ne.
Iinga ir tau dali atnesz, nes jos 
dalis atsivers iii geresne, 
mink, kad 
turtingos, bet dalingos.
klausė bernas senelio, nuėjo in 
kaima ir iszsirinko nuo visu 
apleista, nekeneziama ir bied- 
nesne už >ave naszlaite pieme
nėle ir — vedė ja. Nuo to laiko 
jam viskas sektis pradėjo — 
nes naszlaite buvo tuo dalinga, 

atsirado toks, kurs pano
rėjo ja vesti.

(TOLIAUS BUS.)

; karta eiti
r1

SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.

tamstas per
1

I

Apie Dali.

Ateje pasakė žmogeliui pa- 
o jis rainei atsako: 

na, kad avinai žąsimis užmu- 
sze, tai mano avinai, 
dorins,
at vedos avinus, atidavė žmoge
liui. Pakeleivis
avinus; tu dvieju avinus tokios 
jau puikios vilnos,

keleiviui, i i
” Gaspa- 

nieko nesakęs, nuėjo ir

vedasi t uos

dūsi žmogelis keliu

ty l ; kaip t ik rankas

kaip szil- 
kai, net žiba priesz saule. Vė

savo avi
nus szilkavilnius; pakelėje dvi 
mergos kasė bulves; kaip lik 
pamate tuodu avinus szilkavil
nius, tuoju us bego juos paglos- 

prikiszo,
ir prilipo prie avinu szilkavil- 
niu. Žmogus dabar vedasi, ir 
mergos seka paskui. 'Tam tar
pe gaspadorius skunioje javus 
kūle, gaspadine grinezioje duo
na kepo; pamate, kad jau mer
gos eina — vienas bėga 

gaspadine
eina 

spragilu,

I

I

dės v ’ ’
SU 

su liže; 
vienas vienai, kitas kilai mer
gai davė pei
— i r eina tolinus 
szais du žvdai:

kupra ir prilipo 
Ateina prie- 

vienas vienai, 
kitas kitai mergai nutvėrė už 
peties ir prilipo. Eina tolinus: 
vedasi ta> žmogelis per tilta, 
iszlindo isz po tilto du velniu: 
vienas vienam, kitas kitam žy
dui nutvėrė už barzdos ir pri
lipo tuodu velniu prie žydu ir 
eina toliaus. Vedami tas žino 

atsivedė in viena dideli 
už miesto pririszo, <»

pats žmogulis nuėjo in miestą 
pažiūrėti. Žiuri — sėdi ant 

o ap- 
pristoje viso

gelis; 
miestą 5

I

1 

t 

t

I 
Ji

I

ir valgy- 
vietoje algos-gi po pen

man tik 
Sutiko ūkininkas.

i nsidcjes, neszasi

upe, norėjo atsi- 
akmenelis-gi 

ink rito in

tarp kitu akinė
jo pažinti. Eina

tai buvo Dievas —
‘‘ ko teip nuliu-

“Eik

Kaip ja vesi, bus ji da-

Al
ne reikia jeszkoti 

” Pa-

sei 1 i 
aukszto muro karalaite, 
linkui daugybe 
kiu žmonių, ir prastu ir bied 
nu ir bagot u ; kas t ik 
norėjo gaut tokia gražia kara
laite už paezia. Daugumas, ži
noma, 
t (‘s, kai| 
prigulėjo, 
žmogelis, kuris tris metus tar
navęs, gavo lik 
grūdus algos, dabar viską ap
mate*, nuėjo už meisto, kur bu
vo palikes ta savo 
atriszo nuo kuolo ir atvede per 
tarpa žmonių pas tos karalai
tes mūra. Kaip tik ta karalai
te pamate — ir 
kakarine juoktis, teip smarkei 
juokėsi, kad net nuo tos auksz- 
tos sėdynes nukrito ir apalpo. 
Karaliene prikėlė (lukteri 
žemes, ir 
pasveikino ta žmogeli 
s 
si kiti kunigaikszczei ir karalei 
ir kiti didžiūnai su pavydu 
žiurėjo ant to vargszo, prasto 
žmogelio, kuris teip linksmai 
prajuokino karalaite ir jau tik
rai neužilgio ja gaus už paezia, 
o priek tam ir turtą. — Po ke
liu dienu vėl buvo didelis su- 
pludimas svieto in ta miestą 
ir karaliaus dvara, o tada jau 
niekas nejuokino, o pana links
ma buvo ir tankei juokėsi, nes 
suėjo iii pora su tuo žmogeliu, 
kuris ja prajuokino. Vestuves 
buvo labai puikios; asz ir ten 
buvau, nežinau, kaip ten pa
kliuvau, valgiau ir geriau, per 
barzda taukai varvėjo, burno
je lasziniu szmoteli turėjau.

o • 
Buvo vienas bernas neturis 

laimes; jam viskas nesisekė, 
visas jo pelnas in niekus virto. 
Kartais jisai neturėjo nei kuo 518 Main St. Hartford, Conn.

ue teip m'iTejo
> jos

f p

ne>

i

g was

li a rida i- 
kurks jait tirto, 

Tas mums žinomas

tris kvieczio

komedija,

paleido visa

nuo 
linksmai 

už toki 
stebuklinga prajuokinimą. Vi

karalaite

W. TRA8KAUSKA8
PIRMUTINIS LIETUVISZKA3
GRABORIUS MAHANOY CITY

* J ..... . *

Laidoja kunua numiraliu. Paraamdo 
automobiliu* dal laidotuvių kritak 
tintu, voaaliju, paaivaiinijimo U LU 
*20 W C«e*tr« S*. Malsanev City. Pa.

FAKTAI KURIAS PRIVA- 
LOTE ŽINOTI.

Jeigu reikalausite

Doleris yra jusu geriausias 
priętelis. Mokslas yra galybe. 
Jeigu žinote kaip czedinti do
leri, jus visada galite turėti 
prieteliu.
kokio tavoro kuri mes parduo
dame, 
pinigu.
reikalingu "naminiu rakandu, 
geležiniu daigtu, klijonku ir 
mažių karpetu, fonografu ir t.t. 
Teipgi visokiu didumo sietai 
del langu ir duriu.

L. WA8CH (Yvaskeviczius) 
Upholstering and Hardware

1139 East Mahanoy St.

ateikite o suezedinsito 
Parduodamo visokiu Y • vi

(Ant skersynes, 12-tos ulyczios) 
MAHANOY CITY, PA.

AUKSO KALNAS AGENTAMS,!
I

Reikalaujame agentu ir agen- 
cziu del pardaviuejmo DeksuiO 
Nauju Gyduolių. Agentai už
dirba nuo $50 iki $100 per san- 
vaite. Klauskite platesniu 
informacijų. Adresavokite:
DEKSNIS OINTMENT 00.

l ’ WflT V
"b. k '

Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.i

i *

3-oriM procentu ui jain j>inigw ir Baugumai del jam
pinigu yra geriansnegn lotu procentu be jokio saugumo.

■ai ta'1' ’t' * ■ n a j t 11 L! 1 * * f u ■ a< Merchants Btnkinf Trust do. Ranka moka 3-oria pro- 
Į centą ui jnsu sutaupytus pinigus Ir ta suma kas-!w$ 
J augs! didyn. Yra tai saugiah ir geriau del tmogaus tajrU 
Į dirba ir esedina. Dikite savu pinigus In salta Buki p

didyn. Yra taiJ^gUijir geriau de!

>

M

daugipimu procento.
f***Wft*fW*W**WM»
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( MARGARYCZIOS
1— O tave kas ežia Simai at- 

nesze — kada prisiartino, pa
klausė Endrius.

■— Kojos, kas daugiau, — at
siliepė Simas.

— Kojos, tai kojos, bet ko? 
— paklausė ežia Jonas.

— Kad nepamelavus, pir
miau reikia iszgerti stikleli, — 
ir nieko nesiklausydamas grie
bė ant stalo stovinti stikleli, 
lusitempo, iusireiže ir iszgere, 
nei truputi nesusiraukdamas. 
Tuoj matyt, kad ne pirma kar
ta ragauja. — Mat mano tėvas 
“stakorinas” 
k oje.

— Et, kad jau ateina 
tis. tai nei “liekarstos

— sanprotavo Endrius.
— Teip ir asz manau, — kal

bėjo toliau Simas, -- 
st u 
mat, paseno jau 
ka...

tai buvau aptie-

- czvs. į *

* t dar tokiam seniui

smer-
nema-

liekar- 
roi k t u 

nebepasiv el-

— Bet kas gyvens jei jis n n 
— pertrauke Jonas.nu r s.

Geriau dar kaip 
dabar

viena, na, ir mes trys du ..
pastebėjo

per

k a
sknmba-

ir ana

galo

— tare Endrius, — Per ji tai 
asz be kepures turiu eiti namo.

Visai ne jo kulte tik tavo, 
— kam ge- 

galvos neužsidedi. 
ne-

—prieszinos Jonas, 
ra i ja. ant 
Sztai mano, tai norėdamas 
nutrauksi.

Endrius ir.Jonas bandė jesz- 
koti kepures, bet kur ja ras 
tamsumoje, ir dar girti krapi- 
nedami. Endrius nors ir gerda
vo, bet drapanų niekur dar 
nėra palikes. Todėl ir isz ežia 
jis nenorėjo keliauti vienplau
kis. O galop, bene namieje tu 
kepurių daug yra? Viena turi

Sakau, i r
o stūmė pro

t raukėsi,

kad lauk!
priszokes prie Jon 
duris.

ilgai'dar Endrin?
baladojosi, rėkavo trioboje, bet 

niekur atsakymo, 
sudribo

snausti ir kriokti.

negavęs isz 
pagaliau ir pradėjo

Pati visa nakti lauke szalo 
nes in vidų bijojo inžeugli 
kad vyras neužmusztu. Vaiku- 
cziai taip pat vargo ne savo 
vietose.

Sztai kokia 
szeimynine laime 
maga ryczios.

va rgo

•t

J

gi rt imk lio 
sztai tau ir 

—Galas.
4Mil : * 1 Ji*“

■F'" Visi Luzernejc apie tai

Pietiniai Slavai Amerikoje. 1

Priesz pasauliui ka ra,

jis insaky-
Kad manės ežia

ir guli. —

--- pri-

kalbėjo 
Ar su 

ar iszsige-
ria kada ?

moku mažu ?
jis. Tu manai, kad jis 
ūki veda? Visai ne jis, tik asz, 
— kalbėjo Simas.

— Tn dirbi, bet 
mus duoda.
neimtu, tai kaž kaip gyventu...

— Teisybe, teisybe, 
d u re Endrius.

— Kaip jis gyvena ? I žsigu- 
les ant pinigu, lyg “tinius ant 
dumplių,”
padrasintas Simas, 
žmogum paszneka.

Kad ir tu Endriau, 
ar matei ji kada nors geriant ?

— Kai)) Dieva myliu nema- 
cziau, — papurtė Endrius gal
va, — jei kada mes užspiriam 
ponevali. tai iszgers viena stik
liuką, ir viskas, bet daugiau — 
niekada.

— Gal but, gal but. — nusi
leido ir Jonas, - 
jau, tai ir asz 
girto.

— Sveiki draugai! — išsipy
lęs tarė Endrius, ir iszgere, — 
Jonai, eik atneszt daugiau.

Jonas greit pakilo, ir tuoj 
atnesze vėl du pusbuteliu. En
drius pripv le jiedviem 
liūs.

— Na, imkit gerkit! — tarė.
— Tavo tėvas rodos kad 

(gazietas) skaito, tai dėlto ne
geria, — l’ilozofavo toliau En
drius.
M*.

jis skaito, —
— Ateina ten

pas mus, tik nežinau koks. Be
je rodos, ar (Sargas) ar kitoks, 
nepasakysiu, nes kai)) man ne
rupi tai ir nekreipiu in juos jo
kios domes. Rodos tik kad 
lai k raszczio szonuose
koki kryžiai, ar pinigai... —nu 
s i juoke jis.

— .Jei jau kur yra 
tai žinok kad

pastebėjo Jonas.
— Skaitydavo, 

vakarais, apie girtuokliu 
veninia.
smi ilguma.

kai), ežia ate- 
nemaeziau jo

st i k le

— Teisybe, 
tvirtino Simas,

krežius.
niekai laikrasz-

n

ga).
negerk, kas tau He- 

Isz tikrųjų

skaitvdavo 
gy 

apie degtines kenk- 
Nekarta jis ir 

mums tarė: (Vaikai negerkite,
tai nesveika, tai truczyzna, li- 

O asz tik pamastydavau, 
kad nori 
pia, o asz gersiu.
visai in senatve sukvailiojo se
nis, — užbaigė Simas.

nesveika!.... O 
kai)) musu, tėvai gere, o dar 
teip ilgai gyveno. —

— Mes gersim ir pamatysit, 
kad ilgiau gyvensim, negu tie. 
kurie negere — sake Jonas.

— Žinoma, kad ilgiau, — 
pridūrė Simas.

— Kas sako, tegu sako, o 
mes vyroeziai gyrkim, — tarė 
Endrius, ir visi pradėjo vienas 
po kito stikeliu cziulpt.

— Bet koia ežia degtine ka>l 
jau man in galva inmuszt* -— 
neriiiMLStiAudamas po kiek lai
ko tarei Endrius, — kita kart 
iškerdavau du, tris pusbute- 
liuA» tai dar nieko uebndavo, o 
dabar ka mudu su susiedu po

— Nesveika, 
tėvai

mes vyniniai gerkim,
v « •« * * *... ■ <a

— Matyt gera, — 
Jonas.

— Gal but, — prisidėjo ir 
Simas, — paskaitysiu, kas ant 
popic ros pa raszy t a.

— Ka ežia skaitysi,
trauke Endrius, — mes matai 
kad tokia pat ka ana dien gė
rėm. Ve, tese pats ir 
las numaliavotas, 
karta buvo.

Iszgere sziuodu pusbuteliu. 
Jonas ir Endrius eme nerimau
ti ir plepėti kas tik ant 
liežuvio užkliuvo. Pradžioj dar
Simas juokės isz ju nusigėrimo 
bet ])askiau ir pats prie ju pri
sidėjo. kada eme suktis galva, 
pabaigoj bemaž vienam iszge- 
i us puse pusbutelio. Galvas 
linguodami pradėjo snausti.

— Ei. dar alaus, 
riktelėjo Endrius.

Sulaukė po buteli alaus ir 
visi atsikėlė iszgere.

Temo. \’i>i kas buvo traktie
riuje, pradėjo rengtis 
gjdop liko tik Endrius su drau
gais, kurie linksminos ir rėka
vo. Kadangi jau jie daugiau ne 
degtines, nei alaus nepirko tai 
smuklininkas eme raginti 
mo. Artindamies in duris, ir 
tarsi nežinodami ka ežia darv- 4 
t i. ar eiti ar ne. paleidę gerkles 
uždainavo:
lis — szirdele ramina)... 
jiems pagelbon atėjo

duris visin'

pusbutelio.

atsibudęs

namo.

im

(Alutelis ramune- 
Czia 

smukli
ninkas ir atidaręs 
iszstume lauk.

Atsidure draugai lauke ban 
de vėl gryžti, bet. nelaimei ne
galėjo atidaryt i doru, 
szeimininkas matyti užrakino.

— Leisk po velniu, o 
visus

kurias

ne tai 
langus iszgru-u-u-sim 

suriko baladodamas Endrius, 
ir paslydės koja parpuolė. Kad 
ir gulėdamas szauke.

— As/.(uriu ežia iueili, o nę 
tai... — Sakau leisk!....

— Einam, susied, namo, 
tai. kad neinsileis, be
(laužais ir rėkauji, pradėjo 
dinti ji .Jonas.

— Einam.

ma- 
reikalo 

va-

einam Endriau, 
— vadino ir Simas.

Endrins, baladojus, szauke, 
keike, bet atsakymo isz niekur 
negavo. Galo)) Jonas ir

už ranku nu-
Simas

1 I 

tai su ta ir bažnyezion ir smu
kiem Prapuldei, tenka ar pirk
ti, ar pas kaimynu pasiskolin
ti.

— Vis vien turiu ja rasti, ne 
sziandien tai rytoj ryta ateisiu, 
— miniuniejo ir be kepures su 
Jonu kiūtino toliau.

— Kad tave velniai!.. — su
keikė pargriuvęs in griovi En- 

nieko nėr, o(Irius, — rodomi, 
ežia griovys!

— Kad kaimyn jau tu ir 
sis’znapsavai, — tarė
Jonas — duok ranka, 
siu! Kodėl asz ne taip 
kaip tn ?

nu- 
priejes 
pake! 
virstu

— Et tu... Kas gali Imt dur 
liesais kaip t u ?...

Atsikėlė Endrius ir
dumblinas, pakeikė, tai

visas
ant

oro, tai ant žmonių darbu, kad 
grioviu be reikalo prikasė.

T

A

H rJ

BALTRUVIENE
Najorke ant ve>elkos buvau, 

Tai szirdeles silkneziu valgiau, 
J ubeeze.

Ba tai buvo Potlivcze.
uoga v<», 
pilve

",
\’o> po

J ligodavai apsigy- 
vi.'ii pirmiausia pradeda 

J u di- 
vra pa- 

Pirma 
pradėta 
metais, 

vi.'i nariai buvo jurei- 
A t v v ke a 

p-antai meg- 
v iet i nes 

per pereitus 
dėtos 
gali- 

Sziadien

Kur tik * 
vena, 
kokia nor> draugyste, 
džiausi* 
szalpines 
paszalpiue 
Sjui

mona rcli i jos, 
visus

‘aust riccziais,’ 
isz Monte

ar
Kalkanu

i r 
už 
ne

<

• Ii 
džiuma pietiniu Slavu atvyko 
Amerikon isz.buvusios Austro- 
Vengrijos
Amerikieeziai juos 
vardindavo 
paisant ar atvyko 
negros, Serbijos, Bulgarijos, 
net isz 'Turkijos 
ka rm

K et urios
Slovėnu, Kroal u, Serbu ir Bul 

sudaro, taip vadinamu'.
,J u t cv) ne 

»ficia liszka i 
Serbu

gali 
žinot i, 
sak vii.

e

*

.Jog ne reikė
♦ ♦

Puikios bobeles vaikine,
l ame dideliam Viskonsine, 

kaip tvartus užlaiko, 
Burdingierin daugybia laiko.

(irineziu neszluoja,
I r da ant v v ru loja, 

baisoi i>zrodo ir ne 
pa k lotos. 

Blakių ant lovu trauki.i rotos.
Nežino žmogeli.'

J'
< J riuezes

I .ovo.s

lie
po

ai sk i r< >s tautos,

garu,
pietinius
Europoje inima
vadinama

Slavus.
( 

Kara h >le

o .'teigti

ka.-e jai.
< r’ 
K

\ k ia>

pa>l ani{o>
\ i>a> <n 
imi.

Iraugystes 
draugy.bti .b.

• I ra ūgy bt c 
l?i aneiseo, 18.57

Bevei k 
viai ir auk>o 
Amerikon '/.ie imi 
da\
d ra ag) >te.'. 
keliui metu 

•ganizacija', kiek 
.'iK'ciit ra lizuol i.

Slovėną i t uri devy ni,i' cent ra
tine' organizacija'. Kroatai 

Si-rb,ii keturia.', 
i>z 

i r '

organizacija'.
>• ‘p!) ii ia 
k u rio> <
turi J..)l •<) >K \ ri u
JoojMMi minu.

J 11 p i r m. i >

i r >ziaur rvt me
■. i r
g.i n i z.icijo'<>i

. H)

\ j-o 
uvii'Z

ar gulti,
A r k u r ant asl<»> pulti.

Jeigu \)r;ii 'kundžesi, tai 
ne klauso,

I r da I)ežia lovu netai.'o.
< > kada menesis >ueina,

I )pbae ant žmogaus užeina,
Pinigu už kvaliera provijesi, 
Ir da su- kumszczia grasinasi. 

Šimkus buvimas tokio vaikino,
Ka turi dar) t
Ne pamesti,

Turi vargszas
♦

.laimi
X i * >

Kroatu ir Slovėnu (arba Jug<> 
'lavija.) Bulgarijo' Karalv'te. 

dabartines ■
I talijos provincijas.

Biotiniai Slava i turi tri' ka I 
ba'. Slovėnu, Syrbu Kroatu ir 
Bulgaru. Serbai ir Kroatai t u 

literai i'zka kalba, 
cvartoja ciriliszka 

va r

buvo

nežino,
Imt i,no 

pakulavot i.

r i vienoda 
liet Serbai 
a I fa bet a 
loja Lot y niszl^i. Kita- >kirtu 
mas tarpe Serbu ir Kroatu yra

> ir SI 
katalikai,

kuomet Kroatai

sekant ib, 
venai, yra 
kuomet Serbai, kaip Bulgarai.

r\ t ini >tacziat iki-zKa 1 i

Kroatai kai|
R\ nio

< i

|;i i k ra '/.t i' 
i'Zlci'la.' San EraucKoi mieste 

turi 4’i 
>/.(•'/. i \ ra

1-SH4 mctai>.
I o i < I i 11 i 11 >, i - z

Slovėnai ko

Szaadicii 
kuriu

dieniniai la d< ra'Zczia i. Kroatai 
turi de\) niolika,
I m išlika ir Serbai 1 r\ lika laik 
ra>/,(•/,i u.

Sl< cii.i i 
a'Ztuoiiia> R\m 
į >a ra į n ja -. 
'/.imi' >/.<•' 
d \ i (i ra i k .1 
ra pi ja'. 
'/.imt' Ir; 
rapija>. > 
gi ■
iin> d ra ng) 'CZi u, 

rke.'tra.', < 
grupių, ir jugo>lavu 

pa>aiilinio karo veteranai tini 
d vide.'zimt s-penkius
I ’i ie bažn vėžiu randa>i dvide- 
-/.imt' 
k) klo.' 
!ni

turi
I I

K r<»al ai
Kroatai turi

pa
Serbai turi dvide- 
' 't ac/.mt iki.'zka' pa 
zie imigrantai instei

• pi \ nia'de'Ziml.' 
d\id(/>zimt>- 

lvideszimt> ai
i r

! ri'do.'zimt> 
kal <il i k i'zka

d vide>< * k a 
kejima.

Bulgaru- imigracija nedidele.
Bulgaru atvyk" 

apie Jii.omi (cenzab paduod.i 
1 4,420), i>z k u riu t i k 

arba >t 
jo i>z Bulgarijos.

z i a >.
k a I a 11 k i ** z k a

1 ari

Voehi i n ka i valgyti 
Nevienam nito bado 

gurgu lia v 
'/.moteli '/olderio

paragavo, 
ir po raim\\ ta auurka 

gavo.
Viena kate prie sportelio 

prisiplakė,
I r .'U juom ruda k ia la ke, 

f a i szi rdele> n no jo m- ėjo, 
l’a.'igere ir ant >uo|o iszsi- 

t i(‘sti' gulėjo, 
pasi je.'/Jio jo, 

maumo jo.

Be to, vex I ’rie-z ka ra
211, OI ip

apie poli 

k i a rl>a >ept yni t uk>t a nezia i 
paėjo i'/. Bulgarijos. Alv\ ke 
czioiiais rauda Hile kokiu 
l.u,- 
hiniiikai.

ama vi

v ♦
Jk u laukia, 

ir bobeles iii Veselka.' 
t raukia,

Žinoma, prie linksni) bin, 
Atsilaiko ir visokiu bjaurybių, 

() ka ant ja iszJaro tosio' 
bo b< >>,

i

kaip mokėdami 
kol ome 

Pagaliauv i sa i

reikės eiti.

praszymn nelau

pradėjo gal-

kurie jam tik kliūtis daro. Bet 
ir vol susikabinę su Jonu kra
pinėjo toliau ir isz visos geT- 
kles re k e
sz I y k szez/i a s dainas, 

gargaluoti...
priėjus viena takeli, tarė J 
n a s.

— Tai man ežia
Sudiev, Mudriau!

— Kaip tai ežia ! Einam pas 
mane, nejau mane pamesi tu

Jonas daug
kės nuėjo pas Endriu. Prisiar
tinę prie triobos 
vot i.

— Kas tai ar iszmire, kad ir 
beldžiant negirdėti.’ — suriko 
Endrius. — O tai kankintojai 
nelaukia manes pareinani...

— Nustok, Endrjau, nustok!
— (.įraudę Jonas, palauk ateis, 
duris at k isz.

Duonutes
Ir >u cilmlci>

Ant Veselkų bnua vis,»kiu 
baiku, 

i> dole re i s 
at lai ko, 

Korėtu, kad alkani vi>i >edvlu, 
t > ant mezle\ (»> daug pinigu 

Miidet u.
Jeigu norite kad daug sudėt u. 

Tai ir reike sveteliu.' gerai 
pavieszyt i.

* *

< > kuria- >u kėlei

*

— Greieziau, o ne tai duris 
lidžiai trenkda

vę! En-

paėmė Endriu 
tempe namo.

Naktis buvo tamsi ir szilta. 
Dangus buvo užtrauktas storo 
debesų sluoksniu , isz kur lai
kas nuo laiko smulkiu lieteliu — 
buvo szlakstoma žeme. Vejas, 

nedidelis, bet retkar- 
suužus

nors ir 
ežiais suužus vesulai, lietus 
tapdavo didesniu.

Tuo laiku, slidinėdami, ke
liavo (draugai). V’esulai uže- 

yra ten jus Endrius neteko kepures.
laikykit, 

jis. — Paimk 
vaike! — ir stuktelėjo Sima, in 
ta puse, kur nulėkė kepure.

— V elnias žino kur tavo ke 
atrėžė tolindamasis 

o galop, ttr asz tavo 
bernas, ka .’

—■ Tylėk, snargly! O 
visa sunk ki tau sugrosiu, pa
sipiktinus suriko Endrius, — 
sakau kad paimk, tai ir paimk!

— Sztai bematant! Ar greit 
reikės? — prieszinos Simas.

— Snarglys, dar už nosies 
sena žmogų vedžios, — perpy
kęs vėl suriko Endrius ir puolė 
ant Simo.

Simas spardosi ir roke. Pri- 
roblojo ir Jonas.

— Ar gražu ežia judviem 
muszties ka C— tarė jis.

— Tai tegu athesza kepure’,
— suriko Endrius — Mažu to 
mari ja Hiiieszkosi ?

— Suieszkosiu, suieėzkosiu,
— rėkia Simas, tik paleisk...

staiga
Laikykit, 

suriko

pure, 
Simas, —

liufl, tai dar nieko uebndavo,

J Ils

< 
suriko

iszmusziu, — 
mhs in duris 
drius.

Pati iszgirdusi vyra balado
jau! ir dar ne viena, apsivil
kus, pamažu atkiszo duris ir 
pro kitas duris iszbego lauk. 
Endrius ir Jonas inejo in trio- 
ba.

ne

Ei, boba, o boba, ar girdi, 
dairydamasis tarė, — eik 

padaryti mudviem vakarienes. 
Ar girdi k a sakau!

Niekas neatsiliepe.
— Sakau, kad eik

mudviem padaryti, ko tyli? 
Mažu asz su tavim rėkausiu? 
— supyko Endrius ir pagrie- 

— bes isz kampo žarstyki! trenkė 
vaikai miegojo.

valgyt

jus, bliaut

ne tai

Endrius Siniit paleido, bet

Xelabo>!
kaip prisigeria, 

griebia,
nu

/nuoma,
Bile ko, kaip lik pri
() ka daugiau daro

tylėsiu,
Vrluk del >a\(‘> pasiliksiu,

gera nauda pa
• la rytu,

l’ž nemoraliszkurna apgaisytu.
Bobele

s dai 
ir pasilieka neprityrę d.ir

Bet daugelis i'Z jii 
i uri savo bizni u'.

-I ugo'la\ ai 
vieta
k u grupiti. 
paduoda

I )\ a-i>zkieji

iiži ma 
tarpe Ameriko 

llL’n
j’-

(22N.5SS >\ <-tur
>k a i t

M * >

>\ ariau 
t a ut i'/.

met u cenzą'
>kai t Ii u 4nS,!)7.’;

gi m 11.'i u.' I, bei
bot M M H), i>z k 11

.\ ucjil'los

namie,|o >avo vyru> 
uždaro,

in voolka niekus 
iszdaro, 

vi.'iir

< 1

OI),(MM) yra Kroatai, 
ir mažiau' kaip

Kroatai i>z

Iri' o
I*• t ik u

>k vriii'.

'Ze>zio> parapijine' mo
. Jie taipgi užlaiko ke-

'/.imt ii' tani i>zku
Tarpe mok'liniuku
I' 1111 I V< •)•' 11 et liovė J U

a I i d i d ž 111 o; i' 
Te'la.

t.
(\ 1 ’

< r

namu.
A im i :*

lo ola vai
Prof. Papui ir

-F.L.I.S.

mergieos jeigu m ve- 
>eile n u vrplojalc. 

Tai norints juoku nedarykite 
N lieja

Po pakampiu?

1

.'(••lėkite, 
ne.'ivalki"kitc. 

Nemislinkite kad nakt is, 
nieką' nemat is, 

lai >victa> nežiiu>> ir nieko 
noa k i>, 

Vienok t urite ap>isaug<»t i,
I r I Jievo nors t i nput i bijot i.

Žinote ir tai: 
girdeli t "Ii,

() apie szlekla neklaus)'! i ne
gali,

Visi kaip rodos t riubije, 
Ant nickszos szunis kabinėję.

Tu visokiu hjaurybin ne
sakysiu, 

\’eluk del saves pasiliksiu

gri IICZH >,|e

Jog apie gera

Juk begėdžiu vi>ur rasime, 
Kur tiktai pasisuksime.

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVI3ZKAS GRABORIUS

IK BALSAMUOTOJAS
» i ’ > ■ ■ \

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nao> 
Pigi, praka. Taipgi 

automobilius
Jaučia mada, 
pristato 
reikalams.

Parduoda visokias paminklas, dide
lius ir mažius až pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tai 
krelpkitea pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau geriaus parduoti negu kiti. 
333-S3S W. Centre St., Mahoaoy City

visokiems

■■ u  ..................................... . ■■■»——   imr—n■—i i ’   ■išimi i          i         ■ im—m ■ ■■■

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

jie pal \ > 
nu

Serbai
Jot),Slovėnai.

Dalmatijo.' pro 
vincijo.' atvyko Amerikon 1S4!* 
mclai> r je.'Z.kodami . <i uk""- 
Daugelis isz sziu apleido savo 
Ievyne mažuose laivuo.'o. ir at 
vyko in (’alifornija per Strait 
of Magellan, ir iki szi a i d i e na i K • ...zmoiįcs isz tos provincijos 
vyksta Califoruijon.

daug pieti- 
Amerikon, 

■ 1902 me- 
l’arpe pirmųjų 

imigrantu radosi labai daug 
jūreiviu ir misijonieriu.

pirmųjų misijouKU’iu

Iki' 1880 nelabai 
niu Slavu atvvko 
bet žemiai padidėję i • mtais ir vėliaus. rn

Vie-

Ferdinand

iszleiilo pirma 
žemi a pi. 

pirmas Slo-

Praleido gyveni-

Liotuvisskas Graborias

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 
Turiu pagalbininke moterių. 

Prieinamos prekes.

BIS W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.

Teleponas No. 149

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Rcumatiirna* Ranku. Kojų, 
Nugaros akaudejima. šalti. Ranku. 
Kojų, tirpimą. Dusuli. Galvos akau- 
dcjimA, ir t«ip visokiu a ak audė ji m ta* 
( tik ne ronas k
Tūkstantiai žmonių yra Uaigyde o 
milijonai dar nežino apie tai.

yra tiek
verta aukso, kiek ji pati sveria su*
Dekanio Galinga Moatia

lig naudos gydymo. 
Kaina 75 centai, SI.50 ir S3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klaupkite pat aptiek oriu* teip 
DEKENS NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

Boksais OiataHnt Co.
819 MAIN ST. SOX 382
HARTFORD, CONN. U. S. A.

in lova, kur
Vaikai gave smūgi, iszsigando 
ir pradėjo rėkti.

— Ar nenutilsit 
jiem tik, rėkt, o daugiau nieko
nežino ’ Nutilkit, o ne visus už- 
mus/Jii...

— Nustok, Mudriau, negra
žu! — melde Jonas. — Kas isz 
to

Vaikai iszgirde baisu grū
mojimą, įaustojo roke ir ome 
slėptis: vienas palindo po lova 
kitas giliai po cziužhnu.

— G, pabėgo turbūt ta rupū
že! — visas perpykęs tarė En
drius, — kelinta jau karta man 
taip padaro. Valgyt tai neduo
da... Palauk asz jai vytoj atly- 
b

f

ginsiu...
— Kad tu Endriau toks, tai 

asz einu namo, — tarė .Jonas. 
— Asz, rodos nei keliu tokius 
piktumus nei k a...

— Tai tu nori, kad boba ant 
; įspranclo jotu ?

1

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS.
704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.

Drucsiai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszab
J ‘ '’t7 J \ J,-$ r ’’ *

tas tik sumirgėjo, tiek En- 
dritiįS ir teinate ji. Bandė dar 
vytis, bet nieko nelaimėjo. Mat 
jaunesjiis, kad ir girtas vis
truputi greitesnis.

— Et uztrul 
S^iaįį), tai jau lyut blogu jum.

kO biesoks!

— Et tu durniau! — burbte
lėjo Jonas.

— O tu mažu kitoks? Pragė
rei viya, tai atsivilkai pa.s ma
ne. Luuk, kad U8Z daugiau ežia 
neintityeziau!...

— Ko?... baudi* dar prioazin- 
tis Juut)8.

ft

BZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 
APIE SZITA KNYGA

Oerbemaala Tamlstal:—>
Sulaukiau nuo jusu slunczlamos 

mano vardu knyga 
Naktų Ir Viena” 

i"" _
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
ląbai yra iingeldu skaityti visokias 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szventai ir sma^ 
giai praeina. Ass visiems linklcziau 
kad nusipirktu tokia : knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena” nea ja 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
painlrsztl Ir visoji rupesczlai nors

"Tūkstantis 
ut kuria tariu 

szirdinga aeziu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip “Tukstantla

mis isz 
atvykti Amerikon, buvo jėzui
tas kunigas Baronas Ivan Ka- 
taj, Kroatas, kuris įnirę Nau
joj Meksikoj 1880 metais. Ki
tas misijonierius,
Konscak (pavadintas Gonza
les), kuris atvyko in Meksika 
1730 metais, 
piet i nes (‘alifornijos 
Kiek yra žinoma,
venas atvvkti Amerikon buvo 
kataliku misijonierius, Vysku
pas Baraga.
ma tarpe Amerikos Indijoim.
Jis atvvko Amerikon 1831 me 
tais, ir czioiiais, 187)3 metais, 
buvo pakeltas in vyskupus. Jis 
iszlcido g 
(’hippevv a 
l’aezioje kalboje jis iszleid( 
vertima biblijos del jo s(

Jis taip gi su 
Oliavau kai

’■ramatika
I ndijonu

ir žody gi a 
i kalboje.

■keju

Tūkstanti* Naktų ir Viena” nes Ja

ant valundele* atsitraukia.
ŽOKA0,Bu pAgarba,' 

18 d. Gegužio 1921m. 
Dv. Palazduonye. 
Czektszkee vai. 
Kauno apsk. 

. LITHUANIA.

tarpe Indijouii. 
rinko poterius 
boję-

Pirmieji Slovėnai ap>ig)\c 
no Minnesota valstijoje kur už 
vardino miestą Kraintown. 
Sziadiėik tonais randasi dauge
lis turtingu ūkininku. Kaip su 
kitoms tautoms, taip ir su .Iii 
gosią va is, savo szalyje yra 
ri ūkininkai, bet 
imis eina in 
nes. Tik (’a lito rn i jo j yra did 
lis skaiezius

miestą

• I »

Yra tai ketvirtai iazdavimaa too puikios knygos, tas
Y'parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgį galima 

ja numušti in Lietuva, mka knygos Amerika $2.00 
Preke knygos in Lietuva mi nueįuntimu tiktai $2-50.

.,, Jfc BQ0ZKAU8KA8 v Oa MAHANOYOIT Y, P A
.. .'L, 'r, '■_____ ■ ■ žjhi <. d . į»Į K >x-«- „. > . 1'. y ’ „ ~ '■■
v.

a,
Y

ge- 
atvvke czio- 

invairias pramo- 
e- 

vaisiu augintoju.
Jurininkai ir žvejai isz Dalina 
tia provincijos taipgi seka sa
vo paszaukimus, bet su beveik 
visais kitais, dirba kur ramti? 
diirbo. Daug Jugoslavu randa
si Pifrtsburge, Clevelamle, De
troite, ir Chicagoje. Kaip ir 
Minnesota, Kansas, Colorado, 
Wyoming, Ąrįzoua ir Cali for

. ...... .... „ ...

$1,000 TIK UŽ 60c.
Atsiunsk mums 60c ir gausi muša 

stebuklingu žolių vertes tukstanezio 
doleriu. Ka tas tūkstantis doleriu 
žmogui reiszkia, jeigu jis yra apim« 
tas kokios nors ligos bei viduriu su
gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir in vairiu nesmagu
mu apimtas. Jeigu tokiam žmogui ir 
auksini kaina parodytum, tai jam ma
lonesne butu sveikata, negu tas auk
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs 
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistžoliu, ku
rios jums sugražins sveikata.

Vaistžoles yra nuo sekaneziu ligų: 
viduriu užkietėjimo, skilvio nemati
nio, nenoro valgyt, strėnų ir pecziu 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutino, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c, tai gausi 
vaistžoliu nuo bile vienos virszpj pa
minėtos ligos.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomaru* 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c ir gausi 
musu gausius vaistus, taip vadinamus 
“Nervu Preparatas.“ Nervu liga yra 
labai blogas dalykas, bet musu Ner- 
vu Pr

patrūkimo,

aratas užbėga tai ligai kelia 
ir suteikia žmogui ramuma.

Atlsi>nisk 10c, tai gausi visokiu mu
su žolių ir knygų kataloga. Reikalin
gi musu žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

S
h!

I nijos vulstijose.
M. ZUKAITIS

451 Hudson Ave., Rochester, N. X,
d
i

■KJ
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I ŽINIOS VIETINES. Isz Shenandoah, Pa.
*-

— Ahd<sa Beneviczia, 12 S.
Bridge uli., 
rna galvos prie
brokerio. .Juozas Navickas, 112 
W. Washington uli. susižeidi) 
baisiu ranka prie Shenandoah 
kasvkln. Slasvs Lniskis isz 
Turkey Run likos sužeistas 
Suffolk kasyklosia ir likos nu 
vežtas iii Ashlando ligonbutia.

i-
11

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

|w' r 
lįĮii

j -piiS "i

sztorines 
užsi

aplaike perkirti-
Ellengowan

Slasvs
Kun likos

Gilberton, Pa. — Per nupuo
limą szmoto anglies Gilberto- 
no kasyklosia likos skaudžei 
sužeistas Vincas Gudaitis. Gv- 
dosi namie.

til

— Septemberis.
— Straikas užėjo.
— Ketvergines 

vakacijos del darbininku 
baigė su paskutiniu ketverge
Augusto. Sztoru darbininkai 
labai pageidauje tuju pusdieni- 
liiu vakaciju kurios prasideda 
kas metas su pirmu Ketverge 
Juniaus menesije.

Kada Pottsvilles sodas 
atsidarys 14 Septemberio,
r©S perkratinėti suvirsznm 200 
nauju teismu už visokius 
Rižoiigimiu.

Darbininkai prie štai y 
mo Ajrisziu namo del minisz 
ku pamote darba ant praszynm 
unijos darbininku kurie nuo 
kokio tai laiko straikuoja.

Szv. Juozapo

pra

Lietux iu 
parapijos parapijine mokykla 
prasidės Utarninke, Rugsėjo 8 
diena, 9 vai. ryte. Registracija 
arba inraszymas in parapijine 
mokvkla atsibus Paned. Utar 
ninke ir Surudoju, nuo 
rvto iki 12 vai. diuna, * 
jos salėjų, 

k

9 vai. 
para pi 

Inraszymus priimi 
ešerys
metais bus 

-zeszi skyriai,

Praeiszk ietes. 
ai idarvti 

kita meta sep 
’ ritas ir vėliaus aszhintas skv

1S.

Juozukas pusantrų m<*
sūnelis Antano Szerpenskiu, 

7 E. South uli. mirė Petin
zioje nuo uždegimo plauczim 

Laidotuves atsibus Utarninko 
ryta su bažnytinėms apeigo 
mis Szv. Juozapo bažnyczioje. 
Graborius Sakalauckas laidos.

— Automobiliu
Antanas Szukaitis aplaike to 
mis dienomis visa vagona nau 
ju automobiliu.
žiureL

Užeikite pa-

Utarninko rvta atsibus 
misziosgailės miszios Szv. Juozapo 

bažnyczioje už duszia a.a. Vin
co Juodeszko ant kuriu szei
myna užpraszo visas gimines 
ir pažystamus.

— In Lietuviszka parapijų 
jau atvažiavo isz
keturios miniszkos kurios pra
dės mokyti vaikus Szv. Juoza- 

moky kloji*, 
mokslą

Pittsburgo

parapineja
vaikus in

p°
Siunskite
jeigu norite idan1 jus paguodo- 
tu ir iszmoktu mvleti savo ar 
tyma ir Dieva.

Jonas Morkai!is isz Eli- 
pas savo

moOnelia ant D ulyczios. Moc 
kailis turi už.Gemima kemiko 
prie Standard Oil (’<». Elizabe- 
te.

zabeth, X. J., lankosi

— Musu seni jaunikei 
kele re vol i uiu je 
rias gaspadineles, 
nizavo savo 
užvardino “
Jaunikiu Drauguve. 
neužilgio pastatyti

sU 
nek ii-prie>z 

nes suorga- 
drauguve, kuria 

LietuvKzku Senu 
” Mum.

>avo kliub- 
ruimi aid W. (’entre uli.
West End ugnagesiu, 

Bus i

prie 
skersai 

Sakelio Row. Bus tai trijų 
laipsniu namas ir jame apsigy
vens visi seni jaunikei ir turės 
vyriszka kukoriu ir 
minius smagumus, 
tame, jog nckurios gaspadine 
les pasielgineja su tais apleis 
tais vyrukais r’
ir juos neapziuri kai|

važiavima in Lakeside. Dauge 
Ii sveteliu atsilankė isz visu 
szal'u Skulkino pavieto ir kitu 
”iet u.

visus na-
Priežastis

x.A. turėjo i

nepridereneziai
> reikia.

Ii del i isz

Subata kun.

— Tomis dienomis lankosi 
i’ is savo tėvelius p.p. Juozus 
Z.'blockns, sūnus Jonas isz Ei 

i lelfijos.
— Praeita

c’zesna suri.szo mazgu moterys 
les p. Jeva Kausziute su p. Jo
nu Klemensu isz Filadelfijos. 
Jaunavedžiai apsigyvens mies
te.

— Jurgis Dulskis likos pa
kviestas ant džiures in civilisz- 
ka suda szi menesi.

— Turėdami koki elektri- 
kini darba namuosia neuž- 
mirszkite duoti savo tautie- 
cziui Florijonui Boczkauskui. 
Telefonuokite in Flo Electric 
Co. 88-M. o atvažiuos pas jus 
įr duos visam© gera pa t a rimą.

neuz-

Jonas /j'brailis, 61) me 
da/iuretojas namo Moose 

1 ra ūgy sies, staiga i likos supa
tu,
(

ralyžavo'as ir mire in kėlės mi
liutas. Eidamas namo sukrito 
arti Alekso salimo kur ir mirų. 
Velionis buvo jaunikiu ir 
Juozo Žebra i ežio 
buezeriaus.

Eidamas namo sukrit

< lede 
cziona i t i ipo

Kada Mrs. S. Holshue, 
42 met u, ėjo ui vezia 
seserunia Ida, kokis tai Mos 

38 melu,

su savo

kus Kocznir,
gias prie josios, szove 
penkis kartus. Moterį' in kėlės 
miliutas po tam mirė.
toju uždare 
lame buvo 
dažino’a.

pri be 
i n jaja

Zudin 
Kok ia 

priežast is t ai da ne
kalėjimo.

TIE KURIE KENCZIA.

ak ies, noses, 
k<*pe

k vepi 
galvos

Nuo gerkles, 
plaucziu, szirdies, pilxo, 
nu, viduriu ligos, puMes, ruma 
t izmo, kataro, sunkaus 
m<», trumpo apetito,
skausmo, szallis galvoji', kosti 
lio, skausmą rankose ir kojose, 
nervu ligos, i 
gai serga t“, 
suteikt i g 
t rumpam 
Ateikite pas mane tuojaus 
iszegzaminavojimo.

I>r. Doni. J. I)ever 
139 E. ('entre St. 
Mahanov ('itv, Pa.

Nepaisant kaip ii
, asz galiu jumn 

greita palengvinimu ir 
laike iszgydinima. 

d<4

(t.71 )

“Pana Chicago.”

i

IA

Ant patogumo kontesto

s?>3

&

k u- 
ris atsiims szi menesi Atlantic 
Uity, miestas (’hieagas iszrin- 
ko
I >zpa ne,

pana

Eredrikus 
preziden 
gerai pa

i)

mani’ vra

Dayton, Ohio. 
(’. N iekol, 46 met n, 
tas Niekol M f g (’o., 
žvstamas ezionais del daugeli 
lietuviu ir kaip visi
turtingu žmogum bet net urėdą 
mas pinigu apmokėti skoliniu 
kus, nutarė apvogti North 
Dayton Banka. Inejas in mine 
ta banka .‘idaike kasijeriii pa 
liepdamas
kurios iszemes $28,000 
savo garadžiuje 
Main ulyezio).
prisipažino buk jisai a pi pl

Palicije surado 27) tuk 
doleriukuriuos 

gražino in banka.

atidaryti kasa isz 
paslėpė 
2715 X. 

Vėliaus
ant

pals 
esze

banka, 
stanezius

Boston, Mass, 
raportas parodo, 
pastarąsias
nu*’ musu

kad 
sa\'ait(‘s 

mieste

si i

I ’oi iri jos 
per dvi 
‘Idai va - 

buvo aresz

8 A U L H*
...  • ’ r ‘" t "ll" J L r ■ UliIIr III—.. ■

(nota 2006 žmones yž girtybe. 
Tuo paežiu laiku 1918 metais, 
kuomet da nebuvo prohibici- 
jos, girtu žmonių buvo aresz- 
tuota 2082. Taigi pasirodo, 
kad po szeszin metu prohibici- 
jos žmones gerai taip pat, kaip 
jie gere ir pirma.

■— South Bostono policija 
areszlavo Petrą Faltanavdcziu 
(Peter Fulton) už 
)laryma. Pas ji
tikra bravoru. ‘Boston Post 
indejo ir fotografija szitu in- 
taisu.

P. Fallanaviczia ra komuni
stu žmogus.

Atlankė Sena Kariszka Laiva
4

munšzaino 
rado mimuose

Rupiuczio 25 d. in So. 
Bostono teismą buvo pristaty
tas apie 20 ' metu amžiaus 
Amerikoje augės lietuvis vai 
kežas, priesz kuri buvo tris ap
kali inimai. Visus Iris svkius 
las vaike/,s užpuolė lietuvius 
ir atstatęs revolveri in krutinę, 
apiplesze. Nuo vieno jis ateme 
apie $60 ir nuo t reczio apie 
$20.

Kaip žmones pasakoja Szve 
do tėvas yra pasiturintis žmo
gus ir daras bizni isz ‘blaivy
bes.’
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Nužudė Savo Tęva Ir Mirtinai Sužeido Motina.
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Prezidentas Coolidge, jojo pati ir kil 
lankyti senoviszka kariszka lai va

B 
B.*
r
i"

b
M

m

ženklyvos ypatus nuplaukė in Charlestown at- 
“Constitution” kuris atsiženklino žymiai laike kares su 

prezidento ('oolidgi 
o.

os

Anglijo. Ant paveikslo matomi' 
stovi ant seno laivo laukenti pribuvimo prezident

kuris atsiženklino žymiai laike kares 
lai veli “ Mayflower,” o kareiviai> ’ o Max flower

Patogiauses Kūdikis
Isz Pietines Dalies.

Jusupovo Skarbai Užgriebti Per Bolszevikus.
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Kūdikis Charles Eamm, isz 
Richmond, Va., 
kūdikiu parodos Pielinioje da
lyje Suv. \bdst. laimėjo dovana 
11)0 doleriu kaipo sveikiauses 
ir patogiauses kūdikis. No
riais jisai yra tik devynių me
nesiu senumo, bet yra iszsives
tinius kaip kūdikis vieno meto. 
Turi devynis dantukus, vaiksz- 
czioja ir pradeda kalbėti.
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parodo soviatinius \ irszininkus kurie peržiu-1 hi ve ikslas
rineja garsus Jusupovo skardus kuriuos atrado neliketinai 
užmūrytam palociuje kada szeimyna pabėgo priesz revoliuei- 
je po numetimo caro nuo sosto. Tasai skarbasy ra vertas mili
jonu doleriu.

Vandervoort, 18 melu, prisipažino buk jisai isz 
piktumo nužudė savo Ieva, pr.i baszcziu liuteroniszkos bažny- 

Perkersburg, Iowa, ir sužeido mirtinai motina.
nepavadino vaikui trankytis naktimis ir už tai levams teip 
baisei atkerszino.

Warren

ežios
UZ

T pl’evas
JWW

■ d.I

Juodžuves Iszmestos Isz Mariu.
>

Paskutines Žinutes. DIDŽIAUSIA BAUSME.

Ii Kulpmont, 1 
nas Mikalski, 
likos užmuszlas per sunku t ro
ką.

<r
ll

gonbutes 
nauja
Szv. Helenos.

11 Mont real, Kanada, 
uis sunaikino

),a. Aid a
K* met u vaikas i

Advokatas: - 
nenori suvis su ponia

• r i net i '!

Ponios vyras 
atsisk -

Ashland, Pa.
likos

k a1 a 1 i k i sz k a kopi y ez i a

Prie Ii 
paszvent i n t a

‘ i t
Jauna pat i:

nok ji n u bą u>l i...
Advokatai

Asz turiu vii'
Ne keneziu 

, iszmislyk 
ka iiorinl ant nubaudimo tojo
rakalio!

Advokatas: 
isz ra.-1 i!Ug 

namu per kėni i...
ka neteko pastoges 61) szeimy (didžiausia I 
nu. Bledes padaryt;
milijono doleriu.

re< la

a ant puse •
(

K < >
Teip, poni jojo ne- 

() a r ne butu did jojo 
kada su-

gryžszi pas ji gyventi, tada jau 
lakepsi lyg gy\ro kaulo!

ežia lokio

ui usnie,

vvo kaulo!

Kalnuotas Reles Isz Vladykaukazo Iii Tiflisa.
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juodžuviu (panaszios in mažus veloribus arba didžuves) 
likos iszmestos isz mariu ant kranto
larbo pakol jeises supjaustė ir inmete vela in mares, nes ,

turėjo nemažai

v

(
vininkams naikimlamos kitas žuvis

East Brewster, Uape Uod. Žuvininkai 
įuodžuves padaro daug bledes Žu

Si
a Baisybe Isz Gilumos Mariu.

:: • wi—iKlliiliiito
Palicija Jo Jeszko.w:i f■ Ša.
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Margarieta
H )

(ionzalez, 
pa t ogiausia 

perstatys paro- 
M i>s (‘liicago

k a i | 
mergina kuri 
doje “ t J

PIGIAI PARSIDUODA.

Gera biiezerne 
geroj vietoj, 
per daugeli metu. Absiszaukil 
pas ' (t.72

ir groserne, 
biznis isz<lirbtas

A. S. Treeziokas
1!)!) Adams St.

Newark, X. J.
NAUJAS LIETUVISZKAS’

FOTOGRAFISTAS.

vieta Node-Atidarys savo 
lioj 23 Augusto, senoje vietoj , 
kur pirma laike A. Aponikas, 
ant virszaus po No. 215 E. Cen
tre St. Naujas fotografistas 
traukia fotografijas pagal nau
jausias madas, padaro didelius 
pveikslus isz mažu, parduoda 
visokius rėmus ir 1.1. (70

Paul Salauff, Studio 
215 E. Centrę St.
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Sztai Gcorgiszkas kėlės kuris eina isz Vladykaukazo in 
Tiflisa, per kuri bolszevikai siun's daugeli kariszku automo- 

dirbti Georgijanaibiliu ant lenktynių. Taji kelia pradėjo dirbti Georgijanai 
1806 mete ir užbaigė in 50 motu. Yra tai vienatinis kolos per
Kaukazo kalnus, nes tonais nesiranda jokiu geležinkeliu.

i
Dr. Beebe su kitais mokslincziais nesenei sugryžo iszSa-

ragosso mariu kur tyrinėjo taja aplinkinia ir žuvavo isz gilu
mos mariu idant dažinoti kokio sztamo žuvys josią randasi. 
Jeszkotojams pasiseko isztraukti isz tuju mariu daug visokiu 
žuvu kokiu da svietas no yra matos. Žuvis patalpino New 
Yorko žuvinyczioje kur randasi daug nepaprastu žuvu isz vi
su daliu svieto.

Žuvis

Sztai paveikslas George A.
i pacz-Anderson, kuris Apvogė 

ta, iszbego isz kalėjimo, kaijjo 
nužudė su savo draugu Gerald 
Chapman, sena pora Ben 
Hance ir įojo paezia Muncie, 
Tndijanoi. Palicije po visa 
Amerika jeszko tojo bandito.

sena




