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V. W. BOCHOWB1I, KAlMr m. 40 METAS

ISZ AMERIKOS
UŽSITRUCINO

3 LIETUVIAI
4 PAVOJINGAI APSIRGO.

ISZGERE TRUCIZNOS 
PER KLAIDA.

Elizabeth, N. J. — Lietuviu 
Laisves svetainėje bare ežia in- 
vyko tragedija, praėjusia Su- 
bata, kuri baigėsi mirtimi tri
jų Lietuviu ir susirgimu ket
virto. Policija visa dalyka ti
ria, bet nieko nėra aresztavus. 
Dalykas nutiko szitaip, kaip 
raszo “Vienybe”: Juozas Ma
teika, sales dženitorius, vale su 
rugsztimis baro czystinimui. 
Jam bedirbant atėjo Jonas Ma
siulis, Vincas Martin ir Walte- 
ris Bieksza,
paprasze ka tokio, kas jiems 
“akis atidarytu”. Mateika ir 
pripylė keturius stikliukus, bet 
iszgeres biski jis tuoj spiove, 
nes nuprato, kad isz rugsztines 
bonkos skystimu pyle. Kiti gi 
spėjo iszgerti. Martin pribėgo 
iki duru ir krito negyvas, Ma
siulis krito kur stovėjo o Biek
sza paėjo tik kelis žingsnius ir 
mirė.

kurie dženitorio

Mateikai isz burnos ėjo 
kraujas nuo žaizdų ir jis likos 
nuvežtas in ligonine.

Szis atsitikimas mums pri
mena panaszu atsitikima keli 
metui atgal Gilbertone, Pa., 
kur'hrtrtenderis panasziu bud u 
pavieszino svodbininkus tuoin 
paežiu gerymu,
kad pavieszina juos naminiu, 
nuo ko keli svodbini’ikai mirė 
ir keli pavojingai apsirgo.

manydamas

TĖVAS PARDAVĖ 15 METU 
DUKTERIA UŽ $100.

Uniontown, Pa.
Garnock,
pranesze policijai

už szimta

Helena 
15 metu mergaite 

, buk josios 
tėvas pardavė ja del žmogaus 
isz Superior Wis.,
doleriu, o tasai vėliaus parda
vė ja savo pus-broliui už 50 do
leriu.’ > •

Vargsze taipgi pasako poli
cijai, buk kada pasiprieszino 
tėvo valiai, tasai ja priverto su 
indeginta geležiu, 
baisiai peczius ir rankas, o jos 
pirkėjas jai iszsukinojo ranka 
prie altoriaus idant atsakinėtu 
ant žoždiu, kurie juos suriszo 
mazgu moterystes. Tėvas ir 
žveriszkas vyras likos areszta- 
voti ir uždaryti kalėjimo.

NEGANA JAM BUVO VIE
NOS PACZIOS, GAVOSI 

IN KALĖJIMĄ.
Saint Louis, Mo. — Ana die

na stojo,sudo Juozas Mueller, 
23 metu, kuris turi iszsiteisint 
del ko suvadžiojo 19 metu Jen
ny Radomskiute, kuriai kalbė
jo, buk yra jaunikiu ir melde 
idant už jo tekėtu. Juozas pir
kinėjo visokes dovanas savo 
mylemai ir lauke vinezevones 
dienas. Jenny pradėjo pasiren- 
ginet ant szliubo kuris ketino 
atsibūti praeita Nedelia. Kė
lės dienas priesz 'szliuba, Jen
ny daginio, buk josios myle- 
mas pirkinėjo dovanas ant isz- 
mokesties, todėl nuėjo in ta da
li miesto kur jisai gyveno ir 
pradėjo sznipinet apie Juozo 
gyvenimą ir in laika daginio, 
kad Juozas turi paezia ir du 
vaikus, vienas trijų menesiu o 
kitas penkiolikos menesiu am
žiaus.

Jenny tuom labai perpyko 
kaipo ir pirmutine jojo pati ir

apdegino

I ■

SZVENTOSIOS'
VEIDAS ANT 

LAMPOS
SZ. TERESES VEIDAS ANT 

ULYOZIOS LAMPOS.

TUKSTANCZIAI ŽIOPLIU 
ISZVAIKYTI PER 

POLICIJE.

Philadelphia. — Nekuria 
žmones kaip sau inkala in pa- 
kauszius nepaprastus dalykus, 
tai jiems nurodo kad mato vi- 

paVeikslus isz durnu, 
, miglu' ir 1.1, ir tuo

ju us sau perstai i ne ja, buk tai 
szventuju paveikslai ir stebuk
lai. Gal daugiausia yra naudo
jamas 
szventosios

šokius 
szeszeliu

EUROPA BIJO KAD LENKIJA UŽKLUPS ANT LIETUVOS
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SVZENT-VAGIAI
t

pasako savo vyrui 
kati jiji aiszkiai mato

per žmonis paveikslas 
Tereses, kuria 

žmones mato visur ir ant vi
sokiu dalyku kaip tai ipask n ti
ni karta atsitiko czionais.

Praeita Subatos vąkara, gy
venanti arti Mrs. Magdalena 
Majewskiene, 2665 E. Thomp
son uli., 
Juozui,
veidą Szv. Tereses ant ulyczi- 
nes 'lampos. Juozas tuojaus pa
leido paskala po aplinkine, na 
ir in trumpa laika ulyczia bu
vo prikimszta žiopliais isz viso 
miesto kad net ipalicije in tai 
insimaisze. Kelis kartus užge
sino lam,pa, bet kas tok is vis 
jaja uždegdavo ant galo nuėmė 
virszu lampos ir 
S?tVw 
na buvo daugiau kaip 100,000 
žmonių ir kožnas norėjo pama
tyti szventosios veidą ant lam
pos.

Miesto inžinierius isztvrine- 
buk sietukas, kuris isz- 

duodu gaza lampoje, mete sze- 
szeli ant stiklo lampos, kad 
iszrodc kaip moteriszkes vei
das, o žmones sau perstatė kad 
tai Szv. Terese.-— Kur bus ki
tas stebuklas?

nunesze in
Onex* ha*žnyožia. Taj a die-
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PENNSYLVANIECZIAI 
CZEDINA SAVO 

PINIGUS. .
Harrisburg, Pa. — Pennsyl- 

vanijos gyventojai yra labai 
paezedus žmones, jaigu per me
tus laiko bankose padidėjo 
žmonių sutaupinimai pinigu 
ant 252 milijonu doleriu dau
giau. Procento iszmoketa žmo- 
niems ant sutaupytu pinigu 
60,142,295 doleriu. Žmonių, ku
rie taupino savo^pinigus tiktai 
ant procento buvo 4,205,360 o 
viso yra 5,805,148. Pagal ra
portus 757 banku Pennsylvani- 
joj tai turi pinigu 3,619,283,- 
966 dolerius.

13 METU VAIKAS PAR
DAVINĖJO (GERYMUS.
Brooklyn, N. Y. — Trylikos 

metu Edwardas Bronikovskis, 
likos aresztavotas kaipo ir jojo 
tėvas, už peržengimą prohibi- 
cijo.<ė tiesu pardavinėdami ge- 
rymus% Palicije užtiko vaika 
už baro pardavinėjant alų ir 
munszaine. Nuo tada kada už
ėjo vakacijos- tėvas vaika pri-
spyrė idant stovėtu už baro. 
Abudu pastatyti po $1,000 kau
cijos. .
BANDITAI APIPLESZE 80 

EKSKURSININKU. ■FT

Mexico City, Meksikas. — 
Mcksikoniszki banditai sulai
ko 80 ekskursininku kurie ke
liavo automobiliuosia, kuriuos 
apiplesze kaipo ir miesteli Pu- 
enta De Ixtla, laikydami gy
ventojus nelaisvėje per vientio- 
lika valandų, tarp kuriu buvo 
32ifioterps ir daug vaikų* Vaia-
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yra dideliam nerimastyje isz priežasties korszinantes kares tarp Lietu-Visa Eurojpa
vos ir Lenkijos už Vilnių kuri abudu sklypai prisisavina sau. Lenkije sukuopino vaisku Vil
niuje ir kerszina užeiti ant Kauno. Vokietije nerimauja kad jaigu Lenkams pasiseks užklup
ti Lietuva, tai turėtu didele intekmo Rytiniuose Prusnose ir todėl stengsis visom pajiegom 
neprileisti Lenkus užklupti antJJetuvps. Mapa (žemlapis) parodo stovi tarp Vilniaus ir 
Kauno, o didesniam paveikslCfiuiUome^siikubpinima Lenkiszkos kariumenes Varszavoj pa
sirengusia ant užklupimo ant greito paliepimo. Nors Lenkai pastato vaisku ant rubežiaus, 
bet Lietuva jokio vaisko nepastatė ant savo rubežiaus. Lietuvos kariuomene sziadien susi-

v snkuhpinima Lenkiszkos kariumenes Varszavoj pa-

deda isz trijų divizijų, ju tarpe devyniu pėstininku regimentu, trijų artilerijos, trijų kava
lerijos (raiteliu) ir trijų deszimcziu eroplauu. Tanku neturi. Kariuomene stovi Kaune, Ma- 
riampoleje, Vilkmergėje, Panevežyj ir Sziauliuose. Vilniuje esą daug regulerines Lenku ka
riuomenes, bot sziaip per penkiolika myliu nuo sienos iki Aszmenes 
r iu ome nes daliu nematyt. 

---------  --------- u- -„-r -r-.----------r--------------------- -4r- - ---------------- ■■ €- - ----------- ----
DVI LIETUVAITES NU
PLAUKĖ ISZ PHILADEL- 

PHIJOS IN CHESTER.
Chester, Pa. — Trys mergi

nos, 
Linskiute isz Chester 
Kupcziute isz Norwood turėjo 
plaukimo lenktynes isz FiladeL 
fijos in Chester Panedelio die
na. Isz tu trijų dvi paskutinios 
yra Lietuvaites. Pirmutine 
galėjo iszlaikyti 
trauta isz upes, 
skendus, bet musiszkes dalaike 
lyg galui,

riampoleje, Vilkmergėje, Panevežyj ir Sziauliuosc. Vilniuje esą dau regularities Lenku ka- 
niekur regulerines ka-

t

•’ d abidvi užvedi# * sktfridti .kas' jikos isz/jiupstas^nį suomi-

lA
flėtėkiriga VyVh.' 
.b J i •' • u i ' | mo ban'd^. . ....L . *: "r ‘

Charlotte Ewing, Klara 
ir Tillie

ne 
ir likos isz- 

nes butu nu-

būdamos vandenije 
per 7 1 /4 valandas. Panos Lins
kiute ir Kupcziute aplaike si
dabrinius kielikus per Stanley 
Co.

Pana Linskiute gyvena
5!

ant 
901 Morton Ave., Chester, ir 
lankosi in High School, senior, 
o pana Kupcziute isz Norwood 
lankosi in Glen Nar High 
School. Abi yra puikaus sudė
jimo ir ’szviesios Lietuvaites. 
Garbe musu tautietėms už taip 
narsu atsižymejima.
UŽMUSZINEJA LIETUVIUS 

DARBININKUS.
St. Louis, Mo. — Nežinomi 

piktadariai ežia pradėjo užmu- 
szineti Lietuvius darbininkus, 
dirbanezius Hoyt Metai kom
panijos fabrike ant naktų. Vie
na, Kaszeta, 
pusbrolio, 
cziaus, padare pasikėsinimą ir 
kirviu perskėlė uosi pusiau. 
Užpuolimai invyko keliu dienu 
bėgy. Kompanija nusamdė de
tektyvus- piktadariu gaudyti.
10 UŽMUSZTI, 222 SUŽEISTI 

GELEŽKELIO 
NELAIMĖJE.

Moundtf, III, — Ekspresinis 
trūkis einantis isz Chicagos in 
New Orleans susidūrė su tru
kiu einaneziu isz St. Louis in 
Chickasaw ant Illinois Central 
geležinkelio su baisioms pa
sekmėms.

Chicaginis trūkis nuszlave 
nuo sztangu stovinti truki ku
ris negalėjo eiti toliaus isz prie
žasties pagadytos sztangos. 
peszimts pasažieriu likos už- 
mųszta o gal daugiau kaip 222 
sužeisti isz kitfiji keli mirs.

Chester

in

užmusze, o ant jo 
Petro Makarov i-"

NUBAUSTI ISZ LIETUVOS
APIPLE8ZE SUVALKŲ 

BANKA.
Kaunas. — Radio praneszi- 

mu isz liaudies banko Suval- 
. kuos pavogta 300,000 zlotu. 

Vagys insiverže in banka nak- 
ti, susprogdinę seifus ir pabege 
su rastais pinigais.
GIMIMU IR MIRCZTU 

SKAIDŽIUS LIETUVOJ.
Kaunas. — Pernai Lietuvoje 

gimė 63,036, (32,514 berniuku, 
30,512 mergaieziu), mirė 36,568 
(18,896 vyrai, 17,672 moterys;, 
prieauglis 26,468 asmens. Su- 
tuoktuviu buvo 18,555.

vagiu, bet ju negalėjo susekti AUDRA IR JOS

ABUDU LIKOS SUPARALY- 
ŽAVOTAIS UŽ APVOGI

MĄ BAŽNYCZIOS.

PRISIPAŽINO PRIE 
KALTES.

Krzesovas, Lenkija. — Lai
ke apvaikszcziojimo Dievo Ki|- 
no, nežinomi vagys insigavo 

^nakties laike in vietinia bažny- 
czia, pasiėmė brangia mon
strancija, sidabrini kielika Ir 
auksine puszka isz kurios isz- 
barste komunikantus. Norints 
policija gana karsztai jeszkojo

brangia

niekur. ■
Kad sztai po kaimu Krena- 

viaus, perbėgo žinia, kad stai- 
gai likos suparalyžavotas Vac
lovas ir jo pati Karolina Deml- 
dowskai, kurie prisipažino ku
nigui. kad tai jie apvogė baž- 
nyczia nuo brangenybių, ku-
rios pardavė Žyijiu artimam

--------------------------    ............ ............... ........... —„^1.,^...        ^Į,,.      
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ZAKRISTIJONAS UŽMUSZ-
TAS PER VARPA.

Winston-Salem, S. C. — 
George O. Blakly, kuris pildė 
dinsta zakristijono prie Brook
ston metodiszkos bažnyczios 
per daugeli metu, praeita Ne-' 
delta skambindamas varpa ant 
miszparu, staiga! didelis var
pas nukrito isz bokszto tiesiog 
ant seno zakristijono užmusz- 
dariias ji ant vietos.
DIDELIS ORALAIVIS

ATLĖKS IN AMERIKA.
St. Louis, Mo. — Telegra

mai danesza, buk ant tikrųjų 
ketina atlėkti mijĮžiniszkas

7T-:—;---- -

Isz VisūSzaliu
LABAI BJAURUS 

ATKERSZINIMAS

miestelyje.
Prisipažinimas Demidowskio 

iszvere dideliu intekmia ant 
aplinkiniu gyventoju, 
tvirtai tiki, kad juos Dievas 
nubaudė už szventvagysta, at
imdamas jiems pajėgas.
MARIOS UŽLIEJO SALA— 

DAUG ŽUVO.
Batavia, Java 

kas drebėjimas, kuris Smarkiai 
sujudino mares, kilo baisios 
vilnys, kurios užliejo sala Pa- 
leoweh ant Flores salos, Dutch

NUOSTOLIAI VILNIUJ.
Vilnius. — Pereita savaite, 

kaip visoj Lenkijoj, taip ir Vil
niaus vaivadijoj siautė didele 
audra su lietumi ir perkūnija. 
Audra daugumoje vietų prida
rė labai daug žalos. Bendrai 
apskaitoma, kad Vilniaus vai
vadijoje pridaryta nuostoliu 1 
milijonui auksinu.

kurie

Vulkanisz-

MOTINA IR DUKTĖ APDE
GINO VEIDĄ VYRUI 

UŽ NEVEDIMA 
DUKTERS.

PERKŪNAS TRANKOSI.
Kupiszkis. — Szi ryta pro 

Kupiszki perejo perkūnija. Ml- 
tosziunu kaimo, 7 kilm. nuo 
Kupiszkio, griebiant sziena nu
trenkė perkūnas 30 metu mer
gina Kaczinskaite Naste, kita-
me kaime, Žegunu, nutrenkė 
karve, apie Gelažių miesteli 
taip pat nutrenkė berną beair-

atlėkti
Zeppelino oralaivis 
bus užbaigtas dirbtuvėje Frie- 
deriohshafen, Vokietijoj, in 
Saint Louis, 
be jokio perstojimo, apie pa
baiga szio menesio.
PAPUCZKAS UŽMUSZE

MOTINA TRIJŲ VAIKU.
Spring

Ethel Yommans, 32 metu am
žiaus, motina trijų mažu vai
ku, 
nuo

kada tik

Vokietijoj 
‘Amerika, tiesiog,

Lako, N. J, — Mrs.

mire Freehold ligonbutojo 
užtrucinto, kraujo. Mote

riai iszaugo mažas papuczkelis 
ant akies, kuri pradėjo krapsz- 
tyt su nagu ir nuo to užtvuci- 
no 
res

krauju. Nelaimingos mote- 
galva buvo sutinus kaip 

dynas.
RADO NUŽUDYTA KŪDIKI 

PECZIUJE.
Milwaukee, Wits. — Panak

tinis sargas vienam i'sz czionai- 
tiniu dideliu sztoru, norėda
mas sudegint popiera pecziuje 
skiepe, uždegęs popiera užte- 
mino tarp popieru naujai gi
musi kūdiki, kuris jau pradėjo 
spirget. Greitai isztrauke kū
diki ir nuvežė ant palicijos, 
kur daktarai apžiurėjo ir rado 
skyle galvoje, kais parode, kad 
kūdiki pirma nu'žudo po tam 
norėjo paslėpti savo darbe per 
sudeginimą.

U Mexico City, Mex.:— Val-

' I f*

džia aresztavo du katalikisz- 
kus kunigus kurie badai daly- 
bavo suokalbyje nužudinime 
prezidento Obregano. ! i ■ M

Varszava. — Kada 48 metu 
Frantus Kazakeviczius ėjo uly- 
czia, pasitiko ji Marijona Ja
blonskiene ir įjotos 18 metu 
duktė Stepanije. Moteres įpra- 
dejo ginezytis kodėl jisai ne- 
pavelina savo sunui 19 metu 
Edvardui vesti josios duktere. 
Kazakeviczius visai nenorėjo 
kalbeli su moteroms ir kada 
rengėsi jaises 'apleisti, tosios 

sav<į drapanųisztrauke isz 
bonkutes karbolinos rukszties 
ir mete levui ant veido. Tame 
laike ėjo pro szali penkių me
tu mergaite Mariute Kaczins-
ku, kuri taipgi likos baisiai ap
deginta ant veido, ranku ir ko
jų. Abudu likos nuvežti in li- 
gonbute.

Jablonskiene Ajiresztavota ir 
uždaryta kalėjimo. Badai Ka- 
zakevieziaus sunūs jau nuo ke
liu sanvaieziu apsigyveno pas 
Jablonskius u’ž ka tėvas labai 
pyko.

East Indies. Trisdeszimts lai
veliu nuskendo ir daug žmonių 
žuvo. Laivai nuplaukė in te
na is su pagelba.
KARISZKAS LAIVAS PA

SKANDINO SUBMARINA. 
Rymas, Italija. — Kariszkas 

laivas Guiseppe Missori. laike 
manevru trenke in subamrina 
F-14 ant Adriatiko mariu. Sub
marine randasi 31 vyrai, kurie 
duoda žinia apie save su pagel
ba po vandeni o tlegrapo. At- 
pluke kiti laivai su visokiais 
aparatais, stengsis isztrauktl 
paskendusi submarina.

Rymas, Italija. —Italijoniszx 
kas submarines F-14, kuris nu
skendo su 31 vyrais laike susi- 
muszimo su kitu laivu, likos 
isztrauktas in virszu, bet visi 
jame pražuvo nuo trucinanczio 
klorein gazo.

Yra tai antra submarinine 
nelaime, kokia turėjo Italu flo- 
ta, nes 1925 mete submarines 
Veniero nuskendo laike sztur- 
mo su 50 vyrais.

U Jacksonville, Fla. — Bai- 
si viesulą kuri prapute per 
Port Pierce, Veto Beach ir 
Stuart padare bledes ant $5,- 
000,000, iszverte daug namu 
ir suardė visa komunikacije.

VENGRAI ISZSIUNTINEJE 
VARGINGUS VAIKUS 
IN KITUS SKLYPUS. > * ♦ 1 '

Budapeszt, Vengrai. — Dau
giau kaip 35,000 vargingu vai
ku jau. likos iszsiunsti in Szve- 
dija, Denmarka, Norvegija, 
Finlandija, Szvaicarija ir 
Fraud j e ant auginimo. Tieje 
vargszai yra po kariszki vai
kai, apleisti per savo tėvus at-

DRUOZIAUSUą ISZ VISU.
Keli jauni vyrukai stovėjo 

prie cigaru sztoro ir gyrėsi sa
vo drutumu.

— Asz galiu pakelti 250 
svaru.

— O asz galiu iszmuszt du
ris su kumszczia.

— Tai vis nieko! Asz pa-

t*

Szvaicarija

ba merg-vaikiai, kurios susi- h « i ■ « • <■ • A alanke kūdikius su kareiviais.
Badai Amerikos taipgi su-

• a mi . a . • *tinka priimti kelis tukstan-
ežius tekiu vaiku, kuriuos isz- 
dalytu taip žmoiiiu ant iszauk- 

i!Įėjimo? j f ?

žysiu toki žmogų, kuris viena 
ranka ęulaiko bėganti truki.

— O kas tai butu per dru- 
tuolis?

— Maszinistas ant lokomo- 
tivos... *

* Londone statomi kino te
atrui namai kainuos 30 milionu 
doleriu. . ‘

* Now Yorke viena moteris 
phgimdp kudiki 13 coliu ilgio.
Jis sveria 1 švara.

bant lauke. Lietaus visai mažai 
brivo. 1 ’

GIRTUOKLIAVIMAS 
DIDĖJA.

Sziemet nuo Sausio lyg Kovo 
menesio invairaus laipsnio al
koholiniu gėrimu buvo parduo
ta už 12,174,628 litus. Tuo tar- . 
pu pernai per ta pati laika bu
vo parduota už 10,359,474 lit., o 
1920 mete — už 9,9822,218 litu. 
Szitie daviniai rodo, kad gir
tuokliavimas Lietuvoj daro ge
ra “pažanga”. Na, ir nenuo
stabu: geria ne tik nepažangus, 
bet ir visai “pažangus...”

ARESZTAI.
Žemaicziu Kalvarija. — Pas 

Antana Jonauski padarytu 
nuodugni krata. Jeszkota gink
lu ir priesz-valstybines litera
tūros. Ant. Jonauskas arest- 
tuotas ir patalpintas Telsziu 
policijos nuovados daboklėje. 
Jonausko tėvas — stambus 
ūkininkas, turi 70 ha. žemes.

MILIJONAS LITU 
NUOSTOLIU.

Kaunas. Saldutiszkio lent
pjūves gaisras tęsęsi apie >2 
valandų. Ugnis sunaikino per 
100,0000 kub. metru neapdirb
tos miszko medžiagos ir dide
les atsargas apdirbtos medžia
gos. ,

Nuostoliu apskaieziuojama 
busią padaryta apie 1 milijo
nas litu. Nuo ^gaisro ypacz 
daug nukentėjo žemes ūkio mi
nisterija. <
VIENAS NUSKENDO KITI 

TRYS ISZGELBETI.
Nemune prie maudyklių sa

los atplaukė su Lietuviu tūlas 
pil. Pauliukaitis Vladas, ir pa
likes laiveli prie salos maudė
si. Po kiek laiko, jo draugai, 
ruoszdamiesi namo, eme jesz- 
koti Pauliukaiczio, tacziau nie
kur nerado. Spėjama, kad Pau
liukaitis nuskendo.

Pavakarėj ties Karmelitais 
buvo dar trys skendimai, ta
cziau bendromis’ pastangomis 
visi buvo iszgelbeti.

Bendrai, sziemet Kauno Ne- 
munp pliažas ypatingai gyvas. 
Nuo ryto iki vėlaus vakaro pa
upyj kibždete kibžda.
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Sngryžift Ainerikieoziai i/iz 
Lietuvos nelabai girria tenai- 
tini padėjimą, ūkininkai nu- 
skuria, neturi padaru ne pini
gu o kaip nekurie sako, kad jai
gu turėtu pinigu, tai sudegytu 
savo.ukes ir szvilptu adgal in 
Amerika, o tieji kurie pribuvo

baisiai graudinasi kad nepa-

Smitas Artistas Nužudė 
Meksikos Prezidentą

STATISTINIU ŽINIŲ
* 1

“SAULE”
■ik

Obregana

Jeigu jąja ^gražins in

ąpsięyvent Lietuvoje, sziadien 
baisiai graudinasi kad nepa- 
kląuse gęros rodps kitu. Ame-) 
rikiecziai tikėjosi 
rasti'tikra, laisve — kaip Amc- 
rike, ix) karei. Bet kur tau! 
Kožnas geidžia garbes titulą: 
“ponas, pilietis, panaite” ir 
t.t., o jaunos snargles sueja su 
žmogum, jau isz tolo atkisza 
ranka de'l pabueziavimo, tas 
pats ir urėduose, žmogus turi 
laukti ke|es valandas pakol 
virszininkas yra pasirengęs 
jam patarnauti, žodžiu .“po- 
nysta’*

Lietuvoje

1 M
Jose de Eėbh Torai, kuris nn-

Internal*.ir.il

RINKIMAS
Bendros ŽJnįos,

Statistiniu
Vakariniu
Pirmininkas p; A. J. Žvirblis 
pranesze i 
“StatistiniiL Žinių” 
sziame ,di<19.iuliame rajone 
kaneziai:

(■hieago, IJI; ;• .
Szv. Jurgio par. -r J. Dim- 

sza, 841 W. 33i’d Str.
Sztf; Kryžiank1 phv. 

niuszenas, 4617 S. Hermitage 
Av.

Dievo Apvaizdos par. — M. 
Jatužįs, 1452 S. Peoria Str.

Rosi ja tai
Įiuiydinta

i

i

i1

I

f.rŽinių Rinkimo 
Vaistytu u -Itftjdno

apie pasiskirstymu'
•X. a . ■ * k * ■ « S*Žinių rinkėju 

se-

J. Ka-

N<‘kalto I’raflidojimo, J. En
dznrt St.
ant. J. d£asz-

da didesne tie kaip
žiuje nesenei Moksikoniszka 
prezidentą generolą Aivaro Ob-

nesenei

czeris, 4401 8A*Mdznrt St.
Visu Šventu, kun. 

kauskns, 10809 So. {įtato Str.
Auszros V^rtu, kun. Drauge

lis, 2334 Oakloy’AVe. ’
Szv. Ąlykold; A. BacovįcziusJ

Visu ŠaŽYentn, 
kauskas, 10809 So. State Str.

* ' ___ L-a 1 .." . NA . ’t . • ■

2334 So. Oakley’Avė.

priesz kare ir kožnas n'6ri būti ragana, kuris buvo iszrjnktas
<4 kas tai asz. J 1 prezidentu, bet da nebuvo ap4 

emes savo dinsta. * •

1850 \Vnbansia A ve.
Szv.’Juozapo, kun. A. PeL

L j ..I JL 4 '^1. a—. - r . <!>.'• _ ’ 1 S'

1 -

(’hicAgd/^J.
Vertelgystes Departamentas 

Wash ingt one apgarsino buk 
S\iv. Valstijose randasi 4,087,- 
357 Žydti, turinti tiktai 2?948 
savo szkalas arba maldnamius. 
Ant farmu randasi 15,408 o li
kusieji gyvena miestuose. Ver
te tuju s z k ai u yra lOl-milijo- 
nai doleriu.

Pinigas yra pageidžiamas 
per didesne dali žmonių ant 
svieto, nes ji guodoja kaipo 
reikalinga dalyka del žmogisz- 
kos laimes. Pinigas savyje turi 
didele gailybe, nes duodasi per- 
eimainyt ant visko ko tik žmo
gus geidžia.

Bet tankiai atsitikimai ant 
svieto parodo, kad jaigu žmo
gus ir maudytuąi aukse, o ne
turi vidurinio

Per bedarbe dau- 
nnkent(.*jo laikrasz- 

ne tik svotimtautiszki 
bet ir Amerikonihzki, o tarp 
tuju ir I.ietu’viszki. Laikrnszti 
iszdavinet reikė idant skaity
tojai iržniok<*tu 
regulariszkai, nes 
užlaiko laikrnszti 
užvilkinęs 
ra^ztis neilgai gali gyvuoti.

Todėl meldžeme musu guo- 
dotinu skaitytoju idant nevil
kintu su užmokesezin už “Sau
le” ir stengtasi pri.siunsti tuo- 
jaus savo prenumerata.

kasvklose. 
ginusia 
ožiai,

> 
mokėsi i

p re n ame ra ta 
liktai jieji 
nes jaigu 
tai laik-

ra i t i.4, 8801 tSuginaw A Ve., So.
- - , ■■ s

M.,'Zarahkaite, 274 E. 14th
v • J 

f

St., Chicago Heights,. į 11. ‘> i

r

senoviszkuo.se lai-

prienz mirti niekas

tykaus oroplano, kuris 
ujiaikiuti miestus truci-
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Jaigu Dede Satfias sugrąžys
S a • -4 ♦ 4 • t ' *1 ' 1 ’•Ludmila Maksimova adgal in

i. * t .OZL)' Rosije, tai ja ja bo)szevikai su-

KAIP APSIEINAMA 
SIJ LIGONIAIS

.Apsilpus kuriam szeimyno- 
i ne-jo, jszpradžiu i h jo liga kiti ne- 

• a t v < r 11 • j’ >" .. • 1

rtjrifpina. Bet kada pamato kad 
Inu ežia nė juokai, kad ligonis 
jąii blogsta, tada visi sukrun
ta. Pirmiausiai kinkosi arklius 
parvežti kunigą, o moteres bė
ga pas “žįnanezias” bobas ir 
prisinesza kokiu žolių, kurio
mis bando atgaut i nublogusi lit 
goip. Kada jau niekas nepa-

« * . i .1 ' 1 • 'ik a 1 k •

intlki ir ligoniu visai nieks ne-
I' •’*!.« T > , 14

gel'bsti, tuomet tiktai susipran
ta. parvežti gydytoja, 
muėv.iausia, žmogui apsirgns, 
butu roikeje pasirūpinti.

Ligoniui dažniausiai negar
du jokis' Valgis, ir gydytojas 
paprastai pataria susilaikyti 
nuo'valgymo, bet moterėles to 
nežiūri: jojus gydytojo patari-

kopi r-

— * r.

Nėra tiesesnio kelio in Lietuva arba 
isz Lietuvos jn Amerika kaip pej-

KLAIPEDA
Ant BALTIC-AMERIKOS LINIJOS
Važiavimas* su vjenu isz B. A. L. Laįvu per Klaipėda 

prie dabartiniu aplinkybių yra malonus ir 
visai keleiviu nevargina

Kodėl Lietuviai Važiuoja Ant Szios Linijos?
1. Nepertraukiama kelione isz porto in porta.
2. Nereikia trankytis geležinkeliais po svetimas szalis.

f

prie dabartiniu aplinkybių yra malonus ir1 ™ ’ .  * t ta 4 • 1 ■
j

i

3. Lietuviszkai galiiha kalbėti su laivo aptarnautojais
4.4Gerąs valgis ir mandagus patarnavimas.
5. Kasdiena judami paveikslai ir koncertai.
6. Iszpildomi laivo orkestros szokiai, žaislai ir t.t.

»

sZaudys Ma t Ludmila prtbuvd 
|H ’....’.i in
San Francisco, kuri ipabego isz 
Sjberijos 19924'mete nes buvo 
nuteigta, rint suszaūdymo per

ju Su v. Valst. slaptii bndu

Siberijos 19924'mete nes buvo

Sovintiis. ba’bar mergina kb- 
"Ivojc n'ž savo gyvastį ir meldže

A. Valahczihs, 1226 Šo. 50th
A ve., Cicero, IM. ' ' ’ ’ "

Kun. P. Viliinaviczius, 1534 
S. WėstŠt.,’Rockford, Iii.

t • I

&uv. Valstijų idant ant jos su
simylėtu ir pavėlintu jai czio- 
nttis pasilikt. ' ' "

A. Kazįaukkris, 726 N. 8th St.Į jMinersvilk',
Springfield, TU.

Kun. M?Ūrbanaviczius, 501.lczįaUkS> 3. Gyvojo Ražanczians, 
7th Avė., Kėnosha, Wis. L Apasztaįystės Maldos, 5.

Kun. J. Martis, 1390 W. 15th ppretlninku, 6. A.L.R.K. Mot.
Avė., Garyj Tnd. Sąjungos kp., 7. Siinano Dau-

Kun. A. Balinskas, 597 Fiith kanto paazalpines dr. (ji jau
Avė., Alilipaukee, Wis. [suirusi), 8. szv. Juozapo dr., 9.

Labdarybės Szv. Pranciszkaus 
dr.,

3901 Jj.ilKKA. 27 kp., 
- leziu.

Frackville,
Sheboygan, Wis. I Ražancziaus,

J. Karpiute, 325 W. Main St., Į k"p.
Girardville 

Ražancziaus

7th Avė., Kėnosha, Wis.

Pa.: 1. L.R.K.S.
A. 24 kp., 2. Amžinojo Ražlm-* 
cziaus,
4. Apasztitlystes

/ t, I ll1 ' ' .

Sąjungos kp., 7. Siinano

A. J. Sutkus, 1007 — 8th St,, 
Waukegan, Ill.

Kun. K. ’ Biczkauskas, < 
Fir St., Indiana Harbor, Ind.

P-le Vaszkevicziute, 929 Erie 
Ave.,

10. Szv. Sakramento, 11.
12. Sodai i e-

Pa.: 1. Gyvojo
2. L.RJC.S.A. 187

mai atrodo ne toki iszmintingi 
kaip iszmintingai jos pacziofi 
moka pasielgti. Taigi slapto
mis pataiso visokiu valgiu, kn-
rio ligoniui gali labai užkenk
ti, ir kemsza valgyti.

Visas' apsiejimas ir kalbos 
su ligoniu ir prie ligonio tai — 
pat dažnai tegali padidinti jo 
kciitcjimuš ir apsuhkjnti liga.

Visas apsiejimas

< (

KAINOS
ISZ KAUNO
(Treczia Klesa)

$125
Valdžios Tax

Ekstra

1/1
>Ji

Z

A 
i

v '
/

- *. I

IN KLAIPEDA
$107 Treczia 

Kieta
In Abi Puse $181 
TURISTINE 3 
KLESA (buvusia 
antraklesa) $122 
lu abi pusi 203.50

ISZPLAUKIMA1 LAIVU ISZ NEW YORKO
ESTONIA ) >

:i f

užganadinimo 
savyje, tai nežinos kas tai yra 
tikra laime ant svieto.

Garsus 
kuose karalius tureziu Krezu-
sas, stovėdamas ant laužo, ant 
kurio ketino būti sudegintas, 
pripažino teisingumą Graikisz- 
ko. iszmincziatrs Solono, kuris 
pasakė: “
negali būti pavadintu laimin
gu.” 
•' Turtingas 
Saul, jautėsi taip nelaimingu 
ir nulindęs, kad vargingas pie
menukas Dovydas turėjo ji , 
pratinkamint ant arpos idant 
isz nnliudimo nepapildytu sav- 
žudinsta. 1

Bet kam toliaus turime jesz- i 
koti pavyzdžiu?

Sztai nesenei atome sau gy
vastį Lenki&zkas milijonierius 
Jonas Smulski,Chicago, kuri, 
auksas neguflejo rsagydyt jojo 
kuniszku kaneziu. Taijigi po 
visa svietą gerai žinomas mi
lijonierius Loewenstein, kuris 
turėjo daug fabriku Belgijoj ir 
kitur, iszlęke su savo eroplanu 
in Anglijo, neves ant vakaci- 
jos... Ir nežinomu bildu dingo

Žydu karalius

po

Visas svietas sziadien neri
mauja isz naujo iszradimo, ku
ris ateityje permainys karisz- 
ka būda, o tai per iszrftdlma 
naujo 
gales s
naneziu gazu. Bandymus su 
tuom nauju eroplanu daro An
gliję, Francije, Vokietije ir'Bo
siję.

Naujas eroplanas neiszduo- 
da jokio balso kaiip sziandieni- 
niai užc ore o ir negalima jojo 
matyti, nes
Duotas kad nuo žemes negalima 
jojo matyti kur jisai lekia. •

Yra galima kad ateinanezio- 
je karoję toki eroplanni gales 
isznaikinti didesnius 
in trumpa laika.

taip yra nukvar-

Westville, 111.
Kun. J. l^asztutis, 

8th St., Kewanee, Til.
Szirdingai dėkoju 

miesiems kolonijų Statistiniu 
Žinių Tvarkytojams už pasiry
žimu pasidarbuoti sziame svar
biame visos iszeivijos darbe! 
Kas kartas didesnius visuome
nes veikėju burins in yi in- 
traukdami nepusijusime, kaip 
dar tiksliau.ir nuodugniau St.

220 W.

gerbia-

žiniii Rinkimo darba atliksi
me, negu isz karto užsimota.

miestus Nuo Pirmiau.
* ,

PrisiuiLS'tos bet nepaskelbtos

Pa.: 1. Gyvojo 
2. Apaszta'lystes 

Maldos, 3. Sodaliecziu, 4. A.L. 
R.K. Moterų Sąjungos 52 kp.

Mahanoy City, Pit: 1. Gyvo
jo Ražancziaus, 2. Tretininku, 
3. Sodalieczin vyresniųjų, 4. 
Sodaliecziu jaunuju, 5. Szv. 
Juozapo vaikinu dr.

1

Sodaliecziu
5. Cio

Pa. viso 12 biz-

Pa. viso 123

MINERS' ASTHMA IR 
NOSINIS KATARAS

Gerklinis kataras, Bronkitis, Ger
klinis kosulis, Sunkus kvėpavimas, 
Katariszkas kurtumas, Užimąs gal-, 
voje, Priszukinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebetine pasekme per 30 metu. 
Preke 25c. per paczta. Iszrasta ir 
parduodam vien tik per 
THE HAMPDEN LABORATORY 
724-736 MULBERRY STREET

READING, PA.

isz eroplano o lavona jojo rado W. TRASKAUSKAS 
Ir n 1 a I n t 11 .■ tt za Is zv 1 r /v ra III1 * . * . .kanale La'Manehė. Sakoma, 
kad tasai milijonierius buvo 
labai susi rupines taja sanvai- 
te; pinigai neatnesze jam ra
mybes ir džiaugsmo. Loewen- 
eteln da ne taip senei lankėsi automobilius del laidotuvių, kriksz- 
Amerie kaipo kokis karalius, dniu, veliju, pasivažinėjimo ir t. t.

sziu kolonijų draugijų ankie
tos :

Brooklyn, N. Y. Szv. Jurgio 
parapijos: 1. Sodalieczin, 2. A. 
L.R.K. Moterų Sąjungos kp., 3. 
Moksleiviu “Szvytūriai’’(Irau- 
gijos, 4.Didžiojo Lietuvos Kun. 
Vytauto paszalpines draugi
jos, 5. Tretininku, G. Liet. Dar
bininku Szv. Juozapo Sąjun
gos 10 kuopos, 7. Szv. Vardo 
dr., 8. Szv. Jurgio par. koro. '

Paneles Szv. Apreiszkimo 
par.:

1. Tikėjimo platinimo, 2. Sav. 
Vardo, jaunuju dr., 3. Marijos 
Dukterų, 4. Apąsztalystos Mal-

Biznierių Ankietos. 
k t t 'H' T " ' ' ’ •

Gauta isz sekaneziu: 
Frackville, 

nieriu ir 2 sales.
Mahanoy City, 

biznieriai.
Girardville, Pa. viso 41 bizn.
Duryea, Pa. viso 13 biznięr.
Luzerne, Pa. viso 22 bizn.

Pa. Szv. An
driejaus parapijoj 107 biznie
riai.

Philadelphia !

PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo

bet sziadien ne yra didesniu už 
mažiausia vargsza, nes randasi 
tarp numirėliu. Rasztas Szven- 
tas 'sako, kad geriau yra “gy
vas szno ne kaip pastipęs le
vas.” Tiktai prie gyvuliu pri
guli žmones.

• Pjnigas yra svarbiausiu bu- S 
du, kuris mums palengvina da- C 
siekti musu pageidavimus, o < 
ypatingai naudojimo jojo del > 
snszelpimo savo artymo ir la- i 
vinimo paties save, bet tikros <

9 • •• •’ • •• • y C

tas •sako, kad geriau yra

5?0 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.
i . ■ 1. +■ .1

CAPITAL STOCK $125,000.00

h J Tamaq

* ■ 4 “ ♦ |

dos, 5. Tretininku, 6. Gyvojo 
l|ažancziaus, 7. įzv. Vardo vy
resniųjų dr., 8. A.L.R.K. Susi-

vidurines laimes pinigai žmo- 
niem neduoda. — Ant to turi 
patys už»idjri>t. Matyt, tokia • « t •
yra vale Toj<>» Kuris nutvėrė 
svietą ir žjnogiszka veisle.svietą ir žmogiška veisle, 

„i, i.. b — —

Darbai po vigą Amerika pra-
-k • k L.—___ 4__________

. pirmos Auginto * o ypatingai
dėjo truputi .pasigerint nuo

Pats girdėjai), kaip viename 
buto, 
apsk.) susirinkusios moterėlės 
szitaip žadino liigoni:

•— Oi, jau, trirbut, nieko isz 
tavęs hėbus!

— O, jau blogai su tavim, 
Antanini: akys indubusios, lu
pos pabalusios.

■ Mano tetėnas
k jam dangų, anuomet ly- 

iai'taip pat, tai ne penkių die
nu nepasirgo ir numirė.

jau tu matyt, isz 
nekelsi; kas-gi bus, 

tvarkos? Va
žiuokime pas rejenta... Ar ge
riau bus paskui, kai vaikai isz 
kapo kels...

— Teveli

szale Veisėju (Seinų

Dieve

1 September “LITUANIA” 18 September

Žiniom Kreipkitės in Vietos Agentu ar in Bendrove

BALTIC AMERICA LINE
UNION TRUST BLDG. 

PITTSBURGH, PA.
8 BRIDGE STREET 
NEW YORK, N. Y 

> * f Į 1 ■ . j
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— Tėvai 
to patalo 
jei nepadaryai

J

k amieliausias, 
mes naszlaicziai veiksime, kur 
pasidėsime!... ‘

Juk nuo tokiu kiBbu, nuo to
kio apsiejimo ir sveikas žmo
gus turėtum apsirgti, o ligoni 
toks apsiejimas staeziai in ka
pus varo!

Kad tavo szirdis ir plysztu 
nuo gailesezio ir nuliūdimo —>

♦ ■ 
to nedarytu.

Nedaryk kitam to, kas tau 
nemiela. Tai gi tegul kiekvie
nas, kuris namuose turi bloga 
ligoni, pasiskaito savo to ligo
nio vietoje ir tegul pagalvoja, 
kaip jam butu liuku, ant mir
ties patalo, žilindi ir girdėti 
kaip tie, 
labiausiai

sziol 
neramina

kuriuos jis ly 
mylėjo, iic-i 

nepaguožia jo, bet vargina ir 
skubina dirbti graba, kad ko- 
veikiausiai galėtu iszvežti in 
kapus.

Pagalios, kani-noVs ‘susirgus 
nereikia ilgai laukti, bet tuo
jau privalome kreiptis prie 
daktaro.

'g

kreiptis

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

1J
Nuliūdimo valandoje ‘ suteikiam 

Palaidojima 
Bu-

geriausi patarnavinia.
atliekam rūpestingai ir gražiai, 
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavimu tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimts piinutu. Telefonas 872.

F

f

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas ’ 
Dentistas Mahanojuje.

Ant Antro Floro Kline Sztpro ’
19 W. Centre St. Mahanoy City

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU

666
Gydo Materija ir greita palengvina 
Galvos Skausmą, Svaiguli ir Atsirū
gima isz priežasties tpom-laikinio už
kietėjimo. Prigclbsti praszalinima

I

neparodyk to ligoniui, eik lauk 
ir ten verk Sau, niekam nema
tant ir negirdint. Nors jau ma
tytum, kad ligonis mirszta ir 
tai neparodyk nusiminimo, ra
mink ji sakydamas, kad tai tik 
tuotarpii užėjo blogiau, kad 
tuojau tas sunkumas pereis. 
Toksai melas—■ tai ne nuodė
me, tai tik raminimas.

Jei matai kad ligonis jau bū
tinai turi mirti, tai kad nenui 
įnirtu be szv. Sakramentu, pa
vadink k u n ilga! Bet ir kvies
damas kunigą, ligoniui nero
dyk nusiminimo ir to, kad jhu 
su ligoniu blogai esą.

Nors žmogus ir visai senas ir 
la'bai sunkiai serga, o gyvybes 
vis jam gaila, Malonėtu dar 
nors dienele, nors valandėle

ma Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
reiszkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumą ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tįai 

bile vienos, žemiau pažymėtu ligų ir 
M. A.«k .

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu 11-
k 

malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pa
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku aliriki- 
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, Hr 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas litu.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdios liga, tai atsiunsk 85e. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.“ Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bot mu
su Neryu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloga. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Street Spencerpoint, N. Y. 
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Prigclbsti
Nuodinius ir labai geras del suteiki- 

gausaus szlapuroa isztusztinima^

KREIPK1TES PAS DR. HODGEN5
Philadelphia Specialistą 
Viaoi Kronisakoa Ligos.

Profesionalu ankietos. | T r (j j' - ' ‘| ,, -■
Pirmi profesionalai malonė

jo užpildyti jiems pasiunstas 
an kietas:

1. Dantistas p. A. Petriką isz 
221 S. .4th St., Brooklyn, N. Y.

2. Adv. p. F. J. Bagoczius, 
isz 253 Broadway, So. Boston, 
Mass.

■ 3. Daktaras p. J. Landžius, 
isz 373 Broadway, So. Boston, 
Mass.

Gauta profesionalu sanra- 
szai isz: Frackville, Pa., Dur
yea, Pa., Wilkes Barre, Pa., 

Žinių

greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo

atgauk savo sveikata.
1 * ■ ■

gu: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- I

2. Adv. p. F. J. Bagoczius,

profesionalu

t

valandėledienele, nors 
pagyventi ir dejuoja: —- oi 
noiszkentosiu, gelbėkite 1

Ar tai galima jam pasakyti: 
ruoszkis mirti,

Silpni, Serganti Vyrai Ir Moterai 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiega 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus, t
_________

Gydau pasekmingai katara, užkimimą 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles liga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo ir Odos Ligas visuose pa
dėjimuose. Litiazkas vyru ligas.

tBe operacijos ir patrlinima laiko.
Rodą ir patarimas dykai.

Kožna Sereda, Ketverga ir Petnyczia 
POTTSVILLE, PA. 4 S. CENTRE ST 

Bausum Name, Antras floras.
Kožna Utarninke, Shenandoah, Pa. 

Captital Theatre Name. Coal ir Main.

c c
gelbos I

O kiek tai kartu atsitinka, 
kad ligoniui dar gyvam be
esant jau ima dirbti graba ar
ba važiuoja in miestą užsakyti 
ko szęrmenįjns. ;

Tai. atrodo, 'lyg tas brangus 
asmuo —Jovus ar motina, bro
lis ar sesuo ar kūdikis — jau 
taip namiszkiams ingriso, kad 
jie1 koYoįkiausiąi malonėtu jį 
iszgabenti in kapus. •

Bet juk isztiktujn taip nie
kados nebūna. Žmones skubi-

nėra tau pa-

vienymo 135 kp., 9. A.L/R.K. 
Moterų Sąjungos ^9 k p., 10. 
studentu Kliubo Szv. Pan. Ap
reiszkimo par., 11. Vaikelio Jė
zaus, 1'2 ulceus Nukryžiuoto 
Sesėru Rėmėju dr., 13. Szv. 
Jurgio iJ.R.K.' paszalpine dr., 
14. Lietuviu Am. Ukesn Kliu- 
bas, 15. Szv. Kazimiero ir Szv.

J Juozapo pafizalipine dr.
Shamokin; Pd.: 1. Szv. Aloi- 

zo,
d ežiu jaunUju, 4. Sodalieczin 
' I Vyresniųjų, 5.,Gyvojo Ražąn- 
' ■ i

ua, Pa.: L Gyvojo Ęa- 
Ižancziaiis, 2. Sodaliecziu, 

Trętinini^u. ‘ 1
Shenąndoali, Pa,: 1. Troti-

2. Sžvl Vardo, ’3/ Sodalie- 
ja u nu j u, 4. Sodalieczin

cziaūs.SURPLUS IR UNDIVIDED 
PROFITS $623,358.62

Mokamo 8-cxia procentą ant

' dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir* 
>. 1 Liepos. Mes norim kad ir jus 

turėtumėt reikale su musu bankai 
nepaisant ar mažas ar didelis.

— J
: o. w. -
J. FERGUSON,

| 4 4
• . . ' J

sudėtu pinigu. Procentą pride*

. BARLOW, Prfi. 
SON, Vfce-Pres.fr e

Trętininlęu.

Wilkes Barre, Pa. 
Plymouth, Pa., ir “Stat. 
Rinkimo” Bostono Rajono. ’

Kolonijų ankietos.
’ Gauta isz: Coaldale, Pa., Dii; 
ryea, Pa., Wanamie, Pa., Nan
ticoke, Pa., Chester, Pa,

Visiems nuoszirdžiai pasi

I

tarnavusiems ir gražu pavyzdi 
pa rodžiusioms tariu kuo szir- 
diilgiausius padėkos žodžius.

Kun. S. Draugelis, 
Knygos “Amerikos Lietuviai”

Leidėju Kom. Pirmininkas'
Knygos “Amerikos Lietuviai 

_ a _ • • • e

S '

' . ' ' J
KVITU knygoj Draugystėms del isz-

3. Amžinojo jtežancsiaųs, 4. Kw?o~kiircėi7Drau^»tem» d'i k.-
4   Ui LA ."W ■ PL O . k • .

nnku, 2.,Gyvojo Rgžanęziaųs;
m. A • * a . f a W ‘ * J

ĄpaflztąlyMes 5. So-
daliecziu vyresniųjų, 6. Soda- 
liecziu jaunesniuju, 7. Szv. 
iVardo. ’ . /
i j * ’i
Vardo,

Bet juk isztiktuju taip nio- 
ji * .'"1 zx z*a *N /X L ir» xx <"« . i L i , 1 x a
nu tiktai prie paprastųjų savo
darbu, nuo kuriu juos nuirau*

mokėjimo pinigu ligoniams.Preke 25c

■lerlauB nog Budėtu pinigu ant 
susirinkimu. ' Preke - -

■ H*

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

p r

25c.
* >

kia triūsas a'pie ligoni arba M .< « — « - .K m a * *

Bet daugumas elgiasi taip, vi
sai nenumanydami kad blogai 
daro; daro taip kaip visi ir ga« 
na. Tocziau, jei tik 'pagalvotu 
ir kur kyla toksai pasielgimas 
tr jei atsižvelgtu in tai, kokia 
kartybe užduoda tokiu savo 
pasielgimu ligoniui, niekados

I *»■

malonėtu pasidalinti palikimą.
*.__ _ *

j Va

Ii

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
‘ 1 v MAHANOY CITY, PA.

--------$---------
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra,geriaus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,*1

JLUXdXVVXl/klX VT 1AUQA VVFt|

moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir tą
A.— * _  a _ ___ * K * *

Buma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czediua.

- * * « . * f * • . <k •

P - 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

Dekite savo 
inigus in ezita Banka o pertiit.'krinaite ir matysite

ta*

b

senoviszkuo.se
Pres.fr


I®! 1^' v

”SAULĘ” t

*

0

I

#

*

Taip ir prasidėjo Antano tar
nyba. Jis liko pas Szepeti. Jam 
tekdavo krautume ą^lu.oti, ūki-, 
pinkam degutą pilti, žibalo at
sverti, geležies atkirsti, tarnui
padėti malku suplauti, yakarę, 
Užsidarė krautuvėje su szeimi- 
niriku, vėl dirbo: prekes ruszia-
vo, in miltus kreidos maiszo, in 
žibalu vapdepio pilsto... Vienu

f"

STQVYLAS DEL GARSAUS SZERIFO PAJESZKOJIMAI
♦

DEL PINIGU
"------- ----- -----------

Antanas J\uksztuolis pa bai
ge mqksla pradžios mokykloje. 
Sziadien atsisveikinęs su drau
gais, pravėrė mokytojo kamba
rio duris ir nedrąsiai atsistojo 
ant slenksczio. Mokytojas, pa
matęs savo mokini, linksmai 
paszauke:

— Eiksz ežia, Antanai! Tai 
ka gera pasakysi !

Antanas, paraudės kaip vė
žys, rankose kepure laužyda
mas, beveik su aszaromis tarė;

— Ponas mokytojau! Asz 
atėjau aeziu Tamstai pasakyti 
už mokymą ir už visa bloga at- 
aipraszyti.

Daugiau jis nieko nebegalejo 
kalbėti, o per jo skruostus rie
dėjo kaip žirniai aszaros. Ma
tyt, jis labai mylėjo mokytoja 
ir jam dabar sunku buvo skir
tis su juo. Mokytojui paežiam 
buvo graudu, bet, matyt, jis gė
dinosi savo aszaru, nes nusi
gręžęs in Įauga ir tik po valan
dėlės prabilo:

— Antniuk! Tu geras val
kas, gerai mokeisi, neužmirszk, 
ko asz tave mokiau, mokykis 
toliau, lavinkis, kaip galėda
mas, nes gyvenimas — ta pati 
mokykla. Atsimink, mokslas — 
szviesa: be mokslo mes visi ak
li, nieko gera nematome, kaip 
tik varga ir skurdą. Už viena 
mokyta duoda deszimti nemo
kytu ir tai ju nieks neima. Tai
gi tavo tėvas turi pinigu ir, asz 
manau tave leis toliau mokytis.

Namie Antanas nedryso pra- 
szyti tėvo leist toliau mokytis, 
nes gerai žinojo, kad tėvas jo
kiu budu nesutiks, bet vis dėlto 
ryžosi iszmeginti savo laime. 
Priėjės pabueziavo tėvui ranka 
ir paprasze leisti in gimnazija.

Tėvas piktai sutraukė kakta, 
kelis sykius pere jo per kamba
rį ir ruseziai suszuko:

— Tai kokiems galams tas 
mokslas? Juk moki skaityti, 
raszyti ir skaieziuoti, — tau už- 
tenka! () tie dideli mokslai tik 
sunkiai uždirbta skatiką pra
ryja...

liu ir visi, tavo pamato, szauks:
iszkelio! Sztai žmogus eina!

mokini,

vaikąs nedrąsiai prataro:
— Bet, teveli! man moky

tojas pasakojo, kad už viena 
mokyta duoda deszimt nemo
kytu, ir tai ju nieks neima.

Tėvas užsidegė ir, mosuoda
mas rankomis, reke:

— Tavo mokytojas kvailas 
ir tu kvailas 1 Ka 
parszeliai!
klausyk!.. Asz tau visa gyveni
mo gudrybe pasakysiu! Būda
mas jaunas, asz buvau plikas ir 
nususęs, kaip ir tavo gudruolis 
mokytojas, tada mane žmogum 
nelaikė; dirbau, kaip jautis, o 
kas norėjo, tas ir jojo ant mano 
sprando; bet ne
.Jonu Auksztuoliu vadiną: asz 
he jokiu knygų greitai supra- 

szio gyvenimo .gudrybe.
Pradėjau spausti graszi prie 
graszio, nors ir labai sunki pra
džia buvo. Kai apie pora szim- 
tiniu susikroviau, suradau ir 
mergina su gera pasoga ir ve
džiau ja; ot, sziaip taip ir pra
dėjau krutėti, pirmyn irtis. Ta
da visi kaimynai pradejo’mane 
lankyli: viens atbėga -- praszo 
patarimo, antras verkia — pra- 

, neturįs 
mokesezius užsime

žodžiu, mokėsi visokiu spėk u- 
• liautiszku “gudrybių”. Tik 
Inakti ji's būdavo liuesas ir savo 
mažame kambarėlyje, kuriame 
gyveno abudu su Szepeczio tar
nu, skaitydayo knygas iki vėly
bos nakties. -Berasztis tarnas, 

'ausis pastatęs, klausydavo ir. 
linguodamas galva, liambeda- 
vo:

— Kokiu tik nėra stebuklu 
sziame pasaulyje!

Taip gyveno Antanas.
Szepeczio parduotuvėn daž

nai užeidavo vienas pradžios 
mokyklos mokytojas. Vaikas, 
ka nesuprantama knygoje ra
dęs, ne karta jau buVo bemėgi
nąs klaust mokytojo,

-liautiszku gudrybių”.

•Berasztis tarnas,

pradžios

tau

jus žinoto, 
Tu geriau tėvo

veltui mane

szo pinigu paskolint i 
kuo žemes
keti... Pikta man buvo: kai ne 
turėjau pinigu, niekas neatei
davo, visi niekino, 
turtėjau, tjii pasidariau ir pro
tingas, ir gerbiamas. Na, žmo
geli, beda prispyrė, tai ir labai 
sunkiomis sąlygomis ima pini
gus... o mano turtas vis didėja. 
Nors jie dabar už tai manes Ir

o kai pra-

neapkenezia, bet vis dėlto ke
pures kiloja, nes be manes ne
gali apsieiti. Taigi, vaikeli! Ne 
užmirszk, kad už viena turtin
ga duoda szimta nususėliu, ir 
ju nieks neima.

Tėvas valandėlei nutilo,
vaiko liūdnose alkyse geso pas
kutine viltis.

— Ot, — tese toliau tėvas, 
— jei asz tave atiduoeziau in 
Szepeczio parduotuve preky
bos mokytis, tai žmogus busi, o 
gimnazija kas?!

• •

Nors Antanas labai nenorėjo 
bet, 

gerai žinodamas tėvo būda, ne- 
priesztaravo, tik graudžiai ap
siverkė, tarytum palaidodamas 
savo jaunu,
gražiausias svajones...

o

— Teveli, buk toks geras, 
leisk mane mokytis! Asz noriu

ir mokv-
g P»’

Imti apszviestas žmogus. Juk 
teveli, tu turtingas; 
kloję visi kalba, kad dau 
nigu turis....

Tėvas dar labiau supyko ir 
tarė:

*

nąs klaust mokytojo, bet ne- 
iszdrysdayo. Galop, jausdamas 
to gera szirdi, eme ir paklausė. 
Geras mokytojas mielai paaisz- 
kino. O po kiek laiko juoilii pa
sidarė tikri bieziuliai: laisvu 
nuo darbo metu vaikas sėdėda
vo pas mokytoja., 
jo padedamas, 
arbata.

Vaikas pamilo geraji mokj’- 
toja labiau negu savo tęva, o 
tasai savo eile karsztai prisiri- 
szo prie vargszo Antanuko, 
nes vertino jame norą mokytis, 
darbsztnma ir gabumus.

mokydavosi 
gerdavo kartu

Aluty damas dideli troszkima 
szviesis, mokytojas siūle Anta
nukui stoti gi mnazijon ir paža- 

ji szplptl,dėjo visapusiszkai 
jaigu tėvas su tuo nesutiktu.

Vaikas ilgai svyravo, bijoda
mas tėvo rūstumo, 
ryžosi. Egzaminus iszlaiko pui
kiai, tik vis bijojo kas bus, kai 
tėvas sužinos. Bet karsztas no* 
ras nugalėjo baime, ir jis stro
piai pradėjo riiosztis busimam 
darbui, svajodamas sau szvie- 
sia ateiti.

Tėvas joki u bud u 
t « « 4 1 • 4

bet galop

nenorejo
sunaus'palikti gimnazijoje Ii 
visa gerkle reke:

to

Aleksandras P. Proctor nesenci
‘SOregano valstijos 

banditai nužudo laiko kada pildė

užbaigė stovyla garsaus 
zerifo Till Taylor isz endleton, Ore., kuri

banditai nužudo laike kada pildo savo užduoti ir norėjo juos 
suimti už apipleszima trūkio. Gyventojai tojo miesto ant jojo 
atminties pastato jam taji stovyla.

de, iszbucziavo tęva ir, nežino
damas ka sakyti pradėjo žings
niuoti po savo kambarį.

Pagaliau paklauso:
— Teveli! Kokiais reikalais 

tu ežia atvykai?
— Sūneli! Tu dar klausi, 

ko asz atvažiavau! Asz tau ra- 
sziau kelis laiszkus, bet atsaky
mo negavau. Asz atvažiavau 
tave pamatyti, nes jau keli mo< 
tai, kai tavos nemacziąu. Ala- 
nyk, ka nori, bet vis dėlto.tėvui 

gaila. Taigi, pasakyk
man, kaip tu gyveni ir kaip tau 
sekasi mokslas?

Antanas ironiszkai pažiurėjo 
in savo kiaura antklode ir nusl- 
szypsojes atsake:

g V-r>.

szl uostydamas aszaras,

vaiko

V

Kaip matai, teveli, Žydu 
susisukęs iirant- 

skaitau. Bet 
veltui taip toli važiavai,.juk tai
* * A 1 .r-*- A ' A ’ " g L J A

rabinu likau, 
klode, talmuda

Pąjeszkau Monika Jankaus
kiene, po tėvais Urvakaite, Ir
7 V' T -. ‘
isz Kauno Gub., Laukis mieste
lio. Seniau gyveno Buck Moun
tain, Pa., dabar nežinau kur.

jos sunu Bolęslava, ji paeina

Stovi Žirgelis
Stov’ žirgelis pabalnotas, 
Musztukeliais pažabotas, 
O broliukas svirne sėdi
Po juoduoju geduleliu;
St o V sętsele prie sza lėlės, 
Stovėdama gailiai verkia, 
Aszareles skubiai braukia.
— Neverk sesele tu jaunoji

dabar nežijiau kur.
Jaigu kas apie ja žino meldžiu 
praneszt arba tegul pati utsl- 
szaukia.

Petronėle Juszkovic^iejie
Vulcan No. .3,

Malranov City, Pa. Verkia tėveliai seni likdami.
ii ♦ 7

lt. Ma, szirdele mylimoji, 
Tau atnesziu dovaneliu: — 
Aukso žiedą, juostuželc.

Pajeszkau gaspadoriaus kat
ras mylėtu ant farmos gyventi, 
turiu 50 akeriu žemos jr gyvu
liai, esu .3 
būti tarp 40 ir 45 metu am
žiaus. Su atsakymu prisiuskit 
ir savo paveiksią.

M. Bartusvick, 
Box .32 K.,

8 metu senumo. Tur;

Fairhope, Ala.

Pajeszkau savo dranga An
tanu Aliuli, paeina isz Vernagi- 
riu Kaimo, Krokelaukio Valst. 
Seniau gyveno Sugar Notch, 

. Mel-■ Pa., dabar nežinau kur.
szi rd ingai draugedžiu labai

atsiszauk ant szio adreso.
.Jos. KazlausJcas,

247 Dickinson St., 
Philadelphia, Pa.lt.

Pajeszkau
tos, už vyro Vasiliaiislciene

Simu vaiskan iszleisdnmk
.— Neverk, teveli, miela 

motinėlė,
Kaip iszjosiu, taip parjosiu.
Kad n<‘atjosiu, pas karalių 

stosiu, 
Vilniaus mieste mandravosiu.

—

GERAS SŪNŪS.
_____  I <

, I . , , •

— Jau tu privalei senei sa
vo mokslą pabaigt.

— Na taip teveli , nes asz 
bijojau, idant mano tėvui kas 

nesistotu 
jog

pikto 
džiaugsmo, 
mokslą.

nuo .didelio 
pabaigiau

rUavo vieto- 
asz buczian

ir verk-

Helenos Zykiu- 
» Pa; 

eina isz Kauno Gub., Jlgižei 
Kaipio, įgyyeno (-hieago, III., 
8 metui kaiip nežinau apie ja. 
Kas prapesz gaus $5 dolerius 
migrados. Turiu labai svarbu 
reikalu, pąjes^ko deje.

Jonas Kulikauskus‘• 
482 Main St., 
Ansonia, Conn.

A. RAMANAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABOR1US

28 Frack St. Frackville, Pa. 
Telefonas 461-M

MILL A PATTERSON STSM 
ST. OLAnt, PA.

Telefonas 1430-lt

nagra-dos. rnDurį u labai svarbu Iszbalsamuoja ir laidoja miruąiųH 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo
šia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Paršam d o automobilius Jei 
laidotuvių, vesdlu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažįnėjimams.

Tas ddl darbininko moteres
• nereikalinga, 

Ba tai no jegamastiene — 
daug galinga, 

O kad ir puikiausia pasirodys, 
Tai tarp ponu nesiszvaistys.

Tegul drese buna prasta, 
Jaitgu rėdosi in szilkus, 

Tai jau gera bobele nebus,

LG4)

nereikalinga,

szalpa dabar nereikalinga. Ąsz 
sugebėsiu pats pergalęti visus 
vargus: liko vargti dveji nib
tai, kuriuos vis sziaip taip isz- 
vnrgsiu... pirmiau buvo dar 
sunkiau, o nežuvau... Gfyžk, te
veli, namo ir gyvenk, kaip 
venos...
Senis,

atsistojo ir sunkiai atsidusęs 
t a re:

— Veji mane.., 
jo Imdamas, gal ii 
toks kietas, bot vis dėlto apsL
mastyk gerai... Nejau tu at
stumsi atleidimo maldaujanti 
tęva! i

Simus tylėjo: jame virė ko
va.
Senis pasiėmė kepure

damas iszejo pro duris. Tik du
rimis sutrenkus, Antanas pa
stebėjo, ‘kad jo jau nebera kam
baryj Norėjo vytis ir ji gražin
ti: jam baisiai gaila pasidaro 
vargszo savo levo, — bet nepa
jėgė pajudėti isz vietos. — Jo 
akyse sužibo pasigailej’mo 
aszaros, ji 
vo kanezias...*

Po keliu motin dažnai maty
davo kaiiųynai gimtojo kaimo 
vieftzkeliu vaikszcziojanli sem 
AuksztiioJi. su savo sūnum, bai
gusiu auksztus mokslus, ir 
meilei besiszenkucziuojanczius. 
Kiekvienas iszmane, kokia per
maina invykusi, 
szyksztuoli kdimyna tapus.ge
ru žmogum, broliszku savp ar
timui, o dar labiau džiaugėsi, 
sulauki' jauna szvicsuoli Anta
ną, kuris, Jięsigailedaas triuso- 
dirbo gimtojo kfąszto gerovei, 
keldamas isz miego apsileidė
lius ir szviesdamas ju niūru gy
venimą.

Dažnai likimas tycziojasi isz 
musu silpnybes, bet kieta kova 
priverezia ji atiduot i karžygiui 
užsipelnytus laurus!.. 

■..................... .. - J -■ .. . ..................

Jaigu vyras in kėlės drau-ne in Šziaulius nuvažiuoti, — 
, nemaža pinigu isz- 

ir kam reikėjo save be
gystes priguli, 

Tai jau del bdbos bull!asz manau 
metei.
reikalo varginti?

Tėvui per skruostus aszaros 
riedėjo, jam buvo skąudus szie 
sunaus žodžiai.

— Argi tu ipan ne vaidas? 
Argi tavęs man negaila?—ilrc- 
baneziu balsu prataro tėvas.

Antanas, nusigryžes in Įau
ga, szaltai atsake:

— Asz dabar neturiu tėvo! 
Gal turejąu, bet ji isz manos at
omo pinigai. Jam buvo daug 
meilesni pinigai, negu jo vai
kas. Tu manai, kad asz galiu 
užmirszti Szepeczio parduotu
ve, kur asz, budamąs vaikas-, 
dirbau diena ir rinktij o valgyti 
gaudavau su szuniu isz vieno 
puodo..Paskui, kaip asz alkau, 
būdamas gimnazijoje: ten visi 

kai

— Asz neleisiu, kad mano 
vaika mokytu szunu szukuoti 
ir tinginiauti; jis privalo nau
dingo darbo mokytis.

Tiktai kunigui insikiszus in 
tuos gi nežus, pavyko tęva per
kalbėti, 
girdi, jei nenori tėvo klausyti 
tai eik savo keliais.

Antanui ląbai sunku buvo 
gyventi, nes reikėjo ne tik mo
kytis, bot ir duonai užsidirbti, 
nes mokytojas pilnutėlei szelp
ti noiszgalejo.

Nors ir labai sunku kryžių 
uždėjo gyvenimas jaunueziui 
Antanui, 
ji nesze, degdamas

* i • i

troszkimu isznoszti linksma vė
liava in placziuosius vieszko- 
lius.

Tada jau vyro nesigailės,
« F” L 1

sužibo
s suprato vargszo te-

bet szelpti atsisakė:
)

bet jis didvyriszkai 
viltimi ir

ir džiaugėsi

Pucuoje nugara

Kad ir galva -po akmeniu 
padės, 

Žino, kad po smert pinigu 
gaus, 

Gerus laikus sulauks, 
'Už tat vyro įpročius nesigaili 

Meto pinigus in szali.
Daug yra visokiu priežaseziu, 

Visokiu poru rupeseziu, 
Bet visu neiszsakysiu, 

Ant kito karto pasiliksiu.

Gaunu tiligrapus ko'žna diena 
Kožnas diedas ant bobos 

rugoja, , 
Ir ant savo bobos dejuoja,

y

O kaip ta gyduole negera, 
Tai tuojaus pas mane raszo, 

Ir praszo:
Gelbek mane dėdulė 

Ba negaliu susigyventi su 
/bobule, 

Jau nežinau ka turiu daryti
Įr kokia rodą duoti, 

Maniau kaip tam užbėgt, 
Ir ant visados bobas 

apmalszyt,
Bus viskas gerai, 

Tiktai klausykite vyrai: 
Iszsirinkite sau dievobaiminga 

mergina, 
Tokia ka tėvai užaugina.

Ka namus vaktuoja, 
Naktimis bambiliais 

nesivalkioja,
O kada in pora sueisite, •

4 4

J

♦ IfIT-J

I
Ketai kada

Girdėt apie Kanada, 
O tonais Vra invales Lietuviu, 
Pasislėpusiu nuo svieto akiu. 
Ne persenei teko man ten būti, 

Apie pasielgimą Lietuviu 
♦ dąžinoti,

O yra ten skaitlis nemažas, 
Tarp tu visokis yra sztamas, 
Pas “

eiti pas Szepeti mokytis,

nori būti ap- 
! Žinau asz 

tokius szviesuolius! Tu gal lig- 
Bziol nežinojai, kad tie musu 
apylinkes szviesuoliai sėdi ma
no saujoje? Kvailiai! apsikro
vė knygomis, svajoja nauja 
tvarka, nenori pripažinti kara
liaus, patys Lietuva nori valdy- 

Nors diena, nakti skaito 
knygas, bet, matyt, neiszskaito 
jokios gudrybes, nes niekad 
prie duszios graszio neturi. Jei 
nori būti žmogus, iszmok’pirk- 
liauti, pinigus taupyti, — tada 
bu^i szviesus ir be gimnazijų. 
Pavyzdžiui, imk kad ir mane; 
— nors žmones rėkia, kad asz 
isz ju imu dideles palūkanas, ’pas pardavėja Szepeti ir paliko 
bet. vis dėlto eina pas mane ir 
praszo mano malonia. Ir jie no 
žino, kaip sunku pinigus sko 
iinti: pinigus duodi ir rankos 
dreba...

— Tu labai j 
szviestas žmogus!

ti.

szviesiu dieneliu 
Ir jam 

buvo dar sunkiau, nes neturėjo 
kam pasiskusti, nebuvo kas ji 
vargsza paguodžia, suramina. 
Motusze buvo senai mirusi, ji ' 
tiJktai trijų menesiu palikda
ma; jis mate, kaip kiti vaikai 
guodžiasi savo motinoms ir 
kaip jos szvelniai nuszluosto 
aszaras, o jis neturėjo tos lai
mes... Kažkoks sopulys gniau
žė jam szirdi, ir baisiai jis pa
vydėjo laimingiems vaikams, 
kurio turi motinas. Į

Neilgai Antanui teko ilsėtis. 
(Viena diena nuvede ji tėvas

tarnauti tardamas:
— Asz tau atvedžiau sunu- - - I - - - -

♦ * #

Pagal.iąu ja pasisekė pabaig
ti gimnazija. Mokytojas vėl šu- 
krapszte paskutinius skatikus 
ir iszlcido ,ji in universitetą 
mokytis. Universiteto tąip pat 
buvo nelengva, teko ir badu 
alkti ir szalczio kęsti...

Ypatingai buvo sunką pir
muosius metus: pusnuogis jis 
bėgiojo po ląiestą, jęszkoda- 
mas pamoku, kad kokju norą 
budu užsipelnyti duonos kasne- 
L. Žiemos metu dažnai neisz- 
tekdavo kambariui prisikuren- 
ti — ir tai dar szeimininkas

ti gimnazija. Mokytojas vėl šu-

,ji in universitetą

Ii.

būdamas gimnazijoje: 
mano pirsztais badydavo, 
asz badavau kaip elgeta nupjy- 
szes. Dabar sakai, kad asz tavo 
vaikas. Bet asz manau, kad ir 
dabar tau brangesni pjnigat, 
negu asz, kuriam gailejai nu
mesti skatiką, kad galęcziaii 
nors karta per diena pavalgyti, 
kuri norėjai padaryti parduo- 
tuviuįnku, nežiūrint, kad mano 
siela buvo kupiną kilniu ideju. 
Tau niekai rodosi mano kilnus 
nprai. Asz manau, kad ir dabar

dabradzeju” ant burdo 
buna,

*

t

4 Reading 
. lines

*

Ir vesti 'gyvenimą pradėsite, 
Turite ta sau pastanavytie, 
Jokiu gerymu namie

Mat pas Lietuvius 
neinsigauna. •

O gal ir Lietuviai laikytu, 
Bet bijosi kad gyvenimo 

nesudarkytu.
Kaip žmogus nori burdin- 

gięriu iszvaryti, 
Tai turi p.alicmona pavalyti, 

O yra neipažai vyru, 
Tik tai daba i mažą i geru, 

;Kąda karta Veselka buvo,. 
Tai daugumas in koza 

pakliuvo,

nelaikykite.
Juk per diena prie darbo 

prakalta pili, • 
O savo bobos neverskie gerti, 
Kad nereikėtų ’paskui verkti.

N i e k sza >1 > u rd ingi ęr i u 
nelaikyk, 

Tuoj nuo burdo iszvąrjk, 
Ba tyas niekfcza'prist6ją, 

Tokiu pats pastoja.-
Yra grinęziu nebrangiu, . 

Mažu — nereike daug rakandu, 
1 a an T’’”'' * " *

Ekskureijos Seredomis
IN

Atlantic City
Augusto 15 ir 29

Ant RegulariszRo Troino
laz Ryta

Shamokin ........................... 5:00
Mt. Carmel ...................... 5:10
Ashland .............................. 5:43
Mahanoy City (Preke $3.75) 6:10
Tamaqua (Preke $3.75) . . 6:39
Philadelphia ribua.............. 9:30
Grįžtant—-Treinas apleis Phila

delphia 7 :30 valanda pagal Stan
dard Time ta pati vakara. *4

i
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mes viens antro nesuprasime
Senis sėdėjo be žado ir, lybenis sėdėjo be žado ir, lyg 

rudens lapas, szaĮnos pakastas,— ir tai dar szeimininkas 
urbdavo, kad neatsimoka nuo
mos, — tad skaito ir raszo, su
sivyniojęs in suplyszusia ant
klode.

Tėvas, matydamas, kad jo 
sūnūs vien savo jogomis baigia 
nugalėti visas sunkenybes, isz- 
siunte jam viena, antra laisz- 
ką, siūlydamas pinigu, bot, no 
sulaukimas atsakymo, pats

liūdnai žiurėjo in sunąus nu- 
plyszusia antklodei.

— Sūneli! — graudžiai jis 
prabalę, asz matau, tu. ir dabar 
vąygsti. Asz tau duodu.pinigu, 
Riek.tik nori, atleisk ma11, kad
vąygsti. Asz tau Juodu.pinigu,

Kad ne vietos kozoje nebuvo; 
Tiek to, taja szali parnešiu,

Apie tokius latrus neminėsiu.

kuris nori iszsimokyti pinkliu.
Szepetys permete akimis An

tanu nuo galvos iki kojų ir pa?
Buk tu gudriausias, skaityk klausė:

« «• i «« wAarjiiict f   1

aritmetikos? ' f
Antanas stovėjo ir tylėjo — antklode, senojo prie stalo Ir

Szepetys permete akimis An

nesupratau tavęs... tikėk, asz
nenorėjau tau nieko blogo, a.sz 

i... ’ 1 >
Antanui, matant tęva taip 

du pasidarė, bet jis stengėsi to 
neparodyti irjeso.toliauų

. — Man nereikia pinigu

blogai nemaniau

silpna ir Rasenusi, labąi grau • 1 _ • 1 1 i • • i ♦ i
neparodyti ir tęsė.toliau

, ,41 . w .T„. ; . ■ “T" Man nereikia piftigu, asz
tave nematys, nieke nesveikins. jis norejo, kad tilrSzepetys ne perrasziuejo raAkraszczius. Jo juos pakeikiau, ir ligsziol dar 
O tiktai turėk storą kiszene, tai 'priimtu, bet tais, matyt, ne ne-1kambario;durys atsidarę, ir! vis lęejkiu, nes jie jsz manąs at- 
nors ir už asila busi kvailesnis, lauke jo atsakymo, nes nusigre- staiga inejo tėvas, apsikabino omo tnva ir mano nusiuntę in 
bęt visu busi gerbiamas, prie!-Įžes kažka sznihždejo tėvui ip'sąnu ir fcradęjo verkti. Anta- yarpo hędugno. Asz .lięnorjnj 
ąi prie visokiu ponu ir gudruo- [ausi. Ipos, ąt^įstojęji, ,pumete antklo- teveli tave;teisti, bet... paąn pa-

Žydu ir Czlgonu rasztus, o tik
tai neturėk pinigu, tai ir szliau- 
žiosi lyg žemes sliekas, iiięks

— Na, vaikeze! Ęįn, moki
iąvp sunaus jeszkoti.
’ ’ * A a a

ifizya^iftvp sunaus jeszkoti.
Ąptanaę, kajp ir visuomet

Žiemos metu, susivyniojęs in
»’asz

O tiktai turėk stora kiszene, tai I priimtu, bet tais, matyt, ne nes | kambario;durys atsidarę, ir | vis keikiu, nes jie jsz mąnes at

Spocialiszki ekskureijos tikietai 
bus geri ant visu treinu tarpo Phi- 
ladelphijos ir Atlantic City, diena 
ęfakurcljos.
$ZL OO DubeltavasM'Ab TUdetM

■f, I ’ *
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O vis ant tiek uždirbsi 
Banda užmokėti ir 

iszsimaitvsi. h •iszsimaitysi.
Jaigu tavo paeziule skaitys, 

neužsįmanys,
No szilkiniu *pancziaku !

'brangiu.
Juk žįnote, kad vyras tiek 

graszio neiszbarsto,

Tai visokiu kvarabu
a » • '< * ’ J J * » " 4■<

Kiek boba ant saves apkąrąto,

M

K RĖKLAITIS 
Lietuviukas Grab®rl»»

k. t^aWnja nwntaeUua pa- 
a nąatamta ląada ir 

molpda. Tarta parai 
nlnkt ipoUr«ma. Prtai-

*!• W. Rnr«c« RK, 
htlUNVY CITY, PA. ‘

ta. Tarta Ibi-
L 'J
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X. —• Petnycziojo mokes Pea
rt ingo ir Lehigh kasyklos, bot 
pėdo bus labai “įkurta.
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pedo bus labai “įkurta.“
— Vincas Žulęauckas, ba

rtai isz Mahanojaus, likos nu
baustas per Tamakves palici- 
je ant 10 doleriu už pasiprie- 
szinima ipalicijai.

—‘ Ateinanczia Sereda pri- 
“Lietuviszka Diena,“ 

kožnas pasirengineja ant to 
milžiniszko “atpusko“ in Lake 
wood ir lakeside. Kaip girdot, 
tai szimet suvažiuos nemažiau 
kaip deszimts tukstaneziai 
žmonių isz visu szaliu pasima
tyt su kūmais, kūmutėms ir 
draugais.

— Musu tautietis St. Ge
gužis, prezidentas S.L.A. likos 
iszrinktas tuomlaikiniu kasie- 
rium susivienijimo in vieta įni
rusio Tarno Paukszczio.

Tamuszi imas, 
apie 33 metu kuris dingo isz 
namu Jiriajaus 2 isz Morejos, 
yra pajeszkomass per savo nu- 
liurtusia paezia. Paskutini kar
ta kada ji mate, tai ėjo per kai
na in Szenadori ar Gilbertona 
jeszkoti darbo.

— Szeimyna likusi po mir- 
senutes Vaitunaitienes 

sudeda szirdinga aeziu visiems 
už dalybavima laidotuvesia, už 
miszines atmintis ir kitiems. 
Ant laidotuvių suvažiavo isz 
tolinus sekanti gimines: A. 
Margeliai, Agnieszka Si mana- 
vieziute isz Seltzer City, Pa., 
J. Pridokai, Girardville, Pa.; J. 
Pacentai, Schoentown, Pa.; Ed
vardai Pacentai, E. Z ima ra lie
kai isz Pottsvilles.; Jonas Vai- 
tunaitis Coal Dale, Pa.; A. Ma- 
tukaieziai, ir Petrone ir Julius 
Stuczkiai, Worcester, Mass.; 
E. Kalantiene, Cleveland, Ohio 
Helena Aidukaitiene, Hillside, 
N.J.; Ona Luckuviene sn szei
myna ir J. Kralikauckai isz 
Newark, N. J.; Dr. J. Krall- 
kauckas, Greensboro, Pa.; Pa-Į 
pereziai ir J. Luckas, 
ville, N. J.; Rože Mikuliene, 
Brooklyn, N. Y.; V. Vaitunal- 
cziai, Mount Hope, Pa.; V. 
Trimbuliai, Pottsville, Pa.; II. 
Kalancziai ir A. Simanaviczial 
isz Middleport, Pa.; T. Kalan
cziai, Palo Alto, Pa.

Minersville, Pa. — <" 
Kupczinskas kuris lankėsi Lie
tuvoje keliolika menesiu, 
gryžo nhmo sveikas ir užgana- 
dytas savo kelionių. Bet Jurgu- 

“no šeri, visur gerait is šilko:

I Mill
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puola

ežiai

deszimts

Mikola

Belle-

AKYVOS ŽINUTES
Egipte viena moteris kar

tu pagimdo 5 vaikus.
• Amerikoj dabar vartoja

mi 23 milionai automobiliu.
Pernai isz Lietuvos eks

portuota kiausziniu už 14 mi- 
lionu litu.

Lietuvon per motus invo- 
žama 1,800,000 pūdu druskos. 
Heiszkia, kiekvienam gyvento
jui tenka po 24 svarus.

Pradžios mokyklas Lietu
voj lanko apie 120,000 vaiku.

ANT PARDAVIMO.

Du namai ant puses loto, prie 
907 E. Pine St., ir 90G E. Mar
ket St., geriausiame padėjimo. 
Namas ant Pine St., turi szilu- 
ma, maudykle ir kitos visos vl- 
gados. Taipgi parsiduoda na
miniai daigiai. Ateikite pama-

Galima pirkti pigiai.
Kreipkitės ant adreso:

Peter Traskauskas, 
907 E. Pine St.,

Mahanoy City, Pa. I bažnytinėms pamaldoms.

tyti.

Jurgis

su-

Isz Lietuvos.
TRUMPOS ŽINUTES ISZ _  ______ -X. * Ik, 

ftLIETUVOS.
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Vilniuje pradėjo žudytis
Žydai. Viena diena nusižudė 5.
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Vakaras, szeskta valanda.
Leidžianti sau apszvietinejo 

i 
'pritrenka 4 žmones ir uždegė ju Pipiriene, pati kupeziaus nuo 

valgomu tavom, ypata 35 me
tu senumo, sėdi ant žemos kc- 

22 metu dutes ir lieja karozias aszaras 
lamžiaus. Priežastis nežinoma. jn balistine skepetėle nuo no- 
I — Dubysoj besimaudyda
mas nuskendo policistas Prons- 
koviezius.

— Ministerin kabinetas pa- 
300 tilksta nezius litu 

garvežiams taisyti, o 40 tuks- 
taneziu litu elektros invedimui 
in visus vagonus.

Nuo metu pradžios isz 
Klaipėdos uosto iszplauko 389 
laivai, 
tavai r iu prekių. Pernai tuo 
paežiu laiku buvo iszplauko tik 
3G2 laivai su 18G,6G3 tonais.

— Skaiczius litu apyvarto
je nuo 90 milionu sumažėjo iki 
83 milionu.

— Lietuva pasiraszo 
po apturėjimo Franci ja sutarti pagal 

Franci ja papigintais 
Lietuvos ūkio

♦ Mm S "

— Utenos apskrityj žaibas kambarėli kuriamo sėdi ponia

ir linksma, bet musu laisvam triobas.
— Kauno nusiszove teatro 

artistas
sklype S u v. Vaisi i jos i a geriau
sia ant svieto.M

Wilkes-Barre, Pa. — Nedirb-1 
darni nuo 25 Juniaus, Loree Di
vision of Hudson Coal Co., ati
darė savo kasyklas Larksville 
ir Plymouth, per ka sugryžo 
prie darbo trys tukstaneziai 
anglekasiu.

— Kun. Dr. Ludvikas 
Mendelis, kuris buvo inszven- *

»

skyrė
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lytas in kunigus Sausio 15-ta 
1928, Ryme, Italijoj, laikys 
pirmas savo giedotines Miszias 
ant 11 valandos, Szventos Tre
jybes Rymo Katalikiszkoj Baž-

>

Italijoj,

nyczioj, Wilkes-Barre, Penna. 
Nedėlioja, Augusto 19-ta.

Dr. Mendel is, inžengo 
Amerikoniszkn Collegija Rymo 
1924 metuose
B.A. laipsnio isz Mt. St. Mary’s 
Collegijos, Emmitsburg, Md., o 
Birželio sziu metu aplaike Dak
taro Teologijos laipsni. Kun. 
Mendel is praleido savo vakaci- 
jas Ryme, aplanke daug svar
biu ir Tstoriszku vietų po visa 
Europa, taipgi atlankydamas 
Lietuva ir Lenkija Liepos me
nesi ja. szitu metu. Augusto 9-ta 
sėdo ant laivo S.S. Ule De 
France isz Plymouth, Anglijos 
važiuot namo.

Telegrama kuri iszsiunto 
priesz iszvažiavima isz Angli
jos užkvieczia visus pažysta
mus ant savo pirmųjų Misziu.

H

inleis

Mikolaitis,

iszvežo 224,045 tonus 
prekių.

su 
kuria 

muitais

EDISONAS PRIŽADA SAVO 4

PAGELBA DEMOKRATAMS

sies.
Buvo k ii tik parėjus nuo gar

sios burtininkes, katra buresios burtininkes 
isz kiauszinio.

Taip — mano mylimi skaity
tojai!. Ne mišlykite, jog būri
mas isz delno, isz kaziru, isz 
Žvaigždžiu nevet, tai jau persl- 
senejas būrimas, o dažinojimas 

, tai

isz kaziru

isz sumuszto kiauszinio 
daug tikresnis, tai ve, tikres
nis! yra tikriausias būrimas.

Tai0 prilaikinejo ponia Pra-

taisos paleistuves surasiu, c> 
gyvos isz mano nagu ne is/eis.

— Ir ji ka ten! Ne verta sn 
tokiom tanku terszt! Apsimal
szykie ponia, apsiszluosfykle 
aszaras. Ar girdi, kaip rodos 
ponios vyras pareina. — Asz 
begu! Tiktai ponia apsimrtlšzy- 
kic. . • ■

Ponia * Pipiriene nustojo 
staugt ir nusiszluostė aszaras 
nuo veido bot da kniaukė.

Duryse stojo 45 metu, trupu
ti plikas, diktas ir storokas.

kie.
nustojo

S

fe: :i

ft />

BU

V

I

Tamoszius Edisonas (ant kaires) ir Senatorius Morgan

‘:w

'!»

Fix 'r

pf;
■M

i
Lt-

■-f

Ji
^'>0^ j

į

■ ; 7'^4
1 *
I u

■

' C?

M

■

’,į^i''

K >

1 «

I 

s

I

S" 'pI

— Kas ežia stojosi, Zosele? 
buvai k romo? jeszkojai manės? 
— paklausė. — Ar buvai kro- 
me?... Kas tau? tu verki? ko? 
kas ežia stojosi?

Pipiriene pradėjo žlumbt ant 
naujo, kaiminkn ne matant isz- 
sprudo.

— Pasakyki© man, klausiu 
tavos, ko tu verki paklausė vy
ras. Kas tau yra? Ar velei ko 
ne užsimaniai?

— Juo-da-plau-ke užsima
nė... ar supranti. Juo-da-plau- 
ke su žaliom akimi... tu nieka- 
dejau tu gremėzde! Narni oje 
tai penkių nesuskaitai, o pa^ 
juodplauke tai kaip ant szriu- 
bu!...

Larson sveikinasi Orange, N. J., kuris yra kandidatu ant gu
bernatoriaus New Jersey valstijos. Edison prižadėjo jam yi- 
szelpti Demokratiszka partija.taszuvieno, kaiminka ponstvos 

Pipirienės.
— Tai mano dobilelei — 

kalbėjo — sumusza szviožin 
kiauszini, paleidžia ant vande
nio ir žiuri in ji, žiuri, galvoja, 
skaito, o paskui kaip pradeda 
sznokot, tai szirdeles viską pa
sako!

Tai mat, da'sižinojus ir ponia 
Pipiriene tik sziadlen, nuėjo 
pas burtininke, ir dasižinojo 
apie bianru pasielgimu savo 
vyro, su kurihom pergyveno 
jau septynioleka meteliu isztl- 
kimai ir dorai.

— Ai lai! — verke nebago- 
le dabar, ' sėdėdama ir skun
džiasi priosz atėjusia Prata- 
szienb: — Tas įMleistuvys! tas 
niekacleju^, ta^’prakeiktas ku
melys!

— Ka.4 tok is? kas, 
brangi ponia!

— Nugi kas, jaigu no jis, 
tas rubuilius, tas novos szven- 
tas, tas pagirtas nuo visu mano 
vyras!

szelpti Demokratiszka partija.

sumusza

re.

One!
Tai pasiutėlės!
Jau ji vis teisybe iszbu-

,*r f’ /

— Ir gal užmokėjai del jos 
pora doleriu?

— Ne pora, tiktai deszimts!
— Ka? deszimts doleriu in 

bala numetei?
— Bet dasižinojau

tu vyras! — Tris merginas tu
ri!..

i n vežt i 
produktus.
AMERIKIETIS GYDYTO 

JAS APSIGYVENS 
LIETUVOJE.

Kaunas. — “L.Ž“ prane- 
sza, kad Dr. Mykolas Devenis, 
kuris 9 metus praktikavo 
Waterbury, Conn., dabar nusi
pirko buvusi Tiszkevicziaus 
d vara, Leopoli, netoli Ukmer
gės ir praktikuos Lietuvoje, 
kaip tik ingys teises. D-ras 
Devenis yra vedos dūk tori Jo
no Vileiszio.

DAR DU NUODUOS.
Liepos 3 diena Kaune nuodl- 

Villa Marijanu jos dar 2 žmones — viena mo
terį szke vakare Vytauto parko, 
kitas vyras, 
abu nuodijus actu. Abudu pa
dėti in ligonine. Gyvybėms gre-

9 metus

kari — Tas paleistu vys! tas
* i i M » i • i j 1

mano
Sao Paulo, Brazilija. (Raszo

J. Zave) 
miesto dalyj tūlas ne tai Rusas
ne tai Žydas (vedos su Brazl- 
liete) turi kareziama, in kuria 
daug žmonių užeina pasigerti 
ir pasimuszti. Birželio 17 ežia sia pavojus, 
šukele musztvnes ir G Lietu- -------ir G Lietu
viai, kuriu pavardžių ir paėji
mo nesužinojau. Vienam Į)el- 
liais tapo galva subadyta, o vė
liau ir viduriai iszpiauti. Poli
cija keturius arosztavo, o penk
tas pabėgės. Muszeikos nemo
ka nei Braziliecziu kalbos ir 
yra nesenai isz Lietuvos atvy
kę.

— Telefonu kompanija Bra- 
zileira vėl pradėjo darbus ties
ti vielas po žemėmis. Darbinin
kus priėmė ir senus, bet mokes
tis žymiai nukirto. Pirma mo
kėdavo menesiui 200 milreisu 
($22), o dabar tik po 9 centus 
in valanda, 
uždirbti 
menesi. Dirba 4 Lietuviai, ku
rie Letuvoje paliko po pusvala
ki atbėgo laimes pagriebti. Da
bar verkia, kad Brazilijoj taip 
sunkiai reikia dirbti.

Dabar negalima 
nei 172 milreisu in

—v.

Gilberton, Pa. f Franas Kos- 
tauskis, isz Connerton, 
Ashlando ligonbutejo nuo ap-

mirė

• •

J. Griszkonis, —

MAŽAS SKIRTUMAS.
— Žmogau kas tau atsiti

ko, kad turi apriszta galva? Ar 
gal automobilius in tave tren
kė?

— Kvailysta. Mano bpj)a 
mete in mane tameieziu.

— Tameieziu (pamidoru)? 
Juk tameitos taip nesužeistu 
tau galvos.

— Ba matai Mikai,
boba pamirszo iszimti tameita 
isz baksuko. * ___ _____ —--- --------------------

mano

◄ Reading
< lines .

►

Dubeltavas
Tikietas

— Ar'jis!? O Jėzau, Mari
ja! ka ponia kalbi? Ar tai pa- 
naszus daigias... Baisybe! Nagi 
apsakyki© man ponia apie vis
ką 
savo vargelius ir rupestelius o 
bus lengviau....

— Pasiutėlė! ka tu pliausz- 
ki!? Kas do juodplauke? kas 
su tavim darosi ?Ar durnaropių 
apsi valgi ai?

— Ha trys merginos ant 
kart! Rakali!...

— Pasiutai!... Dievaži! pa
siutai! Turi keturesdeszimts 
ant sprando ir apie szitokius 
daigtus posmuoji!

— Meluoji begediszkai! tris- 
deszimts penkis pabaigiau da
bar Liepos menesi ja 
man metus padaugint, pats tu
rėdamas szeszesdeszimts metu?

— Nugi kaip rode metrikai?
— Ra ežia supaisei metri

kus! Tu žinai jog kunigas pa
dare klaida apie keturis me
tus!

Dievaži! pa

Norėtum

kokis

— O tu pasiutbobe! Kur ji 
gyvena? eisiu, tai jai kaulus 
sulaužysiu tai ru.... raganai!

— Ka tu nori! ji isz to gy
vena — ir teisybe sako.

— . Ar teisybe!? Ta beždžio
ne! Kur ji gyvena? Tris szon- 

, taip man

lest ie

tegul ponia apsako apie

Ar tikrai ponia dasižinojai 
apie tai, Ar gal/ Satigok Dieve,

* ’ i..1 I f a " « l k i'J <«nutvėrei poną liht darbo?
—- Burtininke man pasakė., 

ak! tas piktadaris... u-hu-uhu... 
jog turi, jog laiko sau tris mer
ginas!

— O galybe Dievo! net 
tris? O rakalis! Tris!... Ar-gi 
tai galima būti? Net tris ant 
kart!?

— Taip, taip ! Ir dabar lan-
džioja pas viena juodbruva, sa
ke burtininke. Pati maeziau; 
rodo man kiauszini... Juodbru
va turi žalsvas akis ir ilg^s 
plaukus. Tuojaus nubėgau in 
a a . > 1 • * a. a

— Tegul buna ir taip, bet 
ko-gi tu nori ? ’

— Ar ko noriu? bet ko tu 
nori, mano seneli, jog net tris 
mylimas turi?

— Zosele...
kalbėk iszmintingai

Rzimts doleriu! Nereike!
— Kodėl ne? Jaigu (u gali 

tai ir asz galiu.
— O ant galo ka ežia pai

syt ka toji boba burtininke 
zauniję ir bure. i

— Nu-gi tu ka tik dabar 
taip gyrei ir tikejei ka burti
ninke sake.

Tai mat taip sau isz gai- 
s... matai isz... isz...
Juk asz turiu tris mer

ginas, tai noriu dasižinoti kiek 
tu turi jaunikiu?

— E niekyste kalbi! — Asz 
burtininkiai netikiu!

— Tai tu nenori, idant ei- 
ta\i pas burtininke?

— Nenoriu, nenoriu ir" ne
pavelysiu.

— Nes ga'l ir asz dažinotnu 
apie taisės tris merginas ir da 
apie ka daugiau.

— Tai-gi mat del to, kad 
del tavęs ko ne pripliovutu, o 
juk asz tau rakiau, kad neti
kiu!

kautas sulaužysiu 
Dieve padek!

— Ne darykie vaidu, 
tas ir taip del tavęs nieko no 
maezys!

-Deszimts doleriu, tai no 
szposasl — užmusziu boba ru...

— Jezau^ Marija, 
eisi in kalėjimu, 
teisybe?-

•— Ar žinai, bus to viso ga
na! — Ar tu tiki tai bobai?

— Tikiu.
— Bet isz kur ji gali apie 

viską žinot isz kiauszinio.
— 0 — ji apie viską žino 

isz kiauszinio.
— Vardan Dievo ir Sunaus 

•— isz kiauszinio?
— Taip, isz vietinio kiau

szinio. \ .
— Tpfu! •—.'-dabar tai jau 

nieko nesuprantu!
— Ba nežinai kaip ji ji tau 

sumusza kiauszini ant bliude- 
lio ir bure.

— Kaip tai sumusza man 
kiauszini?

— Tai negirdėjaistorije. 
Ir in in vislrn žinot' ’ '*•

nes

— ir da 
Ir už ka? už — Na, tai tegul buna suti

kimas.
— Taip, sutikimas, ne pykt 

ir ne eikie pas burtininke...
— O kaip bus su tom trimi 

mano merginom?
— Tegul jas kvaraba. — 

Asz nepavydžiu!
— Cha-cha-cha!
— Pasi'buczi nokime!
— Pasibucziavo. — Ir po 

viskam.

praszau tavos, 
, nes asz

nieko ne suprantu! Ka tai žen
klina? Kokias mylimas? Kur?
Kada ? > •

— O! tu žinai kur ir kada!
U-hu! U-hu! u-hu!

— Man rodos, kad tavo 
akyse per daug suraus vande
nio pasidarė. Na! liek-liek da! 
pacypk da.

Valandėlė nutilo. Vyras atsi* 
sodo szalia josios.

— Zosele!...
— Duok man pasilsi! 

dalypstek manes!
--  imu m 14 III b | 

galva prikalė apie tokias nie- to jau dabar asz josios ne lan

(f

r

Ir taip viską žino?' •
— Viską.
— Na tai stebuklas. Tiek

Ne
kroma ir tiesirigai, tojo mergi- 
sziaus no buvo! U-hu,u, u-hu!

— Nesirupyk ’ mano mylema 
ponia., apsimalszykie! Vytai 
no yra verti, kad del ju lieti 
aszaras! Nuspiaut ir gana!

S. J. MOCKAITIS
LAIVAKORCZ1U AGENTAS 

224 S. MAIN ST. 
SHENANDOAH, PA.

Beprote! — kas tau in .

kystes ?
— Ha! Niekystes!....

žysiu jai kaulu, — nes ipasaky- 
kie-gi man kur jiji įpina, nes 
ir asz noretau, kad mun ka isz 
kiausžinio iszburtu ir tai ka 
akyvo apie ka asz nežinau.

Ar tu ? o kam tau ?
4-' Jaigu' buvai pas burti

ninko tai ar man nevalo? Ar 
astf kame niekesnis už taisės 
poįes kurios karietose atva-

— Pasakykie teisingai, kas?
— Ar nori žinot? Burtinin

ke jnan apie viską apsakė!
— Ka? jog turiu tris mergi

nas? Ir tu tiki kvailai bobai?
— 0 — tai no kvaila boba! 

Dideles ponios karietose atva
žiuoja pas ja.

— Jaigu tokios ponios, tai 
ir josios kvailos bobos.

— Gerai poniai taip kalbėt.. 
ponia esi da pana, bet asz? Ra 
pradėsiu? U-hu, uh-u, uhu!

$3.25 Norintiems važiuoti in Europa, 
parūpinu Paszportus. Siuncziu 
pinigus in visas dalis svieto. Par
traukia szeimynas su vaikais, 
tuju kurie neturi Amerikoniszku 
popieru. Padarau rasztus del 
atėmimo daliu, ir visokius rei
kalus atlieku teisingai ir savži- 
ningai. Kreipkitės pas mane.

deginimu kokius aplaike eks
plozijoj Packer kasyklosia. 
Velionis turėjo apie 48 metus, 
prigulėjo prie Szv. Vncento pa
rapijos, paliko paezia ir vaikus 
Mare, Ona, Violeta, 
Frana, ir du brolius. Laidotu
ves atsibus Subatos

t.8.31)

Lehigh Valley
EKSKURCIJA IN

Niagara Falls 
ar Buffalo

NEDELIOJ 12 AUGUSTO 

$5.00 ln ten ir adgalios
Specialiszkas treinaa iszeis isz 

Mahanoy City 8:16 valanda Su- 
batos nakti. Grįžtant apleis Nia
gara Pails 3 popiet. Buffalo 4 po 
plat, Standard Time.

Ueblgpbo^iILeT'
Railroad

m—Iii" - ~ I-------------------------tfra

Julia ir

ryta su

Frackville, Pa. — ProliibicL 
jos agentai padare ablava ant 
garadžiaus užpakalijo Raico 
boteliaus, kur rado 24 baczkas 
gero alaus. Alų iszveže in 
Pottsville. Sznipai darbuojasi 
po visa pavietu, bet sunku 
“iszczystyt’’ pavietą ir pada
ryti ji sausu, jaigu žmonys sau 
to nevclina.

* Isz Lietuvos szimet per 5 
menesius eksportuota 283,310 
kilogramai sviesto. Pernai tuo 
pat metuftik 159,910 kilogr.

* New Yorko pasztas kas
dien iszdalina apie 5 milionus 
laiszku.

* Per 1927 metus Lietuvoj 
priaugo 27,217 žmonių,

$3.75
IN

Atlantic City
ARBA

DUBELTAVAS 
TIK1ETAS

1N

Philadelphia
AR

Willow Grove
Nedelioj 12 Augusto, 26 Sep 
Specialia Treinaa Sukatos Nakti 

Isz
Mahanoy City ............
East Mahanoy Junction.
Tamapua ..................
Pribus in Philadelphia

Isz ryto 
2:49 
3:04 
3:16

• • •

Eastern Standard Time.

.... 6:00
GRĮŽTANT—Specialia treinaa 

apleis Philadelphia 7:15 vakare
•_________

16 DIENU EKSKUROIJOS 
ln Atlantic City, Ocean City Ir tt. 

Subatomia
Augusto 11 ir 25, Septem. 8 

$7.20 in ten ir adgalios 
1» MAHANOY CITY

Geri ir ant Pullmanu Karu primo
kant regulariszka Pullmano preke. 

Tikietai geri ant vlau trelnu 
dienoje ekakurcijoa.

Gailimą sustoti Philadelphijoi 
važiujant ir grįžtant.

Ant Readingo Geležinkelio

— Duokio poniute pakaju!
— Oi asz nelaiminga! asz ji 

taip mylėjau, taip del jo rupi-
nausi ir buvaii del jo isztikima.. 
Ak! ak! No syki jis mane nu- 
žiurinejo, nes vis neteisingai!

— Žinoma, žinoma! nes gal 
tai ir no teisybe ?

— Žinoma, žinoma, tai gal 
ir tas neteisybe?

—• Ak, ka ponia sakai, ne
teisybe!? Ponia! Asz tiktai vos 
inejau, tuojaus man pasako, 
jog esmių vyriuota... jog vyras 
mane aploidineja, jog turiu su 
juom varga dideli! O! ji tai 
tuojaus pažino. O paskui isz 
kiauszinio!

-* Na isztikro tai stebuklas! 
O kiek, ponia del josios užmo
kėjai?

—t Trys doleriai, tai yra pa- 
stanavita, bet asz del josios da
viau deszimts, kad tik apie vis
ką pasakytu, nieko ne slėptu.

& 
tai ir ne teisybe?

kojai! 1

Na tas rakalis, asz jam pasku
tinius plaukus nuo galvos nu- 
pesziu, tam szunpalaikiui! Ir

Jaigu' buvai pas burti-

žiuoja pas’burtininke?
• IR»MI • w

—
Tai ir tu iszmesi de- —

CHICAGAS TURES GERIAUSIA IR DIDŽIAUSIA ARSINOLA
4

r

si

a •

Ii
i Į
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<1 UNOLSV

Planai 134 artilerijos pulko Chicago jau likos užbaigti ant statymo vieno isz geriau-
šio ir didžiausio arsinolo Amerike. Arsinole galima bus šutai pyti daugiau kaip deszimts 
tukstaneziu žmonų. Paveikslas parodo kaip iszrodys tasai arsinolas (armory) kaip bus pa
baigtas. .į | . i ;• l I . m I «•’
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