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NOREJO GAUTI LAISNUS 
ANT PLIEKIMO PACZIOS.
Saint Ixmis, Mo. — Kokis 

tai Petras Vervindki nusidavė 
pas sudžia St raut, melsdamas ' 
iszdavimo jam laisnus idant 
butu jam vale muszti savo pa
eziule. Sudže atsako jam lais- 
nu kalbėdamas Qmk sziam lais
vam sklype muszti moteres yra 
uždrausta. Žmogelis tuom la
imi nusistebėjo kalbėdamas: 
“juk Lenkijoj po užmokėjimui 
15 zlotu gali vyras savo paežiu 
muszti kiek nori( ?)

Tokiu avingalvis kaip Ver- 
vinski tik goda daro su savo 
svajonėmis visiems ateiviams.

TĖVAS PALIEPĖ SUNUI 
JI NUSZAUTI.

Greenwich, Mass. — Justi
nas Hustead, turtingas farme- 
ris, .48 metu, staigai neteko 
proto. Laike nebuvimo paezios 
namie, užprovino dvivamždini 
karabinu, padavė ji savo 12 me
tu šuneliui in rankas o pats at
siklaupęs liepe sunui patrauk
ti vamzdžius. Sūnūs 

tėvo
nenorėjo 

iszpiklyt tėvo pa liepimą, bet 
levas sake buk karabinas vra 
neužprovytas ir kad vaikas pa 
trauktu vamzdžius. Insidrasi- 
nes vaikas patrauko vamzdžius, 
puolė du szuviai nutraukdami 
ppse. galvos tėvui. Po tam nu
bėgės pas savo kaimyną, apsa
kė ka jam tėvas buvo paliepęs

•>

ŽIURKES UŽMUSZE 
KALIN INKA.

Hancock, Arizona. — Rov 
Vincent, kalininkas czionaiti- 
niam kalėjime likos užkluotas 
savo kambarėlyje per daugeli 
žiurkių. Norints narsiai gynėsi 

bet negalėjo in veikti
k

Kada 
ryto

nuo ju, 
tiek žiurkių, kurios ji inveikc 
ir apgraužė lyg kaulu, 
dažiuretojai atidarė isz 
kamlbareli, persistatė jiems bai
sus regėjimas: Sienos buvo 
kraujais apteszkintos. Vincent 
gulėjo negyvas o kūnas buvo 
apgraužtas nuo veido, ranku ir 
visu daliu.

keliolika
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5tu peksztininkn, atvažiavo t roku isz Huacldeea, Ariz., sudrutyt *kiKampan i je K., o
tus pulkus kurie apsaugoja Amerikoniszka rubežiu prie, Meksiko.
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APRAGANAVO 
ŽEN*TA

UOSZVE NORĖJO PRISISA- 
VINT ŽENTELI SAU, AP
RAGANAVO TAIP, KAD 

NETEKO PLAUKU.

Scranton, 
Starkey,atejas 
melsdamas kad

Pi Ii pas 
s k va j ori,

Pa.
i pas

iszduotu jam 
varanta ant aresztavojimo savo 
uoszves kuri ji apraganavo 
taię* kad jam visi plaukai nuo 
^UVQ^LJiM^liljko. Ne ganu to, 
uoszvele ji prikalbinėdavo nuo
latos kad su ja ja iszbegtu in 
Konektika ir pamestu savo pa
ežiu su kuriu gyvena ganu 
tikime.

Pilipas tolinus kalbėjo skva- 
jeriui: “Mano paeziule man ne 
karta kalbėdavo ir prižadėda
vo kad mane niekados neapleis 
pako'l turiu plaukus ant galvos. 
Nuo tos dienos mano uoszve 
pradėjo mane apraganaut, kad 
net man plaukai pradėjo slinkt 
nuo pakauszio saujomis ir da
bar bijau kad neužilgio visai 
neteksiu plauku ne paezios, o 
tai kalte uoszves.”

Skvajeris pakratęs su galva 
atsiliepe:

į

kuri

su-

“Negaliu tau prigcll- 
bet nieko, pakol visai nupliksi, 
duokie sau pasidaryti peruką o 
gal telkiu budu apgausi savo 
paeziule. ’ ’

KINCZIKAI ISZ BADO VAL
GO SAVO VAIKUS; 2,000,- 
000 MIRSZTA NUO BADO 

KAS METAS.

Pekinas, Kinai. — Provinci
joj Kan-Sn, tarp žmonių plati
nasi žmog-edysle, kur tukstan- 
cziai žmonių mirszta nuo bado 
prie Kihiszko muro ir 'Tibeto 
rubežiaus. Apie tai pranesza 

misi jonieri ns 
Sitnpson kuris priguli prie mi- 

Min-('how, provincijoj 
Kan-Su. Apie du milijonai žmo
nių mirszta nuo badb kas me
tas, 80 procentas gyventoju no

valgo

1

Kinui.

A pie 
katal?kiszkas

sijos

DOVANOJO
VISIEMS

GERADUSZIS 
SUDEGINO VISUS ABLIGUS 

IR DOVANOJO SAVO 
KALTININKAMS.

KAIMIETIS

Isz Visu Szaliu
diena del

SUBATA PAVOJINGIAUSIA 
DEL AUTOMOBILISTU.
Harrisburg, Pa. — Subata 

yra pavojingiausia
automobilistu o Panedelis sau
giausias, pagal padaryta su- 
skaityma nelaimiu laike Kovo 
menesi, nes taji menesi buvo 

automobiliniu nelaimiu 
kuriuosia likos užmuszta 131 - 
isz kuriu daugiaaše paliko Su
imt omi s o 
jingiause.

2584

Nedelia yra pavo-

ILLINOJUS BALSAVO 
PRIESZAIS PROHIBICIJE

i Ilinojaus 
nubalsavo

** ^prigfiold, 1117 - 
Republikonai, nubalsavo ant 
atmetimo prohįbicijos 77 prie- 

už prohibicije. Jeigu 
pasiraszys

szais 65
gubernatorius pasiraszys ant 
bilo, tada žmones turės tiesa 
ateinaneziosia rinkimuosia bal
suoti ar atmest prohibicije ar 
ja ja visisžkai priimti.

IIlinojaus gyventojams dac- 
de prohibicije lyg 
lui, nes agentai žudina žmones 
už paint ūke sztopo o butlege- 
rius kurie parduoda sztopa už 
tukstanezius doleriu paleidže.

gyvam kau-

GAILESTIS
PER VĖLAI

PASISZIAUSZUS PANAITE 
NENORĖJO EITI PAS 
MIRSZTANTI VARGSZA 
DAŽINOT KUR PASLĖP

TAS JOSIOS TĖVO 
SKARBAS.

Lodžius, Lenkija.
X J "1 .

turi ka , valgyt 
vietose žmones 
kurie 'bijo iszeili nakties laike 
ant nlyczin, nes juos pavagia 
ir suvalgo. Misijoj randasi 300 
vaiku po apgloba misijonierin, 
nes kitaip butu jau seniai su
valgyti per iszbadejusius. Kaip 
kur iszbadoja Kinezikai valgo 
žemo nes žoles jau stoka. Val
dže iszdave jau 50 milijonus 
doleriu ant suszelpimo bet tai 
kaip vandens laszas in mares.

dangeliose
vaikus,

vo kaimynui 
kriaueziui ir

Mark, 
jo ar

di-

PIGUS BUDAS GAVIMO 
DEIMANTO.

Erie, Pa. — Harry Fenssen 
j u bi lieri us, a pla i kės
puikiu deimantu, rode juos sa- 

Max-ui 
užklausė 

jam patinka tieji žibueziai. 
Max gėrėjosi deimantais kal
bėdamas: “tai butu lengva nu
ryt viena isz tokiu puikiu ak
menėliu, tiems ka juos iszkasa, 
o asz galetau taji didžiausia 
deimantą nuryti.”

Fenssen atsake kaimynui kad 
jam kasztuotu 50 doleriai jai- 
gu ta galėtu padaryt. Max daug 
jiomialindamas insidejo
džiausią deimantu vertes 175 
doleriu in burna, iszgere stiklą 
vandens ir deimantas radosi 
viduriuose. Iszoidamas padavė 

, ntifciMebejusiam jubileriui 50 
doleriu, kaUas turėjo priimti, 
pasako gud bai ir iszejo.

PAOZIULES SPYRIMAS 
JI UŽMUSZE.

Royersford, Pr. — Mrs. Mat 
Brown likos tomis dienomis už
daryta kalėjimo būdama prie
žastis savo vyro mirties.’ Mo
tore inpuole in paszehiima lai
ke barnio su savo vyru ir isz 
piktumo spyrė jam žemiau pil
vo nuo ko mirė dideliose kan- 
cziose pirm negu daktaras pri

t

buvo ln pagelba. Nuo inspyri- 
mo truko jam pūsle. H

AP LAI K E TURTĄ NUO 
MERGINOS KURIOS 

NIEKAD NEMATE.

KASĖ SKYLE RADO 
AUKSINE GYSLA.

Matheson, Ont. — W. P. Rho
des, yra turtingesnių ant $65,- 
000 už tai, kad panaudojo di
namitą ant i ’ "
del stulpo ant savo farmos. Ka- 
Ja durnai prasisiklaide, Rhodes 
paregėjo skylėjo aukso gysla. 
Pardavė savo 1‘arma del kom
panijos už $60,000 ir proeon.ta 
nuo iszkasto aukso.

iszkasimo Akyles .

Williamsport, Pa. — Charles 
Diggs, aplaike dali gana dide
lio turto kuris randasi Texuo- 
se, nuo merginos su kuria per 
kelis metus ’susiraszinedavo, 
bet kurios niekad ne buvo ma
tes. Merginos adresą surado 
ant obuolio ir nuo tos.dienos su 
Diggs susiraszinedavo.

Ana diena Diggs aplaike gro- 
mata buk jojo mylima mirė, pa
likdama jam dali savo turto. 
Chalukas pirmiauso isztyrinos 
taji palikta tarta per sayo ad
vokatą pakol in fenais iszke
liaus, nes mano kad tai tiktai 
merginos szposas idant Chaliu- 
ka pas savo pritraukt.

1 Harrisburg, Pa. — Kovo 
menesyje automobiliai užmuszc 
po visas dalis Pennsylvanijoje 
28 vaikus o 196 vaikai sužeisti 
— viso užmuszta 139* ypatos,

ICKAUS SZVINDLERIO 
DAINA.

/

KANADA PIRKO ANGLIŲ 
ISZ SUV. VALST. UŽ 

$50,209,281.
Ottawa, Ont., — Praeita me

ta Kanada pirko nuo Su v. Vals
tijų anglių už $50,209,281 dole
riu: Priok tam teipgi pirko bo- 
valnos už $28,012,471, vaisiu už 
$25,137,599, aliejaus už $23,- 
765,422, žalio gurno už $16,863,- 
179 ir kitu dalyku. Kanada yra 
gera kaiminka Dėdės Šamo.

Yrn saule, buna viesule, 
As myliu tam savu Rožele 
Myliu jam isz visu šylu, 
Perdursze savi net su v’lu...
Norints ant tam szuni roke užo, 
Bet tai ne yra tam mano Rože, 
Kad ir yra ruda, nosis užriesta, 
Tai per mani jiji neapleista. s 
Myliu menuli, menesi Mojui, 
Myliu važinėti tam tramvojui, 
Myliu spausti Roži mano, 
Ba gerai giszepta iszmano. I
Kale turi szunu kaip szaszlavu, 
Beždžionkos ir turi tam vaiku, 
O as su Rožium ir turėsiu, 
Kaip Mahanojuj 'bizni uždėsiu. 
Visus gojus apgaudinosiu, 
Supuvusi tavora pardavinosiu,
O j, gans giszoptas, bus fain, 
Ir gyventi ^u Rožių main! **-

'M

Po mir- 
cziai turi Ingo* pono Juozapo 
Rompalo pasiliko jojo vientur
te dukrele Regina, kuri buvo 
pilna pasisziauszimo ir j)uiky- 
bcs. Kėlės sanvaites adga'l ad- 
bego pas ja ja duktė vargingo 
muloriaus kalbėdama: “Poniu
te, tėvas.mano guli ant mirtino 
patalo ir liepe man papraszyt 
poniutes pas save, nes turi ka 
tokio svarbaus pasakyti.”

Ant ko panaite pilna puiky
bes atsiliepe: “Ogi ka jis turi 
man sakyt? Eikie sau, 
ne landinOjsiu po kokias 
gūžtas!“

Už valla ūdos vela adbego toji 
mergaite ir uždusus paszaukc: 
“Tegul panaite skubina greitai 
pas mano ieva, 
prisakyta per neliaszninka po
ną, kad pasakytu mano tėvelis 
apie užmūrytas pinigus ir bran
genybes laike kares ir liepe pa
naitei ti'k tada iszduoti slapty
be kada sueis tau 20 metu. O 
kad jau vos gyvas, tai bijo kad 
nenumirtu nieko apie tai ne pa
sakęs panaitei apie slaptinga 
vieta kur pinigai ir brangeny
bes paslėpti.”

Dabar panaite paszoko 
beveik tekina bego in grinezele 
vargszo, bet kada inejo in grin- 
czia, tai buvo jau miręs. Isz 
piktumo ir gailesczio ka tik ne 
pa paiko; liepe visose vietose 
jeszkoti ir beveik pusią paloce- 
lio sugriovė bet niekur skarbo 
nesurado. Dabar neiszpasaky- 
tai gailosi 'kad per savo puiky
be nopaklause mirsztanczio 
žmogaus ir ana diena instojo in 
kliosztori.

p

asz ten
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kuriam v ra 
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VAIKAI SURADO MI
LIJONINI SKARBA.

Vaikai

KŪDIKIS—BAIDYKLA.
Temeswar, Vengrai. — Pati 

darbininko Juozo Kremberio, 
pagimdo kūdiki kuris turi tris 
akis ir dvi nosis. Treczia akis 
randasi žemiau tieses akies, o 
antra nosis žemiau kaires. No
rints gamta apdovanojo kūdi
ki tokiu įtopaprastu gimimu bet 
kūdikis lyg 
ir auga.

tz i o I i a i y ra -s v c i k a s

TRUMPOS SZLEBES PRIE- 
ŽASTIM DIDELIU 

SZALCZIU(?).

Budaposzt, Vengrai. — Tū
lam kaime, 'kokis tai kaimuo- 
tis pradėjo praplatinet savo 
nuomone tarp gyventoju‘buk 
szinietine žiema buvo priežas
tim kad moteres noszioja per 
trumpas szlebes. Gyventojai 
taip inirszo kad mėtėsi ant jau-

J pasirėdžiusios in 
szlebes,

Tame nžklupi- 
me dalvbavo ir senos moteros. 
Ant giliuko pri'buvo keliolika 
žandaru kurie iszvaiko inirszu- 
ses moteres ir vyrus, nes kitaip 
butu merginas užmnsze akme- 
nais.

nu merginu 
trumpas 
isz bažnvezios.

V

iszei damos

Prezidento Hooverio
Sargas

Moskva, Rosije. ~ 
siausdami ant kiemo Sarawsko 
kliosztoriaus, iszlkaso skarba 
vertes milijono rubliu. Tarp 
surastu daigiu randasi daug 
auksiniu pinigu ir szventas pa
veikslas iszsodytas deimantais 
ir kitais brangiais akmenais.

Manoma kad zokoninkai už
kaso taji skarba kada Soviatai 
apėmė valdžia Rosijoj, idant 

F nepapultu in jirnagus. <
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ISZ LIETUVOS I
■

GRAUDINGAS LIKIMAS SE
NOS MOTINOS.

Mariampole. Koks tai keis
tas, painus ir indomus tas 
žmogaus gyvenimas! Ana die
na prieina prie manes kokiu 5 
metu vaikelis, laikas rankutėje

1

Vurszava.
gyveno Raidas Sobirek, kuris laiszka ir praszo markes, misi 

stebėjas pradėjau klausinėti 
jaiszkas neužlipintas, prade

Priemiestyje

metu turėjopriesz keliolika
puikia gaspadorysta. Po miri
mui paezios ir vai’ku, pardavė jau skaityti. Senute 90-ties mc 
gaspadorysta ir užsiiminėjo 
statymu namu bet paskutiniuo
se metuose kada neteko pajie- 
gu ir negalėjo diTbt, sėdėjo 
grinezioje ir meldėsi. Sobirek 

, ku- 
varg-

negalėjo dirbt,

turejo pusėtinai pinigu 
r i uos turėjo paskolinės r.

u Mare Gutauskiene raszo sa
vo sunui in 
darbu kalėjimu:
mieliausias, jau kažin ar pasi
matysime, kažin ar pavasario 
sulauksiu. Stingsta mano sana- 

Nieko daugiau

Kauno sunkiųjų
“Sūneli mano

•ia i. nenorc-
szams ne tik kaime bet ir mies- cziau, tik nors priesz mirti ta-

mieliauses sūneli, pamaty-
Laiszka uždaręs, marke

i it

les

■
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nupirkęs, priplipinau ir 
paszto skrynele inmoeziau. — 
Istorijos baisios ir plaukus 
sziauszianczios butą... Prie ve
dusio jau Juozo Gutausko pri- 
sipynus kokia-tai kita moteris. 
Karta susijaudinės J. G. savo 
tikrąją žmona visu akyse per- 
szoves. Už tai gavės 10 metu 
sunkiųjų darbu kalėjimo. Prl-

r; Ii

■ w

to. Turėjo nito visu a'liligus o 
katras negalėjo in laika ati
duot, tai panaujinejo nžraszus 
ir priskaitydavo palukus. Ke- 

sanvaites adgal, senukas
jausdamasis artimu mirties, pa
kvietė pas save liudininkus ku
riems pasakė kad raszys testa
mentą.

Kada advokatas primine 
kad roike atramento ant para- 
szymo testamento, Sobirek nu- 
siszypsodamas sake, kad del sipynusioji moteris, to invykio 
padarymo testamento reikalin
ga jam ugnis, o ne at ramentas, kija. Like 
IszIi po isz lovos, iszemo isz 
skryneles pakeli abligu ir pa
rode liudintojams ir žmonieins 
kurie buvo ateja ji atlankyti.

Paskui visa pakeli sudrasko 
ir sirdęgįno apt kaminėlio, pra- 
szydarnas llndintojti idant pa
sakytu del jojo skoirninku kad 
jau niekas nuo ju nereikalaus 
pinigu. Ant rytojaus po tam 
puikiam darbui mirė.

.advokatas

Ant

Paskutines Žinutes

f'i

.f

įersigandus, pabėgus in Len- 
?s jos kūdikėlis, kuri 

J. Gut., kaip savo sunu, paved© 
savo motinai nukloti. Dabar se
nele senatve serga, ir in amži
noji gyvenimą rengiasi, o jos 
globojamas vaikelis, busiantis 
‘ ‘ žmogus,’ žmonių gailiaszir- 
di ngumo nukiL

žmonių gailiftszip- r •' ».< -V'-*'1-- m 1

Rokiszkis
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NELEIDŽIA MYLĖTI — TAI 
MIRĖ.

Kovo 15 d., Ro- 
kiszkio apslkr. Ligoninėje mirė
jaunikaitis Antanas Milakis. 
Priesz du menesiu jis nuodijo- 
si ir iszgydyti nepavyko.

Jo mirties priežastis — mei
le. Jis insimylejo kaimyno žmo
na Vikte. Sužinojęs apie ju 
meile, moters vyras pradėjo 
persekioti. Besimyli susitarė 
kartu įnirti ir, paėmė acto esen- 

a ei jos po stiklą, turėjo kartu 
iszgerti. Pirmas iszgere Mila- 

ir pargriuvęs 
spardėsi, iszgazdindamas savo

11 Buenos Aires, Argentina.
— Asztuoniolika žmonių likos 
užmuszta o daugeli sužeistą ka
da trūkis trenke in bosą kuris 
užvažiavo ant skcrdkelio.

U Kalkuta, Indije. — Ben
galijoj vela prasiplatino kolerr 
nuo kurios in laika dvieju san- 
vaieziu mirė daugiau kaip 
szimtas tukstaneziu žmonių.

11 Pallestine, Texas. I)vy- meiiužC) Kuri tuo momentu isz-'

mirė užkriokė

■

I.*
IĮ JN» 

i h

lika žmonių likos užmuszti per 
smarkia viesulą kuri sunaikino 
visa miesteli Sloaun, 18 myliu 
nuo czionais. Daug vaiku su
žeista per sugriuvimą moksdai- 
nes.

V Viednius, 
Laike muszio tarp krikszczio-

mete stiklą ir

Aust riję.

niszku ir fZvdiszku studentu 
L va ve, tūloje restauracijoj, 36 
likos sužeisti peiliais o 17 mir
tinai. Visa restauracije kur at
sibuvo pesztyne, li'kos suardy-

sumusze. Tuo 
metu gryžo moters vyras ir ne- k

O
laimingajam dar prakirto gal
va. Tacziau staiga Milakis 
stvėrė savo užpuoliką, par- 
bloszke ir iszbego namo. Ryto- 

— jaus diena buvo nugabentas iii 
ligonbuti kur po ilgo gydymo 
mirė.

POTVYNIS.
Mariampole. Kovo 29 d., pa

kaitinus labiau saulutei, taip
ta rodos per smalkia viesulą, patvino Javones'upelis, kad sU-

eiviliszki

Asz-

Toyokuni Maru 
Kamczatlcos.

■■■

#l’į i v,-

d
Ali

stabdė susisiekimą’su Kalvari
jos plentu ir užliejo kai kuriu 
namu pamatus. Vienas žmo-

savo -arklį ir sulaužė vežimą, 
kuri isztrauke tik kita diena, 
nusekus vandeniui.

— Nakti isz 29 in 30 Kovo d. 
ir Szeszupe isznosze ledus, pa
keitusi savo iszvaizda.
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ATSILYGINO UŽ 
PAVOGTA AVI.

Panevezys. Priesz Velykas 
ketvirtadieni isz 
paszto vienas senas 
gavo penkiolika litu. Žmogelis 
niekaip negalėjo suprasti, kas 
jam tokia “dovana” 
Valdininkas perskaito perlai
dos laisidkeli, kuriame buvo pa-

H Rymas. — Italijos valdže 
almėto civiliszkus szliubus o 
pripažino vien tik bažnytinius 
kuriuos užtvirtins ateityje, gelis veždamas ledus prigirdė 
Nuo daugelio <metu
szliuliai buvo pripažinti per 
valldžia po visa Italije.

11 Tokio, Japonija. — 
tuoni žmones nuskendo o 70 ne
suranda po nuskendimui Japo- 
niszko laivo 
pakraszcziuose
Manoma kad ir nesurandami 
turėjo pražūti drauge su laivu.

U Vilnius. — Baisi ugnis 
sunaikino visisžkai kaimeli 
Ry'bezinus. Daugeli žmonių ap
degė. B’ledos dideles nes kai- 
miecziai neteko visko.

11 Viednius. — Bukaroszte 
kilo ugnis vidurmiestyje, kuri 
sunaikino visa bloką suside- 
flljllti isz •23 namu ir dvieju fab
riku. Bledes padaryta ant dvi- 
deszimts milijonu leju.

Panevėžio 
sodietis i

r ilil

.įįž

gMMgrara
< <

kiszkas paliccjskas szuo, drau
ge su panaktiniu sargu Newto- 
nu, kak na'kti apeina palicejs- 
kus signolus prie Baltojo Na
mo idant, persi t ik r i n,t kad vis
kas yra pa vodko. h

King Tut” prezidento Vo-

J

siunezia.

raszyta: “Už balta avi.” Žmo
gelis tikrai prisiminė, kad pra
eita £^deni ja/p,»buvo pavogta

• ►HTf .. ____________balta avis., ,
1
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Kas Girdėt Sudegino Savo Antra 
PacziaA

V
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Kokis tai W. A. King i«z 
Brownsville, Texas, adgabeno 
in Su v. Valsf. rodyti motere- 
beždžionc. King tvirtina buk 
tasai retas gamtos szposas li
kos sugautas Belgiszkam Kon
go, A f rike. Motere-boždžiono 
turi 4^2 pėdu augszczio ir sve
ria 165 svarus, be uodegos. Jo
sios metus apskaito ant 10 me
tu, todėl yra da kūdikio.

Kiek tasai akyvas sutvėri
mas svers kada užaugs, tai sun
ku inspeti, o pati negali nieko 
apie tai pasakyti nes nemoka 
musu kalbos. O kad ir galėtu, 
tai kas jaja suprastu?

Gal ne vienas pasakys kokio 
jiji gimimo? King yra tosios 
nuomones kad yra gimimo 
žmogaus beždžiones, sumaiszy- 
tos veisles, kuri turėjo būti pa
vogta per beždžione kada buvo 
kūdikio. Mokyti jaja tyrinės 
kada jaja adgabens in Ameri
ka.

Popiežius aplaike puiku au
tomobiliu su paveikslu szvento 
Kristoforo, patrono keleiviu ir 
popiežiszku ertu, vidurys au- 
tomobiliaus yra iszdetas raudo
nu szilku.

Taji automobiliu padovano
jo popiežiui darbininkas isz 
fabriko Isotta-Traslidim. (kur 
automobilius likos padirbtas.

Taigi senoviszkas būdas ke
liones: lėkt ika (kuri nesze ke- 
iri žmones) ir karietos bus nu
mestos in szali. Su laiku ir kiti 
paproeziai bus numesti in sza
li, nes dvase laiko viską per
maino — didelius ir mažiule- 
lius.

Poni įžiūra Mintzer, 52 metu 
isz Conneil Bluffs, Iowa, moti
na suaugusiu penkių vaiku, pa
aukavo savo kuna daktarisz- 
kam universitete už 50 doleriu.

“Esmių be skatiko” — kal
bėjo motere — “ir neturiu pi
nigu užmokėti už randa.”

Taigi, poni Mintzer galėjo 
iszaugint penkis suaugusius 
vaikus bet penki vaikai
sztant užlaikyti vienos motinos 
ir užtvirtint jai prieglauda ant 
senatvės.

ne

Aplinkinėje Cork, Irlandijoj, 
nusiszove Miss Norrow, pana 
turinti 60 metu. Kaip pasirodė 
isz gromatos kuria paliko po 
smert, tai jiji insimylejo turė
dama 15 metu in tula jauni
kaiti, kuris po keliu metu apsi- 
paeziavo su kita. Miss Norrow 
per keliolika metu prikalbinė
jo savo nuyletini idant persi
skirtu su savo motere ir apsi- 
paeziuotu su jaja. Kada josios 
prikalbinimai nuėjo ant niek o 
priek tam josios mylimas nese
nai mirė, pana Norrow ant ga
lo susiprato kad jai daugiau ne 
užsimoka gyvent ir nusiszove.
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VARGINGA
LIETUVAITE

-

ATVAŽIAVO ISZ LIETUVOS 
IN ARGENTINA IR GAVO

SI IN PALEISTUVIU 
URVĄ. GRAUDINGAS 
JOS ATSITIKIMAS.
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Mano drauge instojo in fla- 
brika. Man buvo savas tikslas. 
Reikėjo susibszko'ti kinemato
grafijos mokykla ir in ja insto- 
ti. Bet kaip? Tszpaniszkai ne
mokėjau. Pažystamu taip pat 
maža turėjau. Atsivežti pinigai 
jau baigėsi. Todėl rengiausi im
tis kad ir papraseziausio darbo.

Karta in mus kur gyvenau

ties.
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Reikia, kad sziandien 
iszvyktum — kalbėjo man

1 I

(Tikras Atsitikmas)
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Colin Campbell, inžinie- 
kitados gyvendamas Chi-

li, 
rius, 
cage, kuris prisipažino buk už- 
musze savo antra paczia su 
kuria apsivedė turėdamas gy
va paczia, jaja nužudė, po tam 
aplaistė gazolinu ir sudegino 
tiksle užslepimo savo 
darbo.

nelabo

Tūlas daktaras ir tyrinėtojas 
fizisaku veikimu musu kūno, 
sako, kad geri a uses receptas 
ant sveikatos, ilgo gyvenimo ir 
užlaikymo jaunystos yra 
va i kszcziojimas.

Kada žmogus 
jojo kūnas aplaiko sveika kru- 
lojima, szirdis pumpuoja grei- 
cziau o plaucziai per kvėpimą 
szviežio oro, atnaujina visa 
žmogaus kuna.

Gera tai rodą, bet ka padary- 
ii su automobiliais?

Jaigu automdbiliai prasipla
tinęs kaip lyg szioliai prasi- 
platinejo kaip sziadien, tai ne- 
užilgio musu kojos mums nie
ko ne giliuos taip, kaip visztai 
sparnai.

Nuo pirmos Gegužio Meksi- 
koniszka valdžia uždarys rube- 
žiu del svetimtautiszku darbi
ninku. O bėt Amerikaš inlei- 
džia tuosius juodveislius in sa
vo rubežiu.

jaunystes

vaikszczioja,

Prohibicijos agentai aresz- 
tavojo visa vagonu žveriszku 
kaulu. Tieji kaulai buvo nau
dojami per butlegerius ant 
szmugleriavimo “geru” gery- 
mu in Su v. Valstijas. Taigi, 
szmugleriai ėmėsi ant gero bu
do, iszdrože kaulus ir juos pri
pildavo su
siuntė in Suv. Valstijas.

Biznis ėjo gerai per koki tai 
laika ir gal da eitu, jaigu ne 
paskutinis siuntinis, kuris pra
dėjo varvet ir iszdave nužiū
rėta kvapsni kuri agentai su- 
vnode ir dasiprato visko. But- 
legeriai pristatinėjo gerymus 
del milijonierių už gerus pini
gus. Gal tai buvo geras szto- 
pas, kuris radosi kauluose szu- 
nu, arkliu ir kitu galviju!

geru

gėry ma is, kuriuos

Buenos Aires mieste in vieno 
laikraszczio redakcija, atėjo 
jauna mergaite. Ji buvo nedrą
si lyg inbaugintas vaikas ir 
dairėsi tartum ko ieszkodamn. 
Ant. veido žvilgėjo kelios asza- 
ros.

redakcija,

mergele— Ko jums, mergele, rei
kia? — pakbiuse žmones. Mer
gaite ome kallbeti,‘bet redakci
jos žmones jos kalbos nesupra
to. Ji buvo Lietuvaite. Paskui 
ji atsirėmė sienos ir eme, grau
džiai verkti. Ji atrodė dar 
jaunute. Gailingai žiurėjo in 
žmonos ir kukeziojo. Klausia
ma mergaite atsako:

Nemoku 
noriu

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

Isz Lietuvos.
BAISI IR NEGIRDĖTA 

TRAGEDIJA.
Kovo 7 d., 8 vai. vak. Jonisz- 

kyje pas Buknius atvyko St. 
Kumporskis 30 motu amžiaus 
ir, dar del nežinomu priožas- 
cziu, kirviu smogo Juozui Buk
li i ui 30 rp. 
paskutiniu 
kaimynus. St. Kumporskis, ra-

iszvyktum — kalbėjo man “ar
tistas.” - Tave paliksiu Brazi
lijoj. Ten yra mano skyrius. 
Turėsi daug draugiu. Ten tau 
bus gera.

— Maeziau, kad stoviu prie 
bedugnes ir jie mane nustums 
iii purvą. Paskui ėjo pas mane 
vyrai; žveriszikai puolė ir siūle 
pinigus. Man teliko draskyt na
gais ir rėkti. Bot niekas negir
dėjo, o mane kankino dar žiau
riau. Jie maine nugalėjo ir api-'dOs Buknio motina, kirviu jai 
ploszo. Motute mano! Neverk!
Gal asz dar sugrysziu pas tave!

Kas toliau buvo nebeatmenu. 
Tik pasijutau einanti gatve sn 
savo garbeliu.

— Ka, mergele, paleisdami 
jie tau „sake ?

— Asz nebežinau. Girdėjau, 
-— Tai ir gerai! Del visn ko! kaip jie man grasė. Liepė eiti

maža turėjau. Atsivežti pinigai

atvažiavo automobiliu žmogus. 
Jis ome .kalbėti su manim ir pa
siūlo pnvežiot savo automobi
liu. Prižadėjo supažindint ma
ne su garsiu kinematografijos 
artistu. Asz buvau per daug 
iVkla. Asz juo pasitikėjau.

— Paimk, 
czemodana, — tarė jis man. Jis 
man neatrodė blogas.

- Bet kam? Juk asz 
gryžiu! — tariau jam. — Czia

mergele, sako

v ra tik mano drabužiai.

ft

amžiaus, kuris isz 
jogu nubėgo pas

dar

Asz pasiėmiau czemodana ir ir su nieku nekalbėti.
______y • u - - T"¥_ V- ! _ L-   .. Ik n 1 1a riti 1 n »11 1 -11 n m n nniszvažiavau.
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daug gatvių. Pagaliau pasuko 
sustojome prie vieno

Pravažiavome
1 ' * I' ' ■ , ■ I

sustojome prie vieno mimo. 
Man nežinoma buvo loji vieta.

:4

Karta viena Žydaite sutiko 
gražu kirpėja, kuris pasivadino 
Lovinu. Susižiurejd, ir Hens 
kitam patiko. Netrukus mer
gaite in kirpėja insimylejo. 
Bot tas lyg tyczia susirgo. Gy
dytis rei'kejo pinigu, o “'kava
lierius” 
de mergaite jo pasigailėjo ir 
atidavė veik visus, kiek turėjo, 
apie 2,660 Ii (u.

Tacziau daugiau jo ,ir nema
to. Tas su pinigais dingo kaip 
ir nebuvęs. Ka daryti? Tas da
bar nežinia kur szvaistosi, o 
vargszei, likusiai be pinigu, vi-

ju neturėjo. Geraszir-

apie 2,660 litu.

I

kirto galvon. Buknieno be žado 
krito žemon. Žmogžudys, ma
tydamas ja esant dar gyva, re
volverio szuviais visai pribai
gė. Buknys Mykolas 70 m. am
žiaus, būdamas kitame kamba
ryje ir • iszgirdes triukszma, 
szuvius ir savo žmonos riks
mus, bogo jos gelbėti. Bet ji 
pasitinka žmogžudys SI. Kiim- 
porskis nu kirviu ir revolveriu, 
ir Buknys susilaukė savo žmo
nos likimo — buvo sunkiai su
žalotas, o ryta 10 vai. nuo žaiz
dų mirė.

SI. Kumporskis, savo žiauru
mu padaręs tris atikas, matyt, 
griaužiamas sielos nerimo, nu
bėgo in’kaimynu kiemą ir prie 
szulnio nusiszove isz revolverio 
ir inkrito sznlnin, kur jis ir mi
rė.

Tai baisi, žiauri ir nogi išdėtu 
tragedija, kuri retai pasitaiko 
gyvenime. Keturios aukos kri
to del nežinomos priežasties, 
kuri dengiasi paslapties uždan
galu. Reikia, tikėti, kad toji pa
slaptis greitu laiku bus iszaisz- 
kinta. f <

krito žemen. Žmogžudys
sai bloga.

PAJESZKOJIMAI
Asz Stanislovas Lukoszevi- 

czius geidžiu žinoti apie mirti 
mano pusbrolio Aleksandro 
Lukoszovicziaus, kuris kokie 8 
metai badai mire Kentucky 
valstijoi kuris paėjo isz Am- 
bnieziu kaimo, Kauno redybos. 
Jeigu kas apie jojo mirti žinotu 
arba graborius kuris ji laidojo 
tegul maloniai man apie tai 
pranesza po sziuo adresu ir ap
dovanosiu už žinia.

Stanley Lukoszevicz, 
, 851 Madison St

Brooklyn, N. Y.

. Jei asz 
kalbėsianti, jie mane sekdami 
ųužudysia.

Buvo sekmadienis. Prie vie
no pamaeziau Lietuvos vėliava. 
Asz nudžiugau. Inojnsi ten, rn- 

- dali susirinkusiu Lietuviu. Asz 
kalbėjau su jais ir papasako
jau savb nelaime. Jio mano nu
vedi* in 'kambarius kur gyveno1 
Lietuviu konsulas. Jis buvo la
bai senas ir labai panaszus in 
mano teveli. Asz jam viską pa
pasakojau. Jis mane 
kaip tėvas ir priryžo suieszikot 
sziuos žmones. Paskiau jis ma
ne pasiuntu in jus, kad apra- 
szytumeto savo laikraszty ir 
šuimtnmete tuos piktuosius. 
Man rodos, kad daug kaip asz 
nelaimingu morgaieziu ten yra 
uždaryta. O gal joms jau per 
volu gryžti.

— Mes tavo, mergele, liūd
na atsitikima pranoszime vi
siems, kurio skaito musu laik- 
raszti, — pasako jai redakcijos 
žmones. Bet pasakyk 
vieta kur szio žmones g

Ji jiems viską pasako, 
patarė gryžti in Lietuviu kon
sulo namus,

Ar norėtum, 
gryžti in savo tėvyne?
* ,n— Mano motule ir tėvelis 
manim pasitikėjo. Asz pasiža
dėjau sugryžt gera ir laiminga. 
Bet dabar asz pažeminta ir ne
laiminga. Asz turiu dabar ken
tėt/ nes ju nepaklausiau. Bet 
asz dar gryžiu pas juos in savo 
tovyszkc ir gal jie man viską 
atleis. •

— [neik, mergeli*, czionhi!
Tszpaniszkai. 

Bot; noriu jums pasiskusti. 
Man liepo pas jus ateiti ir vis
ką papasakoti.

Mergaite nuvedo prie lentos 
ir prasze raszyt. Ji nudžiugo. 
Nusiszluosto skarele aszaras Ii; 
pa rasze: “Lietuva”... 
Lietuva. - Taip - atsiduso ji ir 
užraszo rodydama in 
“Leokadija, Aloknavicziute.. 
asz... Leokadija, 
ji žodžiu.

Paskui ja nuvedo in atsikira 
kambarį. Buvo atvestas vertė
jas ir mergaite 
akimis cino jam pasakoti, 
pabėgo isz namu, kur ja buvo 
uždare nedori žmones, patam
sio szmeklos. Jos likimas toks 
kaip ir daugelio kitu jaunu 
morgaieziu, kurios atvažiuoja 
in szi miestą ioszkoti laimes, 

czionai atvvkai 
mergele? -- Paklauso jos Lio- 
tuviszkai. Gal esi naszlaite ir 
netekai 
kraszte ?

— Tėvus asz turiu. Jie li
ko Lietuvoje. O asz iszvažia- 
vau. Asz labai norėjau tapti 
artiste. Mano inkalbojo važiuo
ti ir asz tai padariau.

— Ar tamstos tėvai leido 
tamsta iszvažiuoti in taip toli
ma ir nežinomu kraszta? 
tiek placzius vandens.

— Jie ilgai nesutiko, 
labai jiems manes gailėjo. Asz 
buvau vienintele ju duktė. 
Man labai buvo sunkų iszva
žiuoti, bet mane kažkas (rauke.

Ir kukeziodama ji pasakojo 
toliau.

— Asz mėgau visa, kas 
gražu. Labiausiai man patiko 
tie žmones, kurie rodo scenoje 
didžiu žmonių darbus. Todėl;I 
asz nutariau but kinematogra
fo artiste. Asz pasisakiau savo 
motinai bet ji man nepritarė. 
Nepatiko mano sumanymas ir 
tėvui. Mano tėvynėj buvo kine
matografijos mokykla. Asz no
rėjau ten instoti. Bet toji mo
kykla pagaliau užsidaro.

Tada svetimi žmones 
prikalbinet jaunas mergaites, 
norinCzias mokytis kinemato
grafijos, važiuoti in Amerika. 
Man rodosi akyse didele ir gra
žus tolimu szaliu miestai. Atro
do, kad asz ten surasiu savo pa- 
szaukima.

Mano tėvai nenorėjo to Ir 
girdėt. Asz buvau 20 metu mer
gaite. Pykau ir 
norėjau pasiekti tai,

- A!

save.
> y

— pakartojo

asza rotomis
Ji

Kaip

pragyvenimo savo

Per

Nes

— Czia gyvbna mano zmoiia,
tarė jis. Pasitiko mane graži 
motoriszke. Tik ji man atrodo
L , _ <to * •« i . ... ja _ « • JtA . I1 JtaMl1 ' .

kažkaip keista. Kalbėjo Žy- 
diszltai. Man eme darytis klai
ku. Krūtinėj sukilo nerimastis. 
Jie jnapes lauke. Asz maeziau 
szokolada, vyną ir paperosns. 
Girdėjosi dusli muzika. Ten 
slankiojo kelios neramios žmo
gystos.

Priėjo prie manos vienas vy
ras. Jis keistas szypsojos. Pa
galiau eme glostyti sakyda
mas:

atjauto

f

gir>

— Mažyte, tu busi laimin- 
1. Esi jaunute ir graži.
Žmogaus su kuriuo atvažia

vau jau nebuvo. Atėjo vėl toji 
pati motoriszke. Ji rodėsi savo 
brangins drabužius ir sznibžde- 
jo gundydama mane. Krūtinėj 
pajutau nesmagumu. Sziurpu 
man darėsi žiūrint in ta mote- 
riszke. Baisus man pasidaro tie 
namai. Dabar parnaeziau, fchr 
mano atycže....
1‘UO jos,. Nftreaiw įsegti. Bc.t,

J
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Ąhz traukiaus
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ji manes neleido. Ji ome kvato
ti! *

— Kvaila 
dėjo man.

— Ne! Ne!

osį!... 
i

—sznabž-

‘pa leisk i t ma
ne! •. "• ■ t į

— Nebijok už^spyrele! Nu
rimk ir neveik! Tuo labiau kad 
iszejimo nebėra.

K > i** * i j > 1 i>
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UŽRASZE “SAULE” DEL 
SESUTES IR BROLIENES 

IN LIETUVA.
Pasiskubinu užsiraszvt 

o teipgi ir užraszau savo

“SAULE”

Sau-

j u

visa

Mergaite pasakodama verke. 
Aszaros drėkino jai skruostus.

Mane laike ten kėlės die- 
ir kankino. Klausiusiu jos 

kalbos sugraudintas 'žvilgsnis 
sugnybo jos szirdi ir aszaru ka
roliai nulaszejo ant grindų.

— Paikiau atvažiavo 
tįstas. ’y
szvelniai. Jis pasakojo apie bp-

na s

“ar-
Su manim kalbėjo

sianezia mano laime: apie kc^
L

groži. Atsakinėjau kaip prl
T ZN 1 • 1 • t" i T •

Hone in New Yorka ir apie ma
no groži. Atsakinėjau kaip pri
tardama. Galvojau tiktai kaip 

su-pabėgti nuo tu žmonių ir 
4 A

mums 
yvena.

Jai

mergele y

IR TOLIMAI KELIONEI 
PASIĖMĖ.

Balkunai, Miroslavo v. Jau 
kelinti metai pil. Tarnuiioni jo 
žmona kas turgus isz Alytaus 
girta parsiveždaVo. Sziomis 
dienomis ir-gi parsivežė, bet 
jau nebegyva. Apžiurėjus, nu
mirėlio 'kiszenese rasta du pus
bonkiai.

MOTINOS DIENA.
Kamias. Kitos#"7: 

kas mot szveneziama Motinos 
diena. Sziemot ji nutarė szve- 
sit ir Lietuvoje Gegužes m. 5 d. 
Iszrinktas tam tikras komite
tas isz p. M. Galdikienės, d-ro 
J. Laimono, p-les Matulaitytės, 
stud. Skrupskelio ir A. Barsz- 
tytos. Szitas komitetas ir pa- 
ruosz Motinos dienos szvento.

lo”
brolienei ir sesutei in Lietuva, 
nes mano broliene iriyli skaity- 

laiikraszezius, o ypatingai 
” Lai Dievas jum duo

da sulaukti tdkstancziuR (dcai- 
i tytoju kurie platintu “Saule 
po visa svietą. • **1“ . C
Juszkauckieno, Philadelphia.

Ii 
“Saule.

— Mrs. Ona

“SAULE’ JI PALINKSMINA
Tariu jum szirdinga aeziu už 

“Šaule” kuria skaiezinu ir 
skaitysiu kol galėsiu. Labai 
lankei, daug kartu turėjau ga
na juoku skaitydama ta bran-

Šaule”

Valstybėje gti laikraszti,' kuris yhi kožnam'
malonus ir mielas skaitvti. Ma
no dvi drauges ketina teipgi 
užsiraszyti “Saule,” nes žmo- 

czionais myli skaityti 
— J. Pocius, Chicago

uis 
Saule.4 4 1 !
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Saule,

KO DAUGIAU NORI?

— Ko tas tavo tėvas nori 
no manes, Agotėlė, jog ne no
ri tavęs už manes iszleisti, — 
paklauso jaunikis.

Agota:---- Mano tėvas sako
jog tu Juozuti ne dirbi.

Juozas:-----Ar asz nedirbu?
Gal jis užmirszo jog asz ateiti- 
neju pas jus penkis kartus ant 
nedėlios ir tai jau per szoszis

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU
Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 

reiszkia, jeigu jie yra apimtai ko
kios nore ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu - sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs apr 
Imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
groit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žolea yra nuo sekaueziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
mulimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po

ŽYDAI ŽUDOSI.
Szirvintai. Kovo 21 d. Dovy

das Ulbaviczins, apie 50 m per
plovė su peiliu sau gerkle. Din 
gyva iszveže in Kauno ligoni
ne. Priežastis žudvmo — žmo
na pamote. Pažymėtina, 'kad 
Szirvintuose per tris metus dn
Žydai pasikorė, trcczias buvo
bepasikarias, bet atgaivintas n 
ketvirtas gerkle porsipiOvo.

metus....

»

K. Rėklaitis
LietuvisMkas Greborius.1

NELAIMINGAS NUOTIKIS.
Lauksziai, Szakiu apskr. Ko

vo 6 d.,
gryžti pas savo drauge.

Mane parvežė automobiliu in 
kitus namus. Ton gyveno Žy
das su viena lenke. Jie mane 
nuvedė in gražu kambarį. Kal
bomis ir ^zvelnumais mane ra
mino.

Vakare girdėjosi juokai ir 
muzika. Jaucziau kažika baisu. 
Žydas su lenke mano saugojo, 
prikalbinėjo ir žadėjo ta pat, 
ka ir kiti. Sugryžo “artistas” 
Zigmunt'as.

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterems. Priei
namos prekes'.

SI6 W. Spruce Str., 
MAHANOY CITY, PA.

306 Market Street, 
TAMAQUA,

bežaidži a n t Lu k sz i uDvi bylos prieszais prohibi- 
ije likos innesztos priesz kon

Mokytas Anglikas IT. G. 
Wells tvirtina kad sulaikymas 
arba apmalszinias iri mimu at- *uesn per kongresmona Coch- 
nesz paknjn ant žemės. Aeziu 
gyduolėms ut......... ............... ,,—.
in pn.'knliniu- 75 motus naši- kita 
didino nuo 17? 
milijonu ypatų.

Ant t uju milijonu Tndusu, I ----------- -------------- -----
valdo tik saujele Angliku. Nerašant pustynes sfubele,. kurioje 
ko stebėtis kad Wells mansto 
apie užvedima aprubežiavimo 
gimdymu Indijoj.

c

isz Missouri — viena spi-
emu

i ra n 
gyventojai Indijos j rc-i atszaukimo prohibicijos o 

75 metus pasi-
2 milijonu ant 320 dirbti 2-procentini alų.

I
' v

Szventas Meinradas turėjo

idant valdže pavėlintu

• •

Koles dienas adgal New Yor- 
ko pallcije užklupo ant dakta- 
riszko kambario, kuriame dak
tarai davinėjo rodą kaip už
bėgti gimdymą daug vaiku del 
moterių darbininku. Daktarai 
ir norses likos aresztavotos.

AmerikoniszkasŽinomas 
rnsztininkas užklausė: — Ko
de! sziam sklype yra uždrausta 
darbininku moterems duoti pa
tarimus tokiu paežiu informa
cijų, kokias daktarai duoda 
turtingoms’ moterems, kurioe 
ne nori vaiku!
. Akyvas klausymas bet leng
vas ^nt atsakymo, jaign už-
klausi daktaro.

%.

kaip pustelninkas gyveno per 
daugeli metu. Turėjo jisai pri
sisavinęs juodvarnius, kuriuos 
kas diena ant vienuoliktos va-' 
landos atlėkdavo kaip rodos du 
egzekutįlinkai ir krankė kad 
duotu jiems lest. Po 26 metu 
tasai pustelninkas likos per du 
razbaininkus užmusztas. Bet 
tiedu juodvarniai stojosi iszda- 
'vejais razbaininku, be neatlei
do juodviejū ir nuolatos laksto 
paskui ir krankė, kad net val
dže per tai juos nužiūrėjo ir 
aroszfavojo ir ant galo patys 
prisipažino prie žudinstos ir 
abudu likos pakarti.

Ant atminties tojo atsitiki
mo, kada ant tosios vietos pa
stojo miestas, tai ant miestines 
peczeties likod padėti du juod
varniai. l'.Įl | ■ 1 » ' ' lM ... „

verkiau, bet 
.» ko bai

džiau. Tėtis nenorėjo su manim 
kalbėt. Motutė vorke ir atkal
binėjo. Pagaliau juos prikalbo-
jau. Jie namo laimino ir žegno
jo. Asz prižadėjau ju neapvilti;
sugryžti pas juos gera ir lai
minga. Ir jie, nusiramino mane 
iszleido.

In Argentina! Iszvažiavau 
su viena neturtinga mergaite.

a m .a A _
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Ji jau anlcscziau buvo tame 
kraszte buvusi. Kely asz buvo 
laiminga. Maeziau gražus mies
tus ir didžius vandenis. Paga
liau atvykome in Buenos Aires
uost/a. Czia buVo man nematy
tai gražu. Paraškiau’laiszkd te-I

vojams.
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Mergaite užsidengė veidą ir 
pasakojo pro aszųras.

— Jie mane nėrenge ir ma-

1

to nuoga. Iszbegtjį ne buvo vil-

krutinę, reumatizmo, plauku alinki- pradžios mokyklos mokiniams, 
mo, pleiskanų, azlapinimovi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gauti 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdies liga, tai atsiunsk 86c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.“ Nervu Ii* 
ga yra labai blogas dalykas, bet1 mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir sutelkia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų katalogą. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITI8,

vienas berniukas Jonikaitūkas 
parstūmė berniuką Sutkuti isz 
Miliszkiu k., in pusni ir nety- 
ezia nulaužė jam per blauzda 
koja. Nukentėjusiam pagalba 
suteikė Szakiu ligoninėj.

J. Puidokai.
KIEK LIETUVOJ 
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PA1N-EXPELLER
»
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Išbandykite su

Centralinio statis
tikos biuro žiniomis sziemot, 
Sausio men, 1 d., visoje Lietu
voje su Klaipėdos krasztu bu
vo 2,316,6Į5 žmonių; isz ju 
1,108,504 vyrai. Moterių buvo 
daugiau 10Q,000. Pernai gyven
toju skaidžius padaugėjo 30,- 
247; isz ju 15,518 vyriszkos ly
ties ir 14,729 moteriszkos.
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MEDIS UŽMUSZE ŽMOGŲ.
Sarapinai, J^nlkiu v., Szakiu
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25 Gillet Street. Spencerport, N. YV 1 *
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
! MAHANOY CITY,' PA.
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3-pzia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del justi 

» r -/x r. ta 1 1 1 •pipigus yra goriaus negu 10-tas Procentas, .be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
< ■ f 1 ■ ' 1 .

moka 3-ozia Procente už jūsų sutaupytus pinigus ir ta 
suma kaų-kart augau didyn, tra tai saugiau ir goriau 
dol žmogaus kuris dirba ir czedina. Dekite savo

saugumo.

kaskart augini didyn. Vra tai saugiau ir goriau 
doi žmogaus kuris dirba ir czedina. Dekite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite
1* • 1 ♦. .♦.» , ♦ ... ., *1 11   _______ ___  k ’ *'*

kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
1 > r .. u . 'i . y. - v. *. h .... ■ x.i
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apskr. Čzia nesenai szio kaimo 
pil. Modkeliunui bevaikszczio^ 
jaut po miszko kirtima, krito 
ant jo galvos kertamas medis, 
kuris tiesiai pataiko galvon ir 
(L “■ ' *
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vietoje nžmusze nelaiminga ji. 
Velionis buvo tik 21 motu am
žinus.

PAIN-EXPELLERIU
Išsitrinti Šiandien

A'paitaufpokiie nuo Tnflueniot. 
' SauffokitH PerialimM ir Kraulis, 
Į Sutvirtinkite savo jėga*. PA<N- 
, EXPKLLERIS yra geriausiu vaia- 
( tu nuo Muakuly GAlūnų ir Skau-

1 turae gydymui Strvndieglio. Neu- 
. ralgijoa. Sustingusio Sprando, 11- 
! sinarinimų, Nusimuiimų- ir L L 
j Tik persitikrinkite kad gaunate ti- 
L kruti. Jus tai suiinorite ii INEA- 
; RO ant pakelio. Dvejopo populi*- 
k riy kainų didumo: 3S ir 70 cant^.
[ Nusipirkite artimiausiojo 

Vaistinėje arba stočiai ii

F •

Saugokite Perialimų ir Kraulių. 
Sutvirtinkite savo jėgas. PAIN- 
EX PELLE RIS yra g*rišusiu vais
tu nuo Muskulų U Alinių ir Skau- 
Įėjimų. Naudojamas visuose krai-

*
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‘ jo tn gal taip padarytum!
Tai isztaros paėmė ji už ran

kos, o vargszas atsiliope:
— Dabar turiu atszaukt ta, 

ka priesz valandėlė buvau pa
sakos. Baladojau in visas du
ris bot visur radau žmonos be 
jauslos; matau jog klaidžiojau. 
Ponas mane kitaip pork ano ja i 
ir kaip galiu ponui būti dėkin
gu, dokavoju tau kaip broliui, 
nes matau broliszkai su manim 
apsieini.

Leopoldas klauso žodžiu 
vargszo susigraudinęs ir paži
no isz jojo kalbos jog nopažins- 
tamas turėjo gera iszauginima, 
o kad papuolė in vargu, tai no j 
isz savo locnos kaltes.

— Kaip man rodosi, tai esi 
be jokios vietos? — užklauso.

— Esmių suvisai apiplosz- 
I tas nuo visko. Ne szirdios del 
manes, ne vilties jokios! Do-j 
szimts motu pergyvenau Ame- 

Įriko! Ka sau uždiubau ant ves
tu tai volą kone viską’pralei
dau o likusius pinigus ka tu
rėjau tai likausi apiplosztn Na- 
jorke. Czionai no turiu jokiu 
pažinstamu. Stengiausi aplai- 
kvl czionais koki užsiėmimą 
bet niekas man nedavė. Da ne
suprantu kaip ne pabaigiau ta 
varginga gyvenimą szokdainas 
nuo laivo kada in czionais plau
kiau. Drūtas 
tiktai mane sulaiko nuo savžn- 
dinslos. Užsiėmimą! Gal ponas 

Itnri koki del rhanes užsiėmimą ?
Norints tai butu ir sunkiansos 
darbas!

1 — Tik ant kokio laiko ga- 
loczia tavo priimt ant neszio- 
jiino visokio ta voro mano sklo- 
de, o 
atsirastu. Tuom kart 
szita mano bilietą su adresu ir 
pagelba pinigine už kuria gali 
sau pasidrūtint ir pernakvot 
kokiam prast am liotelyje, rytoj 
lauksiu tavęs savo k rome.

Tai kalbėdamas inbrnko 
vargszui bilietą ir masznele su 
pinigais ir greitai atsitolino.

Nelaimingas nutirpo isz nu
sistebėjimo ir stovėjo ant vie
tos, nežinojo ka su savim pra
dėt. Nuėmė kepure nuo galvos; 
dirstelėjo in dangų ir dreban- 
cziu balsu isztarc:

— Vieszpatie Dieve! dabar 
tau prižadu visa szirdžia jog 
niekados tave ne apleisiu! Lai- 
minkie taji žmogų kuris nepa
žines mane, tiek man gero pa
dare, dabar ir ant visados, 
Amen.

Nusidavė in miestą idant sau 
pasi jeszkot kvatiera. Užtiko 
viena prie geležinkelio ant ku- 

licije!— paszauke Leopoldas,I rio diena ir nakti ėjo trukiai 
in varjrsza nra-lpcr ka nakvyne buvo ne bran

gi. Inejo in vidų, iszeme kelio
lika smulkiu pinigu isz Leopol
do masznoles, suvalgę pigia 
vakariene ir 'tuojans pasijuto 
jog nauja gyvastis inženge in 
ji. Pasidj'utines, nusidavė ant 
atsilsiu. Buvo tai mažas kam- 
liarelis perskirtas tiktai su plo
nom lentukėm. Namas radosi 
ne toli geležinkelio ir visas dre
bėjo 
Pasimeldęs da karta 
geradeju, užmigo'.

Apsimokėjo
i c* *■ a j1 * • i

AliBA PALAIMINTI 
MIELASZIBDINGI 
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Tikras‘A tai tikim as

H#A

1*1

klauso
mu veidu ėjo ponas Leopoldas 
vakaro ulyczia per miestą. Jau
nas, gražaus pavidalo, turtin
gas, jisai nežinojo kas tai yra 
rūpesty s szinmo gyvenimo, o 
kad priek tam buvo <loras ir
tvirtas tikėjimo, tni ir snnžino 
turėjo czysta. Sziadien jautėsi 
suvisai laimingu nes ketino 
praszyt rankeles del savos pui
kios panos, dukters turtingo 
kupczians kuria mylėjo jau nuo 
seniai o kuri jam buvo prielan- 

ne buvo prieszingi 
juju susiporavimui nes ji pa- 
guodiKHlavo labai.

Sugryžinejo jisai tame laiko 
kroino namon, idant

ki o tėvai
• •

padaryt laimingu 
savo ir nu-

isz savo 
persiredyt irnusiduot pas savo 
mylima. Nenžmirszo jisai savo 
laimėjo, kam yra dėkingu už 
jaja, nes svietiszka laime, dan- 
giszka per gorus darbus žmo
gus gali dasilaukt, del to de- 
kavojo Dievui ir mislino sau: 
tiek yra nelaimingu ir biodnu— 
kaip tai 'butu gerai, jaigu ture
czia proga
katra isz artvmn 
szhiostvt jam aszaras.

T ? 
niszka mis I i s, o 
jaus ir iszklauso. 
artinojo prie tamsios ulycziu- 
kes, iszgirdo laukinius riksmus 
ir juokus vaiku o tarp ju szau- 
kimas pagelbos.
ko in ten isz kur riksmas pa
ėjo ir pamato liudna perstaty
mą.

Ant akmens priesz viena na
rna sėdėjo jaunas vyras; galva 
laiko nulenkta isz nuvargiino ir 
pa ilsu mo o 
nėjo sait veidą nuo kumszcziu 
keliu vaiku kurio ji su knmsz- 
cziom niuszo ir lazdom bade. 
Greitai prisiartino 
drūtas ir narsus vyrukas, stojo 

govoda; aki mirksnyj 
trys isz bernuku aplaike sunir
ki us ypus per veidu, ketvirta 
suome už kalnicriaus ir paezes- 
tavojo per veidą keliolika kar
tu o vaikinas roke kiek galėda
mas idant paleistu.

— Tu eisi su manim in pa-

krikszczio-Pa i buvo puiki
Dievas ja tuo- 

Kada prisi-

Fuojaus pasu-

rankomis uždengi-

Leopoldas,

m

priesz

rr

atsikreipęs vargsza prao 
kalbėjo:

— Kas 
klausė.

— Jisai girtas! — reke vai
kas, kuri laike už kateros ir 
stengėsi iszsisukt isz jojo ran
ku ir tik pasiliko apykakle 
rankose Leopoldo. Vaikinas 
dingo tamsoje o vargszas ati
dengęs sau veidą nusistebėjo ir 
pažiurėjo ant Leopoldo.

— Pone, tikėk man, atsake 
jisai vos girdimu halsu, ne es
mių girtas, vaikai meluoja!

— Matau ta! — nes ko tu 
^zionais sėdi ? Del ko ne eini 
namon?

— Taip eiezia, bet ne ne tu
riu namu, jaigu tureczia nors 
mažiausia kampeli szitam di
deliam mieste, tai nesiraseziau 
sziadien ant ulyczios. Bet pir- 
mhriiHo turiu pbnui padekavot 
ir tegul Dievas poną szimtare
pai už tai isznagradina jog 
mane apgyniai priesz laja uly- 
czinia gauja!
pasistengimu vos atsikėlė isz 
vietos.

— Ar sergi? — paklausė 
susigraudinęs f^eopoldas.

— Ar sergu? Taip badas ir 
liga! — buvo atsakymas, o Leo
poldas patemino jog vargszas 
kitados turėjo būtie geresniam 
padėjimo:

Mielaszlrdyste apimtas 
užklausė:

— Ar galiu tau kuom pri- 
gelbet?Turi kraujo ant kaklo,.

tau kęri ko ? — už-

tik

ir su dideliu

mano tikėjimas

paskui gal goresnio kas
Tuom paimk

dabar

kada trūkis praeitinejo. 
už savo

* >Į:

Leopoldas negalėjo užmigt’ 
ta nakti ir džiaugėsi jog mie- 
ris jojo geidimo iszsipilde. Par
ėjus namon, apsirenge, paėmė 
sunku auksini ziegoreli su Jon
ei ugel iu, masznele su pinigais 
ir deimantini žiedą kuri ketino 
dovanot del savo mylimos ir 
taip iszsirenge in narna savo 
busimosios paezios. Tėvai pri
ėmė ji linksmai ir ta vakara 
tarp keliu pažinstamu atsibuvo
sugertuves. Žinoma jog niekam 
nieko apie tai ne sake. Buvo jau 
vėlus laikas kada gryžo namo.

Ėjo sau povaliai nuo uly-i 
ežios iki iilyczios ir butu isz 
džiaugsmo dainavęs, nes ne 
butu buvęs tokia linksmas jai- 
gu butu apsidairęs in užpakali* 
ir pntemines dvi ypatas sloh-

q zi u u iu

lUlyczios. Mate Leopoldas kaip1 plestfikir pakol nepaeme juos 
[jam valkatos paeminejo viską“‘ 
Į isz kiszeniu: zibgoreli, lenciū
gėli, masznele ir puiku žiedu 
kuri uplaike nuo savo mylimos. 
Sužeistus ne buvo, už tai su di
deliu akyvumu prisižiurinejo 
dviem valkatom kad veidus ju
ju gerai insitemint.

Vienas isz valkatų palomino 
tai ir atsiliope Angliszkai in sa
vo dranga: a

jam valkatos paeminejo viską

Ziurok kaip toji lape ant 
Tai man 

noro-

in ten kur prigulėjo — už gele
žiniu sztangu.

Leopoldas buvo thip persi- 
grtndes jog no žodžio nojgalejo 
isztart. Tik viena miglia džiau
gėsi, jog yra prie gyvasties ir 
linosas. Kada žudrntojus nuga
beno in kalėjimą, apsidairo in 
apstojanezius ir užklauso:

— Ir kas loki’s buvo mano 
iszgelbetojuin4?

— Arponas jau mano nepa- 
žinsti ? — Juk ponas kolos ady- 
nas adgal iszgelbojai mano nūn 
vargo ir budinės smerlies!
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DU SENYVI SPORTAI.
.—Ar žinai Maika, turiu

dvi, su katrom galbtau apsipa- praszau pono daktaro ar daug

mus prisižiurineja! 
suvisai nepatinka! Asz 
ežia ji patikt tarp mirusiu. Nu
mirėliai moka tylėt. Iszlrauk 
lik peili — pasielgsiu su juom jas 
greitai.

Antras valkata pažiurėjo 
ant gnlinczio ir pratarė.

— Tai bus 
praliejimas kraujo 
mums atneszt nelaime. Geriau 

Ipadekim ji ant geležinkelio o 
reikalas liūs trumpai atliktas.

Veltui Iz'opoldas stengėsi isz 
paneziu iszsivalnyt, bet valka- vol in laja netolima restaura- 
tos nunesze ant geležinkelio.

Į Ne gana to, da pririszo prie 
sztangu ir pabėgo in tamsia 
ulycziuke, kad sztai iszmusze 
ant miestiRzko ziegoriaus pir
ma adyna.

Trūkis ketino 
adyna po pusiaunakt.

— Ar-gi iki tam laikui no 
ateitu kokia pa'golba? — pa- 
mislino sau Leopoldas ir pra
dėjo melstis o viltis inženge in 
jojo szirdi. Al si mino ant savo 
mylimos, ant josios skausmo ir buvau naudoja 
nuliūdimo kada 'dažinos apie szu Vestuose, 
jojo baisia smerti.

Laikas bego 
žmogaus ne pertrauk i nėjo tyku
mą nakties. Vagys 
nubėgo o pagelba jokia nesiar
tino. Ir vela iszmusze ant toli
mo bokszto puse po pirmai. Da 
turi puse adynos laiko o sunki 
maszina ketino ne užilgio per
eit per jojo kuna! Minutos be
go pasiūtiszkai; Dabar Leopol
das ketino prisironginet ant 
srnert, atsiminė savo visus nu
sidėjimus ir už juos* gailėjosi 
norints buvo nelabai seniai 
spAviodin*, sinorlėlno grioko ne 
turėjo. Tegul buna valo Dievo!

Jau davėsi girdot paskutinis 
signolas nuo paskutines staci
jos jog trūkis jau apleido. Leo
poldas klauso drebėdamas, nu
davė jam jog pajuto d robe j ima 
geležiniu sztangu ant kuriu gu
lėjo nes trūkis jau buvo bėgy
je-

Sztai adbego kokis tai žmo
gus. Užkimęs‘balsas davėsi gir
dot isz jojo lupu, nepažinsta- 
nias mėtosi ant gnlinczio o pei
lis blygstelėjo jo,jo rankoje.

esi pririsz-
— noriu porpjaut

Leopoldas pažino nusistebe-
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va Įkala

nereikalingas
ir da gali

ateit antra

jame žmogų, kuriam atėjo 
in pagelba kada ji 
gauja ‘buvo apsiaubus.

9 «

ui veži ne

Dieve mano, kaip-lai ga
lėjo atsitikt ? —

Labai prastai, arba ki
taip tariant, pats Dievas taip 
surengė. Tadą kada mane po
nas taip gausiai apdovanojai, 
nuėjau pasidrūtint ir pernak-

pa klauso.

vija. Užmigau bet noužilgio pa
budau. Naktis buvo tyki. Tsz- 
girdan už sienos balsus.

Kalbėjo jie Angliszkai o kad 
laja kalba iszmokau Amerika, 
lodei viską supratau gerai. 
Latrai didinosi su pavogtais 
daigiais. Ant galo skaito pra
varde savo aukos ant bilieto, 
euri rado maszneleje ir pažinau 
jog tai ponas buvai apiplosztn. 
Paszokrtu isz lovos; iszsierniau 
savo ilga peili kuri ne karta 

ant savo prie

viską
su

peili kuri
s am savo prie* 
began ant gele

žinkelio visom pajėgom idant 
o no žingsnis susta-bdinti truki nes nežinojau 

vietojo ponas
jau seniai prlrisztas. Tr taip atradau po

ną ant sztangu ir iszgolbojau 
nuo tikros sinerties! Ne doka- 
vok man ponas, tiktai Dievui 
kuris mane tame atsitikime nu
siuntė idant savo geradeju isz- 
gelbeUuž mie.laszirdinga apsi
ejimu su manim. E.B<

kokioje buvai

$ Ant. J. Sakalauskas J g LIETUVISZKAS GRABORIUS J
: (Bell Phdno 872) g
J 331 W. Centre St. Shenandoah, Pa.

—. Kur ponas 
tas? szauke 
virves!

Sztangos jau drebėjo nuo ar- 
trakio. Su keliais 

y pa i s ne pa ž i n s t a m a s
tiuanezio 
smarkiais 
perpjovė virves, kuriom i nelai
mingas buvo pririsztas prie 
sztangu — jau trūkis mete sa
vo szviesa ant dvieju szeszeliu 
kuris viena kita stengepi at
rišai nuo sztangu.

Maszinistas in pati laika pa
regėjo. Szvilpimas maszinos 
davėsi girdėt ir tame paeziame 
laike sugriežė ratai maszinos o 
trūkis sustojo su ti’iukszinu ke
lis žingsnius nuo nelaimingo: 
kunduktorius su pasažioriais 
iszszoko isz trūkio ir dažinojo 
apie szetoniszka dalba žadin
toju. Bet nepažinstamas klausė 
karsztai.

— Ar nesiranda policijos 
ant trūkio? Kas eis su manim 
idant suimt ‘ žadintojus? Jie 
randasi czionais ne toli ir ne 
tiki jie jog likos atidengti ir 
pažinti. Galime juos miegan- 
cziirs suimt'.

Tuojans atsirado keliolika 
vyru isz kunti keli isztrauke

Brooklino moteriukes 
susivaidyki t,

Noriais karta žįotis Uždarykit,
Sztai viena jnodvarna, 

Nenustoja kvarksėjus ir gana. 
Ne liktai su liežuviu teszkina,

Nes ir su

eziuoti turtinga naszlia, kurios 
ne myliu ir biedHnxmergaite 
kuria myliu. Dnokie rodą, ka 
padaryti?

Mnik:- Geriau imki ta, katra 
myli, be meiles niekai gyveni
mas. Kur meile ton turtas!

— Gana jau! gana! a psi ve
siu su tajo katra myliu.

— Gerai* brolau! Be to, po 
kokiu adrisu toji naszlp Inma 
kurios tu' ne myli?...

kasztnos nupiovimas pirszto 
mano paczoi?

Daktaras:- Kasztuos 10 rub
liu, ba tai operacije.

— Ar ne bus pigiau?
— Ne, negaliu.
— O jeigu ponas daktaras 

nupjautum galva, ar vis 10 do-
Joriu knsztuotu? Asz noretau 
kad galva nupjautum, tai nesi
gailėsiu 10 rubliu!

I» v. .

I 
tjffi

> į!
Ifll

■

i E
> iii

F 
y

“j M]
I

o

I

į5 kiam goriausi patarnavima. Pa- 5 laidoj ima atliekam rūpestingai 
Iir gražiai.

nėdinti;
Isz MahanojaUs ir GirardviUes Ž 

jeigu kas pareikalaus mono pa- 
tamavima tai meldžiu man tolo- Z 
rnruinH n t\>«! Kiicslti in Jna7imf^

Bell Telefonas 872 S
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Nubudimo valandoje šutei- y

Busite pilnai užgii- y
i K:

£ fonuoti o pribusiu in dcszimts 
į minutu.
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l KRAUJO 

Sloginimas
Žmogus lekiant su eroplanu per 
mares yra ne didesniam pavojuje 
negu žmogus su dideliu krauju 
sloginimo. Jeigu kraujagysles yra 
užkietėja; juos gali trukti bile 
kada. Laikykite savo krauja, szir- 
di, nervus, plauczius, inkstus ir 
vidurius geram padėjime ir apsi
saugokite nuo pavojaus.

KREIPKITĖS PAS
Dr. Hodgens Specialistą

Tik Utarnlnkc, Soredoj, Ketverge 
Nuo 9 valandos ryte iki 9 vakare.
Antro floro, 4 S. CENTRE ST. 
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CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,858.02

l liežuviu teszkina 
nagais draskina, 

O kaip prigėrė gnzutes, 
Tai gauna būda katutes. 
Tuoj su nagais kabinasi, 

Norint s vos ant kojų laikosi. 
Susisukusios bobos sergėkis, 

Isz tolo nuo tokios lenkis. 
Nežinau szirdeles kad jos 

vyrak, 
Turbūt ir niekam netikės. 

Nekurtos suvis proto neteko, 
Ir konia apjako.

Bobos isz peklos, pekliszkai 
gyvena, 

Po srnert kipszas in pekla' 
gabena.

♦ *
Montkarmu viena bobele stora 

Kaip kalada boba,
Aptingo 'labai,.

Kad net pamote vyrai,
M a t n c a pž i u re j o ge ra i,

Jog net užpuolė bradai, 
Tai in kitur n nėjo,

Būti ilginus nenorejoi 
Priek tam prie kožno kabinasi, 
Nevienam net nutraukė nosi,

1

Turėjo pas kitus iszoiti
Ba sunku buvo iszbuti.

Už tnt dabar visur bėgioja
Liežuvius ant kožno vedžioja

Kozna pravarelžioja,- ‘
Ir iszmisloja.

Nieko 'bobele nepadarysi
Kad ir ant galvos pasistatysi

O gal, kaip netingėsi
Tai vel‘ vvru ant kurdo turėsi.rr

* * *

J

Misiukes susimi Ida mos
Apsieikite gražiai laiko 

mados,
Tn viena bažnyczia atsilankiau

v •

Tai kėlės misiukes paregėjau.
Nuolatos bažnycziojc taisosi 

Tu visas szalisdairosi, x, 
No pasėdi, pakumsze viena 

Teita, 
Odei ir ant vargonų užlipa.

Jau ne proto negauna, 
Kad bloznaut niepaliauna. 

Vienoje griuezioje buvo Jonas, 
Tai per Velykas baliuką turėjo,
Apie kurias gyventojai girdėjo.

Iszvire kelis,'baksus alaus, 
‘ Gbrėžiu mimszaines asztraus, 

- -i—b, -Gere per nakti ir per Velykas,
įPrio tam buVo szuniszkas 

staugalaš, 
Net miestelio gyventojai

’• subėgo,
Tszsižioja in nameli žiurėjo, 

O katrie girdėjo,.
Tai kalbėjo,

Kad pasiuto “‘polanderiai 
Jaigu staugė kaip žvėrini.

Tai bet turėjo Rezu rėkei jo, 
Kaip ijietuviai,Kaip Lietuviai

I

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS ęftABORIUS

28 Frack St., Frackville, Pa.
Bell Telefonas 172 

■ .....-
MILL & PATTERSON STS

ST. CLAIR, PA.
Bell Telefonas 1430-R 
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Dentist as:- Ar galiu matyti 
ponia?

Tarnaite:- Ne 
ant dantų.

Dentistas:- Tai negalimas 
dalykas, jau asz turiu jos dan
tį savo kiszeninje.

Tai

ponia serga

ISZSITEISINO.
— E, isz tavęs niekai žmo- 

.i°K ne buVai ant szorme- 
nn musu pr i oteliu s?

— Oi, brolau, asz
teip sirgau, jog ant savo loonu 
szermenu ne butau galėjas eiti.

vakar
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— Ar nuneszei gromata in 
paczta, Maro?

— Nunesziau.
- O isz kur 

ant įmirkęs.
— Inkiszau’

gavai pinigu

ft

gromata in 
skrynute teip idant nieks ne
matytu....

SUSILAUKĖ
' .......... .. »■ —
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Anlkstybo lyto tylaJ pertrau
ke skardus pabriko kaukimas, 
jo aidas atsikartojo užmiestyj 
ir dingo kur-tab tolumoj.

Bestovįs darbininku burls 
ties vartais staiga motes in pa
krika, kad užėmus savo vietas 
ir pradėjus darba. Pakrikę vis
kas sujudo-sukruto. Tolydžiai 
pradėjo suktis ratai sužvangė
jo geležis, isz visu krasztu pa
sipylė kibiiksztis ir stulpai 
dulkiu kilo paluben.

Gausus pavasario sąulep spin-
dūliai veržes pro apdulkėjusius 
pakriko langus, tarytum norė
dami apszvesti ta geležies 
Vieszpatija ir palinksminti tos 
vieszpatijos vergu sielas.

Jurgis Giedrys pažvelgė in 
ta kraszta isz kur liejosi szvie- 
sus spinduliai, pridėjo prie 
tekelo geleži ir užsimąstė apie 
tai, kaip rytmetį apleis ta nc- 
apkeneziama dvokianti miestą, 
mes ta prakalta pabriko dar
bą ir važiuos in Lietuva in sa
vo gimtini sodžių, 
tėvas užrasze keletą deszimti- 
niu žemes.

Linksmai plake jo szirdis, 
taip ilgai buvusi prislėgta szal- 
tu geležies žvangėjimu ir vie
nodu ratu užimu, kad paga
lbaus iszspruks in laisve ir Ve
lykų Szventes szves tarp savų
jų.

kame jam

IN MOTINA NUSIDAVĖ.
Tai tu dukrele 

Jono teketi ?
Motina: —- 

kanecZ nori už 
Pasakyk man del ko? *

Duktė: — Asz nežinau del ko 
bet mislinu jog tai su tuom no
ru insigimus, nes nusidaviau in 
motina.

lt-. JLIJIIU___ į

O kiek tai buvo laimes ji Už
leidžiant, kiek tėvelis ji inkal- 
binejo, kad sėrgetusi tu maszi- 
nu, kad tik jo ne užmusztn.... 
jis iszliiko gyvas-sveikas ir, ap
kabindamas, bueziuoja tęva.

— Teveli! asz dar ir pinigu 
parsinesziau.

— Labai gerai, karvele pirk
sim krito nabage, paszaro pri
truko, ne Velykom pieno no tu
rim.

Ir sztai isz sulinkusios grin- 
czios iszbega senute motyna ir 
mažytėlės seseles.

Visi ji apkabina, visi, bu- 
cziuoja, visi juomi džiaugiasi.

Apsvaigintas tomis keretino- 
mis svajonėmis apie busian-
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cziaja laime, Jurgis Giedrys 
nusiszypsojo. ...

— Jurgi, kas tu sziandien 
taip linksmas, prabylo jo kai
mynas Juozas Auszrys.

— Ryt, brolau, in tėvynė 
važiuoju!

— Ka ten veiksi?
»— Tėvas žeme uži*asze.
— Laimingas, kureziu bal

su atsake Auszrys. Asz ne tu
riu nei žemes, nei teviszkee, 
kad turecziau ir-gi važiuo- 
cziau, kiek patylėjęs, ir su gal- 
lescziu, užbaigė jis.

Pažvelgė in visa eile stoviu- 
cziuju prie maszinu su iszblysz- 
kusiais, munkniais veidais dar
bininku. Jurgio akyso džiaugs
mo kibirsztis, isznyko, visos 
mintis iszsiblaszko, ko tai pa
gailo, pasidaro nyku, nyku lig 
Skausmo kas tai sunkus, siui
tas užgulė ant szirdies...

— Jie visi ne turi, nei že
mes nei teviszkes, kad turetn 
ir-gi važiuotu.

Jie Visi važiuotu
Ir vela Jurgio mintis skren

da in ta geležies vieszpatija, 
kame nematyti jokio privilingo 
paveikslėlio kame niekados ne- 
sužibsta laimes spindulys, o tik 
plaukiaJiuliuoja tos bespalves, 
pusalkanos dienos.

Net szurpu pasidaro Jur
giui, atsiminus praleistas die
nas pabriko...
gai liks ežiai..

i

— Tik viena diena te liko 
nejucziomis prabylo jis, o ryt, 
asz lėksiu tonais....

Viena mintis gema po kitos:
Vaidintume plėtojus ir 

džia džiaugsmo tinklus.
Stojas priesz akis sodžiaus 

gyvenimo vaizdai 
kus, malonus...

Liūdnai nusikaukia trauki
nys, sujuda, sudejuoja ir nesza 
ji toli, o mięstas, tas neapken- 
cziamas miestas, su savo visu 
bildesiu, su trinksimu ir tie 
pabrikai su savo maszinomis, 
kuriu jis taip baisiai bijojo, 
kad nesužeistu dingsta.

O kaip bus smagu sodžiuj!
* Po ilgo žiemos miego atbu
do gamta, neapglebiama aki
mis platuma lauku pradėjo ža
liuoti.

Pulfkni sparnuoeziu skrenda 
isz pietų szalies, linlksmindami 
pilkaji Lietuvos padange ir jis 
draugo su tais sparnuoeziais 
parlėks, ir jis pradžiugins sa« 
vaja szeimyna, suspausta var
gu — nelaimiu.

O kaip nudžiugs jo žilas tė
velis, kad jo vienintelis sūne
lis, Jurgutis pargryžo sveikas, 
laimingas ir dar pinigu turės 
su savim nusipirkimui pavasti-
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ir sztai jo ditaut 
ir jie važiuotu, 

bet tevisdkes ne turi.
Dar karta Jurgis stengos pa-
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žvelgti in savo draugu veidus; 
tik sztai kas žin kas nustvėrė 
už rankos, taip dnieziai, dru- 
cziai suspaudė, išskėlė ji aug- 
s»tyn, po tnm visa apglėbė, sus
lėgė... taip skaudžiau net' tam* 
su akyse pasidarė....

Sujudo suriko visi darbinin
kai, mete darbus, viens bego 
laukan, kiti spietes apie Jurgi 
Giedri, besamonos gulinti ant 
žemes.... . ' •

— Tai tau ir .Velykų sueit

'ld
; 1’ ■ i** ’■ i ’ .

Iszbalflamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruo- 
szia nuo papraszcziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, voseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

Dr. T. J. Tacietauskas

revolverius isz kiszeniu.
t — Kur jie — užklutise.
1 — Eikite su mapim — atsa
ko nepažinstamas ir visi nusi-

' t

kanezes paskui ji, Ko toliaus 
jis ėjo in užmiesti kur jau na- davė paskui ji o trūkis nuėjo 
mai reeziau stovėjo, tuo du szo- ant kitos stacijos.
szeliai labiau artinosi prie joj No perėjo czvertis adynos o 
A U<«ww4- JI.. ___ J I______ ____________________________

reike pirma tave apžiūrėt ir isz ifzpakalio ir suome ji už linczius likos “Suimti ir suriszti.

vol

Ant kart du valkatos priszoko abudu latrai kuriuos užtiko gu-
• — , i’"’   WW ” I" '- ” - .... WWW- •• fsF • «*• •. «K7«4 V 1 •

kuom stidrtitmL Eime, prigel- gerkles, o in kolos minutas po Atomo* jicntfl viską ka buvo pa- 
hnaiii Irn/nm mann _____ ______•_____ ___________ • 'besiu kuom galiu, mano vieto- tam Jau gulėjo
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surisztas ant eme o keli vyrai pasiliko prie

Mokamo 3-czia procentą ant 
sudčtu pinigu. J 
dam prio jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus ’f 
turėtumėt reikalo Hu musu bunka 

1 nepaisant ar ipažas ar didelis. 
> —— . > •
J G. W. BARLOW, Pres.
< J. E'ERGUSON, Vice-PrėsJrKas.

Procentą pride-
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Pirmutinis Liotuyiszkas 
’ Dentistas MRhtuiojuje.

Ant Antro Floro Klinc Sutoroi
19 W. Centre St ; Mahanoy City rio sojos.
1
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lauke, prataro Juozas Auszrys;
— Susilaukė, kaž-kas liūdi 

na i atkartojo!....
J.
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Readingo kasyklų proza-
......... i i,.j1

— Jonas Labaszauckas, 534
dentas Maloney drauge su 18iW. Coal uli., likos užgriautas
Filadelfijos bankieriais peržiu- per anglis Wm Penn kasyklose 
rinejo visas kasyklas musu ap
linkinėje idant bankieriai ga
lėtu geriau susipažinti su ka
sykloms ir paskolintu pinigu 
ant pagerinimo kasyklų.

•— Biznierius Motiejus Bla
žys (Blazis), 411 W. Centre 
uly., sugiyždamas namo auto
mobiliu je, arti Tremonto, auto
mobilius paslydo ant aliejinio 
kelio ir apsiverto kelis kartus. 
Blažys lilkos smarkiai supjaus
tytas per stiklus bet nepavo
jingai. Gydosi namie.

— Ketverge ryta New Yor
ke sėdo ant laivo “Stuttgart” 
(North German Lloyd Line) 
musu du tautieeziai Jurgis 
Apanaviczius ir Juozas Kovas 
iszplaukdhmi in Lietuva atlan
kyti savo tėvelius kuriu ne ma
to nuo kada pribuvo in Ameri
ka. Szipkortes buvo pristatyta 
per agenta Paul Gavala, 401 W. 
Centre St.

— Senas Mahanojaus gy
ventojas M. Krali'kas, 333 W. 
Mahanoy avė., kuris sirgo kė
lės sanvaites, pasveiko ir jau- 
czesi smagiau.

— Vaikai isz Szv. 
po parapijines mokslaines su
rengė linksma vakarėli, kuris 
atsibus 5 Gegužio, Nedėlios va
kara, bažnytinėje svetainėje. 
Vakarėlis susidės isz deklema- 
ciju, dainų, marszu, kuriuosia 
dalybaus konia visi mokiniai. 
Patartina visiems atsilankyti 
ir pirkti tikiotus ant tojo links-> 
maus vakarėlio.

— Ant laikyto susirinkimo I ežios, langai sumuszti kiti de- 
Lithuanian Indepeiulant kliu-1 gyti bet fajermonu tuojaus ap- 
bo, likos iszrinkti tie patys vir- 
szinintkai ant szio meto, kaip: 
Juozas Anceraviežius preziden
tas, M. Auksztakalnis 
prezidentu, Jurgis 
nas sekretorius, 
kasierins, C. Petkcvicziiis pro- 
to»kulu sekretorius. Kliubo pas-

ir pavojingai sužeistas. Drau
gai in laika ji iszgialbejo ir nu
vežė in ligonbuti ant gydimo.

Plymouth, Pa. — 30 motu at-
gal, 1899 m. lai szitas mieste
lis buvo Lietuviu sostija kaip 
asz apleidau ta meta ir iszva- 
žiavau in Manila, Filipinų sa
las. Rytu Main St., tai szirdis 
Lietuviu buvo a.a. Juozo 

spaustu
buvo a.a. 

Paukszczio ‘! Vienybe ’’ 
ve. Didelis kromas Antano Pa
jaunio, Bunka, karezema ir dau
giau Lietuviu biznierių ant to 
kalnelio. Ant Center Ave., Mi
ko Tatorio kaslegarnc kareze
ma ka isz visu kampu Lietu-

Juozą-

vice 
Kraucziu- 

A. Tamulionis

kutinis pokylius nusiseko pa
sekmingai už ka lai buna aeziu 
komitetui kuris nemažai dar
bavosi idant szokis butu 
sėkmingu, kas ir 
Lietuviszkas kliubas 
auga ir kožna susirinkimą pri- 
siraszineja nauji nariai ir kaip 
girdėt kliubas neužilgio pa- 
samdys kelis kambarius ant 
praleidimo draugiszkn vakare 
liu. Kas geistu prisiraszyt prie 
kliubo lai susincsza su p. Kran- 
cziunu sekretorium arba Juozu 
Aneerevicziu prezidentu kliubo 
o gaus visus patarimus.

— Gedimino kliubas lai'kvs 
politikisžka susirinkimą tuo
jaus po misziu bažnytinėje 
svetainėje Nedėliojo ant kurio 
privalo visi susirinkt nes bus 
svarstoma politikiszki 
lai musu kandidatu.
priiminės naujus narius be jo
kios inžangos.

— Paeziulo Juozo Ancerc- 
vieziaus, musu progresiviszko 
barbeno, drauge su sūnum Juo
zu, motoravo in Filadėlfije kur 
atlankė savo gimines ir pažins- 
tamus.

ANT PARDAVIMO.

pa- 
iszsipilde. 

sparczei

veika-
Kliubas

Hotelis ir farma. Namas tu- 
ri 16 ruimu. Maudyne, vanduo 
ir visokios vigados stuboj. 
Farma turi 45 akieriu, daug 
vaisingu medžiu, visos dirba
mos maszinos, arkliai, karves, 
visztos ir antys. Priežastis par
davimo yra kad vyrui
sunku man ja apdirbti. Kreip
kitės ant adreso:

Anna Konsavage,
Locust Valley, 

Box 144, R. F. D. No 1, 
Barnesville, Pa. • r

mirus

r ° ° o o
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Į I3ZPILDOME VISU 
DAKTARU RECEPTUS

(t.f.

Turime Visokiu Daigiu 
Ligoniams, teipgi ir patentuotu 
gydoliu UŽ nupigintas prekes.

APTIEKOJE PAS

Litschs’ Drug Store
14 B. CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

ii. h »UI

—n

ISZ WXLKK8-BARRE IR 
APLINKINES.

ka\i g z.
Toliau aeziu Chorui kuris 

atsižimejo gražioms dainoms, 
— Nedėlios vakara Susque- Benui W. Hazletono kuris sma- _ _ * ak k k. m a

■*
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DIDELIS BALIUS! |C
U'

atsižimejo gražioms dainoms,
• 'V’YT "W 1 A 1 * •

hana upe iszkilo 26 pėdas už- giai grieže, Merginoms Vyczlu 
i h

kine. Andrius Baroski isz Ed- szirdingai tarnavo svecziamn
Wardsville, 26 motu likos

liedama visa Wyoming aplin- draugijos kurios maloneii •

! V *
‘J?

je j'
•' 1 <* f'

4 t <*
I 
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Beisbolininkas “Babe Ruth” Su Nauja Paczia
Rengia A. Mcnkeliunas isz 

Mahanoy City, del savo paszel- 
pos. Atsibus Sn’batoj, 271 a Ba
landžio (April) 1929, Norkevi-

! už- neszdamos valgius ir gerymus eziaus svetainėje, Mahanoy Ci 
trosztkintas per gaza nuo auto- ant stalu. Tėipgi ir Prof. J Vai

noroje iszvrt-mobiliaus kada czaiczui musu vargonin'kui uz
žinoti isz garadžiaus kada vau- pasidarbavimu iszmokyt chorą po
duo gavosi ant kiemo. Kings- dainų, 
tonas ir Kirby parkas užlietas, 
vanduo pasiekė not miesto su- meta: 
da. Vanduo užliejo Sullivan ’ 
plentą Wyoming©. Konia visa . 
žemesne dalis miesto užlieta.

— Petras Jasonis su Julia 
Muszielyte, 
Barre, susivedė.

t Mirė Karolis Tamulis, 60 
metu nuo komplikuotos ligos,

abudu isz Wilkes

Programas buvo kaip pnžy-

Prakalba kun. G.W. Inczuros 
Marszas Peno W. Hazletono. 
“Lietuva Tev.mo” Szv. Pe
tro ir Povylo Choras.

. "Prakalba Bnrgiaus A. Ku- 
bicki.' . 1 *
Deklemacija padavimo bu

kieto geliu naujam klebonui J. 
Bnlavieziu. A. Traigiute. Dai-><1

__  _____ _______________ «yy-1G0 ,1I,illsi,,’c st-> Inwards- Į )m (;hol.o. šOp. solo “ Asz Bijau 
viai susirinkdavo. In vakarus V11le. Paliko žmona, ir trejetą

vaiku, broli ir seserį Lietuvoje. D^demacija.a.a. Alek. Maslausko kremas, 
karezema ir buezerno, a.a. Jo
no Žukausko didelis kremas, 
karezema ir daugelis mažesniu 
biznierių buvo ant kampu gat
vių, visi davė valgyt ir gert 
ant bargo. Žinoma ta laika ma
žai uždirbo kalnakasiai lebe- 
riai kad po $2.25 ant dienos tai 
labai geras darbas buvo. Mai- 
nieriai po $3.50. Bet buvo di
delis doleris, galima sakytie 
vertes $4.00 dabartiniu.

Asz pamatęs tas vietas pir
ma syki per 30 metu tai net už 
plikes nusigriebiau kad iszro- 
tos tos vietos taip kad Sah 
Francisco, Calif., po žemes dra- 
bejimu 1906m. ypatingai apie 
ta kalneli kur buvo “ Vienybe” 
kaip jau pasidaro 1919m. Sau
sa Amerika, karezomos tusz-

Pasakyt. 9 9 M. Vonzlauskiute. 
. J. Barauskaitės

In Amerika atkeliavo priesz 33 j<ur« gttįej]<e gražia dovanele
metus. Palaidotas su bažnyti
nėmis apeigomis in 
kapines.

— Juozas Kartulis, 10 mo
lių vaikas isz

parapijos

Plymontho va-

kun. T. Žilinskui. Daina choras 
Piano duetas puikai pagraitas 
p. Jono Vaiczaiczio ir Prof. A. 
Mieczkausko.
Andreiczikas.

Tenor solo F.
Akompanavo

žinodamas ant baisikelio likos j. p. Vaiczaitis. Ant galo Be-
užmusztas per automobiliu. Jo 
draugas Robertas Partington,
13 metu likos sužeistas.

Girardville, Pa. f Utarninko 
po piet atsibuvo laidotuves 
Jurgio Raišo, kuris likos už
musztas per automobiliu pra
eita Subata arti Schuylkill Ha
ven, isz namu giminiu. Palai
dotas ant laisvu kapiniu.

Middleton, W. Va. f Andrius 
Czerlonis, 38 metu, mirė 9 die
na Apriliaus nuo szirdies ligos, 
kuria sirgo ilga laika. Laido- 

gesinti. Kur Lietuviai, Lenkai tas 12 diena. Velionis paliko dį-
k romus laike ant kampu davė 
ant bai'go amos ir lasziniu po 
8c svaras ir 1.1, tik apie 4ta da
li pigiau dabar. A. ir P. ir A- 
merican ir 1.1, kromai po 30c ir 
35c už švara tik už pinigus. 
Dabar galima sakyti.kalnaka
siai uždirba 3 ir 4 svkius dau
giau bet ir moka už viską tiek 
daugiau. Mažiau dirbo sulipi
nus visas straikas, stubu rau
dos <ka buvo po $6.00 ant me
nesio dabar po $24 ir $28. Pa

deliam nubudime paczia Jeva, 
su kuria pergveno 13 motu, tris 
vaikus, 3 seseris Gary, Ind., ir 
broli New Kensington, Pa. bro
li ir seserį Lietuvoje. Paėjo isz 
Suvalkų guber., Lis'kvos para
pijos Gubiniu kaimo, pergyve
no Amerike 20 metu ir buvo se
nu skaitytoju 4‘Saules.”

Ambridge, Pa. — Fabrikai 
norints dirba kas dįen, bet už- J * r
mokeseziai szlekti, o kur dirjia

vieniems tai gerai kad ir moka moteres ir marginas, tai konia
$50.00 ant menesio už burda 
ka pirma po $15.00 ir $18.00. 
Bet su szeimvnom tai beveik 
tas pat kaip ir 38 metai adgal.

Pereitu nedelia dirbo visi 
brokeriai 5 dienas, nežino kaip 

nedelia. Prasti 
'gauna

už virszutinius meiste-

mainu 
didesnes

lai kalnakasiai dau- 
uždirbtu

kas sanvaito numusza mokes- 
czius, sunku net pragyventi. 
Dabar stato nauja fabriką ku
ris kasztuos apie keturis mili
jonus doleriu ir užims tris mo
tus ant pastatymohŽmonos isz 
vargo skandinasi, nes jau du 
atomo sau gyvastes. Ana diena 
patiko nelaime ant tilto, 
susimuszo automobilei, tai trys 
likos užmuszti o trys sužeido.

kur

už meisterius

szita
darbininkai 
pedes
rius kad 4 dienas dirbtu ant 
nedėlios 
ginu
szaposc.

Susquehanna upe pasikėlė 
auksztyn ant 26.5 pėdu, dauge
li stubu užsome prie upes. Ki
tu skiepus .pilnus ir pirmas 
grindis užseme. Ant Beado St. 
vaikam smagu nes galėjo yrs- 
tytis ant gatves su luotelems 
kas jiems beda kad vanduo už
gesino peczius bile ti>k gali 
sau pasiyrstyt ant gatvių.

Taradaikos ežia jau nereikia. 
Bobų nematyt girtu nes jau ka
pinėse miega o jaunos tai gerai 
elgėsi. Mano draugai ir beveik 
visi kurio jau pasiekė 65m. am
žiaus tai kapinėse gyvena. Len
kai gerai stovi, turi dideli nau
ja murini narna, didesni ir dai
lesni kaip man Los Angeles. 
Didesni ir dailesni budinkai 
visam Plymouth.

A. a. Antąnas Maslauskas, 70 
m. amžiaus mirė Kingstono 21d. 
szio moto. Paraszysiu daugiau 
apie kitus kaimelius Luzerne 
pavieto. . Su pagarba,

A. Suota.

Boswell, Pa. t Diena 14 Ap- 
riliaus likos užmusztas per au-

nas užgraijino Aiherilkos Hym- 
na. Vakaras užsibaigė.

■r 1 » ■ '* m

Ten buvęs, 
comittoe:

Shilala, Petras Diksa, 
Vaiczaitis. Parapijos comittee: 
vice pir. Juozas Traigis, see. S. 
Kubilius, kasierins J. Selickls 
trostistas, P. Andreiczkas.

Rengėju Juozas
Jonas

J

PASIKALBĖJIMAS.
Ūkininkas sėjo javus ant 

lauko ir atėjo kaimynas ir ta
re in ji:

— Jaigu tokis oras pabus 
per pora nedeliu, tai viskas isz 
žemes iszl^K •

— Tegul Dievas styigoja, —
atsake antras, — mano dvi pa- 
czios pakavotos taigi kad tos 
iszlystu, 
ežia!

tai ne žinau kur ding-

katras nori

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

— Ar gaĮi tomistą užstatyti 
už save kaucija? —klauso ban- 
kicrius žmogaus, 
gauti vieta už kasieriu.

— K, kam tą kaucija juk 
tamista matai, 
szlubas tai no pabėgsiu!

ANT PARDAVIMO.
► «tl!

Vienos 3 laipsniu augszczio 
stubos po numeriu 117 W. Ma
hanoy Avė., kitos ant 11.8 \V. 
Pine St. Del tolimesniu žinių

' (t.nij.7

’kad asz esmių

kreipkitės pas:
R. P. Swank,

34 W. Mah. Avė.,
Mahanoy, City, Pa.

arba pas:
John Goyne,

227 W. Center St., 
Mahanoy City, Pa.

ty. Pradžia 7:30 vakare. Pir
mos klasos orkestrą. Inžanga

• 25c, visiems.
(lorbeini Mahanojnus ir apie- 

linkes Lietuviai ir Lietuvftites! 
Asz A. Mcnkeliunas, kaipo vie
nas isz nelaimingųjų, nes uoga-
■ * • a. a a .9liu dirbti, meldžiu jusn atsilan
kyti in szi mano rengiama pa-| 
rengimą. Grajis Mahanojaus 
Lietuviu Orkestrą. Jeigu butu 
sziIIa ta vakara tai szilumos 
nesibijokit nes savininkas sve-i 
taines p. Norkeviczia užtikrino 
paleisti fanus kurio suteiks vė
sumo užtektinai. Meldžiu visus 
ir visas atsilankyti, 
t.34) A. Mcnkeliunas

rengimą.

◄
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-Read i n 
lines

■lfc.», 11.

$3.50
r

1»

Dubeltavas 
Tikietaa

1N

PHILADELHPIA
NEDELIOMIS

28 Apriliaus ir 2 Juniaus
Specialia trelnaa Snbatoi naktL

Isz Iszeis
Shamokin ........................... 1:80
Mt. Carmel.............................1:30
Ashland . .. 
Shenandoah 
Girardville .
Mahanoy City (Preke $3.25) 2:49
Tamaqua (Preke $3.25)
Pribus in Philadelphia .... 6:00 
GRĮŽTANT—Apleis Philadelphia 
7:30 vvalanda vakaro ta pat diena 
Standard Time.

PANEDELIJ 10 JUNIAUS
Keturiu Dienu Ek»kurcija su 

į Palydovu in
MASHINGTONA, D. C.

Tikietas $30.50 apmoka visus ek- 
pensus. Del dauginus informacijos 
raszykitc ant sekanezio adreso

JOHN M. ROLIN, D. P. A. 
Willliamtport, Pa. 

III! ■ I I. —

Ant Readingo Geležinkelio

• •••••••

2:21
2:00
2:28

3:10

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre Stj Mahanoy City, Pa.

Easton, Pa. — Apriliaus 20, 
mirė czionais.Juozas Naujokas, 
paeinantis isz Suvalkų guber., 
Lubavo parapijos, Kauno ve
dybos, Budialiu įkainio, paliko 
paczia, dukteria Oną, tris su
nns, Vinca, Juozą ir Petrą. Ve
lionis buvo senu skaitytoju 
“ Saules.”

»

aeziu vi- 
svccziams

tomobiliu Jonas Balsoviczius, • 
35 metu, paeinantis isz Braziū
kų kaimo, Gudu fimilijos, Za- 
pyszkiu parapijos, Naumisczio 
pavieto, Dobrovolos gimimo. 
Jeigu kur randasi jojo gimines 
tegul raszo pas Mrs. Jeva Ba- 
Iseviczius, 516 Main St., Bos
well, Pa.

Hazleton, Pa. — Szv. Petro 
ir Povylo L. R. K. parapijos 
komitetas vardu visos parapi
jos szi rd ingai taria 
siems kunigams ir
kurie dalyvavo iszloistuveso 
musu gerbemo klebono kun. T. 
Žilinsko. Kurios atsibuvo Ned. 
vakara Bal. 14ta 1929. West 
Hazleton High School Auditor 
rinm.

Gerbemas kun. T. Žilinskas 
bpvo labai mylimas žmonių ir 
tikrai užsipelno ta garbe priesz 
iszvažiavima in Lietuva.

Pirmiauso dekavojam kun. 
G.AV. Inczurai isz Kingston, 
Pa., už jo tokia gražia vadovys
te to vakaro kaipo utoaąt imis-1 
toris *
Mahanoy City, Pa., kun. V. Na-

Pa.
9 

Pa., kun. Dumoziul isz Shenan
doah, Pa., kun. J. Shupskyns- 
kui isz Sugar Notch, Pa., kun. 
J. Bulaviczui isz Eynon, Pa

teipgi kun. Czesnai isz

nortai isz Miners Mills, 
kun. Karatui isz New Phila.

kuris užėmė vieta gerb. kun. T.
Žilinsko už taip jausmingas

A- _ _ ■»_ _____prakalbas ir linkėjimus ku
riuos mes noužmirszim ilga lai-

DIDELIS PARDAVIMAS
GOODYEAR TAJERĘI

UŽ NUŽEMINTOS PREKES
0

30 x 3^2 Cords.... $ 5.65
31x4 
32x4 
32 x 4%

'4 «.

9 >

9 9

9 9

10.25
10.95
14.85

29 x 4.40 Cords
31 x 5.25
29 x 5.50
32 x 6.00

.98

4
9 9

I >

9 9

.$ 6.85

. 11.50

. 11.95

. 13.85
30 x 3*4 Tubes • • • •

E F GRUBER13 S0UTH MAIN STREET
■ v- j

9 MAHANOY CITY, PA.
• ' • ■ ■ * , , ■ <’ , > M į 1 •* . ....
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jojo nauja paeziulois ir
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Babe Ruth, žymus 'beisboliniuk:
nesenei apsipaeziavo. JojoKlara Hodgson, 28 metu su kuria 

pirmutine pati sudege ant smert keli menesiai adgal.

Pirmutine Didžiausia
Rengia Visi Amerikos Lietuviai Laivakorcziu Agentai 

EKSKURSIJA TIESIAI

Per Klaipeda
BE JOKIO PERSEDIMO

BALTIC AMERICA LINIJOS LAIVU

“LITUANIA”
t

18 DIENA GEGUŽES 1929
Garbes dalyvis bus vice-konsulis gerb. Į*. Daužvardis

Palydovai bus prityrė ir gabus bei žinomi Lietuviai 
laivakorcziu agentai. Atminkite! Didžiai svarbu 
yra vietas laive užsisakyti tuojaus, iszanksto!

Del informacijų ir kitko, kreipki/es in Baltic America 
Linijos agentus. Jie suteiks jums pilnas ir puikias infor
macijas, teipgi pagęlbes paruoszti kelioens dokumentus.

BALTIC AMERICA LINE
8 -10 Bridge Street.

New York, N. Y.
315 S. Dearborn St. 

Chicago, Ill.

Union Trust Building 
Pittsburgh, Pa.

433 California St. 
San Francisco, Cal.

ISZPLAUKIMAI LAIVU ISZ NEW Y0RK0
POLONIA .. 11 Gegužio ESTONIA .. 29 Gegužio 
LITUANIA .. 18 Gegužio | POLONIA .. 12 Birželio

X
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POMNINKU IR KRYŽIŲ
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Parduodame 
visokius Pomin- 
kus, didelius ir
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mažius 
giausia preke.
Kreipkitės pas 
mus ypatiszkai 
arba prisiusime X> •

A

musu žmogų in X

i
jusu namus.

Turime du 
Ofisus:3

134 E. Mahanoy Ave., Phone 2-J *:*
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X Shenandoah Heights. Phone625-R 
r SHENANDOAH, PA.X

i 

r

9
r J

i
I .d,. Jbfe




