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ISZ AMERIKOS
LIETUVISZKAS MOTORIS

TAS UŽMUSZE DVI 
YPATAS.

Philadelphia. — Szimas Ka- 
valiauekas, 19 metu, likos 
nresztavotas už nužudinima 
dvieju ypatų, važiuodamas pa- 
siutiszkai per South Philadel
phia. Užmusztieji yra: Morris 
Szkolnik, 65 metu ir Teresa 
Dulinski’ene 
savo vyru ėjo 
neszdama rankose dvieju metu 
kūdiki. Motore likos nuneszta 
dvideszimts pėdu su perlaužtu 
sprandu nes automobilius be- 
go 70 invliu in valanda kuris 
taipgi sudaužė keliolika auto
mobiliu.

Kada palicije sulaiko auto- 
jame svaiginan- 
Szimas vra su-

19 
už

65 metu ir
25 metu, kuri su 

skersai kelia

mobiliu ratio
ežiu gėrynių.
num graborians Juozo Kava-
liaucko ant 1439 South 2nd 
ulyczios. Badai užmusztoji Du- 
linskiene buvo giminaite Ka- 
valiaucko.
MERGAITE SVERENTI 100 

SVARU PAKELE 
AUTOMOBILIU.

Los Angeles, Calif. — Dak- 
palicijantai nemažai

Franciszkos

tarai ir 
nusistebėjo peržiūrėdami sudė
jimą mergaites
Avilla, 16 metu amžiaus kuri
svėrė tiktai szimta svaru o bet 
pakele sunku automobiliu nuo 
galvos savo brolio Juozo, kada 
tasai buvo palindęs po auto- 
luobilium taisydrmas ji. 

iszszaukeJojo riksmas iszszauke se
sute isz atribos kuri paregėjus 
kas atsitiko, greitai pakele už
pakali automobiliaus o kaimy
nas isztrauke klvkenti broli. 
J)aktarai mano kad matvdama 
pavoju savo 
staigai gavo 
jiegas pakeldama sunku auto
mobiliu.
MOTINA SU PENKEIS 

VAIKAIS, BLUDŽIOJO
PO GIRRIA BE MAISTO.

Memphis, Tenn. — Po mir- 
Tumer, 

jojo motore stengėsi apdirbi- 
net maža farmuke irvede var

sų j lenkia is 
Bet nelaime

brolio, mergaite 
nepaprastas pa-

1 enn. - 
ežiai savo vvro Jack

gtnga gyvenimą 
mažais vaikais, 
vargszes da daugiau padidėjo 
kada ugnis sunaikino visa gas- 
)>adorysta. Nelaiminga motore 
pasienius savo ponkiis mažiu
lei i us, ėjo jeszkoti pagelbos 
pas savo atitolintus kaimynus 
bet pablndo girrioje ir per tris 
sanvaites bludžiojo 
maitindama 
szaknimis, 
ma po medžiais.

Kiula ja ja surado farmeris 
buvo beveik mirsztanti, paėmė 
visus ant vežimo ir nuvežė in 
pavietava prieglauda. Vyriau- 
ses vaikas turi 12 metu o jau- 
niauses 9 menesiu.
PIRKO NETIKĖTA TURTĄ 

UŽ 50 DOLERIU.
Ola, Ark. — Chectel Law nu

ėjo ant geležkelio stoties kur 
ats i bu vine jo licitacija pamestu 
daigtii ir pirko ten tris skrynu
tes. Po atidarymui skrynueziu 
rado jose bondus, vekselius, 
žiedus, bronzoljetus ir daug 
visokiu žemeziugu kurie buvo 
verti arti deszimts tukstaneziu 
doleriu. Tosios skrynutes gu
lėjo ekspresiniam ofise per 
penkiolika metu, kurias paliko 

• kokis tai Chns. Baker, inžinie
rius, paliepdamas jais iszsitins
ti ant paduoto adreso. Vėliaus 
dingo apie ji visa žinia ir skry
nutes gulėjo ant ekspreso. Jo
jo pati ir vaikai mirė du metai 
ndgal. J • ’

e jo

save
uoiromsr*

po girna 
ir vaikus 
ir guleda-

UŽVYDEJIMAS;
ŽUDINSTA

KA PADARE PASIUTISZ- 
KAS UŽVYDEJIMAS 

VYRO.

Detroit, M’ich. — Adbeges in 
policija mirsztaintis Petras 
Varginskas apsakė perdetiniui 
buk likos nudurtas peiliu per 
savo gaspadoriu, po tam krito 
ant grindų ir numirė. Palicija 
turėdama jojo pravarde ir ad
reso, nuvažiavo ant vietos ir 
sztai ka tonais dažinojo:

Charles Sekula 
savo burdingicriu Mikola Var- 
ginski buk laike meilingus su- 
sineszimus su jojo paežio ir 
baisiai jam užvydejo. Ana die
na Sekula sugryžes namo, per- 
semtas už daug munszaine, du
re su peiliu Varginskui be jo
kios priežasties ir be jokio isz- 
siteisinimo, po tam paliego. 
Ta paezia nokti žudintoju su
rado ir uždare kalėjimo. Seku
liene ir kaimvnai tvirtina buk 
vyras be jokios priežasties nu- 
ži urine jo savo paezia ir bur- 
dingieriu nes buvo labai užvy
ti us žmogus ir perstati'nejo 
mandagumo burdingieriaus vi
sai kitaip.

Sztai ka

r**

mirsztaintis

nužiurinejo

daro pasiutiszkas 
užvydejimas kuris tankiai isz- 
duoda baisius vaisius.

Sekuliene vra motina asz- 
tuoniu vaiku ir labai paguodo- 
ta per visus savo kaimynus 
kurie prisiege už josios dory- 
b(‘. __ _

KACZIUKAI SUAUGIA 
IN VIENA.

Jamestown, N. V.
prigulinti prie Mrs.

- Kate 
Ma rion 

Caswell atvedė tris kaczivikus 
isz kuriu du buvo suaugia in 
vien'a kaip siamiszki dvynai. 
Tieji sutvėrimai turėjo du pil
vus, asztnonos kojas 
uodegas, viena

ir dvi 
kates o 

kitas katino lyties bet turėjo 
tik viena szirdi. Kaeziukai gy
veno tik kėlės valandas po už-

S k u ros
ir

Washingtono muzeju.

gimimui, 
kimsztos

buvo

I i k os 
imsi nustos
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ŽVAIGŽDES PRANASZAU- 
JA PABAIGA PROHIBICI- 

JOS 1931 METE.
, 'r*

New York. — Žvaigždes pa
rodo buk ])rohibicijos galas 
užeis 1931 mete. Taip iszpra- 
naszavo pastoris A. W. Brooks 
isz Broad Chanel, (Jucens. Pas
torius Brooks daug tiki in 
žvaigždes ir pagal jais inspeja 
daug pranašia vinių ir ana die
na iszskaite isz žvaigždžių kad 
mete 19931 bus dideles permai
nos prohibicijos ir kad kongre
sas ant galo praszalins taisos 
negeistinas tiesas kuriu žmo
nes nepildo ir visai nenori.

Duok Dieve kad perspėjimas 
tojo kunigužio iszsipildytu nes 
Snv. Valst. gyventojai eina, per 
greit im pragaru per prohibici- 
ja.

SUBADĖ SU PEILIU SAVO 
GASPADINE IR JOSIOS 

DUKTERE.
Cooperstown, Wis. — Juozas 

I

formos Juozo Puszko isz Bur
lington likos nuvežtas in ligon. 
biiti kur ji patalpino su per
pjauta gerkle. Nežino isz ko
kios tai priežasties Juozas už
klupo ant dukters Zavackienes 
su peiliu o kada motina stojo 
apgynime dukters, Juozas su
bado peiliu ir josios motina. 
Abidvi likos nuvežtos in ligon
iui te. Juozas subadės moteres 
peiliu, pats sau patraukė pei
liu per gerkle ir randasi pavo
jingam padėjimo. Pnszka ne
galėjo apginti paezia ir duk
terie nuo paszelusio berno nes 
gulėjo lovoje su sulaužytais 
szonkauliais kada - puolė nuo 
tvarto. •

TINGINIAUSES BANDITAS 
AMERIKE.

Chicago. — Ana diena Ches
ter Kopinskas alėjas iii restau
racija atkiszo revolveri in 
žmonis paliepdamas visiems 

virszu bet

Q ~O O

paliepdamas 
iszkelti rankas in 
banditas taip buvo pailsės kad 
žiovaudamas atsigulė ant sof- 

nžmigo knarkko s ir t no jaus 
dainas kaip senas fordas eida
mas priesz kaina.

S v (‘cz i a i misis te be j o 
bandito

davė žinia palicijai kuri atva
žiavo su patrnle, paguldė mie
ganti banditą ir nuvežė iii ka-

pasielgimu
tokiu 

o vienas

Įėjima.
1,185,407 TELEFONU RAN
DASI PENNSYLVANIJOJ.
Harrisburg, Pa. —: Pagal ap

skaitymu Bell Telephone kom
panijos tai Penusylvanijoj ran
dasi 1,185,407 telefonu arba 
beveik tiek kiek juju yra Fran. 
cijoj, Belgijoj ir Bulgarijoj.

Paežiam New Yorke vra te- •r 
lefonu daugiau kaip sudėjus in 
viena Angliję ir Irlandija. Chi- 
cagas turi daugiau kaip visa 
Francija.

'Ant viso svieto randasi 30,- 
990,304 telefonu o isz tojo 
skaitliaus didesne dalis
(laši Snv. Valstijose — 18,522,- 
767, o Europoje 8,623,407.

ran-

MOTERE PASIKORĖ ANT 
LANGINYCZIOS.

Patterson, N. J. — Motiejus 
Jagelskis kada atsikėlė isz ry
to eiti in darbu, paregėjo ka 
toki kabanti ant langinyezios

Zavaekis, 50 metu, bernas ant sax ° Aaimyno.

VOKISZKAS ZEP- 
PELINAS ATLEKE 
ISZ KALIFORNIJOS

IN NEW YORKA

. Isz Visu Szaliu

Milžiniszkns Vokiszkas Zep 
pelinas kuris a-na diena atlėkė 
isz Japonijos in Kalifornija, 
dabar Ketvergo ryta apie 6ta 

pagal senovės laika, 
atlėkė in New 

isz Kalifor-

valanda,
pase km ingai

I akdamas
New Yorka perioke

in

in New

Yorka. 
nijos m 
per (lidžiansi'iis Amerikos mies
tus kaip tai: Chicago, Detroit, 
Clevelanda ir Pitts'Jmrga, o isz 
Pittsburgo loke tiesiog paezti- 
niu oralaiviu keliu 
Yorka.

Musu mieste Mahanov Cit v, 
Ze-ppelinas pereleke virsz mies
to 4:15 valanda anksti Ketver
go ryta ir buvo niszkiai ore 
matomas. Už keliu dienu Zep- 
pelinas gryž adgalios per At
lant i'ko mares namon in Vokie
tija.

PATI MIRĖ, VAIKAI JI AP
LEIDO, PATS ISZ GAILES- 

TIES NUSIŽUDĖ.
Milwaukee, Wis. — Nusibo

do gyvenimas Feliksui Strobe- 
rui nuo laiko kada jojo pati 

o negalėdamas ilginus 
gailesties, a leme sau 

Įyvasti ant kapo savo paezios.
Strober turėjo 45 metus, o 

kolei pati buvo gyva viskas ėjo 
kogeriausia ir buvo 

linksmas. Nuo mirties savo pa 
cziqs tankiai 
mynams: ‘‘mažai man pasiliko 
ant szio svieto o priek tam ap
leido mane mano vaikai ir pa
silikau kaip tas iszdžiuves me
dis 'ant pustynes. Geriau ne- 
gyvenezia. nes mano szirdis ne
siranda wat szio svieto.” — Pa- 
licije rado gromatele prie jojo 
kurioje aprasze 
sau gyvas t i o 
ji apleido visi vaikai.

mire
kensti
O’ S

namie

kalbėdavo kai-

del ko atėmė 
ypatingai kad

ARABAI: 
ŽYDUSŽ?DO ISZ LIETUVOS

1 'k. i

Nankins’*

28 ŽMONES UŽMUSZTI; 80 
NAMU SUARDYTA PER 

v EKSPLOZIJE AMUNI
CIJOS.
Kinai. — Kelios

smarkios eksplozijos amunici
jos užmiestyje padare baisias 
bledes nes 28 žmones likos nž- 
inuszti o 80 namu likos suar
dyta; gyventojhi miesto taip 
likos iszbauginti kad mane jog 
jau palbaiga svieto užėjo. Drū
tis eksplozijos padare bledes 
ant keliolikos milijonu doleriu. 
Manoma kad daugiau žmonių 
likos nžmuszta nes daugelio 
nesuranda. Vaiskus patruliuo
ja miestą ir szaudo plesz'ikus 
kurie apipleszineja lavonus.

TOKI SENA ISZGAMA 
TIKTAI PAKART.

Bėdinas. — Hamburge pra
sidėjo bjaurus teismas, kokio 
tai 65 metu senumo arkitekto 
Ernesto Wizcnso isz Staro- 

Tasai senas iszgama
per deszimts metu privertinc- 
jo savo 15 metu poduktia gy
venti su juom paleistuvystėje 
ir tai su žinia josios nelabos 
motinos, kuri ant to sutiko.

35 ŽMONES PRIGĖRĖ 
TVANE.

Zofij(‘, Bulgarije. — Trisde- 
szimts penki žmones prigere 
tvane kuris kilo laike staigaus 
trūkimo debesio Kadomiro ap
linkinėje. Staigus nupuolimas 
lietaus pripildė upes kurios isz- 
siliejo po visa aplinkine.

grado.

1

V V-

LYG SZIOL NUŽUDĖ 185 
ŽYDUS; 12 AMERIKONU.

KAIMIETE NUŽUDĖ
TRIS VAIKUS

.1*1

> ”11

SUMISZIMAI NEPA
LIAUNA.

Bei rut 9 Arabu su-
miszimai prieszais Žydus pra
siplatino isZ
Trans Jordaną ir Syrija. An 
likai nusiuntė daug kariuome
nes, laivu ir eroplanu ant ap- 
malszinimo pasikėlimo. Rube- 
žiai likos uždarvti idant Arą- 
bai negalėtu pereit in Palesti
na. Beirute ir Damaske viesz- 
patauja didelis ^neramumas. 
T u k s ta nez i a i A raini 
Jjeruzalemo. Lyg sziatm laikui

Palestinos

didelis

INSZIRDUS

ID
<r.

eina ant

Arabai nužudo 185 Žydus ir 
11 r k s t a n cz i u s s u že i 11 e, 
randasi 15 Amerikoniszku stu
dentu kurio lankėsi in dvasisz- 
ka seminarija.

Motze, Arabai sudegino sep
tyniolika gyvu Žydu, bjauriai 
sukapojo moteres ir vaikus o 
vyrus baisiai kankino; namus 
juju sudegino ir apiplesze.

A ugi i kai stengėsi karsztai 
užbėgti tuos sumiszimus nes 
suprato kad tai daugiau poli- 
tikiszkas sumiszimas iszsi- 
inuszt isz po Angliszko jungo 
ne kaip Žydu skerdyne.

“KARALIENE DOROS 
PAGIMDĖ KŪDIKI 

BE LAIKO.
Nantes, Frane.ije. — Atsiti

ko czionais nepaprastas daly
kas. Paprastai kas metas isz- 
rinkdavo czionais patogiause 
ir doriause mergina isz viso 
miesto kuriai paskirdavo do
vana ir medali. Atsiszaukq 
daug merginu kurios geide ap
turėti garbe “ 
gurno ir doros.

snmiszimas

tarp tu

f 9

BUVO INSZIRDUS KAD 
VAIKAI PAMĖTĖ 500 
LITU, UŽ PARDUOTA 
KARVE; PO TAM 

PASISKANDINO.

KITA PARDAVĖ KŪDIKI 
ČIGONAMS.

kad szio-

t rage

Kaunas, — Kauno laikra>z- 
ežiu praneszimais, 
mis dienomis Lietuvoj atsitiko 
szitokios dvi sziurpios 
dijos.

Netoli nuo Mariampoles vie* 
ūkininko žmona pardavė

, už kuria ji gavo 500 E 
tu. Padėjusi pinigus indaujoj, 
moteriszke iszejo lauku dirbti 
ant lauko.

Tuo tarpu like nami«‘ vaikai 
surado pinigus, pasiėmė juo> 
ir, bežaizdami pamėtė.

Gryžus isz darbo namo ir pi
nigu neradus, motina emc vai
kus inuszti, ir tris ju mirtinai 
nžmusze.
szeszeriu metu vaikutis, 
spėjo pabėgti, 
papasakojo jam 
parbėgo namo, rado žmona 
s z u Ii ny pa s i sk a n d i n u si a.
Del vargo pardavė czigonams 

savo vaika už 24 litus.
Antras atsitikimas toks. Ne

toli nuo

no 
karve

Ketvirtasis, da tik 
su- 

Suradęs t?va, 
, bet kai tas 
rado

,,„0
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Iszkiszes galva per lango ne
mažai nusistebėjo kada pare
gėjo kabanezia, 'ant langiny- 
czios kaiminka .Julia Furman, 
42 metu amžiaus. Motore pasi
korė isz nerimasties ir vargo.

RUSAS SURADO GYDUOLE 
GYDIME VĖŽIO.

La i koma -Boston, Mass.
me Harvardo Medicinos Moky
kloj tarptautiniame fiziologi
jos kongrese buvo praneszta 
apie su radi urna vaisto 
gydti.

Surado ji jaunas Rusu mok- 
So'kolovaš, 
medicinos

vežini

Dr. D.alininkas,
eksperimentines
profesorius Rusu universitete 
Prahoj, Czokoslova'kuose, da
bar kaip sveczias dirbąs Co- 
lumbijos Universiteto vėžio 
tyrjmo institute.

Vaistas, uris esąs tam tikra 
pirolio molio su geležim kom
binacija, inleistas in veži, pa
daras toki oksidavimo, kad ve-

INDIJONAS TURĖJO 22 ! 
PACZIAS. 

»

Zanmore, N. Alex. — Senas 
Indi jonas va.rdu Small Foot, 
isz sztamo Black Crow, 92 me
tu amžiaus, mirė 'ana diena. 
Tasai senas randon-skuris už 
savo gyvasties turėjo net dvi- 
deszimts-dvi paezias. Keli me
tai adgal buvo atlankęs Snv. 
Valstijn prezidentą Coolidge, 
Washingtone, D. C. !

NEPRAKALBĖJO NE
ŽODELIO IN 21 METUS. Į

Kansas City, M o. — Atvert 
Duncan, senas gyventojas czio
nais, nuo mirimo savo paezios, 
prižadėjo sau kad 'daugiau sa
vo gyvenime neprakalbes in jo
ki 'žmogų ir savo prižadėjimą 
dalaikc.Duncan'per 21 metus 
neprakalbėjo ne žodelio iii nie
ką ir tik priesz mirti iszaisz- 
kino artimiems draugams prie
žastį savo ilgo tylėjimo.

. į .
PALIKO SAVO ISZTIKIMUI 

TARNUI $10,000.
Stratford, Mass. — Retas at

sitikimas isztikimos tarnystes 
atsitiko czionais.

turtingas

mirė

MOTERELE KURI BUVO 
625 KARTU NUOTAKA IR 

TURĖJO 50 VYRU.
Briussels. Czia sugauta mik

li. ir dar lapyjauna moterėle 
kuri, pasirodo gaudydavo
rus, kaip meszkeriotojas lyde
kas. s

Pasinaudojusi savo gražu
mu ir Ievos dovanomis, ji, vi
su pirmiausiai priviliojo sau 
turtinga 
Ji subankrutinusi, ji pamėtė ir 
paskui susirado sau kitu tur
tingu vyru. Nicoje, Romoje, 
Madride ir kituose miestuose. 
Ji, būdavo, susipažysta 
jais, privilioja, aipsiveda ir isz- 
aikvojusi ju pinigus, juos pa
meta..

Jai in nagus teko ir vienas 
turtiligas Amerikonas, 
pinigus negalėjusi per keturis 
metus si i ba n k r u t v t i. 
in Belgija, 
jaunu vyruku ir jau rubsze vėl 
vestuves, bet gatvėje netikėtai 
ja pamate vienas jos buvusiu 
vyru, dabar likęs elgeta, ir ja 
aresztavo.

Policija isztyre, kad nuota
ka ji buvusi 652 kartu ir vis 
jaunikaiezius finansiszkai nu

gi bu
kimuos visus

savo

Francnza ūkininką.

Nicoje, Romoje

kurio

Atvykus V
ji susipažino su

sk r i a u d u s i. Isz t ek e j u s i 
vo už 50 vyru, 
subaukrutino.

raudonieji” po vado-

1

NUŽUDĖ ISZ6AMA TĘVA.
■Keyport, N. Y. — Dvylikos 

metu mergaite Ka t rinka Craw: 
ford nuszove stovo tikiu tęva 
ant smert. Žudinsta atsibuvo 
tame laiko kada Katriutės mo
tina nuėjo dirbti ant faunos, žio celes negalinezios gyven- 
Tevas pasinaudodamas isz ne
buvimo motinos, užklupo ant 
dukreles bet toji pagriebus re
volveri 8zove in tęva du kar
tus užmuszdamn ji ant vietos, dymus ant 1,000 žiurkių ir pc- 
Josios 11 metu sesute Myrtele 
buvo Ijudintoja tojo atsitiki
mo.

ti, ir per keletą valandų prasi
dedąs ju mirimas.

Dr. Sokolovas pasakė, kad 
savo preparatu jis dares ban-

liu turėjusiu keturis invairius 
vėžio tipus. 70 nuosz. ju buvo 
visai’'išgydytos.

Kilotavp, (f) viena 
varginga kai mieto siūle czigo- 
nams pirkti jos dvejų 
amžiaus vaika. Prasze 50 Ii 
tu, bet po ilgu derybų sutiko 
atiduoti valka už 24 litus.

Sumokėjo pinigus, czigonai 
su vaiku pasiszalino.

Kaimynai betgi moteriszke 
inskunde policijai ir ji buvo 
aresztuota. Moteriszke sakosi, 
kad del skurdo taip padarius.

metu

h

ii

staigai suklikus puolė ant

Karaliene pato- 
” Dovana nu

tarė duoti merginai Aurelijai 
Charelle. Kada pana Charelle 
užžengė ant ‘‘karaliszko sos
to/1
grindų. Subėgo daktarai kurie 
radosi taipgi ant tosios paro
dos. ,Pasiro<le kad pana Cha
relle pagimdė vaikiuką priesz 
laika, kuris yra sveikas ir gy
vas. Gal prieszlaikinis užgimi
mas buvo priežastim pervirszi- 
nio susijudinimo.

NUŽUDĖ SAVO VYRA

KELIVELA KELI NUTEISTI 
ANT SUSZAUDIM0.

Kauno Lietuvos Žinio 
|Rugpiuczio 10 diena pranesza:

4 i r 9

Ana diena 
mirė turtingas biznierius 
Charles Stokesdale, palikda
mas savo senam tarnui—nige- 
iJiui Silvers puikia suma pini
gu —deszinits tukstaincziu do
leriu.

Senas tarnas labai isz to nu
džiugo bet dabar giliai mausto 
ka daryt su paliktu turtu, ar 
valgyt kasdiena visztieua ar 
pirkti sau farmukia. Nigeris I din to ja i neturėjo miolaszirdys- 
iszbuvo pas Stokesdale arti tęs ne ant vaiku kuriuos in- 
keturcsdeszimts metu. motinojo in liępąnn gyvus.

KOMUNISTAI KINUOSE 
ISZSKERDE 600 SZEI- 

MYNU.
London. — Aplaikyta žinia 

isz Kam tono skelbė buk Whang
chin, provincijoj Ilupek, Ki
nuose, ”
vysta kokio tai Ho Lung, ko
munisto, sutvėrė baisia sker- 
dyne toje aplinkinėje.

Tieji pasiutia “raudonieji” 
sudegino gyvais 60 žmonių, isz- 
skorde szeszis szinitus szeimy- 
nu po tam uždegė visa mieste
li kur sudbge .apie du tukstain- 
cziainaimu.

Wkerdyne buvo baisi nes žii-

ISZ SARMATOS.
Mexico City, Mex. — Maria 

Terese de Landa kuri laimėjo 
dovana patogumo konteste kai
po “Miss Mexico,” isz dideles 
sarmatos ir nužeminimo koki 
jai padare josios vyras aresz- 
tavotas už svetimoteryste, nu- 
szovo ji ant smert namie. Jo
sios vyras generolas Aloises 
Vidai susinesze su patogia mo
terėle isz ko kilo didelis skan
dalas o jojo pati negalėdama 
tosios sarmatos ir nužeminimo 
nukensti, nutarė jam padaryti 
mirti.

Miss Mexico

PELE ISZVARE JAJA ISZ 
SVIETO.

Royersford, M<1. — 
niolikos metu mergina Rože 
Sylvan apleido szi svietą isz 
priežasties mažos peliukes. 
Merginai inejus iin
maža peliuke iszbego isz po lo
vos ir mergina taip persigando 
kad ome klykti, kristi, apalpo, 
neteko sąmones ir 
grindų negyva.

Septy-

kambari,

krito ant

Direktoris in žadintojų ap
gudinta ant smert.

— Mažum ko reikalauji!
— Praszytau keliu pycziu.
— - Kad dabar nėra ba žie

mos laikas. "
— Tai asz galiu palaukt.

(Rugpiuczio 9 
d.) kariuomenes teismo buvo 
nagrinėjama “Spartako” 5 
bendradarbiu bvla. Jie kaltina- 
mi už raszyma, spausdinimu ir 
platinimu komunistines litera
tūros, vedimaagitacijos, rengi
mąsi ginklu nuversti esamaja 
Liet uvoj vyriasube.

Kariuomenes teismas pirmi
ninkaujant pulk. Engieriui, po 
2 valanda pasitarimo paskelbė 
sprendimą, Kuczinskas ir Kon- 
tautas nubausti mirtimi, Kris- 
tinaite sunkiu kalėjimu iki gy
vos galvos, ILapinskas 6 mo
tais, Korsakas iszteisintas.

Visi kaltinamieji spivndimu 
iszklanse visai nesijaudindami, 
szaltai, tik Kontautas ranka 
aps i szluos t e pra k a i ta.

MOTERYS ARKLIUS 
VAGIA.

Kiduliai, Szakiu aps. Karu
li sz'k i u kaime Liepos 17 d., 
ūkininkui Kriszcziunui buvo 

I pavogta kaiwe. Veiklus ir su- 
Į manus Jurbarko policininkai 
ta paezia diena sulaikė vagi 
ir karve sugražino savininkui. 
0 Valaityte isz Aleksandravos 
kaimo. Ji suimta ir padėta in 
szaltaja. Moterys ligi szioi 
arkliu ir galviju vogimu musu 
kraszte nepasižymėdavo.
SU YLA BADĖSI PILVĄ.

i Kėdainiuos vienas batsiuvis 
norėjo nudurti namu savinin
ku, smoge peiliu, bet tik suža
lojo. Pankui rimoriszka yra 
bade sau pilvą ir krutinę. Abu 

| nugabenti in ligonbiie<

Penktadieni

Spartako
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Sztai,turėtum dirbti per pen
kis szimtus ir kotures-deszimts 
nsztuonis metus ne Nedelioms, 
o jaigu aplaikinetunnoi kas die. 
no po szimta doleriu, tai turė
tum dirbti 30 metu idant su
rinkti viena milijoną doleriu.

Per tai nesigrandinkim jai
gu no esame milijonieriais o 

niina isz po kapitaliszko jungo galime sau gyventi mnlsziai ir » a « " •

v
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Panedeli pripuola darbinin- 
ki.szka szvente vadinama 
l>or Day”

HLūa 
priminanti darbinin

kams juju sunku iszsikivinkli-

kurie scnoviszkuosc laikuose 
laike darbininką už nevalnin- 
ka. Szindien tasai darbininkas 
vra laisvas nes turi rankoje *gera ginklą priesz apsigynima
prieszais kapitula o tuom gink
lu yra susivienijimas arba dar
bi ninkiszka unije. l'odel dar
bininkai turi laikytis tojo prie
žodžio: “In union there is 
st rough t, but divided we fall.’’ 
—(Susivienijime yra galybe, 
bet kada persisk iriam 
nupuolam.)

Pnulžiojv darbiniai 
viai buvo slapta drabužiu dar
bininku d m ūgy st e, organizuo
ta 1869 m. Philadelphijoj. Vi
si susi rinkimą i ir jos visi dar
bai labai slaptai laikomi. Ne
užilgo skyriai pasirodė visoj 
Penpsylvanijos valstijoj netik 
Philadelphijos mieste, jau ta
da daugybe angliakasiu prisi
dėjo prie organizacijos. Sky
riai pasirodė 'kitose valstijose 
ir 1885 m jau nariu turėjo 500,- 
000.

Darbo kareiviu 
vieszai paskelbtas lb»l m. 
Bandė suvienyti visus darbi
ninkus, prityrusius ir neprity
rusius, stengiant pamokinti ne
prityrusius. Rugsėjo 5 d., 1882 
m. Abelnas susirinkimas laiky
tas New Yoke. Didele vieta 
paskirta prie Union S<piare ir 
nariai buvo pakviesti lenais 
nuvykti ir pamatyti pirma pa
roda. Tai buvo toks apvaiksz- 
cziojimas ir pirma Darbo Die
nos Paroda.

New Yorke 
niai pradėti invest i instatymn 
padarant pirma Rugsėjo men. 
pirma dieni legaliszka szvente 
ir ja vadinti Darbo Diena. Ki
tos valstijos tuoj seko ta pa
vyzdi. Bid pirmas instatymas 
buvo priimtas Colorados vals
tijoj 1887 m. Tais paežiais me
tais Oregon. New Jersey, New 
York ir'Massachusetts priėmė 
panaszius instatymus. Visos 
kitos valstijos ir teritorijos 
apart Pliilippinu seki* pavyzdi 
ir dabar Rugsėjo menesio pir
mas pirmadienis yra viena isz 
asztuoniu legaliszku szvenczlu.

Darbo Diena Suv. Valstijo
se reiszke visai ka kito vai
kams, bet paprastai toje die
nojo “vakacijos sezonas’’ už
sibaigia, ir jie turi stoti prie 
darbo — vykti in mokykla nes 
paprastai vieszos 
per visa szali vėl 
pirma diena po Darbo Diena.

tada

karei-

programas
1881

Didele

pirmieji žings-

instat vmus. 
valstijos ir

vakacijos sezonas

mokyklos 
atidalytos

Jaunas amžius jeszko zerko- 
lo o kada pasensta, nuo jo sza- 
linasi.

ioje gadynėje jaigu kitus 
nuo kitunekandžiosi tai tu 

snest save duosi. O jaigu taip 
nedarysi tai gyvent negalėsi.

Tuosius už prietelius turėsi 
katruos suvis nepažinsi.

Jaigu diena ir naktį dirbsi 
tai l>e Dievo padėjimo nieko 
nenaudosi. Dievas pribuna prie 
to, katras pagelbos meldže nuo 
Jo.<

Apie dorybe dabar nieko ne
kalbėk, vėl n k ja ja kur in szali
padek. Juk tai senovės uzbe
ką, dabar negiliuoju nieką.

be rupescziiu

skundžesi ant 
silpnos sveikatos bet ne vienas 
nesiek,undže ant,silpno proto.

Visi žmones

ar tu ant tikrųjų

Pinigai yra .tai saika galy
bes. Turtas yra sukrautas dar
bininkuose: MilijonM doleriu 
ženklina tūkstantis motu sun
kaus darbo po tūkstanti dole
riu |int melo. Idant taja rnilži- 
niszka soma apsaugot, reike 
dideles atsakomybes ir ypatoa 
kuri rūpintųsi ja ja valdyt isz- 
mintingai.-

Mažai žmonių randasi kurie 
gali apmanstyt kaip yra milži- 
nLszku suma 
riu.”
žmogeli surinkti milijoną do
leriu, jaigu aplaikytum algos 
po penkis dolerius unt dienosi

Ffe*'

‘‘milijonas dole- 
Kaip ilgui reikėtų tau

i"
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“ Juozuk, 
jau manes nemyli ? — užklau
sė Lietuviszka moterele savo 
vyro ana diena. —“Kodėl man 
užduodi toki kvaila užklausy- 
ma, argi asz tau neužrasziau 
laikraszti “Saule?’’.— atsilie
pė inžeistas vyras.

“Na taip, užrasziai praeita 
meta bet szimet gal užmirszai tru, kuri 
atnaujint prenumerata ir jau 
“Saule’’ 
.Jaigu mane da 
siunsk tuojaus pinigus nes be

’’ tai man kaip be

tos:

■

REIKALAUKITE
Pas Visus Lietuvius 

Sztorninkuri

BIRUTES
Saldainiu isz Lietuvos
Jeigu Tamstų Bztominkas 
j u neturi, praneszkite mums 
jc varda ir adresa kad mes 
galėtum jam pasiusti pasiu- 
lyma.
LITHUANIAN IMPORTING CO

818 E. SIXTH ST.
SO. BOSTON, MASS.

----------- -----
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Peržiūrinėja Visokiu 
Apgavingu Siuntiniu 

Per Paczta

~'r~ I3t

Buvo tai prie pabaigos me
nesio Rugsėjo, Ini'ko rudens, 
taip tai vadina pas mus 
bu vasara,’’ ' 1 ’ .' t
ant. medžiokles. Kaip ėjosi ant 
medžiokles, tiek to, tiktai pri
menu tai, staiga i sutemo ir 
naktis užpuolė. Toli buvo na
mon, o czin vaikinia aut musu 
negi Ii ūko ir temt pradėjo, in 
najpus turėjau .geras dvi Jnv- 
les, 1 . * '
piiausiaip l$aime.
žingsniu no kelio, palomino pa- 
szalyje grįnezole szvariau isz- 
rodanto no kitu prisznlintu 
grineziu nuėjome link jos.

Q 
“b<>- 

kada i>zsirengėm

les nusprendėme nakvot nrti- 
Keliolika

..j

1M

M
I

Eleonora Garatti kuri 'Honp-

•fci
*’ —

Dr, T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje.

Prijejove, mano brolis paliarsz- 
kino in durelės ir praszo nak
vynes.

— Kas ten ? — atsiliepė 'kas 
tokis greždeneziu balsu isz 
grinezios.

Supratome ant balso, jog tai 
mo 1 er i szke u ž k 1 a u sc.

Praszomc tavęs 
atidaryk duris.

— O kas judu už vieni ?
— Gryžtame isz medžiok

les, bukite teip geri priimt'ant 
nakvynes.

— Bet ar judu tikrai modo
je i esate ?

— Gal moeziute dirstelėt 
per įauga, jeigu netiki, o paro
dysim 
puozkas ir zuikius.

Paczto inspektorius D. F. Angier kuris yra peržiurėtojo 
visokiu apgavingu siuntiniu per paczta turi 
apsaugoti žmones nuo visokiu apgaviku 
laikraszeziuose ir pardavinėja žmoniems 
nuo visokiu ligų, 
gims — ar mergaite ar vaikas, gyduoles ant užlaikymo amži
nos jaunystes ir kitokius apgavingus dalykus.

žei kožnas davė ant misziu už 
jo dusze. Mes biedni esamo 
negalėjome duot nieko, tai gi 
dabar ir turime vargo. No 
daug turime dirvos ir ta dar
želi, k a ponai matote apie grin- 
czole; nes ir teip vis butu ge
riau kiek norint duot ant rni- 
sziu už dusze Marcziaus, kuris 

tiek gero už guvastios
Dabar matoma užsi- 

pyko ant mus, ba kaip tiktai 
suvalome nuo laukelio jovus, 
tai kas na'kt ateitineje in kluo- 
neli, isz kulinejo rugius ir pas
kui dalina ubagams.

Mano brolis da niekad 
buvo teip linksmas kaip da
bar ir nuolatos juokėsi, norint 
gaspadorius su szeimineh“ no 
mažai piktinosi, vienok ant ga
lo paklauso:

— Bet pasakykite* 
brangiause, isz kur žinote, jog 
tai nabaszninkas Marczius isz- 
kulineje jums jovus ?

— Isz kur žinom? U-gi ar 
ne girdime kas nakt kaip jisai 
kula? <> volei, juk jisai pats 
in mus kalbėjo ir sake tai, ka

dabar ponams kalbėjome.
Ir jus luojaus tam inti- 

i esate žmonis! O 
ar negalėjo tasai jusu 
sūnelis prisiartint ir persitik
rini kas tokis?

— Na jo atsiliepė sūnelis, 
— kad (la man kaulus suman- 
kitu? Asz ne kvailas!

— Kaip matau, tai jus visi 
ne tekote gaivu — tarė brolis 
toliau, — tas 
szpuka, yra tai tiesog pasakius 
vagis, kuri žinojus apie jusu 
liaisluma, ateitineja kas nakt 
ir jums jovus iszkulineja.

— Gerai ponui 
tarė gaspadoris, —

visi szeszkai, ba ir 
Stasis, kaip

I jam apie tai apsakome, tai ne 
viena karta nenorėjo czion su 
mumis gulėt, kad apie tai per
sitikrintu. ,

— Stasis jusu kaimynas, ne 
norėjo czion su jumis gulėt? — 
ar norite(su manim su k irst lai- 
žybas jog tai jis jusu jovus 
iszkulineje!

— Bet asz kalbu ponams 
paskutini karta, jog ne kas ki
tas tiktai nabaszninkas Mar- 
ezius, atsake motoro 
dama su galva.

— Bet asz kalbu jums da 
karta, jog visi esate kvaili; ba 
kas karta numirszta, tas jau 
nevaikszczioja, gal ant Sūdo 
paskutinio. Szitai palaukite, 
asz jums pagausiu tn baidykla, 
tik tai elgkities pamaželi 
man neperszkadykite.
Tai pasakos mano, brolis už- 

provijo puc^ka ir nuėjo alpid- 
du laukan, stojova užkaborijc 
grinezios ir laukeva szpnko, o 
tuom Įnik gyventoje! grinezo- 
les szalta prakaitu leido isz 
baimes.
Apie 11 adyna žiūrim ateina 

kokis tai žmogus ilguose mar- 
szlciniuose -ir augszta 
p i ori no kepure, ■ 
na iszmeta isz szalines 
pėdus rugiu, meta ant gren-

švieti ne garbe 
greieziausio plaukimo 100 'me- 

plaukimą 
Albinos Osipavi- 

Olympijos galėjimo. 
Szimta metru padare in viena 
ininnta ir tlevynes sekundas.

1 aluje laimėjo

pralenkė 
Lietuvaites 

neateina daugiau, cziutes,
m vi i tai nu- t r motinėlė!

“Saidos 
maisto.

“Gerai
ta1! tuojaus!

padarysiudnsziuk,

Taigi vyrueziai, jaigu myli
te savo pacziules tai 
kit joms tuojaus “Saule 
turėsit su

Vyras: — O kas tam padlai 
atsitiko? O g

uzraszv- 
’’ o ne 

joms jokio ergelio 
ir nuo jus nepabėgs.

Kas in ponus pavirsta tai da 
ne ponas, ■— reike turėti 

iszmintinga protą ir szvarius 
pasielgimus.

vis

Jau tai gal toki laikai užėjo 
kad ant svieto negali bnti su
taikęs niekame, visur apmau
dą, visur apgavyste, niekas ne
prisotintas, kožnas plesze, kož- 
nas graftuoja, kožnas norėtu 
daugiau turėti. Ir tai tokio pa
geidavimo yra
žmones: karaliai 
užpult Ii lieja ant

visokiu rusziu 
neprisotinti 

silpnesniu ir 
tai susitarė su talka; visi go
dus garbes o vis su kasztu 
biednoketiiL kraujo ir gy.vas-
ežiu.,Visur tasynes: tarp drau- 
gyse^iu, tarp prekeju ypatisz- 
ki neapkentimhi, tarp Liotu- 

užsipuldi- 
nejiiuai vieni ant kitu 
Tai mat viNsiai dideles civili
zacijos ir apszvietos! 
Fnmcuzai yra dideliai 
zavoti bet kas iszejo isz tos ci
vilizacijos — neturi pilno pro
to ir nuolatos pagirioja. Kur 
didžiause civilizacija ten dau- 
giause vagiu, latru, nedorėliu, 
piktadariu, girtuokliu ir 1.1. 
Juk ir czion Amerike turime 
apie pora tuzinu prasimanusiu 
“kas tai asz!!’’ kurie darb- 
szuoja nevos ant Lietuviszkos 
dirvos “

ki neapkentimai, 
v iszk u laikraszcziu

ir 1.1.

Jilk ir 
civili-

irtuokliu ir

ana, galiu ‘paspyczyt 
ant praneszimu, netikiu in nie
ką ir t.t.’’ Tai mat, jau ir mo
kytas o da, turi nusipirkęs as
tronomija, pilozopije, biologija 
ir ariologije apie kurias tiek 
supranta kiek kiaule apie pipi
rus. O kam toki szpicliai tikia ? 
Nuskurin kaip skudurliai, vi
sa savo turtą neszioja krep- 
szyje ir

turtą 
amžina pasnyka ken- 

czia. Toki szpicliai tarp tam- 
“ labai mošuneliu iszsiduoda

o kurie tarp apszvies- 
tos tautos netiktu arkliu pu- 
cuoti. .

kytais,

Bostone tūlas Lietuviszkas 
biznierius paliepė gromatne-

nemažai darbo 
kurie apsigarsina 
visokes gyduoles 

instrumentus ant susekimo kokis kudikis už-

Ant Antro Floro Kline Sztoro
19 W. Centre St; Mahanoy City

%

tikrųjų
;al nuo to trupil- 

czio muliažai nes k a iszgere. — 
(Vaikas turi apie 
tus.)

Pati: - 
szunsnuki! 
gert ?

Vyras: — K, 
daug nedaviau. Iszgere padli- 
na apie keturis stiklelius kada 
variau munszaine skiepe uos 
sake kad gardi ir 
daugiau. ’’

Ka ant to 
skaitytojai ?

szeszis me-

»

O tu 
Kam

prakeiktas 
davei jam

juk asz jam

vi s norėję

pasakysite mieli 
i ne prasižen

gimas ir papeikimas tokio tė
vo? O kas bus isz tokio sūnelio 
kaip n/aug

Tokiu
sziadien daugeliose 
se.

Argi

į-k!
atsitikimu randasi 

szeimvno-

mocziute

navainai iszrode 
Inejo in grineze.

pagarbintas 
tarė vien

Yorke tulaNew 
padavė in suda 
persiskyrimo nuo savo vyro už 
tai, kad tasai per miegus tan
kiai kalbėjo. — O gal tai buvo 
jojo vienatine proga kalbėji
mo nes per diena negalėjo isz- 
sižiot, gal paeziule jam nedavė 
iszsižiot.

moterele 
praszyma ant

Paskutines Žinutes
* Harrisburg, Pa. —

jomarka prie 
Andriejaus doku. Septy-

Nuo 
pradžių nictu lyg sziam mene
siui, Pennsylvanijoj nuskendo 
ir prigėrė 136 ypatus.

1[ Hull, Angliję. — Ugnis 
sumai kino žuvu 
Szv
ui laiveliai ir 100 tavoriniu va
gonu sudegė. Bledes padaryki 
ant milijono doleriu.

11 Washington, D. C. — Me
te 1928 Suv. Valstijose parduo- 

au-
Sausio 1929, 

radosi 21,379,125 
autom'obiliu. ‘ Pennsylvanijoje 
pirkta szimet 222,600 automo
biliu.

ta 3,238,645 pasažieriniai 
Lyg

mums 
padaro.

ne

tomobiliai.
Suv. ‘Valst.

11 Salem, Mass. — Apie 500 
dirbėju czeveryku Salome, Be
verley ir Lynn iszejo ant strai- 
ko spirdamiesi pripažinimo 
unijos. Viso deszimts fabriku 
sustojo dirbti.

spirdamiesi

11 Koppel, Pa. 
Tvarovski, 49 .metu

Juozas 
kareivis

sziui utncszineti kito žmogaus Kvietines Kares, pasikorė ka- 
"Saule” kalbėdamas buk jisai įėjimo isz sarmatos, kada ji
persikrausto pas ji ant burdo. 
Tokis pasielgimas yra negra
žus isz szalies pono biznie
riaus nes jaigu taip 
skaityt laijčraszti “Šaule 
tegul sau užsiraszo o vargingo 
žmogelio neskriaudžia. Juk ant 
tiek isZjtenka ponui biznieriui 
kad galėtu tris dolerius užmo
kėti.

geidžia
’’ tai

ne seneiSztai kas atnitiko 
Liotuvjszkoje uzebpynoje mies
te Pittstpne, Pa. '

Pa ti Jda u#e vy ro: — M a i k, 
tik tu žiūrėk kaip mysu Džio
vas juokėsi ir varto akimi. Kas 
jam atsitiko f

aresztavojb už 
mandolinos po langais 
kaimynu.

grajinima ant 
savo

11 Indiana, Pa. — Per eks- 
plozije Girty Gas Co., 
darbininkas likos užmusztas 
26 maž-daugiau sužeisti.

vienas 
o

ŽYDUI VISADOS PRIGULI.

— Del ko tu Jurgi ne sa
kai dzodzieziui, szviesus pone?

— Kad jis Žydas.
— Juk jis dzedziezius, ta:

.v is v jam priguli....
— Žinoma priguli, — Žy

du vis kiek norint priguli.

Kad jis Žydas.

— Žinoma priguli,

mudviejų krepszius,
I

Ir isztikro dirstelėjo motore 
per Įauga, kad persi tikrint, ai 
tikrai medejei ir duriu stūmė- 
le atstume.

Mudviem 
ta sargybe,
mažai 'apszviesta nuo kaminė
lio, radome sena gaspadori jo 
paezo ir sunu 20 metu senumo

■— Tegul bus 
Jėzus Kristus
balsei: o brolis tuojaus dėda
vo: — paveli'kite mudviem per
nakvot pas save naktis tamsi o 
kaip rodos gausime lietaus, 
namon, toli, tai nesinorėtu loki 
keje vilktis.

— Kėdei ne, — atsake gas- 
padine, nuszluostydaina suolą 
prie pecziaus su žiurstu, — 
iszrodote ant doru ir

kaip mus bus dau-

gausime

o 
geru

mano

žmonių, o 
ginu (ai bus ramiau.

— O tai del ko? pa k bin-
se.

Tai, ve! — turėsite po- 
is?.

Ar gal

nai czion gana baimes asz 
la i k praneszu.

— Ka toki kalbate?
— Palaukite ponai, o pa

matysite.
— Bet ka toki ?

koki vagei czion netoli buna?
.— Kad tai vagei tai butu 

puse bėdos!
— Tai da niejkian ?

kas tokis gali būtie ?
mano

Na tai

U,) ppnaiczei iimnv/, — 
tarė gaspadiiie — czion bai
dosi. Szitai uabaszininkas 
Marėžius, mano kaimynas ka 
nesenei numirė, 
mis szpukuoja.

Ant tu žodžiu mano brolis 
garsai ’nusijuokė, 
linksmas isz prigimimo, tai 
net už szpnit nusitveriąs juokė
si gera valanda.

— Biedna žmonele nemisli- 
no apie juokus, ypatingai kaip 
pamate mano broli juokentisi, 
gal pamislino, jog tai nabasz- 
ninkas atėjo pas juosus mede 
jis^kam pav.ydale, kad jis isz 
ju juoktis, ar gal velnes pasi
vartė in medeju, kaip tai lai
kais musu žmones value rned<‘- 
ju perstata ir atėjo žmonoms 
klasta padaryt, ba žiurėjo in 
mano broli su baime.

Asz tai supratęs tariau: — 
Nesibijoki t, juk matote, jog ji
sai in velno ne panaszus,;o ir 
jeigu norite, tai persižegnos, 

pasakykite mums kaip 
esate geri žmones 'apie koki 
szĮmkavima kalbate ’!

— Jeigu teip, tai tuojaus 
ponams pasakysime, 
apsimalszinus motore.

—- Nuo senei gyveno tam 
kaime vienas gaspadorilis va
dinamas Marczius, o,buvo la
bai mielaszirdingas del ubagu. 
Kaip mirė, priesz du menesius, 
visi vaiko. Palaidojo kurni grn-

Szitai

dabar ipvkti-

c kad buvo 
prigimimo,

bet

t u ro

mes

kojote? Geri

ne 
kaimvnas.

t

k a

drąsus

laikote* už

kalbėt, —
nes czion

musu
mes

linguo-

Ir

di m o ir pradeda ant 
kult. Tame, kada buvo in mu
du užpakalu atsikreipęs; pri- 
einava pamaželi artin ir mano 
brolis szove su pauksztinejn 
szruotajs in pakinkius kūlikui. 
Szpukas isz baimes ir skausmo 
puolė ant žemes ir baisei pra
dėjo rėkt. Pripuolėm griobem 
bieziuli ir kaip velnei 
nutempė in grineze.

Na tekite szpuka, ta
re brolis, ineidamas in grin
eze, — bet žiūrėkite, jog jis la
binus dreba negu jus.

Vai jej, tai Stasis! pa- 
szauke visi.

Ar isztikro jisai f O ma
jų k asz jums pasakiau.

Szita yra Receptu
Aptieka

Iszpildome visu Daktaru 
receptus. Jeigu juso dak-
taras negyvena mieste, 
atneszkite jo receptą in 
muso aptieka, mes sutai
sysime gyduoles.

dusze

tote,
Na, ka ar da tikite in baidyk- 
las? O tu jaunas szeszke! kac 
tu butum priesz dvi nedeles 
taip padaręs, ka mudu szen- 
dien, tai neturėtum tiek szka- 
dos ka dabar tas latras padare. 
Szitai koke nauda turite 
savo tamsumo. Ne 
reike ■ bijot.bet 
K

isz 
numirėliu 

gyvųjų. < Juk 
irdejote ne viena karta baž- 

nyczioje, jog dusze kožno nu
mirusio žmogaus tuojaus po 
smert stoja ant sūdo Dievo. 
Nedorėliu gyvu turime bijotis, 
da karta sakau, ba jieje naudo
dami isz jusu baislumo ir tam
sumo, dalinasi su jumis jusu 
turtu, ir dabar isz to turite 
tikra paveizda.

— Dabar-gi judu, gaspado- 
riu su sunum, nuveskite 
baidykla pas szaltisziu 
ryto su mano broliu
ludintojeis, kad ta rakali kaip 
reike nukorot.

ta 
o asz 

busime

Teviis prie kasos galežinke- 
lio:

— Meldžiu viena bilietą m 
Vilnių del mano mažos duk
ters.

Kasierius: Kaip tai? tai jau 
mergina paaugusi b

— N<a tai kas? jis dar ne
moka ne skaityti, ne raszyfi.

i

8J

po- ; 
imtina in klo-4 ! 

kelis I
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K. Rėklaitis
Lietuviazkas Graborius

Laidoja numirėlius pa- , 
gal naujausia mada ir | 
mokslą. Turiu pagelbi? 
ninke moterems. Prieik Į 
narnos prekes.

516 W. Spruce Str 
MAHANOY CITY, PA.

306 Market Street, 
TAMAQUA,

•I

PA.

Litschs Drug Store 
14 E. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA. J

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t.

otre St; Mahanoy City, Pa.

H

520 W.

į Ant. J. Sakalauskas
i LIETUVISZKAS GRABQR1US
/ (Bell Phone 872)
J 331 W. Centre St. Shenandoah, Pa.

t

< Nubudimo valandoje sutei- 
Z kiam geriausi patarnavima. Pa- 

laidojimo atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga- 
nčdinti.

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

GYDUOLE NUO ANGLEKASIU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama gyduole variuojama »u 
stebėtino pasekme per 30 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, Užėima ir szalti galvoje, 
Priszakini skausmą galvos ir t.t. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preke 30c per paczta. 
(szrasta ir parduodama vien tik per 

HAMPDEN LABORATORY
724 MULLBERY ST. READING. PA.

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

■ i » —

MILL & PATTERSON STS.,
ST. CLAIR, PA.

Bell Telefonas 1430-R

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabua paruo
sta nuo papraszcziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobiliui del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu tr 
kitiems pasivažintjimama.

I

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MAHANOY CITY, PA. 

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

MERCHANTS BANKING TRUST 00.
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau
L ■ _ 1 i * **■ . — - . «• .del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dekite savo 3 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite n 
kaip tai pinigas nuga su padauginimu Procento. * |
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Žalnieriai tycziomis garsiai 
sznekejo ir juoką vojo, besi vi
liodami kad prisigerins Mag
dei bęt buvo tas veltui, kadan
gi Magde suvis atydos neat- 
krerpinejo ant 
triūsdama
kūkali. Jokūbas keikt* 

vadindamas merga, 
rymojo 

melsvu durnu

Žalnierių, bo
x’ irt uveje aplink 

“sena
ragana“ 
užsirakė pypkute ir 
žiu rodamas in 
kamuolius besiritanezius ir be-
sisklaistanczius ore.

Franas radęs kelis kalendo
rius ant stalo, tarpe kuriu ir 
sena mažo formato Lietuvisz- 
ka kalendorių spaudinta Vil
niuje spaustuvėje Juozo Za- 
vackio 1859 mete. Nors buvo 
tai senas szimt-metinis kalen
dorius ir nieko svarbaus ne 

jame 
vartyt laksztus gal 

jo i n tai pa,

nieko
nebuvo, Franas

rėk,
— Ziu- 

radau.

akyvo 
pradėjo 
peržvelgi nedarnias 
vietomis skaitydamas, bet ma
tomai nieko ten gero nerado 
kadangi tuoj verte lakszta to
linus, bet urnai sujudo, atver
tos puslapi. Jokūbas matomai 
užsisvajojęs buvo, bet patemi- 
no draugo sujudimą ir pažiu
rėjo in nusistebėjusi Frana ku
ris atsiliepe:

Puikus radinis.
deszimt-rubline

naujutėlė kaip kažinkas.
Jokūbas net sukliko isz 

ranka 
idant pinigą paimt kalbėda
mas.

Rasime ežia ju daugiau. Ir 
teisingai be vartydami kalen- 
doreli tolinus indo (,1a viena o 
Jokūbas kitame didesniame 
Tjenkiszkame rado taip gi dvi 
deszimtines, po tam piktai ta
rė:

net 
džiaugsmo ir isztiese

Dabar ta sena ragana, 
tegul pati suėda vakariene mes 
turėsime puikesne be jos. — Ir 
be jokiu szkrupulu jau dėjosi 
pinigus in kiszoniu bet Franas 
pažiurėjo in dranga koliojan- 
eziai ii- tarė:

— Jokūbai, nejau-gi esi 
taip dideliu beproeziu kad taip 
padarytum ?

Kvailas — atkirto Jokū
bas. — Apie tuos pinigus ma
tomai seniai pamirszo visi na- 
miszkiai, nieks nežinos o 
mums reikia, žinai; czebatai 
nuplyszia visai, mandiera — 
geda žmoniems parodyt, mums 
nėra kam pinigu prisiunst isz 
namu o ežia laime pati in mu
su rankas insispraude.

Ne, Jokūbai, vis tik tiek 
toks pasielgimas yra piktada
ryste, vagyste, o ar deja karei- 
viszka garbe terszt tokiu dar
bu !

nejaugi

nieks nežinos 
žinai;

v

•GILIUKIS CHILIJOS AMBASADORIAS TARP I LAPERKI

nedorybe perstatos sau visojo 
bjaurybėje, kad jauto jog da- 
h'isdamas ja kitam pildyt pats 

rūstingai parcika-siisiterszia, 
lavo nuo draugo iszsižadejimo 
pikto užmanymo.

— Nebūk kvailas Kranai — 
perkalbinėjo Jokūbas.

Neesmiu juom, vien sa
kau tau, padek pinigus nes. . .

Apskunsiu tave. . .
— Asile —~- 

tai Jokūbas ir inkiszo paimtus 
pinigits in knyga.

Nesakia ne žodžio iszcjo isz 
stubos in kluoną kur paskirta 
jiems guolis.

Radęs ten szalineje szieno, 
Jokūbas neiszsirengdamas kri
to ir netrukus iržmigo.

Franas taip-gi nuėjo gult 
bet pasielgė suvis kitaip negu 
jo draugas, kadangi atsiklau
pęs ilgai meldėsi, o ta malda 
tuo didesni smagumą jam su
teikė kadangi jaute duszioje 
baisa kuris patarinėjo jam vi
sados taip elgtis kaip pasielgė 
sziadien. Atsigulęs pagalinus 
smagiai užmigo o miegojo tuo 
smagiu saldžiu miegu, 
miegodavęs kūdikystėje.

rytojaus sugryžo

suniurnėjo pik-

kokiu

Kada 'ant 
szeiini ui n kas isz szermenu, 
Kranas atidavė jam visas ke
tu res deszimt-rublines, kalbė
damas kad nuobodumas pri
vertė juos prie peržvelgi lieji
mo knygų kuriose rado tuos 
pinigus.

Szeimininkas nusijuokė ati-
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Atlankęs krutamujii paveikslu dirbtuves Hollywood, Cliilijos ambasadorius įSenor Don
pasveikinimu per •daugeli krutamu.įu paveikslu žvaigždžių.Carlos Davila turėjo karszta J ?
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Ambasadorius turėjo linksma laika su tom flaperkoms.

padėjimuose ir kartuose drau
gas kūdikystes žmogui mieles
nių esą už viską.

Jurgis kaipo nesenei aplei
dęs gimtine daug apie ja papa
sakojo Kranui, kuriam apsa
kymas draugo smagesniu buvo 
negu gražiausi* muzike, todėl 
ir su didžiausiu noru klausė, 
džiaugsmas jo 
delis, 
jog motina jo da gana gerai 
laikosi ir nuolatos mislina apie 
savo sunu Kranu kurio labai 
pasiilgo jau ir laukia su ne
kantrybe tos laimes kokia jai 
suteiks pasimatymas.

pagalinus nulindo, 
suprate

iszgirs apie 
si uostas

armijos kairia ji

parna nuo viso korpuso 
Husu augszcziausias 

gre-

pakele

o
buvo labai di- 

kada draugas pasakojo, 
j°

savo 
o po

Kranu
ir 1

Kranas 
kadangi

,r ■ i I . . ,r _ •■' c Pi’’-* r« ► f ■P1’1 *»»
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Menka, sena grinezute 
Ankszta, reals kalinys, 
Akla ten' Red ’senute, 
Szviesos jau lieiszvys.

Sztai vargsze jau austojo
I r proto i r ak i u, — 
Jau nieko nėdboja, 
Nejauczia ne vargu.

Tik dainose ramybė, 
Visur-gi vien naktis. . . 
Ir baigės jos gvvvbe 
Kaip nuodegelio ugnis...

Isz ryto jau pas įauga 
Darbuojasi duktė — 
Szirdi skausmu tur banga 
Nes alksta, juk naszle.

Kaitra; viskas nutyla... 
Sustingus slenk diena,

M
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Ministeris isz Hondūro

B
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Scnor Ernesto Argueta, nau
jas ministeris isz Hondūro ku-
ris nesenei atvažiavo in Wash
ington, D. C 
ta.

apimti savo dins-
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Tik vedes muses byla 
Ir vargsta ji viena.

Senute-gi dainuoja, 
I r vis kas kart liudnvn
Dukters szirdis kovoja, 
Pati vis linksta žemvn...

t/

Žmonių gatve |>ro szali 
'Taip daugel jn, isz kur!
Visi skuba kiek gali, 
Bet Dievs žino kur?

Sutemo. . . jau naktis
Parkrito ji lovoj,
Nieks jos ežia nciszvys 
Parkritusi — vaitoj.. .

—K.

t

GERA RODĄ.urnai susilaie pakele rankas 
augsztyn, apsuko ore karabinu 
ir tikiai sudejiaves griuvo ant 
žemes.

Buvo lai paskutine valanda 
kovos ir su jojo puolimu vien
iai kini užgriovė garsu perga
les szauksmas hurra!

Jurgis kuris ir laike 
nvpa mete draugo, 
szauksmui kadangi 
mas kritau!i dranga 
szuoliu pi’iszoko prie jo, idani 
suspet da gyva atsisveikint.

Motin mano susznabžde- 
jo mirsztancziu balsu Kranas 
jau turbūt nesimatysim.

— Kranuk prabilo atsiklau
pęs pri(» jo Jurgis. Jeigu toks 
Dievo leidimas mirk

namon

— Ko tu Szimai teip nuliū
dęs? — paklausė Mikas, Szl- 
mo.

**

J
Asz nežinau kas su ma- 

Vietos del saves
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nim darosi, 
nerandu.

Mikas: Ka veiki pa rėjas nuo 
darbo, ar gal skaitai kai

S.’— Ka skaitytsi: nenoru 
no skaityt. Po teisybei kol 
skaieziau “Saule” tai buvau 
sveikas, bet kaip dabar sulai
ko ir nuo trijų nedeliu ne skai
tau, tai del savos vietos ne 
randu. Atneszia in czion szven- 
tus laikraszczius bet nei vie
nas prie szirdies ne limpa ir 
tiktai da labiaua užpykina.

Maika: — A-lia! matai, jog 
“Saule” yra palinksmintojo 
nuluduisiu.

muszio 
nepritare 
mat yda-

ninku keliom kompanijom ap
supo Rusu
sparnu kuomet kita dalis mėto
si aid centro ir bandė a!kirsi 
visa s
armijos.
vadas tuo tarpu iszvydes 
siaut i pavoju nusiuntė pagelba 
sparnui. Tuo smarkiu 
smūgiu atrėmė pi'iesza,
tam su visa energija stūmė vi
sa pajiega pirmiu davės ko
manda “na sztiki.” Armija 
bagnietu skerde Turkus kaip 
meitėlius nors ir prieszas labai 
narsiai kovojo. Kova tesėsi 
kelias adynas, o pergale perei- 
tinejo nuolat tai in viena puse, 
tai in it a, net galinus apie 5 
adyna po piet prieszas pradėjo 
bėgt pakri-kes. Kova užsibaigė 
ir Žalnieriai pradėjo rinkt nuo 
lauko kovos užmusztuosius ir 
pažeistus. Daugelis rado savo 
draugus su perskeltom galvo
mis, su atkirstom kojom 
rankom, 
tais, ne vienam teko 
drauge meldimą idant damusz- 
tu ir sutrumpintu kauezias. 
Liūdnas tai1 buvo toki4 drilugu 
pasitikimas pokovai, laike ku
rios nieks neatsimena net pats 
apie save vien jauezia i-eikida 
žudimo ir pasiutimo jausmus

I

Laike kovos pražudeme ir 
mes Frana ir po kovai jeszko-

‘ .M'.v- 
kur gu-

na sztiki.

Kova

> jog motina 
ji, kad likos isz- 

lauko ir
i o gal 

ir pražudys vilti pasimatymo 
ant žemos kadangi karėje mir- 

žalnieriui kas valanda gre-
Pagaliaus lyg sulinksmė

jo s tarė: \
— Man rodos Jurgi kad po 

tai vainai sugryžeziau tuojaus 
prie jos. Pasiilgau ir asz moti- 
nos labai, labai, gal Dievas 
gins nuo pražūties ir daleis pa
simatyt su ja.

Buvo velvba naktis ir drau- 
gai sugulė ant plikos žemes 
trukus užmigo nuvarginti.

Kada ausztant dienai su-
kambejo netolimos bažnvezios kime jo, ar randasi tarpe 

b “1 rs
dėjo melstis. Jo drangas taip- Ii tarpe užmusztuju. 

. s« *->z miegu per.Juru pasielgnnns hnlsll V111.nl, pUji(.|e

ant kares
tokes isz nusistebėjimo ir tarė: k.,s(|ie|1 ,.llllillsis !lpj0 jj

— Matau, ne visi Žalnieriai 
esą vagys. Kad ir butumet pa
ėmė, 
taiturbut 
ten 
vaikinai, 
vagystes

*, nebuezia žinojus, kadangi ( 
juos 

Gerai
mano motere 

susirinkus paslėpė.
gerai kad bjaurite 
darbu, bet savo bo

bai duosiu szunpoteriubai duosiu szunpoteriu kad 
taip pinigus meto, jog visados 
gali dingt.

J(»kubas labiau tos pagyros 
gėdijosi negu už vagyste baus
mes, stovėjo nuleidęs akis o 
tuom tarpu szeimininkas kal
bėjo tolinus:

stovėjo nuleidęs

vienu
Kaip

Tuojaus, ponas

Toil jaus.

tis 
šia.

ne-

— Žinau kaip labai pinigas
varpai, Kranas pasikėlė ir pro-' vujureikalingas musu Žalnieriui ir 

stebi uosiu jusu dorybe; už tai 
paimkite po deszimtine ant sa
vo reikalu.
ne tik vertas pagiros bet ii’ at- 
mokesties.

Szeimininkas 
damas turtingu ūkininku ir ne 
daug paisantis ant pinigu, be
sijuokdamas linksmai 
dvidesziuntiiies indejo in kny
ga vėl kalbėdamas.

— Turėsiu juoku 
ežiai kada mano

matomai bu-

Ii k uses

so

ar iri

perkirstus

ai pražuvęs

ar 
bagn ie- 
girdet

ramiai, 
asz sugryžes namon turėsiu 
apgloboje tavo motina.

—- Acziu tau mielas drau
ge
jai mano paskutini atsisveiki
nimą pasveikyk jn nuo manes 
pasakyk jai kad pasakiau jai; 
Sudiev, Sudiev! Matysimės....
tenai. "Poliaus bus.

atsake Kranas. — Nuneszk

Burmistras iii Žydą: 
vadiniesi ?

— Žydas: 
birmistre. ,

B. — Sakyk greicziau.
Zj

B. Klausyk, kaip man nepa- 
sakvsi tai asz tau su tuom ka
limoji um galva perskelsiu.

Ž. — Nu asz sakau, kad va
dinuosi! Joszuks Tuojaus.
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$1,000 TIK UŽ 60 CENTU;
Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 

rciszkia, jaigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jaigu tokiam žmogui ir auk- 
sipi kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jaigu jautiesi esaa ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų h 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu Ii- »
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pa
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutino, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jaigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szirdies liga, tai atsiunsk 35c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas”. Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių

I

I
I

Žino kad ten gauja lauke, 
Kuri gerai užtrytuos, 

Ii* dolerukais apdovanos. 
Kada perkūnas atsiras, 

Nemažai stirnų busziuose ras.
Ar žinote jus beprotes, 
Jog darote daug bledes, 

Visi jau su pirsztais bado, 
Kaip ant niekiausiu rodo. 
Geriause apsimalszykite.

Rankoves gerai užsiraitokite, 
Namu darbelius dirbkite, 

Kampus iszvalykite.
♦ . ♦ ♦

Daugelis yra tokiu motorėliu, 
Kaip Szv. spaviedni atlieka, 
Tai jau rodos visas piktybes 

spaviednyczioje palieka, 
O ežia ne taip einasi, 
Suvis kitaip dedasi, 

Viena isz Ijažnyczios po 
spaviednei parėjo, 

Ii- vos in grinezia inejo, 
Norėjo iszmaut guzutes, 
Nes ne rado boukutes.

Tada isz piktumo net pastiro, 
Tuojaus užklupo ant savo

vyro.
Pradėjo keikt visaip, 

Bicziais, velniais ir kitaip.
O gal vyras ir žinojo, 

Jaigu butelėli pakavojo, 
Kad parėjus susilaikytu, 
Pasigėrus vaidu nedarytu. 
Juk sunku kates nuo peles 

nuv^ryt, 
Sunku girtuokle nuo gūžes 

atpratyt.

s : 
*
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BALTRUVIENE \ \gi pažadintas isz 
baisa varpo, 
iszvydo Frana beklupojanti.

Ka tu darai, Kranai?— 
užklausė pro miegus.

—- Kas žino kas 
mus laukia, — atsake Kranas 
baigos malda. — Privalome 
pasimelst ir praszyl Dievo ma
lones. Taip, Jurgi, sziadien ar 
rytoj gal reiks stot in muszi, 
mal nesulauksime kito rytme- 
ezio.

Tais žodžiais paragintas Jur
gis taipgi pasikėlė ir atsiklau

pęs persižegnojo. Atsidūsėji
mas jo lįr pakeltos augsztyn 
akys liudijo jog taipgi meldžia
si ne lupomis vien duszia.

Netrukus visas abazas sujih 
do. Žalnieriai pradėjo krutet 
eidami invaii’iose pakreipose, 
tarsi skruzdeles ant savo kap- 
cziaus. Neilga valanda buvo to 
krutėjimo nes Žalnieriai sziaip , • /' • !ll» • , • .

galva ir

sziadien

Jo pulkas stovėjo rezbrvci ir 
lauke progos, kuri atėjo apie 
deszimta adyna rytmetije. Žal
nieriai nors su smarkiai besi- 
beldancziom krūtinėse szi rd i - 
mis, bet linksmai pi’ieme pa lie
pimą komandierio, kadangi nė
ra nesmagesnio laiko žalnli*- 
riui, kai Į) stovėjimas užpaka
lyje ir žiūrėjimas in kovojan- 
czius negalint eit in kova drau
ge su anais. Reikia turėt labai 
didele kantrybe ir tvirtybe, 
idant apveikt kariszka pasiun
timą ir susivaldyt, bet matant 
savosius imanezius virszu ant 
prieszo, nenoroms reik jaust 
didele pavyda ir koktumą, ma
tant vėl priesza triumfuojanti 
jauczia®i pasiutiszka kerszta, 
stmmiant aklai in verpetus ko
vos. Su tais jausmais sujikiau 
yra kovot, negu su narsiausiu 
prioszu. Taigi rezervas pulką, 
kame buvo ir musu Franuks su 
noru ir be jausmo baime judi- 

pasveikinti v szuviais
priėszo, kada pirmos eiles pra- 
ratejo, kada Franas invydo 
griuvanezius savo draugus, ka
da iszgirdo balsus mirsztan
cziu, griežtelejo dantimi o aky
se jo sublizgėjo kokia tai rūs
tybe .ir kersztas arba karei- 

metesi 
o kad kulkomis

jau buvo ramdint J 1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
pradėjo

£
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O jus Pennsylvanijos vyrai, 
Badai pas jus negerai, 

Mergicos ka nbri su jumis 
daro, 

Priverstinai pas kunigą varo. 
Sztai ka dvi mergicos padare, 
Argi ne pinikų tviksa iszdare,

>

i

ii

I -gi kaip daro masko-
Kak popalo, ta k beri.

Durak nad durakami, kto ne 
polzujetsia dengaini.

— Nau-dotis svetimu turtu 
niekados nenoriu. Pagaliaus, 
ka maskolius tai ne mes, gali 
jis vogt ir aresztuotu rotoj bu
vot, bet asz niekados nenoriu 
datirt okio pažeminimo.

Jokūbas neturėdamas 
daugiau sakyt nuleido akis ir 
nrurnejo:

— O kodėl ta ragana neda
vė mums ne sz^ukszto
Nusipirksime sau isz tu pinigu 
vakariene, o juk ka žmogus pa
ima del valgio — ne 
piktadanste ir 
bausmes.

Franas buvo taip alkanas ir 
labai malonėjo gaut bent duo
nos idant apstabdyt bada, ty
lėjo dabar ant tokio iszreiszki- 
mo (teaugo, bet pertrauke urnai 
ta tyla balsas varpo.

Franas tarė:
— Jokūbai, sakau tau, pa

dek pinigus teh kur buvo.
Jok ubas net nusistebėjo gir

dėdamas azarpu baisa draugo ris tik szimet da buvo paimtas

lini 1 i 4 f»

jusu neapleis <>•

nenoriu.

k a yra danguje, do. Žalnieriai

r

V

HZ

viralo ?

vra tai 
tai nėra

iki
sene jeszkos 

dingusiu... Nedekavokit vai
kinai man už tuos pinigus, vien 
bukite vaikai, visados tokiais 
dorais o Dievas 
niekada.

— O motin mano — pamis
imo sau Taranas sujudintas. — 
Tu esi apgynimu mano reikar 
luose ir pavojuje. Teglobsti ta
ve tėvas kūlis
kinis liepe tau brangint dory
be ir iszmokint jos mane.

Jokūbas'buvo susimaiszes ir 
susigėdijąs, kadangi dabar ant 
draugo rustintis už tai kad ne
davė pavogt pinigu, negalėjo, 
vien nenoroms pajautė gimdo* 
ne jam, kadangi suprato dory
bes galybe ir geras pasekmes 
geru pasielgimu.

IV.
In metus vėliaus

kare su Turkija. .Franas ‘buvo 
tame pulke kuris gavo prisa- 
kvma eit ant kares lauko. Ten 
rado tarpe kariumeniu savo 

a • a e

isztiko

patinstama Jurgi kuris buvo 
isz to pat kaimo ka ir Kranas, 
su kuriuom drauge augo o ku-

in kariuomene ir buvo da re- 
Minl|y.s, pažadintos balsu krutu.

varpo, primine jam žodžius mo-

iszvydes jo akyse rūstybe, 
pažadintos 1

taip apsirūpinę maistu suside- 
daneziu isz szmotelio sausos 
duonos ir vandenio tuojaus

I

pradėjo tvarkintis in eiles.
\ryrosnybe kariuomenes rou

ge netikėtina užpuolimą ant 
prieazo. Taip darydavo kita
dos garsus karžygis Napoleo- 
nAs Bonaparte, taigi ir masko
liai nors patys gavo nuo jo in 
kaili, taipjau seko jo taktika.

Turku augszcziausias vadas 
visai neatbojo užpuolimo il
gai da s'au smagiai miegojo, 
kada artilerija Rusu davė sal
va “ant labo.” Prieszas pa
sveikintas neti'keinai pamirszo 
apie pusryczius ir styeresi už 
ginklo. Suspėjo vienog teip

aut labo.

✓

Tas pasitikiunas svietur pa- 
tinos, kuri* liepe jam už viską(žystamo arba draugo kmlikys- veik susitvai’kyt ir stot ant 

Franui <........labiau guodėt vardą garbes iri tęs • djenu 
dorybes, todėl dabar draugo I džiaugiama suteikė.

didoli plecziaus kad didele koliumnn 
Tokiuose kavalerijos sutvirtinta pešti-

uosi ir

■

v

ir knygų katalogu. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,’
25 Gillet Street, Spencerport, .N. Y,
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CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.62

Abi po verszeli vedžiojos!
Ir meilei kalbėjosi.

Na ir tiedu nesitikėjo,
Kaip in žabangas inejo, 

Na ir gana, 
Viena padaro laruma, 

Sziadien vienas kalėjimo 
vaitoja,

Keiko ir dejuoja,
O da kaip prova iszeis, 

Tai ir gal kvapai pareis. 
Su tokiom skarmalem ne 

užsiduokite.
Rankas sau paduokite, 

Kad saugotis nuo tokiu 
Matuzel'inin morgu.

Jau ne viena pamokino, 
No viena indžela pasodino,

Su joms nenustoja te, 
Insipainiot duodate.

♦ * ♦
*

Kaip tai tame M. .ville, 
Tai- kas nuaidės nežino, 
Merginos siunst pradeda, 

Nežiūri kas tai geda.
Grincžiose vietos ne turi

Tiktai kur užkaboris tamsus 
žiuri,

O jaiigu da szvilpuka iszgirsta, 
Tai net nutirpsta.

O szivdeles kaip namine 
tpiuke,

Tai kaip versziai buiza riaukė, 
Vienu ima ūki u isz r j aide e, 
Ne padiiste, nesnsiranke.

Su bambiliais in kitas vietas 
trauke,

1

♦

ig

J

I

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir

bagnietu
I turėtumėt reikalu su musu bunka ‘ 

nepaisant ar mažas ar didelis. I

viszkas užsidegimas, 
tad in kova, 
negalima 
prioszo,
drauge su kitais kaip i ui ries
briedis ragais apsiaubanezius 
ji szunis, varstyk Mirtis dare 
gausia pjuto. Varmant verpc-

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vięo-Preo.irKas.

"”666
YRA TAI RECEPTAS DEL
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tam 'kovos nieks negirdi jokiu 
balsu, negirdėjo ju ir Franas 
lęuris beveik visui* buvo pir
mutiniu iruiž ta savo nai’sa už- Ssąlcsio Gripo, Flu, Dengue, 
mokėjo teipgi ir jis savo krau- Bilious karszczio ir Materijos, 
ju. Besiverždamas pirmin, Greitai veikia. Gausite aptiekoge.
mokėjo teipgi ir jis savo k ran- Bilious karszczio ir Materijos.

Besiverždamas

♦ * ♦
Viena mergica isz Anglijos 

t atvyko.
Ir bevažiuojant treinu nelaime 

{patiko. 
Mat tujinai susidūrė, morgai 

koja nulaužė, 
Ir in ligonbuti nuveže.

Kada koja iszgija, 
Ten kur in Džerze nusibostino,

Kur vyra gavo. 
Ir apsiporavo.

Bet ne ilgai gyveno, vyra 
paliko.

O in lilįndju atvyko. 
Sakėsi kad da mergina, 

Na ir afxhime ne viena 
vaikina,^ 

Pasijuto kad negerai yra, 
K a •daryt! Heike volą sugryžt 

pas vyra.
Bet kokis buvo sugryžimas, 

Ir jos prhsmimaR, 
Tai kitu kartu paraszysiji, 

Ir pabaiga pasakysiu.
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daktaras

— Nedėliojo 1 diena Sep
temberio.

— Ateinanti Panedelij pri
puola darbininku diena 
bor Day. J

— Kita Utarninka atsidaro) 
parapines mokslaines o Sere
doj atsidaro publikines mok
slai nes.

— Subatoje Imni kietas ir 
iszvažiavimas in Lakeside S. 
L.A. vietines kuopos ant ku
rio suvažiuos daug ženklyvu 

- ypatų.
— Ana diena

Burke (Lukszaitis) padare pa
sekminga operacija Florijonui, 
szcsziu metu šuneliui Florijo
no Boczkausko, 312 W. Pine 
uly., ant tonsilu ir adenoidu ir 
tai savo namuose per ka nerei
kėjo važinėti po ligonbutes ir 
gaiszinti laika.

f Jurgis Macziunskas, 426 
W. Pine ulyczios, mirė Utar- 
ninko diena Ashlando ligonbu- 
toje sirgdamas kolos 
tęs. Paliko paezia 
(lukterės, 'taipgi senai motina 
Rože Macziunskiene isz Midd- 
leporto kaipo ir viena broli 
Kazimiera kuris 
Mahanojujc. Laidotuves 
bus Suimtos rvta 9ta valanda.

— Norse Petronėlė Vaicziu- 
lioniutc, duktė Kazimiero Vai- 
cziulidnio isz 'frentono, iszva
žiavo adgal in Women’s Home, 
opathic ligonbute Filadelfijoj 
po keliu sanvaieziu vakacijos 
pas savo tėvelius.

—■ Badai Rusnaku }>arapije 
ketina parandavot publikine 
mokslaine ant D ulvezios ku
rioje mokys savo vaikus.

— Springdale vaszeris Bow
mane, kuris nedirlx> beveik vi
sa meta, pradės dirbti 
Septemberio. In darba sugrysz 
apie 75 darbininkai. Vaszeris 
priguli prie Lehigh kompani
jos.

312

sanvai- 
ir penkes

viena
gyvena ežia 

atsi-

16ta

ŽMOGUS PAVIRSTA IN 
JUODA.

Riverton, Mo. — Dovydas 
Jackson isz priežasties kokios 
tai ^nepaprastos ligos jiavirsta 
isz balto žmogaus ant juodo ir 
sz'iadien iszrodo kaip tikras 
nige’ris. Kaimynai taip inirszo 
ant serganezio moteres, buk 
toji gyvena su nigeriu kad net 
buvo priversta
apleisti. Jackson turi dideli 
geli surasti 
ėmimą nes turi gera mokslą 
Injt ji visi laiko už adgeri nors 
szia'ip yra sveikas. Daktarai 
nieko negali prigelbeti jam ir 
sako kad 
skūra 
baltos.

UŽKVIETLMAS

serganti vyra 
er- 

sau geresni užsi
turi

sveikas.

su laiku toji juoda 
vela persimai n vs antpersimainys

ap-

31
vai. popiet iki

Susivienijimo Lietuviu Ame
rikoje Kuopa 211 isz Mahanoy 
City, Pa., užpraszo visus 
linkinius Lietuvius ar Lietu
ves dalyvauti ju susivažiavime 
arba pasilinksminime ir vaka
rienei kuri invyks Subatoj 
Augusto, nuo 2
12 valandai nakezia, Lakeside 
Parko svetainėje. Pirmos kla
ses orkestrą. Vakariene 7 vai. 
vakare. Inžanga vyrams $3. 
moterems $2. Užkvieczia Ko
mitetas,

Juozas Vizbarą, Proz.
Juozas Aleksinas, Kas.

Jonas Ncvulis, Sek.
Andrius Peklaitis 

Aleks. Kupstas.(t.70)

t Gustavu, 13 įmetu myli
ma dukrele Kavalskiiu isz Zion 

sirgdama kėlėsdrove, mire

triju

sanvaitos. Laidotuven atsibuvo 
Ketverge ryta.

— West Shenandloah ka
syklos turėjo sustot įdirbt isz 
priežasties nupuolimo
karu k u kuriuo trauke4 szdiopa 
in virszu. Karukai 
timberius, sztangas ir .sugriu
vo virszns. Apie l,50G darbi
ninku turėjo sustot dirbia per 
koki laika, pakol kelia ]>ataise.

išdraskė

Scranton, Pa. — Barborra Gri
niene, 53 metu, isz Scott; Town
ship, likos mirtinai sužeista 
per automobiliu arti Dickson 
City, mirdamas vėliaus Mid- 
Vallgy ligonbuteje. Antomoli- 
liu vare Steponas Kuzmick.

Aulo-
metu .Jurgi

Worcester, Mass. — 
mobili s užgavo 3 
Kuleska, 57 Ellsworth St., bet 
ligoninėj sakoma, jo 
ežiu nėra pavojaus.

gvvas-r>J

N. Grafton, Mass. — Marti
nas Veiveris ežia prAxlejo iesz- 
koti savo 15 metu dukteries, 
Nellie, kuri, spėjama pabėgusi 
in New Yorka,
pas tėvus gyventi.

nes nusibodo

Chicago. — Sziomis dieno
mis pp. Kireliu 
Washtenaw avė.) visa 
myna iszvažiavo ant vakaciju 
in Michigan valstija. Kartu bu
vo ir Kireliu sūnūs Robertas, 
berniukas 12 metu amžiaus.

Grand Rapids, Mich., ji už
gavo automobilius ir skaudžiai 
sužeidė. Kada bernaiti nuga
benta in ligonine, tai daktarai 
rado, 'kad vaikuczio galvos 
kiauszas perskeltas. Berniukas 
mirė ligoninėje Rugpiuczio 23 
diena.

Jo

(6025 So.
szei-

kūnas

6025 S. Wash-

parvežtas lisz 
Grand Rapids in Chicaga Rug
piuczio 24 diena. Paszarvotas 
tėvu namuose, 
tenaw Ave.

Laidotuves buvo Rugpiuczio 
28 diena, in Szv. Kazimierio 
kapines, 8 vai. ryto.

Paliko nuliūdo vaikuczio le
vai, du broliai ir sesuo. —N.

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

Steponas Mazur, 20 me
tu, isz Dupont likos aresztuo- 
tas už užmuszima James Grif
fin, 70 metu, kuri trenkė su 
automobilium. Likos nubaus
tas ant 3 metu kalėjimo ir už
mokėjimo 25 doleriu bausmes 
ir kasztus teismo.

vasarine
Lake,

vieta
18 myliu nuo v

ezionais likos kone visu sunai
kinta per baisiai ugni, kuri ki
jo Panedelio nakti per užside
gimą elektrikines stoties. Ug
nis prasiplatino žaibiniu grei
tumu apimdama Harvey Lake 
koteli, telephona szokiu sale, 
maudinyczes Grotto restaura- 
cije, kompanijos ofisus ir 50 
bungeliu (mažu nameliu). Ug- 
nagesiai atvažiavo isz Wilkes 
Barre, Kingston Luzernes, Lė
lį ma no ir Sharverstono — ke
li ugnagesiai likos
per dumus> Tame laike radosf 
apie tūkstantis žmonių isz ku
riu daugelis neteko savo dra
panų kurie maudosi. Apie 10 
tukstaneziu automobiliu nuva
žiavo pamatyti liepsna. Bledes 
padaryta konia ant milijono 
doleriu.

Pi ūki
Jlarvev

apimtais

ANT PARDAVIMO.

$4.00

Lehigh Valley 
EKSKURCIJA 

in New Yorka
NEDELIOJ 1 Septemberio

Dobei kava* 
Tikiataa

Spaeialiazkaa Treinaa apleis Maha
noy City 4:30 ryta. Grįžtant apleia 
Jersey City, Exchange PI. Sta. 
7:20 vai. vakare Standard Time.

BASEBALL
Gianta »u Boston

Now Yorke 1 Septemberio

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

Anna Konsavage,
Locust Valley,

Box 144, R. F. D. Nę 1 
Barnesville, Pą.

(t.f.

KELIAUKIT IN LIETUVA PER
į' *
ik 'ii' KLAIPEDA

Laivais Baltic Amerikos Linijos
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yventojai ana diena parengė Iszpaniszka fiesta ant
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ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI IN KLAIPEDA 
IR ADGAL. PATARIAM PIRKTI LAIVAKOR
TES IN ABI PUSI, NES TUOMI SUCZEDINSITE 
SAU PINIGU.
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Treczia klesa $107. Treczia klesa in ten ir 
atgal tiktai $181. Turistine treczia klesa, 
Main Deck $129.50. Turistine treczia klesa 
in ten ir atgal tiktai $216. Cabin $147.50

Revenue Tax” ir Pagalve “Head Tax” atskirai

Per “Vasaros Sezoną” važiuojant in Europa nuo 15 
Birželio iki 15 Liepos, o in Amerika nuo 1 Rugpuczio 
iki 22 Rugsėjo, visos kainos padidinamos $7.50 
vienan galan, o $12.50 in abu galu.

Santa Barbara, Kalifornijoj, g
kurio pasirodė in senoviszkas Iszpaniszkas drapanas szokdami senoviszkus szokius ir dai
navo senovės dainas.

Isz Lietuvos.
ŽMOGŽUDYBE TURŽENU 

VALSCZIUJE.
Karmėlava. — Liepos 29 d. 

Mikainiu kaimo, T ...... .
cziaus ūkininkas Jagelaviczius 

rcika- 
arklials

Birželiu vals

Kazys invairiais ūkio 
lais buvo iszvvkes
Kaunan.

Atlikęs savo 
ne,

Gryždamas namo, Jagėlavl-

reikalus Kau- 
Jagelaviczius gryžo namo.

ežius apie 10 vai. vakaro susto
jo Karmėlavoj ir greitai isz- 
geres sziek tiek alaus Sz—ko 
aludėje, vyko namo.

Vykdamas Jagelaviczius na
mo, turėjo pravažiuoti 1 kilo
metrą.

Ir sztai apie 1 
ežio nakties, 
kaimynas Lapojevas, iszgirdes 
lauke lojant szunis ir iszojes 
laukan pažiūrėti, pamate Ja- 
gelavicziaus arklius savo kie
me, o pats Jagelaviczius gulis 
vežime. Lapojevas priėjės ar- 
cziau, norėjo pažadinti Jągcla- 
vieziu, bet pamatęs, kad Jage
laviczius visai nejudąs ir kru
vinas, nusigando ir nubėgo pa
sakyti Jagelavicziaus žmonai 
ir kitiems ūkininkams.

Atbėgusi žmona ir kaimynai 
tikrai atrado Jagelavicziu vi- 

galva,

2 vai. tos pa- 
Jagelavicziaus

ti

SUMAŽĖJO KIAUSZINIU 
ISZVEŽIMAS IN 

UŽSIENI.
Kaunas — Prekybos ir pra

mones Rumu žiniomis Birželio 
men. isz vežt a in Angliju 5,- 
790,960 kiausziniu. Pernai tuo 
laiku iszvežta 25% daugiau. 
Anglijdjo Lietuvos kiausziniai 
turi penkta vieta — po Angli
jos, Olandijos, Danijos, ir Bel
gijos.
PLECZKAITININKAI AP - 

SZAUDE SARGYBINIUS
Kaunas. — Rugpiuczio 1 d., 

Vakar, kaip pranesza policijos 
žinios, 17 v. pasienio apsaugos 
I rajone prie kaimo Paisekis ir 
upelio Szelinenka būrys revol
veriais ginkluotu pleczkaitl- 
ninkn prie administracijos li
nijos užpuolė musu sargybini, 
kuris atsiszaudydamas paleido 
in ji apie 20 szuviu. Buvo tuo 
laiku netoli 2 Lenku kareiviu: 
pasislėpė. Pleczkaitininkai ap- 
szaude sargybini pasitraukė 
Lenku pusėn, i

SUĖMĖ APIE 300 
KOMUNISTU.

Policijos žiniomis,
29 diena vakare pusiau devin
ta siuvėju sąjungos “Adata” 
bute Nemuno g. 26 n r. policija 
susekė slapta susirinkimą, ku
riame dalyvavo apie 30 žmo
nių. 26 dalyviai sulaikyti ir 
perduoti kriminalinei polici
jai. Su imtu j u tarpe yra 24 Žy
dai, kiti — darbininkai ir tar
nautojai. Isz suimtuju szeszios 
yra merginos.

DEL 5 LITU VARLE 
SUVALGĖ.

Kaltinėnai, .Tauroges apskr. 
Dungeru kaime-.du vyrai 
nepaprastu laižybu.
apsiėmė suvalgyti didele varle, 
o antras užmokėti už tai 5 li
tus. Varliu valgytojas Juozas 
Seredums’kis laižybas laimėjo 
Pasiėmęs varle insikiszo ja in 

kad
y

tai laižybos pasibaigė laimin
gai, nes visokiu szliužu valgy
mas žmogų gali greitai in ka
pus nuvaryti.

115 METU SENIS.
Svėdasai, Rokiszkio apskr. 

Prie pat Svėdasu miestelio gy
vena senelis Paulaviczius, ku
ris turi 115 metu ir tiek tvir
tas, kad.gali dar lupti kelmus 
ir degti degutą. Sziemet jis 
bandė vesti szeszta žmona! Jo 
sunai susi'kuprine ir jau eina 
lazda pasirėmė.
GAISRAS GRIŽAVIETEJ.

Grižaviete, Rokiszkio apsk. 
— Liepos 28 d., vidurnakt i pil. 
Szokos sudege tvartas, kloji
mas ir kietis. Kalbama, kad 
užsidegė isz mielos Kulkeles.
RADO PUSGYVE MOTERĮ.

Liepos 29 d.,
Mic'kovicziaus slėny rasta vos 
gyva 19 mętu moteris, Elena 
Evslaviene. Ji nugabenta ln 
ligonine, kur suteikta medici-

JUOKAI.

Pati:— Kur tu traukinsi per 
teip ilga laika.

Vyras: — Jeszkojau duszu- 
ko darbo.

P. — O ar radai ?
V. — Dokui Dievui da nera

dau!

Kuinas in kurna: Ko tu ku- 
muti niekados neini in spavio- 
di pas prabaszcziu, tiktai pas 
vi'kara ?

— Matai, bijansiu, ha kaip 
pasakytai!, kad ant jojo pievų 
nakti arklius ganau, (ai da ma
ne iszkeiktu per pamokslu.

Reading
lines ..

►
«

Liepos

Baltic America Linijos laivu populiarumas Lietuviu 
tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos lavai eina 

. tiesiai in Klaipeda bet ir nuo to, kad pasažieriams 
teikiama geras maistas ir patarnavimas.

ISZPLAUKIMAI LAIVU ISZ NEW YORKO
LITUANIA .. 31 Piuczio | ESTONIA .. 17 Rugsėjo 
POLONIA ... 7 Rugsėjo | LITUANIA .... 5 Spalio

■i,

Del visu informacijų kreipkitės in vietos agenta arba

BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge St. New York

I

Amaras o ne motere
jeigu— Esi labai narsus

eidi paeziuotis su manim. Ar 
žiną, kad pirmutinis vyras'ku
ris su manim apsivedė mirė m 
trumpa laika po apsipacziav:- 
mui! '

<r d

sai negyva sudaužyta 
Galva buvo sudaužyta, matyt 
kokiu stambiu' pagaliu.

Apie tai t nejaus praneszta 
buvo policijai, 
paaiszkejo sziek

Darant kvota 
tiek kad ta 

baisu darba padare to palies 
kaimo ūkininkas Margeviczius 
Povilas pasipelnymo tikslu. 
Jagelaviczius prie saves pini
gu teturėjo labai mažai.

Margeviczius Povilas, kaipo 
intariamas asmuo, aresztuotas.

Ekskurcijos Seredomis
— IN —

Atlantic City
Seredoj 4 Septemberio

Ant Rcgulariszko Treino

Isz Ryte
Shamokin ............................ 5:00
Mt. Carmel ............... .. 5:10
Ashland ................................ 5:43
Mahanoy City (Preke $3.75) 6:10 
Tamaqua (Preke $3.75) .. 6:39 
Philadelphia ribus ....
Grįžtant—Treinas apleis Phila

delphia 6:55 valanda pagal Stan
dard Time ta pati vakara.

Spceialiszki ekskurcijos tikiotai 
bus geri ant visu treinu tarpe Phi* 
ladelphijos ir Atlantic City, diena 
ekskurcijos.

$4.00

. . 0:30

Dubeltavas 
Tikietas

ejo 
Vienas

ISZPLESZE LIETUVOS 
KONSULATA.

Lietuvos konsulatas burna ir suvalgė. Gerai, 
varle pasitaikė nenuodinga

girininkijos medžius ir 
iii Pil-

Tilže.
Tilžėje, Rytprūsiuose iszplesz- 
tas. Nakties metu insiveržta 
piktadariu ir isznesztn daiktu 
ir pinigu.

EIGULYS UŽMUSZE 
ŽMOGŲ.

Sziu metu Rurpiuezio men. 
6 d., ryta pil. Paszkauskas, g. 
Klampupiu 'km., Viszakio Ru
dos vai., pavogė isz Velniakal- 
nio
matomai juos vežesi 
viszkius parduoti, ir netoli 
Pilvisakiu tapo užmusztas, ku
rio lavonas rastas prie vežimo 
su medžiais ir arkliais.

Policijai sekant, nustatyta, 
kad Kaziu Rudos Miszku Urė
dijos eigulys Szuopys pastebė
jos apie medžiu pavogimą seko 

kurisnusikaltėli, kuris pasirodė 
Paszkausku ir dasivijes pūliai 
Pilviszkius, ji užmusze, kad 
net smegenys isz pakauszlo 
isztystfke.

Eigulys 7-VHI-sz. m. aresz- 
t uotą s ir vedama kvota 
jnnszjmę reikalu.

Ant Readingo Geležinkelio

už-

<

dienos metu

uos pagolba.
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— Ar isztikruju?
— O antrasis atome 

gyvastį per nusitrucinima!
— Negalimas daigias?
— O treczias gavosi in pa- 

miszeliu priglauda ?
— Ar tai teisybe?
— Todėl, argi asz ne meili 

moterėle kad trys vyrai teip 
siuto paskui mane ?

— Ne poniute,
motore tiktai tikras amaras! *

sau

tu ne esi

Į KRAUJO 

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

KREIPKITĖS PAS
Dr. Hodgens Specialistą

Tik Utarninke, Seredoj, Ketverge 
Nuo 9 valandos ryte iki 9 vakare.

Antro floro, 4 S. CENTRE ST. 
POTTSVILLE, PA.
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HENRY HOUCK
Kandidatas ant

JUDGE of COMMON PLEAS 
Nominacijos 17 Septemberio 

.... ..... ............>/■ .............. .......................... ..... ...........

Mahanojaus Lietuviai 
Balsuokite UŽ

W. D. BOCZKAUSKA
Kandidatas ant

ANT SCHOOL DIRECTOR
Prasso juso balso ir intekme*.
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Kadidatas ant Re-Elekcįjos
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Patvirtintas per suvirsz 90 procentą Advokatu 
o

NOMINACIJOS 17 SEPTEMBERIO
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